
 

DE NIEUWSTE PROJECTEN; SVDKINTERIEURARCHITECTE(N) HOUDT U OP DE HOOGTE          
OVER DE LAATSTE PROJECTONTWIKKELINGEN 

SVDK 25 jaar in business                                                                                                                                          
Een nieuw jaar met hopelijk weer mooie projecten zoals afgelopen jaar. Maar ook  
met een mooi jubileum. Dit jaar bestaat SVDK interieurarchitecte(n) 25 jaar .  
En dat zullen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Binnenkort hoort u weer op  
feestelijke wijze van ons. 
 
Een karakteristiek advocatenkantoor opgeleverd 
Een oud, statig kantoorpand wordt een mooie, praktische huisvesting voor een jong advocatenkantoor.  
De uitstraling afgestemd op het imago van het advocatenkantoor; modern, stijlvol en met een 
menselijke sfeer. Maar praktische aspecten zijn erg belangrijk; er mag geen geluidoverlast zijn, de 
uitstraling moet zakelijk zijn, goed werkbare werkplekken en volop doorgroei mogelijkheden. Deze eisen 
en wensen zijn allen verwerkt in een ruimtelijk geheel.  
 

 

 
 
Bij binnenkomst ervaar je de diepte van het kantoor door de lange wand waarachter de kantoren zijn 
gesitueerd. Deze glazenwand is semitransparant door de mooie stoffering in de kantoren. Deze 
gordijnen zijn niet alleen fraai maar ook geluidsabsorberend en ontnemen het zicht in de kantoren. De 
tussenwand zorgt voor afscheiding van de wachtruimte en het secretariaat. Een mooi drie dimensionaal 
geheel dat geborgen voelt maar ook ruimtelijk is, met aandacht voor kleine details zoals subtiele 
naamsvermelding op de wand en een warm welkom als eyecatcher in het midden van de entree. 
 
 
 
 
 



Onze website www.svdk.nl blijft vernieuwend  
Elk kwartaal vernieuwen wij onze website met nieuws, nieuwe foto’s en teksten van onze projecten. 
Afgelopen periode zijn twee mooie particulieren projecten toegevoegd en foto’s van het project 
Vakcollega Helmond door Bas Gijselhart van BASEfotografie. Kijk en geniet ……. 
https://www.svdk.nl/projecten.html  
  

   
   
Ook afgelopen periode heeft SVDK interieurarchitecte(n) weer huizen mooi 
ingericht 
Hoe u leeft in de woning is per opdrachtgever verschillend. Het belangrijkste is dat het resultaat tot in 
kleinste detail aansluit bij uw eisen en wensen. Dat is mogelijk om in een vroeg stadium details op te 
nemen in het uitgangspunt. Zo vloeien architectuur en interieurarchitectuur in elkaar over aan de hand 
van de eisen en wensen van de gebruiker.  
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