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interieur concept

The Jigs way
Het 34 kamers tellende hotel omschrijft zichzelf
als een mix van 'no bullshit' en 'unexpected
luxury', waarbij goed nagedacht is over wat de
gast nu écht wil. Wie heeft er bijvoorbeeld een
telefoon op de kamer nodig terwijl Whatsapp
bestaat? Waarom een kast op de kamer, als er
een bed is met lades waar je koffer opengeklapt
in past?

Het hotel is gelegen aan de rand van het
stadscentrum Venlo. In de afgelopen jaren is de stad
uitgegroeid tot een levendige studentenstad. Ook is
de stad steeds interessanter geworden voor (jonge)
ondernemers. Exact de beoogde doelgroep van Mr
Jigs.

Confetti werd gevraagd om het volledige
interieur van het nieuw te bouwen hotel op zich
te nemen. Van eerste schets tot definitief plan,
van projectbegeleiding tot het plaatsen van het
losse en vaste meubilair. Alles hebben we
zorgvuldig uitgezocht en tot in detail uitgewerkt
voor de leveranciers en interieurbouwers.
Het interieur kenmerkt zich door zijn kleurgebruik
en grafische lijnenspel. Confetti heeft exclusief
voor Mr Jigs een patroon ontworpen welke als
behang terugkeert in het interieur. Mr Jigs heeft
het patroon zelfs opgenomen als huisstijl. De
gast zal vanaf het moment van boeken tot aan
het einde van zijn bezoek ondergedompeld
worden in de wereld van Mr Jigs, where no
bullshit meets unexpected luxury!
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interieur concept vs. duurzaamheid

Duurzaamheid
Regio Venlo staat bekend om zijn
duurzaamheid ambities. De stad lonkt
met haar circulaire stadskantoor naar
iedereen die bezig is met een
duurzamere wereld. Niet verrassend dat
wij ook bij Mr Jigs hebben gewerkt met
de juiste materialen.
Alle maatwerk meubels zijn door een
lokale speler geproduceerd en
gestoffeerd. Ook de groenwand is
binnen de Venlose economie uitgevoerd.
De leveranciers van o.a. de vloeren,
gordijnen en wandtegels zijn intrinsiek
gemotiveerd bezig met milieu en
gezondheid. Een duurzaam interieur qua
l e v e n s d u u r, m a a r z e k e r o o k q u a
materialen.
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plattegrond lobby / situatie

Locatie
Het hotel is gelegen in het stadscentrum, aan het museumkwartier en daarmee de
grote looproute van en naar het station.
De lobby heeft een open en uitnodigend karakter door haar glazen entree. Een
coffee to go of een Mr Jigs gin aan de bar, iedereen is welkom. Zo ontstaat er een
gemoedelijke mix tussen hotel gasten en lokale bewoners. Een ongedwongen plek
om samen te ontmoeten en te onthaasten.
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eindresultaat lobby

Er is gebruik gemaakt van zowel natuurlijke als
luxe materialen, waardoor er een spannend
geheel ontstaat. De mix tussen hoge en lage
zitjes maakt het een dynamisch en toegankelijk
geheel.
Het meubilair is flexibel inzetbaar en is voor
verschillende settings te configureren.
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eindresultaat lobby
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het ontwerp kamers

Kamers
plattegrond comfort kamers

De indeling van de comfort kamers zijn kenmerkend als ‘no
bullshit’, overzichtelijk en praktisch. Geen kast,
daarentegen wel een mega bed met 2 grote lades. Een
opengeklapt koffer past er precies in en doet dienst als
kast.

Kenmerkend aan de kamers is dat er is gekeken naar de functionaliteit en het contrast tussen ‘no
bullshit’ en ‘unexpected luxury’. Deze gaan veelal geleidelijk over in elkaar. De marmerlook vloer van
de badkamer loopt in een schuine lijn over in het tapijt richting het bed. De tegels van de badkamer
lopen over van neutrale wit en grijstinten naar een schakering met de hoofdkleur van de kamer. Een
subtiele grafische overloop van het sanitaire gedeelte naar het vertrek waar men slaapt en verblijft.
Een grafisch patroon op de wanden herhaalt zich in de grote baklijsten van vurenhout boven het bed.
De plinten, eveneens van vurenhout, geven het contract met de overige materialen. Er is een speelse
mix ontstaan van luxe en basic materialen en kleuren.
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eindresultaat suite
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eindresultaat vs. render

Suite kamer

Familiekamer
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