
www.puurinterieurarchitecten.be

A-MODE



A-MODE
Project

Partners Interieurbouwer:    Jansen building group 
Verlichting en E-technieken:  Zumtobel en De Bruyn bvba
Decoratieve verlichting:   Accessori lichtarchitectuur 
Metalen displays:    Glotec
HVAC en sanitair:    Van Opstal klimaattechniek
Winkelbeveiliging:    Resatec
Visuals en signage:    Liquid society

Opgave Het inrichten van twee nieuwbouwpanden en het lanceren van een vernieuwend concept, 
rekening houdend met de functionaliteit en inhoud van de huidige winkels.
Dankzij het nieuwe concept kan A-Mode zich verder positioneren als de belevingswinkel 
voor het hele gezin, over generaties heen. Puur plezier voor de hele familie.

Locatie:  
   Winkel 1:   Romeinsesteenweg 868, Wemmel
   Winkel 2:  Rue Jules Vantieghem, Estaimpuis
Opdrachtgever:  A-mode
Ontwerp:   PUUR interieurarchitecten
Oplevering:   juli 2016 
Vloeroppervlakte:   
   Wemmel:   circa 1200 m2

   Estaimpuis:   circa 1500 m2



A-Mode is een West-Vlaamse 
modeketen waar ieder gezinslid 
van de familie een uitgebreid 
aanbod aan modieuze betaalbare 
kleding kan vinden.
In 1925 is A-Mode begonnen als 
kleine familiezaak in Aartrijke.
Een kleine eeuw later is 
A-Mode uitgegroeid tot een 
heuse winkelfamilie, met ook 
vestigingen in Brugge, Oostende, 
Poperinge en Veurne. Met vijf 
vestigingen is de A-Mode familie 
sterk vertegenwoordigd  
in West-Vlaanderen. Om overal 
betaalbare mode bij de mensen te 
brengen  werd ook voorbij  
de provinciegrenzen gekeken.

Overgang zones

Om deze ambitie kracht bij te 
zetten heeft  A-Mode 2 nieuwe 
winkels geopend.  
Eén te Wemmel, aan de rand van 
Brussel en één te Estaimpuis, 
op de grens met Frankrijk. 
Voor de inrichting van de 
nieuwbouwpanden en het 
lanceren van een vernieuwend 
concept, rekening houdend met 
de functionaliteit en inhoud van 
de huidige winkels, riep A-Mode 
de hulp in van  
PUUR interieurarchitecten.

I n l e i d i n g 



O R G A N I G R A M 

Na een bezoek aan de bestaande 
winkels is gebleken dat de 
circulatie en de indeling 
van verschillende zones de 
belangrijkste eigenschappen zijn. 
Het bezoek aan de vijf bestaande 
winkels en het aanspreken van  
de winkelverantwoordelijken 
gaven ons een enorm duidelijk 
inzicht in de werking van  
een A-Mode winkel.
Dankzij een organigram  
en door middel van een aantal 
vlekkenplannen werd samen 
met de opdrachtgevers al snel 
een goed werkende indeling 
gevonden.



De panden van de nieuwe winkels 
zijn typische retail nieuwbouw 
volumes. De architecturale 
waarde van deze gebouwen 
blijft dan ook beperkt tot het 
aanbieden van een lege doos.  
De grootste uitdaging in dit soort 
panden bestaat eruit om binnen 
deze schaal een zekere intimiteit 
en herkenbaarheid voor de klant 
te bekomen. Als uitgangspunt 
hebben wij onze inrichting op 
een hoogte van circa drie meter 
voorzien zodat het voor een 
ketenconcept mogelijk is om  

de gehele inrichting te verhuizen 
naar een nieuw pand, alsook  
het concept te dupliceren op 
andere locaties, zonder 
afhankelijk te zijn van de 
aangeboden ruimte.  
Het interieurconcept wordt als 
het ware als een ‘decor’ in de 
ruimte ingepast.  
Door de bovenliggende ruimte 
en alle technieken in het zwart te 
voorzien, wordt de enscenering 
en het theatergevoel versterkt. 
Het decor komt los van de ruimte.

Bestaande situatie Wemmel Bestaande situatie Estaimpuis

u i t d a g i n g 



c o n c e p t 

Als drager voor de uitstraling 
van het nieuwe A-Mode concept 
vonden wij inspiratie in de wijk 
Soho in New York. De diversiteit 
in de kleuren van de gevels en 
de typische gevelvormen, alsook 
het aangename gevoel van 
winkelen doorheen authentieke 
winkelstraatjes in de binnenstad, 
heeft een unieke beleving.
Deze beleving hebben wij 
getracht te introduceren in  
de nieuwe winkels.



Overgang zones



De winkels zijn in zes 
verschillende zones opgedeeld in 
functie van de zes verschillende 
doelgroepen. Per doelgroep is er 
een aangepaste sfeer bepaald 
en heeft deze een geheel eigen 
materiaal- en kleurenpallet 
gekregen. Om de verschillende 
sferen van elkaar te scheiden 
en enige rust in het geheel te 
brengen, zijn er gevelstructuren 
in de winkel ingebracht.  
Per zone heeft de gevel een 
andere kleur gekregen waardoor 
de klant onmiddellijk een goed 
overzicht heeft op zijn of haar 
zone. De schaal van het grote 
winkelpand wordt door  
de gevelvormen opgedeeld. 
Deze nieuwe schaal die hierdoor 
ontstaat heeft een hogere 
beleving op maat van de klant. 

Studies gevelstructuren

g e v e l s 



Zone Dames 16+



Overgang zones Dames 16+ met Dames



m a t e r i a a L p a l l e t 

Baby/ Peuter Jeugd Dames 16+

Dames Heren 16+ Heren



Zone Heren 16+



De inkomzone heeft de sfeer van 
een marktplein waaruit  
de toegang naar drie verschillende 
winkelzones kan worden gekozen.  
Het kassameubel is geïntegreerd  
in deze zone op een manier waarop 
het winkelpersoneel een goed zicht 
heeft in de winkel. 

i n k o m

Inkomzone



Zone Heren 16+
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1. Inkom
2. Zes zones: 
     a. Baby/peuter
     b. Jeugd
     c. Dames 16+
     d. Dames
     e. Heren 16+
     f. Heren
3. Paskamers
4. Etalage
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Grondplan Estaimpuis

Grondplan Wemmel

g r o n d p l a n 
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De kleding wordt vooral 
gepresenteerd op maatwerk tafels 
die specifiek voor A-Mode en 
passend binnen het concept zijn 
uitgewerkt. De wandpresentaties 
worden afgewisseld met kolommen 
die uitgewerkt zijn met een 
bepaalde detaillering en verwijzen 
naar de pakhuisarchitectuur van 
Soho. Dankzij deze kolommen 
is er rust tussen de verschillende 
wanddelen en is er af en toe ruimte 
om spiegels in de winkel  
te integreren. 
 

m a a t w e r k 

Zone Dames 16+ Zone Dames



Verspreid over de winkel zijn 
er in elke zone een aantal 
specialere zones ontworpen waar 
het maatwerk zeer specifiek is 
uitgewerkt en waar materiaal en 
vorm een rijkelijke uitstraling geven 
aan de verschillende zones.

De verschillende paszones en het 
speelmeubel voor de allerkleinsten 
zijn op strategische plaatsen 
georiënteerd zodat deze makkelijk 
bereikbaar zijn.

o r I Ë n t a t i e 

Zone Baby/ peuter: speelmeubel
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