CHANGE THE SCENE
Nooit eerder was er zoveel kleur te zien als in de nieuwe woontoren op Strijp-S, al van verre vallen de schakeringen
op die van verdieping tot verdieping verschillen. Achter de volledig glazen gevels roepen expressieve afbeeldingen op
wanden en plafonds eigen sferen op.
Eenmaal binnen in je eigen condo verrast de luxe, de ruimtelijkheid en het weidse uitzicht. Je bent on-stage! Daar
beneden ligt de uitgestrektheid van het bedrijvige Eindhoven, hier ben jij. Jouw condo is het tegenwicht voor de
wereld buiten.
Het karakteristieke meubilair is precies wat je nodig hebt: een eenvoudig kookeiland, een grote tafel waaraan je
kunt werken en eten en een bed in de hoogte, meer niet. En verder semitransparante gordijnen die samen met een
uitgekiend lichtplan de ruimte totaal kunnen veranderen. Sluit of open een gordijn en je bent in een nieuwe scene
beland, je waant je ergens anders.
Met een trapje kom je bij je bed, in een verlaagd deel kun je er langs lopen zonder je hoofd te stoten aan het plafond.
Ondoorzichtige gordijnen rondom zorgen ervoor dat je je daar kunt afsluiten voor de rest van je condo. Onder het
bed kun je staan, maar je kunt er ook je tafel plaatsen en zittend genieten van het uitzicht op de grote stad.
In het verlengde van de entree ligt het off-stage deel: een natte cel en een kleine berging. Aan de andere wand vind
je een wandkast voor je schoenen, je kleren en andere decorstukken.
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gevouwen en gelast staal 4-8 mm
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kookplaat - oven/magnetron - vaatwasser - koelkast - spoelbak
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gevouwen en gelast staal 4-8 mm
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fotocollages en gordijnen
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