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MEEGA AN MET DE TIJD 

KL ASSIEK
IN NIEU WE 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 liefh ebbers 
van klassiek op de hele wereld verbindt, is het enthousiasme voor het 

ambachtelijke en authentieke, voor werkelijke waarde en tijdloze elegantie. 
Orginaliteit is daarbij net zo gewild als het origineel. In verschillende culturen 

heeft het begrip ‚klassiek‘ een eigen interpretatie, die zich in de loop van de 
tijd ontwikkelt, maar altijd gaat het om een stijl van leven die tot uitdrukking 

komt in een stijl van wonen. Interieur design dat zowel mondain of 
minimalistisch, weelderig of ingetogen, traditioneel of grensverleggend 

kan zijn. In elk geval is het zo individueel als de mens zelf. 
Een lifestyle. En altijd een vernieuwing. 

Classic
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Classic

KEUKENS VAN EEN NIEUW TIJDPERK

WELKOM IN 
DE ,KL ASSIEKE’ WERELD

VA N SIEM ATIC
Componeren is een kunst - ook bij interieurdesign. Met dit in gedachten ontwikkelden 

we in samenwerking met gerenommeerde internationale ontwerpers ruimtelijke concepten 
voor de lifestyle Classic. Met mogelijkheden die veel verder gaan dan het traditionele keukenontwerp 

en alle ruimte voor uw eigen interpretatie. We laten u spelen met stijlen en schijnbaar 
tegenstrijdige elementen componeren tot een harmonieus geheel. 

Zo verbindt u  oude en de nieuwe waarden op elegante wijze tot uw persoonlijke 
klassieke interieurdesign. Leer de wereld van SieMatic Classic kennen en 

ontdek de mooiste woonstijl: uw eigen.





Het liefste het beste

DE MOOISTE
V ER BINDING VA N OUDE
EN NIEU W E WA A R DEN

Wie gevoel heeft voor het bijzondere zal 
ontdekken met welke 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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De beste ingrediënten voor  
een individueel keukenontwerp 

STEL U W KEUKEN 
SA MEN

ZOA LS EEN MENU 

De kwaliteit van SieMatic 
interieurconcepten en de expertise 

van uw SieMatic adviseur maken het 
mogelijk alles naar uw eigen smaak 

te combineren: materialen, 
vormen en kleuren, licht en donker, 

mat en glanzend, koel en warm. 
En heb geen angst dat het u te bont 

wordt. Met het SieMatic Color System 
kunt u precies de tinten kiezen die 

u mooi vindt. Samen met de gekozen 
stijlelementen creëert u met kleur 

balans en harmonie.





PAGINA _ 13



PAGINA _ 13

Classic

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. Met het vakmanschap en inlevingsvermogen van uw 

SieMatic adviseur transformeren uw persoonlijke ideeën tot een 
unieke keuken met een tijdloze uitstraling.

Zo wordt uw keuken uniek

SCHRIJF U W EIGEN HOOFDSTUK 
IN DE GESCHIEDENIS 

VA N HET KEUKEN DESIGN 
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Klassiek of modern? Lak of roestvrij staal? Mat of glanzend? 
Waarom zou u kiezen? In de SieMatic lifestyle Classic veranderen schijnbare 

tegenstellingen tot een harmonieus geheel. Creëer uw zeer persoonlijke, sensationele 
compositie van de klassieke keuken. Volg gewoon uw gevoel.

FOR M FOLLOWS FUNCTION?
FOR M FOLLOWS FEELINGS! 
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SIEMATIC ALUMINIUM INTERIEURSYSTEEM

VA N BINNEN EN BUITEN 
DE MOOISTE H A R MONIE 

Het nieuwe SieMatic aluminium interieursysteem is oogstrelend  
maar ook uniek qua functionaliteit en onderscheidend in grafisch design. 
Bekijk de innovatieve, nieuwe combinatie van materialen als aluminium, 

licht eiken of donkere rook kastanje, 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 en uitvoering van laden, die u op elk gewenst moment kunt aanpassen. 

Het SieMatic aluminium interieursysteem wordt ook hoog gewaardeerd 
door juryleden van internationale designprijzen. 

Het kastanje hout wordt gekleurd door middel van roken en dus niet alleen aan 
de oppervlakte gebeitst of gelakt. Zo verkrijgt het hout bij SieMatic haar fijne patina. 

En haar lange levensduur: lichte krassen zijn en blijven onzichtbaar.
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Combineer naar behoefte. 

DE MIDDELSTE L ADE:

Borden en schalen zijn overzichtelijk te pakken, dankzij 
het GripDeck blijven ze op hun plaats. 

DE ONDERSTE L ADE: 

Dichtbij de kookplaat is dit de ideale berging 
voor pannen en ovenschalen.

DE BOVENSTE L ADE:

Wat u vaak gebruikt is handig voor het grijpen, 
perfect op z’n plek. 
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En geheel naar smaak. 

CONTR ASTRIJK :

De aparte combinatie van donkere Flock en lichte  
eiken geeft ook een goed overzicht. 

FACET TENRIJK: 

De smartphone opladen waar de specerijen staan? Hier kan 
iedereen zijn persoonlijke orde te scheppen. 

AF WISSELINGSRIJK : 

De indeling van de vakken kunt u naar hartelust 
vormgeven – en weer veranderen.
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Niemand wil lang 
naar iets zoeken. En 

niemand laat zich 
voorschrijven waar en hoe 

hij iets wil opbergen. 
Want iedereen heeft zijn 

eigen logica als het om 
ordening gaat. En per-

soonlijke smaak. Daarom 
laten wij iedereen zijn 
ideale laden inrichten.
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ALLES OP ORDE HEBBEN EN MEER

NOOIT WAS
IETS VINDEN
ZO’N MOOIE

ERVA RING

Stapelbare boxen van hout en bussen van porselein, 
in verschillende hoogtes, met deksels die u met potlood 
uitwisbaar kunt beschrijven. Het Flock2Block principe: 

een laagje op de onderzijde van elementen hecht zich aan 
de inlegmatten waardoor ze niet verschuiven en toch 

gemakkelijk op te pakken zijn. De kingsize box met 
dubbele opberghoogte. Drie van vele innovatieve ideeën 

die u alleen bij SieMatic vindt. 

ONTDEK HIER DAT
ONZE KEUKENS OOK 

MOOI ZIJN VAN BINNEN: 

www.siematic.com/individueel





Samen met MICK DE GIULIO, in de USA bekend als de 
,Rock Star of Kitchen Design’, ontwikkelden we een nieuwe 
generatie klassieke 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.
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Wat is stijl, meneer De Giulio?  

„STIJL IS HET R ESULTA AT VA N INTENSIEV E DISCUSSIE 
OV ER JE EIGEN VOOR KEUR EN. STIJL M A A KT INDRUK 

DOOR DE PERSOONLIJKHEID DIE HET UITSTR A A LT. 
IN INTERIEUR DESIGN IS STIJL NOOIT GESTROOMLIJND 

EN TOTA A L NIET VOOR IEDER EEN HETZELFDE. 
STIJL IS WAT JE ER ZELF VA N MA A KT.”

„Ga op ontdekkingsreis. Stel je open voor het onbekende en 
verzamel alle indrukken en objecten. Zo zal je je eigen interieur-
stijl vinden en opnieuw uitvinden, steeds weer vernieuwen en 
ontwikkelen. 

De keuken is weer het hart van de woning geworden, net als in 
de primitieve tijd. Of je nu samen bent of alleen, met of zonder 
kinderen, het belangrijkste is voorkeuren en emoties de ruimte 
te geven. Zo ontstaat je eigen stijl bij alles wat je ziet. Kleuren, 
vormen, materialen, decoratieve elementen zoals verzamelob-
jecten, kunst of designobjecten. Maar ook als het om functio-
naliteit gaat, kies je niet alleen voor technologie maar ook voor 
design. Functionaliteit en individualiteit zijn niet tegenstrijdig 
maar complementair. 

Over de hele wereld groeit weerzin tegen voor de hand liggende, 
uniforme ontwerpen, ook voor de keuken. Met het SieMatic 
BeauxArts concept komen we tegemoet aan individualistische 
designverlangens.

Wat is er zo anders aan? Het is een systeem om interieurs te 
ontwerpen. Het biedt alle opties voor de functionele, perfecte 
keuken, maar die liggen niet voor de hand. Wat je ziet en voelt is 
de charme die ontstaat wanneer je uit de veelheid van stilistische 
elementen keuzes hebt gemaakt die samen een nieuw harmo- 
nieus geheel vormen, dat aansluit bij de eigen persoonlijkheid. Zo 
creëer je keukens die het karakter van hun bezitters uitstralen. 
Het doel van ons design is de keuken van onze klanten individueel 
te componeren en elke keer opnieuw te interpreteren.”
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NET ZO SPEELS ALS SOBER

Deze interieuroplossing met SieMatic BeauxArts laat zien hoe de 
combinatie van traditioneel en modern design een nieuw, zeer persoonlijk beeld oplevert. 

Greeploze, minimalistische roestvrij stalen kasten naast gelakte deuren met warme, 
glanzend vernikkelde grepen. Een traditionele glazen kast naast een moderne 
hoogglans koelkast. Het extreme contrast tussen het fornuis en de gootsteen. 

Zo elegant kunt u spelen met stijlen als goed gekozen kleuren 
de toon zetten. 

Groots ontwerpen vergt geen grote ruimtes

TON-SUR-TON M A A R 
A LLES BEH A LV E EENTONIG 
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Het spel van licht en schaduw, 
ontstaan door talrijke nissen, bepaalt de 

architectuur van deze keuken. Nissen horizontaal 
in de wanden, in het plafond uitgespaard 

en aan weerszijden van de kookruimte aangebracht, 
worden stijlmiddelen die keukens doen herinneren 

aan vroeger. De wandnissen bieden bovendien 
extra bergruimte. Design dat creatief gebruik 

maakt van verlichting, waarbij het licht 
zelf het ontwerpelement vormt.

Licht en 
schaduw als 

vierde dimensie 
van de

architectuur 
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Licht en 
schaduw als 

vierde dimensie 
van de

architectuur 
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RAFFINEMENT OOK ACHTER DE SCHERMEN

ZOW EL WA ND A LS K A ST

Mooie, verlichte legbodems voor alles 
wat u binnen handbereik wilt hebben, verscholen 

achter schuifdeuren van fijn marmer. Massief en zwaar, 
toch verrassend licht te bewegen bij 

het openen en sluiten.







MICK DE GIULIO 
Designer, Chicago, USA
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Nieuwe ideeën met glans 

ZO ELEGA NT K A N EEN 
STIJLBR EUK ZIJN

De huidige SieMatic BeauxArts interpretatie van de 
klassieke keuken verrast met onconventionele ideeën. Aantrekkelijke accenten 

zijn bijvoorbeeld de laden in gesatineerd roestvrij staal met facetlijsten 
van gepolijst nikkel. Dezelfde glans en schittering ziet u ook in de gepolitoerde 

omranding van de vitrinekasten, links en rechts. 
In fraai contrast met het verfijnde karakter van deze meubelen is het zwarte 

marmer van het werkblad, dat het  kookgedeelte elegant omlijst.
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Van ingetogen tot representatief

DE KEUKEN A LS SPIEGEL VA N 
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 roestvrij 
staal en hoogglanzende witte SQ lak en een edele glinsterende nisbekleding 

in zwart marmer. Dezelfde elegante schoonheid vinden we ook in de 
hoge kasten. De evenwichtige combinatie van hoogwaardige materialen 

benadrukt de prestigieuze sfeer.
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„IETS NIEU WS TE W ILLEN IS V EROU DER D,
NIEU W IS, IETS OU DS TE W ILLEN.” 

BERTOLT BRECHT Duits toneelschrijver en dichter
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Deskundig advies en professioneel ontwerp 

EEN BEZOEK DAT 
NIEU W E DEUR EN OPENT 

SIEMATIC IS OVER AL 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 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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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 maar ook 
verrassend functioneel is. Achter zijn decoratieve uiterlijk kan zich 

een royale bestekkast verbergen of naar wens een ultramoderne, 
comfortabele koel- en vriescombinatie. 

De bevrijding van designdictaten

MOETEN KEUKENMEUBELEN ER A LTIJD 
UITZIEN A LS KEUKENMEUBELEN? 
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Waar koken in het middelpunt staat, wordt het kookgedeelte een aantrekkelijke blikvanger: 
de onderkasten aan weerszijde van de imposante Range Cooker, zijn karakteristieke designelementen van de 

klassieke SieMatic stijlwereld. 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 de werkplek de charme geven 
van een  traditioneel buffet. Voor nissen, werkblad en eiland werd 4 cm dik gevlamd graniet gekozen. 

De solitair geplaatste hoge kasten zorgen bij SieMatic BeauxArts ruimteconcepten 
voor een gezellige sfeer en ronden het ontwerp af.



Het grootste deel van onze grondstoffen bestaat uit hernieuwbare, recycleerbare 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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Duurzaamheid

WA A ROM TIJDLOOS DESIGN 
A LLEEN M A A R DU UR Z A A M K A N 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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NOOIT EERDER WAS ORDE SCHEPPEN ZO LEUK

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.

HET HOUTEN INTERIEUR 
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Nergens is ruimte zo waardevol als in keukenmeubelen. Toch worden 
uitgerekend daar vaak vele kubieke decimeters verspild. Tenzij u een SieMatic keuken heeft. 

Met MultiMatic, een bijzonder flexibel interieursysteem waarmee u tot 30% 
aan kastruimte wint. Het MultiMatic systeem laat u kiezen uit tientallen 

slim en ook mooi ontworpen accessoires, die u met een handomdraai -zonder gereedschap- 
in de kasten en aan de deuren kunt bevestigen. Precies daar waar u het handig vindt. 

Veranderen is altijd mogelijk, heel gemakkelijk. Zo wordt uw SieMatic keuken 
ook van binnen Individueel Design. En alles krijgt een eigen plek, dus nooit 

meer zoeken naar wat u nodig heeft.

BESPAAR TOT 30% BINNENRUIMTE

HET MULTIM ATIC INTERIEURSYSTEEMVOOR 
HOGE, BOVEN- EN ONDERK ASTEN

Een keuken is pas goed ontworpen 
als u er meer in kunt opbergen dan u dacht te moeten opbergen. 
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ALS EEN HERINNERING AAN UW REGIO

Zo werkt deze ruimtelijke, extravagante eilandoplossing, 
die werd gerealiseerd voor een huizenbezitter in Ottawa, Canada. 

Een betoverend ontwerp van de grote ruimte die keuken en living samenvoegt. 
De beperking tot wit als hoofdkleur combineert traditionele 

en moderne elementen zoals de klassieke profielen 
en gepolijste roestvrij stalen deurlijsten. 

De uitgestrektheid van Canada

NOG NOOIT WAS KL ASSIEK ZO MODER N 
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De focus ligt op individualiteit 

GROTE RUIMTES 
GROOTS ONTWOR PEN 

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 kleur 
van het luxueuze eiland en het klassiek vormgegeven, 

symmetrische kookgedeelte, die onze aandacht vragen. Het stoere 
roestvrij stalen fornuis, de gepolijste roestvrij stalen 

wasemkap en de blinkende hoge vitrinekasten 
zijn eveneens visuele aandachttrekkers.
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HET SIEMATIC KLEURSYSTEEM

DE TECHNIEK 
OM DE JUISTE TOON 

TE TR EFFEN
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 voor alle SieMatic programma‘s kan worden toegepast.

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 Color System. 

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

Classic



wie

GLANZENDE KWALITEIT, OOK IN MAT

SQ lak oppervlakken

UIT DE NATUUR IN DE KEUKEN

Houten oppervlakken

DE ELEGANTE KUNST MINDER UIT TE GEVEN

SimiLaque oppervlakken

EEN MATERIA AL MET VEEL GOEDE K ANTEN 

Kunststof 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 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.  

Hout als oppervlaktemateriaal geniet nog altijd een grote populariteit, want het straalt 
warmte en natuurlijkheid uit. Massief of fineer, glad of geprofileerd, SieMatic Interior Design 

biedt een breed scala van 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. 

Een zowel visueel als financieel aantrekkelijk alternatief voor de exclusieve SieMatic SQ lakfronten 
is SieMatic SimiLaque, in mat of glanzend. Met de nieuwste lasertechnologie is de sterke 

stootrand volkomen naadloos versmolten. Deze ZeroMatic kwaliteit geeft de indruk van perfecte lak 
maar kost aanzienlijk minder. 

SieMatic meubelfronten in kunststof zijn leverbaar in mat en glanzend, eenvoudig te reinigen en zwaar 
te belasten. Ze hebben een bijzonder hoge kwaliteit, onberispelijk om te zien. Omdat onze kunststof fronten 

niet volgens de conventionele techniek worden vervaardigd maar in SimiLaque met ZeroMatic: 
de stootranden zijn met de nieuwste lasertechnologie volkomen naadloos versmolten. 
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WERKBLADEN EN NISSEN 
ALS DESIGNELEMENTEN

ELK M ATERIA A L
HEEFT ZIJN BIJZONDER E

KWA LITEITEN
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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EXCLUSIEF

NATU UR STEEN

Marmer, graniet, leisteen, 
kalksteen, kwartsiet of 
vulkanisch gesteente: 

de bijzondere charme van 
natuurstenen werkbladen 

wordt versterkt door de 
oneffenheden van het opper-

vlak, dat hen onderscheidt van 
industrieel geproduceerde 

materialen.

ONVERWOESTBAAR

KER A MIEK

Keramiek is een zeer 
homogeen en sterk materiaal. 
Het door verhitting geharde 

oppervlak heeft vele voordelen: 
het is waterdicht, recyclebaar 

en volledig veilig voor 
levensmiddelen zodat geen 

impregnering nodig is. 
Bovendien is het krasbestendig, 

bestand tegen zuren 
en gemakkelijk te reinigen.

PROFESSIONEEL

ROESTV RIJ STA A L 

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.

REPRESENTATIEF

COMPOSIET

 Composiet is samengesteld 
uit meer dan 90% kwarts dat 

met harsen en pigmenten wordt 
vermengd. Wat betreft hard-
heid en dichtheid is composiet 
vergelijkbaar met natuursteen 

maar het oppervlak, de 
kleuren en structuur is 

altijd gelijkmatig.

SFEERVOL

HOUT

Houtsoorten zoals eiken, 
walnoot, esdoorn of bamboe 

zijn een ideaal materiaal voor 
werkbladen door het bijzonder 

harde oppervlak. De 
hoogwaardige SieMatic 

verwerking geeft het hout een 
elegant uiterlijk dat aan bijna 
elke keukenontwerp warmte 

en harmonie toevoegt.

VEELZIJDIG

KUNSTSTOF 

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.



SieMatic StoneDesign 

EXCLUSIEV E W ER KBL A DEN 
EN NISPA NELEN

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 zijn leverbaar in elke gewenste dikte, van 1 tot 8 cm, maar ook met verschillende randafwerkingen: 
reliëf, gebeiteld, ellipsvormig, in verstek gezaagd en in de populaire 1 cm optiek, waarbij slechts een elegant dunne laag steen zichtbaar is. 

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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ELLIPSVORM

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. 

GEBEITELD

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.

RELIËF

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. 

1 CM-OPTIEK

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.  

IN VERSTEK

De in verstek gezaagde en verlijmde
delen geven de indruk van een 

massief werkblad van 3  tot 8 cm dikte. 
Deze verwerking maakt de schoonheid 

van edel natuursteen bijzonder 
goed zichtbaar. 

K ANTAF WERKINGEN VOOR S IEMATIC STONEDESIGN

V ELE STER KE MOGELIJKHEDEN
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