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Uw woning in Ravelijn Nassau
krijgt meerwaarde met SieMatic.
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Laat het grote genieten beginnen.
Wonen wordt elke dag genieten. Daarbij past ook een keuken
die u laat genieten. Een SieMatic. Niet alleen omdat een
SieMatic keuken uw niveau van wonen werkelijk af maakt,
maar vooral omdat een SieMatic altijd optimaal bij u past.
Dat is Individueel Design van SieMatic. SieMatic gaat uit van
uw persoonlijke wensen, uw smaak en uw manier van leven.
De hoogte van het werkblad en de bereikbaarheid van de
kasten worden precies afgestemd op uw lichaamslengte.
Zo ontstaat een keuken die speciaal voor u is ontworpen.
Genieten van uw keuken begint met een bezoek aan onze
showroom. U bent van harte welkom! Bel voor een afspraak!

Elke keuken
kan een SieMatic zijn.
Denk niet in problemen maar in oplossingen.
Als een keuken niet groot is, dan geven wij
u toch het gevoel dat hij groot is. Door de
architectuur van de keuken open en ruimtelijk
te maken, zodat u zich vrij kunt bewegen.
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Type S2 – Hoekopstelling
bestaande uit:

De zekerheden van Keukenstudio Van Vliet
•
•
•
•
•
•

Een woonkeuken waar u nooit spijt van krijgt
Gegarandeerd de ideale woonkeuken binnen uw budget
Professioneel advies en begeleiding door vakbekwame adviseurs
Wonen, werken en koken vanaf dag 1
Vijf jaar garantie zonder mitsen en maren
Klantgerichte montage en begeleiding door ‘onze eigen professionals’

• Halfhoge kast met hierin koelkast en combimagnetron
• Onderkast met 1 lade en 1 deur
• Onderkast met 2 deuren
• Hoekpasstuk
• Onderkast met 1 deur
• Aanrechtkast met 2 deuren
• Onderkast met 1 deur
• Kunststofblad met rvs enkele spoelbak
• Grohe eenhendel keukenmengkraan chroom
• Gaskookplaat
• RVS motorloze afzuigkap
Kasten zijn voorzien van Multifunktioneel
verstelmechaniek in binnenwanden en deuren.

Type S1 – Rechte opstelling
incl. bovenkast bestaande uit:
• Halfhoge kast met hierin koelkast en combimagnetron
• Onderkast met 1 deur, 1 lade
• Onderkast met 1 deur
• Onderkast met 1 deur, 1 lade
• Aanrechtkast met 2 deuren
• Bovenkast met 2 deuren
• Kunststofblad met rvs enkele spoelbak
• Grohe eenhendel keukenmengkraan chroom
• Gaskookplaat
• RVS motorloze afzuigkap
Kasten zijn voorzien van Multifunktioneel verstelmechaniek
in binnenwanden en deuren.

Type S4 – Rechte
opstelling incl. bovenkast
bestaande uit:
• Halfhoge kast met hierin koelkast
en combimagnetron
• Onderkast met 1 deur
• Onderkast met 2 deuren
• Onderkast met 1 lade en 1 deur
• Aanrechtkast met 2 deuren
• Onderkast met 2 deuren
• Kunststof werkblad met rvs enkele spoelbak
• Grohe eenhendel keukenmengkraan chroom
• Gaskookplaat
• RVS motorloze afzuigkap
Kasten zijn voorzien van Multifunktioneel
verstelmechaniek in binnenwanden en deuren.
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Voor het grijpen:
SieMatic biedt u standaard de keuze uit een aantal handgrepen in
edelstaal. Stuk voor stuk mooi vormgegeven, maar vooral ook praktisch.
Of heeft u liever een keuken zonder handgrepen, dat kan namelijk ook!

De afbeeldingen van de
types S3 en S5

Type S3 – Hoekopstelling
L-vormig bestaande uit:

worden hier niet afgebeeld, maar zijn vergelijkbaar met de afbeeldingen zoals u deze hier ziet.
De impressies van de keukens zijn indicatief.
De inrichting van de hoekopstellingen worden
mogelijk in spiegelbeeld uitgevoerd. Voor meer
informatie over bovenstaande keukentypes kunt
u terecht in onze showroom, onze adviseurs
helpen u hier graag verder.

• Halfhoge kast met hierin koelkast en combimagnetron
• Onderkast met 1 deur
• Hoekpasstuk
• Aanrechtkast met 2 deuren
• Onderkast met 2 laden en 2 deuren
• Aanrechtkast met 2 deuren
• Kunststofblad met rvs enkele spoelbak
• Grohe eenhendel keukenmengkraan chroom
• Gaskookplaat
• RVS motorloze afzuigkap
Kasten zijn voorzien van Multifunktioneel
verstelmechaniek in binnenwanden en deuren.

Type S5 – Rechte opstelling
bestaande uit:
• Halfhoge kast met hierin koelkast en combimagnetron
• Onderkast met 1 lade en 1 deur
• Onderkast met 2 deuren
• Onderkast met 1 deur
• Aanrechtkast met 2 deuren
• Kunststof werkblad met rvs enkele spoelbak
• Grohe eenhendel keukenmengkraan chroom
• Gaskookplaat
• RVS motorloze afzuigkap
Kasten zijn voorzien van Multifunktioneel
verstelmechaniek in binnenwanden en deuren.

MultiMatic
Daar zit voor iedereen meer in. Van keukenkast tot
functie-element: MultiMatic biedt unieke mogelijkheden om hoge, boven- en onderkasten op een
persoonlijke manier functioneel in te richten en elke
ruimte optimaal te benutten. Individueel Design in
optima forma. Nu en later.
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Keukenstudio Van Vliet
Nieuwendijk 89 4571 LH Axel
Tel +31 (0)115 564070 Fax +31 (0)115 564884
E-mail: siematic-axel@hetnet.nl

Wij nodigen u graag uit in onze showroom om uw individuele
wensen vorm te geven. Na telefonische een afspraak worden in
een persoonlijk gesprek alle mogelijkheden met u besproken.
Onze adviseur is technisch op de hoogte en draagt zorg voor
volledige coördinatie richting de aannemer.
Kortom; redenen te over om binnenkort een bezoek te
brengen aan Keukenstudio Van Vliet!

