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Bij THUIS is veel mogelijk om jouw droom-

keuken te realiseren. Wij inspireren je graag 

met de lifestyle-keukens Pure, Urban en 

Classic van SieMatic. Ook hebben we vast 

een aantal mogelijkheden voor je uit-

gewerkt. Je vindt de ontwerpen in deze 

brochure. De ontwerpen zijn afgestemd op 

de keuken ruimte van jouw huis. Uiteraard 

is het mogelijk om te kiezen voor andere 

werkbladen, apparatuur en opstellingen. 

Er is volop keuze.

Het team van THUIS  ziet er naar uit om 

je binnenkort te ontvangen en samen de 

keuken van je dromen te realiseren.

Keukeninspiratie
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Architectonisch design gekenmerkt door 

een strakke lijnvoering met weglating van 

alles wat overbodig is. Minimalistisch zoals 

je 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. 

Pure
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Urban

Stedelijk wonen kan overal. SieMatic re-

aliseert keukens die de sfeer ademen van 

stadswoningen. Met een indeling die net 

zo onconventioneel is als jouw manier 

van leven. Losse elementen waarin alle 

keukenfuncties slim en creatief bij elkaar 

worden gebracht, precies zoals jij wilt. Met 

ruimte voor apparaten met een retro-look, 

designmeubels met levenservaring, vakan-

tieherinneringen en een kruidentuintje. Een 

levendige keuken waarin genieten verder 

gaat dan koken, eten en drinken.
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Classic

Een stijl die je zelf bepaalt door een com-

binatie te kiezen van vormen, materialen, 

kleuren en details. Gebaseerd op de grote 

klassiekers, maar zo eigentijds als jij 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.
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Het keukenontwerp
Bouwnummer 303-304
307-309-310-408-409

SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN

Keuken   Hoogwaardig kunststof/ 
SieMatic Colorsystem/ 
SimiLaque zijdemat 
(anti fingerprint)

Greeploos  Edelstaal
Werkblad & achterwand   
 Graniet
Spoelbak   Roestvrijstaal met  

Hansgrohe kraan

SIEMENS PREMIUM APPARATUUR

• Combimagnetron
•  Geïntegreerde koelkast met  

vriesvak (hoog model)
• Geïntegreerde vaatwasser
• Inductie kookplaat
• Afzuigunit

Dit keukenontwerp is opgenomen 
in de V.O.N.-prijs van de woning.



1514

SieMatic

SieMatic heeft internationale design- 

prijzen gewonnen met details, zoals even  

prachtige als praktische indelingsmoge- 

lijkheden voor meubelen, laden en uittrek- 

elementen.
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Siemens

Wij hebben gekozen voor Siemens, omdat 

de nieuwste technologie in het design en 

jouw persoonlijke stijl centraal staan.



   Het stappenplan naar 
jouw droomhuis:

1   Bespreek met jouw verkoop adviseur de 

indeling van jouw huis. Kies de upgrades 

en extra’s.

2   Creëer badkamer en toilet helemaal naar 

jouw smaak.

3    Kiezen maakt hongerig, dus geniet van een  

welverdiende lunch.

4    Design de keuken van jouw dromen.

5    Maak het geheel compleet met een mooie 

wand- en vloerafwerking (optioneel).

6    Alles akkoord? Onderteken de offertes en 

wij gaan voor je aan de slag!

7    Enkele weken voor de oplevering controleert 

THUIS de woning en de maatvoering van 

de keuken en installatiepunten.

8    In een laatste gesprek met de interieur-

specialist bespreek je eventuele wijzigingen.

9   De keuzes bij THUIS - de showroom worden 

voor de oplevering van jouw woning aan-

gebracht en vallen onder de SWK garantie-

voorwaarden.

  Wanneer je niet voor een keuken van THUIS kiest, 

plaats je zelf je keuken. De leidingen in de woning 

zijn afgedopt op de plaats volgens contractteken-

ing. In de contractmap vind je alle informatie over 

het ‘casco’ opleveren van de keuken.

een dag bij THUIS
de showroom
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