Keuken- en interieurdesignconcepten
van tijdloze elegantie

Kitchen Interior Design.
Sinds 1929.

siematic.com

Uw professionele partners
du Prie & SieMatic

Uw nieuwe woning
Impressie de Werf bij de Sluis in Muiden

90 Years of
Kitchen Interior Design
1929 - 2019

Over vormgeving en schoonheid
Pure
Classic
Urban
Perry Hanssen interieurarchitect voor SieMatic
Partner in technologie
Flagshipstore Amsterdam

Uw SieMatic adviseur
Van harte welkom
Contact

siematic.com

1

Uw professionele partners
du Prie & SieMatic
Keuken- en interieurdesignconcepten
van tijdloze elegantie

Het feit dat u deze brochure doorleest, bewijst onomstotelijk dat u kwaliteit
herkent en waardeert. Dat geldt net zo goed voor uw toekomstige woning
als voor uw toekomstige keuken.
Een premiumkeuken van SieMatic is u op het lijf geschreven;
een keuken die naadloos aansluit op uw persoonlijke wensen en de individuele
stijl van uw interieur.
du Prie en SieMatic hebben gezamelijk geϊnvesteerd in een unieke
samenwerking waardoor u verzekerd bent van het beste resultaat: een SieMatic
keuken die garant staat voor jarenlang kookcomfort

Uw nieuwe woning
Impressie de Werf bij de Sluis in Muiden

Een unieke plek middenin historisch Muiden. Deze centraal gelegen plek wordt
getransformeerd tot een nieuw woongebied.
De Werf bij de Sluis in Muiden: Een plek met een rijke geschiedenis en een
veelbelovende toekomst.
In totaal worden er 51 luxe koopwoningen gerealiseerd. Werfwoningen,
appartementen en penthouses. Ruime woningen met tuin en privé ligplaatsen
voor de deur. Parkeren gebeurt ondergronds in een ruime garage. De woningen
zijn ontworpen voor een optimale beleving van de omgeving. Het streven naar
maximale privacy staat het zicht op het Muiderslot, de Vecht en de kleurrijke
Herengracht niet in de weg.
Meer informatie is te vinden op:
www.dewerfbijdesluisinmuiden.nl

SieMatic aan het Vondelpark is de
professionele partner voor uw keuken.
De specialisten van SieMatic zijn op de
hoogte van de keukenruimte en de
technische installatie. Zo kunnen ze
voor u de SieMatic keuken ontwerpen
die voldoet aan uw keukenwensen.
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Wij zien keukens als leefruimtes.

Daarom denken wij niet in producten
maar in lifestyles
Of het nu puristisch, klassiek of urban is,
goed design is niet met zichzelf bezig maar met
de mensen die het gebruiken. Daarom bieden
de drie lifestyles van SieMatic internationaal
voor iedere woon- en leefsituatie het juiste
keukenconcept. Uiteindelijk wordt een SieMatic
deel van de familie - vaak decennialang.

De SieMatic-lifestyle

PURE
De grootste uitdaging in het minimalisme is het
juiste weg te laten en het design tot het essentiële te
reduceren. De keuken- en ruimteconcepten uit de
lifestyle PURE beheersen precies die kunst.

De SieMatic-lifestyle

CLASSIC
Tegenpolen kunnen prima samengaan. Goed
gecombineerd ontstaat dan iets heel nieuws, iets
buitengewoons. De lifestyle CLASSIC beheerst
de techniek van het creatief componeren tot in de
perfectie.

De SieMatic-lifestyle

URBAN
Grote steden worden gewaardeerd om hun openheid
voor nieuwe invloeden, hun culturele rijkdom en hun
inspirerende energie. Eigenschappen die de lifestyle
URBAN zijn naam gaven. De ruimtelijke concepten
die daarbinnen ontstaan zijn open-minded in de ware
zin van het woord.
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Mensen moeten zich thuis voelen
in hun woonomgeving
en geïnspireerd raken in hun werkomgeving.
Perry Hanssen, de creative director en eigenaar van Hanssen Interior Design,
is interieurarchitect voor SieMatic en wereldwijd verantwoordelijk voor
showroom concepten, productontwikkeling en interieurarchitectuur.
Naast zijn expertise van SieMatic kunt u ook gebruik maken
van zijn verrijkende creativiteit als het gaat om het ontwerpen van
maatwerkmeubilair, licht-, kleur- en materiaal advies.
Met een andere kijk op uw interieur maakt hij voor u een doordacht
en spraakmakend interieur concept.
Perry Hanssen en zijn team bieden wereldwijd interieuradvies voor zowel de
particuliere, zakelijke en de hospitality branche.
Perry Hanssen:
“ Wij willen onze klanten inspireren met innoverende en unieke ontwerpen.
Onze kracht is het proces van schetsontwerp naar een turn-key project.
Wij begeleiden onze klanten door alle fases van het bouwproces
en zetten emotie om in een zorgvuldig bouw traject”.

The future moving in
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SieMatic en Siemens
Omdat de nieuwste technologie in het design
en uw persoonlijke stijl centraal staan.

Van harte welkom.

Uw SieMatic adviseur

Onze showroom, prachtig gelegen aan het Vondelpark, biedt alles wat u van
SieMatic mag verwachten: prijswinnende designkeukens met originele
oplossingen die koken en wonen mooier maken. Gepresenteerd in unieke
stijlkamers, die zijn ingericht op basis van de SieMatic lifestyles: Urban, Pure en
Classic.
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Contact

In de techniekkamer kunt u kennismaken met de nieuwste apparatuur en
accessoires, en onze materialenbibliotheek geeft u een eﬃciënt overzicht van alle
mogelijke materialen en uitvoeringen van keukenmeubelen en werkbladen.
U bent van harte uitgenodigd voor een vrijblijvende kennismaking of maak een
afspraak voor een inspirerende tour en keukenadviesgesprek.
Graag tot ziens Bij SieMatic aan het Vondelpark!

SieMatic aan het Vondelpark
Hobbemastraat 2
1071 ZA Amsterdam
www.siematic-vondelpark.nl

Partners in keukenapparatuur en werkbladen:
Arte, Franke, Gaggenau, Jetstone en Siemens
Partners in lifesstyle:
Co van der Horst, Hegeman/Bang en Olufsen, Oscar Ono, Verometal
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om te delen met mijn keukenconsulent
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ruimte QR code

Meldt u met deze QR code aan voor de SieMatic nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen bij SieMatic.

siematic.com
disclaimer: niets uit deze uitgave mag worden gebruikt zonder toestemming van SieMatic Nederland

