BEDRIJFSHUISVESTING SPECIAL

Combi van esthetische en nuttige oplossingen

Groots effect
TEKST JEANETTE VAN HAASEN FOTOGRAFIE KEES BENNEMA

De juiste sfeer en beleving, een professionele ruimte kan tegenwoordig
niet zonder. Toch wordt er aan goede akoestiek vaak geen aandacht geschonken met alle gevolgen vandien. SPANdesign weet hier raad mee.
‘Een slechte akoestiek is storend voor iedereen’, zegt Coen Reijnen. ‘Het
leidt tot hinder en vermoeidheid. Wij lossen dit probleem in één keer op.’

SPANdesign is een bedrijf gespecialiseerd
in het realiseren van creatieve wensen met
praktische oplossingen voor plafonds, wanden en objecten. Het systeem is geschikt voor
vele toepassingen binnen de zakelijke markt.
Denk aan spanplafonds, wanden bespannen,
textuele visuals en verlichtingsoplossingen.
In samenwerking met architecten, interieurontwerpers en andere opdrachtgevers wordt
elke zakelijke sfeer omgezet naar een aangename ruimte om in te verblijven.

Akoestiek

Coen Reijnen

Een speerpunt binnen de huidige tijd waarin communicatie essentieel is, betreft de
akoestiek in ruimtes. SPANdesign verstaat
de kunst om het geluid in hallen en vergaderruimtes, op werkvloeren en in restaurants,
zelfs voor sportruimtes en zwembaden,
optimaal te absorberen. ‘Vaak is akoestiek
een ondergeschoven kindje, iets waar veel
te weinig rekening mee gehouden wordt’,
zegt Coen Reijnen, mede-eigenaar van het
bedrijf dat in 2013 is opgericht. ‘Maar het
ontbreken ervan leidt op den duur tot hinder
en vermoeidheid. In professionele settings
moet je dit willen voorkomen. Wij bieden
een akoestisch doek met een goede geluidsabsorberende werking waarmee dit probleem

in één keer opgelost wordt. Je ziet er niets
van, maar het effect is groots.’

Productenrange

Bij SPANdesign draait het om gespannen
materialen die zich goed laten verwerken.
Een scala aan producten maakt alle creatieve
uitvoeringen mogelijk. Bijvoorbeeld in transculente folie, met of zonder bedrukking en
verlichting. Of in een standaard, hoogglans
of spiegelend materiaal. ‘Wij denken graag
met onze opdrachtgevers mee en schromen
niet om hierin origineel en gedurfd te zijn’,
zegt Coen. ‘Kwaliteit en esthetiek staan bij
al onze uitvoeringen centraal. Bovendien zijn
onze producten volledig onderhoudsvrij én
demontabel.’ SPANdesign ademt vakmanschap en creativiteit en weet het esthetische
met het nuttige te verenigen voor een optimaal resultaat. �
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