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Aan het begin van de Rotterdamse Koopgoot ligt cadeauwinkel KKeC, voluit Kunst, Kaarten en Cadeaus.
Eigenaar Peter Muller heeft zijn zaak in de voormalige Expo-vestiging laten voorzien van een nieuw interieur.
Het doel: de grote diversiteit in het aanbod 'leesbaar' maken binnen een nieuwe eenheid.







Ontwerpersduo Elise en Anton Zeetmulder hebben de 180 vierkante meter grote winkel samen met Jeanne
Dekkers Architectuur van zijn nieuwe jasje voorzien. Door de grote diversiteit aan producten te verdelen in drie
werelden, ontstaat volgens hen 'een natuurlijke orde die de winkel leesbaar maakt'. Die werelden
zijn herkenbaar door drie speelse kleuren en worden verbonden door zichtlijnen en materialisatie. De luxury-
wereld is rood, de fun-wereld geel en de lijsten-wereld groen. Iedere wereld krijgt een eigen centrum in de vorm
van een grote gekleurde diamantvorm. Die zeshoekige komt overal in de winkel terug en bepaalt de contouren,
van de nieuwe meubels tot aan de grafische vormgeving.





Het kleurenpalet wordt bijeen gehouden door een neutraal palet van licht houten meubels, de heldere
verlichting en de grijze vloer. Voor KKeC (spreek uit: kèk) zijn een aantal op maat gemaakte meubels
ontworpen die voldoen aan specifieke wensen van de winkelier. Zo hebben ze een 'speelse uitstraling' zijn ze
modulair in gebruik. Bij de entree staat het zogenoemde 'modulaire display meubel'. Deze bestaat uit een
diamantvormig houten blok waarop hoge witte tafels flexibel geplaatst kunnen worden. Dit meubel kan op
allerlei manieren gepositioneerd worden om de producten speels te etaleren.







Direct naast de trap van de Koopgoot is de winkel goed zichtbaar door de diamantvormige gele omkadering
van de etalage. Bij de eerste stap binnen de winkel ontstaat volgens de ontwerpers een zichtlijn naar de groene
diamantvorm achterin de winkel. En daardoor is direct bij aankomst in KKeC, zo klinkt het, 'het gehele verhaal
van de winkel leesbaar'.   
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