
Project: Vigr te Utrecht



LICHT, ONZE PASSIE!

Wij zijn ontwerpers op het gebied van interieur en 
verlichting. Voor zowel de particulier als de zakelijke klant 
leveren we advies en verlichting op maat.

Ons bedrijf is ontstaan uit vriendschap en liefde voor elkaars 
vak. Als Lichtontwerper en Interieurontwerper is het voor 
ons een uitdaging om interieur en verlichting op een unieke 
wijze te combineren.

We werken elke dag met veel plezier aan advies op maat. 
Door veel praktijkervaring in interieurbouw en elektra zijn wij 
als ontwerpers echte vakidioten geworden die elke dag op 
zoek zijn naar de nieuwste innovaties.

Op ons kantoor in Zeewolde zijn we elke dag bezig met:

Lichtadvies.
Interieuradvies.
Bouw/project begeleiding.
Realisatie van projecten.



Ons voorstel voor Vigr

We hebben in dit advies rekening gehouden met het standpunt dat de verlichting degelijk en functioneel zijn en de 
armaturen in de uitstraling van het bedrijf passen.

Zo hebben we in de spreekruimte gekozen voor het uitlichten van de wand zodat deze door heel het bedrijf zichtbaar is 
en transparante functionele lampen gekozen voor boven de vergadertafel om juist de focus te behouden om de strakke 
geschilderde wand.

Voor de werkplekken hebben we gekozen voor echte werkplekverlichting die voor de juiste hoeveelheid licht zorgen
tijdens het werk. 

Juiste verlichting passend in de ruimte maar wel zeer functioneel.
Op deze manier hebben we dit voorstel geadviseerd.



Spreekkamer 1

Het idee is een rail in het midden boven de tafel te plaatsen , met 
daaraan twee hanglampen en vier spots om de achterwand aan te 
lichten.



Werkplekken

Verlichting voor boven de werkplekken, 
twee opties boven een opvallend
armatuur echt passend in de ruimte.

onder een strak degelijk armatuur.



Hal/gang

Een rail met daar in basis verlichting en spots om de wanden aan te lichten.



loungeruimte

Sfeerverlichting (dimbaar) voor in de loungeruimte, met verschillende 
vormen lichtbronnen voor een wat speelser effect. 



Trappenhuis Berging Toilet



Bij vragen of aanpassing bel ons gerust,


