
Keuken 
Woningtype P1 penthouse en P2 penthouse

Nieuwbouwproject Porto 
Almere Duin





Welkom bij Intermat

Alvast een kijkje nemen in onze virtuele showroom?  

Scan dan de onderstaande QR code.

Een keuken samenstellen voor uw nieuwbouwwoning is een spannend proces: 
Waar begin je? Waar moet je allemaal rekening mee houden? 

Hoe kunnen de wensen voor de keuken het beste vertaald worden 
in een ontwerp waar je jaren lang plezier van hebt? 

Bij Intermat begrijpen we maar al te goed dat dit voor de meeste mensen 
geen dagelijkse kost is en dat een eerlijk advies en persoonlijke 

begeleiding gedurende dit proces van groot belang zijn. 

In de v.o.n.-prijs van uw appartement is een mooie standaard keuken conform 
onderstaande specificatie opgenomen. Hierbij kan er zonder meerprijs uit diverse 

kleuren gekozen worden voor het front en werkblad. 

Naast een ruim assortiment aan keuzes, bieden we door de intensieve 
samenwerking met de aannemer ook de volgende voordelen: 

• Wij beschikken over alle actuele informatie omtrent uw keukenruimte.
• Geen zorgen voor u: tijdens de bouw controleren wij de installatie en  

maatvoering van uw keuken zodat uw keuken 100% geplaatst kan worden.
• Wij houden tevens de sluitingsdatum en de datum van oplevering  

van uw woning voor u in de gaten.

Wij denken graag met u mee en hebben alvast voor elke type woning  
een standaard opstelling gemaakt die goed in uw toekomstige keukenruimte past.  
Hierbij is een voorstel gemaakt in kwalitatieve fronten, werkbladen en apparatuur. 

Uiteraard blijft het uw keuken en helpen we met plezier verder met het 
eventueel nog aanpassen of uitbreiden van het keukenontwerp 

volledig naar eigen wens en smaak.

We nodigen u uit om een van onze showrooms te komen bezoeken op: 
Hoorn 124, Alphen aan den Rijn  

Constructieweg 6, Mijdrecht

Voor een afspraak met een van onze adviseurs kunt u bellen naar 0172 422 100
of het afsprakenformulier invullen op onze website www.intermat.nl 



De lifestyles van het merk SieMatic

Met de vier SieMatic-lifestyles PURE, URBAN, CLASSIC en MONDIAL worden wereldwijd 
woonruimtes gecreëerd die de persoonlijkheid van de bewoners perfect weerspiegelen.  

Het lifestyle-concept van SieMatic volgt de actuele trends op het gebied van lifestyle en 
interieurtrends en maakt het mogelijk om voorheen starre keukenprogramma’s flexibel, 

PURE URBAN

CLASSIC MONDIAL

* Ramen ter impressie, kunnen afwijken van de werkelijkheid



Woningtype P1 penthouse 
bnr. 99

Vaatwasser
• 6 programma’s
• varioSpeed Plus 
• RackMatic
• InfoLight
• Home Connect

BORA inductie kookplaat
• 58 cm breed
• Geïntegreerde afzuiging
• Recirculatie filter
• Timer
• Opvangbak

Combi oven
• 5 magnetron standen
• 5 oven functies
• Automatische programma’s
• Snel voorverwarmen
• Light control

Koel-vries combinatie
• Koeler inhoud 183 L
• Vriezer inhoud 84 L
• Ledverlichting
• SafetyGlass-plateaus
• FreshSensor & FreshLade

Melamine front
SLC greeploos - kleuren:

Toplaminaat werkblad
Een greep uit de kleuren:

RVS mengkraan

* Ramen ter impressie, kunnen afwijken van de werkelijkheid



Woningtype P2 penthouse 
bnr. 101

Vaatwasser
• 6 programma’s
• varioSpeed Plus 
• RackMatic
• InfoLight
• Home Connect

BORA inductie kookplaat
• 58 cm breed
• Geïntegreerde afzuiging
• Recirculatie filter
• Timer
• Opvangbak

Combi oven
• 5 magnetron standen
• 5 oven functies
• Automatische programma’s
• Snel voorverwarmen
• Light control

Koel-vries combinatie
• Koeler inhoud 183 L
• Vriezer inhoud 84 L
• Ledverlichting
• SafetyGlass-plateaus
• FreshSensor & FreshLade

Melamine front
SLC greeploos - kleuren:

Toplaminaat werkblad
Een greep uit de kleuren:

RVS mengkraan

* Trap en deuren ter impressie, kunnen afwijken van de werkelijkheid



Koel-vries combinatie
• Koeler inhoud 183 L
• Vriezer inhoud 84 L
• Ledverlichting
• SafetyGlass-plateaus
• FreshSensor & FreshLade

Mijdrecht Alphen
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