
Elegante lijnen.
De nieuwe SieMatic SLX Pure.
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Als uitvinder van de greeploze keuken 
stonden we voor een uitdagende opgave: 
kunnen we een icoon nog verbeteren?

Zo ontstond een hommage aan een designfilosofie: 
greeploosheid, opnieuw gedefinieerd. 
Eenvoud, verder doordacht.
Tijdloosheid, hedendaags geïnterpreteerd.
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Tactiliteit. Lichtheid. Licht. Transparantie.
Een keukenconcept dat nieuwe maatstaven zet: 
De nieuwe SieMatic SLX PURE.











BIJ DE NIEUWE GREEPLOZE SIEMATIC SLX PURE wordt vastpakken een esthetische aangelegenheid. In het 
middelpunt staat de compleet opnieuw ontwikkelde greepuitsparing die samen met de ranke maatvoering van 
slechts 6,5 mm het nieuwe ontwerp definieert. De perfecte hoek, de aangenaam aanvoelende structuur 
van de greepuitsparingen en de eersterangs materialen geven een nieuwe betekenis aan het begrip tactiliteit. 
En dat maakt deze keuken tot een absolute blikvanger.

MEER INFORMATIE over de nieuwe SieMatic SLX PURE en zijn uitrustingsmogelijkheden vindt 
u op www.siematic.com/slx
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Vastpakken wordt een nieuwe belevenis.







Intelligente eenvoud.

In de lifestyle PURE is weglaten een vorm van 
kunst. Eenvoud staat gelijk aan raffinement. 
Deze natuurwet ligt ook aan de basis van de 
nieuwe SieMatic SLX Pure. De even genereuze 
als vakkundige omgang met oppervlakken en 
materialen en de bijna onzichtbare functionele 
elementen, zoals bij het hier getoonde werkblad 
met zijn strakke spoelbak van de keramiek-
soort ceramic storm negro, spreken voor zich: 
alleen intelligente oplossingen maken echt 
purisme mogelijk.
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De ranke proporties, die vooral in het 
zwevende werkblad, de greepuitsparingen 
en de ranke contouren van de gebruikte 
materiaaldikte van 6,5 mm tot uitdrukking 
komen, kenmerken de unieke designfilosofie  
van de nieuwe SieMatic SLX PURE.

Ulrich W. Siekmann, 
CEO SieMatic Möbelwerke
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Baanbrekend lijnenspel.
Licht en lijnenspel gaan in de nieuwe 
SieMatic SLX PURE op een bijzondere manier 
samen. Het onderscheidende vormgevings- 
element van deze lifestyle zijn de in de greep- 
uitsparingen weggewerkte lichtbanen. Ze geven 
de gladde oppervlakken diepte, versterken 
het zwevende effect van het werkblad en 
benadrukken de evenwichtige proporties. Het 
led-licht is individueel regelbaar qua licht-
temperatuur en – sterkte en oefent zo directe 
invloed uit op de sfeer van de ruimte – en 
daarmee op uw stemming.
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DE LICHTBANEN kunnen zowel horizontaal als verticaal accenten zetten. Samen met een donkere 
kleurstelling komen ze in het bijzonder tot hun recht: zoals bij de hier getoonde fineersoort in matlak grafietgrijs, 
de greepuitsparingen in geanodiseerd goldbronce en het werkblad van ceramic storm negro.

Harmonieus contrast.







Vormgeving wordt gewichtloos. 
De ongelooflijke lichtheid die het design van 
de nieuwe SieMatic SLX PURE zo kenmerkt, 
komt op een bijzondere manier tot uitdrukking 
in de luxueuze glazen vitrines met hun visu-
eel zwevende, aan de achterwand bevestigde, 
schappen. Keuken en woonkamer versmelten 
dankzij de transparante deuren en zijpanelen 
en de variabel indeelbare glazen schappen. 
Met de ranke aluminium lijsten in geanodi-
seerd matzwart, goldbronce of roestvrij staal, 
én de subtiel gebruikte lichtelementen, is dit 
een sieraad in de ruimte.
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DOOR DE VELE DOORZICHTIGE OPPERVLAKKEN krijgt dat wat zichtbaar is, extra nadruk. Zoals de ranke metalen 
lijsten met verzonken greep in geanodiseerd goldbronce en de harmonieus passende glasplaten in parsol bronce 
hierboven. Of zoals bij de rechts getoonde laden in de fineersoort oak hazel brown en de achterwand in visgraat 
tarsie. Net zo opmerkzaam zijn de individuele uitvoeringsmogelijkheden van de vitrines. Ze beschikken over het 
grote materiaal- en kleurspectrum van SieMatic, plus dezelfde zwevende bevestiging van SieMatic Floating Spaces.

Vrijheid met karakter.
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Keuken- of woonmeubel? 
Deze vraag kan iedereen voor zichzelf beant-
woorden, want de vitrines staan voor iedere 
optie open. Als vrijstaand meubel, als vloeiende 
overgang naar de woonkamer of als blikvanger 
middenin de keuken. De achterwand kan 
worden afgewerkt in visgraatfineer of in een 
van de fineersoorten en kleuren van de 
SieMatic SLX PURE. De qua kleur subtiel op 
de aluminium randen afgestemde glasvlakken 
laten de blik toe vanuit elke hoek, waardoor 
het getoonde extra goed uitkomt.

Kitchen Interior Design
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DE UITMUNTENDE AFWERKING VAN DE ZWEVENDE laden is niet alleen visueel een feest. Geopend laten ze hun 
uitgekiende mogelijkheden zien. Klein keukengerei vindt er net zo goed zijn plaats als chic tafelzilver. Want samen 
met de SieMatic-interieursystemen in hout of aluminium maken ze indruk – zoals alle keuken- en bestekladen 
in de nieuwe SieMatic SLX PURE – met een buitengewone indelingsvrijheid.

MEER INFORMATIE over onze interieursystemen vindt u in onze brochure INSIDE. 
Bestel hem nu op www.siematic.com/brochures

Opbergruimte die verbaast.
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HET DESIGN VAN DE SIEMATIC SLX PURE wordt gekenmerkt door diversiteit. Daardoor is het spel met 
contrasten in deze keuken zo aangenaam voor het oog: het keukeneiland, ontworpen in agaatgrijs met 
een werkblad van ceramic pietra di luna silk met een dikte van maar 6,5 mm. Tegen de wand halfhoge 
gesloten kasten in donkere matte lak met antifingerprint-coating in grafietgrijs, het heldere keramische 
werkblad in een dikte van 8 cm, evenals glazen vitrines die qua kleur zijn afgestemd op het eiland. 
Een fraai schouwspel, dat bij iedere blik mooier wordt.

Perfecte afwisseling   
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DE VOLMAAKTE OPPERVLAKKEN, de perfect in elkaar grijpende randen en hoeken, het spel van vormen dat doet 
denken aan de verzonken handgrepen – ze zijn het resultaat van de harmonieuze combinatie van machinale 
productie en vakmanschap. Met hun perfecte verstek zien de laden er bijna naadloos uit. Het is representatief voor 
de hoge afwerkingsgraad van de nieuwe SieMatic SLX PURE.

Details in harmonie.

Kitchen Interior Design
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EEN VOLLEDIG SPECTRUM AAN LICHTE TINTEN vult de populaire keukenkleur wit aan en biedt dus nog meer 
individuele mogelijkheden. Het resultaat is even spannend als huiselijk, zoals het hier getoonde lichte werkblad 
van ceramic pietra di luna silk en de gelakte oppervlakken in mat kiezelgrijs, die in helder contrast staan met 
het fraaie fineer in rookeiken.

Culinaire cultuur in iedere tint.

Kitchen Interior Design
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ELKE SIEMATIC SLX PURE ziet er door de individuele ontwerpmogelijkheden uit als een uniek stuk. De grote 
verscheidenheid aan materialen, oppervlakken en kleurschakeringen is de basis voor uw interieur- en 
keukenontwerp. Of het nu gaat om ton-sur-ton of om contrasterende accenten, chic houtfineer of expressief 
metaal. Of om matte of glanzende laktinten in maximaal 1.950 speciale kleuren; of om fijn of juist massief. 
Elke compositie resulteert in een coherent totaalconcept. Ook dat is uniek.

Spiegel uw stijl.
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Kwaliteit is de beste vorm 
van duurzaamheid. 
We hebben ons altijd verantwoordelijk gevoeld voor het milieu en toekomstige gene-
raties. Daarom zijn strikte milieuvoorschriften altijd als vanzelfsprekend beschouwd 
in de ontwikkeling van onze producten, de selectie van onze materialen, in de trans-
portroutes en bij de vervaardiging van onze keukenmeubelen. Vaak een stuk verder-
gaand dan de branchestandaard. We laten dit regelmatig controleren en bevestigen 
door een neutrale en gerenommeerde instantie - van de veeleisende FSC-certificering 
tot de hoge normen van de Amerikaanse CARB II-standaard (TSCA Title VI).

MAAR WE LEVEREN EEN EVEN BELANGRIJKE BIJDRAGE aan duurzaamheid met onze 
hoge kwaliteitsstandaarden. Elke SieMatic-keuken die onze fabriek verlaat, is ervoor 
gebouwd om tientallen jaren te worden gebruik. Dit begint met elke kleine schroef en 
elke scharnier die de hoogste belastingstests in ons eigen testlab moeten doorstaan. 
En het vindt zijn hoogtepunt in het tijdloze ontwerp van onze keukens, dat gedurende 
generaties aanspreekt en op die manier duurzaam grondstoffen bespaart.

GA VOOR MEER INFORMATIE over duurzaamheid en certificering 
naar www.siematic.com/sustainability

TSCA TITEL VI

CARB II
STANDARDS
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