


KEUKENS DIE PLEZIER GEVEN

Een keuken van SieMatic is u op het lijf geschreven; een keuken die naadloos aansluit op uw 
persoonlijke wensen en de individuele stijl van uw interieur.

Dura Vermeer en SieMatic hebben gezamelijk geϊnvesteerd in een unieke samenwerking waardoor 
u verzekerd bent van het beste resultaat: een SieMatic keuken die garant staat voor jarenlang 

kookcomfort en esthetisch plezier.
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___________



Shakespeare Island wordt een mooi, waterrijk eiland waar het heerlijk wonen is.
Stel je eens voor: de kinderen spelen veilig voor de deur; de winkels, scholen en zorgvoorzieningen om de hoek en op elk moment van de dag kun je zo een 

wandeling maken langs de Toolenburger plas.
Aantrekkelijk vooruitzicht!

In totaal komen er op Shakespeare Island 33 bijzondere woningen op ruime kavels, waarvan 22 twee-onder-een kapwoningen en 11 vrijstaande woningen.

Er zijn veel verschillende woningtypes en de kavels zijn ouderwets groot, van 270 m² tot en met 452 m².
De woonoppervlaktes variëren van circa 172 m² tot en met 230 m².

Alle woningen liggen met de achtertuin aan het water en hebben een fraaie vlonder.
Elke woning beschikt over twee parkeerplaatsen op eigen grond.

INSPIRERENDE OMGEVING

___________



Wij weten dat het kopen van een nieuwbouwhuis gepaard gaat met 
het maken van veel keuzes in een korte periode. 

Welke opties kies je om je huis te vergroten? Welke indeling wil je? 
Welke tegelkleur past het beste bij je levensstijl? 

Hoeveel wandcontactdozen wil je in je werkkamer? 
Met andere woorden: hoe wil je wonen? 

Als koper van een nieuwbouwhuis doorloop je een intensief en 
spannend proces.

DESKUNDIG ADVIES EN  PROFESSIONEEL  ONTWERP

EEN BEZOEK DAT
NIEUWE DEUREN OPENT

___________

THUIS - De Showroom biedt wat u van ons mag verwachten.
Tijdloze designproducten met innovatieve oplossingen die 

bijdragen aan woonplezier en gericht op je levensstijl. 
Onmiskenbaar en stijlvol gepresenteerd op basis van  stijlcollecties 

van SieMatic
Pure, Urban en Classic.
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PURE INSPIRATIE
___________
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Architectonisch design gekenmerkt door een strakke lijnvoering met weglating van  alles 
wat  overbodig is. Minimalistisch zoals u wilt. Alles in één kleur dan wel houtsoort of 

met accenten door het aanbrengen van contrasten. Eenvoud aan de buitenkant, 
geavanceerde en doordachte details aan de binnenkant.

SieMatic heeft internationale designprijzen gewonnen met details, zoals even prachtige 
als praktische indelingsmogelijkheden voor meubelen, laden en uittrekelementen. 





URBAN INSPIRATIE
___________
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Stedelijk wonen kan overal.
SieMatic realiseert keukens die de sfeer ademen van stadswoningen.

Met een indeling die net zo onconventioneel is als uw manier van leven.
Losse elementen waarin alle keukenfuncties slim en creatief bij elkaar worden gebracht,

precies zoals u wilt.
Met ruimte voor apparaten met een retro-look, designmeubels met levenservaring,

vakantieherinneringen en een kruidentuintje.

Een levendige keuken waarin genieten verder gaat dan koken, eten en drinken.





CLASSIC INSPIRATIE
___________
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Een stijl die u zelf bepaalt door een combinatie te kiezen
van vormen, materialen, kleuren en details.

Gebaseerd op de grote klassiekers, maar zo eigentijds als u wilt,
met alle praktische eigenschappen en handige snufjes van een moderne keuken.

Ingetogen, romantisch, uitbundig of zelfs glamoureus.
Geen reproductie van antiek maar een totaal nieuwe interpretatie van het begrip

`Classic´ dat ook in je nieuwe woning schitterend tot zijn recht komt.





INDRUKWEKKENDE 
TECHNIEK

&
FASCINEREND 

DESIGN
Wij hebben gekozen voor Siemens, omdat de 
nieuwste technologie in het design en jouw 

persoonlijke stijl centraal staan.

___________
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ONTWERP:    Woning type B1 en B2

___________

DIT ONTWERP VERTEGENWOORDIGT EEN WAARDE VAN

€ 12.500,- inclusief BTW
EN IS VRIJ TE BESTEDEN BIJ;  THUIS –De Showroom

SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN

oppervlakte: hoogwaardige kunststof/SieMatic Colorsystem
greeploos: edelstaal

werkblad: graniet met achterwanden
spoelbak: roestvrijstaal met designkraan 

SIEMENS PREMIUM APPARATUUR
5 jaar garantie

oven met magnetron
geïntegreerde koelkast met vriesvak

geïntegreerde vaatwasser
inductiekookplaat
wandafzuigkap rvs

PAGINA 13

Bovenaanzicht Vooraanzicht

koelkast   kookplaat   vaatwasser      wandafzuigkap  spoelbak    oven-magnetron        uittrekelement                         





ONTWERP:    Woning type B3, E, F en G

___________

SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN

oppervlakte: hoogwaardige kunststof/SieMatic Colorsystem
greeploos: edelstaal

werkblad: graniet met achterwanden
spoelbak: roestvrijstaal met designkraan 

SIEMENS PREMIUM APPARATUUR
5 jaar garantie

oven met magnetron
geïntegreerde koelkast met vriesvak

geïntegreerde vaatwasser
inductiekookplaat
wandafzuigkap rvs
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DIT ONTWERP VERTEGENWOORDIGT EEN WAARDE VAN

€ 12.500,- inclusief BTW
EN IS VRIJ TE BESTEDEN BIJ;  THUIS –De Showroom





ONTWERP:  Woning type C

___________

SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN

oppervlakte: hoogwaardige kunststof/SieMatic Colorsystem
greeploos: edelstaal
werkblad: graniet 

spoelbak: roestvrijstaal met Quooker kraan 

SIEMENS PREMIUM APPARATUUR
5 jaar garantie

oven met magnetron
geïntegreerde koelkast met vriesvak

geïntegreerde vaatwasser
inductiekooplaat

eiland blokafzuigkap rvs

DIT ONTWERP VERTEGENWOORDIGT EEN WAARDE VAN

€ 15.000,- inclusief BTW
EN IS VRIJ TE BESTEDEN BIJ;  THUIS –De Showroom
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SIEMATIC MULTIMATIC
___________

30% meer opbergruimte.

Met MultiMatic wordt de designfilosofie van de SieMatic interieursystemen voor
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.

ALLES OP ORDE HEBBEN EN MEER
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´T LIEFST HET BESTE

DIT IS ONZE KWALITEITSSFILOSFIE

Kwaliteit die ervoor zorgt dat u jarenlang van uw SieMatic 
keuken gebruik kunt maken. 

Het gevolg van toepassing van hoogwaardige materialen 
die met 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 gekwalificeerde medewerkers en 
de vernieuwde productietechniek maar, ook in de rijke 
ervaring van onze onderneming: sinds 1929 worden bij 

SieMatic eersteklas keukenmeubelen gemaakt – en anders 
niets.
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___________
Welkom

Voor inspiratie, design en innovatie

in Haarlem
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