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Pure Collection 2018

AR C H I T EC T U U R EN D ES I G N I N P ER F EC T E HAR M ONIE

DE NIEUWE GEOMETRIE
VAN DE KEUKEN
Lijnen scheppen vlakken. Lijsten geven speelruimte. Kubistische vormen worden
objecten. Grafische helderheid zorgt voor een volmaakte symbiose tussen
meubels en architectuur. Het designconcept van de nieuwe SieMatic Collection in de
lifestyle PURE geeft het puristische keukenontwerp volledig nieuwe contouren en
een uniek karakter. Het bijzondere kenmerk is de 2 cm dunne lijst die de geïntegreerde
elementen omkadert: een design dat duidelijke grenzen stelt en tegelijkertijd
ruimte geeft aan talrijke indelings- en ontwerpvarianten – van kastopstelling tot
wandmeubel. Ontwikkeld in samenwerking met het Berlijnse designteam KINZO.
Met de nieuwe SieMatic Collection kunnen sculpturale meubels van tijdloze
elegantie ontworpen worden die eruitzien als objecten en zowel architectonisch als
esthetisch een brug slaan tussen keuken en woonruimte.
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C O N T O U R EN S T R U C T U U R

PURISTISCH ONTWERP
WORDT SCULPTUR A AL

In dit split-levelappartement zorgen twee monolithisch aandoende, donkere wanden
voor spanning. Als een passe-partout omlijsten ze de lichte kastelementen met
hun heldere contouren. Zo ontstaat het beeld dat vrijstaande objecten de ruimte structureren:
het frontaal geplaatste keukenblok fungeert als roomdivider; de haaks staande
hoge kasten voor de galerieachtige wand zorgen voor verbinding. De als een vouwfolder
gevormde trap van zwart staal reflecteert de vormentaal van de verticale houten
lamellen voor de glazen wand. De donkere schaduwvoeg bij plafond en vloer herhaalt
de kracht van het raamprofiel. Ook het lijnenspel van de inbouwspots in het
plafond volgt het grafische ontwerp. Zo ontstaat een geaccentueerd spel met licht
en schaduw, licht en donker, zwart en wit.
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HET SIEMATIC FRAME DESIGN

DE KUNST VAN HET
WEGLATEN, ELEGANT OMLIJST
Karakteristiek voor het design van de nieuwe SieMatic Collection
in de lifestyle PURE is de dialoog tussen lijnen en vlakken,
die consequent zichtbaar is gemaakt - zelfs bij schappen en buffetten.
In het keukenblok bijvoorbeeld vormen werkblad, zijpanelen
en plint een fijn frame dat de greeploze laden omlijst en zo de indruk
van een zwevend meubelstuk wekt. In de combinatie van
onder- en bovenkasten zijn spoelbak, vaatwasser en kookplaat
met afzuigapparatuur geraffineerd geïntegreerd. Uniek qua
uiterlijk en tactiliteit is de kwaliteit van de ‘lotuswitte’ oppervlakken
in de parelachtige SieMatic structuurlak. Het zacht
gemarmerde, levendige oppervlak van het kwartscomposiet
uit het SieMatic StoneDesign-programma, dat voor de
indirect verlichte nis gekozen is, past er perfect bij en benadrukt
de huiselijke elegantie. De hier gekozen materiaal- en
kleurcombinatie is slechts een van de vele mogelijkheden
waarmee ruimtes met de nieuwe SieMatic Collection puristisch
en uiterst individueel kunnen worden vormgegeven.
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P R EC I S I E OV E R DE HE LE LINIE

MINIMALISTISCH
ONTWERP IN MA XIMALE
KWALITEIT
Het levendige middelpunt van dit royale, in het daglicht badende stadsappartement is
de keuken: het eiland met zijn bar en zitplekken fungeert als communicatief ontmoetingspunt;
het schiereiland heeft de uitstraling van een buffet en verbindt zo de keuken met de
woonruimte. Het grafisch heldere, lineaire ontwerpprincipe van het SieMatic Frame Design
komt overeen met de vorm van de raamprofielen, consequent doorgevoerd in de
lijnvoering van de geïntegreerde spots. Elliptische en ronde lichtobjecten breken het strakke
ontwerp op geraffineerde wijze en accentueren het minimalistische karakter van
de keukenmeubelen. De toepassing van hetzelfde materiaal voor vloer en achterwand geeft
de ruimte rust en benadrukt tegelijkertijd het contrasterende kleurgebruik.
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NIEUW DESIGN MET NIEUWE FUNKTIE

PERFECT GEPLAND: HET
PRINCIPE VAN EEN SOLITAIR
In het visuele middelpunt van de ruimte staat het strak
gelijnde, contrastrijk uitgevoerde kookgedeelte tegen de
achterwand. Hier biedt het SieMatic Frame Design speelruimte
voor een unieke, in de nis geïntegreerde combinatie
van schappen en bovenkasten die het signature piece van
de keuken vormt: ragfijne, zwart geanodiseerde aluminiumlijsten
omlijsten de deuren van zwart getint, bijna ondoorzichtig glas.
Door de oppervlakken van de onderkasten in de
SieMatic-struktuurlak ‘sterlinggrijs’ en het hoogwaardige
hout ‘oak onyx’ en asymmetrisch geplaatste bar komen
de karakteristieke, 2 cm dunne lijsten bijzonder goed tot hun
recht. De hoge kasten met geïntegreerde apparatuur
werken sculpturaal maar niet dominant, omdat hun volume
voor de helft in de muur verzonken is.
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A RC HI T EC T U U R P U U R

VAN INTERIOR DESIGN NA AR
INTEGR ATED DESIGN

Schuine wanden met hoge ramen over de hele kaphoogte: een architectuur
die vraagt om een hoogwaardig, op maat gesneden ontwerp. Hier vormen interieuren productdesign een unieke symbiose die de meubels in de architectuur
integreert en ze een transparante lichtheid verschaft. In de gevelwand, die tot aan de
nok van een huiselijk-elegante steen is voorzien, zijn bovenkasten en schappen
aangebracht. Het open vak in het eiland herhaalt de sfeer van de wandbekleding. De
combinatie van hoge kasten met royale maar discreet geïntegreerde apparatuur,
is onderdeel van het keukenblok, dat als roomdivider het centrum vormt.
Het SieMatic Frame Design wordt met het smalle zwevende schap in het
woongedeelte consequent voortgezet.

PA G I N A _ 14

Pure Collection 2018

GERAFFINEERD GEÏNTEGREERD

DE ESTHETIEK VAN DE
DRIE DIMENSIES
In een nis van de gevelwand zijn de bovenkasten
en schappen strak ingebouwd. Bovenkasten, schappen en
onderkasten hebben echter verschillende dieptes,
waardoor het strenge aspect van het grafische ontwerp
doorbroken wordt en de ruimte bijzonder huiselijke
dimensies krijgt. De contouren van het Frame Design worden
in de nis door een L-vormige baan van led-licht
doorgevoerd, waardoor de daaronder gepresenteerde
objecten in sfeervol licht worden gehuld.
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INTERIORDESIGN OP MAAT

TIJDLOZE ELEGANTIE ALS
MA AT DER DINGEN
Het samenspel van wandbekleding en meubeloppervlakken verleent de hele ruimte een tijdloos elegant karakter.
In verfijnde kleurharmonie met het steen op de
gevelwand is het centrale keukenblok, dat het woongedeelte
met de keuken verbindt, en bekleed is met een chic
zijdeachtig materiaal. Voor de oppervlakken van de meubels
is het SieMatic-houtdecor ‘oak onyx’ gekozen. Dit
hoogwaardige materiaal, dat qua uitstraling de natuur
bijzonder waarheidsgetrouw evenaart, straalt huiselijke
warmte uit en biedt tegelijkertijd de ideale voorwaarden
voor het plaatsen van een keuken.
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D E MAT ER I ALEN EN K LEU R EN

HET MINDER-IS-MEER-CONCEPT
Tot de minimalistische designtaal van de nieuwe SieMatic Collection in de lifestyle PURE hoort
ook een materialen- en kleurenspectrum dat naadloos op het ontwerpconcept afgestemd is. Zo wordt een keuze
gemaakt die volledig past bij het vormgevingsconcept en even tijdloos elegant is. De materiaalen kleurvarianten kunnen uitstekend met elkaar gecombineerd worden – voor een uitvoering in geraffineerd
ton-sur-ton of juist krachtig contrastrijk.
L AK FIJNE STRUCTUUR

lotuswit – sterlinggrijs – grafietgrijs – zwart
SieMatic struktuurlak blinkt uit door zijn gelijkmatige, parelachtige structuur op de matte oppervlakken,
die even verfijnd te zien als te voelen is. De fronten zijn op hoogwaardige wijze gelakt.
Ze zijn daardoor perfect bestand tegen de eisen die een keuken stelt.
K U N S T S TO F M AT

lotuswit – sterlinggrijs – grafietgrijs – oak java – oak onyx
Oppervlakken in de SieMatic kunststof-toplaag met voegloze laserranden zijn even ongecompliceerde
alternatieven: zwaar belastbaar, extreem onderhoudsvriendelijk en absoluut hygiënisch.
Ze hebben een hoogwaardige uitstraling en in de uitvoeringen ‘oak java’ en ‘oak onyx’ een verbluffend
natuurlijk uiterlijk.
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D E I N T ER I EU R U I T R U S T I N G

ORDE VR A AGT OM SYSTEEM

Nergens is ruimte zo waardevol als in de keuken. De SieMatic-interieursystemen maken het
mogelijk om geen centimeter verloren te laten gaan en een optimale sortering van uw keukengerei te bereiken.
Daarvoor zorgen de gepatenteerde SieMatic Multifunctionele Rails, onderverdeeld in een fijn 16 mm-raster.
De rails zijn beschikbaar voor ieder SieMatic-kastelement, maar kunnen ook op deuren worden ingezet.
De SieMatic-elementdragers, die geheel naar wens met de talrijke SieMatic-interieurelementen kunnen worden
gecombineerd, zijn daarin heel eenvoudig en veilig te bevestigen door ze 90 graden te draaien.
De schroefgaten zijn afgesloten en zo tegen het binnendringen van stof en vocht beschermd. Voor de individuele
uitrusting van keuken- en voorraadladen staan eveneens verscheidene SieMatic-systemen ter beschikking.
Om uit de vele mogelijkheden de voor uw persoonlijke behoefte meest geschikte combinatie te vinden,
bevelen wij u aan om de keuze samen met een SieMatic-adviseur te maken.
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