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Familie. Over hart en houding.
Vorm. Over vormgeving en schoonheid.
Functie. Over intelligentie en knowhow.
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Wat velen als het hart van het huis zien, 
is al sinds jaar en dag het hart van ons bedrijf:
de keuken.  

Wij zetten ons er elke dag voor in om keukens 
over de hele wereld mooier, veelzijdiger en 
innovatiever te maken. Een plek om te genieten 
en te ontmoeten – mensen, culturen, ideeën. 
Hier wordt voor het lichaam én de ziel gezorgd. 
Hier wordt gepraat, gelachen, gediscussieerd. 
Geleefd.

Een SieMatic hoort bij het gezin.

Daar is ons bedrijf op gebouwd. 
Al drie generaties.
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Familie betekent voor iedereen iets anders.
Daarom lijkt geen SieMatic op andere keukens.

Ieder mens is bijzonder. Ieder karakter uniek. 
Ieder land, iedere streek heeft een eigen 
eetcultuur. Dat verrijkt onze levens en verbetert 
onze keukens: die zijn in hoge mate maatwerk 
en toch blijven ze altijd typisch SieMatic.
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Vorm
Over vormgeving en schoonheid.
De vormentaal van SieMatic is levendig en veelzijdig. 
De meest persoonlijke uitvoeringen en de meest veeleisende 
opstellingen zijn ermee mogelijk. En toch blijven ze altijd 
duidelijk herkenbaar als een SieMatic. Dat komt door die 
kenmerkende eigenschap: tijdloze elegantie. Die is in alle 
gedaantes terug te zien, van het kleinste ontwerpdetail tot 
het meest compleet uitgedachte ruimtelijke concept. Dat 
‘compleet uitgedachte’ is een belangrijk onderdeel van onze 
designfilosofie. We vinden de binnenkant net zo belangrijk 
als de buitenkant. En de vorm is altijd in harmonie met 
de functie.



Vorm
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PURE
CLASSIC
URBAN



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.
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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. 
Ze hebben geen opsmuk nodig om indrukwekkend te 
zijn. Ze hebben geen decoratie nodig om blikvangers 
te zijn. Ze stellen zich terughoudend op en versterken 
de ruimtelijke werking door op te gaan in de architec-
tuur. Dat doen ze door grote, greeploze oppervlakken 
en vormen, uitgekiende kleurcombinaties, sfeervolle 
verlichting en verborgen functionaliteit. De lifestyle 
PURE wil nooit meer zijn dan hij is: simpelweg 
perfect.











JUIST BIJ EEN GREEPLOZE KEUKEN staat de manier van openen centraal. Maar het gaat om meer dan het openen 
van een kast. Het is het totaalconcept van perfect vakmanschap, harmonieuze verhoudingen en ideale ergonomie. 
Hoe we dat weten? Wij hebben de greeploze keuken uitgevonden. En we vinden hem steeds opnieuw uit. Zoals de 
nieuwe SieMatic SLX Pure, wiens greeploosheid het werkblad visueel laat zweven.
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Weglaten is een kunst.



Gemak. 
De nieuwe vorm van eenvoud. 

De lifestyle PURE optimaliseert de opberg- 
ruimte: het laat mooie objecten zien en geeft  
nuttige zaken tegelijkertijd genoeg ruimte. 
Transparante vlakken geven de indruk van 
gewichtloosheid. Ze halen perfectie aan de 
oppervlakte, zetten materialen in de spotlights 
en geven kwaliteit de verdiende aandacht. 
Achter edele oppervlakken gaan de alledaagse 
dingen schuil; intelligent opgeborgen en  
altijd voor het grijpen.
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MET HET WANDPANEELSYSTEEM FloatingSpaces van SieMatic worden het kook- en het woongedeelte een stijlvol 
geheel. Het mooie wordt met het nuttige verenigd op de vrij zwevende schappen. De uiterst flexibele schappen en 
wandpanelen zijn leverbaar in dezelfde hoeveelheid materialen en oppervlakken als uw SieMatic-keuken en kunnen 
tot op de millimeter op uw persoonlijke interieurontwerp worden aangepast.

Beheerst de vormentaal vloeiend. 

Kitchen Interior Design



Moet een keuken eruit zien als een keuken? 
Kan een designobject ook functioneel zijn?  

De lifestyle PURE beantwoordt deze vragen 
overtuigend – met heldere vlakken en lijnen 
waarachter alle technische functies van een 
keuken schuilgaan. Maar door de concentratie 
op een gering aantal componenten wordt ook 
iets anders zichtbaar: de perfecte afwerking, de 
hoogwaardige materialen en de buitengewone 
aandacht voor details.
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DOOR INTELLIGENTE OPLOSSINGEN kan de vormgeving consequent puristisch worden gehouden. Zoals de zijwaarts 
wegklapbare hoge deuren die de inbouwapparatuur na gebruik “onzichtbaar” maken. 

MEER INFORMATIE vindt u in onze lifestyle-brochure PURE. 
Bestel hem nu op www.siematic.com/brochures

Doordacht op ieder niveau.
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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. Traditionele vormen worden gecombi-
neerd met strakke vlakken, verfijnde verftinten 
verenigd met metaal, glas en steen. Licht en donker, 
mat en glanzend, fijn en massief – in deze lifestyle 
bestaat geen “of ”. Alleen een harmonieus 
“waarom niet?”.
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DE BUITENGEWONE INTERPRETATIE van de klassieke “Chinese bruidskast” uit de lifestyle CLASSIC is een sierlijk 
meubelstuk dat velen verrast. Want de binnenkant wordt volledig aan uw wensen aangepast – van uiterst functionele 
opbergruimte voor serviesgoed of voorraad tot koel/vriescombinatie. Alles is mogelijk.

Opbergruimte vertaald in elegantie.



De knappe verbinding 
tussen traditioneel en modern levert een 
compleet nieuwe vorm van tijdloosheid op. 
In de lifestyle CLASSIC heeft decoratie 
net zoveel ruimte als strakheid. Zo ontstaat 
een visuele balans die onmiddellijk voelbaar 
is aan de sfeer in de keuken. Het design straalt 
tegelijkertijd rust en levendigheid uit en zo 
wordt de keuken een plek om te ontspannen 
en te genieten.
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DE EDELE MATERIALEN voor de fronten, grepen en werkbladen zijn zowel visueel als tactiel een belevenis. 
Met name het gebruik van edelmetaal in matzwart, zilvertinten of goldbronce – geborsteld of in subtiel kontrast 
met de glanzende en matte oppervlakken – is bepalend voor de lifestyle CLASSIC.

MEER INFORMATIE vindt u in onze lifestyle-brochure CLASSIC. 
Bestel hem nu op www.siematic.com/brochures

Zowel mooi als zinnelijk.
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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. Vrijstaande meubels staan een 
flexibele, bijna intuïtieve indeling toe. Verrassende 
elementen zoals een kruidentuintje onderstrepen de 
bewuste en onconventionele levensstijl van de bewo-
ners. Zo wordt de keuken een individueel lustoord, 
met veel ruimte voor eigen invulling.
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DE WEEKMARKT OM DE HOEK, het eigen kruidentuintje onder handbereik – stedelijkheid en natuur zijn geen 
tegenstellingen, maar de uitdrukking van een bijzondere levensstijl. En een keuken als deze vormt daarvan het 
levendige middelpunt.

Bewondering oogsten.
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Ontspannen, open en extravert, 
zo kan het karakter van de lifestyle URBAN 
het best worden omschreven. De combinatie 
van open en gesloten elementen gunt de 
bezoeker een blik in het dagelijks leven van de 
bewoners. Hun individualiteit en creativiteit 
zijn niet alleen af te lezen aan hun keus voor 
de meubels, materialen en kleuren, ze zijn ook 
te zien aan hun keukengerei en ingrediënten. 
En daarbij valt nog iets op: hun gevoel voor 
kwaliteit. 
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HET GEVOEL DAT JE ALTIJD ALLES KUNT VERANDEREN. De zekerheid dat je je niet vast hoeft te leggen op één plek. 
De vrijstaande opstelling van de lifestyle URBAN geeft ruimte aan spontaniteit en geeft veel beweegruimte – zowel 
uiterlijk als innerlijk.

MEER INFORMATIE vindt u in onze lifestyle-brochure URBAN. 
Bestel hem nu op www.siematic.com/brochures

Ideeën de ruimte geven.



Uniek stuk. In ontelbare varianten. 
Met de SieMatic 29 hebben we een heel bijzon-
dere band. Hij herinnert ons aan onze start. 
Want hij is de moderne interpretatie van het 
traditionele keukenbuffet waarmee in 1929 
onze geschiedenis begon. En hij staat ook voor 
alles waar een echte SieMatic voor staat. Want 
ook als vrijstaand meubel is de SieMatic 29 
volledig individueel uit te voeren: van de 
breedte, uitvoering en functie tot aan de vrij 
indeelbare binnenkant. En net zo veelzijdig 
is de keus aan kleuren en materialen. Maar het 
meest overtuigt hij bij de eerste aanblik: 
door zijn tijdloze design.
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Het SieMatic interieursysteem

INSIDE
Als wij het hebben over uitmuntend keukendesign 
bedoelen we het soepele samenspel tussen buiten 
en binnen. Want onder werkbladen en achter fronten 
gaat de waardevolle kern van een SieMatic schuil: 
de interieursystemen, die zowel door hun schoon-
heid als hun intelligente indeling overtuigen. En door 
zowel hun harmonieuze materiaalkeus als hun uit-
muntende kwaliteit. Maar vóór alles: door hun liefde 
voor het detail. En die ziet u niet alleen op het 
eerste oog, die ziet u dagelijks. Want in het gebruik 
worden de hoogwaardige afwerking, het grote 
gebruiksgemak en de lange levensduur van onze 
interieursystemen pas écht zichtbaar. 
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Het leven is dynamisch: behoeften veranderen, 
en eisen veranderen mee. Kinderservies en 
babyflesjes maken plaats voor chique design- 
glazen. Of de keuken transformeert in een home 
office. We kunnen niet voorspellen welke 
veranderingen het leven voor u in petto heeft. 
Maar we kunnen er wel voor zorgen dat uw 
keuken met de SieMatic-interieursystemen 
optimaal op de toekomst is voorbereid. Van de 
inrichting van keuken- en bestekladen tot 
het variabele MultiMatic System in de kasten 
en aan hun deuren. Ze zijn exclusief voor en 
door SieMatic bedacht en ontwikkeld. Ook na 
vele jaren kunnen deze systemen nog veranderd, 
uitgebreid en met elkaar gecombineerd 
worden. Voor meer flexibiliteit in de keuken. 

MEER INFORMATIE over onze interieursystemen vindt u in onze brochure INSIDE. 
Bestel hem nu op www.siematic.com/brochures
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Over intelligentie en knowhow.
Wij zijn er vast van overtuigd: een ideaal keukenconcept 
ontstaat als aan vorm ook functie wordt toegevoegd. Pas dan 
komt het juiste resultaat: een echte SieMatic. Uiteindelijk 
is het “Matic” een belangrijk onderdeel van onze merknaam. 
Het woord staat voor onze hang naar ontwikkeling en 
technologie. Onder de streep betekent dat voor onze klanten: 
intelligente oplossingen en een hoogwaardige afwerking. 
Alomvattende kwaliteit dus, die in ieder detail terug 
te vinden is.

Functie



Functie
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Kleuren en 
materialen.  
Voor elk keukenconcept hebben wij ook altijd een kleur- en materiaal-
concept voor ogen. Een harmonieus en smaakvol afgestemd palet 
aan kleurnuances, oppervlakstructuren en –materialen die het karakter 
van het keukenontwerp onderstrepen. Het belangrijkste criterium is daarbij 
onze opvatting van tijdloze elegantie. Uiteindelijk moet u vele jaren plezier 
hebben van uw SieMatic. Maar net zo belangrijk voor ons is uw persoon-
lijke stijl. Daarom bieden we u verscheidene materialen en oppervlakken 
aan, en met het SieMatic ColorSystem tot 1950 verschillende laktinten 
in zijdemat en hoogglans. Alleen de kwaliteit staat nooit ter discussie. 
Want al onze oppervlakken moeten de zwaarste gebruikstest doorstaan: 
die van alledag. 

MEER INFORMATIE over onze kleuren en materialen vindt u online 
op www.siematic.com/materials
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Hout en 
fineer.  
Warmte, een natuurlijke uitstraling, ongekend veel variatie. Hout is niet 
weg te denken uit de hedendaagse woonkamer en keuken. Wij zien het als 
onze opdracht om dit veelzijdige materiaal steeds weer op een exclusieve 
manier te verwerken. Bijvoorbeeld door met een vernuftig, over voegen 
en naden verlopend, fineer van echt hout te gebruiken. De houtsoorten 
worden zorgvuldig uitgekozen, samengesteld en verwerkt, zodat de op-
pervlakken exact matchen. Om het unieke van de natuur te benadrukken.
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Metalen elementen 
en accenten.  
Duurzaam, hygiënisch en makkelijk te onderhouden – roestvrij staal en 
aluminium zijn niet weg te denken uit de professionele keuken. Maar om 
deel uit te maken van een SieMatic moet metaal nóg een functie vervullen: 
de ruimte bijzondere glans geven. Of het nu gaat om een werkblad, 
een decoratieve facetlijst of als belevenis voor de tastzin, zoals bij een 
greeplijst. Of het nu glanzend gepolijst is, zijdemat of geborsteld. De 
afwerking, de vormgeving en het innovatieve gebruik maken het verschil. 
En die maken van een SieMatic qua design een professionele keuken.
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Verlichting en 
lichtsystemen.  
Sfeerverlichting is bepalend voor de ambiance van een ruimte. 
En werkverlichting is onmisbaar in de keuken. Bij ons lichtdesign houden 
we daar niet alleen rekening mee; we hebben het gebruik en de integratie 
van licht geperfectioneerd. Van de ideale belichtingshoek om bij te 
werken tot aan het individueel regelbare sfeerlicht. Daarbij hebt u de keus 
uit allerlei soorten armaturen en technologieën, zodat u uw keuken 
optimaal in de spotlights kunt zetten.
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StoneDesign en 
natuursteen.  
De werkbladen, zijpanelen en nissen van steen en kunststeen staan 
symbool voor onze ambities. Het absolute streven om voor uitmuntend 
design alles mogelijk te maken. Neem bijvoorbeeld een extra dun werk-
blad. Dat ziet er bijna breekbaar uit; het lijkt te fijn voor dagelijks gebruik. 
Het geheim zit ’m in de juiste materiaalkeuze – en in de unieke kennis van 
onze ingenieurs en vaklieden. Want met SieMatic StoneDesign kunnen 
werkbladen naadloos worden gemaakt, in sterktes en afmetingen die 
vroeger onhaalbaar waren. En dat kan zowel met echt natuursteen als 
graniet, marmer, leisteen, in plaats van kalksteen en vulkanisch gesteente 
als met keramiek en composiet. Met al deze materiaalsoorten bieden we 
u uitgebreide uitvoeringsmogelijkheden, van 6,5 tot 140 mm dikte. 
Elk van deze materialen heeft zijn eigen schoonheid en eigenschappen, 
die uw keuken uniek maken.
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Advies en 
ontwerp.  
Hoeveel energie en passie wij ook steken in onze keukens en ruimtelijke 
concepten, hun ware karakter komt pas tot uiting in hun latere thuis. 
Door de individuele uitvoering, de specifieke verlichting, de architectuur 
en last but not least de bewoners, die er koken en wonen. Daarom zijn 
het advies, het ontwerp en de montage ook zo belangrijk. Wereldwijd laten 
we die uitsluitend aan experts over: architecten, professionele keuken-
planners en onze exclusieve partners. Daarbij ondersteunen wij onze 
partners door inspiratie uit te wisselen en opleidingen aan de SieMatic 
Akademie aan te bieden. En door zoveel mogelijk te individualiseren, 
waardoor iedere SieMatic uniek wordt.

INFORMATIE EN ADRESSEN van onze SieMatic-adviseurs en showrooms vindt u online 
op www.siematic.com/showrooms
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De stille helden 
van SieMatic.



Een SieMatic is altijd het eindresultaat van design, 
kwaliteit en intelligente oplossingen. Maar op een 
aantal zaken zijn we bijzonder trots. Zozeer zelfs 
dat we die Stille Helden noemen. Het lijken soms 
kleinigheden, maar in het eindresultaat spelen ze 
een onderscheidende rol met een hoog gebruiksnut. 
Want ze laten zien hoe keuken en design voor 
u denken. 

Op de volgende pagina’s willen wij een paar 
Helden voorstellen. Helden die een SieMatic tot 
een SieMatic maken.



Kitchen Interior Design

De SieMatic 
multifunctionele 
rails.   
Een heel goed voorbeeld van wat wij onze Stille Helden noemen, is de 
gepatenteerde SieMatic Multifunctionele Rails. De rails zijn beschikbaar 
voor ieder SieMatic-kastelement, maar kunnen ook op deuren worden 
ingezet. Met zijn fijne, 16 mm smalle basis zorgt hij voor een uiterst flexibel 
binnenwerk: van de ordening van de bodemplank tot aan de montage 
van de hoogstaande MultiMatic-systeemelementen voor kasten en deuren. 
En door de efficiënte benutting van de beschikbare capaciteit kan hij tot 
30% meer opbergruimte opleveren.
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Het SieMatic
Flock2Block-
Systeem.  
De kern van dit idee is een fascinerend koppeleffect: wanneer twee met 
Flock bedekte oppervlakken elkaar tegenkomen, houden ze elkaar vast. 
Wij noemen dat het SieMatic Flock2Block-systeem en gebruiken het voor 
de binnenuitrusting van onze keuken- en schuifladen. Als basis dient een 
Flock-inlegmat. Omdat hoogwaardige potten en boxen van SieMatic over 
een onderkant met Flock beschikken, blijven ze stevig op hun plek staan. 
En ze zijn net zo makkelijk uit te nemen als weer terug te zetten.



Het SieMatic
GripDeck.  
Op het eerste gezicht lijken de lijnen van de laden alleen maar een 
designelement. Maar bij nadere beschouwing ontpoppen ze tot slimme 
toevoegingen die het dagelijks leven veraangenamen. Het SieMatic 
GripDeck verhindert met zijn rubberen strepen het heen en weer glijden 
van schalen en pannen. Bovendien beschermt het de bodemplaat 
tegen beschadigingen.
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De ronde 
hoeken.  
Als je alle hoeken goed bekijkt, betekent het soms dat je er een moet 
verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer die hoek zich in de achterste hoek van 
een kast bevindt, waar stof en vuil zich graag ophopen. Daarvoor heeft 
SieMatic een even eenvoudige als doeltreffende oplossing: de zoge-
naamde “ronde hoeken”. Deze kleine kunststof delen worden precies daar 
geplaatst waar u met een zeem slecht bijkomt. Zo wordt schoonmaken 
zichtbaar makkelijker, terwijl ze zelf nauwelijks zichtbaar zijn.
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Kwaliteit is de 
beste vorm van 
duurzaamheid. 
We voelen ons verplicht aan het milieu en de komende generaties. 
Daarom zijn strenge milieueisen bij de ontwikkeling van onze producten, 
de keuze voor onze materialen, het transport en de vervaardiging van 
onze keukenmeubels voor ons vanzelfsprekend. Vaak liggen die eisen 
hoger dan de standaard in de branche. 
Regelmatig laten we alles doorlichten door neutrale instanties – van de 
uitgebreide FSC-certificering tot de veeleisende US CARB II-standaard 
(TSCA Title VI).

Maar een even belangrijke bijdrage aan duurzaamheid leveren we met 
onze hoge kwaliteitsstandaarden. Iedere SieMatic-keuken die onze fabriek 
verlaat, wordt gebouwd om decennialang mee te gaan. Dat begint bij 
iedere schroef en iedere scharnier die de hoogste belastingstests in ons 
eigen testlab moeten doorstaan. En de duurzaamheid wordt uiteindelijk 
helemáál bepaald door het tijdloze design van onze keukens, dat bij alle 
generaties aanslaat en zo langdurig grondstoffen bespaart.

Meer informatie over het thema duurzaamheid en certificering vindt u op 
www.siematic.com/sustainability

TSCA TITEL VI

CARB II
STANDARDS
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