Het nieuwe hoofdkantoor van Akzo Nobel is aan de buitenzijde voorzien van 2 identieke verlichte beeldmerken.

Duurzame lichtreclame en bewegwijzering
hoofdkantoor Akzo Nobel
Door: Loet van Bergen

Begin dit jaar is het nieuwe hoofdkantoor van Akzo Nobel aan de Zuidas in Amsterdam, dat meer dan 700
werkplekken heeft, in gebruik genomen. Een harmonieus gebouw dat een natuurlijke en duurzame uitstraling heeft.
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heid. Veel bezoekers zijn architecten en die willen visueel verwend worden.”

Materialen
Voor de bewegwijzeringelementen heeft Armada Janse
verschillende materialen gebruikt. Zo zijn er veel rvs
plaatjes in allerlei maten voor op deuren, lockers, flexplekken enz. gemaakt die gegraveerd zijn en ingekleurd. Verder zijn een aantal memoborden vervaardigd
van een soort gelaagd glas met luxe rvs afstandhouders

De lichtbak in de parkeergarage met ingestoken acrylaat letters en afgeplakt met blauwe folie.

waarop een transparante print is geplakt met lijnen en
de medewerkers op kunnen schrijven of memo’s plakken. Uiteraard ontbreken de bordjes voor de nooduitgang en veiligheidszaken niet. Op alle kantoren van
het gebouw hangen stickers op de deuren met een
QR code voor toegangscontrole. Ook is een aantal full
colours met een collage van hun merken aangebracht.
“Het is eigenlijk teveel om op te noemen”, zegt Van
Gerven. “Om tot de juiste keuze te komen, hebben we
van tevoren een aantal prototypes gemaakt en bijvoorbeeld het verschil laten zien tussen een rvs-look ACM

Op verschillende plaatsen in het gebouw hangen plattegronden bestaande uit een print en transparante
acrylaat die met afstandhouders aan de muur is bevestigd.

In verschillende kantoren hangen sfeerplaten die
vervaardigd zijn uit een full colour print en een transparante acrylaat plaat bevestigd met afstandhouders
aan de muur.

Toegang tot de verschillende afdelingen gebeurt met
een QR code, een geprinte folie sticker die op het
glas is geplakt.
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