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Lagotronics Projects, Venlo
Interieur spreekkamer en vergaderruimte, 2014

Een focus op beleving. 
Voor Lagotronics Projects te Venlo heeft PK|IA een voorstel gemaakt 
voor de herinrichting van de bespreekkamer. Lagotronics Projects is 
een toonaangevend bedrijf, gespecialiseerd in de toepassing van 
LED techniek in combinatie met beleving en interactie. Als zodanig 
realiseren zij projecten wereldwijd voor bijvoorbeeld pretparken en 
televisie programma's. De bestaande bespreekruimte was uitsluitend 
functioneel ingericht en miste de beleving, die recht doet aan dit 
innovatieve bedrijf. 

Uitwerking
Allereerst is de keuze gemaakt om de standaard witte plafondtegels 
te vervangen door de zwarte variant en het stramien te schilderen. 
Daardoor ontstaat meteen een bioscoop-achtige omgeving, met een 
focus op het beeldscherm, waar de presentaties en teleconferencing 
mee worden gedaan. De kleuren op de wanden en de hanglampen 
zorgen voor een aangename, niet al te formele sfeer. 
De vergaderstoelen staan op wielen om zo min mogelijk ruis te 
veroorzaken tijdens presentaties. De zittingen zijn in de kleuren van 
de huisstijl bekleed. Het meubilair is afkomstig van Vitra.
Speciaal voor deze ruimte heeft PKIA ook een maatwerk kast 
ontworpen, met inbouw koelkast.. We hebben gekozen voor een 
strakke, modernistische uitstraling met greeploze deuren. De kast is 
uitgevoerd in Duropal HPL.

Eindresultaat
Lagotronics Projects beschikt nu over een bespreekkamer, die 
optimaal is ingericht voor presentaties in een comfortabele omgeving. 
De warme kleuren en het zwarte plafond brengen focus en warmte.  
Het resultaat is een ruimte, die aansluit bij de visie en uitstraling van 
het bedrijf.
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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.

Woonkamerkast
PTR017, 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.

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. 
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