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Ede - De Veluwse proeftuin

Wonen in uw eigen stijl, zonder zorgen
Total Home Concept is, door een jarenlange ervaring,

Naast een grote keus in A-merken, hebben wij voor

gespecialiseerd in het begeleiden van kopers van

u verschillende woonstijlen samengebracht in onze

nieuwbouwwoningen en in het ontwerpen van de keuken

modelkamers. Onze adviseurs staan voor u klaar om

in combinatie met de wand- en vloerafwerking.

u te helpen uw woning ook echt dat ‘thuis’ gevoel te
geven. Juist het samenspel van keuken, wand- en

Wij begeleiden u als koper door het keuzeproces,

vloerafwerking in onze Mix & Match methode geeft u

gedurende de afbouw, tot na oplevering. In onze ruim

het gevoel dat alles op zijn plaats valt en helpt u met het

3000m grote showroom in Lelystad bent u van harte

maken van de juiste keuzes.
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welkom om de afwerking van uw woning te bepalen.
Kortom, heeft u een nieuw huis?
Bij Total home Concept wordt het ook echt uw “thuis”.

Sfeervol
wonen

Een nieuwe woning, leuk maar ook heel spannend... want
hoe stemt u alles op elkaar af en creëert u de juiste sfeer?
Het inrichten van uw droomhuis begint bij de basis: de
keuken, de vloer en de wandafwerking. Matchen deze
goed, dan heeft u gelijk de belangrijkste basis te pakken
voor de verdere inrichting van uw woning.
Bij Total Home Concept helpen we u graag op weg met
deze goede basis. Wij hebben met veel zorg en liefde
interieurpakketten samengesteld. Hierin vindt u vloeren,
plinten, kleuren voor op de muren en natuurlijk de keuken,
volledig bij elkaar passend.
Om het nog makkelijker te maken, hebben we in onze
ruime showroom van 3000m2 verschillende stijlkamers
ingericht. Zodat u in één oogopslag ziet met welke
combinaties van vloeren, keukenfronten- en bladen en
muurkleuren u een bepaalde stijl kunt creëren.
Waar u uiteindelijk ook voor gaat, alles wat u kiest past
bij elkaar! Zo krijgt u door de basis al een eigen stijl
waaraan u alleen nog uw persoonlijke items aan hoeft toe
te voegen.
Kom sfeer proeven
De afbeeldingen in deze brochure zijn gemaakt in
onze eigen showroom. Komt u gerust meer inspiratie
opdoen. Onze adviseurs staan voor u klaar. Bekijk op uw
gemak onze stijlkamers en keukens en laat u uitgebreid
informeren. Combineer dit bezoek aan onze showroom
meteen met een afspraak om het meer- en minderwerk
door te nemen. Vraag hiervoor uw woonconsulent naar de
mogelijkheden.
Wij wensen u veel woonplezier toe!
Team Total Home Concept
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Kijken, kiezen, wonen!
Total Home Concept biedt u graag
hulp bij de styling van uw woning.
Door ons exclusieve totaal concept
kunnen wij uw wensen en behoeftes
op elkaar afstemmen en uw keuken
en woonkamer geheel naar uw
smaak inrichten.
Wij deden het voorwerk voor de juiste
basis in uw woning, u kiest hieruit uw
ideale mix.

3000m2 inspiratie...
dat is Total Home Concept!
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Deze stijl is beïnvloedt door de
jaren vijftig en het Verre Oosten.
Elegantie, met veel lichte grijstinten
en pastelkleuren, gecombineerd met
witgewassen en naturel houtsoorten.
Daar passen zachte geweven en
gebreide stoffen bij. Vul het geheel
aan met grillige meubels en brocante
items en u heeft uw eigen stijl te
pakken.

Houdt u van de zachte kleuren zoals
gebruikt bij deze stijl, maar wilt u niet dat
het te zoet wordt? Een niet te groot item
met een stevige kleur zorgt voor de juiste
twist. Bijvoorbeeld een donker bureautje
of een stoere stalen kruk. Dat geeft net
even een verrassend effect aan dit geheel.
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Pure is een frisse, lichte, no-nonsense
stijl. Het is tijdloos. De eenvoud en
kwaliteit geven deze stijl karakter.
Denk aan vergrijsde kleuren en pure,
eerlijke materialen - zoals hout, glas,
cement en metaal. Mix met natuurlijke
stoffen als wol, linnen en grove katoen.
Het is een stijl waarin geleefd mag
worden. Industriële vondsten, vintage
items en grote basic meubels zonder
ornamenten maken het af.

Authentiek gevoel creëren in een
nieuwbouwhuis? Een behang met oude
stenen-, beton- of sloophoutprint geeft
meteen het gewenste effect.
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De klassieke look, maar dan met een
eigentijds jasje, door gebruik te maken
van diepe kleuren; donker en puur.
Combineer uw klassieke meubels
met designstukken en vul dit aan met
donkere houtsoorten, staal, geleefd
leer en gecapitonneerde stoffen
van bijvoorbeeld grove wol en zacht
fluweel.

Door een diepe (warme) kleur
consequent door te voeren in uw
woning, creëert u diepte, warmte en
maakt u de ruimte optisch groter. De
combinatie van klassieke met moderne
elementen maakt deze stijl interessant.
Denk bijvoorbeeld aan een antieke
tafel met moderne stoelen, een strakke
lambrisering zonder opsmuk of een
moderne kroonluchter. Vul uw stijl aan
met donker hout en stoffen als fluweel,
linnen en doorleefd leer.
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Stoere materialen, frisse kleuren in
mix met lichte houtsoorten. Wit vormt
de basis voor deze trend, maar enkele
zachte pasteltinten zorgen dat alles
meer tot leven komt. Deze trendy
woonstijl combineert industriële items
van hout en metaal met aaibare stoffen
en rustgevende kleurtinten waardoor
het interieur dichterbij de natuur
gebracht wordt en sfeer gecreëerd
wordt in het geheel.

Wilt u het interieur laten sprankelen?
Zachte pasteltinten in combinatie met
fris plantengroen wekken uw interieur
tot leven.
Vul uw stijl aan met droogbloemen: ze
geven het interieur in een handomdraai
een natuurlijke uitstraling. Zachte
roze tinten uit de Japanse bloesems
combineren prachtig met natureltinten
van grote pampasgrassen.
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de

keuken

het hart
van het huis

Bouwnummers: 36 t/m 59

Getoonde
afbeelding is slechts
een voorbeeld.
Een persoonlijk keukenontwerp,
geheel naar wens, is uiteraard
ook mogelijk. Maak een afspraak
met uw adviseur.

KEUKEN
Voor deze woning hebben wij een voorstel
gemaakt met een luxe Kästle keuken ter waarde
van € 6.500,- welke is opgenomen in de v.o.n-prijs
van de woning.
De keuken is voorzien van een kunststof werkblad
en inclusief de kraan en de volgende Inventum
inbouwapparatuur:
• Koeler
• Vaatwasser
• Combi-magnetron
• Inductie kookplaat
• Afzuigkap
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VLOER & WAND

Vloer

Wandafwerking

Uw vloer is één van de fundamenten van uw huis. Total Home

De wandafwerking van uw woning lijkt zo vanzelfsprekend. Naast

Concept heeft een ruim assortiment. Of u nu kiest voor laminaat,

de vloer is de wandafwerking één van de fundamenten van uw

hout of pvc; onze adviseurs kunnen u uitgebreid adviseren over

woning.

de diverse mogelijkheden en materialen. Ook in combinatie met
bijvoorbeeld vloerverwarming.

Ook hierin biedt Total Home Concept u meerdere mogelijkheden.
De wanden worden afgewerkt met een lichte korrel Diamant wit

Om het u makkelijker te maken hebben onze interieurstylisten

of Briljant wit.

met zorg en liefde inrichtingspakketten in diverse stijlen
samengesteld; Romance, Pure en

De eenvoud en kwaliteit van de actuele wandafwerking gaat

Urban. Zo ziet u in één oogopslag

moeiteloos samen met andere materialen zoals hout, glas,

met welke combinaties van vloeren

cementlook, metaal-mixen, wol en stof. Of u nu gaat voor een

en muurkleuren u uw persoonlijke

moderne, industriële of juist een vintage-uitstraling, u vindt bij

stijl kunt creëren. U bepaalt zelf de

Total Home Concept altijd de perfecte combinatie.

perfecte Mix&Match.

Voor deze woning is een interieurpakket
samengesteld. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de
aanwezige vloerverwarming.
Wij voorzien uw woning van een
hoogwaardige PVC vloer (keuze uit 8 kleuren).
De prijs is inclusief het egaliseren, verlijmen
en afdeklijsten. De wanden worden afgewerkt
met een fijne korrel in wit.
Pakketprijs
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€ 8.700,-

To t a l H o m e C o n c e p t o n t z o r g d
Bij nieuwbouwwoningen regelen wij de volledige afbouw
van het huis. Na de koop wordt u uitgenodigd in onze
3000m2 grote showroom in Lelystad. We hebben een
volledige collectie van vloeren, plinten, wandafwerking,
badkamers en keukens. Samen met onze stylist kunt u uw
keuzes maken.
Na oplevering van uw huis zal Total Home Concept de
afbouw, inclusief de keuken, verzorgen. Volledig ontzorgd in
uw nieuw-bouwhuis. Dat verzorgen wij voor u.
Gedurende het proces heeft u één contactpersoon.
U hoeft niet langs allerlei losse leveranciers: één partij,
één prijs. Alles wordt door ons zo gemaakt zoals u dat wilt,
tot in de details.
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Total Home Concept
Schoepenweg 35
8243 PX Lelystad
info@totalhomeconcept.nl
T 0320 - 21 15 79
Openingstijden:
maandag tot en met zaterdag
van 8.30 tot 17.00 uur
1e zondag van de maand geopend
van 10:00 t/m 16:00 uur

www.totalhomeconcept.nl

