Interieurbouw

Hip2School
INSPIRERENDE INTERIEURS
VOOR HET ONDERWIJS

hermeta.nl

Bassisschool
De Groene Draad
Babberspolder

GARDEROBE-/BERGINGOPLOSSING ANNO NU
DE REKKEN IN DE KAST? SPEEL RUIMTE OP DE VLOER KOMT VRIJ!

51º54’54.06”N - 4º21’36.83”O

Bij een bezoek aan de Brede Wijkvoorziening Babberspolder valt op dat er veel
centrale speelruimte voor de kinderen is zonder dat de jassen, tassen, laarzen enz.
zichtbaar zijn. Die zijn dan ook met de Gardelux garderoberekken met een ingenieus
geleide systeem keurig “weggereden” in de wandmeubels.
Om de garderoberuimte optimaal te benutten zijn er boven de garderobekasten
uitschuifbare bergingen aangebracht. Frisse kleuraccenten maken het geheel af.
Frencken Scholl Architecten

Bassisschool
Inghelosenberghe
Sint Jansteen

KAST + GARDEROBE = SCHEIDING TUSSEN LOKAAL EN GANG
DE KRACHT VAN DE COMBINATIE
Op bassisschool Inghelosenberghe - onderdeel van een multifunctioneel centrum
in Sint Jansteen - straalt de warmte van Fins vuren gecombineerd met frisse kleuren
je tegemoet.
De dubbelzijdige garderobe- en opbergkasten vormen één geheel en zijn tegelijk
de scheidingswand tussen gang en lokaal. De 21 opstellingen hebben allen hun
eigen inrichting en zijn voorzien van geluiddempende isolatie.
VG Architecten

51º15’33.72”N - 4º02’49.03”O

Regenboogschool
Hardinxveld
Giessendam

HET GEMAK VAN HIP2SCHOOL
ÉÉN BASISCONCEPT, DIVERSE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN
Op de Regenboogschool in Hardinxveld-Giessendam is de basis van de kasten in de
gangen en in de lokalen identiek wat betreft materiaal, vormgeving en ontwerp. Dit is
het kenmerk van HIP2SCHOOL: één basis, vele invulmogelijkheden al naar gelang de
gebruikersvragen. Met Gardelux garderobes als vaste waarde.
Lakerveld Ingenieurs- & Architectuurbureau BV

51º49’26.95”N - 4º53’15.99”O

KDC Kobalt
Tilburg

VOOR ALLE ZINTUIGEN
INTERIEUR OM TE VOELEN, TE ZIEN EN TE HOREN
Kinderdienstcentum Kobalt van de Amarant Groep is er voor kinderen met een
ontwikkelingsachterstand en hun gezin. Voor de kinderen vraagt dat heel speciaal
interieur dat Hermeta graag verzorgd heeft. Zo spelen de zintuigkasten in op het
voelen, zien en horen. In de vlinderkast zijn vlinders van tapijt en schuurpapier. In de
vissenkast vinden de kinderen spiegels en led-panelen. De uilen in de uilenkasten
hebben ingebouwde luidsprekers. De kasten in de gang vormen met de raampartij
in de boog één geheel en hebben mooie dierenprints ter herkenning voor de
kinderen. Elke gang heeft bovendien een eigen kleur.
Pauwert Architectuur

51º34’15.66”N - 5º03’55.94”O

Basisschool
De Parel Giessen

51º47’42.56”N - 5º01’38.02”O
BEELDBEPALENDE GARDEROBEMEUBELS
SYMBIOSE VAN DESIGN EN FUNCTIONALITEIT
Het schoolvoorbeeld van de combinatie van functionaliteit en ontwerp: de
garderobemeubels op bassisschool De Parel in Giessen. Ook dat is Hermeta,
garderobe interieur passend in elk concept. Met kennis en kunde van een breed
scala aan materialen zijn de wandbekleding, trappen, leuningen en decorelementen
verzorgd. HIP2School met de personal touch van de architect.
RoosRos Architecten

Het Kloppend Hart
Warmond

VROLIJK FUNCTIONEEL
DRAAIBARE PLAFONDHAKEN GEVEN RUIMTE
In multifunctioneel centrum Het Kloppend Hart in Warmond evaren de kinderen het
gemak van bergruimte boven de garderobe. De vrolijke gardrobe elementen bevatten
bovendien draaibare plafondhaken zodat meer jassen in dezelfde ruimte kunnen
worden weggehangen.
Atelier Pro Architecten

52º11’54.49”N - 4º30’13.24”O

HIP2SCHOOL

HIP2SCHOOL

DUBBELZIJDIGE GARDEROBEKASTEN | impressies

ENKELZIJDIGE GARDEROBEKASTEN | impressies

draaibare plafondhaak

vaste plafondhaak

KEUZEMOGELIJKHEDEN

KEUZEMOGELIJKHEDEN

Materiaal

Kleuren

Garderobe mogelijkheden

Opberg mogelijkheden

Materiaal

Kleuren

Garderobe mogelijkheden

Opberg mogelijkheden

Spaanplaat met HPL afwerking/
MDF met HPL afwerking

In veel decoren leverbaar (o.a.
Pfleiderer DST-collectie)

• Gardelux 1

• tassenplank

Spaanplaat met HPL afwerking/
MDF met HPL afwerking

In veel decoren leverbaar (o.a.
Pfleiderer DST-collectie)

• Gardelux 1

• tassenplank

• Gardelux 2

• legplank

• Gardelux 2

• legplank

• Gardelux FIT

• opbergvakken

• Gardelux FIT

• opbergvakken

• plafondhaken

• (schuif)deuren

*optioneel geluidsisolerende achterwand
*optioneel geluidsisolerend glas

*optioneel verrijdbaar
*optioneel inklapbaar

• plafondhaken
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NEEM CONTACT OP
Uw wensen op interieurgebied
zijn onze inspiratie!

INTERIEUR EN MEER
OOK DE HERBOKERN SANITAIRE WANDEN ZIJN KINDEIGEN
Geen school zonder toiletten. Speciaal voor de peuterspeelzaal, scholen
en kinderdagverblijven zijn er de HerboKern Secure toiletcabines. Met of
zonder speelse graveringen in de deur.

Postbus 1017, 4147 ZG Asperen | 1e Industrieweg 1, 4147 CR Asperen
+31 (0) 345 - 63 48 88 | interieur-partners@hermeta.nl | www.hermeta.nl

