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PTR018
Slaapkamerkast, 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
PTR018 is een slaapkamerkast, bestaande uit losse elementen. Door 
het gebruik van losse elementen, is het mogelijk sommige elementen 
te voorzien van een andere kleur. Dit geeft een dynamisch en speels 
effect aan deze kast. Het uitgangspunt bij het ontwerp is dat alle 
deuren even groot zijn. De consequentie van het doorvoeren van 
dezelfde maatvoering voor alle deuren, is dat de kastruimte erachter 
per deur aangepast moet worden. Soms met slechts enkele millim-
eters. Alle deuren zijn greeploos en voorzien van een push-to-open 
magneet snapper. PTR018 is uitgevoerd in MDF en voorzien van 4 
lagen 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.”

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.

Particuliere opdracht, Venlo
Interieur woonkamer, 2013

Een totaal beleving; van 
ruimte tot object. In het 
ontwerp van deze woonkamer is 
gekozen voor twee duidelijke 
sferen. Aan de ene zijde de 
warme ‘eetkamer’ en anderzijds 
de neutrale ‘zitkamer’. Beide 
sferen worden met elkaar 
verbonden door een gashaard. 
Eenheid door contrast. 

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.

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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