
MET EEN KEUKEN VAN  SieMatic



SieMatic 
Flagship-store in Amsterdam

Uw SieMatic adviseur
In de SieMatic Flagship Store in Amsterdam is een
keukenbeleving gecreëerd die u als toekomstige
bewoner van De Werf bij de sluis in Muiden biedt 
wat u van SieMatic mag verwachten. 

Award-winning designkeukens met innovatieve en 
praktische oplossingen die bijdragen aan kookplezier 
en het leven leuker maken.

In onze showroom verrassen wij u met innovatieve 
keukendesigns, en kunt u kennis maken met de actuele 
trends op gebied van keukenindelingen, 
materialen en kleuren, de nieuwste werkbladdesigns 
en noviteiten op gebied van keukenapparatuur en 
keukenaccessoires. Laat u inspireren en verrassen. 
Wij kijken uit naar uw bezoek.



Wij zien keukens als leefruimtes.

DAAROM DENKEN WIJ 
BIJ SIEMATIC NIET IN 

PRODUCTEN MAAR 
IN LIFESTYLE

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 voor iedere 
leefsituatie het juiste keukenconcept. 

Uiteindelijk wordt een SieMatic deel van de 
familie, vaak decennialang.



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.





SieMatic Flagshipstore



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 geven.
De ruimtelijke concepten die daarbinnen ontstaan zijn 

open-minded in de ware zin van het woord.





SieMatic Flagshipstore



Tegenpolen kunnen prima samengaan.
Goed gecombineerd ontstaat dan iets heel nieuws, iets buitengewoons.

De lifestyle CLASSIC beheerst de techniek 
van creatief componeren tot in de perfectie.

SieMatic-lifestyle

CLASSIC





SieMatic Flagshipstore



Bij alle woningen is in de basis een 
SieMatic-keuken opgenomen. 
Impressie voorbeeld voor type A

SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN
oppervlakte: kunststof/SieMatic colorsystem 
greep: SLC
werkblad: composiet
spoelbak: Franke Sirius SID
kraan: Franke Aktive Neo

SIEMENS STUDIOLINE APPARATUUR
inbouw koeler
geïntegreerde vaatwasser
inductie kookplaat met afzuigsysteem
combi multifunctionele oven





Bij alle woningen is in de basis een 
SieMatic-keuken opgenomen. 
Impressie voorbeeld voor type B

SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN
oppervlakte: kunststof/SieMatic colorsystem 
greep: SLC
werkblad: composiet
spoelbak: Franke Sirius SID
kraan: Franke Aktive Neo

SIEMENS STUDIOLINE APPARATUUR
inbouw koeler
geïntegreerde vaatwasser
inductie kookplaat met afzuigsysteem
combi multifunctionele oven





SIEMATIC MULTIMATIC
___________

ALLES OP ORDE HEBBEN EN MEER

30% meer opbergruimte.

Met MultiMatic wordt de designfilosofie van de SieMatic
interieursystemen voor keuken- en uittrekelementen

consequent in hoge, boven- en onderkasten voortgezet.
Dit uiterst flexibele indelingssysteem, dat exclusief

verkrijgbaar is bij SieMatic,
biedt hetzelfde esthetische genoegen dat door de elegante 

materiaalcombinatie van hoogwaardig aluminium, edelhout en 
fijn porselein ontstaat , maar ook veel nieuwe en tot in het 

kleinste detail geperfectioneerde functies.



`For a life less ordinary´

Als partner in technologie kiezen we bij SieMatic voor Siemens. 
Al ruim 170 jaar staat Siemens voor baanbrekende technologie, ontwikkeld 
om uw huishouden naar een hoger niveau te tillen. 
Het bieden van oplossingen die het leven eenvoudiger, efficiënter en specialer 
maken is bij de ontwikkeling van apparatuur daarom altijd het uitgangspunt. 
Benadruk het buitengewone van het alledaagse:
Het studioLine assortiment van Siemens spreekt tot de verbeelding met een 
fascinerend design en unieke prestaties. StudioLine is een premium serie, en 
staat voor het beste wat Siemens te bieden heeft op het gebied van 
inbouwapparatuur. 
De apparaten zijn ontwikkeld voor iedereen die het gewone niet goed genoeg 
vindt, en op zoek is naar het buitengewone in het leven.



Ons team heet u van harte welkom

Ons team heet u van harte welkom!

SieMatic aan het Vondelpark
Hobbemastraat 2

1071 ZA Amsterdam
tel. +31 (0)20 8085 619

www.siematic-vondelpark.nl


