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Uw professionele partners

Keuken- en interieurdesignconcepten

van tijdloze elegantie

Het feit dat u deze brochure doorleest, bewijst onomstotelijk dat u 
kwaliteit herkent en waardeert. 

Dat geldt net zo goed voor uw toekomstige appartement als voor uw
toekomstige keuken. 

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

individuele stijl van uw interieur.

Vlassak Aannemingsmaatschappij en SieMatic / Goergen keukens
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.

Vlassak Aannemingsmaatschappij & SieMatic / Goergen keukens



OolderVeste aan ‘t Water is een schiereiland dat omzoomd wordt door groen en waar 
je als bewoner altijd op het water uitkijkt. De 2 onder 1 kapwoningen en vrijstaande 

villa’s zijn opvallend riant en allen voorzien van een overdekte veranda als verlengstuk 
van de leefkeuken of living. Binnen en buiten lopen vloeiend in elkaar over. 

Zittend op de overdekte veranda kijk je vrij uit en geniet je met vrienden en familie 
van een borrel of barbecue. In OolderVeste aan ‘t Water leef je het goede leven. 

Wonen in OOLDERVESTE 
AAN ‘T WATER



Al meer dan 90 jaar ervaring op het gebied van keukens!

We gaan al heel wat jaren mee en hebben ook heel wat meegemaakt. Wij 
vinden het belangrijk om mee te gaan met de tijd en te blijven innoveren. 
Dat kunnen wij als geen ander. Blijven innoveren in het samenstellen van 

de mooiste keukens, dat is onze specialiteit. Wij maken hierbij gebruik van 
de beste merken en de nieuwste technologieën. Dit zorgt ervoor dat wij de 

beste service en kwaliteit kunnen leveren voor onze klanten.

Wij gaan graag een stapje verder
– daag ons uit!

Uw SieMatic adviseur



Wij zien keukens als leefruimtes.

DAAROM DENKEN WIJ 
BIJ GOERGEN KEUKENS 

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





Realisatie zonder compromissen:

Het keukenontwerp dat u wordt aangeboden is afgestemd op uw leefruimte. 

Fijne materialen, subtiel mooie vormen, rechte lijnen en ongedwongen design –
de deskundigheid blijkt bij de S2 in alle details en geeft zo het gevoel, 

aangekomen te zijn.

De pregnante greepuitsparing van de S2 speelt perfect met materialen en 
verleent zo zelfs gladde oppervlakken een indrukwekkende driedimensionaliteit.

S2



DIT ONTWERP IS OPGENOMEN IN DE V.O.N. PRIJS VAN 
UW WONING (type A)

SieMatic / S2 / greeploze uitvoering
- Kunststof/SieMatic colorsystem
- Werkblad: composiet
- Spoelbak: RVS
- Kraan: Quooker RVS

Apparatuur
- Integreerbare koelkast/Siemens

- Volledig integreerbare vaatwasser/Siemens
- Compacte combimagnetron/Siemens
- Inductiekookplaat met ingebouwde

kookveldafzuiging/Bora
- Wijnklimaatkast/Miele

Dit keukenontwerp exclusief getoonde accessoires
vertegenwoordigt een waarde van €18.300,-- inclusief BTW

Keuken wordt kookklaar ® opgeleverd.
.





DIT ONTWERP IS OPGENOMEN IN DE V.O.N. PRIJS VAN 
UW WONING (type B, D en F)

SieMatic / S2 / greeploze uitvoering
- Kunststof/SieMatic colorsystem
- Werkblad: composiet
- Spoelbak: RVS
- Kraan: Eenhendelmengkraan Kubus RVS

Apparatuur
- Integreerbare koelkast/Siemens

- Volledig integreerbare vaatwasser/Siemens
- Compacte combimagnetron/Siemens
- Inductiekookplaat met ingebouwde

kookveldafzuiging/Bora

Dit keukenontwerp exclusief getoonde accessoires
vertegenwoordigt een waarde van €12.790,--

inclusief BTW

Keuken wordt kookklaar ® opgeleverd.





DIT ONTWERP IS OPGENOMEN IN DE V.O.N. PRIJS 
VAN UW WONING (type E)

SieMatic / S2 / greeploze uitvoering
- Kunststof/SieMatic colorsystem
- Werkblad: composiet
- Spoelbak: RVS
- Kraan: Eenhendelmengkraan Kubus RVS

Apparatuur
- Integreerbare koelkast/Siemens
- Volledig integreerbare vaatwasser/Siemens
- Compacte combimagnetron/Siemens
- Inductiekookplaat met ingebouwde

kookveldafzuiging/Bora

Dit keukenontwerp exclusief getoonde accessoires
vertegenwoordigt een waarde van €12.790,--

inclusief BTW

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´



Nijverheidsweg 17-18 6171 AZ, Tel. 046 433 1367

Als je straks de trotse, toekomstige bewoner bent van een woning in 
OolderVeste aan 't Water

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

Goergen Keukens Showroom Stein

De enige SieMatic Imagestore in Limburg!


