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Kantoor In60seconds in Amsterdam FELD

KANTOOR

FELD ontwierp een kantoor in Amsterdam. Het ontwerp is kleurrijk, gele en

ONTWERP

blauwe vlakken zijn afgewisseld groene planten. Het bureau liet zich voor
WERKOMGEVING

het ontwerp inspireren door de werkzaamheden van de opdrachtgever:
het maken van infographics.

Toelichting door FELD – Het bedrijf In60seconds maakt infographics en
animaties. De structuur en helderheid van dit type beeld vormden de kern
van het ontwerp van FELD voor hun nieuwe kantoor in de Amsterdamse
Houthavens. De opdrachtgever betrok met zusterbedrijf Getting the
Picture 650m vierkante meter in een nieuw pand op de kop van de
Moermanskkade.
In de ruimte is een fris gele zone gemaakt met twee afgesloten
vergaderruimtes, printfaciliteiten en een verhoogde zithoek. De gele tint
wordt hier afgewisseld met natuurlijk kurk en planten. De wanden aan de
kantoorzijde zijn over de gehele lengte geschikt om op te tekenen. Ten
bate van de akoestiek is in de ruimtes met een verlaagd plafond van
diagonaal geplaatste lamellen gewerkt. Tussen deze lamellen is tevens de
luchttoevoer voorzien. En ook de muurschilderingen in de vergaderruimtes
geven frisse energie.

De keuken is van de werkvloer gescheiden door geperforeerde stalen
dividers

Stalen dividers
De grote keuken bevindt zich vlakbij de entree. Aan de geperforeerde
stalen dividers kunnen lekker veel planten hangen. Er wordt geluncht op
de lange bank, aan de bar, de leestafel of in de separate workshopruimte.
Deze laatste is geschikt om klanten voor meerdaagse creatieve sessies te
ontvangen. Boven de leestafel is een opvallende lichtinstallatie van
honderden potloden gerealiseerd – refererend naar het ambacht van de
beide bedrijven.

Aan het plafond hangt een lichtinstallatie gemaakt van honderden
potloden

De lichtgrijze dividers tussen de bureau’s bieden handige opslagruimte en
zijn over de hele lengte voorzien van planten. Waar het oude kantoor een
tuin had – is het buitengevoel ook binnen gecreëerd. En op de stilte
werkplekken na hebben alle werkplekken prachtig uitzicht op de
levendige haven.

FELD liet zich inspireren door de helderheid van infographics

Meer over FELD

Kantoor ViriCiti in Amsterdam door FELD
FELD maakte een duurzaam en krachtig ontwerp voor de
uitbreiding en grootschalige renovatie. Behalve afstemming
van…

Loft appartement, Amsterdam D FELD
FELD renoveerde een bestaande woning in een voormalige
fabriek in Amsterdam. In een ‘cocon’ zijn de private functie…
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