
THE LOFT bij Google

Na het ontwerpen van de eerste vier verdiepingen van het Nederlandse hoofdkantoor van

Google in de Viñoly-toren in Amsterdam, heeft D / DOCK een extra ruimte op de 21e verdieping

ontworpen.

 

Deze verdieping vertegenwoordigt een experience & informele ontmoetingsplek in combinatie

met een eetkwartier, waar medewerkers, klanten, partners en journalisten een aantal van de

nieuwste Google-technologieën kunnen ervaren en testen.

 

Op de verdieping bevindt zich ook een fitnessruimte en een uitbreiding van hun

kantooromgeving. The Loft, zoals het wordt genoemd, heeft een aantal cool-down lounges waar

mensen kunnen bijkomen en een pauze nemen of hun “batterij” opladen, waarbij genieten van

het verbluffende panorama goed helpt.

 



De hele ruimte is ontworpen om uitstekende functionaliteit, hoogwaardige afwerking en

hoogwaardig akoestisch comfort te combineren. Het speciaal gekozen “second-life” meubilair

past naadloos er bij en maakt de ruimte uiterst flexibel in gebruik.

 

Het ontwerp behoudt het provocerende en humoristische karakter dat te vinden is op Google's

kantoor in Amsterdam, maar is ook technologisch onberispelijk en slank. De stijl is een beetje

meer industrieel dan de onderliggende verdiepingen, maar behoudt gezelligheid en zachtheid.
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OVER D/DOCK

D/DOCK is an Amsterdam based concept and design studio specialized in interior design, project
management and consultancy.

Our main drive is the development and realization of spaces, buildings and concepts offering an added value to
its users. This added value can be found in smart business solutions, but can also be focused on health,
economy or experience.

By thinking not only from a design and conceptual perspective, but also from a project management and
consultancy point of view, a design process with maximum control is resulting that accommodates our clients.

We are a group of 35 architects, interior architects, project managers, concept designers, stylists and graphic
designers collaborating to realize each project on the highest possible level.
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