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Bruno Ninaber van Eyben voltooide in 1971 ziin studie aan de
kunstacademie jn Maastricht en begon als zelfproducerend ontwerper.
l{olfram Peters en Peter Krouwel startten samen in 1978, na de
Techn'ische Unjversiteit Delft, het ontwerpbureau Peters en Krouwe1 .

In 1985 kwam het tot een samenwerkingsverband en richtte het drietal
ninaberlpeterslkrouwel, industrial design op dat inmiddels is gegroeid
tot een team van dertig medewerkers.

Het bureau heeft een grote verscheidenheid aan serie- en massaprodukten
voor de consumenten- en professjonele markt ontworpen, van horloges en

hu j shoudel i j ke produkten, tot zeer compl exe el ektron i sche en med i sche
apparatuur. Het is sterk internationaal georiënteerd en heeft
opdrachtgevers b i nnen en bu i ten Europa .

Het di enstenpakket omvat het gehe'l e produktontwi kkel i ngsproces, vanaf
ideevorming, het vervaardigen van modellen en prototypes en het
vo'lledige produkttekeningenpakket, tot en met het uitbesteden en de
contro'le van matrijsbouw en het begeleiden van de nulserie.
Het team beschikt over een brede kennis van materia'len en heeft
ervarj ng met een groot aantal produkti etechn i eken.

internatjonal e erkenning

ninaberlpeterslkrouwe'l verkreeg grote bekendheid met het ontwerp van
het Nederlandse muntge'ld met het portret van koningin Beatrix.
0ntwerpen van ninaberlpeterslkrouwel zijn opgenomen jn belangriike
designcol'lecties, zoa'ls het Museum of Modern Art in New York, het
Stedel'ijk Museum in Amsterdam, Museum Boymans van Beuningen in
Rotterdam, die Neue Sammlung in Munchen en het Design Museum in Londen.
In de afge'lopen jaren werden dertig produkten van het bureau
onderscheiden met een IF-erkenning op de Hannover Messe, drie produkten
kregen een Ameri kaanse " lnternationa.l Design Annual Award" .

In het Stedelijk Museum te Amsterdam was medio november en december
1991 een exp0sitie te zien van recent werk van het bureau.
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