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De plek

Aan het begin van de Rotterdamse koopgoot ligt de
cadeauwinkel KKeC. Het ontwerpersduo Elise & Anton
Zoetmulder ontwierpen in samenwerking met Jeanne 
Dekkers Architectuur een nieuwe identiteit voor KKeC.
De naam KKeC staat voor Kunst, Kaarten en Cadeaus. Het
aanbod bestaat uit een diversiteit van luxe tot betaalbare
cadeau-artikelen, kaarten en een unieke inlijstafdeling. Deze
diversiteit leesbaar maken binnen een nieuwe eenheid is
uitgangspunt voor de opgave.



Het ontwerp

De wens is om een rustige en evenwichtige achtergrond
te verkrijgen waarin de verkochte artikelen helder naar
voren komen. Duidelijke zichtlijnen met een eenvoudige
routing en een neutraal kleurenpalet vormen de basis.

Door de grote diversiteit aan producten te verdelen
in drie werelden ontstaat een natuurlijke orde, die de
winkel leesbaar maakt. De werelden zijn apart herkenbaar
door drie speelse kleuren en worden verbonden door
zichtlijnen,materialisatie en vorm. De luxury-wereld is rood, 
de fun-wereld is geel en de lijsten-wereld is groen. Iedere
wereld krijgt een eigen centrum in de vorm van een
grote gekleurde zes-hoekige diamantvorm. Het unieke 
karakter van de winkel krijgt identiteit middels de vorm 
van deze 6-hoekige diamantvorm, die overal in de winkel 
terugkomt. Deze vorm bepaalt de contouren van de 
nieuwe meubels tot aan de grafische vormgeving. Het 
speelse kleurenpalet wordt bijeen gehouden door een 
neutraal palet van licht houten meubels, de heldere 
verlichting en de grijze vloer. Dit maakt de winkel tot een 
unieke beleving en geeft vorm aan de identiteit van de 
KKeC.

Routing in de winkel door ontworpen eyecatchers op belangrijke zichtlijnen. 

Schetsplattegrond met concept kleuren en vormen

Schets meubelontwerp Visualisatie ontwerp



Meubel concept

De costum-ontworpen meubels voldoen aan de specifieke 
wensen van de opdrachtgever. De meubels hebben 
een speelse uitstraling en zijn modulair, betaalbaar en 
duurzaam in gebruik. De zes-hoekige diamantvorm is de 
basis van elk meubel en begeleid zo speels de zichtlijnen 
door de winkel. De reeks meubels die wij ontworpen 
voor KKeC bestaan uit het modulair displaymeubel, het 
piramidemeubel, de wandkast, een vitrine, een kassa en 
meerdere diamantvormige frames. Samen vormen zij een 
familie die de nieuwe ruimtelijke en visuele identiteit van 
KKeC vormt.
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Plattegrond

 

Modulair displaymeubel Kassa Vitrine Wandkast Piramidemeubel



Doorsneden

 



De Drie Werelden

 Luxe design cadeau’s bij de entree in rood en zacht roze In het midden grappige cadeau’s en kaarten in oranje en licht geel. De lijstenafdeling achterin de winkel is in de kleuren groen met mint



Interieur

Kassa meubel bij de entree met daarboven het motto van de winkel ingelijst Zichtlijn tot achterin de winkel waar de lijstermakerij is



Luxury wereld

Platte tekst

 Bij de entree staat een modulair toepasbaar meubel met daarachter een diamant-vormige pinwand De kassa heeft een trap-vormige etaleerfunctie met een achterkast met geintegreerde cadeaupapier rolhouders.



Fun wereld

Kaartenwand op een vrolijke gele wand. Deze grote diamant-vorm verbindt de winkel met de koopgoottrap, waardoor de winkel zelf de etalage wordt. 



Lijstenwereld

De lijstenmakerij wordt ingelijst door een groot diamant-vormig kader met daarin zwevend het logo. In de lounge met lage en hoge tafel kan met de klant speciefieke wensen doorgenomen worden. Grote werktafel met daarachter lijstenmaak apparatuur. 



Materialen en kleuren

Mint-donkergroen Geel-oranje Rose-rood

Wit Pfleiderer HPLHout Pfleiderer HPL Grijze Forbo vloer



Kassa

Achter deze lange kassa is ruimte voor 2 afrekenpunten, 
het inpakken van cadeaus en heeft een slimme indeling van 
kasten en lades. Aan de voorzijde ziet de kassa er strak uit 
met rechts geintegreerde getrapte bakjes voor de verkoop 
van kleine producten.



Vitrine

Deze vitrine geeft ruimte voor het etaleren van luxe 
producten achter glas. Deze zijn toegankelijk via een 
lade aan de achterkant. Aan de voorzijde is een laag blok 
gemaakt voor het plaatsen van de tas van de klant of dient 
als opstapje voor een kind.



Modulair display meubel
Dit meubel bestaat uit een diamant-vormige houten blok 
waarop een hoge witte tafel flexibel geplaatst kan worden. 
Dit meubel kan op oneindige manieren gepositioneerd 
worden, waardoor de producten speels geetaleerd kunnen 
worden. 



Modulair display meubel

 



Piramidemeubel
Dit unieke diamant-vormige piramidemeubel zorgt voor 
een speels karakter in de winkel. De getrapte planken 
geven ruimte aan veel producten met onderin een lade 
op wielen voor voorraad. Een stalen kern zorgt voor een 
stabiliteit en dat de planken vrij kunnen hangen.



Piramidemeubel

 



Projectinfo

Bureau: Jeanne Dekkers Architectuur + Zoetmulder
Interieurarchitect: Elise Zoetmulder
Architect: Anton Zoetmulder
Adviseur: Jeanne Dekkers
Opdrachtgever: KKeC
Locatie: KKeC, Beurstraverse 186, 3012 AT Rotterdam
Programma: 25 meter wandmeubel, 12 piramide meubels, 
3 modulaire meubels, 1 vitrine en meerdere frames

Projectmanager: Transformee, De Meern
Meubelmaker: Coors interieurbouw

Oplevering: Maart 2018
Grootte:  180 m²
Type: Meubel en interieur

Diamant-vorimig kader creëert  een opening zodat mensen die op de beurstraversetrap lopen naar binnen kunnen kijken.


