AbrahamsCrielaers ontwikkelt nieuw kantoor
Six Advocaten op IJdock.

Amsterdam, 24 mei 2013. Six Advocaten, een nichekantoor op het gebied
van vastgoed, bouw-, bestuurs- en aanbestedingsrecht, werkt sinds deze
maand in het nieuwe kantoor aan IJdock. AbrahamsCrielaers was hier
verantwoordelijk voor het interieurconcept, het projectmanagement en de
bouwbegeleiding.
Voor dit nieuwe, moderne en functionele pand werd een jong maar toch
degelijk interieur ontwikkeld dat naadloos aansluit op de omgeving en
tegelijkertijd een sterke eigen identiteit heeft. Er is voor een indelingslayout
gekozen die complementair werken en interactie stimuleert en ruimte biedt
voor groei. De vormentaal van het gebouw wordt geaccentueerd door
strakke zichtlijnen in de gekozen layout. Er is meubilair ontwikkelt dat de
lijnen van het pand volgt en benadrukt.
De wens van de opdrachtgever om het uitzicht en de ruimtelijkheid te
combineren met gesloten kantoren met veel personal space vormde de
uitdaging. Het overall kwaliteitsbeeld ontstaat door een materialisering die
plain maar toch krachtig is. De neutrale basis vormt een lichte beige
gietvloer met profielloze enkele glaswanden, gecombineerd met deels

gesloten ijsblauwe tussenwanden. Dit is een krachtig contrast met de
profielloze ‘degelijke’ walnoothouten deuren en panelen.
De entreezone weerspiegelt de transparantie en open atmosfeer van dit
jonge advocatenkantoor. Er is geen aparte receptie. Het secretariaat maakt
gebruik van een ‘landingdesk’ in het ontvangstgebied. Voor deze zone is een
geschakeerde blauwe poef ontworpen die wederom de vormentaal van het
gebouw volgt. De X uit de naamstelling is als verbindend element in diverse
interieurelementen (entreedesk, kleden, accessoires) doorgevoerd. De Cross
Stich collectie van Leoxx vormde de basis voor de door het bureau
ontworpen kleden.
Naast deze kleden zijn de bestaande bouwkundige kolommen van het
gebouw als sfeerelement benut. Bij de entree is een mooie natuurlijke living
wall van mos gecreërd en ook de bibliotheek van het kantoor is rondom een
zelfde kolom ontworpen. Naast deze tailormade ontwerpen is gekozen voor
kantoormeubilair in de vorm van kasten en bureaus die eenvoud uitstralen.
In de spreekkamers is gekozen voor vintage Eamnes stoelen met hetzelfde
petrolblauwe kleuraccent. De keuken met aangrenzende open
bibliotheekzone vormt een belangrijke zone voor informeel overleg en heeft
dezelfde frisse, kwalitatieve look&feel.
Voor de omkleding van de bouwkundige kern zijn architectuurbeelden
gefotografeerd. Deze komen door een led kader los van de wand en
versterken de corporate identity omdat zij een directe link zijn naar het
werkgebied van Six Advocaten.
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Over AbrahamsCrielaers: AbrahamsCrielaers b.v. adviseert zakelijke en
particuliere opdrachtgevers. Daarbij gaat het zowel om nieuwbouw- als
renovatieprojecten. Ideeën en wensen van de opdrachtgever worden
vertaald in een creatief indelingsplan en interieurontwerp.. De identiteit van
de opdrachtgever wordt vertaald naar de fysieke ruimte. Zie ook
www.abrahamscrielaers.nl.
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