
Onze wereld 
van SieMatic

ONTDEKKEN & INSPIREREN



G raag nemen wij u in dit Inspiratie magazine mee in onze Satink 
wereld. Een wereld waarin u en uw nieuwe keuken voor ons 
centraal staat. Dat doen wij al meer dan 30 jaar. In dit magazine 

doet u niet alleen volop inspiratie op. U ontdekt ook alles wat u nodig 
heeft voor uw nieuwe keuken. Wij nemen u in dit magazine tot in detail 
mee. Zo ziet u de laatste keukentrends, leest u meer over ons en de 
lifestyles van het gerenommeerde keukenmerk SieMatic. 

STAP IN ONZE BELEVINGSWERELD
In onze showroom van 4.000 m2 komt alles van Satink Keukens 

samen. U beleeft bij binnenkomst meteen de vakkundigheid van 
onze mensen en u ontdekt ons fantastische keukenaanbod in 

detail en voor elke prijsklasse. Neemt u gerust de tijd om 
in onze showroom rond te lopen. Materialen te voelen 
op ons Keuzeplein. Alle mogelijkheden op het gebied 
van keukenapparatuur te ontdekken. De verschillende 
keukenstijlen te ervaren. En geniet ondertussen van een 
kopje koffie op ons Koffieplein. Onze gastvrouw en 
keukenadviseur begeleiden u graag persoonlijk tijdens uw 
bezoek.  

 
ONZE VAKMENSEN STAAN VOOR U KLAAR 

Ontmoet diverse vakmensen als u onze showroom 
binnenstapt. Prettig om te weten: wij werken zoveel mogelijk 

met onze eigen mensen. Van gastvrouw tot keukenmonteur. Koopt 
u een keuken bij ons, dan voelt dit vertrouwd. Uw keukenadviseur 

schakelt direct met onze collega’s van installatie en montage. Zo weet 
iedereen de juiste stap naar uw nieuwe keuken te maken. Komt u tijdens 
het koken in uw nieuwe keuken iets tegen? Neem dan contact op met uw 
persoonlijke Satink-aanspreekpunt. Wij lossen het vakkundig voor u op.

BENT U OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE KEUKEN? 
Gebruik dit Inspiratiemagazine dan in uw oriëntatieproces. Vul onze 
vragenlijst in, gebruik het moodboard en neem ze mee naar onze 
Satink Keukens-showroom. Een goed startpunt om samen met uw 
keukenadviseur aan de slag te gaan. 
 
Veel inspiratie- en leesplezier! 
 
Met een gastvrije groet, 
 
Dinand Plekkenpol 
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V oor elke interieursmaak is er een passende 
keukenstijl te vinden bij Satink Keukens. Van 
industriële tot landelijke keukenstijl. Ontdek 

alle stijlen in onze showroom van maar liefst 4.000 m2. 
Combineer ook eens verschillende stijlen in uw keuken. 
Het geeft de keuken net even die extra touch. Kies 
bijvoorbeeld houtaccenten in een moderne keuken om een 
‘warmere’ sfeer te creëren. In dit Inspiratiemagazine vindt 
u verschillende stijlen en alles wat nodig is voor uw nieuwe 
keuken. Kijk verderop in dit magazine waar u onze Satink 
Keukens-showroom vindt. Gebruik gerust onze vragenlijst 
en moodboard voordat u onze showroom binnenstapt. Een 
goed startpunt voor uw nieuwe keuken. Vervolgens helpen 
wij u graag verder op weg om de juiste keuzes te maken.

Ontdek alles over de 
VERSCHILLENDE 
KEUKENSTIJLEN 
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MIX & MATCH

TREK ’T DOOR 
Creëer een eenheid in huis door uw interieurstijl door te 
trekken in de keuken. Maak daarom bewuste keuzes voor het 
gebruik van accessoires en keukenapparatuur in de keuken. 
Denk ook aan de keukentafel, keukenverlichting, de kleur en 
materiaal van de achterwand en de vloer. Zorg dat uw keuken 
een verlengstuk is van het interieur! 
 
WAT PAST BIJ U? 
Kiezen voor keukenapparatuur is iets persoonlijks. Bent u een 
echte hobbykok of kookt u liever makkelijk? Kies apparatuur 
die bij uw kookstijl past. Nog een belangrijk aspect is het 
uiterlijk van de apparatuur. Kies bijvoorbeeld een stoere 
zwartkleurige apparatenlijn om uw keukenstijl net even die 
extra uitstraling te geven. Geef onze Satink Keukens-adviseur 
gerust een kijkje in uw kookgedrag, zodat wij samen met u de 
juiste keuzes maken!

E r zijn heel veel mogelijkheden op het gebied 
van keukenstijlen, apparatuur en materialen. 
Laat u goed adviseren om zo de beste keuzes te 

maken voor uw nieuwe keuken. Doe in dit magazine 
veel inspiratie op, zodat u goed voorbereid onze Satink 
Keukens-showroom binnenstapt.

Stoer hout
Combineer eens verschillende kleuren en 

materialen in uw keuken. Hier ziet u nachtblauwe 
fronten in combinatie met warme eiken 

houtaccenten. Het witte Corian opgetrokken 
monoblok maakt het geheel helemaal af.
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1. BLACK IS HOT Dé trend in keukenland: zwart! Combineer matzwarte keukenfronten met een donkerkleurig werkblad voor een 
stoere look 2. SMAAKVOL ZWART Plaatst u zwartkleurige apparaten in uw keuken dan geeft het uw keuken een krachtige uitstraling. 
Kies voor apparaten die bij uw kookgedrag en huishouden passen, zoals deze koffieautomaat en stoomoven van Gaggenau. 3. MAAK 
‘T COMPLEET De Quooker in zwarte kleur is natuurlijk onmisbaar in uw zwarte keuken (type: Fusion Round) 4. MOOI DESIGN 
Creëer een nog mooier lijnenspel in uw keuken door deze kookveldafzuiging van Bora: geen afzuigkap boven de kookplaat 5. BOLT IS 
HOT! Deze muurlamp van Tonone zorgt voor geweldig licht op uw werkblad en het geeft uw keuken nét even die extra touch (type: 
Bolt wall lamp sidefit zwart)
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WELKE TRENDS ZIE JE DE LAATSTE TIJD? 
Wat we tegenwoordig veel zien, is een aantal hoge kasten 
waarin keukenapparatuur verticaal of horizontaal wordt 
uitgelijnd. Dit gecombineerd met een ‘koffie-corner’. En een 
eiland met een inductiekookplaat met kookveldafzuiging. Door 
deze opstelling kunt u mooie verlichting boven het eiland 
hangen, zodat u de keuken nog meer met de woonkamer 
verbindt. 

WAAROM EEN KEUKEN KOPEN BIJ SATINK 
KEUKENS?
Wij zijn al meer dan 30 jaar een betrouwbare speler in de 
Nederlandse keukenmarkt. Mijn collega’s en ik worden 
vaak getraind op diverse werkgebieden. De klant staat bij 
ons altijd centraal. Wij luisteren echt naar de klantwensen. 
Vervolgens gaan wij samen met de klant aan de slag om een 
maatwerkadvies en ontwerp met 3D-impressie te maken. 
Satink Keukens heeft haar eigen ‘inmeters’, installatieafdeling, 
monteurs en aftersales. Ik hoor vaak terug dat klanten dat 
echt erg prettig vinden. Oh ja, niet te vergeten: onze 100% 
tevredenheidsgarantie. 
 
LEUK WEETJE: WIJ KOMEN OOK VOOR ONS 
MAATWERKADVIES BIJ U THUIS!
Thuis aan tafel praat heel prettig. De indeling, lichtinval, 
verbinding met de woonkamer, bijzondere hoeken of situaties. 
Wij zien dan precies waar de keuken in een bestaande woning 
en ruimte moet komen. Met mijn eigen ogen kan ik met elk 
detail rekening houden in het advies en ontwerp. Maar… Ik 
raad klanten altijd aan om een vervolgafspraak in onze Satink 
Keukens-showroom te maken. Daar zien, ontdekken en beleven 
klanten de verschillende keukenstijlen. En kan een klant extra 
inspiratie opdoen en kleuren, materialen, apparatuur voelen en 
ontdekken.

LEUK OM BINNENKORT VOOR U AAN DE SLAG TE 
GAAN 
Maak dus een afspraak met mij of één van onze andere 
keukenadviseurs. Dat kan heel eenvoudig via onze website: 
www.satink-zwolle.nl.  
 
Graag tot snel in onze showroom of bij u thuis! 
 

M
et trots zeg ik: ik ben keukenadviseur bij 
één van de mooiste keukenshowrooms 
van Nederland! Onze showroom van maar 

liefst 4.000 m2 is een geweldige showroom met 
een breed assortiment. Mijn werk is extra leuk 
omdat het zo afwisselend is. Dat komt omdat wij 
voor veel keukenwensen een mooi keukenontwerp 
kunnen maken.  Alles is in onze Satink Keukens-
showroom te zien, ontdekken en te voelen. Voor 
onze klanten is het ideaal dat wij alles in eigen huis 
hebben. Ons Keuzeplein helpt daar goed bij. Nog 
een leuk aspect van mijn functie is dat wij werken 
met onze eigen mensen. De lijntjes tussen mij, 
u en mijn collega’s zijn dus kort. Op die manier 
komen we geen verrassingen tegen. 

Mijn tip: 
Neem de bouwtekening van uw nieuwbouwwoning 
of een maatschets van uw bestaande woning mee 
naar onze showroom. En neem onze vragenlijst en 
moodboard uit dit Inspiratiemagazine mee.

TINA EENKHOORN  |  KEUKENADVISEUR SATINK KEUKENS 

IN THE PICTURE

- 7 -- 6 -



Stoer
INDUSTRIEEL

THE MAGIC WORD 
Vooral in een industriële keukenstijl is minimalisme ‘the 
magic word’. Kies bewust voor eyecatchers, zoals een stoere 
full RVS keukenmengkraan met semi rechte uitloop. Laat de 
industriële keukenstijl helemaal tot z’n recht komen!

MAAK KEUZES
Geef de industriële keuken net dat extraatje door bewust 
te kiezen voor bijpassende keukenapparatuur, werkblad, 
achterwand en accessoires. Vraag de Satink Keukens-adviseur 
u te helpen om de juiste keuzes te maken. En om die 
industriële sfeer helemaal door te voeren in uw keuken.

D e industriële keukenstijl kenmerkt zich door 
een stoere, minimalistische uitstraling. Geef 
uw keuken een extra industrieel karakter 

door gebruik te maken van zwart of RVS metalen 
accenten. Wilt u een warmere sfeer creëren in de 
industriële keuken, kies dan voor houtelementen in de 
apparatenkast of in accessoires. 

Geef de keuken een industrieel en 
krachtig karakter door te kiezen voor 

metalen elementen in combinatie met 
houtelementen
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MAKE 
A
MOVE

W
ist u dat diverse keukenmerken meer dan 
alleen keukenmeubels leveren? Denk 
aan mooi afgewerkte dressoirs of kasten. 

Betrek de keuken helemaal bij uw woning door te 
kiezen voor meubelstukken uit dezelfde keukenserie. 
Kies bijvoorbeeld voor een dressoir in dezelfde kleur 
als uw keuken, dan creëert u een mooie eenheid van 
koken en wonen.
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FRANK BIESTERBOS   |  PROJECTLEIDER SATINK KEUKENS 

IN THE PICTURE

WAT MAAKT JOUW WERK ZO LEUK?  
Al ruim 25 jaar meet ik keukens in. Leuk om de functie 
van de keuken in de loop der jaren te zien veranderen. De 
keuken is tegenwoordig echt een leefruimte. Daarbij moet 
de keuken echt in het interieur van de woning passen. Dat 
zien mijn collega’s en ik terug in de keukenontwerpen en 
plattegronden van woningen. Maar je ziet ook steeds meer 
slimme keukenoplossingen voor bijvoorbeeld stopcontacten. 
Zo leer ik elke dag nog bij! Satink Keukens speelt in op elke 
trend en dat maakt mijn functie extra leuk. Het klantcontact 
als ik een keukenruimte inmeet in een bestaande keuken maakt 
mijn functie divers. Ik kom in de mooiste woningen en op de 
mooiste plekjes in Nederland.   

SATINK KEUKENS ONTZORGT DE KLANT
Vanuit mijn functie draag ik ook bij aan het ontzorgen. Door 
het contact met de aannemer te onderhouden als het om 
een nieuwbouwwoning gaat. En wij controleren bijvoorbeeld 
ook het installatiewerk. Voor het inmeten van een bestaande 
keukenruimte werk ik met de modernste, digitale technieken. 
Handig, want zo heeft mijn collega de exacte afmeting om het 
definitieve keukenontwerp te maken. Verder zorgen wij ervoor 
dat de keuken in een nieuwbouw- of bestaande woning op tijd 
geleverd en geplaatst wordt. Ik neem echt de tijd voor onze 
klanten om vragen te beantwoorden. Een klant kan het volledig 
loslaten: wij zorgen ervoor dat alles soepel verloopt! 

A
ls projectleider bij Satink Keukens begeleid 
en controleer ik de nieuwbouwprojecten. 
Voordat de klant de sleutel van de 

nieuwbouwwoning krijgt, zorg ik ervoor dat alles 
gereed is om de nieuwe keuken te plaatsen. 
Daarnaast verzorg ik ook de metingen bij klanten 
in een bestaande woning. 

“Ik kom steeds vaker 
slimme keukenoplossingen 
tegen.”

“Een keuken inmeten is een 
precisieklus. Alles moet 
kloppen!”

WAT VIND JIJ DE MEERWAARDE VAN SATINK 
KEUKENS?
In het gehele proces (van verkoop tot de uiteindelijke 
oplevering van de keuken) zijn veel mensen betrokken. Het is 
arbeidsintensiever dan veel mensen denken. Dat komt omdat 
een keuken een ‘samengesteld product’ is vanuit meerdere 
leveranciers. Uiteindelijk moeten alle onderdelen op tijd 
samenkomen in die droomkeuken. En dát is waar Satink Keukens 
enorm sterk in is. Wij bouwen veel controlemomenten in, zodat 
wij direct kunnen schakelen. En wij staan in direct contact 
met onze eigen vakmensen. De kans dat er wat verkeerd 
gaat is daarom klein. En mocht er toch iets misgaan dan staat 
Satink Keukens meteen paraat om het op te lossen: 100% 
tevredenheidsgarantie dus!

WAT GEBEURT NA HET INMETEN VAN EEN 
KEUKEN?
Als ik de bestaande keukenruimte digitaal heb ingemeten, 
maakt de keukenadviseur het definitieve keukenontwerp. Zijn 
er afwijkingen in het eerdere ontwerp? Dan bespreken wij dit 
meteen met de klant. Samen maken wij het definitieve ontwerp 
voor de droomkeuken. Voordat wij de keuken bestellen, 
checken mijn collega’s van de orderverwerking alles. En kan de 
keuken in productie genomen worden. Het is een mooi proces 
waar ik, samen met mijn collega’s, veel tijd aan spenderen. Alles 
moet gewoon kloppen! 
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HÄCKER CLASSIC  
Een modern keukenmerk met oog 
voor de klimaat- en leefomgeving. 
Dat is onder andere terug te zien in 
het ‘vriendelijke’ productieproces. 
Door PURemission behaalt HÄCKER 
de laagste emissiewaarden aangaande 
formaldehyde. En met de innovatieve 
verlijmingstechnologie PUResist realiseren 
zij de hoogste kwaliteitseigenschappen bij 
alle keukenranden. HÄCKER is het eerste 
keukenmerk dat volledig CO2 neutraal 
produceert. Het is dus niet alleen een 
kwaliteitsmerk, maar denkt ook sterk aan 
een gezonde toekomst.
 
SYSTEMAT 
Mooie designkeukens met een creatieve 
en slimdoordachte vormgeving. De 
keukens van SYSTEMAT bieden ons 
flexibiliteit in vormgeving door de 
vele mogelijkheden op het gebied van 

breedtes, dieptes en hoogtes. Het 
grote voordeel is de ruime kastinhoud 
in de SYSTEMAT-keuken. Daarnaast 
worden deze keukens volgens 
duurzame, hoogstaande kwaliteitseisen 
geproduceerd. En zijn alle houtdelen 
PEFC-gecertificeerd. 
 
PRONORM 
Kenmerkend voor Pronorm zijn 
kwaliteit, design en de onbegrensde 
mogelijkheden. De keukens zijn gemaakt 
van hoogwaardige en sterke materialen. 
De keukenkasten worden bijvoorbeeld 
voorzien van een toplaag voor maximale 
bescherming en zijn leverbaar in vele 
kleuren. De PRONORM keuken laat 
vaak een optimaal lijnenspel zien en 
combineert perfect met designapparatuur. 
 
SIEMATIC
Een beleving! Hoogwaardige kwaliteit. 

SieMatic levert designkeukens met 
doordachte features en creatieve 
mogelijkheden. De lifestyles Pure, 
Urban en Classic zijn afzonderlijk of 
met elkaar te combineren. Door te 
kiezen voor SieMatic creëert u naast 
een keukenruimte ook een imposante 
leefruimte. Satink Keukens heeft de 
grootste SieMatic impressie van Europa. 
Ervaar de SieMatic-lifestyles dus bij ons in 
Zwolle.  
 
ALLES IS MOGELIJK 
Heeft u voorkeur voor een keukenmerk? 
Of juist niet? Alles is mogelijk, dus onze 
keukenadviseur helpt u er graag verder 
bij. Zo kijken wij samen met u naar de 
beste keukenopstelling, materialen, 
kleuren en stijlen. Wij luisteren goed naar 
uw wensen om u uiteindelijk een goed 
maatwerkadvies te geven.

B
ij Satink Keukens ontdekt u een ruim assortiment met verschillende keukenmerken. Daarmee bieden 
wij binnen alle (prijs)segmenten de beste keukenoplossingen. Alle merken kenmerken zich door een 
goede kwaliteit, duurzaamheid en exclusiviteit. Bespreek met onze keukenadviseur welk merk het 

best in uw interieur, woning en budget past. Ontdek op deze pagina’s alvast meer over onze keukenmerken. 

Verschillende
KEUKENMERKEN

Voor elk budget  
een mooi keukenontwerp 
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JUDITH VAN ELK   |  INTERIEURVORMGEVING EN STYLISTE

IN THE PICTURE

planten en kruiden, een mooie vaas met verse bloemen hierin 
onmisbaar om zo een huiselijk gevoel te creëren tot een 
gemeenschappelijk genieten!  
 
DURFT U HET AAN? 
Verf op de achterwand van uw keuken! Gebruik dezelfde kleur 
op de hele keukenmuur, zodat u een eenheid en een rustig 
beeld creëert. Tegenwoordig zijn er speciale coatings die de 
achterwand beschermen tegen water, vuil en prima afneembaar 
zijn met een vochtige doek. 
 
MAAK ’T LEUK MET ACCESSOIRES 
Geef uw keuken net even dat extraatje door mooie accessoires 
te gebruiken. Kies een mooi messenblok of koffieapparaat, maar 
kijk ook naar de juiste verlichting! 
 
GEZOND LEVEN & ETEN
Dat begint natuurlijk in de keuken. Kies bijvoorbeeld een 
inbouwkoelkast die bij uw huishouden past met een goed 
energielabel. Zo zijn er tegenwoordig speciale lades voor 
groenten waarbij u de temperatuur apart regelt. Of kies voor  
een ‘gezonde’ stoomoven. Vraag gerust de Satink Keukens-
adviseur eens naar de ‘gezonde’ mogelijkheden. 
 

VERBIND DE KEUKEN MET UW HUIS 
Om dat te doen adviseer ik u om kleuren, materialen en 
accessoires te kiezen die terugkomen in uw woongedeelte. 
Heeft u veel zwarte accenten in uw woonkamer? Kies dan voor 
eenzelfde kleur voor het werkblad in uw keuken. Op deze 
manier maakt u van de keuken en uw huis een eenheid!

In de Satink Keukens-showroom is een breed pallet aan 
verschillende soorten keukenstijlen en merken te zien. Met 
mijn stilistische hand zorg ik voor net even die extra touch aan 
de mooie showroomkeukens. Door interieurdesign en met zorg 
geselecteerde objecten en accessoires komen de verschillende 
keukenstijlen nog meer tot hun recht! 

VERBIND DE KEUKEN MET UW HUIS 
Kies in de keuken voor kleuren, materialen en accessoires die 
terugkomen in het woongedeelte. Zo vormt u een eenheid en 
brengt u de gehele woonruimte op harmonieuze manier samen! 
 
DE KEUKEN IS HET HART VAN EEN HUIS 
De keuken krijgt steeds meer een sociaal karakter en zorgt 
voor een verbinding tussen twee leefruimtes. Het is een 
plek waar niet alleen meer gekookt en gegeten wordt. 
Met zijn allen gezellig rond de keukentafel een spelletje 
spelen, goede gesprekken voeren of genietend van een goed 
glas wijn. Daarom zijn vrijstaande elementen zoals mooie 

A ls styliste creëer ik sfeerwerelden in de 
Satink Keukens-showroom. Daarbij vind ik 
het belangrijk om keukens diepte en allure 

te geven, leefbaar te maken en de verschillende 
lifestyles te benadrukken. Een lifestyle waarin de 
klant zichzelf herkent.  
 

Mijn tip: 
Waar te beginnen om keuzes te maken voor uw 
nieuwe keuken? Kijk eerst naar uw wensen, hoe 
is uw kookgedrag en welke functies ondersteunen 
u daarbij. Dat is het allerbelangrijkste! Vanuit 
dat oogpunt wilt u natuurlijk ook dat de nieuwe 
keuken een harmonische samenvoeging wordt 
met uw interieur. Bij elk detail bieden de 
keukenadviseurs van Satink Keukens u hierbij 
een goede ondersteuning. En om uw persoonlijke 
ideeën te ontwerpen en te realiseren. 
 
Veel kook- en woonplezier alvast! 
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H outlook met een vleugje zwart, 
steen en leuke accessoires. Met 
deze mix geeft u uw nieuwe 

keuken een landelijke stijl. Kookt u 
het liefst op een fornuis of juist op een 
kookplaat, dan heeft Satink Keukens 
ook daarin diverse varianten. Durf ook 
eens verschillende stijlen met elkaar te 
combineren door bijvoorbeeld moderne 
grepen toe te passen op de houtlook 
keuken. Genoeg keuzemogelijkheden,  
dus kom gerust een kijkje nemen in  
onze Satink Keukens-showroom.

EEN
HEERLIJKE
LANDELIJKE
STIJL 
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ARIE VAN DER WEERD   |  KEUKENMONTEUR

IN THE PICTURE

B ij Satink Keukens ben ik werkzaam als 
keukenmonteur. Naast het monteren 
van keukens, verricht ik ook regelmatig 

servicewerkzaamheden. Ik kom daarom bij 
iedereen thuis. Dat maakt mijn werk erg 
afwisselend en vooral leuk! 

Monteren 
is ons vak

IK ZET IETS TASTBAARS NEER
Dat is het mooiste aan mijn werk als monteur. De klant heeft 
in feite de keuken alleen nog maar op beeldscherm of papier 
gezien. Ik maak het ontwerp levend. Dat levert natuurlijk mooie 
reacties van klanten op. In de showroom staat zelden een 
identieke opstelling en kleur van de keuken die de klant heeft 
gekozen. Dan is het natuurlijk leuk om de reacties te zien als ik 
de hele keuken monteer! 
 
WIJ WERKEN MET EIGEN MONTEURS 
Satink Keukens heeft een montageafdeling. En wij werken 
zoveel mogelijk met eigen monteurs. Daardoor zijn wij in een 
vroeg stadium nauw betrokken bij de nieuwe keuken. Zijn er 
voor de montage vragen, dan schakelen wij direct met onze 
collega’s. Mijn collega-monteurs en ik zorgen ervoor dat de 
hele keuken naar tevredenheid wordt geplaatst. 

Tijdens het monteren van de keuken komen er wel eens 
vragen. Deze beantwoord ik graag. En zo vind ik het ook leuk 
om het gesprek met de klant aan te gaan over het gebruik van 
de keuken. Hoe ze bijvoorbeeld het werkblad en de fronten 
reinigen. Komen ze na mijn vertrek nog met vragen, dan staan 
wij altijd paraat om onze klanten te helpen.

 

 

 
 
KOMEN WIJ BINNENKORT UW NIEUWE KEUKEN 
MONTEREN? 

Mijn tip: 
Geniet van de keuken! Zorg ervoor dat u de keuken 
goed onderhoudt, zodat u jarenlang plezier heeft 
van dit meubelstuk in uw woning.
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INDUSTRIEEL,
LANDELIJK OF

MODERN?

‘BOURGONDISCHE’ 
APPARATUUR 

Bij een landelijke keukenstijl wordt vaak gekozen voor een fornuis. Kies 
voor de ‘vriendelijke’ variant met inductiekookplaat. Plaats er een koof 
met inbouwafzuigkap boven of kies juist voor een stoerdere schouwkap. 
Combineer het vervolgens met zwarte apparatuur voor het complete 
plaatje, zoals een ‘gezonde’ combi-/stoomoven.

IN DE MIX:  
HOUT & STEEN 

In een landelijke keukenstijl ziet u vaak 
hout, omdat het net even dat extra 
karakter aan de keuken en het interieur 
geeft. Probeer ook eens te combineren 
met verschillende kleuren en materialen. 
Combineert u bijvoorbeeld hout met 
een donkergrijs stenen werkblad om uw 
keuken een stoer tintje te geven.

HUISELIJKE GEZELLIGHEID 

Een landelijke keukenstijl geeft uw huis net even die extra warmte en 
gezelligheid. Ook in deze stijl zijn er zoveel mogelijkheden bij Satink 
Keukens. Vraag onze keukenadviseur gerust naar alle mogelijkheden.
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E en nieuwe keuken gaat verder dan alleen een 
keuze maken voor de kleur van de keukendeuren 
natuurlijk. Denk bijvoorbeeld aan de juiste 

keukenapparatuur, de indeling van de keukenlades en 
kasten, maar ook aan het werkblad en achterwand. 
Bekijk op de volgende pagina’s gerust wat Satink 
Keukens ook hierin voor u kan betekenen.

’T COMPLETE 
PLAATJE 
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WERKBLADEN
Graniet, composiet, vol kunststof, keramiek en Dekton. 
Zomaar wat materialen die vaak in keukens gebruikt worden. 
Afhankelijk van uw stijl en budget is er een passend werkblad 
leverbaar. Let bij het maken van een keuze vooral op uw 
kookgedrag en huishouden. Sommige materialen zijn nou 
eenmaal geschikter voor de echte hobbykoks. Het is belangrijk 
om ook hierin goed geadviseerd te worden. 

KIES DAT WAT BIJ U PAST
Geeft u de voorkeur aan alleen maar keukenlades zonder 
bovenkasten? Of kiest u juist voor keukenkastjes? Ook daarin 
is er veel mogelijk, maar denk ook eens aan de indeling in 
de lades en kasten. Heeft u bijvoorbeeld veel bestek, kies 
dan voor een goede bestekindeling. Of let eens op de 
indelingsmogelijkheden voor uw mooie servies.

van FUNCTIONEEL  
tot DESIGN

Ook voor afvalscheiding zijn er 
praktische oplossingen. Mooi 
weggewerkt in de keuken. 
Zo hoeft u dus geen aparte 
afvalemmer meer in de keuken 
te zetten.

O   ok op het gebied van keukenapparatuur zijn 
er voor elke smaak, kookwens en budget 
passende oplossingen. Van luxe ‘gezonde’ 

inbouwsteamers tot magnetrons. Van spaarzame 
en veilige kokend-waterkranen van Quooker tot 
basis mengkranen. Van afzuigkappen geïntegreerd 
in de inductiekookplaat tot RVS schouwkappen 
boven een fornuis of kookplaat. Vraag onze 
keukenadviseur gerust naar alle mogelijkheden. 

Een spoelbak die helemaal geïntegreerd 
is in het werkblad is ideaal. Handig voor 
het makkelijk reinigen van het werkblad, 
omdat er geen vervelende randjes zijn.

Bent u een echte wijnliefhebber? 
Dan is deze wijnklimaatkast natuurlijk 
een musthave in uw keuken. Deze 
exemplaren zijn ingebouwd en een echte 
eyecatcher in uw keuken. Satink Keukens 
levert een diversiteit aan verschillende 
exemplaren en maatvoeringen. Wat ze 
overeenkomstig hebben is de kwaliteit!

Onze keukenadviseur vertelt u graag meer over de nieuwste 
technieken in de keuken. Neem bijvoorbeeld deze 
kookveldafzuiging van het merk Bora. Volledig geïntegreerd in de 
kookplaat, dus u heeft geen afzuigkap boven uw kookplaat meer 
nodig.
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V
raag uw keukenadviseur naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld 
de bijkeuken. Ook daar heeft Satink Keukens oplossingen voor. 
Oplossingen waardoor uw bijkeuken een echte functie krijgt. Denkt 

u bijvoorbeeld aan een was- en droogruimte met handige opbergkasten.

DENK EENS
VERDER!
WIJ  DENKEN
MET U MEE
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NA AANKOOP THUIS GENIETEN 
VAN UW FAVORIETE WIJN OF 
CHAMPAGNE 
Koopt u een keuken bij Satink Keukens, 
dan ontvangt u één mooie fles wijn 
of champagne. U kiest een fles 
naar uw persoonlijke smaak. Onze 
verkoopadviseurs helpen u graag bij 
het maken van de juiste keuze. Zij 
weten namelijk van elke wijn- en 
champagnesoort de achtergrond te 
vertellen. Bent u liefhebber van een 
krachtige wijn of juist een frisse smaak?

WELKOM OP ONZE ONLINE 
SATINK WIJNREIS
Scan de QR code in en ontdek onze 
Online Satink Wijnreis. Daar ervaart u 
een interactieve wijnbelevenis. Zo ziet u 
informatie over ons assortiment wijnen 
en champagnes. En nog veel meer 
informatie voor elke wijnliefhebber. 

ONTDEK: ONZE VERFIJNDE 
SATINK WIJNREIS
Komt u naar onze showroom in Zwolle. 
Dan ontdekt u daar onze selectie wijnen 
en champagnes van Wijnbar Oak Wine & 
Food. Houdt u onze website in de gaten 
wanneer wij onze speciale Satink Wijnreis 
organiseren. Tijdens dit event proeft u 
de verschillende wijnen en champagnes 
onder het genot van een heerlijk hapje. 
U bent dan van harte welkom om extra 
te genieten in de mooie sfeer van onze 
Satink Keukens-showroom. 
 
ONTMOET: BARÓN DE LEY 
MATURANA
De Maturana druiven komen van de lager 
gelegen delen van de Los Almendros-
wijngaard in Rioja Baja. Na de vergisting 
van 10 dagen ondergaan de druiven een 
malolactische fermentatie op eikenhout 
van zo’n 30 dagen. Daarna volgt een 

W
ij hebben een selectie gemaakt uit het assortiment van Wijnbar Oak Wine & Food in Zwolle.  
U vindt een gevarieerd aanbod van een heerlijke Italiaanse Gaja Sito Moresco tot een verfijnde 
Franse Delamotte Champagne Blanc de Blancs. Loopt u door de Satink Keukens-showroom dan 

ontdekt u ons hele wijn- en champagneassortiment. 
 

Welkom op onze
SATINK WIJNREIS
Ontdek de vele wijnen en champagnes  

in onze showroom

rijping van 6 maanden op Amerikaans 
eiken vaten. Tot slot wacht nog een 
botteling van 12 maanden. Na het lange 
wachten, ontstaat een wijn die dieppaars 
van kleur is, een intense geur van donker 
fruit, zwarte bessen, koffie, chocolade 
en tabak heeft, en gespierd en stoer van 
smaak is.

ONTMOET: DELAMOTTE 
CHAMPAGNE UIT FRANKRIJK
Heerlijke champagnes met historische 
waarde. Kiest u de Delamotte 
Champagne Brut van rijp wit fruit, peer 
en gember? Of juist de Delamotte 
Champagne Blanc de Blancs 2012? 
Met een verfijnd, frisse en romige 
smaak door toevoeging van citroen, 
lychee, witte bloemen, mineraliteit 
en sinaasappelschil. Vraag onze 
keukenadviseur gerust naar alle 
eigenschappen van de champagnes. 
 
Wij zien u graag op onze Satink Wijnreis! 
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Moderne
KEUKENSTIJL

V aak ziet u in een moderne keukenstijl een 
beperkt aantal zichtlijnen. En wordt er gekozen 
voor greeploos en/of push to open oplossingen 

voor kasten en lades. Naast dit designelement heeft 
een moderne keukenstijl ook een functioneel voordeel. 
Schoonmaakgemak. 

TIP: 
Werk met een contrasterende kleur 
om de moderne keuken nog meer te 
laten spreken. Ook in deze stijl zijn 
er voor elk budget passende keukens 
leverbaar.  
Vraag er gerust naar bij één van onze 
keukenadviseurs!
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bij de 

FAMILIE 
STEMPHER

HOE ZIJN JULLIE BIJ SATINK KEUKENS 
TERECHT GEKOMEN? 
Een goede vriend van ons werkt bij Satink Keukens. 

Dus de stap naar Satink Keukens was zo gezet. Toen we 
binnenstapten, ervaarden wij meteen een prettige sfeer. Ook 
de vakkundigheid en het enthousiasme van Satink deed ons 
besluiten om hier een keuken te kopen. Prettig om op het 
Keuzeplein alle materialen te voelen, kleuren te bekijken 
en gewoon alles te ontdekken. Naast natuurlijk de vele 
keukenopstellingen in de showroom. Een walhalla!  

WAAROM HEBBEN JULLIE GEKOZEN VOOR 
SATINK KEUKENS?
Natuurlijk door onze goede vriend, die werkzaam is bij Satink. 
Maar eerlijk is eerlijk: eenmaal in de showroom waren wij erg 
enthousiast over hoe verzorgd en mooi deze eruit zag. Dus wij 
hoefden er niet lang over na te denken. 

WAT IS JULLIE ERVARING TIJDENS JULLIE 
SHOWROOMBEZOEK?
Onze ervaring met de showroom is erg goed. Er staan veel 
verschillende keukens in mooie opstellingen. Je kunt alle 
materialen zien en voelen. Dit maakte het erg visueel hoe de 
keuken eruit zou komen te zien. Erg prettig! 
 
WAAROM KOZEN JULLIE VOOR DEZE KEUKEN?
Natuurlijk heeft onze vriend deze keuken ontworpen. Daar 
waren wij meteen enthousiast over. Wij vinden de zwarte keuken 
in combinatie met het marmer-look Dekton blad erg mooi. Het 
geeft een mooi contrast. En de opstelling is gewoon top in het 
gebruik, maar ook omdat het past in ons interieur.  

Heerlijk genieten van 
onze nieuwe keuken!

Binnenkijken
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BEN JE TEVREDEN MET JULLIE NIEUWE KEUKEN?  
Wij zijn erg tevreden met onze keuken. Iedere dag staan wij 
met erg veel plezier in onze keuken te koken. Aan het eiland 
gezellig met vrienden praten en genieten van een goed glas 
wijn. Of gewoon even snel ontbijten met de kinderen. Zelfs de 
hond is er helemaal blij mee! 
 
GING HET MONTEREN (PLAATSEN) VAN DE 
KEUKEN VOORSPOEDIG?  
Het monteren en plaatsen was binnen een dag klaar. 
Hartstikke snel. Dat was erg prettig! Want je bent natuurlijk erg 
nieuwsgierig naar het eindresultaat. Je hebt het ontwerp alleen 
nog maar op ‘papier’ gezien.  
 
ZOU JE IN DE TOEKOMST WEER VOOR SATINK 
KEUKENS KIEZEN?  
Ja! Maar voorlopig gaan wij de komende jaren nog flink genieten 
van deze prachtige keuken.  
 

HEB JE NOG TIPS VOOR KOPERS?  
Wij twijfelden eerst over het aanrechtblad vanwege de prijs. 
Uiteindelijk zijn wij er toch voor gegaan. Als je de prijs afzet 
tegen het plezier en de tijd dat je het gebruikt dan valt dat wel 
mee. Het was wel even een investering, maar wij zijn erg blij 
dat wij toch deze keuze hebben gemaakt. Later hebben wij nog 
een geïntegreerd zeeppompje in het blad erbij besteld. Zijn wij 
ook erg tevreden over. Nooit meer losse zeeppompjes op het 
aanrecht! 
 
Denk van tevoren dus goed na over wat je praktisch vindt en 
probeer (het liefst binnen het budget) de juiste keuzes te 
maken. Weeg je investering af tegen het jarenlange plezier in 
de keuken. Dit zodat je achteraf geen spijt hebt van hoe het 
zou kunnen zijn geweest. En bespreek al je wensen met de 
keukenadviseur. Bij Satink luisteren ze echt en denken met je 
mee!

“WIJ ZIJN ERG 
TEVREDEN MET 
ONZE NIEUWE 
KEUKEN!”

- 37 -- 36 -



B ij Satink Keukens ben ik werkzaam op de 
serviceafdeling: het aanspreekpunt voor 
onze klanten na levering en (tijdens) 

montage van de keuken. Ook voor vragen over het 
gebruik van de keuken of apparatuur staat onze 
serviceafdeling voor onze klanten klaar. Het is ons 
streven om klanten zo snel mogelijk te helpen, zo 
volledig mogelijk te informeren en helemaal te 
ontzorgen.  

4

5

1

2

3

1. EYECATCHER Plaats boven uw kookeiland een mooie, zwartkleurige afzuigkap. De afzuigfilters in deze eilandkap van het merk 
Novy zijn fraai weggewerkt. Een mooi aanzicht in uw keuken. 2. LAAT ’T ZWEVEN! De trend in de moderne keuken is het ‘zwevende’ 
werkblad waardoor de moderne keukenstijl nog meer gaat leven. 3. HANDIGHEIDJE! Maak gebruik van een stopcontact die in 
het werkblad verzonken is. Dat is niet alleen mooi om te zien. Het is ook handig omdat u vooraf zelf de meest geschikte plaats voor 
het verzonken stopcontact bepaalt met onze keukenadviseur. 4. LUXE TINTJE Combineer de moderne keukenstijl met een strakke 
inductiekookplaat en verzonken spoelbak. Zo geeft u uw keuken een nog luxer tintje! 5. TIP: zorg dat u de kraan en spoelbak afstemt 
op uw keukenapparatuur, zodat alles perfect bij elkaar past.

IRIS HOETMER   |   MEDEWERKSTER FRONT OFFICE & AFTER SALES

IN THE PICTURE

Mijn tip: 
Graag deel ik wat gebruikstips met u. Houd de 
vaatwasser na gebruik dicht, ga nooit op het 
werkblad staan en gebruik altijd onderzetters 
en snijplanken op uw werkblad. Met deze tips 
voorkomt u straks ongemakken in uw nieuwe 
keuken!

WELKE VRAGEN KRIJG JE REGELMATIG?
Mijn werk is heel afwisselend, omdat wij zoveel verschillende 
vragen krijgen. Van vragen over onderhoud van het werkblad 
tot het vervangen van onderdelen door bijvoorbeeld 
waterschade. Ook krijg ik vaak klanten aan de telefoon met 
schoonmaakvragen. Daarnaast geven wij natuurlijk veel tips voor 
het onderhoud van de keuken en apparatuur, zodat de klant 
optimaal én langdurig gebruik kan maken van de keuken. 
 
HOE ZIJN JULLIE TE BEREIKEN?
Via telefoonnummer 085 066 32 00 of mail naar  
service@satink-zwolle.nl. Vaak is een foto handig om mee 
te sturen, zodat wij meteen aan de slag kunnen gaan. Dankzij 
onze vakkundigheid kunnen wij de klant vaak meteen antwoord 
geven. Daardoor ervaren wij dagelijks de dankbaarheid van onze 
klanten. Dat geeft elke dag een extra positief tintje!  
 
VEEL KOOKPLEZIER ALVAST IN UW NIEUWE 
KEUKEN!
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U
w droomkeuken met alles erop en eraan is haalbaar. 
Heeft u een bepaald budget in uw hoofd? Laat het ons 
weten. Uw keukenadviseur helpt u graag bij het maken 

van verschillende keuzes. Om zo uiteindelijk jarenlang plezier 
te beleven in uw droomkeuken. 

THINK 
BIG, BUT
REALISTIC!
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I n de voorgaande pagina’s van dit Inspiratiemagazine heeft u veel 
inspiratie opgedaan op het gebied van keukenstijlen, merken 
en keukenapparatuur. Tijd om zelf aan de slag te gaan: vul de 

vragenlijst in en maak uw eigen moodboard! Een goed startpunt om 
vervolgens onze Satink Keukens-showroom te bezoeken. Blader dus 
snel verder!

LET’S GO FOR IT
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Maak uw eigen MOODBOARD

Uit hoeveel volwassenen en kinderen bestaat uw huishouden?            
              volwassenen en               kinderen 
Kookt u dagelijks? Ja / Nee* 
Voor hoeveel personen kookt u meestal?               personen 
Welke keukenapparatuur gebruikt u meestal?  
 

Hoe vaak per week doet u boodschappen?  1 / 2 / vaker per week* 
Kookt u vaak met verse ingrediënten of kiest u voor een makkelijke maaltijd? 
Vers / makkelijk* 
Heeft u veel opbergruimte in de keuken nodig?  Ja / Nee* 
 
Wat vindt u in uw huidige keuken hinderlijk en wat wilt u verbeteren in de 
nieuwe keuken? 

 
 
Omschrijf hieronder uw huidige woonstijl en geef daarbij antwoord op de 
volgende vragen: 
• Heeft u veel kleur of juist een neutrale stijl? 
• Veel glas, hout of staal?
• Heeft u veel accessoires of juist weinig in huis? 
 
Wilt u dezelfde woonstijl in de keuken? Zo niet, welke stijl heeft uw voorkeur 
voor de keuken?  

 
 
Beschrijf hieronder hoe uw ideale keuken eruit ziet. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het design, kleur, materiaal werkblad, welke apparaten. 

 
 
Hoeveel wenst u maximaal uit te geven aan uw nieuwe keuken? 
€ 
 
* Omcirkel het juiste antwoord

www.satink-zwolle.nl

ONZE VRAGENLIJST

1

2

3

4

5

6
Scan

DE QR CODE OM VIA 
PINTEREST NOG MEER 

INSPIRATIE OP TE 
DOEN
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S atink Keukens is al meer dan 30 jaar specialist in 
de Nederlandse keukenmarkt. Kenmerkend voor 
Satink Keukens is de vakkundigheid van al onze 

mensen, ons ruime kwaliteitsaanbod, transparante 
afspraken en betrouwbare montage en service. U 
heeft in dit Inspiratiemagazine al over verschillende 
vakmensen van ons gelezen. Op de volgende pagina’s 
ontdekt u meer over onze Satink Keukens-showroom. 
Verderop leest u bovendien over onze SieMatic 
belevingswereld. De moeite waard om verder te 
bladeren dus!

Ontdek  
ALLES OVER  
ONS
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STAP GERUST 
BINNEN IN ONZE 
SHOWROOM

S tapt u binnen in onze showroom, dan staat 
u meteen op ons Koffieplein en heet onze 
gastvrouw u welkom. Op maar liefst 4.000 m2 

laten wij u onze Satink wereld ontdekken. Neemt u 
dus gerust de tijd om de talloze keukenopstellingen 
te zien. Hierdoor raakt u nog meer geïnspireerd op 
het gebied van de laatste keukenstijlen. Ontdekt 
u een diversiteit aan keukenapparatuur, worden 
materialen tastbaar en beleeft u de verschillende 
keukenmerken. 

ONTDEK ALLES OP ONS KEUZEPLEIN 
In onze Satink Keukens-showroom presenteren wij u graag ons 
Keuzeplein: dé plek waar alle materialen en keukenoplossingen 
samenkomen. Mooi aan ons Keuzeplein is dat we in deze ruimte 
kunnen spelen met de lichtintensiteit. U krijgt zo een nog 
beter gevoel bij de kleur en de structuur. Bepaal samen met uw 
keukenadviseur de juiste ingrediënten voor uw nieuwe keuken. 
 
KOFFIE OF LIEVER THEE? 
Onze gastvrouw schenkt het graag voor u in op ons Koffieplein. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee praat onze 
keukenadviseur u graag helemaal bij. Uw keukenadviseur luistert 
naar al uw wensen, bespreekt met u de mogelijkheden om 
vervolgens een maatwerkadvies voor u te maken. Handig, u 
neemt het daarna meteen mee naar huis.  
 
ONS ADVIES: KOM VOORBEREID NAAR ONZE 
SHOWROOM 
Handig om hiervoor onze vragenlijst en het moodboard uit dit 
Inspiratiemagazine te gebruiken. Neem deze gerust mee naar 
onze showroom! Wij helpen u graag verder bij het ontstaan van 
uw nieuwe keuken.  
 

- 49 -- 48 -



             
 

MAAK EEN 
AFSPRAAK 
MET ONS!
WILT U EEN AFSPRAAK MAKEN? LEUK!  
Dat kan heel eenvoudig door: 

•   de QR Code in te scannen door met uw smartphone 
een foto ervan te maken.  
Dan verschijnt onze website www.satink-zwolle.nl;

•   naar ons te bellen via 038 454 2975;
•   of mail ons gerust via verkoop@satink-zwolle.nl.  

LIEVER BIJ U THUIS OF PRIVATE SHOPPEN? GEEN 
PROBLEEM!
Laat het ons gerust weten, dan komen wij graag bij u thuis om een 
maatwerkadvies te geven. Tijdens uw private shop-moment staat één 
van onze keukenadviseurs graag voor u klaar en is de hele showroom 
even helemaal voor u! Ontdek in alle rust alle keukenstijlen, doe 
volop inspiratie op en bespreek met onze adviseur rustig al uw wensen 
door. De adviseur heeft namelijk alle tijd voor u en maakt meteen 
een ontwerp voor uw nieuwe keuken. U ervaart in alle rust wat Satink 
Keukens voor u kan betekenen! 

Graag tot binnenkort!
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DINAND PLEKKENPOL   |   BEDRIJFSLEIDER SATINK KEUKENS

ALLES IS HIER OPEN EN TRANSPARANT 
Zo verkopen wij alleen maar topkwaliteit met 
gespecificeerde prijzen. Onze klanten komen aan tafel 
met keukenadviseurs en keukenspecialisten die alles van 
keukens af weten. Zo geven wij klanten een prettig gevoel 
van vakkundigheid en vertrouwen. Aan het stukje persoonlijke 
benadering hecht ik veel waarden. Daar train ik mijn collega’s 
ook echt continu op. Wij nemen de tijd voor onze klanten. 
Na een gesprek en rondleiding in onze showroom zorgt 
onze keukenadviseur ervoor dat alles helder en duidelijk is. 
Klanten krijgen een maatwerkadvies met 3D-impressie van het 
keukenontwerp en de offerte mee naar huis. Dan kunnen ze 
thuis rustig alles laten bezinken. 
 
ORDE EN NETHEID STAAN HOOG IN HET 
VAANDEL BIJ ONS 
Elke 3D-impressie, ontwerp, tekening en offerte is 
gecontroleerd door mij. Werken volgens dit 4-ogenprincipe 
voorkomt eventuele onvolkomenheden. Als wij het in de 
showroom perfect doen dan werkt dit door in het hele proces: 
van inmeten tot aan het monteren van de keuken. Voor u als 
klant prettig, maar ook voor mijn collega’s. 

ONZE SHOWROOM IS MAAR LIEFST 4.000 M2 
Daarmee heeft Satink Keukens de grootste showroom van 
Noord en Oost-Nederland. In onze showroom staan veel en 
verschillende keukenopstellingen. Wij maken het keuzeproces 
zo makkelijk mogelijk voor onze klanten. Zo kunnen onze 
klanten op ons Keuzeplein materialen voelen, kleuren 
ontdekken, greepjes zien en nog zoveel meer. Wij passen 
regelmatig de showroom aan om de laatste trends te laten 
zien. Daarom zie je nu vooral ‘greeploze keukens’ en donkere 
keukens. Maar ook grijstinten, donkere houtlook keukens en 
dunne werkbladen zie je volop in onze showroom in Zwolle. 
 

M
ijn officiële functiebenaming binnen 
Satink Keukens is: bedrijfsleider. Maar 
daarnaast ben ik gastheer, coach van 

het verkoopteam, verkooptrainer, inspirator en 
keukenadviseur op de drukke momenten! Elke dag 
is weer anders en dat maakt mijn functie zo leuk!

WIJ HEBBEN DE GROOTSTE SIEMATIC SHOWROOM 
VAN EUROPA! 
SieMatic is één van de mooiste keukenmerken, is mijn mening. 
Dit merk heeft namelijk zoveel slimme mogelijkheden. Door hun 
innovatieve MultiMatic systeem creëren zij bijvoorbeeld 30% 
meer opbergruimte. Met dit merk kunnen de mooiste ontwerpen 
gemaakt worden. En worden keukens spontaan meubels! 
 
IK BEN TROTS ALS IK RONDLOOP IN DE SATINK 
KEUKENS-SHOWROOM 
Om de simpele reden dat ik trots op mijn team ben. Wij 
werken in een prettige werksfeer en maken er elke dag weer 
een ‘feestje’ van. Die positieve mindset werkt aanstekelijk op 
onze klanten. Daarnaast ben ik natuurlijk trots, omdat Satink 
Keukens de mooiste showroom in keukenland heeft. Alles klopt, 
elke klant kan in elke prijsklasse slagen bij ons en de SieMatic 
keukenpresentatie is écht ons pareltje!  
 

TOT SLOT: ONZE SIEMATIC BELEVINGSWERELD! 
Na een grote verbouwing laten wij u met trots in Zwolle alle 
SieMatic-lifestyles zien. Samen met de SieMatic Architect 
hebben wij een complete impressie neergezet van het 
gerenommeerde keukenmerk SieMatic. U loopt tijdens de 
rondleiding met één van onze SieMatic Specialisten door de 
verschillende lifestylewerelden. In de Brandroom komen alle 
kleuren, materialen en mogelijkheden samen. En wij praten 
u graag in onze Boardroom bij over alle features die het merk 
SieMatic zo speciaal maakt. Op de volgende pagina’s in dit 
Inspiratiemagazine geven wij u alvast graag een kijkje in onze 
SieMatic belevingswereld. 
 
Tot snel in Zwolle!

IN THE PICTURE
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I
n onze Satink Keukens-showroom treft u onze belevingswereld van het keukenmerk SieMatic. Deze 
wereld heeft een prominente plek in onze showroom. Dat is niet voor niets. Ontdek daarom op de 
volgende pagina’s alles over het merk SieMatic dat al ruim 90 jaar bestaat. Ervaar de verschillende 

lifestyles. Proef de SieMatic sfeer. Doe volop inspiratie op. En stap vervolgens onze showroom binnen voor 
de grootste SieMatic impressie van Europa. 

LEUK WEETJE: SIEMATIC IS DE UITVINDER VAN DE GREEPLOZE KEUKEN!
In 1960 ontketende SieMatic met deze uitvinding een revolutie in het interieur. ‘Timeless by 
tradition’ staat voor de tijdloze kwaliteit en design van SieMatic. Dit is ook in het nieuwste 
keukenontwerp terug te zien: de SLX PURE keuken. Deze keuken heeft inmiddels diverse 
awards gewonnen: Iconic Awards 2020, iF Design Award 2020 en een Red Dot Design Award 
2020. Lees verderop in dit Inspiratiemagazine meer over de SLX PURE keuken en overige 
features van de SieMatic keukens. 
 
Welkom in onze SieMatic belevingswereld!

WELKOM
IN ONZE
SIEMATIC
BELEVINGS
WERELD 
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I n de lifestyle URBAN komen nieuwe 
invloeden, culturele rijkdom en 
inspirerende energie samen. Kenmerkend 

voor deze lifestyle is: 
• ruimtelijke keukenconcepten 
• flexibele en intuïtieve keukenindeling 
• verrassende elementen 
• onconventionele levensstijl 
 
URBAN: de keuken als individueel 
lustoord

Kies voor 1 van de 
SieMatic-lifestyles of 
combineer een aantal 
lifestyles met elkaar 

De keuken als 
leefruimte en  
in lifestyles 
PURE 
CLASSIC  
URBAN 

D
e SieMatic keuken is een leefruimte 
in verschillende lifestyles. 
De puristische, klassieke of urban 

lifestyles zeggen iets over de mensen die de 
keukens gebruiken. De lifestyles vormen 
daarom de basis voor de keukenontwerpen. 
Voor iedere woon- en leefsituatie is er een 
passend SieMatic keukendesign, zodat de 
keuken onderdeel wordt van uw gehele 
woning. Dát is SieMatic!

D eze lifestyle laat u de kunst van het 
minimalistische design zien. Een 
indrukwekkende lifestyle met: 

• een ruimtelijke architectuur 
• greeploze karakter 
• uitgekiende kleurcombinaties 
• sfeervolle verlichting 
• verborgen functionaliteit 
 
PURE: simpelweg perfectie!

T egenpolen kunnen prima samengaan. De lifestyle 
CLASSIC laat de techniek van het creatief 
componeren zien: 

• traditionele vormen met strakke vlakken 
• verfijnde kleuren met metaal, glas en steen 
• licht en donker 
• fijn en massief 
 
CLASSIC: er bestaat geen ‘of’.  
Alleen ‘waarom niet?’

SIEMATIC-
LIFESTYLE 

PURE

SIEMATIC-
LIFESTYLE 

URBAN

SIEMATIC-LIFESTYLE 

CLASSIC
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SIEMATIC
LIFESTYLE 
PURE
D

e grootste uitdaging in het minimalisme is het juiste 
weg laten. En het design tot het essentiële reduceren. 
De meubelstukken uit de SieMatic-lifestyle PURE 

beheersen precies die kunst.
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PERRY HANSSEN   |   SIEMATIC ARCHITECT

IN THE PICTURE

WIJ WERKTEN MET SATINK KEUKENS OM 
SIEMATIC IN DE SHOWROOM TE INTEGREREN 
Een stad is opgebouwd uit hoofdstraten en kleine zijwegen. 
Deze worden verbonden door marktplaatsen en pleinen. Zo 
zijn wij ook te werk gegaan in de Satink Keukens-showroom. Wij 
werken in onze SieMatic-lifestyle presentatie met een uniforme 
vloer. Een duidelijke architecturale structuur is van essentieel 
belang. We bouwden in de Satink Keukens-showroom met 
roomdividers, brandwalls en een Brandroom als hart van deze 
beleving: een stadsstructuur in het klein. 
 
In deze wereld vol keukeninspiratie lopen de klanten als door 
een ontdekkingsreis van lifestyle naar lifestyle appartement 
en laten ze zich via de wegen inspireren. We laten op diverse 
manieren de kook- en woonverbinding zien. We werken met 
keukenspecialisten die de klant aan de hand nemen. Zoals een 
stadsgids de allermooiste ideeën en oplossingen aan de klant 
laat zien. 
 
SATINK KEUKENS HEEFT DE GROOTSE SIEMATIC-
PRESENTATIE VAN EUROPA!  
Om SieMatic volledig in de Satink Keukens-showroom te 
integreren, hebben wij voor het eerst organisch gewerkt. Het 
grote, eivormige inspiratieplein als Brandroom situeerden wij in 
het midden. Dit is het hart van de SieMatic-presentatie. Waar 
de klanten worden geholpen om hun individuele wensen om te 
zetten naar een functioneel design.  
 
Ondanks het enorme presentatie-oppervlakte is het één van 
de meest elegante en rijke belevingen die we hebben gemaakt. 
Waar het voor klanten voelt alsof ze thuiskomen in hun nieuwe 
huis. Met de keuken als hart van de woning. Daarom zijn wij 
echt trots op deze verbouwing! 
 
TIJDLOZE ELEGANTIE IS KENMERKEND VOOR DE 
SIEMATIC KEUKEN 
We baseren onze keukens op trends in de architectuur en de 
maatschappij. Zo weten we altijd een naadloze designoplossing 
aan te bieden in 3 stijlwerelden: URBAN, PURE en CLASSIC. 
Als merk is SieMatic daarmee trendsettend. 
 
VOOR MIJ ALS ONTWERPER BETEKENT SIEMATIC: 
ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN AAN CREATIVITEIT 
Ik voel mij met het merk verbonden als een familielid. Samen 
geven we elke dag een beetje vorm aan de toekomst. Door 
SieMatic hebben we de mogelijkheid om wereldwijd te werken 
aan diverse projecten. Van showrooms tot grote en kleine 
vastgoedprojecten tot bijzondere keukens voor consumenten. 

S
inds 2007 werk ik, als interieur architect, 
aan internationale showroomconcepten en 
productontwikkeling voor SieMatic. Sinds 

2015 werken wij vanuit HANSSEN ID met ons 
team van specialisten aan het ontwikkelen van 
SieMatic showrooms. Daarbij gaat het om de juiste 
balans tussen het merk SieMatic en het DNA van 
de onderneming. Hierbij houden wij rekening met 
lokale invloeden, cultuur en wereldwijde tradities. 
Een mooie combinatie waarin wij de werelden van 
SieMatic en de keukenvakzaak samenbrengen.  

SIEMATIC ZIJN KEUKENS VOOR HET LEVEN 
Ik ben opgegroeid met een greeploze SieMatic keuken bij mijn 
ouders thuis. Na 25 jaar was het nog steeds een geweldige 
keuken om samen aan de keukentafel met familie en vrienden van 
het leven te genieten. SieMatic is de uitvinder van de greeploze 
keuken. Er is maar 1 origineel. Nu vele jaren laten ben ik trots dat 
ik zelfs al 2 keer heb mogen meewerken aan de doorontwikkeling 
van nieuwe generaties van de greeploze keuken. 
 
MIJN FAVORIETE SIEMATIC-LIFESTYLE IS URBAN  
Deze keukenserie, die we samen met SieMatic hebben mogen 
ontwikkelen in 2015, is heel open van structuur. De keuken is een 
echt werkatelier in de ruimte. En door zijn open karakter en vrije 
planning een uitnodigend meubelstuk om samen met vrienden en 
familie in te koken.  
 

URBANISATIE IS IN MIJN VAKGEBIED DE 
KEUKENTREND 
Het is de grote ontwikkeling, los van trends in kleuren en 
materialen. Dit is een gegeven dat we overal zien in de steden. 
De stad wordt steeds voller en de woningen kleiner. Dit vraagt 
om inventieve oplossingen. De keuken verandert van traditioneel 
naar een multifunctioneel meubelstuk. Waar we ruimte maken 
voor elkaar. Voeding verbindt met de keuken als de belangrijkste 
schakel in onze woning. 

“Kitchens are the new 
design furniture”  

Perry Hanssen

“De keuken is 
hét belangrijkste 

meubelstuk in onze 
hedendaagse woning 

geworden”

Mijn tip: 
Een keuken moet zich aanpassen aan zijn 
gebruiker. Door van tevoren een goede 
inventarisatie te maken, kunnen hoofd- en 
bijzaken van elkaar worden gescheiden. 
Zorg voor voldoende werkruimte en de juiste 
ergonomie. Zo ontstaat de juiste werkdriehoek 
in de keuken tussen voorbereiden, spoelen en 
koken. Voor iedere gebruiker is een keuken 
anders. De SieMatic Specialisten van Satink 
Keukens zijn getraind om naar u te luisteren 
en uw wensen en eisen te vertalen naar een 
maatwerkadvies. 
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Weglaten  
is een  
kunst 

Elegante 
opberg-
ruimte

Doordacht 
op ieder 
niveau

Ontspannen, 
open &

 extravert
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SIEMATIC
LIFESTYLE 
CLASSIC
T

egenpolen kunnen prima samengaan. Goed gecombineerd 
ontstaat dan iets heel nieuws, iets buitengewoons. De 
SieMatic-lifestyle CLASSIC beheerst de techniek van het 

creatief componeren tot in  perfectie.
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MEER DAN ALLEEN EEN 
KEUKENMEUBEL 
In de SieMatic wereld ontdekt u naast 
keukens ook andere meubelstukken. 
Deze zijn in alle lifestyle-series leverbaar. 
In de Satink Keukens-showroom ziet 
u de verschillende meubelstukken: 
roomdividers, vitrinekasten, dressoirs. 
Kiest u een dressoir in dezelfde lifestyle, 
materiaal en kleur als uw keuken? Of 
juist voor een andere kleur? Met deze 
meubelstukken creëert u een volmaakte 
eenheid tussen meubels en architectuur in 
uw woning. 

SIEMATIC 29: DE MODERNE 
INTERPRETATIE VAN HET 
KEUKENBUFFET 
Dit veelzijdige, tijdloze meubelstuk vormt 
het ‘signature piece’ van de SieMatic-
lifestyle URBAN. En is tegelijkertijd een 
hommage aan de bedrijfsgeschiedenis van 
SieMatic. Het meubelstuk is leverbaar 
in alle SieMatic-materialen, alle kleuren 
uit het SieMatic ColorSystem en in 
verschillende breedtes. Het SieMatic 29 
meubel vormt een harmonieuze eenheid 
met uw SieMatic keuken. Of biedt juist 
een duidelijk contrast. Het matte zwart 
van de gelakte metalen pootjes komt terug 
in andere SieMatic-accessoires zoals de 
reling, stopcontacten en verlichting. 
 

SIEMATIC 29: EEN MEUBELSTUK 
MET VEEL (KEUKEN)FUNCTIES  
De SieMatic 29 is niet alleen als dressoir 
leverbaar. Naar behoefte is het meubelstuk 
ook leverbaar met diverse keukenfuncties. 
Maak het compleet door een vaatwasser, 
kookplaat en afzuigkap in het meubel te 
integreren. 

VRAAG ONZE SIEMATIC 
SPECIALIST NAAR ALLE 
MOGELIJKHEDEN 
In onze Satink Keukens-showroom ontmoet 
u onze SieMatic Specialisten. Zij zijn door 
SieMatic opgeleid om u mee te nemen in 
onze SieMatic wereld in Zwolle.

SieMatic,  
meer dan een 

keuken
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DE SLX GLAZEN VITRINEKASTEN  
MET LED-LICHTLIJST 
De verlichte SLX stijl wordt doorgezet in meerdere 
meubelstukken van SieMatic. Zoals in de luxueuze 
vitrinekasten. De schappen en lades zijn aan de 
achterkant bevestigd waardoor een zwevend element 
ontstaat. De transparante deuren laten de uitmuntende 
verstekafwerking van de lades zien. Door het gebruik 
van de neutrale SieMatic-kleuren zoals goldbronce, 
matzwart of roestvrijstaal vloeien de SLX-vitrinekasten 
perfect over naar uw woonkamer. Ze vormen een 
blikvanger in de keuken of als vrijstaand meubel in uw 
woonruimte. 
 
 

NIEUW: DE 
GREEPLOZE 
SIEMATIC SLX MET 
LICHTBANEN 
De nieuw ontwikkelde 
greeplijst vormt samen met 
de ranke maatvoering van 
slechts 6,5 mm de basis 
van het ontwerp van de 
SieMatic SLX. In de greep 
van de kasten en lades zijn 
innovatieve led-lichtbanen 
verwerkt. Een prachtige 
blikvanger! 
 

DE LED-LICHTBANEN 
ZIJN INDIVIDUEEL 
REGELBAAR 
Daardoor past u de 
lichttemperatuur en -sterkte
aan op de rest van uw 
interieur. De lichtbanen
kunnen zowel horizontaal als 
verticaal in het meubelstuk 
worden toegepast.
Wanneer u het combineert 
met donkere kleuren ontstaat
een bijzondere architectuur.

Nieuwste design: 
de SieMatic SLX 

Innovatieve 
indirecte
led-lichtbanen 

Vitrinekasten
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PETER VAN DER MEULEN   |   SIEMATIC SPECIALIST

IN THE PICTURE

WAT MAAKT SIEMATIC ZO SPECIAAL VOOR JOU? 
Het is een mooi keukenmerk. Met een krachtige uitstraling, in 
verschillende stijlen verkrijgbaar en met een tijdloos design. 
De lifestyles PURE, CLASSIC en URBAN hebben allemaal hun 
eigen kernmerken. 
 
WAAROM VIND JIJ DAT IEMAND MOET KIEZEN 
VOOR EEN SIEMATIC KEUKEN?  
Als eerste vanwege de topkwaliteit. Daarnaast de vele 
gebruiksvoordelen, zoals de 30% meer opbergruimte door het 
MultiMatic interieursysteem. Ook de stofhoekjes die verborgen 
zitten in de hoeken waar je amper bijkomt. De meubelplaten 
op alle fronten, deuren en lades zijn standaard voorzien van 
3 sterke lagen. En er zijn ook echt SieMatic keukens die 
aantrekkelijk geprijsd zijn. Niet elke SieMatic keuken is prijzig. 
Al hangt het natuurlijk wel af van de keukenafmeting, fronten en 
materialen.  
 
De SieMatic keuken verenigt zich heel eenvoudig met de 
interieurstijl van de klant. Daardoor is het niet zomaar een 
maatwerkkeuken, het is een lifestyle! De SieMatic keuken past 
zich aan op de gebruiker. Omdat niemand hetzelfde is. 
 
WELKE SIEMATIC KEUKEN IS JOUW 
DROOMKEUKEN? 
Voor mij is dat absoluut het nieuwste design: SLX PURE. En dan 
in de onyx zwarte kleur. De verlichting maakt het helemaal af!  
 
GRAAG HEET IK U BINNENKORT WELKOM IN 
ONZE SIEMATIC-WERELD!  

A
l meer dan 23 jaar ben ik keukenadviseur. 
En nog steeds met veel plezier. Met mijn 
ruime keukenervaring heb ik kortgeleden 

de SieMatic Opleiding met succes afgerond. 
Daardoor mag ik mij vanaf nu officieel ‘SieMatic 
Specialist’ noemen! Een mooie bekroning om 
in onze SieMatic-wereld te werken, klanten de 
lifestyles te laten beleven en samen met ze verder 
te praten over hun SieMatic meubelen. 

“DOOR HET 
MULTIMATIC 
INTERIEURSYSTEEM 
HEEFT U 30% MEER 
OPBERGRUIMTE!”
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SIEMATIC
LIFESTYLE 
URBAN
G

rote steden worden gewaardeerd om hun openheid 
voor nieuwe invloeden, hun culturele rijkdom en 
hun inspirerende energie. Eigenschappen die u 

terugziet in de SieMatic-lifestyle URBAN. De ruimtelijke 
meubelconcepten die daarbinnen ontstaan zijn open-minded 
in de ware zin van het woord. 
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30% MEER OPBERGRUIMTE 
Het interieursysteem MultiMatic 
System in de kasten en aan de 
deuren geeft u flexibiliteit en 
opberggemak. Het interieursysteem 
levert maar liefst 30% meer 
opbergruimte op. Nog een groot 
voordeel is dat u het systeem steeds 
weer kunt aanpassen, uitbreiden en 
met elkaar kunt combineren.

COMBINEER MET 
DESIGNAPPARATUUR 
Verschillende merken apparatuur passen 
zich prima aan in de SieMatic keuken. 
Denkt u bijvoorbeeld aan het designmerk 
Gaggenau. Het lijnenspel van de 
Gaggenau-apparatuur sluiten perfect aan 
in uw SieMatic keuken. 

INTERIEURSYSTEEM MET 
FLOCK2BLOCK-SYSTEEM EN 
GRIPDECK 
Het flexibele interieursysteem is leverbaar 
in aluminium, hout of kunststof. Het 
SieMatic Flock2Block-systeem is speciaal 
ontwikkeld voor het interieur van lades. 
Zo blijft alles stabiel in de lades staan. 
Trekt u een lade open, dan ontdekt u ook 
nog eens een lijnenspel. Het GripDeck 
zit er niet voor niets. De rubberen strepen 
verhinderen namelijk het verschuiven van 
schalen en pannen in de lades. En het 
beschermt meteen de bodemplaat tegen 
beschadigingen. 
 
 

KLEUREN, MATERIALEN & 
AFWERKING   
Om de juiste nuances en harmonie in 
uw keuken te krijgen is het SieMatic 
ColorSystem ontwikkeld. Een smaakvol palet 
van matte en hoogglans kleuren. Van lotuswit 
tot umbra. En van sterlinggrijs tot zwart. 
Naast de lakkleuren zijn de meubels ook 
leverbaar in houtmaterialen met naar keuze 
metalen elementen.  
 
De SmartLacque-fronten van uw SieMatic 
meubels zijn standaard voorzien van 
meerdere laklagen. Inclusief AntiPrint-
coating. De fronten worden met de 
modernste lasertechnologie in een 
innovatief productieproces uitgevoerd met 
ZeroMatic-randen. Hierdoor versmelten de 
randen naadloos met de fronten.  
 

RONDE HOEKEN VOOR EXTRA 
SCHOONMAAKGEMAK 
De achterste hoek van elke SieMatic kast 
is voorzien van een ‘ronde stofhoek’. 
Deze kleine kunststof delen worden 
precies daar geplaatst waar u met een 
schoonmaakdoek amper bijkomt. Zo 
ervaart u extra schoonmaakgemak zonder 
dat de ‘stofhoekjes’ zichtbaar zijn. 
 
 

EXCLUSIEVE WERKBLADEN 
De werkbladen van SieMatic bestaan uit 
een licht draagmateriaal met een 1 cm 
dikke bovenlaag van graniet, marmer, 
leisteen, kalksteen, vulkaangestalte en 
composiet of 6,5 mm dik keramiek. De 
werkbladen kunnen in sterktes, lengtes 
en oppervlakken naadloos gefabriceerd 
worden. 
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Optimale 
opbergruimte

Prachtige
harmonie
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ALLES KOMT SAMEN IN ONZE 
BRANDROOM 
Onze Brandroom laat u alle 
keuzemogelijkheden zien: van 
materialen tot kleuren. Van 
MultiMatic-systeem tot Flock2Block-
systeem. Van interieursystemen tot 
afwerkingsmogelijkheden. Alles komt 
samen in onze Brandroom. Samen 
met uw SieMatic Specialist gaat u op 
ontdekkingsreis. 
 
NEEMT U PLAATS IN ONZE 
BOARDROOM 
Wij nodigen u graag uit om samen met 
onze SieMatic Specialist plaats te 
nemen in onze Boardroom. Met zicht op 
het stadshart van Zwolle praat u rustig 
verder met onze Specialist. En nemen 

wij de tijd om alles tot in detail te 
bespreken. Laten wij u alles ontdekken. 
En luisteren wij vooral naar al uw 
wensen. Zo ontstaat uw eigen SieMatic 
wereld in uw woning!  
 
MAAK EEN AFSPRAAK MET UW 
SIEMATIC SPECIALIST 
Dat kan heel eenvoudig door: 
•  de QR code in te scannen door met uw 

smartphone een foto ervan te maken. 
Dan verschijnt onze website  
www.satink-zwolle.nl;

• naar ons te bellen via 038 454 2975; 
•  of mail ons gerust via  

verkoop@satink-zwolle.nl. 

Ons SieMatic Specialisten Team 
ontmoet u graag! 

I
n de Satink Keukens-showroom treft u onze ruime belevingswereld van SieMatic aan.  
Ontdek samen met onze SieMatic Specialist alle ‘appartementen’ waar de lifestyles 
tastbaar worden.  

Stap binnen in onze

SIEMATIC WERELD  
in Zwolle
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UW KEUKENAANKOOP 
Samen met onze keukenadviseur 
gaat u aan de slag om uw wensen, 
mogelijkheden en keukenoplossingen 
op papier te zetten. Vervolgens krijgt u 
ons maatwerkadvies mee naar huis: een 
transparante offerte mét 3D-impressie. 
Kiezen voor Satink Keukens geeft u 
vertrouwen, garantie en de juiste nazorg.  

ONZE MONTAGE 
Na de aankoop van uw nieuwe keuken 
ontzorgen wij u verder door de hele 
planning en technische zaken op ons te 
nemen. Onze eigen monteurs komen 
uw keuken installeren, sluiten alles voor 
u aan en geven u een toelichting. Na de 
montage kunt u dus meteen genieten van 
uw nieuwe keuken!

GARANTIE VOOR ZORGELOOS 
GENIETEN EN LEVEN! 
Wij bieden alleen kwaliteitsproducten 
en daarom staan wij voor zorgeloos 
genieten en leven in uw keuken. De 
keukenadviseur vertelt u graag meer 
over onze zekerheden en onze 100% 
tevredenheidsgarantie. Deze garantie 
geven wij op de keukenonderdelen, 

A
ls u onze Satink Keukens-showroom binnenstapt, merkt u meteen de vakkundigheid van onze 
mensen. Dat vinden wij belangrijk. Daarnaast hechten wij veel waarde aan persoonlijk contact. 
Daarom begeleiden wij u graag van aankoop tot en met service.  

Van aankoop

TOT SERVICE

zoals de voor u geproduceerde kasten, 
keukenapparatuur en werkbladen. 
Daarnaast heeft Satink Keukens ook de 
CBW-erkenning. Koopt u bij ons een 
keuken, dan kunt u dus jarenlang vol 
vertrouwen koken en genieten in uw 
keuken! 
 
ONZE SERVICE
Ook na de montage van uw keuken staat 
Satink Keukens graag voor u klaar. Heeft 
u vragen? Bent u nog iets vergeten? 
Onze eigen serviceafdeling helpt u graag 
verder. Bel ons gerust via 085 066 32 00 
of mail naar service@satink-zwolle.nl. 
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WAAROM KIEZEN VOOR SATINK KEUKENS?

We maken het u graag makkelijk. Daarom zetten wij onze 
belangrijkste eigenschappen graag voor u op een rijtje.  
 
1.  U krijgt een persoonlijk contact met een maatwerkadvies 

van uw keukenadviseur of SieMatic Specialist.

2. Wij werken met een heldere, betrouwbare prijsstelling.

3.  Wij maken samen met u duidelijke afspraken van 
keukenontwerp tot oplevering en ontzorgen u volledig.

4.  Service- en klantgerichtheid staan bij ons hoog in het 
vaandel.

5. Wij geven betrouwbare garanties op uw hele keuken.

6.  Onze showroom heeft op 4.000 m2 volop inspiratie 
en keuzes. En wij hebben de grootste SieMatic 
belevingswereld van Europa in huis.

7.  Wij produceren en ondernemen duurzaam volgens 
verschillende certificeringen.

8.  U treft bij ons uitsluitend kwaliteitsmerken voor onze 
keukens, keukenapparatuur en accessoires.

 
 

Nog even 
ALLES OP EEN RIJTJE

H
eeft u genoeg inspiratie opgedaan in het 
Inspiratiemagazine? U ziet het: er is zoveel 
mogelijk op het gebied van een nieuwe 

keuken. Onze keukenadviseurs en SieMatic 
Specialisten helpen u er daarom graag persoonlijk 
bij.

TIP: 
vergeet niet onze 

vragenlijst in te vullen 
en gebruik te maken van 
ons moodboard. Neemt 
u het gerust mee naar 
onze Satink Keukens-

showroom.
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P ersoonlijk contact staat bij ons centraal. Alleen 
dan kunnen wij u verder helpen en maatwerk 
leveren. Ontmoet ons, ontdek onze wereld in onze 

Satink Keukens-showroom, bekijk meteen onze SieMatic 
belevingswereld en laat dit Inspiratiemagazine tot leven komen! 

HIER VINDT U ONS: 
Satink Keukens 
Huub van Doornestraat 4 
8013 NR Zwolle 

ZO BEREIKT U ONS: 
Telefoonnummer 038 454 2975 
verkoop@satink-zwolle.nl 
www.satink-zwolle.nl  

                Ontdek & beleef  

SATINK KEUKENS 

TOT SNEL 
BIJ SATINK 
KEUKENS
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WWW.SATINK-ZWOLLE.NL


