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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, in samenwerk-
ing met Van Bakel inspires&creates, een nieuwe beleving in de entree 
gerealiseerd. De entree was een open ruimte met als primaire 
functies de ontvangst van en het advies aan bezoekers van het 
Design Center. Door nieuwe elementen toe te voegen krijgen beide 
functies meer ruimte met een eigen uitstraling. 

de uitwerking
De eerste toevoeging is een houten lamellenwand. De plaatsing is zo 
gekozen, dat er een coulissen werking ontstaat. Door er langs te 
lopen, ervaart de bezoeker steeds een andere doorkijk. De lamellen 
staan allen onder dezelfde hoek ten opzichte van de ingang. Zo is er 
voldoende zicht op wie er binnenkomt en tegelijkertijd voldoende 
afscherming voor privé gesprekken aan de adviestafels. 

De tweede toevoeging is de bestaande boom te voorzien van een 
'kruin' en 'aarde'. De 'kruin' is een aluminium constructie voorzien 
van een licht-doorlatend stretch doek, bedrukt met een klant-eigen 
afbeelding. In dit geval is gekozen voor de optie de afbeelding per 
seizoen te wisselen, zodat er per jaargetijde een andere beleving 
ontstaat. De meubels onder de boom wisselen daarin mee, zodat er 
bij ieder bezoek weer iets nieuws te zien is. De 'aarde' is in de vorm 
van een, ter plaatse op maat gesneden, cirkelvormig karpet. Het 
karpet is opgebouwd uit InterfaceFlor tapijttegels, type Urban 
Retreat, met in de tegel een overgang tussen twee kleuren.

Het resultaat
De bezoeker en ook de medewerkers ervaren meer focus en privacy. 
De lamellenwand en de boom nodigen de bezoekers uit de ruimte 
binnen te komen. Kortom, een hartelijk ontvangst.
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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.”

Café Restaurant Central
Kleuradvies, 2013

Eenheid door contrast, met 
een focus op beleving aan 
tafel. Op basis van de inbreng 
van de opdrachtgever, is eerst 
gekeken naar focus. Waar moet 
in de beleving van de gast de 
aandacht naar uitgaan? Dat is als 
eerste het bord op tafel, en de 
tafelgasten, vervolgens al het
andere. 

Particuliere opdracht, Venlo
Maatwerk badkamer, 2014

Een badkamer, net even 
anders. Een opslagruimte op de 
begane grond van deze 
vrijstaande woning is kwalitatief 
hoogwaardig verbouwd tot een 
ruimte, die de idee van wat een 
badkamer is uitdaagt, zonder te 
forceren. Het resultaat is een 
visueel prikkelend ontwerp, 
passend bij de karakters van de 
eigenaren en de woning.

Restaurant 2 Bruder, Venlo
Interieur restaurant, 2011

Het restaurant in een super-
markt als supermarkt-
restaurant. Die 2 Brüder von 
Venlo beschikt over de unieke 
situatie van een restaurant in een 
supermarkt. Deze combinatie is 
de inspiratie geweest voor het 
concept zo boven, zo beneden. 
Daarmee streeft het restaurant 
naar een verdere integratie van 
de bedrijfsactiviteiten. 
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