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Kantoor ViriCiti in Amsterdam door FELD

FELD maakte een duurzaam en krachtig ontwerp voor de uitbreiding en

grootschalige renovatie. Behalve afstemming van het functionele

programma van eisen, hebben alle ViriCiti-medewerkers het Amsterdamse

ontwerpbureau input gegeven op wat zij belangrijk vinden aan het

ontwerp van hun nieuwe kantoor.

Toelichting door FELD – Feld hield voor de indeling rekening met lichtinval

en maakte een scheiding tussen meer publieke en ‘private’ ruimten. In het

publieke deel is gekozen voor een open plafond met akoestisch

spuitwerk., de lichtsterkte is er warmer en de vloer is voorzien van PVC.

Het kantoordeel met ruim 60 werkplekken is voorzien van een fris wit

verlaagd plafond, functioneel werklicht en comfortabele tapijttegels. Beide

type vloeren houden de computervloer toegankelijk.
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Openbaar vervoer

De materialen van de interieurbouw zijn gekozen met veel zorg en

aandacht voor de identiteit van de opdrachtgever. ViriCiti is

gespecialiseerd in internetsystemen voor elektrische voertuigen. Het is

een innovatief, jong bedrijf met lef – dat staat voor een groene en

duurzame toekomst. In de materiaalkeuzes heeft FELD deze waarden als

belangrijke basis gehanteerd.

De gehele verdieping is voorzien van led-verlichting. De maatwerkkasten

en -plantenbakken zijn van duurzaam bamboe. De tapijttegels van het

oude kantoor zijn hergebruikt door deze als akoestische wandbekleding te

gebruiken. Door toepassing van damwandplaten in het interieur geeft

FELD een authentieke look aan de balie en de grote schuifpanelen

waarmee de kantoorruimte van het publieke deel is af te sluiten. Het

ingesneden lijnenspel in de tapijttegels refereert aan de lijnen die we

kennen uit ‘public transport maps’. En het kantoor heeft zelfs een eigen

bushokje!
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