
Leveranciers: 
- MH Woodworks, www.mhwoodworks.nl

Fotografie:
PK|IA

PK | IA
Peter Kerkhoff interieurarchitectuur bni

PTR017
Woonkamerkast, 2013

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
PTR017 is een woonkamerkast, met zowel open als gesloten 
opbergruimte. Het open vak is ook open aan de achterzijde; de 
gesloten elementen zijn er als het ware omheen gegroepeerd. Aan 
de voorzijde is het open vak voorzien van een glazen paneel, dat is 
bevestigd in de deur eronder. Zo is er geen hang- en sluitwerk nodig 
voor het glazen paneel, wat een rustig beeld geeft aan de voorzijde 
van de kast. Alle deuren en lades zijn greeploos en voorzien van een 
push-to-open magneet snapper. De vakverdeling en ombouw van de 
kast sluiten aan bij PTR016, keukenkast, die voor dezelfde opdracht 
is ontworpen. PTR017 is uitgevoerd in MDF en voorzien van 4 lagen 
witte lak. 
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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.”

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.

Theater de Maaspoort, Venlo
Inrichting foyer, 2013

Welkom met een grote 
gebaar.  In opdracht van HME 
Import Agency heeft PK|IA een 
ontwerp voor de inrichting van 
de foyer van de nieuwe Frans 
Boermanszaal gemaakt. Voor de 
Maaspoort heeft dit resulteert in 
een gebruiksvriendelijke publiek-
sruimte met een theatrale toets.

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.

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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