
Inspirerende 
ruimtes voor de 
volgende generatie.
Tapijttegels | LVT | nora® rubber

voor hoger onderwijs



Lancaster University, Lancaster, VK
Product: Urban Retreat 501



Naar een nieuw 
onderwijsontwerp: 
ruimtes voor 
de volgende 
generatie

Om de juiste studenten te kunnen aantrekken en het beste 
personeel te kunnen behouden, moet u investeren in de ruimtes 
waar ze leren, wonen en samenkomen. Met ontwikkelingen op 
het gebied van edutech, het verlangen naar flexibele zones, een 
focus op welzijn en een meer klimaatbewuste generatie hebben 
docenten een concurrerende lijst met prioriteiten die moeten 
worden aangepakt. 

Voor zowel docenten en aannemers als architecten en ontwerpers 
ligt het vinden van de juiste oplossingen voor de behoeften 
van studenten en personeel, vaak binnen beperkte budgetten, 
in het creëren van een gebouw dat een aanwinst is voor de 
gemeenschap die het dient. De setting voor onderwijs moet 
geschikt zijn voor academische prestaties, maar de sociale 
opbouw en verbondenheid die wordt aangedreven door ruimtes 
om te communiceren, te eten en te ontspannen is per saldo net zo 
belangrijk voor de studenten en medewerkers van vandaag.

Door decennialang leerruimtes te hebben ontworpen, 
hebben we gezien hoe de leeromgeving is geëvolueerd tot 
een inspirerende, spannende en stimulerende plaats voor 
studenten en medewerkers. Daarom biedt onze complete 
vloersysteemoplossing de prestatiekenmerken die nodig zijn 
voor een modern ontwerp, de flexibiliteit om leerruimtes in te 
delen voor studeren, samenwerking of onafhankelijk onderzoek, 
de duurzaamheid om lang mee te gaan en onze oplossing is 
standaard CO2-neutraal. 

voor hoger onderwijs
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Avans Hogeschool, ‘s-Hertogenbosch, Nederland
Product: Composure



Uw ecosysteem voor 
ondersteuning bij 
Interface
Wij maken gebruik van de volgende factoren om u te 
ondersteunen bij het ontwerp van uw toonaangevende ruimtes:

Benut de kracht van de natuur
Het is al meermaals bewezen dat we met de aangeboren 
aantrekkingskracht van de natuur op studenten (ook wel 
biophilic design genoemd) hun fysiologische en psychologische 
gezondheid kunnen verbeteren.  We gebruiken biophilic design 
als kernprincipe in onze onderwijsruimtes door gebruik te maken 
van op de natuur geïnspireerde texturen, patronen en kleuren.

Duurzame producten voor elk budget
We weten dat de financiering en budgetten beperkt zijn. Dus hoe 
duurzamer uw vloer is, hoe langer hij meegaat. Onze producten 
worden geleverd met een garantie van 15 jaar, zijn eenvoudig te 
onderhouden en dankzij ons modulaire systeem kunt u beschadigde 
delen van de vloer, indien nodig, afzonderlijk vervangen om uw 
investering op lange termijn te waarborgen. 

Onze duurzaamheid ondersteunt uw duurzame doelen
Onze producten zijn ontworpen met oog voor het klimaat, dat 
betekent dat u erop kunt rekenen dat uw vloer gedurende zijn 
volledige levensduur CO2-neutraal is. Dat betekent dat al onze 
vloerbedekkingen u helpen uw eigen duurzaamheidsambities 
na te leven. Bij Interface zijn we er trots op dat duurzaamheid is 
verweven in onze dagelijkse bedrijfsvoering. Dit wordt nogmaals 
benadrukt door de producttransparantie met onze EPD-
milieuverklaring en milieukeurmerken.

Goed design heeft een positieve impact op iedereen
Of u nu nieuwe leeromgevingen ontwerpt of bestaande 
leeromgevingen vernieuwt, middels de Interface Design Studio 
kunt u optimaal profiteren van onze producten. Of het nu gaat om 
custom kleuren, concepten of collecties, onze onderwijsexperts 
staan klaar om uw visie tot leven te brengen.

voor hoger onderwijs
Tapijttegels | LVT | nora
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Product: Human Nature



Bepalen welke vloeroplossing de beste is voor uw ruimte hoeft 
niet moeilijk te zijn. Ons geïntegreerde systeem van tapijttegels, 
LVT en nora® rubber biedt het beste van harde en zachte 
vloeroppervlakken die samenwerken als één systeem. Zo creëert 
u de ruimte die uw gemeenschap nodig heeft om het beste van 
zichzelf te kunnen geven.

Door uw koopkracht te benutten en voor Interface-
vloerbedekkingsproducten te kiezen, kunt u een moderne, 
flexibele leeromgeving creëren en bijdragen aan het herstel van 
de gezondheid van onze planeet.

Verleden tijd zijn de statische, rigide en gesloten omgevingen 
die ooit zo normaal waren binnen de  onderwijsinstellingen. In 
plaats daarvan worden ze vervangen door een nieuw concept 
van fluïditeit, gezondheid, openheid en inspiratie om de instroom 
van studenten en de werving van personeel toekomstbestendig 
te maken. Door ruimtes aan te passen aan de behoeften van 
studenten en medewerkers, kunnen we meebeslissen over 
de toekomst van de sector én de studenten en docenten van 
morgen inspireren.

Creëer moderne, 
flexibele ruimtes om 
studenten en docenten 
te inspireren.

voor hoger onderwijs
Tapijttegels | LVT | nora

® rubber  
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Wie ondersteunt uw doelstellingen het best als u nadenkt 
over uw duurzaamheidsmissie? U hebt meer nodig dan alleen 
een vloer. U hebt een partner nodig. Vloerbedekking is een 
fundamentele kapitaalinvestering – en de kosten kunnen veel 
hoger zijn dan alleen de monetaire investering, gezien de 
impact die de activiteiten van een organisatie hebben op het 
milieu. 

Onderscheid u van andere hogeronderwijsinstellingen door uw 
medewerkers en studenten iets te geven om voor te staan, met 
iets beters om op te staan.

Verklein uw 
CO2-voetafdruk met 
de materialen die u 
selecteert

Climate change is undeniable. And
reversible. Our mission is to prove it.
Join the #ClimateTakeBack and
help create a climate fit for life.

voor hoger onderwijs
Tapijttegels | LVT | nora
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Lancaster University, VK
Product: Urban Retreat 501



Hoe gezonder en gelukkiger uw studenten, hoe meer ze 
bereiken. En het ontwerp van de ruimtes waar ze hun tijd 
doorbrengen, heeft een enorme invloed op hun welzijn. Dit 
staat centraal in ons + Positive spacesTM concept - en in ons 
geloof in design, dat stemming en concentratie verbetert door 
verbinding met de natuur.

We hebben allemaal een aangeboren verlangen om deze 
verbinding te zien en te voelen. Dit wordt biofilie genoemd. 
En design dat rekening houdt met biofiele principes – door 
de buitenwereld naar binnen te brengen – is waarschijnlijk 
één van de krachtigste manieren om het gevoel van welzijn in 
leeromgevingen te verbeteren.

Leeromgevingen 
die leren van de 
natuur

Tapijttegel | LVT | nora
® Rubber
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Laboratorium

Bibliotheek

Gemeenschappelijke 
ruimte

Collegezaal
Kantine

Sporthal

Studieruimte

Receptie Klaslokaal

Kantoorruimte

Personeelsruimte

Hal &
trappenhuis

Klaslokaal
Fitnessruimte

Ontspanningsruimte

Ontvangstruimte 

Gymzaal 

Slaapruimte 

Speelruimte

Computerruimte

Wij leveren 
vloeroplossingen 
voor alle ruimtes in 
uw leeromgeving
De Interface Design Studio kan u ondersteunen om een optimale keuze van onze 
producten te maken. Onze onderwijsexperts staan voor u klaar om uw visie tot 
leven te brengen.
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Rotterdam Business School, Nederland
Product: noraplan® unita



Fotograaf: Christian Reijnoudt, Studio Beeldwerken

Tapijttegels | LVT | nora
® rubber



Linnaeus University, Zweden
Product: noraplan® sentica Fotograaf: Magnus Johnsson



Schubart Gymnasium School, Duitsland
Product: norament® 926 satura Fotograaf: Valentin Schmied / Liebel Architekten BDA

Tapijttegels | LVT | nora
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Ecole Centrale Supélec, Frankrijk
Product: noraplan® uni 



Fotograaf: Philippe Ruault

Tapijttegels | LVT | nora
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Lycée maritime Florence Arthaud, Frankrijk
Product: noraplan® sentica Fotograaf: Vincent Uettwiller



Hogeschool Gent – Campus Schoonmeersen, België
Product: norament 825 Fotograaf: Vincent Uettwiller

Tapijttegels | LVT | nora
® rubber
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Mezzino Student Living, Ireland
Product: Ice Breaker



Tapijttegels | LVT | nora
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Universiteit Twente, Enschede
Product: Look Both Ways



Universiteit Twente, Enschede
Product: Look Both Ways
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University of Surrey, VK
Product: Look Both Ways



Tapijttegels | LVT | nora
® rubber



St John Bosco Arts College, Liverpool, VK
Product: Human Connections



© Silvertone Photography 2020

Tapijttegels | LVT | nora
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Kaplan University, VK
Product: Human Connections



HEC, Parijs, Frankrijk
Product: Urban Retreat 501

Tapijttegels | LVT | nora
® rubber
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Insead, Fontainebleau, Frankrijk
Product: Urban Retreat



Tapijttegels | LVT | nora
® rubber



ESCP Europe , Frankrijk
Product: Urban Retreat



Architect ©Pierre Maregiano

Tapijttegels | LVT | nora
® rubber



www.interface.com

Europa, Midden-Oosten en 
Afrika 

AE +971 (0)4 8189077
AT +43 1 8102839
BA +387 33 522 534 
BE +32 2 475 27 27
BG +359 2 808 303
BY +375 17 226 75 14
CH +41 44 913 68 00
CZ +42 0 233 087 111
DE +49 2151 3718 0 
DK +45 33 79 70 55
ES +34 932 418 750
EG  +(202) 3760 7818
FR +33 1 58 10 20 
GR +30 211 2120820 
HR +385 14 62 30 63
HU +36 1 349 6545 
IE +353 1 679 8466
IL  +972 546602102
IT +39 02 890 93678
KZ +7 495 234 57 27
NL +31 33 277 5555
ME  +381 11 414 92 00
MK +389 2 323 01 89
NO +47 23 12 01 70
PL +48 500 151 101
PT +351 217 122 740 
RO +40 21 317 12 

40/42/43/44
RS +381 11 414 92 00
RU +7 495 234 57 27
SA +966 554622263 
SE 08-241 230
SK +421 911 104 073 
SI  +386 1 520 0500
 +386 8 20 54 007
TR  +90 212 365 5506
VA +38(044)238 27 67
VK +44 (0)800 3134465
ZA +27 11 6083324
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