De kijk van Architect Bert Dirrix
Gebouw TY is een van dé markante gebouwen van

We willen dat de buitenzijde hetzelfde

Strijp-T. Architect Bert Dirrix kende de gevel al langer,

verhaal vertelt als de binnenkant.

maar eenmaal binnen verbaasde hij zich over de schat

Daarom zorgen we dat de gevel zoveel

aan ruimte, licht en vorm. “De oorspronkelijke ruimtes

mogelijk inkijk biedt in de activiteiten

en het unieke casco van dit historische gebouw wil je

op de werkvloer. Het Glaslaboratorium

natuurlijk behouden. Evenals de sporen uit het verleden,

is één van de blikvangers van Strijp-T.

zoals op de schitterende vloer. Daarmee blijft het rijke

En het krijgt de kroon die het verdient.”

Plannen om te verhuizen en
nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Te huur
het Glaslaboratorium

Beleef het gebouw TY in virtual reality en bezoek
onze informatie- & experience ruimte Strijp-T

nieuwe
energie
inblazen

D

verhaal van Philips in leven.

ACH T SE

C

W EG Z U

B

STATION STRIJP-S
ID

A
LA

LA

LA

LA

AN

AN

AN

AN

1

2

3

4

Neem contact op met:
Boudie Hoogedeure

Gebouw TY

Route naar gebouw TY/informatie- & experience ruimte:

T: 06 53 39 70 62

Achtseweg Zuid 221

- Rijd Laan 4 binnen bij ingang D vanaf de Achtseweg-Zuid.

E: boudie@strijp-t.nl

5651 GW Eindhoven

- Gebouw TY is het tweede gebouw aan de rechterzijde.

W: gebouwty.nl

Beleef het gebouw
in virtual reality

Het Glaslaboratorium

Philips gaf elk gebouw op Strijp-T
een eigen lettercode, beginnend met de T.
Op HET Glaslaboratorium prijkt de code TY.

TY

Een indrukwekkend visitekaartje
waarmee je scoort in
the battle for talent

De highlights van
het Glaslaboratorium
• Unieke combinatie van innovatie
en historie
• In het verlengde van Strijp-S
en Eindhoven Centrum
• In het hart van Brainport
• Huisvesting en indeling op maat
• Uitstekend bereikbaar

Op maat voor jouw uitdaging

Strijp-T: de next step

Het DNA van Strijp-T

1956, Strijp-T is een laboratorium rijker.

Ideaal gelegen, heerlijk om te werken

Vlakbij Strijp-T

Het Glaslaboratorium wacht met haar hoge plafonds en

De renovatie van TY staat niet op zichzelf. Ook naastgelegen

Innoveren, vernieuwen, versnellen … Philips heeft de toon

Philips neemt TY in gebruik als de Proeffabriek en het

Op Strijp-T is de dynamiek voel- én zichtbaar. Het gebied

glazen gevel op een ambitieus bedrijf uit de innoverende

gebouw TZ krijgt een metamorfose, net als het buitengebied,

gezet en die inspireert nog steeds. De bedrijven van nu delen

Glaslaboratorium. Op de begane grond worden de werkplaats,

is een mix van business en community en heeft een zakelijk,

1 minuut lopen naar het
Philips de Jonghpark

maakindustrie. We transformeren het gebouw volgens

waaronder Laan 4 en het Gloeilampplantsoen die het

een grensverleggende blik op ondernemen en dragen alle

opslag en mengkamer ingericht; een verdieping hoger verrijzen

maar open karakter. Het groene Strijp-T, grenzend aan het

je specifieke huur- en gebruikerseisen. In praktische én

natuurlijke karakter van Strijp-T versterken.

het DNA van Strijp-T.

de trekbanen, het smeltlab en kantoorruimten. Samen met

bruisende Philips de Jonghpark nodigt uit om naar buiten te

het naastgelegen TZ doet TY decennialang dienst als het

gaan, te ontmoeten en te inspireren.

esthetische zin, zodat het complete plaatje past bij jou
als gebruiker. Het gebouw bestaat uit een oost- en een

Bij de herontwikkeling van Strijp-T kijken we naar het hele

De bedrijven op Strijp-T zijn …

ontwikkelingscentrum voor glas. Dit experimentele karakter

westzijde, die je afzonderlijk en als geheel kunt huren.

gebied als sterk geheel. We zien het als een uitnodigend

… actief in de keten Make-Create-Innovate.

komt sterk terug in de vormgeving: het Glaslaboratorium is een

landschap dat ondernemers verbindt, motiveert en inspireert.

… werkzaam in dé themagebieden van de toekomst:

blikvanger aan de noordzijde van Strijp-T.

Als een visitekaartje, waarmee je scoort in the battle for talent.

hightech, smart society, sustainability en experience.
… ambitieus en gedreven om de volgende stap te zetten.

STRIJP-S

Het Glaslaboratorium in cijfers
Bouwjaar:

1956

24 december 2017.

Oppervlakte:

5.455 m2, uit te breiden tot 7.000 m2

Philips-medewerker Rob Singels doet samen met enkele collega’s

Indeling: 	het pand wordt opgeleverd volgens jouw

het licht uit in het Glaslaboratorium en sluit voorgoed de deur.

specifieke wensen

Hiermee eindigt de bedrijvigheid van Philips op Strijp-T. Een markant

Parkeren:

100 eigen parkeerplaatsen

gebouw en een schat aan verhalen blijven achter. Samen met een ziel

Energielabel:

A+ +

die gekoesterd wordt. Strijp-T en haar historische gebouwen krijgen
een tweede leven. Met respect voor wat er was. En met nieuwe
energie, dankzij een ambitieuze generatie hightech ondernemers.

3 minuten lopen naar
station Strijp-S.

A2

EINDHOVEN

10 minuten
rijden naar
Eindhoven Airport.
5 minuten rijden
tot de A2.

10 minuten fietsen naar
stadscentrum Eindhoven.

