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PTR008
Salontafel, 2010

PTR, custom made furniture. 
Onder het label PTR ontwerpt en realiseert Peter Kerkhoff Interieur
Architectuur maatwerk meubilair voor zowel de particuliere als 
zakelijke opdrachtgever. Ieder meubelstuk is uniek en specifiek voor 
de betreffende locatie ontworpen. Door de gedegen opbouw en 
afwerking door lokale partners, zijn PTR meubelstukken een 
aanwinst voor het leven. Tijdloos, modern en vooral persoonlijk. 

De uitwerking
PTR008 is een salontafel, gemaakt van massief Amerikaans 
notenhout. De salontafel is 100 x 100 cm groot en voorzien van 
roestvrij stalen poten. De tafel is aan twee zijde open, in het midden 
is een terug liggende middensteun toegepast. Zijdes, boven- en 
onderkant zijn in verstek verlijmd, waarbij de nerf van het bovenblad 
doorloopt in de beide zijkanten. De houten onderdelen zijn 
opgebouwd uit planken van 3 cm dik, met een vingerlas 
lijmverbinding. PTR007 en PTR008 zijn gemaakt uit dezelfde levering 
hoogwaardig Amerikaans notenhout, speciaal voor deze opdracht 
geïmporteerd, gedroogd en verwerkt. 
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Peter Kerkhoff InterieurArchitectuur richt zich op het 
verbouwen en inrichten van bestaande huizen en 
gebouwen met een herbestemming, waarbij bouwkundige 
aanpassingen, interieurontwerp en inrichting vaak hand in
hand gaan.

Daarnaast ontwikkelt Peter Kerkhoff InterieurArchitectuur 
custom made furniture onder het label PTR. Deze, vaak 
specifiek voor één locatie ontworpen meubels worden in
nauw overleg met de opdrachtgever vormgegeven.

“Een goed ontwerp is altijd helder en krachtig.”

Politiemuseum, Venlo
Inrichting tentoonstelling, 2012

Vermissing of moord: een 
reconstructie. De openings-
tentoonstelling van het Politie 
museum Venlo is in het 
Gemeente Archief gerealiseerd. 
Deze eerste thema tentoon-
stelling is door PKIA vorm 
gegeven rond een illustere 
moordzaak, waarbij de eerste 
gezichtsreconstructie van 
Nederland is toegepast.  

Eetkamertafel
PTR007, 2010

PTR, custom made furniture. 
Onder het label PTR ontwerpt en 
realiseert Peter Kerkhoff Interieur 
Architectuur maatwerk meubilair. 
Ieder meubelstuk is uniek en 
specifiek voor de betreffende 
locatie ontworpen. Tijdloos, 
modern en vooral persoonlijk.

Slaapkamerkast
PTR018, 2013

PTR, custom made furniture. 
Onder het label PTR ontwerpt en 
realiseert Peter Kerkhoff Interieur 
Architectuur maatwerk meubilair. 
Ieder meubelstuk is uniek en 
specifiek voor de betreffende 
locatie ontworpen. Tijdloos, 
modern en vooral persoonlijk. 

Meer informatie over deze en andere projecten vindt u  op:  

Peter Kerkhoff InterieurArchitectuur staat ingeschreven in 
het Nederlands Architecten Register en is aangesloten bij 
de Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten

www.peterkerkhoff.nl
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