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Cafe Restaurant Central, Venlo
Kleuradvies, 2013

Eenheid door contrast, met een focus op beleving aan tafel. 
Voor Café Restaurant Central heeft PK|IA een kleuradvies gemaakt 
voor het restaurant op de eerste etage. Central heeft haar eigen 
identiteit als ontmoetingsplaats midden in het centrum van de stad. 
Bij Central kan men terecht voor een lunch op het terras, een borrel 
met collega's in het café, een diner in het restaurant of een besloten 
feest in de Witte Zaal.

De uitwerking
Bij het kleuradvies voor het restaurant is, op basis van de inbreng van 
de opdrachtgever, eerst gekeken naar focus. Waar moet in de 
beleving van de gast de aandacht naar uitgaan? Dat is als eerste het 
bord op tafel, dan de gasten, vervolgens de ruimte van het restaurant 
en uiteindelijk de werkzaamheden die maken dat al deze punten bij 
elkaar komen. Zo werken het licht en het kleurgebruik ook van 
binnen naar buiten. Daarbij is handig gebruik gemaakt van reflectie 
en de indirecte werking van kleur. Door de goudgele kleur op het 
plafond toe te passen en niet op de wanden, weerkaatst deze kleur 
met behulp van dag- en kunstlicht op de gehele ruimte. Ze is 
aanwezig zonder echt in het zicht te zijn.

Het resultaat
De ervaring van de gasten is dat de ruimte meer rust biedt dan 
voorheen. Door onbelangrijke zaken 'weg te schilderen' ontstaat 
vanzelf deze rust. Op deze basis komen de accenten naar voren, die 
positief bijdragen aan een aangenaam verblijf en restaurant ervaring.
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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.”

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. 

Zitbankje
PTR014, 2012

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.

Leolux Design Center, Krefeld
Inrichting entree, 2015

Door toevoeging, meer 
ruimte met de juiste focus. 
Voor het Leolux Design Center te 
Krefeld heeft PK|IA een nieuwe 
beleving in de entree gerea-
liseerd. Door nieuwe elementen 
toe te voegen in een verder open 
ruimte ontstaat er meer focus en 
privacy. De bezoeker wordt 
uitgenodigd de ruimte binnen te 
komen. Een hartelijk ontvangt.
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