Keukens

Keuken- en interieurdesignconcepten
van tijdloze elegantie

Kitchen Interior Design
Sinds 1929

Uw professionele partners
Horsman&Co & SieMatic / keukenstudio ALKA
Het feit dat u deze brochure doorleest, bewijst onomstotelijk dat u kwaliteit herkent en waardeert.
Dat geldt net zo goed voor uw toekomstige woning 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.
Horsman&Co en SieMatic / keukenstudio ALKA
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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Type A

Dit ontwerp is opgenomen in de v.o.n. prijs van uw woning

Cadeau van Alka
2 barkrukken

SieMatic premium materialen
oppervlakte:
komgreep:
werkblad:
		
spoelbak:
Kraan: 		

kunststof/SieMatic colorsystem
edelstaal
composiet met inbouw stopcontact
twee seppe barkrukken
roestvrijstaal
Franke rvs

Siemens studioLine apparatuur
‒
‒
‒
‒
‒

inbouw koeler en vriezer
geïntegreerde vaatwasser
inductie kookplaat met afzuiging
multifunctionele oven
cook control magnetron

€15.000,--

KookKlaar, inclusief BTW
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Type B

Dit ontwerp is opgenomen in de v.o.n. prijs van uw woning

Cadeau van Alka
2 barkrukken

SieMatic premium materialen
oppervlakte:
komgreep:
werkblad:
		
spoelbak:
Kraan: 		

kunststof/SieMatic colorsystem
edelstaal
composiet met inbouw stopcontact
twee seppe barkrukken
roestvrijstaal
Franke rvs

Siemens studioLine apparatuur
‒
‒
‒
‒
‒

inbouw koeler en vriezer
geïntegreerde vaatwasser
inductie kookplaat met afzuiging
multifunctionele oven
cook control magnetron

€ 15.000,--

KookKlaar, inclusief BTW
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Type C

Dit ontwerp is opgenomen in de v.o.n. prijs van uw woning

Cadeau van Alka
2 barkrukken

SieMatic premium materialen
oppervlakte:
komgreep:
werkblad:
		
spoelbak:
Kraan: 		

kunststof/SieMatic colorsystem
edelstaal
composiet met inbouw stopcontact
twee seppe barkrukken
roestvrijstaal
Franke rvs

Siemens studioLine apparatuur
‒
‒
‒
‒
‒

inbouw koeler en vriezer
geïntegreerde vaatwasser
inductie kookplaat met afzuiging
multifunctionele oven
cook control magnetron

€ 12.500,--

KookKlaar, inclusief BTW
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Type D

Dit ontwerp is opgenomen in de v.o.n. prijs van uw woning

Cadeau van Alka
2 barkrukken

SieMatic premium materialen
oppervlakte:
komgreep:
werkblad:
		
spoelbak:
Kraan: 		

kunststof/SieMatic colorsystem
edelstaal
composiet met inbouw stopcontact
twee seppe barkrukken
roestvrijstaal
Franke rvs

Siemens studioLine apparatuur
‒
‒
‒
‒
‒

inbouw koeler en vriezer
geïntegreerde vaatwasser
inductie kookplaat met afzuiging
multifunctionele oven
cook control magnetron

€ 12.500,--

KookKlaar, inclusief BTW
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Type E

Dit ontwerp is opgenomen in de v.o.n. prijs van uw woning

Cadeau van Alka
2 barkrukken

SieMatic premium materialen
oppervlakte:
komgreep:
werkblad:
		
spoelbak:
Kraan: 		

kunststof/SieMatic colorsystem
edelstaal
composiet met inbouw stopcontact
twee seppe barkrukken
roestvrijstaal
Quooker Fusion

Miele apparatuur
‒
‒
‒
‒
‒

inbouw koeler en vriezer
geïntegreerde vaatwasser
inductie kookplaat met afzuiging
Vitroline oven/magnetron
Vitroline/multifunctionele oven

€ 20.000,--

KookKlaar, inclusief BTW
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Type F

Dit ontwerp is opgenomen in de v.o.n. prijs van uw woning

Cadeau van Alka
2 barkrukken

SieMatic premium materialen
oppervlakte:
komgreep:
werkblad:
		
spoelbak:
Kraan: 		

kunststof/SieMatic colorsystem
edelstaal
composiet met inbouw stopcontact
twee seppe barkrukken
roestvrijstaal
Franke rvs

Siemens studioLine apparatuur
‒
‒
‒
‒
‒

inbouw koeler en vriezer
geïntegreerde vaatwasser
inductie kookplaat met afzuiging
multifunctionele oven
cook control magnetron

€ 12.500,--

KookKlaar, inclusief BTW
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Over vormgeving en schoonheid
Pure | Classic | Urban

Wij zien keukens als leefruimtes.
Daarom denken wij niet in producten maar in lifestyles.
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 internationaal voor iedere- en leefsituatie het juiste
keukenconcept. Uiteindelijk wordt een SieMatic deel van de familie- vaak decennialang.
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De 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.
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De 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.
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De SieMatic-lifestyle

CLASSIC
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.
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Alles op orde hebben en meer.

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.
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Uw SieMatic adviseur
Van harte welkom

Deskundig advies en een professioneel ontwerp
Keukenstudio ALKA staat sinds 1981 garant voor kwaliteitskeukens van het hoogste niveau. We zijn een echt familiebedrijf waarbij persoonlijke aandacht en oog voor detail
hoog in het vaandel staan. Bij ons vindt u tijdloze designkeukens met innovatieve oplossingen die bijdragen aan
kookplezier en het leven leuker maken.
Onmiskenbare en stijlvol gepresenteerd op basis van stijlcollecties: Pure, Urban en Classic.
U vind bij ons de nieuwste apparatuur en accessoiretrends
en alle mogelijkheden op gebied van materialen en designs
voor werkbladen en keukenmeubelen.

De passie van een familiebedrijf willen
wij u graag laten ervaren!
Wouter H. Kruk

ALKA
Cruquisweg 27
2102 LS Heemstede
023 529 5850
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Partner in technologie

`For a life less ordinary´

Als partner in technologie kiezen we bij SieMatic voor Siemens.
Al ruim 170 jaar staat Siemens voor baanbrekende technologie, ontwikkeld om uw huishouden naar een hoger
niveau te tillen. Het bieden van oplossingen die het leven eenvoudiger, efficiënter en specialer maken is bij de
ontwikkeling van apparatuur daarom altijd het uitgangspunt.
Benadruk het buitengewone van het alledaagse: studioLine van Siemens.
Het studioLine assortiment van Siemens spreekt tot de verbeelding met een fascinerend design en unieke prestaties. StudioLine is een premium serie, en staat voor het beste wat Siemens te bieden heeft op het gebied van
inbouwapparatuur. De apparaten zijn ontwikkeld voor iedereen die het gewone niet goed genoeg vindt, en op
zoek is naar het buitengewone in het leven.
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