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Restaurant Die 2 Bruder von Venlo, Venlo
Inrichting restaurant, 2011

Het restaurant in een supermarkt als supermarkt-restaurant. 
Voor Restaurant die 2 Brüder von Venlo heeft PK|IA de verbouwing 
van het restaurant op de eerste en tweede etage gerealiseerd.  Als 
een van de grootste, zelfstandige supermarkten van Nederland, 
beschikt het over de unieke situatie van een restaurant in een 
supermarkt.

De uitwerking
Wij wilden het restaurant dezelfde versbeleving meegeven, zoals die 
beneden in de supermarkt als vanzelfsprekend wordt ervaren. 
Daarvoor was het noodzakelijk de keuken en drankuitgifte om te 
draaien. Bijkomend voordeel is dat het omdraaien van deze situatie 
een aantal knelpunten in de routing zijn opgelost en personeels-
kosten bespaard. De nieuwe opzet geeft meer overzicht over het 
restaurant en kortere verbindingen.

Ook in het menu is de unieke situatie uitwerkt: het restaurant bereidt 
producten van de supermarkt, de supermarkt verkoopt producten 
die in het restaurant kunnen worden geproefd. In de uitstraling is 
terug gegrepen naar 'klassieke' elementen als kruidenierskasten , 
houten keukentafels en stoelen, en 'moderne' elementen als indus-
triële lampen en hedendaags kleurgebruik. Alle meubels, de drankuit-
gifte en keukenombouw is door PKIA op maat ontworpen. 

Het resultaat
Door de integratie van de bedrijfsactiviteiten, ontstaat de mogelijk-
heid de verschillende outlets elkaar te laten versterken, zowel in 
verkoop als in marketing. Door de eigen producten ook te bereiden, 
ervaart de gast het product als authentiek en waardevol. Er ontstaat 
ruimte voor waarde creatie, om net dat beetje extra te bieden, wat 
zorgt voor terugkerend bezoek en mond-tot-mond reclame.
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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.”

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.

Particuliere opdracht, Belgie
Maatwerk slaapkamer, 2015

Een optimale benutting van 
de derde dimensie. Voor een 
particuliere opdrachtgever heeft 
PK|IA een volledig maatwerk 
inrichting van de slaapkamer 
gerealiseerd. Door de hoogte van 
4,5 meter optimaal te benutten, 
speelt deze inrichting in op de 
ruimtelijke kwaliteit van de 
woning. Dit levert een bonus op 
van kubieke meters woongenot. 

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.
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