




GREEN URBAN LIVING                    

The Robin in het Central District staat als poortwachter aan de entree van 
Bajeskwartier. 

Dichtbij de Amstel en op tien minuten fietsen van de binnenstad. 
En stap je naar buiten, dan sta je midden in het groen. 

Hier kun je ronddwalen door de tuinen, 
afspreken metvrienden en buren ontmoeten. 

Strijk neer op een bankje, kies een plek voor je picknickkleedje, 
ga een rondje hardlopen of skaten, oogst in de moestuin en geniet van 

de kinderen die spelen in het groen.



Een bezoek dat nieuwe deuren opent

In deze keuken presentatie geven wij je een beeld van wat de 
invulling kan zijn van de keuken op basis van een keukencheque.
Je wensen worden individueel samen met de SieMatic specialist 

ingevuld waarbij de keukencheque van de woning wordt verrekend.

In het Homestudios experience center krijg je alle vrijheid
om een keuken naar je wensen en smaak samen te stellen.

Je vindt er onze award winning designkeukens met innovatieve
oplossingen die bijdragen aan het kookplezier

en het leven leuker maken.

Bekijk de nieuwste apparatuur en accessoiretrends
en alle mogelijkheden op het gebied van materialen en designs

voor werkbladen en keukenmeubelen.

Met die inspiratie maak je vervolgens in het Homestudios 
experience center onder begeleiding van een SieMatic keuken 
specialist persoonlijke keuzes voor een keuken die bij je past.



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-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.





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





Ter inspiratie geven wij een beeld van wat de 
invulling kan zijn van de keuken op basis van 
de keukencheque van

€ 8.000,-- inclusief btw.

Studio
Bouwnummers: 9-10-11-22-23-24-35-36-37-48-49-50

SieMatic  /  SC 10
- SieMatic colorsystem 
- Werkblad: Multiplex
- Spoelbak: RVS
- Kraan: Eenhendelmengkraan Galley

Siemens apparatuur
- Inbouw koeler met vriesvak
- Vaatwasser
- Inductiekookplaat 
- Combi-magnetron
- Wandschouwkap

Keuken wordt kookklaar ® opgeleverd.





Ter inspiratie geven wij een beeld van wat de 
invulling kan zijn van de keuken op basis van 
de keukencheque van  

€ 9.500,-- inclusief btw.

2 kamer appartement
Bouwnummers: 1-6-14-19-27-32-40-45-53-58-62-67-70-78-87-89-
91-94-96-101-104-106-109-111-114-116-119-121-124-126-129

SieMatic  /  SC 10
- SieMatic colorsystem 
- Werkblad: Multiplex
- Spoelbak: RVS
- Kraan: Eenhendelmengkraan Galley

Siemens apparatuur
- Inbouw koeler met vriesvak
- Vaatwasser
- Inductiekookplaat 
- Combi-magnetron
- Wandschouwkap

Keuken wordt kookklaar ® opgeleverd.





Ter inspiratie geven wij een beeld van wat de 
invulling kan zijn van de keuken op basis van 
de keukencheque van  

€ 9.500,-- inclusief btw.

2 kamer appartement
Bouwnummers: 3-16-29-42-55-64-72-80

SieMatic  /  SC 10
- SieMatic colorsystem 
- Werkblad: Multiplex
- Spoelbak: RVS
- Kraan: Eenhendelmengkraan Galley

Siemens apparatuur
- Inbouw koeler met vriesvak
- Vaatwasser
- Inductiekookplaat 
- Combi-magnetron
- Wandschouwkap

Keuken wordt kookklaar ® opgeleverd.





Ter inspiratie geven wij een beeld van wat de 
invulling kan zijn van de keuken op basis van 
de keukencheque van  

€ 10.500,-- inclusief btw.

3 kamer appartement
Bouwnummers: 2-4-7-8-12-15-17-20-21-25-28-30-33-34-38-
41-43-46-47-51-54-56-59-63-65-68-71-73-74-76-79-81-82-84-
92-93-97-98-102-103-107-108-112-113-117-118-122-123-127-128

SieMatic  /  SC 10
- SieMatic colorsystem 
- Werkblad: Multiplex
- Spoelbak: RVS
- Kraan: Eenhendelmengkraan Galley

Siemens apparatuur
- Inbouw koeler met vriesvak
- Vaatwasser
- Inductiekookplaat 
- Combi-magnetron
- Wandschouwkap

Keuken wordt kookklaar ® opgeleverd.





Ter inspiratie geven wij een beeld van wat de 
invulling kan zijn van de keuken op basis van 
de keukencheque van 

€ 15.000,-- inclusief btw.

4 kamer appartement
Bouwnummers: 5-136-18-26-31-39-44-52-57-60-61-66-
69-75-77-83-85-86-88-90-95-100-105-111-115-120-125

SieMatic  /  SC 10
- SieMatic colorsystem 
- Werkblad: Composiet
- Spoelbak: RVS
- Kraan: Eenhendelmengkraan Galley

Siemens apparatuur
- Inbouw koeler met vriesvak
- Vaatwasser
- Inductiekookplaat met afzuigsysteem
- Combi-magnetron

Keuken wordt kookklaar ® opgeleverd.



die ervoor zorgt dat je jarenlang van je Siematic keuken gebruik kunt maken.
Het gevolg van toepassing van hoogwaardige materialen die met de uiterste

precisie zijn verwerkt, streng gecontroleerd tijdens en na het productieproces.

Bij SieMatic wordt in een aantal sectoren zelfs nog consequenter getest dan
de normen voorschrijven.

Veel in de branche toegelaten materialen en stoffen worden om redenen van
kwaliteit en zekerheid bij SieMatic niet gebruikt.

De basis voor de bijzondere SieMatic kwaliteit ligt niet alleen
in de hoogwaardige medewerkers en de vernieuwde productietechniek

maar ook in de rijke ervaring van onze onderneming.
Sinds 1929 worden bij SieMatic eerste klas keukenmeubelen gemaakt

en anders niets.



30% meer opbergruimte

Met MultiMatic wordt de designfilosofie van de SieMatic interieursystemen
voor de 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´



Homestudios experience center

Proostwetering 31, 3543 AB Utrecht, Tel. 030 630 5505

Als je straks de trotse, toekomstige bewoner bent van een woning in de 
BAJESKWARTIER

nodigen wij je uit om inspiratie op te komen doen.
Ons team heet je van harte welkom!
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