
Wij vieren een feestje.
Neem deel aan de SieMatic ID Contest 2019: 
De competitie voor uitzonderlijk interior design van de keuken.



De SieMatic ID Contest stelt designkwaliteit en creativiteit in 
het middelpunt en onderscheidt ter gelegenheid van het jubi-
leumjaar voor het eerst uitzonderlijke, internationale ruimte- en 
keukenplanningen. Kortom: concepten van tijdloze elegance.

Waarom?
”ID” staat voor Interior Design en juist op dit gebied wordt dag na dag excellent werk  
geleverd. Daarvoor danken we:

» De ontwerpers, SieMatic partners, architecten en binnenhuisarchitecten die het 
SieMatic Interior Design met de wensen van hun klanten verbinden en individuele 
keukenoplossingen in de praktijk uitwerken.

» En de klanten, die ons en onze partners hun vertrouwen schenken en ons idee van 
tijdloos elegant design delen. 

Want zo ontstaan ruimte- en keukenconcepten, die veel te goed zijn om ze alleen 
voor onszelf te houden.

Wat?
Het gaat niet om de grootste of meest gecompliceerde keukenontwerpen. 
De grootste winstkansen zijn voor die keukens die inspireren door designkwaliteit 
en creativiteit. Keukens die tegemoetkomen aan de wensen en de ruimtes van 
de mensen die erin koken en leven. Daarom verzoeken we bij de inzendingen ook 
om enkele persoonlijke regels tekst, die duidelijk maken wat het bijzondere aan 
dit keukenconcept is en waarom het een onderscheiding verdient.



Wie?
Heeft u in de afgelopen drie jaar een uitstekende SieMatic keuken gepland of 
gekocht en vooral gerealiseerd? Bent u er vast van overtuigd dat uw keuken- en 
ruimte planningsconcept een onderscheiding heeft verdiend? Dan zien we uit 
naar uw deelname!

Hoe?
» Deelname staat open voor iedereen die tussen 2016 en 2019 een individueel 
 geplande SieMatic keuken heeft gerealiseerd.

» Online inzendingen zijn mogelijk vanaf mei 2019 via www.siematic.com/IDcontest.

» Bij een inzending door een SieMatic dealer, keukenontwerper of architect moet 
 de toestemming van de eindklant worden gegeven.

» Iedere keukenbezitter verklaart zich door inzending akkoord met verder gebruik 
 van het materiaal voor publicatie door SieMatic en verklaart zich bereid bij onder-

scheiding ook beschikbaar te zijn voor interviews, foto‘s en video‘s in de woning.

» De keukens worden geselecteerd en krijgen een prijs toegewezen door een 
 deskundige jury.

» De onderscheidingen en aantrekkelijke prijzen worden uitgereikt tijdens de 
 internationale SieMatic Interior Design Days in Löhne in September 2019.

Bedenk welk van de door u gerealiseerde ontwerpen voor de SieMatic ID Contest 
in aanmerking zouden komen en of de opdrachtgever daarvan ook enthousiast 
zou zijn om mee te doen. We zien uw feedback en uitzonderlijke keukenontwerpen 
graag tegemoet!

Meer vragen? IDcontest@siematic.de
Of vanaf mei via: www.siematic.com/IDcontest
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