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Flow Traders, Amsterdam

EEN INTERIEUR DAT FUNCTIONEEL 

UITGESPROKEN EN COMFORTABEL IS

Team V heeft voor Flow Traders een uitgesproken 
en aanpasbaar interieur ontworpen, waarvan de 1e 
fase in november 2015 is opgeleverd. Flow Traders is 
een internationaal Trading House met meer dan 190 
werknemers dat o.a. handelt in aandelen en valuta. Het 
Amsterdamse hoofdkantoor in bedrijfsverzamelgebouw 
INIT omvat een dealing room, trading office, lounge, 
koffiebar, board rooms, kantoren en een gym. Het 
doortastende ontwerp past bij de jonge, snelgroeiende 
organisatie: het is zowel luxe als stoer, brengt eenheid 
tussen de verschillende ruimtes en biedt flexibiliteit 
en aanpasbaarheid voor het voortdurend uitbreidende 
programma. 

Vloeiende lijnen
Binnen de zakelijke ruimtelijke kaders van het 
bedrijfsverzamelgebouw is het interieur van Flow Traders 
een aangename verrassing. Met een sterk kleur- en 
vormconcept in zowel meubelontwerp als vloerafwerking 
wordt een vloeiende overgang gecreëerd tussen de 
verschillende ruimtes en functies. De vloeiende lijnen 
en ronde hoeken komen overal in het kantoor terug; in 
de vloerbedekking, lichtarmaturen, de glazen wanden 
van de boardroom en vergaderruimtes, maar ook in het 
meubilair zoals de receptiebalie en het uitgiftemeubel in 
de food lounge. Een loper van verschillende rood getinte 
vloervlakken verbindt de diverse ruimtes met elkaar. 

Om de vloeiende lijnen en gladde oppervlakten te 
benadrukken is vooral gebruik gemaakt van rvs en wit 
en zwart corian, beide hoogwaardige en dus duurzame 
materialen. Het resultaat is een lichte en transparante 
werkomgeving, die elegant en toch stoer is, maar ook 
technisch, functioneel en comfortabel. 

Flexibel en uitbreidbaar
De vaste inrichting en een groot deel van de meubels 
is speciaal voor Flow Traders ontworpen. De vaste 
interieurelementen zijn uitgevoerd in hoogwaardige 
materialen en flexibel in gebruik. Het concept is 
uitbreidbaar en de vaste inrichting is eenvoudig 
aanpasbaar en verplaatsbaar in geval van een volgende 
uitbreiding of een verhuizing.

De meubels zijn glad afgewerkt en zorgvuldig 
gedetailleerd. In enkele meubels zijn avontuurlijke 
slimmigheidjes verwerkt; het zitmeubel in de lounge 
is bijvoorbeeld ook een dj-meubel. Alle verlichting is 
centraal te bedienen via een app op de smartphone of 
tablet, waarbij ook gekleurd licht gekozen kan worden. 
De food lounge is hierdoor eenvoudig om te toveren van 
ontbijt- en lunchruimte tot sfeervolle bar. Flow Traders 
hecht veel waarde aan het creëren van een prettige en 
gezonde werkomgeving. In de food lounge bevindt zich 
daarom een uitgebreide saladebar en voor de nodige 
ontspanning zijn er de gym met boksring en de game 
room. 

Locatie
Jacob Bontiusplaats, Amsterdam

Opdrachtgever
Flow Traders

Programma
Dealing room, trading office, lounge,  
bar, boardrooms, offices en gym.  
Totaal 3.325 m2 bvo.

Oplevering
november 2015 (1e fase)

Meubilair en interieurafwerking
• Vast meubilair:  

Smeulders Interieurgroep
• Lounge tafels: Bla Station
• Lounge stoelen: HAY
• Lounge lampen: Tom Dixon
• Barkrukken: Interstuhl 
• Stoelen vergaderruimtes en kantoren: 

Interstuhl (deels bestaande stoelen 
opnieuw gestoffeerd)

• Vergadertafel: Ahrend
• Bureaus: Drentea
• Systeemwanden: Maars Living Walls
• Gordijnen: Silent gliss
• Tapijt: Leoxx 
• Geweven vinyl tapijt: 2tec2 
• Gietvloeren: Senso 
• Sportvloer: Pulastic / Sika Nederland

Fotografie
Ewout Huibers



Team V Architectuur | 3Flow Traders | Een rode loper van vloervlakken in verschillende roodtinten verbindt de verschillende ruimtes



Team V Architectuur | 4Flow Traders | Boardroom met speciaal voor Flow Traders ontworpen verlichting



Team V Architectuur | 5Flow Traders | Boardroom en trading floor



Team V Architectuur | 6Flow Traders | Koffiebar van wit corioan met geintegreerd logo en vide met trap naar de food lounge



Team V Architectuur | 7Flow Traders | Voor Flow Traders ontworpen uitgiftemeubel 



Team V Architectuur | 8Flow Traders | Food Lounge met saladebar en DJ meubel



Team V Architectuur | 9Flow Traders | Gym met boxring, meubel bekleed met rvs



Contactpersoon: 
Renate van Schaik
r.v.schaik@teamv.nl / 020-3449531

+31 (0)20 344 95 00
info@teamv.nl 
www.teamv.nl 
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