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Particulier opdracht, Venlo
Maatwerk badkamer, 2014

Een badkamer, net even anders. 
Voor een particuliere opdrachtgever heeft PK|IA een maatwerk 
inrichting van een badkamer gerealiseerd. Een voormalige opslag-
ruimte op de begane grond is hierbij hoogwaardig verbouwd tot een 
ruimte, die de idee van badkamer uitdaagt, zonder te forceren. 

De uitwerking
De gekozen ruimte in de woning is eerst voorzien van alle nood-
zakelijke elektrische en sanitaire aansluitingen. Vervolgens is in 
samenspraak met de eigenaren het sanitair uitgekozen, waarbij PK|IA 
het totaal concept en realisatie heeft bewaakt. De badkamerkast is 
een maatwerk ontwerp door PK|IA. De maatwerk glazen koof 
combineert het nuttige met het esthetische. 
Voor het tegelwerk is gekozen voor een hout-look tegel op de vloer 
en op de wanden tegels in een kleur, maar met verschillende struc-
turen. Door de afwijkende vorm en het kleurgebruik in het sanitair, 
krijgen deze elementen een aanwezigheid op zichzelf. Als tegen-
hanger op deze elementen is het gele kastje ontworpen, gemaakt 
van watervast MDF en voorzien van spuitlak in 4 lagen. 
De glazen koof is opgebouwd uit extra helder gehard glas en voor-
zien van een ceramische coating aan de binnenzijde. De koof loopt in 
een rechthoek over de wand, waarin de wastafel, kraan en spot-
verlichting zijn geïntegreerd. 

Het resultaat
Door in de basis te kiezen voor rustige kleuren en structuren, met 
een strakke vormentaal, creëert het ontwerp een platform waarop de 
inrichting zijn eigen verhaal vertelt. Het resultaat is een visueel 
prikkelend ontwerp, passend bij de karakters van de eigenaren en de 
woning.
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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.”

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. 

Badkamerkast
PTR019, 2014

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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