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PTR016
Keukenkast, 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
PTR016 is een keukenkast, bestaande uit twee onderdelen. Beide 
delen zijn in uitstraling contrasterend; de onderkast is robuust, wit en 
gekaderd. De bovenkast is ranker, grijs en vluchtig. Samen vormen 
ze optisch een cirkel en daarmee maakt de bovenkast de onderkast 
compleet. De onderkast sluit aan op het ontwerp van PTR017, 
woonkamerkast, die voor dezelfde opdracht is ontworpen. Aan de 
linkerzijde van de onderkast is een inbouw combi-magnetron voor-
zien. De kleur en hoogte van het werkblad zijn afgestemd op de 
bestaande keuken, tegenover de keukenkast. Alle deuren en lades 
zijn greeploos en voorzien van een push-to-open magneet snapper. 
PTR017 is uitgevoerd in MDF en afgewerkt met 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.”

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.

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.

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.
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