
HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

SAMEN MET U CREËREN WIJ
HET HART VAN UW WONING

Met SieMatic heeft u enorm veel mogelijkheden om de 
keuken te realiseren die bij u past. 
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’s-Gravenweg, waar de geschiedenis voelbaar is, met diverse oorspronkelijke stijlen. 

De ’s-Gravenweg strekt zich ruim tien kilometer uit tussen de Hoflaan in Rotterdam Kralingen en de bocht van de 
Hollandsche IJssel bij Kortenoord. Ten oosten van het midden van deze lange weg ligt de locatie van deze nieuwe 
ontwikkeling. Tot medio 2018 bevond zich hier de karakteristieke, in Saksische stijl opgetrokken Johannahoeve. 
Kenmerkend voor dit gedeelte van de weg is het vele groen. Knotwilgen en vele andere boomsoorten sieren de oevers 
van de slootjes, die de kavels van de weg scheiden.

Wonen aan de 
‘s Gravenweg







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 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.

Valkenburg b.v. & Satink 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.

Uw professionele partners





U bent van harte welkom in onze prachtige showroom waar u wordt 
ondergedompeld in de belevingswereld van SieMatic en ontdek welke 

lifestyle het beste bij u past. SieMatic biedt u een keuken die direct 
aansluit op uw stijl van leven. Want lifestyles vormden de inspiratie bij 

het ontwerpen van de keuken en de compleet ingerichte ruimtes 
waarin u ze in onze showroom ziet. Een verfrissende manier van 

keukens bekijken. Bijna alsof u thuis bent! 

Als dank voor uw bezoek aan onze showroom bieden wij u een geheel 
verzorgd arrangement aan bij De Librije. Het arrangement bestaat uit 
een welkomstdrankje en hapje, een 8-gangen diner in Restaurant De 
Librije inclusief een wijnarrangement om vervolgens een nachtje te 

vertoeven in het luxe hotel met een uitgebreid ontbijt. Uiteraard mag 
de parkeerservice hier niet bij ontbreken. 

Wij wensen u een onvergetelijke beleving bij De Librije!

Satink Keukens heet u welkom! 



Uw SieMatic adviseur

U komt bij Satink Keukens terecht in de grootste SieMatic
keukenshowroom van Europa! Onder andere het nieuwe SLX design, de 
nieuwste greeploze keuken en maar liefst 1500 vierkante meter aan 
exclusieve en tijdloze keukens uit de SieMatic SLX-lijn, zal u meerdere 
keren in onze showroom terugvinden. De perfecte hoek, de aangenaam 
aanvoelende structuur van de greeplijst én het kwaliteitsmateriaal, maken 
van deze SieMatic SLX een ware blikvanger.



Het ontwerp

Onze adviseurs denken graag mee over de optimale invulling van uw eigen 
keuken in uw nieuwe huis. Wij gaan ons uiterste best doen om u een nóg 
gezelliger thuis te geven. Met Satink Keukens kunt u terugvallen op een 

gerenommeerd bedrijf dat elke woondroom uit wil laten komen. Zodat u niet 
alleen plezierig kunt wonen, maar ook lekker én gezond kunt leven. 

Het is echter niet eenvoudig om precies die keuken te ontwerpen die u wenst. 
U bent dan ook van harte uitgenodigd in onze showroom. Samen met één 

van onze adviseurs kunnen aanpassingen en wijzigingen worden 
doorgevoerd in de door ons opgestelde keuken in uw nieuwe huis.

Om u volledig te ontzorgen zullen verplaatsingen van de basis-
installatiepunten binnen de vastgestelde keukenruimte geen extra kosten 

met zich meebrengen.
Aanvullingen en andere persoonlijke wensen worden door Satink

rechtstreeks met de aannemer gecoördineerd.

Satink Keukens is de professionele partner voor uw keuken.



Wij zien keukens als leefruimtes.

DAAROM DENKEN WIJ 
BIJ SATINK 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







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.

SIEMATIC MULTIMATIC
___________

ALLES OP ORDE HEBBEN EN MEER

SieMatic Multimatic







Benadruk het buitengewone van het alledaagse:
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.

Partner in technologie

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. 



Ons team heet u van harte welkom!

Huub van Doornestraat 4

8013 NR Zwolle

+31 38 454 2975

verkoop@satink-zwolle.nl


