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UW PROFESSIONELE PARTNERS
Adriaan van Erk en Intermat Mijdrecht

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.

Adriaan van Erk en Intermat Mijdrecht en Alphen aan den Rijn  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.



WONEN IN WEESPERSLUIS

Weespersluis wordt een ruim en groen woonlandschap. Zeer centraal gelegen, op 10 treinminuten 

van Amsterdam, dichtbij ‘t Gooi én bij de Vecht. De natuur en het water spelen een belangrijke rol. 

Slechts een derde deel van het gebied wordt bebouwd. De rest blijft open voor water en groen. In 

Weespersluis komt nieuw water dat in verbinding staat met de Vecht en drie parken die veel ruimte 

geven om veilig te spelen, te sporten en te wandelen en fietsen. Het historische centrum van Weesp 

is op steenworp afstand. Hier wil je wonen!



UW SIEMATIC ADVISEUR

ONTDEK UW LIFESTYLE BIJ INTERMAT

Uw keuken is een belangrijk onderdeel van uw nieuwe woning. Het is dé centrale plek in het huis voor alle 

momenten van de dag. Wordt het een landelijke, moderne of misschien wel een design keuken? Wat zijn uw 

persoonlijke wensen en in welke leefwereld voelt u zich thuis? Alles is mogelijk en ook tegelijkertijd een uitdaging 

om hierin de juiste keuzes te maken. Hierbij zijn onze adviseurs u graag van dienst. Met het assortiment en de 

deskundigheid van Intermat vindt u zeker de keuken die aansluit bij uw wensen en budget.



HET ONTWERP

Intermat in Mijdrecht is de professionele 

partner voor uw keuken.

Wij zijn op de hoogte van de keukenruimte

en de technische installatie.

Zo kunnen wij de SieMatic keuken

ontwerpen die voldoet aan uw wensen.



om  uw droom te creëren bieden wij u een waardecheque 
aan bij aanschaf van een keuken

WAARDECHEQUE

Deze cheque is alleen in te leveren bij de aanschaf van een volledige keuken die voor oplevering geplaatst 

wordt door Intermat. Indien de koper kiest voor casco, vervalt de waarde van de cheque.



Wij zien keukens als leefruimtes

DAAROM DENKEN WIJ 

BIJ INTERMAT NIET IN PRODUCTEN 

MAAR 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.
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