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EEN MAGAZINE VOLOP INSPIRATIE 
Het startpunt om uiteindelijk jarenlang kook- en 
leefplezier te ervaren in uw nieuwbouwwoning. 
Daarom ontdekt u in dit magazine alles voor uw 
nieuwe keuken. Over het designmerk SieMatic 
en alle mogelijkheden die dit merk u biedt. En 
u ervaart hoe wij u verder helpen bij het maken 
van de juiste keuzes in uw nieuwbouwwoning: 
van werkblad tot keukenapparatuur. Verder laten 
wij u zelf ook aan de slag gaan. Door de handige 
vragenlijst in dit magazine en ons moodboard. 
Een ideaal hulpmiddel om uw stijl, wensen en 
behoeften te ontdekken.

ONTDEK ONS STAPPENPLAN OM DE 
BESTE KEUZES TE MAKEN 
Wij realiseren ons dagelijks dat er veel komt kijken 
na de aankoop van uw nieuwbouwwoning. Denk 
bijvoorbeeld aan sanitair, vloeren, kleuren en 
muurafwerking. Het begint met veel denkwerk. 

Via ons stappenplan in dit magazine laten wij u op 
keukengebied nadenken, inspireren en ontdekken.  
Onze SieMatic specialisten staan voor u klaar. 
Stap bij Homestudios binnen en u ervaart 
meteen de vakkundigheid van al onze SieMatic 
specialisten. Dat geeft u een vertrouwd gevoel. 
Wij werken zoveel mogelijk met onze eigen 
mensen. Uw specialist staat in nauw contact met 
collega’s van installatie en montage. Zo weet 
iedereen de juiste stap naar uw nieuwe keuken te 
maken. Komt u tijdens het koken in uw nieuwe 
keuken iets tegen? Neem dan meteen contact op 
met uw SieMatic specialist, want wij lossen het 
vakkundig en snel voor u op. 

Veel inspiratie- en leesplezier!

Met een gastvrije groet,

Team van SieMatic, partner van Homestudios
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I
n het Homestudios experience center ontdekt u dé belevingswereld waar uw 
SieMatic keuken in uw nieuwbouwwoning tot leven komt. Wij helpen u graag 
bij het maken van keuzes, want kiezen voor het designmerk SieMatic is een 

precisiewerk.

Welkom bij

SIEMATIC
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ONZE VISIE: KLANTEN HELPEN ZOALS WIJ ZELF 
GEHOLPEN WILLEN WORDEN 
Behalve een keukenpassie hebben wij ook een passie voor 
mensen. Ons motto is dan ook niet voor niets: tevreden 
klanten bepalen het succes van morgen! 

VAN KEUKENWENS NAAR EEN KEUKENONTWERP 
Met ruim 25 jaar ervaring zijn onze keukenspecialisten 
vakkundig genoeg om nieuwbouwprojecten in goede banen 
te leiden. Dat begint bij een persoonlijk gesprek, zodat onze 
specialist uw wensen, behoeften en overige zaken weet. 
Tijdens dit gesprek en de rondleiding door het Homestudios 
experience center en de volledig ingerichte woningen 
ontstaat een prachtig ontwerp van uw SieMatic keuken met 
alle toebehoren. 

WIJ WERKEN SAMEN MET UW AANNEMER 
Alle belangrijke informatie hebben wij daardoor bij de hand 
om uw SieMatic keuken te realiseren. Een ander voordeel: wij 
ontzorgen u helemaal. Wij houden in het hele keukenproces 
contact met de aannemer, dus daar hoeft u niks voor te doen. 
Dat bespaart u veel tijd!

WIJ VINDEN DIT BELANGRIJK: 
• persoonlijk contact met een maatwerkadvies; 
• heldere, betrouwbare prijsstelling; 
• duidelijke afspraken van keukenontwerp tot oplevering; 
• nauw contact met de aannemer over uw nieuwbouwwoning; 
• service- en klantgerichtheid: van oriëntatie tot nazorg; 
• betrouwbare 100% tevredenheidsgarantie op uw hele  
 keuken; 
• dankzij het designmerk SieMatic en al onze A-merken,  
 bieden wij u op zowel korte- als middellange termijn de  
 beste kwaliteit.

U
ontdekt SieMatic in het Homestudios experience 
center. Wij zijn een exclusieve partner van het 
gerenommeerde Duitse designmerk SieMatic. 

Daardoor heeft u aan ons een betrouwbare partner voor 
een keuken binnen uw budget in uw nieuwbouwwoning. 
Onze SieMatic specialisten staan dagelijks in contact 
met het SieMatic hoofdkantoor en worden regelmatig 
geschoold. Zo kunnen zij u de laatste keukentrends 
laten zien, weten zij u de filosofie erachter te vertellen 
en helpen u verder om uw keuken compleet te maken.

De combinatie van verschillende kleuren en 
materialen maakt uw SieMatic keuken passend 

in uw nieuwbouwwoning.

Wij zijn

SIEMATIC
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EEN SIEMATIC KEUKEN
in uw nieuwbouwwoning in project  

Weespersluis 3B1

TUSSEN WATER EN STADSPARKEN  
Waar je ook woont in Vechtrijk 3B1, overal ben je verbonden 
met water of groen. Met wijds uitzicht over het Gouwpark, 
het brede gedeelte van de Gouw of de groene laan aan de 
zuidzijde. Vanuit jouw woning loop je zo het park in voor een 
wandeling, speelgelegenheden voor de kinderen, of je vaart 
een rondje over de Gouw en via de sluis naar de Vecht. Met 
het centrum om de hoek en de haven aan de Gouw is de 
levendigheid altijd dichtbij. Zo is Vechtrijk 3B1 de perfecte 
mix tussen rust en levendigheid. Dit is wonen als in een 
vestingstadje langs de Vecht.

GROENE LAAN VOOR ONTMOETING EN SPELEN 
Dwars door dit buurtje loopt een brede groene laan voor 
ontmoeting en spelen. Autovrij, dus hier geniet je rustig 
en ontspannen aan de voorzijde van je woning terwijl de 
kinderen veilig op straat spelen.

Ontdek de verschillende SieMatic keukenimpressies Het 
designmerk SieMatic past perfect in de sfeer en uitstraling 
van Weespersluis. In dit magazine leest u alles over de 
kenmerken van SieMatic-keukens. Op deze pagina’s vindt u 
alvast enige SieMatic keukenimpressies, zoals wij die voor de 
verschillende woningtypen hebben geselecteerd.

Heeft u vragen? Of heeft u specifieke wensen? 
Laat het ons gerust weten. U bereikt ons via 
telefoonnummer 030 630 5500 of mail naar  
homestudios@siematic-ringveste.nl. 

Wij gaan graag met u en uw nieuwe keuken aan de slag. 

Bouwnummers: 4, 5, 6, 7, 8, 9
SieMatic / Greephoudend  SieMatic colorsystem | Beugelgreep | Werkblad: multiplex | Spoelbak: RVS | Kraan: Eos Neo
Siemens apparatuur: Combi-magnetron | Koelvriescombinatie | Inductiekookplaat | Wandschouwkap | Geïntegreerde vaatwasser
Keuken wordt kookklaar® opgeleverd. Deze impressie geeft alleen het keukenontwerp weer. Aan bouwkundige zaken kunnen geen rechten ontleend worden. 

Dit keukenontwerp exclusief getoonde 
accessoires vertegenwoordigd een 
waarde van € 10.000,- incl. BTW

Bouwnummer: 10
SieMatic / Greephoudend  SieMatic colorsystem | Beugelgreep | Werkblad: multiplex | Spoelbak: RVS | Kraan: Eos Neo
Siemens apparatuur: Combi-magnetron | Koelkast met vriesvak | Inductiekookplaat | Wandschouwkap | Geïntegreerde vaatwasser
Keuken wordt kookklaar® opgeleverd. Deze impressie geeft alleen het keukenontwerp weer. Aan bouwkundige zaken kunnen geen rechten ontleend worden. 

Dit keukenontwerp exclusief getoonde 
accessoires vertegenwoordigd een 
waarde van € 10.000,- incl. BTW

 Dit ontwerp is opgenomen in de V.O.N. prijs van je woning.

 Dit ontwerp is opgenomen in de V.O.N. prijs van je woning.
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Bouwnummers: 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27
SieMatic / Greephoudend  SieMatic colorsystem | Beugelgreep | Werkblad en smetplint: multiplex | Spoelbak: RVS | Kraan: Eos Neo
Siemens apparatuur: Combi-magnetron | Koelvriescombinatie | Inductiekookplaat | Wandschouwkap | Geïntegreerde vaatwasser
Keuken wordt kookklaar® opgeleverd. Deze impressie geeft alleen het keukenontwerp weer. Aan bouwkundige zaken kunnen geen rechten ontleend worden. 

Dit keukenontwerp exclusief getoonde 
accessoires vertegenwoordigd een 
waarde van € 11.500,- incl. BTW

Bouwnummers: 11, 28
SieMatic / Greephoudend  SieMatic colorsystem | Beugelgreep | Werkblad en smetplint: multiplex | Spoelbak: RVS | Kraan: Eos Neo
Siemens apparatuur: Combi-magnetron | Koelvriescombinatie | Inductiekookplaat | Wandschouwkap | Geïntegreerde vaatwasser
Keuken wordt kookklaar® opgeleverd. Deze impressie geeft alleen het keukenontwerp weer. Aan bouwkundige zaken kunnen geen rechten ontleend worden. 

Dit keukenontwerp exclusief getoonde 
accessoires vertegenwoordigd een 
waarde van € 11.500,- incl. BTW

 Dit ontwerp is opgenomen in de V.O.N. prijs van je woning.

 Dit ontwerp is opgenomen in de V.O.N. prijs van je woning.

Bouwnummer: 23
SieMatic / Greephoudend  SieMatic colorsystem | Beugelgreep | Werkblad en smetplint: multiplex | Spoelbak: RVS | Kraan: Eos Neo
Siemens apparatuur: Combi-magnetron | Koelvriescombinatie | Inductiekookplaat | Wandschouwkap | Geïntegreerde vaatwasser
Keuken wordt kookklaar® opgeleverd. Deze impressie geeft alleen het keukenontwerp weer. Aan bouwkundige zaken kunnen geen rechten ontleend worden. 

 Dit ontwerp is opgenomen in de V.O.N. prijs van je woning.

Dit keukenontwerp exclusief getoonde 
accessoires vertegenwoordigd een 
waarde van € 11.500,- incl. BTW

Bouwnummer: 3
SieMatic / Greephoudend  SieMatic colorsystem | Beugelgreep | Werkblad: multiplex | Spoelbak: RVS | Kraan: Eos Neo
Siemens apparatuur: Combi-magnetron | Koelkast met vriesvak | Inductiekookplaat | Wandschouwkap | Geïntegreerde vaatwasser
Keuken wordt kookklaar® opgeleverd. Deze impressie geeft alleen het keukenontwerp weer. Aan bouwkundige zaken kunnen geen rechten ontleend worden. 

Dit keukenontwerp exclusief getoonde 
accessoires vertegenwoordigd een 
waarde van € 11.500,- incl. BTW

 Dit ontwerp is opgenomen in de V.O.N. prijs van je woning.
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Bouwnummer: 16
SieMatic / Greeploos  SieMatic colorsystem | Werkblad en smetplint: Composiet| Spoelbak: Composiet | Kraan: Quooker Zwart
Siemens apparatuur: Combi-oven | Koelvriescombinatie | Inductiekookplaat met geïntergreerde afzuiging | Geïntegreerde vaatwasser
Keuken wordt kookklaar® opgeleverd. Deze impressie geeft alleen het keukenontwerp weer. Aan bouwkundige zaken kunnen geen rechten ontleend worden. 

Dit keukenontwerp exclusief getoonde 
accessoires vertegenwoordigd een 
waarde van € 19.000,- incl. BTW

 Dit ontwerp is opgenomen in de V.O.N. prijs van je woning.
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WAT IS ONS MAATWERK? 
Maatwerk betekent voor ons niet alleen de ontwikkeling van 
uw nieuwe keuken volgens de SieMatic belevingswereld. 
Ook het produceren van uw keuken, het contact met 
de aannemer, de installatie en zelfs de nazorg is bij ons 
maatwerk. In het hele proces helpen wij namelijk klanten 
zoals wij zelf geholpen willen worden.

ONS MAATWERK GAAT VERDER 
1. Op basis van uw nieuwbouwwoning, die bij ons in detail  
 bekend is, creëren wij een keuken-/interieuradvies op  
 maat. 
2. Van inmeten tot het maken van de keuken- en   
 installatietekening pakken wij op en bespreken het met u  
 en de aannemer. 
3. Wijzigingen in kleur en apparatuur kunt u zelfs tot  
 3 maanden voor oplevering aanpassen. 
4. Wij nemen de coördinatie, oplevering en montage uit uw  
 handen.

Kortom, wij ontzorgen u helemaal van oriëntatie- tot 
nazorgfase!

W
ij leveren alleen maatwerk. De SieMatic 
specialist luistert naar uw wensen. En laat 
u vervolgens alle mogelijkheden, trends 

en materialen zien. Alles wat belangrijk is voor uw 
nieuwe SieMatic keuken. Uiteindelijk krijgt u van ons 
een uitgebreid keukenadvies op maat met daarbij een 
keukenontwerp.

Onze SieMatic specialist laat u graag ons 
maatwerk zien. En vertelt u graag meer over 

wat wij verstaan onder maatwerk.

Ons werk is

MAATWERK
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Wij helpen u stapsgewijs

ONTDEK
ALLES IN DIT
MAGAZINE

ONTDEK ONS STAPPENPLAN IN DIT 
MAGAZINE 
Wij laten u in dit magazine zien welke fases nodig zijn om de 
beste keuzes te maken. 
Stap 1:  Oriëntatiefase  
Stap 2: Ontwerpfase 
Stap 3: Ontzorgfase 

U WORDT UITGENODIGD VOOR EEN 
AFSPRAAK BIJ HET HOMESTUDIOS 
EXPERIENCE CENTER  
Verderop in dit magazine lees u meer over het designmerk 
SieMatic. En ervaart u alvast een voorproefje van het 
Homestudios experience center. Wij hechten veel waarde 
aan persoonlijk contact. Daarom bespreken wij graag tot in 
detail uw nieuwe keuken. Tijdens dit gesprek staan budget, 
wensen en kookbehoeften centraal. Wij denken met u mee 
om vervolgens een maatwerkkeuken voor u te ontwerpen.

O
nze SieMatic specialist in het Homestudios experience center helpt u 
graag stapsgewijs binnen het hele keukenproces om uiteindelijk te leven 
en koken in een hoogwaardige keuken binnen uw budget. Voordat u in 

onze showroom binnenstapt, is dit magazine daarom een waardevol hulpmiddel 
om de beste keuzes te maken. Met als eindresultaat: jarenlang zorgeloos kook- en 
leefplezier van uw SieMatic keuken in uw nieuwbouwwoning!
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Weglaten
is een
kunst
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ruimte
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design
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DE
ORIËNTATIE
FASE
O

riënteren begint met het denkwerk. Voor de één is een 
keuken namelijk iets functioneels, voor de ander juist een 
verlengstuk van de woning. Voor iedereen vinden wij een 

passende keukenoplossing op maat binnen het SieMatic merk. 
 
Op de volgende pagina’s ontdekt u eerst meer over het designmerk 
SieMatic. Vervolgens vindt u alles wat nodig is in deze oriëntatiefase 
en om uw keuken compleet te maken.  

STAP 1
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HET HART VAN UW NIEUWBOUWWONING 
SieMatic ziet de keuken als een plek om te genieten en te 
ontmoeten: mensen, culturen en ideeën. In deze leefruimte 
wordt gepraat, gelachen, gediscussieerd. Geleefd! Sinds 
3 generaties is SieMatic dagelijks bezig om aan deze 
kernwaarden tegemoet te komen. U vindt dit terug in de 
verschillende SieMatic-lifestyles.

FAMILIE BETEKENT VOOR IEDEREEN IETS 
ANDERS 
Daarom lijkt geen SieMatic op andere keukens. Ieder mens is 
bijzonder. Ieder karakter is uniek. Dat verrijkt onze levens en 
verbetert de SieMatic kook- en leefruimte. SieMatic levert 
daardoor alleen maar maatwerk. 

DE KEUKEN ALS LEEFRUIMTE  
Bij SieMatic ziet u verschillende lifestyles terugkomen: 
puristisch, klassiek of urban. De verschillende lifestyles 
zeggen alles over de mensen die de keuken gebruiken. 
Voor iedere woon- en leefsituatie is daarom een juist 
maatwerkconcept leverbaar. Passend in uw budget. 
Uiteindelijk wordt SieMatic een deel van uw familie.

DE VORMGEVING EN LEVENDIGHEID VAN HET 
MERK 
De vormentaal van SieMatic is levendig en veelzijdig. Al uw 
keukenwensen en kookbehoeften vertalen wij in uw nieuwe 
keuken. Zelfs de meest veeleisende opstellingen realiseren 
wij vanuit het SieMatic palet. En toch duidelijk herkenbaar 
vanuit de uitgesproken SieMatic-filosofie: tijdloze elegantie. 
Van het kleinste ontwerpdetail tot het meest compleet 
uitgedachte ruimtelijke keukenontwerp.

ONDERSCHEIDEND DESIGN 
De SieMatic-designs weten ook internationale deskundige 
jury’s te overtuigen. Het designmerk won verschillende 
prestigieuze awards met de verschillende keukendesigns. 
Denk bijvoorbeeld aan German Design Award 2021, de Red 
Dot Design Award 2020, de iF Design Award 2020 en de 
Iconic Award 2020.

Ontdek op de volgende pagina’s alles wat nodig is in deze 
oriëntatiefase.

S
inds 1929 is SieMatic een gerenommeerd 
Duits designmerk. Hoogwaardige keukens 
voor individuele leefruimtes. Waar koken het 

podium is voor creatief wonen. Met intelligente 
keukenoplossingen. Verschillende lifestyles. Met oog 
voor detail en vormgeving.

Leuk weetje: 
SieMatic is de uitvinder 
van de greeploze keuken

HET
DESIGNMERK
SIEMATIC
Hoogwaardig, intelligent
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GEBRUIK ONZE VRAGENLIJST  
Deze vindt u verderop in dit magazine. Het is een ideaal 
hulpmiddel om na te denken over uw nieuwe keuken. Neem 
de ingevulde vragenlijst gerust mee naar het Homestudios 
experience center. Uw SieMatic specialist helpt u vervolgens 
om passende keuzes te maken voor uw nieuwe keuken.

DE SIEMATIC-LIFESTYLES EN MOGELIJKHEDEN 
Op de volgende pagina's ontdekt u alles over de SieMatic-
lifestyles. En vindt u meer informatie over de mogelijkheden 
op het gebied van passende keukenapparatuur, werkbladen, 
materialen en kleuren. Ons assortiment is uitgebreid. Dat 
is prettig, want daarom kunnen wij u een maatwerkkeuken 
aanbieden.

I
n deze oriëntatiefase adviseren wij u als eerste na 
te denken over uw ideale keuken. Daar helpen 
wij u graag bij. Dit magazine geeft u daarom meer 

inzichten, laat u inspireren en helpt u keuzes te maken.

Denk verder dan alleen uw kookwensen. 
Laat ook uw interieur bepalend zijn. Zo 

creëert u een leef- en woonruimte van de 
keuken in uw nieuwbouwwoning. SieMatic 

is een veelzijdig merk met bijbehorende 
oplossingen.

Ontdek de slimme designoplossingen van SieMatic, zoals de 
greeploze kasten en lades uit de lifestylelijn PURE SLX met 
geïntegreerde lichtbanen.

Onze handvatten

VOOR  
UW NIEUWE  
KEUKEN

TIP: GEBRUIK HET MOODBOARD 
Zet alles voor uzelf op papier: uw vragen, opmerkingen 
en de antwoorden op onze vragenlijst. Schrijf daarbij 
welke SieMatic-lifestyle bij u past. Ziet u mooie keukens in 
tijdschriften? Knip ze uit, plak ze op het lege moodboard 
die u verderop in dit magazine aantreft en neem het mee 
naar onze showroom.
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I n de lifestyle URBAN komen 
nieuwe invloeden, culturele rijkdom 
en inspirerende energie samen. 

Kenmerkend voor deze lifestyle is: 
• ruimtelijke keukenconcepten 
• flexibele en intuïtieve keukenindeling 
• verrassende elementen 
• onconventionele levensstijl

URBAN: de keuken als individueel 
lustoord

De SieMatic-
lifestyles

PURE 
CLASSIC  
URBAN

D eze lifestyle laat u de kunst van het 
minimalistische design zien. Een 
indrukwekkende lifestyle met: 

• een ruimtelijke architectuur 
• greeploos karakter 
• uitgekiende kleurcombinaties 
• sfeervolle verlichting 
• verborgen functionaliteit 
 
Met de PURE SLX overtreft SieMatic zichzelf 
als pionier in innovatief en tijdloos exclusief 
keukendesign. SLX gaat nog een stukje verder in het 
minimalisme door uit te munten in ogenschijnlijke 
eenvoud. Aan de basis ligt een baanbrekend 
designconcept dat wereldwijd gepatenteerd werd.

PURE: simpelweg perfectie!

T egenpolen kunnen prima samengaan. De 
lifestyle CLASSIC laat de techniek van het 
creatief componeren zien: 

• traditionele vormen met strakke vlakken 
• verfijnde kleuren met metaal, glas en steen 
• licht en donker 
• fijn en massief

CLASSIC: er bestaat geen ‘of’.  
Alleen ‘waarom niet?’

SIEMATIC- 
LIFESTYLE 
PURE & PURE SLX

SIEMATIC- 
LIFESTYLE 
URBAN

SIEMATIC-LIFESTYLE 
CLASSIC
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SIEMATIC 
LIFESTYLE
PURE
D

e grootste uitdaging in het minimalisme is het juiste weglaten. En 
het design tot het essentiële reduceren. De meubelstukken uit de 
SieMatic-lifestyle PURE beheersen precies die kunst.
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DE SLX GLAZEN VITRINEKASTEN  
MET LED-LICHTLIJST 
De verlichte SLX stijl wordt doorgezet in meerdere 
meubelstukken van SieMatic. Zoals in de luxueuze 
vitrinekasten. De schappen en lades zijn aan de 
achterkant bevestigd waardoor een zwevend 
element ontstaat. De transparante deuren laten 
de uitmuntende verstekafwerking van de lades 
zien. Door het gebruik van de neutrale SieMatic-
kleuren zoals goldbronce, matzwart of roestvrijstaal 
vloeien de SLX-vitrinekasten perfect over naar uw 
woonkamer. Ze vormen een blikvanger in de keuken 
of als vrijstaand meubel in uw woonruimte.

NIEUW: DE 
GREEPLOZE 
SIEMATIC SLX MET 
LICHTBANEN 
De nieuw ontwikkelde 
greeplijst vormt 
samen met de ranke 
maatvoering van slechts 
6,5 mm de basis van het 
ontwerp van de SieMatic 
SLX. In de greep van 
de kasten en lades 
zijn innovatieve led-
lichtbanen verwerkt. Een 
prachtige blikvanger!

DE LED-LICHTBANEN 
ZIJN INDIVIDUEEL 
REGELBAAR 
Daardoor past u de 
lichttemperatuur en -sterkte 
aan op de rest van uw 
interieur. De lichtbanen 
kunnen zowel horizontaal 
als verticaal in het 
meubelstuk worden 
toegepast. Wanneer u het 
combineert met donkere 
kleuren ontstaat een 
bijzondere architectuur.

eye
           for
design

Nieuwste design:  
de SieMatic SLX 
 
Innovatieve indirecte 
led-lichtbanen 
 
Vitrinekasten
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SIEMATIC 
LIFESTYLE
CLASSIC
T

egenpolen kunnen prima samengaan. Goed gecombineerd ontstaat dan 
iets heel nieuws, iets buitengewoons. De SieMatic-lifestyle CLASSIC 
beheerst de techniek van het creatief componeren tot in perfectie.
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30% MEER 
OPBERGRUIMTE 
Het interieursysteem MultiMatic 
System in de kasten en aan 
de deuren geeft u flexibiliteit 
en opberggemak. Het 
interieursysteem levert maar 
liefst 30% meer opbergruimte 
op. Nog een groot voordeel is 
dat u het systeem steeds weer 
kunt aanpassen, uitbreiden en 
met elkaar kunt combineren.

COMBINEER MET 
DESIGNAPPARATUUR 
Verschillende merken apparatuur 
passen zich prima aan in de SieMatic 
keuken. Denkt u bijvoorbeeld aan het 
merk Miele. Het lijnenspel van de 
Miele-apparatuur sluit perfect aan in 
uw SieMatic keuken. Lees meer over 
andere merken op de navolgende 
pagina’s.

INTERIEURSYSTEEM MET 
FLOCK2BLOCK-SYSTEEM EN 
GRIPDECK 
Het flexibele interieursysteem is 
leverbaar in aluminium, hout of 
kunststof. Het SieMatic Flock2Block-
systeem is speciaal ontwikkeld voor 
het interieur van lades. Zo blijft alles 
stabiel in de lades staan. Trekt u een 
lade open, dan ontdekt u ook nog eens 
een lijnenspel. Het GripDeck zit er 
niet voor niets. De rubberen strepen 
verhinderen namelijk het verschuiven 
van schalen en pannen in de lades. En 
het beschermt meteen de bodemplaat 
tegen beschadigingen.

KLEUREN, MATERIALEN & 
AFWERKING 
Om de juiste nuances en harmonie in 
uw keuken te krijgen is het SieMatic 
ColorSystem ontwikkeld. Een smaakvol 
palet van matte en hoogglans kleuren. Van 
lotuswit tot umbra. En van sterlinggrijs 
tot zwart. Naast de lakkleuren zijn de 
meubels ook leverbaar in houtmaterialen 
met naar keuze metalen elementen.

De SmartLacque-fronten van uw SieMatic 
meubels zijn standaard voorzien van 
meerdere laklagen. Inclusief AntiPrint-
coating. De fronten worden met de 
modernste lasertechnologie in een 
innovatief productieproces uitgevoerd 
met ZeroMatic-randen. Hierdoor 
versmelten de randen naadloos met de 
fronten.

RONDE HOEKEN VOOR EXTRA 
SCHOONMAAKGEMAK 
De achterste hoek van elke SieMatic 
kast is voorzien van een ‘ronde 
stofhoek’. Deze kleine kunststof 
delen worden precies daar geplaatst 
waar u met een schoonmaakdoek 
amper bijkomt. Zo ervaart u extra 
schoonmaakgemak zonder dat de 
‘stofhoekjes’ zichtbaar zijn.

VERSCHILLENDE SOORTEN 
WERKBLADEN 
De werkbladen van SieMatic bestaan uit 
een licht draagmateriaal met een 1 cm 
dikke bovenlaag van graniet, marmer, 
leisteen, kalksteen, vulkaangestalte en 
composiet of 6,5 mm dik keramiek. De 
werkbladen kunnen in sterktes, lengtes 
en oppervlakken naadloos gefabriceerd 
worden. Lees op de volgende pagina’s 
meer over andere merken werkbladen. 
Alles is mogelijk.

eye
           for
design
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SIEMATIC 
LIFESTYLE
URBAN
G

rote steden worden gewaardeerd om hun openheid voor nieuwe 
invloeden, hun culturele rijkdom en hun inspirerende energie. 
Eigenschappen die u terugziet in de SieMatic-lifestyle URBAN.  

De ruimtelijke meubelconcepten die daarbinnen ontstaan zijn open-minded  
in de ware zin van het woord. 
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MEER DAN ALLEEN EEN 
KEUKENMEUBEL 
In de SieMatic wereld ontdekt 
u naast keukens ook andere 
meubelstukken. Deze zijn in alle 
lifestyle-series leverbaar. In het 
Homestudios experience center ziet 
u de verschillende meubelstukken: 
vitrinekasten, dressoirs. Kiest u een 
dressoir in dezelfde lifestyle, materiaal 
en kleur als uw keuken? Of juist voor een 
andere kleur? Met deze meubelstukken 
creëert u een volmaakte eenheid tussen 
meubels en architectuur in uw woning.

SIEMATIC 29: DE MODERNE 
INTERPRETATIE VAN HET 
KEUKENBUFFET 
Dit veelzijdige, tijdloze meubelstuk 
vormt het ‘signature piece’ van de 
SieMatic-lifestyle URBAN. En is 
tegelijkertijd een hommage aan de 
bedrijfsgeschiedenis van SieMatic. Het 
meubelstuk is leverbaar in alle SieMatic-
materialen, alle kleuren uit het SieMatic 
ColorSystem en in verschillende 
breedtes. Het SieMatic 29 meubel 
vormt een harmonieuze eenheid met 
uw SieMatic keuken. Of biedt juist een 
duidelijk contrast. Het matte zwart van 
de gelakte metalen pootjes komt terug 
in andere SieMatic-accessoires zoals de 
reling, stopcontacten en verlichting.

DENK IN COMBINATIES EN 
CONTRASTEN 
Door te kiezen voor het Individual Color 
System in uw SieMatic keuken heeft u 
onbegrensde combinatiemogelijkheden. 
SieMatic laat u een breed scala aan 
veelzijdigheid, kleurrijkheid en diversiteit 
zien. Onze specialisten ontwerpen 
naar wens een uitbundige, kleurrijke 
keuken voor u. Of juist een subtiele, 
monochrome keuken. Of durft u te 
combineren met contrasten?

HET SIEMATIC INDIVIDUAL 
COLOR SYSTEM 
Creëer uw ultieme keuken door een 
keuze te maken uit dit kleurenpalet van 
maar liefst 1.950 kleuren. Zo ontstaat 
een leef- en kookruimte die past bij 
uw persoonlijkheid en interieur. Het 
Individual Color System is toepasbaar in 
elke SieMatic-lifestyle.

SieMatic, 
meer dan een 

keuken
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KEUKENAPPARATUUR 
• van basis kookplaten tot luxe inductiekookplaten met 
geïntegreerde afzuiging 
• van combi-ovens tot ‘gezonde’ (combi-) stoomovens 
• inductiefornuizen in diverse breedtematen en varianten 
• van traditionele schouwkappen tot luxe afzuigkappen  
 in het plafond in verschillende designs, technieken en  
 kleurstellingen zoals black steel 
• van basis tot luxe XXL vaatwasmachines met een enorm  
 gebruiksgemak 
• van koel- en vrieskasten tot luxe wijnklimaatkasten 
• inbouwkoffiemachines met cappuccino functie 
• van functionele tot luxe Quooker kranen

WERKBLADEN 
• van onderhoudsvriendelijk tot vlek- en hittebestendig 
• in verschillende materialen, zoals graniet, composiet, vol  
 kunststof, keramiek en Dekton 
• voor elke keukenstijl is een werkblad leverbaar. Kiest u  
 voor ton-sur-ton, een geaderde structuur of een terrazzo  
 design? 
• op maat gemaakt voor uw keuken: massieve werkbladen,  
 opgedikte bladen, ultra dunne werkbladen, vlakinbouw  
 van de spoelbak en/of kookplaat.

Ontdek samen met onze SieMatic specialist alles voor de 
keuken in uw nieuwbouwwoning.

E
en hoogwaardige keuken ontstaat niet alleen door een mooi ontwerp en 
opstelling. Ook de juiste combinatie van het werkblad en keukenapparatuur 
maakt uw keuken compleet. SieMatic hecht veel waarde aan kwaliteit. 

Daarom werken wij uitsluitend en nauw samen met A-merken voor verschillende 
keukenonderdelen. Passend in uw budget.

Maak uw SieMatic keuken compleet

MET DE MOOISTE 
TOEVOEGINGEN

Laat een mooi lijnenspel in uw SieMatic keuken zien voor 
net even die extra uitstraling.

Maak uw SieMatic keuken compleet met een fraaie Quooker 
kraan, die past bij het werkblad.

Laat ons u adviseren over de meest ideale keukenoplossingen, die aan uw 
wensen en huishouden voldoen.

Kiest u voor een kookeiland, dan is een 
kookplaat met geïntegreerde afzuiging 
een perfecte oplossing.
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Maak uw eigen

Uit hoeveel volwassenen en kinderen bestaat uw huishouden?            
              volwassenen en               kinderen 
Kookt u dagelijks? Ja / Nee* 
Voor hoeveel personen kookt u meestal?               personen 
Welke keukenapparatuur gebruikt u meestal?  

ONZE VRAGENLIJST
1

2

3

4

5

Hoe vaak per week doet u boodschappen?  1 / 2 / vaker per week* 
Kookt u vaak met verse ingrediënten of kiest u voor een makkelijke maaltijd?  
Vers / makkelijk* 
Heeft u veel opbergruimte in de keuken nodig?  Ja / Nee* 

Omschrijf hieronder uw huidige woonstijl en geef daarbij antwoord op de volgende 
vragen: 
• Welke SieMatic-lifestyle spreekt u het meest aan: PURE, CLASSIC of URBAN
• Heeft u veel kleur of juist een neutrale stijl? 
• Veel glas, hout of staal?
• Heeft u veel accessoires of juist weinig in huis? 

Beschrijf hieronder hoe uw ideale keuken eruit ziet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
het design, kleur, materiaal werkblad, welke apparaten.

* Omcirkel het juiste antwoord

Wat vindt u in uw huidige keuken hinderlijk en wat wilt u verbeteren in de nieuwe 
keuken? 

Wilt u dezelfde woonstijl in de keuken? Zo niet, welke stijl heeft uw voorkeur voor 
de keuken?  

MOODBOARD
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S
inds 2007 werk ik, als interieur architect, aan internationale showroomconcepten en 
productontwikkeling voor SieMatic. Sinds 2015 werken wij vanuit HANSSEN ID met ons team 
van specialisten aan het ontwikkelen van SieMatic showrooms. Daarbij gaat het om de juiste 

balans tussen het merk SieMatic en het DNA van de onderneming. Hierbij houden wij rekening met 
lokale invloeden, cultuur en wereldwijde tradities. Een mooie combinatie waarin wij de werelden 
van SieMatic en de keukenvakzaak samenbrengen.

TIJDLOZE ELEGANTIE IS KENMERKEND VOOR 
DE SIEMATIC KEUKEN 
We baseren onze keukens op trends in de architectuur 
en de maatschappij. Zo weten we altijd een naadloze 
designoplossing aan te bieden in 3 stijlwerelden: URBAN, 
PURE en CLASSIC. Als merk is SieMatic daarmee 
trendsettend.

VOOR MIJ ALS ONTWERPER BETEKENT 
SIEMATIC: ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN AAN 
CREATIVITEIT 
Ik voel mij met het merk verbonden als een familielid. 
Samen geven we elke dag een beetje vorm aan de 
toekomst. Door SieMatic hebben we de mogelijkheid om 
wereldwijd te werken aan diverse projecten. Van showrooms 
tot grote en kleine vastgoedprojecten tot bijzondere 
keukens voor consumenten.

SIEMATIC ZIJN KEUKENS VOOR HET LEVEN 
Ik ben opgegroeid met een greeploze SieMatic keuken 
bij mijn ouders thuis. Na 25 jaar was het nog steeds een 
geweldige keuken om samen aan de keukentafel met familie 
en vrienden van het leven te genieten. SieMatic is de 
uitvinder van de greeploze keuken. Er is maar 1 origineel. Nu 
vele jaren laten ben ik trots dat ik zelfs al 2 keer heb mogen 
meewerken aan de doorontwikkeling van nieuwe generaties 
van de greeploze keuken.

MIJN FAVORIETE SIEMATIC-LIFESTYLE IS 
URBAN 
Deze keukenserie, die we samen met SieMatic hebben 
mogen ontwikkelen in 2015, is heel open van structuur. De 
keuken is een echt werkatelier in de ruimte. En door zijn 
open karakter en vrije planning een uitnodigend meubelstuk 
om samen met vrienden en familie in te koken.

URBANISATIE IS IN MIJN VAKGEBIED DE 
KEUKENTREND 
Het is de grote ontwikkeling, los van trends in kleuren en 
materialen. Dit is een gegeven dat we overal zien in de 
steden. De stad wordt steeds voller en de woningen kleiner. 
Dit vraagt om inventieve oplossingen. De keuken verandert 
van traditioneel naar een multifunctioneel meubelstuk. 
Waar we ruimte maken voor elkaar. Voeding verbindt met de 
keuken als de belangrijkste schakel in onze woning.

PERRY 
HANSSEN
SieMatic Architect

interview

Mijn tip: 
Een keuken moet zich aanpassen aan zijn gebruiker. Door van tevoren een goede inventarisatie te maken, 
kunnen hoofd- en bijzaken van elkaar worden gescheiden. Zorg voor voldoende werkruimte en de juiste 
ergonomie. Zo ontstaat de juiste werkdriehoek in de keuken tussen voorbereiden, spoelen en koken. Voor iedere 
gebruiker is een keuken anders. De SieMatic specialisten in het Homestudios experience center zijn getraind om 
naar u te luisteren en uw wensen en eisen te vertalen naar een maatwerkadvies.

“De keuken is hét 
belangrijkste meubelstuk in 
onze hedendaagse woning 

geworden”
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DE
ONTWERP
FASE
D

e eerste stap naar uw nieuwe keuken is gemaakt. U 
maakte kennis met de SieMatic-lifestyles. En u ontdekte 
verschillende mogelijkheden op het gebied van werkbladen 

en apparatuur. Lees verder in dit magazine voor stap 2 om uw keuken 
te realiseren: de ontwerpfase en wat daarvoor nodig is. 

STAP 2
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I
n de oriëntatiefase heeft u al uw wensen en behoeften voor uw nieuwe keuken 
op een rijtje gezet. De volgende stap richting de ontwerpfase is het persoonlijke 
contact tussen u en onze SieMatic specialist. Lees er hiernaast meer over. 

Persoonlijk

CONTACT

Ook na de aankoop van de keuken helpen wij u graag. Wilt u na aankoop toch nog iets aanpassen, dan is dat geen 
probleem! U kunt tot 3 maanden voor de levering nog wijzigingen aan ons doorgeven. Vraag uw SieMatic specialist 
naar de voorwaarden. Wij pakken het graag verder voor u op. 

WIJ ONTWERPEN UW NIEUWE KEUKEN 
In een persoonlijke gesprek vormt uw specialist een 
compleet beeld. Al uw wensen, behoeften en budget 
staan daarin centraal. Samen gaan wij aan de slag totdat 
uw keuken naar wens in beeld komt. Daardoor ontstaat 
een maatwerktekening, ontwerp en transparante offerte. 
Handig: wij hebben de technische bouwtekening van uw 
nieuwbouwwoning al in huis. Dus wij kunnen gelijk en 
nauwkeurig van start! 

BELANGRIJK IN DEZE ONTWERPFASE: 
• bespreek al uw wensen en behoeften met onze specialist.  
 Gebruik als hulpmiddelen onze vragenlijst en moodboard  
 uit dit magazine; 
• raak geïnspireerd door de informatie die uw specialist  
 geeft en door de rondleiding in het Homestudios   
 experience center; 
• laat u informeren over het vervolg om uw keuken te   
 realiseren in uw nieuwbouwwoning; 
• wij ontzorgen u in het verdere keukenproces.  
 Ook richting uw aannemer.
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Optimale
    opbergruimte

eye
           for
design

Prachtige harmonie
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DE
ONTZORG
FASE
S

amen met onze SieMatic specialist heeft u al uw keukenwensen 
besproken, zijn deze verwerkt in een keukenontwerp en bent u 
helemaal tevreden. Tijd voor de volgende stap: de ontzorgfase. 

Kortom, het opleveren van uw keuken en de tijd daarna! Ontdek op 
de volgende pagina’s wat wij daarin voor u kunnen betekenen.

STAP 3
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DE LEVERING VAN UW NIEUWE KEUKEN 
De opleverdatum bepalen wij samen met u en uw aannemer. 
Doordat wij nauw contact met de aannemer hebben, weten 
wij precies welke werkzaamheden we moeten doen voor uw 
nieuwe keuken.

VAN START TOT EN MET HET MONTAGEPROCES 
Wij houden alles scherp in de gaten en kunnen snel 
schakelen met de aannemer als dat nodig is. Voordat wij aan 
de montage van uw keuken beginnen, controleren wij of de 
maatvoeringen kloppen, er niets ontbreekt en of het nodige 
leidingwerk is aangesloten. U merkt het al: wij doen al het 
werk voor u!

GARANTIE VOOR JARENLANG ZORGELOOS 
KOOK- EN LEEFPLEZIER  
Wij bieden alleen kwaliteitsproducten. Onze SieMatic 
specialist vertelt u natuurlijk graag over onze zekerheden en 
onze garantiebepalingen. Denk bijvoorbeeld aan onze 100% 
tevredenheidsgarantie.

ONZE NAZORG IS OOK ONTZORGING 
Ons werk stopt niet na het plaatsen en opleveren van uw 
SieMatic keuken. Het kan namelijk voorkomen dat u na het 
plaatsen van de keuken nog ergens tegenaan loopt. Laat het 
ons weten, want ons vakkundige serviceteam helpt u snel 
verder.

Heeft u hulp nodig? Bel ons via 030 630 5500. Of mail naar 
homestudios@siematic-ringveste.nl.

VAN HET DENK- TOT NAZORGWERK STAAN WIJ 
GRAAG VOOR U KLAAR 
Wij zijn pas tevreden als u 100% tevreden bent over elke stap 
in de aanschaf van uw keuken. Vraag de specialist gerust naar 
alle afspraken rondom het hele traject.

F
ijn, u heeft de keuken voor uw 
nieuwbouwwoning uitgezocht! 
Ook na de aankoop ontzorgen wij u 

helemaal: van oplevering tot nazorg. Wij 
zijn verbonden met uw nieuwbouwproject 
en daarom hebben wij nauw contact met 
de aannemer.

Het resultaat na deze ontzorgfase: jarenlang zorgeloos kook- en 
leefplezier in uw SieMatic keuken! 
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WAAROM
KIEZEN
VOOR ONS?
OMDAT WIJ:

Persoonlijk contact met een maatwerkadvies 
voor uw SieMatic keuken belangrijk vinden.

1

2

3

4

5

6

7

Ontdek & beleef

SIEMATIC

WIJ ONTMOETEN U GRAAG!

Hier vindt u ons:
Homestudios 
Proostwetering 31 
3543 AB Utrecht 

Zo bereikt u ons:
Telefoonnummer: 030 630 5500 
Homestudios@siematic-ringveste.nl

Een heldere, betrouwbare prijsstelling 
hanteren.

Duidelijke afspraken met u maken van 
keukenontwerp tot oplevering.

In nauw contact staan met de aannemer van 
uw nieuwbouwwoning.

Service- en klantgericht zijn: van oriëntatie 
tot nazorg.

Betrouwbare garanties geven op 
uw hele keuken, zoals onze 100% 
tevredenheidsgarantie.

De merkfilosofie van SieMatic merkbaar 
richting u uitdragen. Van oriëntatie- tot onze 
nazorgfase.
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