Keuken- en interieurdesignconcepten
van tijdloze elegantie

Classic

MEEG AAN MET D E T I J D

KLASSIEK IN NIEUWE
COMPOSITIE
Om van klassiek te houden, hoeft men geen traditionalist te zijn. Of het nu gaat om mode of
auto’s, muziek of meubilair: wat liefhebbers van klassiek over de hele wereld verbindt, is het enthousiasme
voor het ambachtelijke en authentieke, voor werkelijke waarde en tijdloze elegantie. Originaliteit
is daarbij een basisvoorwaarde. In verschillende culturen heeft het begrip ‘klassiek’ een eigen interpretatie,
die zich in de loop der tijd ontwikkelt. Maar altijd gaat het om een stijl van leven die tot uitdrukking
komt in een stijl van wonen. Interieurdesign dat zowel mondain of minimalistisch, weelderig of ingetogen
als traditioneel of grensverleggend kan zijn. In elk geval is het zo individueel als de mens zelf.
Een lifestyle. En altijd een vernieuwing.
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K EU K EN S VAN EEN N I EU W T I J D P ER K

WELKOM IN DE
‘KLASSIEKE’ WERELD
VAN SIEMATIC
Componeren is een kunst – ook bij interieurdesign. Met dit in gedachten
ontwikkelden we samen met gerenommeerde internationale ontwerpers ruimtelijke
concepten voor de lifestyle CLASSIC. Met mogelijkheden die veel verder gaan
dan het traditionele keukenontwerp en alle ruimte geven aan uw eigen interpretatie.
We laten u spelen met stijlen en schijnbaar tegenstrijdige elementen componeren
tot een harmonieus geheel. Zo verbindt u oude en nieuwe waarden op elegante wijze tot
uw persoonlijke klassieke interieurdesign. Leer de wereld van SieMatic CLASSIC
kennen en ontdek de mooiste woonstijl: die van uzelf.
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DE BESTE INGREDIËNTEN VOOR EEN INDIVIDUEEL KEUKENONTWERP

STEL U W KEUKEN
SAMEN ZOALS EEN MENU
De kwaliteit van de SieMatic-interieurconcepten en de expertise van
uw SieMatic-adviseur maken het in de SieMatic lifestyle CLASSIC mogelijk alles
naar uw eigen smaak te combineren: matte en glanzende oppervlakken, lichte
en donkere materialen, gladde en geprofileerde fronten, greeploos en met grepen.
De sterke contrasten, de fronten met gefacetteerde lijsten en de symmetrische
opstelling van de meubels zijn klassieke thema’s in het interieur die SieMatic opnieuw
en op moderne wijze interpreteert: door grafisch heldere kastelementen in
matzwart uit het SieMatic Individual ColorSystem en door ruime toepassing van
edelstaal dat in de vorm van werkbladen en zijwanden in de 1 cm-optiek een
elegante omkadering van het eiland vormt.
De praktische thee- en koffiekeuken is nauwelijks zichtbaar wanneer zij niet
gebruikt wordt. Want ze bestaat uit geheel in de muur verzonken kasten die door een
schuifsysteem aan het oog worden onttrokken. De servicekeuken wordt
geflankeerd door hoge kasten waarvan de functies - bijvoorbeeld koelen en vriezen –
discreet achter de gladde fronten verborgen blijven.
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HUISELIJKE ELEGANTIE

EEN UNICUM ONDER DE
KEUKENMEUBELS
Een waar signature piece van de SieMatic-lifestyle
CLASSIC is de bijzondere, gestileerde interpretatie
van de klassieke ‘Chinese bruidskast’. Op het edele
fineer ‘zwartmat eiken’ zet het beslag, zoals grepen en
knoppen in ‘gepolijst nickel’ glanzende accenten.
Dit opvallende vrijstaande meubel verleent de keuken
elegante huiselijkheid. De kast is echter niet alleen
visueel een bijzonderheid, maar ook functioneel: hij biedt
extreem veel opbergruimte en is op verschillende
manieren inzetbaar: als servieskast, als koel- en
vrieskast of als een combinatie van beide.
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‘TR ADITIE IS NIET HET A ANBIDDEN VAN DE AS,
MA AR HET DOORGEVEN VAN HET VUUR’
G U S TAV M A H L E R

componist (1860-1911)

Classic

MET WE INIG V E E L B E R E IK E N

HET GA AT NIET OM DE
GROOTTE, MA AR OM HET IDEE

De SieMatic-lifestyle CLASSIC biedt opties die ver voorbij gewone keukenindelingen
gaan en schier onbegrensde indelingsmogelijkheden geven – los van de ruimte of het budget
die u ter beschikking staan. Dit voorbeeld laat zien hoe u met geraffineerde ideeën en
SieMatic-designelementen met weinig meubelelementen een zeer hoogwaardige, indrukwekkende
en individuele indeling kunt bereiken. Voor de contrasterende kleuren werd de warme
tint ‘grafiet’ uit het SieMatic ColorSystem gekozen; voor het eiland een werkblad met gebeitelde
kantafwerking in het nobele marmer ‘bianca carrara’. Keramiek ‘pulpis’ in marmerlook
maakt de keuken tot elegante blikvanger. Metaalkleurige details in ‘goldbronce,’ zoals het schap,
de grepen, de dunne bladen van de afzuigkap en de rand van het werkblad daaronder,
zetten aantrekkelijke accenten en verlenen de keuken extra glans.
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MEER IDEEËN PER M²

VERGROOT
U W SPEELRUIMTE
Net als de klassieke, tijdloze vormentaal
en de symmetrische opstelling van de meubels
draagt de geraffineerde herhaling van
kleuren en materialen bij aan dit concept. De focus
ligt op het kookgedeelte met zijn mat gelakte
elementen: de onderkasten in ‘grafiet’, de wasemkap
in ‘lotuswit’. De rondlopende metalen rand is
uitgevoerd in ‘goldbronce’, de kleur die ook de grepen,
de kraan en de rand van de werkbladen accentueert.
De subtiel glanzende lijnen vormen een fijn
contrast met de grote volumes van de ‘Range Cooker‘
en het tegenovergelegen eiland. Geraffineerd
geïntegreerd in de omlijsting van een niet-nodige deur
is de hoge kastenwand met daarin de koel- en
vriesapparatuur en een voorraadkast. Elegant in het
geheel opgenomen en met zijwanden in ‘grafiet‘
die de fronten verfijnd omlijst, wordt dit element
perfect met de architectuur verbonden.

PA G I N A _ 16

Classic

GL A N S R I J K E VER S C H I J N I N G

MET META ALTINTEN
ACCENTEN ZETTEN
Het hoeft niet altijd een werkblad van roestvrij staal te zijn:
bij SieMatic kunt u kiezen uit een veelvoud aan kleine, fijne elementen
die met hun fraaie metaaltinten de verschijning van een klassieke
keuken bijzondere glans verlenen. Gefacetteerde lijsten voor schuif- en
uittrekkasten, schappen, vitrinedeuren, werkbladen, zijpanelen,
schouwen en randafwerkingen voor werkbladen van StoneDesign, grepen
of inbouwgrepen, glans, zijdeglans of geborsteld, in ‘goldbronce’, ‘nickel’
of ‘zwart’ – bij SieMatic vindt u een spectrum dat u op
glanzende ideeën brengt.
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DE VITRINEDEUREN

DE GREPEN

In de nobele tinten ‘goldbronce’, ‘zwartmat’, ‘nickel glanzend’ of ‘nickel geborsteld’,
met of zonder binnenverlichting: een blikvanger in de keuken.

Van klassieke schoonheid zijn de SieMatic-grepen in ‘goldbronce’, ‘nickel’, ‘zwartmat’
en ‘edelstaal’, die in verschillende vormen en breedtes bestaan.

DE BOVENKAST-SCHAPPEN

DE LICHTMETALEN RANDEN

In zijdemat zwart, in zijdeglans ‘goldbronce’ of in ‘glanzend nickel’, en in verschillende
hoogtes en breedtes leverbaar, kaderen ze elegant de indeling van de keuken af.

In ‘mat zwart’ of ’goldbronce’ zetten ze een aantrekkelijk accent en vormen
ze een fraaie omlijsting van werkbladen van SieMatic StoneDesign.

Classic

VAN INGE TOGE N TOT R E PR E SE NTATIE F

DE KEUKEN ALS
SPIEGEL VAN
DE PERSOONLIJKHEID

De rijke uitstraling van deze ruimte en het decor van de
wanden vereisen extraverte inrichtingsobjecten. Zo werd het
kookgedeelte bewust contrasterend vormgegeven.
Geprofileerde onderkasten in mat roestvrij staal en hoogglanzende
zwarte SQ-lak. Fraaie accenten worden gezet door de
gefacetteerde lijsten die zijn uitgevoerd in ‘gepolijst nickel’,
waarvan de elegante glans terugkomt in de gepolijste
vitrinedeuren in de boven- en hoge kasten.
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NIEUWE IDEEËN MET GLANS

ZO ELEGANT K AN
EEN STIJLBREUK ZIJN
Deze SieMatic BeauxArts-interpretatie van de
klassieke keuken verrast met een onconventionele
combinatie van tegenstrijdige stijlelementen:
traditioneel en modern, gedecoreerd en strak, mat en
glanzend, filigraan en massief. Nobel glinstert de
nisafwerking in zwart marmer, dat ook het kookgedeelte
elegant omlijst. Het uitgebalanceerde samenspel
van de hoogwaardige materialen onderstreept de
representatieve uitstraling.
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U N I EK VEELZ IJ DIG

DE HARMONIEUZE
VERBINDING VAN UITERLIJKE
EN INNERLIJKE WA ARDEN

Wat een SieMatic-keuken onderscheidt, is de liefde voor detaillering,
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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VAN B INNE N E N VAN B UITE N PUR E HAR M ONIE

DE ALUMINIUM
INTERIEURSYSTEMEN
Het is een oogstrelend systeem, uniek qua functionaliteit en onderscheidend
qua grafisch design. Bekijk de innovatieve combinatie van materialen als
aluminium, licht eiken of donker rookkastanje, Flock en porselein. Bewonder de
precisie van de gedetailleerde verwerking. Slimme, eigentijdse ideeën zoals
de geïntegreerde usb-poort bieden nieuwe en waardevolle functies voor de keuken
als leefruimte. Met het uiterst flexibele interieursysteem maakt u uw favoriete
indeling van laden en uittrekkasten, die u op elk gewenst moment kunt aanpassen.
Voor zijn unieke design werd het SieMatic aluminium interieursysteem
verschillende malen onderscheiden.
Het kastanjehout wordt gekleurd door middel van roken en dus niet
alleen aan de oppervlakte gebeitst of gelakt. Zo verkrijgt het hout bij SieMatic
zijn fijne patina. En zijn lange levensduur: lichte krassen zijn
en blijven onzichtbaar.
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ELK MENS IS ANDERS.

ZEKER IS ZEKER

LADEN OM OP TE LADEN

ONBEG RE N S DE MOG E LIJK HE DE N

Subtiel maar doeltreffend 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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EI G EN C O MP O S T I ES MAK EN

FORM FOLLOWS FUNCTION?
FORM FOLLOWS FEELING!

Klassiek of modern? Lak of roestvrij staal? Mat of glanzend? Waarom zou u kiezen?
In de SieMatic-lifestyle CLASSIC veranderen schijnbare tegenstellingen in een harmonieus geheel.
Creëer uw zeer persoonlijke, sensationele compositie van de klassieke keuken.
Volg gewoon uw gevoel voor stijl.
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GEWOON VOOR HET GRIJPEN

GLANS EN TRANSPARANTIE

Ragfijne grepen in ‘glanzend gepolijst nikkel’ onderstrepen de traditionele charme
van het reliëfprofiel van laden, uittrekkasten en deuren.

De bijna kamerhoge vitrinekasten met deurlijsten in verschillende metaalkleuren bieden plaats
aan keukenspullen die u wilt laten zien en niet wilt verstoppen.

ZOWEL WAND ALS KAST

ALLES IN HET JUISTE LICHT

Verlichte glazen schappen gaan schuil achter schuifdeuren van nobel natuur- of kunststeen.
Het lijkt visueel massief, totdat u een deur openschuift.

Het perfecte licht om bij te werken en aangename sfeerverlichting, evenals stopcontacten waar
je ze nodig hebt, maar ze niet ziet: daarvoor zorgen de speciale SieMatic-lichtsystemen.

Classic

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 grote steden en op het platteland, in meer dan 60 landen. Overal waar u de naam SieMatic
tegenkomt, krijgt u een beeld van wat wordt beschouwd als 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 een
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. Dit is de snelste manier om er te komen:
www.siematic.com/dealer
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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 interieursystemen tot in het kleinste detail.

ZEER TEGEMOETKOMEND

ALLES IN ÉÉN BLIK

De algemene vormentaal wordt ook in de voorraadkasten voortgezet, waarvan de
verstelbare planken bij het openen van de deur naar buiten komen.

De overzichtelijke, praktische apothekerskasten zijn leverbaar in de breedtes 30 en 45 cm
en in alle SieMatic frontkleuren en –materialen.

Classic

Samen met Mick De Giulio, in de VS bekend als de ‘Rock Star of Kitchen Design’,
ontwikkelden we een nieuwe generatie keukens die met hun onconventionele
ideeën ongekende creatieve speelruimte geven. Deze SieMatic BeauxArts-collectie
is vernoemd naar de beroemde architectuurstijl die rond 1900 alle geldende
regels doorbrak. Stijlen, vormen, kleuren en materialen, symmetrie en asymmetrie:
combineer wat u mooi vindt tot een keuken die u ideaal vindt.

PA G I N A _ 42

Classic

‘A GREAT KITCHEN HAS A MAGIC TO IT
THAT TR ANSFORMS THE PHYSICAL ROOM INTO A FEELING.
PEOPLE ARE DR AWN TO THAT KITCHEN, AND
THEY MAY NOT KNOW WHY. THE KITCHEN SINGS.
IT IS MY JOB TO WRITE THE MUSIC.’
MICK DE GIULIO

Designer, Chicago, VS
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ZO WO R D T UW K E UK E N UNIE K

SCHRIJF UW EIGEN
HOOFDSTUK IN DE GESCHIEDENIS
VAN HET KEUKENDESIGN

Pure elegantie en gezellige huiselijkheid zijn niet tegenstrijdig. SieMatic CLASSIC
staat voor een fijnzinnig ontwerp met extravagante elementen. Glas en glans
zorgen voor lichtheid en transparantie, geprofileerde fronten voor klassieke esthetiek.
Uw SieMatic-adviseur transformeert met vakmanschap en inlevingsvermogen
uw persoonlijke ideeën in een unieke keuken met een tijdloos elegante uitstraling.
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HET LIEFSTE HET BESTE

DE MOOISTE
VERBINDING VAN OUDE EN
NIEU WE WA ARDEN
Wie gevoel heeft voor het bijzondere zal
ontdekken met hoeveel toewijding en vakliefde
bij SieMatic elk meubel tot in detail
wordt vervaardigd. Het resultaat is de perfecte
combinatie van meesterlijk vakmanschap
en moderne industriële productie.
Dat ziet u, dat voelt u.
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M O E TE N KE U KE N M EU B ELEN ER ALT I J D U I T ZI EN AL S K EU K EN MEU B ELEN ?

DE BEVRIJDING
VAN DESIGNDICTATEN

SieMatic BeauxArts inspireert tot nieuwe inzichten over
klassiek als lifestyle. Zo ontdekt u een collectie buitengewone
meubelen waarmee u de klassieke keuken op tal van manieren kunt
interpreteren, met geraffineerde accenten. Bijvoorbeeld de Chinese
bruidskast, die niet alleen een charmante blikvanger is,
maar die verrassend functioneel blijkt. Achter zijn decoratieve
uiterlijk kan een royale bestekkast schuilgaan, een
ultramoderne, comfortabele koel-vriescombinatie of een
verbinding van beide functies.
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Waar koken in het middelpunt staat, wordt het kookgedeelte een aantrekkelijke blikvanger:
de onderkasten aan weerszijden van de imposante Range Cooker, zijn karakteristieke designelementen van de
klassieke SieMatic-lifestyle. Bijzonder elegant is de uitstraling van het edele marmer ‘bianco carrara’,
dat werd gebruikt voor de schuifdeuren in de nis en het 8 cm sterke werkblad.
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Typisch zijn ook de SieMatic-vitrinebovenkasten die uw werkplek de charme geven
van een traditioneel buffet. Voor nissen, werkblad en eiland werd 4 cm dik gevlamd graniet
gekozen. Afzonderlijk ontworpen hoekjes en solitair geplaatste hoge kasten zorgen bij
SieMatic BeauxArts-ruimteconcepten voor een huiselijke sfeer en ronden het ontwerp af.
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ALLES OP ORDE HEBBEN EN MEER

HET HOUTEN
INTERIEUR
De materiaalcombinatie die meervoudig met designprijzen
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 een 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 als praktische elementen
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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D E U I T G ES T R EK T H EI D VAN C AN ADA

NOG NOOIT WAS
KLASSIEK ZO MODERN

Als een herinnering aan uw regio werkt deze ruimtelijke,
extravagante eilandoplossing, die werd gerealiseerd voor een huiseigenaar
in Ottawa, Canada. Een betoverend ontwerp van de grote ruimte
die keuken en living samenvoegt. De basis is rustig: nobel gerookt eiken
en wit als hoofdkleur. Opvallen harmonieus is de combinatie van
traditionele en moderne elementen zoals de klassieke profielen
en gepolijste roestvrijstalen deurlijsten.
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DE FOCUS LIGT OP INDIVIDUALITEIT

GROTE RUIMTES GROOTS
ONTWORPEN
Witte kasten, geïntegreerd in witte wanden. Witte
meubels die zich elegant samenvoegen. Het met gevoel
toepassen van lichte, zachte tinten maakt van de hele
omgeving een aangename eenheid die zo de
ruimtelijkheid van de architectuur toont. Een helder
contrast ontstaat door de materiaalkeuze en de
kleur van het luxueuze eiland en het klassiek vormgegeven,
symmetrische kookgedeelte, die onze aandacht
vragen. Het stoere roestvrijstalen fornuis, de gepolijste
roestvrijstalen wasemkap en de blinkende hoge
vitrinekasten zijn eveneens visuele aandachttrekkers.
Een elegante overgang naar het woongedeelte
vormen de in de muur verzonken hoge kasten met nickel
gepolijste vitrinedeuren en een interieur van edel
rookkastanje waarin de warme, donkere houtkleur van
het eiland terugkomt.
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D U U R ZAAM HE ID

WA AROM TIJDLOOS DESIGN
ALLEEN MA AR
DUURZA AM K AN ZIJN
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 zo veel 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.
Als grootgebruiker van hout voelen we ons uiteraard nauw betrokken bij het milieu en volgen we
alle ontwikkelingen op de voet. Onze kwaliteitsnormen zijn extreem hoog. 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 LEU 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 kleur nodig.
Daarvoor is het SieMatic Color System ontwikkeld. Dit biedt een scala
aan aantrekkelijke kleuren, in mat en glanzend, om de meubelelementen
uit het hele SieMatic-programma met elkaar 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 Individual 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

Nergens wordt meubilair intensiever gebruikt dan in de keuken. Daarom moeten de hier
gebruikte materialen van uitstekende kwaliteit en perfecte afwerking zijn. De SieMatic CLASSIC
lifestyle in lak heeft de elegantie van woonkamermeubelen maar is ontwikkeld voor de keuken
als werkruimte, waar de lak tegen intensiever gebruik en andere 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-toplaag 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 ‘hoogglans’, dat een even elegante en
hoogwaardige uitstraling heeft. Ook hier reduceert de nieuwe SieMatic AntiPrint-toplaag
vingerafdrukken, zelfs op hoogglans gelakte oppervlakken.

SieMatic meubelfronten in kunststof of HPL, leverbaar in ‘mat’ en ‘glans’,
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 Kitchen 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 mooi staaltje van ambachtelijk vakmanschap.

Classic

W E RKBL A DEN EN N I S S EN
A L S D E SIGN EL EMEN 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: de materiaalkeus voor het werkblad of de nissen kan
de contrastrijke uitstraling van een klassieke keuken net zo dienen
als de kleurstelling van het kookgedeelte of een qua kleur harmonieuze
uitvoering van de gehele keuken. 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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Classic

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 A L

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 de structuur zijn 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, recycleerbaar 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
elk keukenontwerp warmte en
harmonie toevoegt.

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

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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PROF E S S I ONE E L

VE E L Z I JDI G

S I EMAT I C S T O N ED ES I G N

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 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 lager en het is beter in vorm te zagen, ook in
grote afmetingen, en gevarieerder 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 Kitchen 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.

Classic

K A NTA F WE RK ING E N VOOR S IE M ATIC STONE DE S IG N

VELE STERKE MOGELIJKHEDEN

6 , 5 M M - OP TIE K

1 CM - OP TIE K

IN V E RSTE K

G E B E ITE LD

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 de inbouw van
spoelbakken en kookapparatuur voor
hoge stabiliteit zorgt, blijft verborgen.

De in verstek 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.

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.

E LLIPSVORM

RE LIË F

M E TA A L

Deze in vorm gepolijste rand
ontstaat door een complexe 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.

Een bijzonder nobel accent zet de
randafwerking van geborsteld ‘matzwart’
of ‘goldbronce’, die elegant met andere
metaalkleurige elementen gecombineerd
kan worden.
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