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V O R O N O I VISIE
In het nieuwe circulaire bouwen, met krachtige computer
software, visionaire ideeën en de juiste mensen is creativiteit de enige beperking. Alles kan.
Wij geloven dat we door ons te laten inspireren door de
natuur een positieve invloed op de mens en het milieu
kunnen hebben. In alles wat wij doen staat innovatie,
duurzaamheid en co-creatie voorop.
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VORONOI
DE BOUW VERDUURZAMEN
‘‘Voronoi maakt duurzame wanden. Een wow-factor creëren
met circulaire eye-catchers! Beleven is verbinden.’’
Een uniek en opvallend product, met een sterk duurzaam
karakter, als versterking van uw bedrijfsidentiteit.
Circulair gebouwd en vervaardigd uit (uw eigen) restmaterialen / reststromen om zo in co-creatie duurzaam en verantwoord te ondernemen.
Elk ontwerp is geoptimaliseerd dankzij het gebruik van
moderne, parametrische ontwerptechnieken. De wand en
haar unieke structuur worden beschreven in een algoritme.
Dit maakt dat er geen enkele kopie bestaat, net zoals in de
natuur.
De toegevoegde waarde op estetisch gebied, de mogelijkheden tot personalisatie, en het materiaal opwaarderen van
B-stroom tot A-product maakt de Voronoi wanden tot iets uit
een andere klasse.

V O R O N O I WALL
Bij het samenstellen van uw wand kunt u zelf verschillende
keuzes maken. Als basis wordt de constructie gekozen. Deze
hangt af van de beschikbare restmaterialen. Dit kunnen eigen
materialen zijn.
Opvolgend kan gekozen worden tussen een viertal opties
welke gevisualiseerd staan op de volgende pagina.
Als laatste stap kunnen wij in co-creatie met u de wand volledig personaliseren. Denk aan kleuren die bij uw bedrijfsidentiteit passen, of het verwerken van logo’s van u en uw partners in de wand.
Na de oplevering bieden wij de mogelijkheid tot onderhoud.
Dankzij een modulaire opbouw kunnen onverhoopt beschadigde delen eenvoudig vervangen worden.

V O R O N O I WA L L CONFIGURATOR

CLADINA

AKOUSTICA

LUMENS

ETALAGE

Elke cel gevuld met duurzaam rendiermos afkomstig uit Noorwegen
voor een unieke combinatie van
materialen en natuur. Deze unieke
symbiose maakt optimaal gebruik
van onder andere de akoestische
eigenschappen van het rendiermos, boven op een sterk duurzaam
karakter.

De akoestische Voronoi panelen zijn
geëngineerd om hinderlijke geluiden
maximaal op te vangen en zo een
prettige akoestiek te creeëren. Door
het akoestisch materiaal worden
geluidsgolven gebroken en geabsorbeerd. Straal rust en klasse uit met
uw interieur.

De muur met LED-verlichting vult de
gehele ruimte met een bijpassende
kleur. Hiermee kan de muur op elke
gewenste sfeer inspelen. Van statische verlichting om rust te creeëren
tot dynamische flows van een scala
aan kleuren.

Deze Voronoi muur biedt de mogelijkheid uw duurzame verhaal te beleven met het tonen van producten,
foto’s en attributen. Uw producten
kunnen op de transparante plaatjes
geplaatst worden. Deze acrylaat
plaatjes worden aan uw achterwand
gemonteerd.

Optimaal voor ontvangsruimtes,
recepties en lobbies.

Optimaal voor studio’s, vergaderruimtes en kantoorruimtes.
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Geef uw bedrijfsruimte een duurzame en hypermoderne uitstraling.
Deze wand is uit te breiden met de
Voronoi etalage.

Toepasbaar in bijvoorbeeld ontvangruimtes, fysieke winkels en winkeletalages.

V O R O N O I WA L L ONTWERP & ENGINEERING
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“

Voronoi maakt duurzame wanden. Een
wow-factor creëren met circulaire eye-catchers! Beleven is verbinden.’’

Neem contact met ons op!
T: +31 6 40243354
M: voronoi-design@outlook.com
W: www.voronoi-design.com
Voronoi V.O.F.
Eusebiusbuitensingel 9,
6828 HT, ARNHEM.
Kvk: 67586678
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