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MEUBILAIR

Huisstijl en productlijn voor nieuw ov-netwerk
VOOR HET NIEUWE OPENBAAR VERVOER NETWERK IN DE RANDSTAD
WERD EEN HERKENBARE HUISSTIJL
IN ANTRACIET GRIJS MET RODE ACCENTEN ONTWIKKELD.

V

oor de Provincie Noord-Holland,
Provincie Zuid-Holland, SRA, MRDH,
gemeente Almere en voormalig OVbureau Randstad werkte FromAtoB de
afgelopen jaren aan de ontwikkeling
van de productformule van het nieuwe
openbaar vervoer netwerk: R-net. Dit
samenwerkingsproject van overheden en
vervoerders leidt tot een hoogwaardig
niveau van het OV in de randstad. Er
werd een herkenbare huisstijl ontwikkeld
met antraciet grijs en opvallend rode
accenten en producten zoals bushaltes,

abri’s, afvalbakken, fietsenstallingen,
voertuiginterieurs en -exterieurs.
Handboek
In de Randstad wordt het R-net netwerk
steeds verder uitgebreid. Als reiziger
is de typerende kleurstelling van de
nieuwe huisstijl gemakkelijk te herkennen. De stijl is consequent doorgevoerd
in de productlijn van R-net. In een
handboek werden de kernwaarden en
richtlijnen vastgelegd als leidraad voor
de toekomst.
Krachtige productlijn
perronmeubilair
Om het wachten voor passagiers zo
comfortabel mogelijk te maken is een
serie abri’s ontworpen met comfortabele banken en leunsteunen, verlichte
informatiepanelen en goede beschutting tegen regen en wind. De abri is
modulair opgebouwd, waardoor veel

afmetingen en varianten mogelijk zijn.
De R-net abri’s hebben een rode hanenkam die van grote afstand herkenbaar
is. Voor de R-net haltes is een complete
serie perronmeubilair ontworpen, met
hekwerken, afvalbakken, banken en
leunsteunen. Voor het fietsparkeren zijn
een fietsoverkapping en een fietsenrek
ontwikkeld.
Naast het R-net project realiseerde
FromAtoB verschillende projecten in de
openbare ruimte en voor het openbaar
vervoer voor o.a. de gemeente Tilburg,
gemeente Purmerend, Connexxion en
NS.
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Antraciet grijs met rode accenten
zijn de kleuren die de huisstijl van
R-net typeren
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