SIEMATIC AAN DE RINGVESTE
Wij laten u in deze presentatie graag kennis maken met het project DE VELUWSE PROEFTUIN Ede.
Klik op de button om verder te gaan.....

De Veluwse Proeftuin geeft energie

Dit is de plek waar je even niet hoeft te ‘rennen’
of waar je juist wel zo het bos in rent.
De Veluwse Proeftuin staat voor luxe wonen
op een bescheiden, pure manier.
De Veluwe wordt de wijk ingetrokken en door het gebruik
van natuurlijke materialen en kleuren voegen de huizen en
appartementen zich in het landschap.
Je woont hier met elkaar in een gemeenschappelijke tuin
waar straks misschien wel fruit, groente en kruiden groeien
om zelf te proeven.

Groen in de hoofdrol
Parkeren in De Veluwse Proeftuin is op een ondergeschikte manier
verwerkt in het plan. De auto is hier te gast,
maar je hebt wel je eigen overdekte parkeerplaats.
Dit is één van de ontwerpuitgangspunten geweest,
waardoor het Veluwse groene landschap
zijn verdiende hoofdrol behoudt.
‘Pocket’-parkjes rondom de woningen lenen zich perfect
voor ontmoetingen. Hier komt een moestuin,
buurtschuur of avontuurlijke speelplaats.
In De Veluwse Proeftuin komen circa 125 woningen.
We ontwikkelen twee appartementengebouwen op de
hoeken van de wijk aan de bosrand en verschillende soorten
eengezinswoningen van rijwoningen tot beneden-bovenwoningen
en woningen die door het hoogteverschil uitkijken over De Veluwe.
Spreekt de combinatie van, vrijheid, natuur, food en luxe je aan?

Eén met het landschap
Om ervoor te zorgen dat de woningen opgaan in het landschap en
je hier tot op je bank de Veluwe voelt,
hebben we overgangen tussen privé en openbaar
zo zacht mogelijk gemaakt.
Met subtiele erfafscheidingen en een doordacht tuinplan creëren
we dat gewenste stukje privacy en verder nodigen we vooral alle
bewoners uit om gebruik te maken van de collectieve tuinen.
Hier is ruimte voor een moestuin, kunnen kinderen veilig spelen,
vier je het weekend met buren
en organiseer je een picknick
op één van de eerste mooie zomerdagen.
Ook bij de appartementen speelt groen de hoofdrol. De gevel heeft
een “houten krans” als natuurlijke zonwering en wordt voorzien van
beplanting. Diverse bloembakken die gevuld kunnen worden met
groente, fruit en kruiden sieren straks de balkons.
Net als wij zet SieMatic de sfeer en kwaliteit van het appartement
en de omgeving graag door in de binnenruimte.
Daarom ontwerpt de SieMatic adviseur keukens in uw leefstijl.
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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.

DIT ONTWERP IS OPGENOMEN
IN DE V.O.N. prijs van uw appartement
Woningtype A en B
SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN
• oppervlakte: kunststof/
SieMaticcolorsystem
• komgreep: edelstaal
• werkblad: composiet
• spoelbak: recht vierkant design
roestvrijstaal
• kraan: Franke Gaia
SIEMENS APPARATUUR
• koel-vries combinatie
• geïntegreerde vaatwasser
• wandschouwkap rvs
• combimagnetron
• inductiekookplaat
voor:

€ 8.500,-

inclusief BTW en KookKlaar® opgeleverd.

Aan deze keukenimpressie kunnen geen rechten ontleend worden. De exacte keukenomschrijving is opgenomen in de verkoopdocumentatie van de woning.

DIT ONTWERP IS OPGENOMEN
IN DE V.O.N. prijs van uw appartement
Woningtype C en G
SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN
• oppervlakte: kunststof/
SieMaticcolorsystem
• komgreep: edelstaal
• werkblad: composiet
• spoelbak: recht vierkant design
roestvrijstaal
• kraan: Franke Gaia
SIEMENS APPARATUUR
• koel-vries combinatie
• geïntegreerde vaatwasser
• combimagnetron
• wandschouwkap rvs
• inductiekookplaat
voor:

€ 11.000,-

inclusief BTW en KookKlaar® opgeleverd.

Aan deze keukenimpressie kunnen geen rechten ontleend worden. De exacte keukenomschrijving is opgenomen in de verkoopdocumentatie van de woning.

DIT ONTWERP IS OPGENOMEN
IN DE V.O.N. prijs van uw appartement
Woningtype D
SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN
• oppervlakte: kunststof/
SieMaticcolorsystem
• komgreep: edelstaal
• werkblad: composiet
• spoelbak: recht vierkant design
roestvrijstaal
• kraan: Franke Gaia
SIEMENS APPARATUUR
• koel-vries combinatie
• geïntegreerde vaatwasser
• combimagnetron
• Bora inductiekookplaat met
kookveldafzuiging
voor:

€ 12.500,-

inclusief BTW en KookKlaar® opgeleverd.

Aan deze keukenimpressie kunnen geen rechten ontleend worden. De exacte keukenomschrijving is opgenomen in de verkoopdocumentatie van de woning.

DIT ONTWERP IS OPGENOMEN
IN DE V.O.N. prijs van uw appartement
Woningtype E en F
SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN
• oppervlakte: kunststof/
SieMaticcolorsystem
• komgreep: edelstaal
• werkblad: composiet
• spoelbak: recht vierkant design
roestvrijstaal
• kraan: Franke Gaia
SIEMENS APPARATUUR
• koel-vries combinatie
• geïntegreerde vaatwasser
• combimagnetron
• Bora inductiekookplaat met
kookveldafzuiging
voor:

€ 15.000,-

inclusief BTW en KookKlaar® opgeleverd.

Aan deze keukenimpressie kunnen geen rechten ontleend worden. De exacte keukenomschrijving is opgenomen in de verkoopdocumentatie van de woning.

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.

HET LIEFST HET BESTE
DIT ZIJN ONZE KWALITEITS VOORWAARDEN

SieMatic

kwaliteit

die ervoor zorgt dat u jarenlang van uw SieMatic keuken gebruik kunt maken .
Het gevolg van toepassing van hoogwaardige materialen die met de uiterste
precisie zijn verwerkt, streng gecontroleerd tijdens en na het productieproces.
Bij SieMatic wordt in een aantal sectoren zelfs nog consequenter getest
dan de normen voorschrijven.
Veel in de branche toegelaten materialen en stoffen worden om redenen van
kwaliteit en zekerheid bij SieMatic niet gebruikt.
De basis voor de bijzondere SieMatic kwaliteit ligt niet alleen
in de hoogwaardige gekwalificeerde medewerkers
en de vernieuwde productietechniek
maar ook in de rijke ervaring van onze onderneming :
sinds 1929 worden bij SieMatic eerste klas keukenmeubelen gemaakt
en anders niets.

ALS PARTNER IN TECHNOLOGIE
KIEZEN WIJ BIJ SIEMATIC VOOR SIEMENS

SieMatic

partners
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:
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.

`For a life less ordinary´

Wij creëren het hart van uw appartement
SieMatic aan de Ringveste is de professionele partner
voor uw keuken en interieur advies.
Wij zijn op de hoogte van de keukenruimte
en de technische installatie. Zo kunnen wij voor u
de SieMatic keuken ontwerpen die voldoet aan al uw wensen.

Ons team heet u van harte welkom!

SIEMATIC AAN DE RINGVESTE
Ringveste 15, 3992 DD Houten, tel 030 – 307 54 20
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