
















Apartemen ini berada di Medina Building, dimana bangu-

nannya dirancang oleh arsitek Neave Brown dari London. 

Di bagian atas setiap apartemen ada teras taman yang 

lebih tepat dinamakan taman gantung. Taman yang berada 

di atas bangunan, membuat bangunan ini menjadi green 

paradise di jantung kota, dan tentu saja menjadikan apar-

temen ini upside down
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City
Apartment

Upside Down

Interior apartemen di pusat kota ini dirancang oleh COEN! untuk menciptakan suasana yang harmonis. Penggunaan warna dengan aksen 

warna-warni yang tenang membuat interiornya tampil gaya. Studio desain yang berfungsi sebagai ruang kerja ditempatkan di lantai dasar, 

kamar-kamar tidur, dan ruang keluarga berada di atas dengan view yang indah. 

Semua furniture, warna, dan bahan-bahan yang akan digunakan telah dipikirkan dengan matang dan dikombinasikan. Jika ada furniture 

yang kurang sepadan dengan tempatnya, maka Coen membuat desain dan memproduksinya. Misalnya furniture abu-abu di studio, tempat 

tidur, furniture di kamar mandi bambu, dan lemari putih tinggi gloss yang berada di ruang keluarga didesain oleh COEN!



K´Do Ding (Pres´N Thing) produk yang dirancang oleh 

Coen yang disajikan dengan bunga segar di studio. 

Karton yang dapat dilipat ini dapat digunakan sebagai 

vas, bin, mangkuk, atau kotak. Produk ini dirancang saat 

wisuda di Design Academy di Eindhoven. Kapan anda 

mempertimbangkan sebuah objek sebagai produk dan 

ketika tidak lebih muncul sebagai kemasan? Produk ini 

berada di garis tipis antara produk dan kemasan. 

Mencapai hasil yang terbaik dengan menggunakan 

sarana sesedikit mungkin merupakan titik awal dari 

desainer Coen van Ham. Interior ini mengungkapkan apa 

yang dimaksudkan. Penampilan yang transparan mem-

berikan kontribusi untuk tampilan yang kuat dari desain 

fungsional. “Namun yang paling penting adalah fokus 

pada orang-orang yang akan tinggal di apartemen ini, 

dan tidak pada interiornya. Saya sedang mencari bahasa 

visual interior yang saya rancang,” kata desainernya.

“Mengapa saya mencintai proyek ini? Karena dalam 

desain ini, saya memadukan komunikasi, desain interior, 

desain produk, desain grafis, dan benda-benda seni 

menjadi gambar yang kuat untuk mencerminkan identitas 

orang atau organisasi dimana saya bekerja. Saya menye-

butnya lapisan identitas, dengan cara semua proyek dari 

studio saya atau yang dibuat rekan seperti Marcel Wan-

ders, Phillipe Starck, Ron Arad yang membawa ‘lapisan 

identitas’ ini sempurna yang membuat saya bangga,” 

jelas Coen. 
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More than just the interior 

Seni memadukan warna pada interior ini sederhana, namun mampu 

menghadirkan suasana yang hangat. Karya Bert Vredegoor, Margriet 

Smulders, Erwin Olaf, dan tentu saja karya dari Coen van Ham (Testbee-

ld, yang berada di ruang studio) memiliki semua perhatian yang mereka 

butuhkan karena berada di lingkungan yang tenang. 

Pada tahun 2006, COEN! mendesain ulang gambar tes TV untuk melam-

bangkan Channel National Broadcasting. Gambar tes yang terkenal dit-

erjemahkan ke dalam bentuk seni penuh warna pada panel-panel dinding 

dan asesoris jendela seluruh bangunan media. Berdasarkan desain yang 

sama, serangkaian 16 giclees berwarna-warni diproduksi, yang ketika 

diambil bersama-sama membentuk gambar tes yang lengkap.



Facts
Project

Interior architect
Interior builder
Floor
Building
Interior design
Delivery
Furniture

Tiles
Floor
Walls
Ceiling
Art  
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Identity/Interior Designer 
COEN! agency for design
Coen van Ham 
´t College 30
5611 EH  EINDHOVEN
The Netherlands
T +31 (0) 40 23 63 044
F +31 (0) 40 23 63 046
E info@coen.info
www.coen.info

Interior city apartment and studio,
Eindhoven, The Netherlands
COEN! design agency, Coen van Ham, Eindhoven
Cokoen, Eindhoven
200 m2
2002
2007
2010
Leolux, COEN!, Herman Miller, Driade,
Luceplan, Kartell
Mosa 
Marmoleum and Norwegian slate
stucco
stucco and concrete
Bert Vredegoor, Margriet Smulders, Coen van Ham,
Erwin Olaf, Jan Ros, Danielle Coeterier,
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