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Wonen in VILLA BERLAER

GROOTS WONEN IN EXCLUSIEVE KLEINSCHALIGHEID
Zeer ruime luxueuze appartementen met veel daglichtinval en royale 

buitenruimten. In een schitterende villa die met zes instapklare appartementen 
aangenaam kleinschalig is. Deze bijzondere combinatie van groot en klein zie je 

zelden. Maar ú kunt er wonen.
Op een weldadig groene toplocatie in Helmond.

https://houta.nl/villaberlaer/
https://houta.nl/villaberlaer/




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 appartement als voor uw 
toekomstige keuken. 

Een premium keuken van SieMatic is u op het lijf geschreven; een 
keuken die naadloos aansluit op uw persoonlijke wensen en de 

individuele stijl van uw interieur.

Houta Bouw b.v. en ASWA Keukens  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.

Uw professionele partners

Houta Bouw b.v.  &  ASWA Keukens





Voor inspiratie, design en innovatie. 
Keukens zoals u ze nooit eerder zag

ASWA Keukens

Bij ASWA vindt u een compleet aanbod exclusieve designkeukens van SieMatic.
Eén die direct aansluit op uw stijl van leven. Want lifestyles vormden de inspiratie 

bij het ontwerpen van deze keukens, en de compleet ingerichte ruimtes waarin u ze ziet. 
Een verfrissende, andere manier van keukens bekijken. Alsof u bij iemand op bezoek  gaat die 

uw smaak deelt. Bijna alsof u thuiskomt.

U wordt geadviseerd door consultants met het niveau van interieurontwerpers. 
Samen met u creëren wij keukens en woonruimtes die méér zijn dan mooi en praktisch. 

We hebben de tijdloze elegantie van SieMatic.
U bent van harte welkom!

Uw SieMatic adviseur

ASWA Keukens / Zuiddijk 18 / 5705 CS Helmond / helmond@aswakeukens.nl / 088-5481800



HET ONTWERP

ASWA Keukens is de professionele partner 
voor uw keuken en interieuradvies.

Wij zijn op de hoogte van de keukenruimte
en de technische installatie.
Zo kunnen wij de SieMatic keuken
ontwerpen die voldoet aan uw wensen.



*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 WONING

SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN
oppervlakte: kunststof/SieMatic colorsystem

komgreep: edelstaal
werkblad: keramiek

spoelbak: Lorreine black
kraan: Quooker, inclusief fusion-round black

MIELE
inbouw koeler

onderbouw vrieskast
inbouw koffiemachine

warmhoudlades
geïntegreerde vaatwasser
greeploze wijnklimaatkast

inductiekookplaat met afzuigsysteem
combi stoomoven

vitroline oven met magnetron

€40.000,--
KookKlaar, inclusief BTW

Uiteraard bespreken we graag met u uw persoonlijke wensen 
om de keuken in te delen naar eigen wens.



Wij zien keukens als leefruimtes.

DAAROM DENKEN WIJ 
BIJ ASWA 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.





DE KWALITEIT VAN MIELE
Al meer dan 120 jaar zijn perfecte resultaten ons uitgangspunt: u kunt 

vertrouwen op Miele. 
Wij testen alle producten zoals onze wasmachines, wasdrogers, 

vaatwassers en ovens uitvoerig op intensief en langdurig gebruik. 
We kunnen u daarmee unieke betrouwbaarheid en gemoedsrust 

bieden. Dit verklaart waarom Miele-klanten over de hele wereld trouw 
blijven aan hun merk en Miele aanbevelen aan anderen.

Met het oog op de toekomst zullen we nooit compromissen sluiten als 
het gaat om de betrouwbaarheid en duurzaamheid van onze apparaten.

Partner in technologie



ASWA Keukens / Zuiddijk 18 / 5705 CS Helmond / helmond@aswakeukens.nl / 088-5481800



De Zoete Kers
ASWA Keukens Helmond

Keuken inspiratie



Variant 01
S2-K kunststof mat

Fronten: Steengrijs

Werkblad: Jetstone Calatorao









Variant 02
S2-K kunststof mat

Fronten: Sterling grijs

Werkblad: Jetstone London Grey








