Keuken- en interieurdesignconcepten
van tijdloze elegantie
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O N T D EK U ZEL F

PURE INSPIR ATIE
Een ruimte kan een eiland zijn: een oase van rust en lichtheid, waarin de hectiek
van alledag als een jas van u afglijdt. Royale vormen, met gevoel gekozen kleuren en het
vermijden van teveel decoratieve elementen creëren een sfeer van weldadige balans.
Een elementaire eenvoud, die over de hele wereld wordt begrepen en gewaardeerd.
Een ontspanning die inspirerend werkt. Hier kan zich de persoonlijkheid ontwikkelen.
Hier staat niet het meubel in het middelpunt maar de mens.
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N AAR H ART ELU S T O N T WER P EN

WELKOM IN DE
„PURISTISCHE” WERELD
VAN SIEMATIC
Geef het genieten in uw leven precies de gewenste ruimte. De SieMatic lifestyle PURE
opent u daartoe een schat aan creatieve mogelijkheden. Met ruimteconcepten waarin de functies
van de keuken perfect en subtiel zijn geïntegreerd in de architectuur. Het elegante,
minimalistische design van de meubelen uit de SieMatic lifestyle PURE brengt tot uitdrukking
wat werkelijk belangrijk is: de blijvende waarde van de geselecteerde materialen
en de precieze afwerking tot in het kleinste detail.
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DE FIJNE MAAT DER DINGEN

PURISTISCH DESIGN
HEEFT EEN EIGEN PROFIEL
Met ragfijne lijsten, metallic materialen,
edel hout en genuanceerde laktinten heeft SieMatic
een nieuwe designtaal voor de keuken
ontwikkeld. Met of zonder grepen: in het middelpunt
staan de fronten met hun 6,5 mm smalle lijstprofielen.
In uitgekiende materiaalcombinaties ontstaan
zo unieke mogelijkheden voor puristische keukens,
van technisch-koel tot huiselijk-warm.
Perfect op de smalle profielen afgestemd zijn het
werkblad en de zijpanelen die ook slechts
6,5 mm dik zijn. Zo ontstaat een elegant lijnenspel
met een innemend karakter.
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EEN PAR I J S P O RT R ET

TEGENPOLEN DIE
ELK A AR A ANTREKKEN

Een rijkdom aan contrasten creëerde de eigenaar van dit royale
oude herenhuis in het hart van Parijs. Zijn idee: „Als zwart op wit, klassiek met modern en
uitstekend vakmanschap samenkomen, meesterlijk perfect verwerkt, dan ontstaat
een interieurdesign dat nauwelijks spannender kan zijn.”
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DE MEERWAARDE VAN MOGELIJKHEDEN

ONTDEK
NIEU WE SPEELRUIMTE
VOOR AL U W IDEEËN
Ontwerp met kleuren, vormen, volumes en materialen die
voorheen alleen in woonruimtes voor sfeer zorgden.
Maak een statement met werkbladen. Verander muren en nissen
in blikvangers. En kies uit een unieke rijkdom aan meubelen
van tijdloze elegantie. Er bestaat geen standaard SieMatic.
Het gaat om individueel maatwerk, met de hulp van uw SieMatic
adviseur die uw wensen goed begrijpt en vertaalt in een
keukeninterieur dat niet alleen past in de ruimte maar ook in uw
manier van leven. Pas als dit helder is, en u herkent in het
ontwerp uw ideale keuken, gaan we deze voor u produceren.
Alleen voor u.
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DESKUNDIG ADVIES EN PROFESSIONEEL ONTWERP

EEN BEZOEK DAT
NIEU WE DEUREN OPENT

SieMatic is overal thuis. In appartementen en lofts, in rijtjeshuizen en villa’s,
in de grote steden, op het platteland en in meer dan 60 landen. Overal waar u de naam
SieMatic tegenkomt, krijgt u een beeld van wat wordt beschouwd als tijdloos
elegant en modern keukendesign, met de beste combinatie van meesterlijk vakmanschap
en de nieuwste technologie. Uw SieMatic adviseur weet altijd alles over de
nieuwste woontrends en technische innovaties. Hij is ook expert in luisteren en begrijpen
wat uw wensen zijn. En hij maakt meer mogelijk dan u voor mogelijk zou houden.
De SieMatic adviseur heet u graag welkom. Hier is de snelste manier om er te komen:
www.siematic.com/adviseur
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U N I EK VEELZ IJ DIG

DE HARMONIEUZE
VERBINDING VAN UITERLIJKE
EN INNERLIJKE WA ARDEN

Minimalistisch design benadrukt de aandacht voor detail,
de graad van perfectie en de kwaliteit van de gekozen materialen.
Dit geldt net zo voor de oppervlakken van de meubelen als voor hun interieur.
Achter elke deur en lade ontdekt u bij SieMatic een perfecte wereld:
materiaalcombinaties zorgen voor een fascinerende harmonie
in vorm en kleur, van buiten en van binnen.
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B UITE N E N B INNE N PUR E HAR M ONIE

HET ALUMINIUM
INTERIEUR
Een lust voor het oog, dit interieursysteem van aluminium:
uniek in zijn functionaliteit en duidelijk herkenbaar door zijn grafische
vormgeving. Voor die uitstraling zorgt de innovatieve
materiaalcombinatie van aluminium, licht eiken, donker rookkastanje
en porselein, plus de tot in detail perfect uitgevoerde afwerking.
Intelligente hedendaagse oplossingen zoals de geïntegreerde usb-aansluiting
bieden meerwaarde aan de keuken. De zeer flexibele basis staat het
toe dat de indeling en uitrusting op den duur aangepast kunnen worden
op dan geldende behoeftes. Dit unieke interieursysteem van
aluminium is exclusief verkrijgbaar bij SieMatic.
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IEDER MENS IS ANDERS.

Z E K E R I S Z E K E R:

L A DE N OM OP TE L A DE N :

ONBEG RE N S DE MOG E LIJK HE DE N :

Zeer elegant beschermt de GripDeck bodem tegen krassen
en het verschuiven van pannen.

Door de lade met geïntegreerd USB-oplaadstation liggen
tablets en smartphones niet meer in de weg.

Met hun veelzijdige functie-elementen bieden de laden
ruimte voor voorraden. Ook hoge verpakkingen.
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ELKE SIEMATIC OOK.

BREED TOEGANKELIJK:

E E N GOE DE M I X :

SCHONE OPLOS S ING E N :

De variatie van de systeemelementen creëert een bijna
oneindig aantal indelingsmogelijkheden.

Het blok voor messen in verschillende lengtes,
kruidenmolens en -potten met vensters.

Wie van de keuken een leefruimte maakt, wil hier niet
alleen kookgerei opbergen.
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T R AD I T I E EN I N N O VAT I E

DE UITVINDERS VAN
DE GREEPLOZE KEUKEN

In 1960 presenteerden we de eerste greeploze keuken ter wereld, die zo
vernieuwend was dat van een keukenrevolutie werd gesproken. Het ontwerp werd
een voorbeeld voor vele keukens, die we steeds zorgvuldig aanpasten aan de zich ontwikkelende
smaak en techniek. Ook die keukens wonnen vele prijzen. Immers, wie kan een idee ambitieuzer
ontwikkelen dan de uitvinder zelf? Zo ontstond bij ons uit de eerste greeploze keuken het
breedste scala van ontwerpmogelijkheden voor liefhebbers van puristisch design.
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MEER I D EEËN P ER VI ER K AN T E MET ER

KENT U HET
VERSCHIL TUSSEN
EEN KEUKEN
EN EEN SIEMATIC?
In een keuken wordt gekookt, in een SieMatic wordt van het leven genoten.
En als u wilt, kan dat uw hele leven. Iedere dag. Want een SieMatic
biedt opties die ver boven gewone keukenindelingen uitstijgen en schier
onbegrensde mogelijkheden bieden – welk vloeroppervlak of budget
u ook tot uw beschikking hebt. De puristische vormentaal van deze compacte,
greeploze SieMatic met zijn strakke afwerking laat de hoogwaardige
materialen optimaal tot hun recht komen: gepolijst edelstaal gecombineerd
met matte lak in graphite. Het met één vingerdruk openen van de
deuren laat zelfs op deze matte lak geen sporen achter – met dank aan
de nieuwe AntiPrint-deklaag.
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GERAFFINEERD GEÏNTEGREERD

HET GA AT NIET OM DE
GROOTTE,
MA AR OM HET IDEE
Het samenbrengen van koken en genieten is geen
kwestie van ruimte. Deze combinatie van hoge kasten met
boven- en onderkasten komt over als één enkel
meubelelement. En tegelijkertijd voldoet deze keuken
aan de hoogste technische eisen van tegenwoordig.
Achter het puristische uiterlijk gaan geraffineerde ideeën
schuil, zoals de greeploze deuren en laden die zich
door lichte druk automatisch openen. Of deze inschuifbare
deur van de hoge kast, die de geïntegreerde elektrische
apparaten na gebruik onzichtbaar maakt.
Zodat niets de representatieve sfeer verstoort.
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ONDE R H A NDBE RE IK

RAGFIJN OMLIJST

Even opgeruimd als praktisch: in de nis direct achter het werkblad vindt alles een plek
wat u bij het koken in de buurt wilt hebben.

Een rustig beeld ontstaat wanneer voor het werkblad en de zijpanelen hetzelfde materiaal
in dezelfde dikte wordt gekozen. Hier is dat 6,5 mm edelstaal.
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PURE ORDE

ALLES IN HET HOOFD

Het MultiMatic-interieursysteem wordt individueel samengesteld. En kan, te zijner tijd,
probleemloos door u zelf aangevuld of veranderd worden.

Met de SieMatic-kraan met slimme ‘hoofdbesturing’ regelt u de hoeveelheid water
en de temperatuur met uw hand. Of uw onderarm.
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OPE N V OOR ALLE S

NOG KEUKEN
OF AL WOONRUIMTE?
Het SieMatic FloatingSpaces paneelwandsysteem opent elegante
oplossingen voor vloeiende overgangen tussen keuken en living. De wandpanelen,
die tot op de millimeter nauwkeurig leverbaar zijn, kunt u bestellen
in de meeste soorten oppervlakken van het veelzijdige SieMatic-programma.
De panelen worden individueel samengesteld, gestructureerd en op
de interieurarchitectuur afgestemd. De legborden zijn er in diktes van 13 mm
en 28 mm en in lengtes tot 260 cm. Ze kunnen ton-sur-ton of juist
contrasterend met de wandpanelen worden toegepast. Dit voorbeeld toont
gefineerde wandpanelen en kastdeuren in graphite oak met onderkasten
die hoogglans zijn gelakt in lotuswit. De gefineerde legborden passen harmonieus
in het beeld. Samen is hier een spannend contrast ontstaan.
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VLOEIENDE OVERGANGEN

NOG WAND
OF AL K AST?
De wandpanelen van het SieMatic Floating Spaces
paneelwandsysteem kunnen ook als deuren
van de keukenkastelementen worden ingezet, waardoor
een elegante optische eenheid ontstaat:
van zithoek en eetgedeelte tot in de volledig uitgeruste
keuken met al zijn functionaliteiten.
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DE KEUKEN ALS SPIEGEL VAN DE PERSOONLIJKHEID

WA AR JE VAN HOUDT
WIL JE LATEN ZIEN, NIET
VERBERGEN.
Design kan boekdelen spreken. De vormgeving van
de dingen waarmee we ons omringen, getuigt van onze wensen,
dromen en gevoelens. Dit geldt niet alleen voor tafels,
stoelen en lampen maar ook voor veel gebruiksvoorwerpen die
u nodig hebt in de keuken en die u met liefde heeft uitgekozen.
In dit ontwerp zijn bijvoorbeeld de gebruikelijke gesloten
bovenkasten vervangen door het zeer flexibele SieMatic
FloatingSpaces paneelsysteem. De variabele planken, die in de
diktes 13 mm en 28 mm bestaan, bieden met hun bijna
zwevende karakter zoveel ruimte als u maar wilt voor al uw
mooie en nuttige accessoires. Zelfs een wasemkap
kan worden geïntegreerd.
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D E SIE M ATIC I N D ELI N G S C O N C EP T EN

INTERIEURONTWERP
VOOR DE KEUKEN
EN ANDERE LEEFRUIMTES

Om uw zo persoonlijke wensen en eisen optimaal te vervullen,
ontwikkelt SieMatic meer dan eersteklas keukens: complete indelingsconcepten
voor tijdloos elegante leefruimtes die de persoonlijkheid van de bezitter
perfect weerspiegelen. Dit voorbeeld van een SieMatic SE 3003 R in matte lak „umbra”
zal mensen bevallen die houden van een kalme, ruimtelijke sfeer en die
hun keuken naadloos in hun woonruimte willen integreren. Op de muren komt
de kleur van de keuken terug, wat een rustig beeld oplevert en door
de vrijstaande, halfhoge kastelementen toch spanning heeft.
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MET LICHT VORMGEVEN

BINNEN HANDBEREIK

De binnenverlichting maakt deze vitrinekast in geborsteld nikkel tot een aantrekkelijke
blikvanger en zet mooie voorwerpen in het juiste licht.

De in het lijstprofiel geïntegreerde SieMatic-greep onderstreept de verfijnde esthetiek.
Deze is in alle SieMatic lakkleuren en verscheidene metaaloppervlakken leverbaar.
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HARMONIEUS COMPONEREN

PERSOONLIJKHEID OVER DE HELE LINIE

De ton-sur-ton uitvoering van de matte lak in „umbra” en de composietsteen in „pietra grey”
in combinatiemet de gelijke proporties van het zijpaneel en het werkblad levert pure esthetiek op.

Of het nu gaat om lak, metaal of hout: het verfijnde design van de 6,5 mm smalle lijstprofielen
spreekt een eigen taal.
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N O O I T E E R D E R WA S O R D E S C H E P P E N Z O L E U K

HET
HOUTEN INTERIEUR
De materiaalcombinatie die meervoudig met design
awards werd bekroond: het SieMatic houten interieursysteem
waarin elegant licht eiken wordt gecombineerd met
aluminium en porselein. Wie houdt van natuurlijkheid, warmte
en huiselijkheid, en bewondering heeft voor precieze afwerking,
zal elke dag weer met plezier onze laden openen. Alles mooi op orde.
Ook voor dit SieMatic houten interieursysteem zijn vele even
decoratieve en praktische producten beschikbaar. Zoals stapelbare
porseleinen bussen en houten boxen in verschillende hoogtes,
waarvan het porseleinen deksel uitwisbaar met
potlood beschreven kan worden. Of de inlegbodem met
GripDeck dat schuiven van potten, pannen en grote
voorraadverpakkingen voorkomt.
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VER FI J N D E AF S T EMMI N G , G ES L AAG D E HE R HALING

DE HARMONIE VAN
CONTR ASTEN

Wanneer een klein aantal kleuren in hun verschillende nuances
tegelijkertijd voor meubels, muren, plafonds en vloeren worden gebruikt,
ontstaat een compositie die de hele ruimte in een huiselijke,
tijdloos elegante sfeer hult. Het spel met matte en glanzende oppervlakken
in hout, metaal, lak en steen - gereduceerd tot zwart- en wittinten versterkt de contrastrijke en toch harmonieuze uitstraling van deze
SieMatic SE 3003 R. Verrassend: achter de wandpanelen met verfijnde
lijsten in „oak black mat” gaat veel nuttige opbergruimte schuil.
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ZINNELIJK EN ZINVOL

MET WEINIG MIDDELEN
VEEL BEREIKEN.
DAT IS GOED DESIGN.
Verschillende materialen, één kleur: geborsteld metaal
voor de fronten van de laden en de in de lijsten
geïntegreerde grepen. Mat graniet „tiger black” en glanzend
marmer „nero marquis” voor de werkbladen en
de niswanden. „Oak black” voor de zijpanelen en de fronten
onder de laden, die met lichte druk worden geopend
en extra opbergruimte prijsgeven.
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ONTWERP MET DOORZICHT

VOOR NOG MEER
TR ANSPAR ANTIE:
DE SIEMATIC
VITRINEDEUREN
Bijzonder individuele ontwerpelementen
zijn de glazen vitrinedeuren met
verticale lamellen en de drie SieMatic tinten nikkel,
„goldbronce” en „matzwart”. Hun unieke
esthetiek zet aantrekkelijke accenten, laat zich
veelzijdig combineren en luistert het design
op elegante wijze op. Erachter levert het
opbergruimte op die gezien mag worden –
met of zonder verlichting.
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S I EMAT I C MU LT I MAT I C

ZO WORDT ORDE SCHEPPEN
NOG PLEZIERIGER

Met MultiMatic wordt de ontwerpfilosofie van de SieMatic interieursystemen voor
keuken- en voorraadladen consequent in hoge, boven- en onderkasten omgezet.
Dit uiterst flexibele, exclusieve SieMatic interieursysteem biedt hetzelfde esthetische genoegen
dat door de elegante materiaalcombinatie van hoogwaardig aluminium, edel hout
en fijn porselein ontstaat – maar ook veel nieuwe en tot in het kleinste detail geperfectioneerde
functies, die u tot 30% meer opbergruimte opleveren.
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ALLES OP DE BESTE PLAATS:

OOK GROOT IN HET KLEINE:

orden al het kleine en fijne in persoonlijk in te delen inzetbakjes,
op donker gerookt kastanje of op licht eiken.

precisie, elegantie en creativiteit bewijzen zich bij de
MultiMatic Aluminium interieurs tot in het kleinste detail.
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TOT 30% MEER BERGRUIMTE:

DE M ULTIFUNCTIONE LE R A IL:

met het MultiMatic interieursysteem haalt u meer uit uw keuken
en verspilt u geen kostbare kubieke centimeters.

deze gepatenteerde SieMatic vinding verandert uw keukenkasten
zeer elegant in uiterst flexibele functie-elementen.
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D E H O O G WA A RD IGE AF WER K I N G VAN S I EMAT I C

MINIMALISTISCH
ONTWERP VEREIST
MA XIMALE PRECISIE

Consequent schrappen van het overbodige. Het klinkt eenvoudig,
maar dat is het niet. De concentratie op weinig componenten bij het ontwerp
staat in de uitwerking geen compromissen toe. Het legt alles wat men
kan zien en voelen aan de dag: de liefde voor het detail, de mate van vervolmaking
en niet in de laatste plaats de waarde van de materialen. Want de reductie
van prikkels scherpt de zintuigen voor het wezenlijke. Daarom hoort consequent
afzien van alles wat het grafische beeld en de zinnelijke waarneming
kan verstoren tot het ontwerpprincipe van de SieMatic-stijlwereld PURE.
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HIGH-TECH ONTMOET NATUUR

DE HOGE KUNST VAN
HET WEGLATEN
Dit voorbeeld van een SieMatic SE 4004 H
is uitgevoerd in een ontwerp van strakke oppervlakken
en lijnen, zonder misleidende decoratieve
elementen of andere opsmuk, zonder grepen, knoppen
of handvatten. Alle laden en deuren openen
automatisch na lichte druk. Zo komen de echte
waarden tot hun recht: voor de oppervlakken van de
opstelling van hoge kasten en het kookeiland
is eiken in de nobele uitvoering „smoked oak gekozen”,
dat met zijn levendige, verticale tekening alle
kleurnuances van de elegante ruimte in zich verenigt.
De glans van het rijkelijk toegepaste edelstaal
zorgt voor een spannend contrast. In de geraffineerde
dikte van 1,3 cm omlijst dit materiaal het eiland,
waarin de modernste apparatuur zoals de
Downdraft-afzuiginstallatie onopvallend
is geïntegreerd.

PAGINA _ 59

PURE_NL_2016_RZ.indd 59

18.08.16 12:30

Pure

O N D E RSC H E I D EN D D ES I G N G EEFT P L EZI ER

TIJDLOZE
ELEGANTIE, DE
TOEGEVOEGDE
WA ARDEVOOR
EEN LANG LEVEN
De wereld is vol producten waarvan het nut slechts beperkt
is waardoor de vreugde van het bezit snel vervaagt.
Goed doordacht design is na tientallen jaren nog functioneel,
goed gemaakt en tijdloos elegant. Tot de meubelen van erkende hoge
designkwaliteit en blijvende waarde behoren niet alleen stoelen,
tafels en lampen maar ook tal van SieMatic ontwikkelingen.
Onze internationaal geprezen keukenprogramma‘s en accessoires,
bekroond met design awards, zijn legendarisch geworden
in de geschiedenis van productdesign.
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„PERFECTIE WORDT NIET BEREIKT
ALS JE NIETS MEER KUNT TOEVOEGEN, MA AR ALS
JE ER NIETS MEER A AN KUNT AFDOEN.”
A N T O I N E D E S A I N T- E X U P É R Y

Franse schrijver, 1900 – 1944
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MI N D ER I S MEER

CONCENTR ATIE OP HET
WEZENLIJKE BRENGT DE
WA ARDE VAN MATERIALEN
A AN HET LICHT
Een doorlopend fineerpatroon met zeer expressieve houtoppervlakken
geeft het ontwerp het karakter van ambachtelijk meesterschap. Een goed voorbeeld
is dit gezellige en elegante design: de lichte kleur sterling mat is gecombineerd met hoogglanzend,
donker grafiet in het kookgedeelte. Hoge kasten in exclusief walnoot fineer vormen
een visuele verbinding met de living.
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EEN BORD MET VELE FUNCTIES

IN ELKE NIS IS RUIMTE VOOR GOEDE IDEEËN

Een echt multi-talent is het SieMatic legbord met verlichting.
De verschillende lichtfuncties -van perfect werklicht tot stemmig sfeerlicht- kunnen individueel worden
geconfigureerd. Daarnaast bieden we een verscheidenheid aan ontwerpoplossingen
in combinatie met tal van functie-elementen.
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ONGEWOON GEWOON

DE MOOISTE VERENIGING
VAN TR ADITIONEEL
HANDWERK MET INDUSTRIËLE
PERFECTIE

Geen materiaal straalt zoveel warmte en natuurlijkheid uit als hout –
helemaal als het op grote oppervlakken wordt gebruikt.
Maar een artistieke eenheid van verschillende fineersoorten zoals in deze
SieMatic vraagt om de hoogste precisie en het beste vakmanschap:
van de mensen die het beste hout voor u met zorg uitkiezen, samenstellen
en verwerken, tot degenen die daarmee bij u thuis uw keuken
perfect installeren. Hier zijn hoge kasten ingezet als roomdividers,
die met hun karaktervolle, fraai getekende fineerafwerking
in edel notenhout een huiselijk-elegant accent zetten en zo de keuken
met de woonruimte verbinden.
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Het grootste deel van onze grondstoffen bestaat uit herbruikbaar en recycleerbaar materiaal: hout.
Wij kopen het in conform de regels van de Forest Stewardship Council®.
Door samen te werken met regionale leveranciers worden de transport- en energiekosten zoveel mogelijk beperkt.
Met geavanceerde zaagsystemen maken we optimaal gebruik van materiaal met een minimum aan verspilling.
Wij recyclen het resterende houtafval tot 100% door het in onze eigen verwarmingsinstallaties
om te zetten in energie.
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D U U R ZAAM HE ID

WA AROM TIJDLOOS DESIGN
ALLEEN MA AR DUURZA AM K AN ZIJN
Oorspronkelijk was duurzaam synoniem aan degelijk: vervaardigd om lang mee te gaan.
Tegenwoordig gaat het vooral om het effect op de duurzaamheid van het milieu en het leven op deze wereld.
Duurzaam hout komt uit bossen die worden beheerd vanuit ecologische, economische en sociale principes.
Als grootgebruiker van hout voelen we ons uiteraard nauw betrokken bij het milieu en volgen
we alle ontwikkelingen op de voet. Onze extreme hoge kwaliteitsnormen realiseren we beter bij het realiseren
van doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid. Daarbij passen we de nieuwste milieudenkbeelden
en technologieën toe. Als producent van kwaliteitskeukens nemen wij ook onze verantwoordelijkheid met
betrekking tot de kwaliteit van het milieu, zo bepalend voor de kwaliteit van het leven.
De resultaten willen we graag bewijzen, door ze te laten controleren door onafhankelijke, erkende instanties.
Omdat die serieus, transparant en zinvol zijn.
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H E T SIE M ATIC K L EU R S Y S T EEM

DE TECHNIEK
OM DE JUISTE TOON
TE TREFFEN
Kleur is een van de belangrijkste designelementen in een interieur,
omdat het spontaan stemmingen en gevoelens oproept. De kleurkeuze bepaalt
of een ruimte wordt ervaren als gastvrij, elegant, royaal, koel of comfortabel.
Om in een keuken verschillende materialen en deurfronten genuanceerd
te combineren en de gewenste harmonie te creëren, is een weloverwogen omgang
met kleuren nodig. Daarvoor is het SieMatic Color System ontwikkeld.
Dit biedt een scala van aantrekkelijke kleuren, in mat en glanzend, die het mogelijk
maken om de meubelelementen het SieMatic-programma overstijgend
te combineren. In SQ lak beschikt u over een reeks witte en grijze tinten,
evenals 1950 individueel te kiezen matte en glanzende tinten uit het
SieMatic Individueel ColorSystem.

VOOR INFORMATIE EN INSPIRATIE

Verdiep u in de talrijke mogelijkheden om met SieMatic Interior Design
in uw beschikbare ruimte een persoonlijke maatwerkkeuken te realiseren.
Bezoek uw SieMatic adviseur of www.siematic.com
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G L A N Z E N D E K WA L I T E I T, O O K I N M AT

SQ LAK OPPERVLAKKEN

DE ELEGANTE KUNST MINDER UIT TE GEVEN

SIMILAQUE OPPERVLAKKEN

E E N M AT E R I A A L M E T V E E L G O E D E K A N T E N

KUNSTSTOF OPPERVLAKKEN

U I T D E N AT U U R I N D E K E U K E N

HOUTEN OPPERVLAKKEN
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Nergens wordt meubilair intensiever gebruikt dan in de keuken. Daarom moeten de hier
gebruikte materialen van uitstekende kwaliteit en perfecte afwerking zijn. De SieMatic PURE
programma’s in lak stralen de elegantie uit van woonkamermeubelen maar zijn
ontwikkeld voor de keuken als werkruimte, waar de lak tegen veel omstandigheden bestand
moet zijn. En dus zijn de exclusieve SieMatic SQ-gelakte fronten vervaardigd in
‚Superior Quality’, kortweg SQ. Deze lak wordt toegepast in een innovatief verwerkingsproces,
flexibel afgestemd op uw wensen maar ook duurzaam. Premium kwaliteit,
‚made in Germany’ gegarandeerd. De nieuwe SieMatic AntiPrint-deklaag reduceert
vingerafdrukken zelfs op hoogglans gelakte oppervlakken.

Een zowel visueel als financieel aantrekkelijk alternatief voor de exclusieve SieMatic SQ
lakfronten is SieMatic SimiLaque, in mat of glanzend, dat een even elegante
en hoogwaardige uitstraling heeft. Ook hier reduceert de nieuwe SieMatic AntiPrint-deklaag
vingerafdrukken, zelfs op hoogglans gelakte oppervlakken.

SieMatic meubelfronten in kunststof of HPL, leverbaar in mat en glanzend,
zijn zwaar te belasten, extreem onderhoudsvriendelijk en uiterst hygiënisch. Ze hebben
een perfecte, hoogwaardige laklaag en in uitvoeringen als wild oak, oak provence
of pine titan bezitten ze een verbluffend natuurlijke uitstraling

Hout als oppervlaktemateriaal geniet nog altijd een grote populariteit, want het straalt
warmte en natuurlijkheid uit. Massief of fineer, mat of glanzend: SieMatic Interior Design biedt
een breed scala aan fijn hout. Bijzonder expressieve varianten zijn die waarbij
de nerfstructuur van het fineer zich exact naast elkaar herhaalt. Een fraai staaltje van perfect
ambachtelijk vakmanschap.
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W E RKBL A D E N EN N I S S EN
A L S D E SIGN ELEMEN T EN

ELK MATERIA AL
HEEFT ZIJN BIJZONDERE
KWALITEITEN
Bij het keukenontwerp spelen uiterlijk en praktische eigenschappen van
werkbladen een wezenlijke rol. Sfeervol of zakelijk, representatief of puur functioneel,
het karakter van de keuken kan door de keuze van het werkblad en nismateriaal
worden benadrukt. Het spectrum van hoogwaardige werkbladuitvoeringen
is bij SieMatic uitzonderlijk groot. Van materiaalsoort en dikte tot randafwerking:
u heeft de keus. Wat het ook wordt, bij SieMatic heeft u de zekerheid dat
zelfs het meest extravagante materiaal zo is veredeld dat het geschikt is voor
intensief gebruik in de keuken.
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NATUURSTEEN

E X CL USI E F

COMPOSIET

RE P RE SE NTAT I EF

KER A MIEK

O N GEV O EL I G

S F EER V O L

HOUT

ROESTVRIJ STA AL

KUNSTSTOF

Marmer, graniet, leisteen,
kalksteen, kwartsiet of
vulkanisch gesteente:
de bijzondere charme van
natuurstenen werkbladen
wordt versterkt door de
oneffenheden van het oppervlak, dat hen onderscheidt van
industrieel geproduceerde
materialen.

Composiet is samengesteld
uit meer dan 90% kwarts dat
met harsen en pigmenten wordt
vermengd. Wat betreft hardheid en dichtheid is composiet
vergelijkbaar met natuursteen
maar het oppervlak, de
kleuren en structuur is
altijd gelijkmatig.

Keramiek is een zeer homogeen
en sterk materiaal, zowel in
effen uitvoering als in een
natuurlijke, marmerachtige
afwerking. Het door verhitting
geharde oppervlak is
waterdicht, recyclebaar
en volledig veilig voor
levensmiddelen zodat geen
impregnering nodig is.
Bovendien is het krasbestendig,
bestand tegen zuren
en gemakkelijk te reinigen.

Houtsoorten zoals eiken,
walnoot, esdoorn of bamboe
zijn een ideaal materiaal voor
werkbladen door het bijzonder
harde, niet-poreuze oppervlak.
De hoogwaardige SieMatic
verwerking geeft het hout een
elegant uiterlijk dat aan bijna
elke keukenontwerp warmte
en harmonie toevoegt.

Roestvrij staal is een
duurzaam, hygiënisch
materiaal waarvan
de professionele uitstraling
niet wordt aangetast door
gebruikssporen maar daar
juist steeds mooier door wordt.
Toepasbaar voor zowel een
compleet werkblad of als
een design accent.

SieMatic kunststof werkbladen
hebben een zeer duurzaam,
hygiënisch gelamineerd
oppervlak. Door een rijke
verscheidenheid aan decors
en kantafwerkingen kan elk
keukenontwerp perfect worden
afgestemd op de kleuren
van de fronten, apparaten en
andere beeldbepalende
keukenattributen.
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EXCLUSIEVE WERKBLADEN
EN NISPANELEN
Werkbladen en nispanelen gemaakt van echt natuursteen of composiet zijn tijdloos mooi,
onvergelijkbaar elegant en verhogen het karakter van de keuken. Werkbladen gemaakt van massief steen
worden meestal slechts in een paar versies geleverd. Bij SieMatic doen we dat beter. SieMatic StoneDesign
geeft de ontwerper ongekende creatieve vrijheid. StoneDesign werkbladen bestaan uit een 1 cm dikke laag graniet,
marmer, kalksteen, vulkanisch gesteente of composietsteen dat is verlijmd op een plaat draagmateriaal.
U ziet alleen steen maar het gewicht van StoneDesign is aanzienlijk lichter en het is beter in vorm te zagen,
ook in grote afmetingen, en gevariëerder te bewerken. Bovendien wordt bespaard op steen en transportkosten,
waardoor de prijs lager kan zijn. SieMatic StoneDesign werkbladen, in diktes van 6,5 tot 140 mm,
zijn niet alleen leverbaar in veel verschillende steensoorten maar ook in verschillende randafwerkingen:
reliëf, gebeiteld, ellipsvormig, in verstek gezaagd, in de geliefde 1 cm optiek of in de nieuwe,
uiterst fijne 6,5 mm dikte.
En natuurlijk biedt SieMatic Interior Design ook een grote verscheidenheid aan mogelijkheden in hout,
roestvrij staal, keramiek en hoogwaardige kunststof, die zich ook prachtig laten combineren
met SieMatic StoneDesign.
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K A NTA F WE RK ING E N VOOR S IE M ATIC STONE DE S IG N

VELE STERKE MOGELIJKHEDEN

6,5 MM-OPTIEK

1 CM-OPTIEK

IN VERSTEK

Een aantrekkelijke innovatie
zijn de door SieMatic ontwikkelde
StoneDesign werkbladen met een
zichtbare sterkte van slechts 6,5 mm.
Hun verfijnde lijn onderstreept
de elegantie van het keukenontwerp.

Het verfijnde uiterlijk wordt gecreëerd
door van de dikke werkbladconstructie
alleen de 1 cm dikke toplaag zichtbaar
te maken. De degelijke ondersteuningsconstructie die bij inbouw van
spoelbakken en kookapparatuur voor
hoge stabiliteit zorgt, blijft verborgen.

De in verstek gezaagde en verlijmde
delen geven de indruk van een
massief werkblad van 3 tot 14 cm
dikte. Deze verwerking maakt
de schoonheid van edel natuursteen
bijzonder goed zichtbaar.

GEBEITELD

ELLIPSVORM

RELIËF

Bewerken van steen met een beitel
is een zeer oud ambacht.
SieMatic past het weer toe voor
stenen werkbladen die een robuust,
decoratief karakter moeten krijgen.
Een bijzonder accent in het
design van de keuken.

Deze in vorm gepolijste rand
ontstaat door een complexe en zeer
nauwkeurige bewerking van het
materiaal. Het decoratieve karakter
geeft het werkblad een nog
eleganter uiterlijk.

In reliëf hakken is een steenbewerking
die al in de oudheid en Middeleeuwen
werd toegepast. Vakmanschap
dat aan de rand het natuurlijke,
oorspronkelijke karakter van
de steen tot zijn recht laat komen.
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Technische wijzigingen, kleurafwijkingen en drukfouten voorbehouden.

©2016 SieMatic Möbelwerke GmbH & Co. KG, druk: 09/2016

Keuken- en interieurdesignconcepten
van tijdloze elegantie

siematic.com
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