Het Sensorium
Dé werkplek waar al jouw zintuigen geprikkeld worden
Van saaie kantoortuin naar inspirerende ontmoetingsplek
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Over Het Sensorium
WAT HOUDT HET IN?

Een mens functioneert het beste in een omgeving die bij hem past, bij hem
aansluit, waar hij zich comfortabel voelt. Of dat nu thuis is, in de sportschool of
op je werkplek. Een plek waar je positief geprikkeld wordt, in de breedste zin van
het woord, is een plek waar je graag naar (terug)keert. En zo is het Sensorium
ontstaan: een warme plek met het gevoel van thuis komen, een warme plek om
naar toe te gaan, dé ideale plek om te werken.

Het Sensorium
EEN PLEK VOL INSPIRATIE

Een werk omgeving waarin alle zintuigen worden geprikkeld en tegelijkertijd de
rust en zen die je thuis ervaart. Een warme, groene omgeving om kennis te delen,
ervaringen uit te wisselen, te discussiëren over de actualiteit.
Daar waar je je op je gemak voelt kom je tot de mooiste ideeën.

Een cosy plek waar alles te vinden is, van ruimtes om samen te komen tot ruimtes
om je even af te zonderen, inspirerende plekken, sportieve elementen
gecombineerd met functioneel overleggen. Diverse werkzones en dynamische
werkplekken.
Een plek waar duurzaamheid centraal staat, onderdelen van het huidige
meubilair kunnen (her)gebruikt worden.
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KantOor
Office

Senses/zintuigen

HUISKAMER GEVOEL
WAT JE AANDACHT
GEEFT GROEIT

Huiskamer
(afgeleide van
Latijn; atrium)

KOFFIE CORNER
MOMENTJES

EEN LOGISCHE STAP NAAR EEN SPORTIEF & FUNCTIONEEL
NATUURLIJKE INTEGRATIE
VAN JE PRIVÉ- EN JE WERKLEVEN
OPTIMALE BINDING MET
PERSONEEL

DISCUSSIËREN OVER DE
ACTUALITEIT
ZAKELIJKE EN PRIVE PRAAT IN
EEN ONGEDWONGEN SFEER

HAAL DE NATUUR
NAAR BINNEN

Groen,
groener,
groenst.
Groen: kleur van groei & ontwikkeling en zen zijn
Groen: kleur van met je blote voeten op het gras

VERBINDING

Het Sensorium als verbindende schakel
tussen al je collega's. Met een coffee-bar,
sport & gaming, optimale stimulatie van het
creatieve proces.

De toekomst
Verbindend & het Samengevoel
Een logische stap naar een natuurlijke integratie
van je privé- en je werkleven

Over Stigra
WIE ZIJN WE?

WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN?

Wat in 1998 begon als ” stickeren en graveren” is

Stigra ontwerpt en realiseert, van A-Z. We brainstormen
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Laten we praten

STIGRA VISUAL MARKETING & INTERIORS
Limes 60 | 6852SG | HUISSEN

TELEFOONNUMMER
026-3034711

E-MAILADRES
info@stigra.nl

Chiel Freriks
Ontwerper & creatieveling
Eigenaar

06-23607227
chiel@stigra.nl

