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STUDIO

Ontwerpstudio Five AM werd in 2011 opgericht door ontwerpers Mathieu 
Bellens en Olivier Caluwier. De kernactiviteiten van FIVE AM gaan van het ontwerp 
van interieur en installaties tot productdesign.

Het duo streeft er in al haar concepten naar een moment van verbazing op te
wekken tijdens de creatie van een inspirerend resultaat. Met eenvoud als 
uitgangspunt staat telkens de interactie met de gebruiker centraal en wordt elk
ontwerp in overleg met de klant gefinetuned tot het plaatje volledig klopt.

AWARDS

2013 Bronze A’ Design Award (IT) – Suivez Le Guide
2013 Bronze A’ Design Award (IT) – Container offices

2014 Silver A’Design Award (IT) – Crombé 3.0
2014 Finalist A+ Architizer Award (USA) – Container offices
2014 Nominee ARC14 Interieur Award (NL) – Crombé 3.0
2014 Recognised by Design Vlaanderen
2014 Honorable Mention RTF Sustainability Awards (IND) – Container offices

2015 Nominee German Design Award 2016 – #dojowheels
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CV

MATHIEU BELLENS °1981

+32 (0)472 59 04 01 - mathieu@fiveam.be

2007 – 2008 designer Creaplan te Deinze (B)
2008 – 2009   medewerker Architectenbureau Willy De Vriendt nv 
  Diksmuide (B)
2009 – 2011    medewerker Interieur – en Architectuurbureau Sheci  Aalter (B)
2011 – …           zaakvoerder FIVE AM

OLIVIER CALUWIER °1986

+32 (0)478 69 11 16 - olivier@fiveam.be

2007 – 2010 interieurarchitect / projectleider Descamps Interieurs Kortrijk (B)
2010 – 2011 freelance ontwerper/projectleider Crepain Binst Architecture   
   Antwerpen (B)
2011 – …  zaakvoerder FIVE AM
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PROGRAMMA

WERKOBJECT

Eind 2013 kochten we een compacte caravan. De caravan is een symbool van flexi-
biliteit en van optimaal ruimtegebruik. Een boeiend & uitdagend werkobject. 

DOEL

Bedoeling is dat de caravan een weerspiegeling wordt van onze manier van
ontwerpen en samenwerken. Zonder de weergave van ons portfolio, zal de caravan 
FIVE AM ademen. De bezoeker kan de mobiele ruimte betreden en ervaren, waar-
na hij een duidelijk beeld heeft hoe een project wordt gerealiseerd en afgeleverd. 

Daarnaast moet de caravan een werkobject blijven. Een gereedschap om mee te 
experimenteren, zowel voor ons als voor onze partners. Het zal een toevluchtsoord 
worden om in te vergaderen en brainstormen, weg van het kantoor.  

OPPERVLAKTE

Door zijn geringe afmetingen, 2m x 3m, en zijn gewicht onder 750kg is hij    
makkelijk door iedereen te transporteren. 
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CONCEPT

#dojowheels is een mobiele trainingsruimte of dojo als werktool, die een perfecte 
weerspiegeling is van onze visie op (samen)werken. De inrichting kan zich makkelijk 
aanpassen om de gebruiker de meest praktische omgeving te verschaffen.

Door te draaien aan de tafel in het houten oppervlak,kan men ze naar boven of 
naar beneden bewegen. Aan de 2 buitenkanten is berging voorzien, waaronder 
een grote koelkast.

Boven het houten oppervlak zijn de wanden bekleed met geperforeerde panelen. 
Deze openingen laten toe om opbergboxen tegen de muur te monteren waar 
deze gewenst zijn. 
De gebogen wanden werden bespannen met spanplafond, waar led verlichting 
achter verscholen zit voor een optimale en schaduwvrije verlichting. Naast hun 
functie als verlichting, heeft deze plafond ook zijn akoestische meerwaarde.
Het exterieur van de caravan is bewust in zijn bestaande toestand gelaten. Op 
deze manier eist de caravan niet alle aandacht, maar blijft de omgeving waarin ze 
staat primair.
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CARAVAN CONCEPT

MULTIFUNCTIONEEL

Net zoals in onze andere ontwerpen, zoeken we ook in ons caravanconcept naar 
multifunctionele eigenschappen. Hieronder worden de 4 grote basisfuncties 
weergegeven. 

01 TRANSPORT

De caravan wordt helemaal gestript en krijgt een vlakke laadvloer. Dankzij deze 
ingreep kan de caravan gebruikt worden als gesloten aanhangwagen.

02 RUSTEN

Door het toevoegen van een matras kan op de laadvloer makkelijk gerust worden. 

03 MEETING

De tafel, die uit de laadvloer tevoorschijn komt, biedt mogelijkheden om te verga-
deren, brainstormen, ontwerpen,... De matras biedt nu zitcomfort.

04 BERGING

Onder de laadvloer is er ruimte voor berging. Tekenmateriaal, stalen, catalogen, 
kledij, koelkast, ... Alles is voorhanden.



ARC AWARDS 15FIVE AM - J. VANDALEPLEIN 3 - 8500 KORTRIJK - QUESTION@FIVEAM.BE - +32 (0)56 74 41 32 - BE 0840 060 877 7
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