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SG PRIVATE BANKING, BRUSSEL

Dit filiaal van Société Générale Private Banking ligt in hartje 
Brussel net naast het Centraal Station. De opdrachtgever wilde 
een vernieuwing van het geheel van de cliëntenzone, zowel in 
concept als in uitstraling.

Bij het betreden van de cliëntenzone, die tevens wachtzone is 
van waaruit cliënten verder kunnen worden begeleid naar de 
ontvangstsalons, wordt de aandacht gevangen door de centraal 
geplaatste en vooral niet conventionele onthaaldesk. Het is 
een semifunctioneel element dat tegelijk opvalt en opgaat in 
haar omgeving. De grote ronde tafel kan worden gebruikt als 
flexwerkplek (met een laptop), als onthaalreceptie (bemand), of 
als begroetingstafel (decoratief).

Achter de receptiezone zijn glaspanelen geplaatst, bekleed met 
een semitransparante textielfolie. Dit maakt de achterliggende 
vergaderruimte reeds voelbaar aanwezig. De zijwanden in de 
wachtzone bestaan uit akoestische wandpanelen, opgebouwd uit 
stroken. Die zijn van hoge kwaliteit en kunnen in ver¬schillende 
kleurtinten worden aangebracht, naargelang de (veranderende) 
behoefte. Centraal in de ruimte staat een rode wachtzetel in een 
organische vorm, die eveneens geschikt is als open overlegplek. 
Het tapijt versterkt de aangeduide zones door middel van 
kleur¬verschillen.

De oorspronkelijk gebogen wandelgang naar de salons werd recht 
gemaakt door het plaatsen van nieuwe transparante glaswanden, 
afgewisseld met witgelakte verticale wandstroken. De aanwezige 

deuren werden gelakt en hergebruikt.

In de salons ten slotte blijft het meubilair minimalistisch, 
optimaal voor het plaatsen van een aantal brede vergaderstoelen. 
In het deel van de ruimte aan de kop van de tafel, werd een 
berging gemaakt waarin een tv-scherm met lift voorzien is. Het 
scherm is bedienbaar d.m.v. domotica.

Het sanitair wordt gereorganiseerd. Het geheel blijft toegankelijk 
voor zowel vrouwen als mannen, maar het uitgangspunt was 
hier de behoefte aan urinoirs. Deze worden achteraan geplaatst, 
afgescheiden door een wand en dus niet zichtbaar. De lange 
wastafel is verdeeld in een (natte) hand¬waszone en een (droge) 
make-upzone.

Het geheel van inrichting is geconcipieerd op een tijdloosheid 
van grijzen of vergrijsde kleuren; de vormentaal is verticaal, 
ruimteverhogend en semitransparant; de sfeer is hu¬iselijk, 
warm, uitnodigend en relaxerend. Alle houtpanelen, en het los 
en vast meubilair, zijn gemaakt in gebroken wit blinkend lakwerk. 
Het buitenschrijnwerk werd voorzien van een semitransparant 
schuivend gordijn.
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