Het ontwerpbureau van
P.R.-interieurarchitect legt het
accent op een unieke persoonlijke
vormgeving die beantwoordt aan
de wensen van de opdrachtgever.
De interieurontwerpen worden
gekenmerkt door maatwerk, tijdloze
materialen en oog voor vele details.
De strakke en sobere interieurs
worden ondersteund met warme
sfeerelementen. Er wordt veel
aandacht besteed aan het integreren
van natuurlijk licht en het bekomen
van een open interieur met
verrassende perspectieven.
De sfeer van het interieur kan
worden versterkt met een door ons
zorgvuldig gemaakte selectie van
meubilair, decoratie en verlichting.
Het ontwerpbureau van
P.R.-interieurarchitect staat garant
voor een nauwe samenwerking met
de klant. Door goed te luisteren, het
stellen van fundamentele vragen
wordt het eisenpakket gedefinieerd,
geanalyseerd en getoetst aan een
programma. Hierbij wordt er rekening
gehouden met de architecturale
context waarbinnen het project
kadert. Al deze ingredi nten vormen
samen met de input van de klant en
de creativiteit van de nterieurarchitect
de basis van een persoonlijk ontwerp.

A room should never allow
the eye to settle in one place
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Bel-etagewoning in Halle
Residentieel

Net buiten het centrum van Halle
werd het gelijkvloers en de traphall
van een bel-etagewoning grondig
gerenoveerd.
De bestaande trap kreeg een facelift
en de vrij gesloten inkomhall werd
een belangrijke open circulatiezone.
Meerdere functies waaronder een
nieuwe vestiaire, gashaard, tv-meubel
en keukenwand, werden gebundeld
in een centraal blok.
Door enkele structurele ingrepen
werd het mogelijk om rond het
centrale blok, van de ene naar de
andere ruimte, te circuleren. In de
leefruimte werden de bestaande
radiatoren opgenomen in een
nieuw doorlopend meubel met
ingewerkte kasten.
De eiken parketvloer, het meubilair
en het raamtextiel geven de
leefruimte een hoog cosy-gehalte.
De sobere keuken werd geheel
op maat van de klant ingericht.
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Villa in
Sint-Genesius-Rode
Residentieel

In een mooie residentiele wijk te
Sint-Genesius-Rode kreeg ons bureau
de eer om een villa met geschiedenis
te verbouwen en uit te breiden. Wij
stonden in voor het gehele ontwerp
met werfopvolging van zowel de
uitbreiding en het interieur.
Het interieur werd grondig aangepakt
aan de hand van maatwerk, nieuwe
technieken en verlichting. Wij stonden
ook in voor de levering van alle
meubilair waardoor de sfeerbeleving
versterkt werd.
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Villa in Asse
Residentieel

In de landelijke gemeente Asbeek
nabij Asse, kreeg het ontwerpbureau
van Peter Roekens de eer om een
vrijstaande woning te verbouwen.
Zowel de leefruimte, keuken, baden slaapkamers werden grondig
aangepakt. Het bestaande interieur
was door de vele houtelementen
donker en gesloten. Het was
een ware uitdaging voor het
ontwerpbureau om het interieur
een meer open karakter te geven.
Om een betere inval van natuurlijk
licht te bekomen werden alle
buitenschrijnwerken vernieuwd en
werd het maat- en schilderwerk
uitgevoerd in een lichte basiskleur.
Verloren hoekjes kregen een
herbestemming en werden ingericht
tot vestiaire en dressing. In de
leefruimte verdween een grote
sierschouw. Deze maakte plaats
voor een nieuwe doorgang, een
haard en een tv- en boekenkast.
De sfeer van het interieur werd op
smaak gebracht door een zorgvuldig
gemaakte selectie van meubilair,
decoratie en verlichting.
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Residentie Galmaarden
Residentieel

In Galmaarden stond ons bureau
in voor de verbouwing van een
landelijke woning. Het interieur
werd getransformeerd naar een
modern landelijke inrichting die
rust en warmte uitstraalt. Om
niet te verzanden in oubolligheid
werden nostalgische tierlantijntjes
weggelaten en werd er gekozen
voor natuurlijke materialen. Een vloer
met Blauwe Steen uit Henegouwen
werd geplaatst in groot romaans
verband en gecombineerd in de
zithoek met een eiken parket zone.
De maatwerkkasten in eiken dikfineer
en structuurlak benadrukken subtiel
de nieuwe interieurlijnen. Bij modern
landelijk wonen wordt het interieur
niet overladen met zware meubels
en blijft de inrichting sober. Daarom
werd er in het nieuwe interieur
hout gecombineerd met witte matte
wandverf en her en der een accent.
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Nieuwbouwvilla met priv
wellness in Wolvertem
Residentieel

Aanvankelijk kreeg ons
ontwerpbureau de taak om een
ontwerpstudie uit te werken voor het
verbouwen van een bestaand pand.
Vrij snel bleek dat het huidige pand
een groot stabiliteitsprobleem had.
Er werd een haalbaarheidsstudie
uitgewerkt waaruit bleek dat de
oplossing met een nieuwbouw de
beste investering was. Een "tabula
rasa" van het bestaande pand
drong zich op.
Ons bureau stelde een ingenieurarchitect aan die belast werd met de
bouwaanvraag en de opvolging van
de ruwbouw. Zowel het ontwerp van
het exterieur en interieur werd door
ons bureau behartigd.
De architectuur is een vertaling
van het programma. De grote
raampartijen met uitzicht op de
wijde velden zijn zuid geori nteerd.
Om overbezonning te vermijden
werd er in de zijgevel een volume
ingeponst waardoor er zowel op het
gelijkvloers als op het verdiep ruimte
ontstond voor een overdekt terras.
Dit project is een mooi voorbeeld van
hoe architectuur en interieur elkaars
verlengde kunnen zijn.
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Nieuwbouwvilla
in Bellingen
Residentieel

Aan ons ontwerpbureau werd een
totaalopdracht toegewezen om
een riante woning in Bellingen in
te richten. Er werd tevens op ons
beroep gedaan om het exterieur
te finetunen. Wij hielpen onze
klant met de kleurkeuzes van het
buitenschrijnwerk en de indeling
nabij de inkom alsook de keuze van
de natuursteen voor de imposante
accentwand. Onze opdracht kreeg
ook nog een vervolg met de
inrichting van de tuin en zwembad.
In samenwerking met P2-Architecten
kregen wij de unieke kans om deze
riante woning vorm te geven.

Badkamer in
Galmaarden
Residentieel

Grondige renovatie van een
badkamer 100% maatwerk.

Badkamer in Dworp
Residentieel

Een grondige renovatie van een
bestaande badkamer drong zich
op. De oude badkamer voldeed
niet meer aan het hedendaagse
comfort. De ontwerpstudie voorzag
een optimalisatie van de oppervlakte,
daardoor werd het mogelijk om de
beperkte ruimte in te richten met een
wellnessbad, een ruime inloopdouche
en een dubbele wastafel.
Het maatwerk met poederlak fronten
en opgedikte composietbladen
sluiten naadloos aan op de muren.
De natuursteen "Tripolona marmer"
en de accentwand met "Moca
grijze mozaiek, gekloven" geven de
badkamer een warme uitstraling.
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Toyota BT in Willebroek
Commercieel

Toyota Material Handling Belgium
en het Europese hoofdkantoor Sales
& Marketing van de producent zijn
voortaan onder n dak verenigd.
Het nieuwe gebouw met een
bruikbare oppervlakte van 12.562 m2
in het bedrijventerrein Park De
Hulst in Willebroek werd in maart
2019 officieel ingehuldigd door het
management van Toyota Material
Handling Belgium en Europe.

CVO Miras in Kortrijk
In opdracht van Compass Group
verzorgde ons kantoor de inrichting
van een compacte keukenzone met
uitgifte. We werden belast met de
keukenstudie en HACCP adviezen.
Het ontwerp zelf was een grote
uitdaging gezien de beperkte
beschikbare oppervlakte voor de
keukeninrichting en desbetreffende
zones.
Ons kantoor slaagde erin om op
een creatieve manier een keuken
te ontwerpen met een open gevoel
en met respect van de voorwaartse
beweging.
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Commercieel

Inrichting van een cafetaria met
verkoopzone.

Barco HQ in Kortrijk
Commercieel

Studie met uitvoering van een
grootkeuken, koffiebar en selfservice.
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Sint-Jozefkliniek
in Bornem
Commercieel

In opdracht van Groep Van Eyck
toverde ons kantoor een casco ruimte
om tot een gezellige Meeza cafetaria
met trendy foodcorner en shop.

Fidea Verzekeringen
in Antwerpen
Commercieel

In opdracht van Fidea Verzekeringen
verzorgde ons kantoor de inrichting
van een casco ruimte. We werden
belast met de keukenstudie en
HACCP adviezen. Het ontwerp zelf
was een grote uitdaging gezien de
beperkte beschikbare oppervlakte
voor de keukeninrichting en
desbetreffende zones.
Ons kantoor slaagde erin om op
een creatieve manier een keuken
te ontwerpen met een open gevoel
en met respect van de voorwaartse
beweging.
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AED Studios in Lint
Commercieel

Belgocatering vertrouwde ons de
ontwerpopdracht en coordinatie
toe voor de renovatie van een
zelfbedieningsrestaurant en high level
keuken in Studio 6. Dagelijks komen
hier vele productiemedewerkers
en acteurs over de vloer. Samen
met Belgocatering en Bossuyt
Grootkeukens sloegen we de handen
in elkaar wat resulteerde in een
buitengewone open keuken met
stijlvol zelfbedieningsrestaurant.

© bossuyt.kitchen
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Peter Roekens
Interieurarchitect
Burggravenlaan 77
9000 Gent
+32 9 324 61 70
+32 472 28 30 64
info@peterroekens.be
www.peterroekens.be

De auteurs-architecten oefenen hun beroep
in volle onafhankelijkheid uit en benadrukken dat zij deze onafhankelijkheid ook
bewaren ten aanzien van de adverteerders
die in dit boek vermeld worden.
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