


Prachtig dorps wonen in Quatrebras Park! 
Een leefomgeving van ronde singels, wijkjes vol groen & water en gelegen nabij het centrum van Badhoevedorp.



Een bezoek dat nieuwe deuren opent

In deze keukenpresentatie vind je een omschrijving van de
SieMatic keuken die is opgenomen in de v.o.n. prijs van je

woning. Maar er is nog veel meer mogelijk, omdat de ideale
keuken voor iedereen anders is.

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, accessoiretrends
en alle mogelijkheden op het gebied van materialen en designs

voor werkbladen en keukenmeubelen.

Vervolgens stel je onder begeleiding van een SieMatic keuken 
specialist een keuken samen, die écht bij jou past.



Wij zien keukens als leefruimtes.

DAAROM DENKEN WIJ 
BIJ HOMESTUDIOS NIET 
IN PRODUCTEN MAAR IN 

LIFESTYLE

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 voor iedere leefsituatie het juiste 
keukenconcept. Uiteindelijk wordt een 

SieMatic deel van de familie vaak 
decennialang.



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





De keuken voor de woningtypes
CAMELIA, CYCLAMEN, ANCOLIE, 

TULIPE en MAGNOLIA

DIT ONTWERP IS OPGENOMEN IN DE V.O.N. PRIJS VAN 
JE WONING

Deze keukenopstelling geldt voor de bouwnummers
3.085 t/m 3.163

SieMatic /  Greephoudende uitvoering
-Kunststof/SieMatic colorsystem mat
-Beugelgreep: edelstaal
-Werkblad: composiet
-Spoelbak: RVS
-Kraan: Eos Neo eenhendel mengkraan

Siemens apparatuur
-Koelvriescombinatie

-Geïntegreerde vaatwasser
-Inductiekookplaat
-Compacte combioven
-Wandschouwkap

Dit keukenontwerp exclusief getoonde accessoires
vertegenwoordigt een waarde van € 14.250,--

inclusief BTW

De keuken wordt KookKlaar ® opgeleverd.





De keuken voor de woningtypes
PAVOT en PERCE-NEIGE

DIT ONTWERP IS OPGENOMEN IN DE V.O.N. PRIJS 
VAN JE WONING

Deze keukenopstelling geldt voor de bouwnummers
3.068 t/m 3.084

SieMatic  /  Greeploze uitvoering
-Kunststof/SieMatic colorsystem zijdemat
-Komgreep edelstaal
-Werkblad: composiet
-Spoelbak: RVS
-Kraan: Quooker flex chroom

Siemens apparatuur
-Koelvriescombinatie
-Geïntegreerde vaatwasser
-Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging
-Combioven

Dit keukenontwerp exclusief getoonde accessoires
vertegenwoordigt een waarde van € 20.650,--

inclusief BTW

De keuken wordt KookKlaar ® opgeleverd.





De keuken voor het woningtype
CALLA

DIT ONTWERP IS OPGENOMEN IN DE V.O.N. PRIJS 
VAN JE WONING

Deze keukenopstelling geldt voor de bouwnummers
3.066 en 3.067

SieMatic /  Greeploze uitvoering
-Kunststof/SieMatic colorsystem zijdemat
-Komgreep edelstaal
-Werkblad: composiet
-Spoelbak: zwart
-Kraan: Quooker flex zwart

Siemens apparatuur
-Koelvriescombinatie
-Geïntegreerde vaatwasser
-Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging
-Stoomoven

Dit keukenontwerp exclusief getoonde accessoires
vertegenwoordigt een waarde van € 21.200,--

inclusief BTW

De 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

QUATREBRAS PARK QUARTIER III

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




