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PTR014
Zitbankje, 2012

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
PTR014 is een zitbankje, ontworpen voor het Zomerparkfeest. Met 
een festival als uitgangspunt, zijn de bankjes robuust uitgewerkt, 
zodat er een aantal volwassen op zouden kunnen staan. De rug is 
zodanig afgewerkt, dat het ook mogelijk is daarop te gaan staan of 
zitten, om zo dienst te kunnen doen als mini-tribune. De bankjes zijn 
gemaakt van geïmpregneerd steigerhout en multiplex houten 
zijkanten. zitting en rug zijn verder niet afgewerkt, de zijkanten zijn 
gebeitst in drie verschillende kleuren, corresponderend met de tekst, 
die in de rug is gefreesd. In totaal zijn er 3 sets van 3 bankjes 
gemaakt, uitgevoerd met de tekst ZOMER, PARK en FEEST.  

projectadres:
Zomerparkfeest, Venlo
ontwerp: juni 2012
realisatie: augustus 2012
voor meer informatie:
www.peterkerkhoff.nl
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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.”

C2C ExpoLAB
Kantoor inrichting, 2011

Een Cradle to Cradle inricht-
ing, die de materiaal cirkel 
sluit. Dit inrichtingsvoorstel is 
gebaseerd op het Cradle to 
Cradle gedachtegoed. HME 
heeft de volledige kantoorinricht-
ing ter beschikking gesteld in de 
vorm van lease, waarmee het 
C2C ExpoLAB zelf geen eigenaar 
is van de producten. Deze gaan 
uiteindelijk terug naar de bron, 
Cradle to Cradle.  

The Case
Onderwijstool, 2011

The Case is gemaakt van de 
materialen, die zijn uit- 
gewerkt in de materiaal-
stromen van dit lespakket. 
Voor het C2C ExpoLAB heeft 
PKIA een onderwijs tool 
uitgewerkt, die de materiaal-
stromen uitlegt van drie veel 
voorkomende materialen.: hout, 
glas en papier. The Case 
beschrijft in ieder deel de mat-
eriaal cyclus, van begin tot begin.

Omroep Venlo, Venlo
Werkplekinrichting, 2013

Less is more. In opdracht van 
HME Import Agency heeft PK|IA 
een werkplek inrichtingsadvies 
gemaakt voor Omroep Venlo in 
het voormalige Nedinsco 
complex. Daarmee heeft Omroep 
Venlo bewust gekozen voor een  
optimale werkplek inrichting, 
gericht op ergonomie, 
duurzaamheid en innovatie. 

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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