
Station2station	  
	  

	  
	  
De	  gangen	  in	  de	  kantoor	  zijn	  de	  verbindende	  factor	  tussen	  de	  verschillende	  functies.	  Een	  
stalen	  trap	  dient	  als	  overbrugging	  tussen	  verschillende	  hoogteniveaus	  en	  geeft	  
dynamiek	  en	  diepte.	  Voor	  informeel	  overleg,	  korte	  gesprekken,	  typen	  van	  email	  of	  een	  
telefoontje	  kan	  men	  in	  de	  treinbanken	  plaatsnemen.	  Op	  inpandige	  ramen	  word	  gebruik	  
gemaakt	  van	  grote	  plots	  met	  de	  ruimteaanduiding	  en/of	  nummering.	  Er	  zijn	  diverse	  
soorten	  werkplekken	  beschikbaar	  zoals	  treincompartimenten	  en	  vergaderruimtes.	  
	  
	  
Café	  Lounge	  
	  

	  
	  
Essentieel	  in	  het	  station2station	  concept	  is	  de	  Café	  Lounge.	  Direct	  na	  binnenkomst,	  na	  
de	  speedlane	  kan	  de	  klant	  aanlanden	  in	  de	  Café	  Lounge	  voor	  een	  kwaliteits	  koffie	  van	  
Starbucks.	  De	  keuken	  is	  open	  en	  voelt	  kwalitatief	  hoogwaardig	  aan.	  Het	  is	  er	  huiselijk.	  
Op	  de	  wanden	  is	  er	  een	  lambrisering	  van	  tegels	  om	  het	  industriële	  metro	  look	  te	  geven.	  
	  
Ontvangst:	  
	  

	  
	  
Men	  kan	  informeel	  overleggen,	  pauzeren,	  opstarten	  in	  de	  loungebanken	  of	  staan	  aan	  het	  
keukeneiland	  waar	  internationale	  kranten	  en	  vers	  fruit	  klaarliggen.	  
	  
	  
	  
	  
	  



Business	  Lounge	  1	  
	  

	  
	  
In	  de	  Business	  Lounge	  kan	  men	  kiezen	  uit	  werk	  gerelateerde	  werkplekken.	  Er	  zijn	  
ThinkPods;	  capsules	  om	  geconcentreerd	  te	  kunnen	  werken	  of	  te	  bellen.	  Of	  men	  neemt	  
plaats	  aan	  een	  lange	  work	  bench	  voor	  informeel	  overleg,	  de	  krant	  lezen	  of	  gewoon	  
werken.	  	  
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Er	  zijn	  ook	  9	  loungestoelen	  met	  laptoptafel	  waar	  men	  kan	  zitten.	  Deze	  zijn	  gericht	  naar	  
een	  groot	  scherm	  met	  daarop	  het	  laatste	  (financiële)	  nieuws	  van	  internationale	  zenders.	  
De	  ruimte	  is	  doorbroken	  door	  kasten	  en	  plantenclusters.	  
	  
Meetingroom	  	  
	  

	  
	  
De	  meetingrooms	  zijn	  volledig	  ingericht	  naar	  de	  huidige	  wens	  van	  hoogwaardige	  
presentaties.	  Met	  een	  geïntegreerd	  whiteboard,	  TV	  beelden	  voor	  AV	  presentaties,	  goede	  
akoestiek	  en	  indirecte	  verlichting	  is	  dit	  de	  ideale	  ruimte	  voor	  meetings	  met	  klanten.	  Ook	  
functies	  als	  kasten	  en	  kapstokken	  zijn	  custom	  made	  geïntegreerd	  in	  de	  wanden	  



	  
Meetingroom	  	  
	  

	  
	  
De	  gordijnen	  zijn	  aan	  één	  zijde	  dicht	  te	  doen	  en	  vallen	  mooi	  weg	  in	  de	  wand	  indien	  ze	  
open	  zijn.	  Het	  meubilair	  is	  van	  hoge	  kwaliteit	  en	  voelt	  sober,	  fris	  en	  strak	  aan.	  
	  
Offices	  
	  

	  
	  
De	  kantoren	  voelen	  huiselijk	  en	  fris	  aan.	  Door	  heldere	  witte	  wanden,	  geïntegreerde	  
kasten	  en	  whiteboards	  zijn	  de	  ruimtes	  onderscheidend.	  Er	  ligt	  voorbedekking	  en	  er	  
hangt	  een	  vrij	  hangend	  plafond	  voor	  een	  prettige	  akoestiek.	  Bij	  voorkeur	  zijn	  de	  
kantoren	  aan	  de	  gevelzijde	  geplaatst	  met	  zicht	  naar	  buiten.	  De	  ruimte	  is	  flexibel	  in	  te	  
delen	  en	  te	  gebruiken	  voor	  zowel	  werkplekken	  als	  vergaderruimte.	  
	  
Jungle	  
	  

	  
	  
Het	  gebruik	  van	  groen	  (planten)	  is	  een	  hoofditem	  in	  het	  station2station	  concept.	  Grote	  
clusters,	  genaamd	  Jungles,	  worden	  geplaatst	  in	  open	  ruimtes.	  
	  


