De Gelderse Stadstuin - Fase 2 te Ede

Een nieuwe woning...
dus ook een nieuwe
keuken
Samen koken. Lekker eten. Werken achter de laptop.
Spelletjes spelen met de (klein)kinderen. Het delen van
speciale momenten en gezellig feest vieren.
De keuken in uw nieuwe woning is zoveel meer dan een
plek waar gekookt wordt. Het is de plek waar veel tijd
doorgebracht wordt en daarom verdient het samenstellen
ervan bijzondere aandacht.

Total Home Concept is er trots op voor dit project
geselecteerd te zijn als uw keukenleverancier! Met meer
dan 40 jaar ervaring nemen wij u graag het keuken
gerelateerde werk uit handen en verzorgen alles
tot in de puntjes voor u.

Úw keukenleverancier!

Thuis tot in detail
Een uniek interieur, voor comfortabel wonen en leven.
Total Home Concept maakt woonwensen waar. Met
een exclusief totaalconcept geven wij vorm aan elk
interieur. Koninklijk koken, baden in luxe en wonen
in stijl. Uw stijl. Voor het echte gevoel van thuis.
Kan uw nieuwe huis wel een beetje ‘thuis’ geb ruiken?
Ontdek onze uitgebreide collectie keukens, vloeren
en wandafwerking en bezoek onze sfeervolle
showroom in Lelystad – van maar liefst 3000m²!
Beleef en ervaar de verschillende woonstijlen in de
prachtig ingerichte modelk amers, voor een tastbaar
en zichtbaar voorproefje van uw nieuwe inrichting.
Total Home Concept biedt een ruim aanbod van
absolute A-merken. Onze ervaren adviseurs vertellen
u graag meer over de verschillende interieurstijlen
en de nieuwste trends, die uw leven nóg mooier
maken. Benieuwd naar deze stijlen? Neem alvast
een kijkje op de volgende pagina’s.
Uw nieuwe huis, thuis tot in detail.
Total Home Concept.

Het Verre Oosten, heel dichtbij. Ga met Total Home Concept op een
oriëntale ontdekkingsreis met een vleugje jaren vijftig. Het resultaat? Een
lichte, elegante interieurstijl met veel grijstinten en pastelkleuren. Perfect te
combineren met witgewassen en naturel houtsoorten en zachte geweven of
gebreide stoffen. Vul het geheel aan met grillige meubels en brocante items
en u heeft uw eigen stijl te pakken.
Houdt u van de zachte kleuren, maar wilt u niet dat uw interieur te zoet
wordt? Een middelgroot item met een stevige kleur voegt pit toe aan uw
inrichting. Denk aan een donker bureau of een stoere stalen kruk voor een
uitdagende, prikkelende twist.

De naam van de collectie zegt het al: puur woong enot. Deze frisse, lichte,
no-nonsense interieurstijl is tijdloos – met een écht eigen karakter. Eenvoud
en kwaliteit zijn bepalend: vergrijsde kleuren en pure, eerlijke materialen.
Mix hout, glas, cement en metaal met natuurlijke stoffen als wol, linnen en
grove katoen en beleef de inrichting die gemaakt is om geleefd te worden.
Industriële vondsten, vintage items en grote basic meubels zonder ornamenten
maken het geheel passend af. Heeft u een nieuwbouwwoning, maar wilt u
toch een authentieke sfeer creëren? Behang met een oude stenen-, betonof sloophoutprint geeft direct het gewenste, sfeervolle en warme effect.

Stoere materialen, frisse kleuren en lichte hout
s oorten. Dat zijn de
ingrediënten van deze trendy woonstijl. Wit vormt de basis van Trend, maar
zachte pasteltinten zorgen dat het interieur echt tot leven komt. Combineer
industriële items van hout of metaal met aaibare stoffen en rustgevende
kleurtinten. Hierdoor ontstaat een sfeervolle inrichting en bent u binnen één
met de natuur.
Wilt u het interieur laten sprankelen? Voeg groene planten toe! De mix
van zachte pasteltinten in combinatie met fris plantengroen zorgt voor een
frisse, fijne én gezonde woon- en leefomgeving. De Trend-stijl is prachtig
aan te vullen met droogbloemen voor een echte natuurlijke uitstraling.
Combineer bijvoorbeeld zachte roze tinten van Japanse bloesems met het
naturel van grote pampasgrassen.

Klassiek met een eigentijds jasje. De combinatie van antiek met moderne
elementen maakt deze stijl blijvend boeiend. Vul uw klassieke meubels aan met
eigentijdse designstukken, zoals een antieke tafel met moderne stoelen, een
strakke lambrisering zonder opsmuk of een moderne kroonluchter. Combineer
deze interieuronderd elen met donkere houtsoorten, staal, geleefd leer en
stoffen als fluweel, grove wol of linnen.
Met donkere en pure kleuren komt de Urban-collectie het best tot z’n recht.
Door volle en diepe kleuren consequent door te voeren in uw woning
ontstaat warmte, diepte en lijkt elke ruimte optisch groter. Minder voor meer
woonplezier.

Type Rijwoning
Bouwnr.: 1, 8, 22 en 30

Uw keuken...
Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €6.500,-

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld

aansluiten.

(meegenomen in de v.o.n. prijs) inclusief montage en

voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een opbouw

vloerverwarming.

spoelbak en is voorzien van de volgende

Uw woning wordt van het volgende voorzien:
Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, een inloopmat en hoge
MDF plinten.

Siemens inbouwapparatuur:
» Koeler
» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap
» Vaatwasser

Op de eerste verdieping en de zolder brengen wij een
laminaatvloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief

» Kraan

afdeklijsten en een TNO gecertificeerde ondervloer,
geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.
De wanden worden wit afgewerkt met een fijne korrel.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €14.750,-

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk
keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Type Rijwoning
Bouwnr.: 2 t/m 7 en 23 t/m 29

Uw keuken...
Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €6.500,-

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld

aansluiten.

(meegenomen in de v.o.n. prijs) inclusief montage en

voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een opbouw

vloerverwarming.

spoelbak en is voorzien van de volgende

Uw woning wordt van het volgende voorzien:
Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, een inloopmat en hoge
MDF plinten.

Siemens inbouwapparatuur:
» Koeler
» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap
» Vaatwasser

Op de eerste verdieping en de zolder brengen wij een
laminaatvloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief

» Kraan

afdeklijsten en een TNO gecertificeerde ondervloer,
geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.
De wanden worden wit afgewerkt met een fijne korrel.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €13.950,-

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk
keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Type Rijwoning - Optie Leefkeuken
Bouwnr.: 1 en 30

Uw keuken...
Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt

Wand & Vloer

met een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld

de waardecheque van €6.500,- betaalt u €4.550,-.

€11.050,- inclusief montage en aansluiten. Na aftrek van

voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende

Uw woning wordt van het volgende voorzien:
Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, een inloopmat en hoge
MDF plinten.

Siemens inbouwapparatuur:
» Koeler
» Combimagnetron
» Inductiekookplaat inclusief afzuigsysteem
» Vaatwasser

Op de eerste verdieping en de zolder brengen wij een

» Kraan

laminaatvloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief

» Twist (dubbele WCD)

afdeklijsten en een TNO gecertificeerde ondervloer,
geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.
De wanden worden wit afgewerkt met een fijne korrel.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €14.750,-

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk
keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Type Rijwoning - Optie Leefkeuken
Bouwnr.: 2 t/m 7 en 23 t/m 29

Uw keuken...
Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt

Wand & Vloer

met een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld

de waardecheque van €6.500,- betaalt u €4.550,-.

€11.050,- inclusief montage en aansluiten. Na aftrek van

voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende

Uw woning wordt van het volgende voorzien:
Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, een inloopmat en hoge
MDF plinten.

Siemens inbouwapparatuur:
» Koeler
» Combimagnetron
» Inductiekookplaat inclusief afzuigsysteem
» Vaatwasser

Op de eerste verdieping en de zolder brengen wij een

» Kraan

laminaatvloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief

» Twist (dubbele WCD)

afdeklijsten en een TNO gecertificeerde ondervloer,
geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.
De wanden worden wit afgewerkt met een fijne korrel.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €13.950,-

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk
keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Type Vierkapper
Bouwnr.: 9 t/m 12

Uw keuken...
Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt

Wand & Vloer

met een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld

montage en aansluiten.

€10.000,- (meegenomen in de v.o.n. prijs) inclusief

voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige

Deze keuken heeft een composiet werkblad met een vlak

vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende

Uw woning wordt van het volgende voorzien:
Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, een inloopmat en hoge
MDF plinten.

Siemens inbouwapparatuur:
» Koel/Vriescombinatie
» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap
» Vaatwasser

Op de eerste verdieping en de zolder brengen wij een
laminaatvloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief

» Kraan

afdeklijsten en een TNO gecertificeerde ondervloer,
geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.
De wanden worden wit afgewerkt met een fijne korrel.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €21.750,-

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk
keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Type Vierkapper - Optie Leefkeuken
Bouwnr.: 9 t/m 12

Uw keuken...
Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt

Wand & Vloer

met een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld

de waardecheque van €10.000,- betaalt u €1.600,-.

€11.600,- inclusief montage en aansluiten. Na aftrek van

voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende

Uw woning wordt van het volgende voorzien:
Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, een inloopmat en hoge
MDF plinten.

Siemens inbouwapparatuur:
» Koeler
» Combimagnetron
» Inductiekookplaat inclusief afzuigsysteem
» Vaatwasser

Op de eerste verdieping en de zolder brengen wij een

» Kraan

laminaatvloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief

» Twist (dubbele WCD)

afdeklijsten en een TNO gecertificeerde ondervloer,
geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.
De wanden worden wit afgewerkt met een fijne korrel.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €21.750,-

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk
keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Type Driekapper
Bouwnr.: 19 t/m 21

Uw keuken...
Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt

Wand & Vloer

met een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld

montage en aansluiten.

€10.000,- (meegenomen in de v.o.n. prijs) inclusief

voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige

Deze keuken heeft een composiet werkblad met een vlak

vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende

Uw woning wordt van het volgende voorzien:
Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, een inloopmat en hoge
MDF plinten.

Siemens inbouwapparatuur:
» Koel/Vriescombinatie
» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap
» Vaatwasser

Op de eerste verdieping en de zolder brengen wij een
laminaatvloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief

» Kraan

afdeklijsten en een TNO gecertificeerde ondervloer,
geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.
De wanden worden wit afgewerkt met een fijne korrel.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €21.750,-

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk
keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Type Driekapper - Optie Leefkeuken
Bouwnr.: 19 t/m 21

Uw keuken...
Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt

Wand & Vloer

met een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld

de waardecheque van €10.000,- betaalt u €1.600,-.

€11.600,- inclusief montage en aansluiten. Na aftrek van

voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende

Uw woning wordt van het volgende voorzien:
Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, een inloopmat en hoge
MDF plinten.

Siemens inbouwapparatuur:
» Koeler
» Combimagnetron
» Inductiekookplaat inclusief afzuigsysteem
» Vaatwasser

Op de eerste verdieping en de zolder brengen wij een

» Kraan

laminaatvloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief

» Twist (dubbele WCD)

afdeklijsten en een TNO gecertificeerde ondervloer,
geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.
De wanden worden wit afgewerkt met een fijne korrel.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €21.750,-

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk
keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Type 2^1 Kap
Bouwnr.: 13

Uw keuken...
Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €11.000,-

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld

aansluiten.

(meegenomen in de v.o.n. prijs) inclusief montage en

voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige

Deze keuken heeft een composiet werkblad met een vlak

vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en een composiet spatrand op de

Uw woning wordt van het volgende voorzien:
Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, een inloopmat en hoge
MDF plinten.
Op de eerste verdieping en de zolder brengen wij een

rugwand. Deze keuken is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:
» Koel/Vriescombinatie
» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap
» Vaatwasser

laminaatvloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
afdeklijsten en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.
De wanden worden wit afgewerkt met een fijne korrel.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €22.500,-

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk
keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Type 2^1 Kap - Optie Leefkeuken
Bouwnr.: 13

Uw keuken...
Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt

Wand & Vloer

met een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld

de waardecheque van €10.000,- betaalt u €1.600,-.

€11.600,- inclusief montage en aansluiten. Na aftrek van

voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende

Uw woning wordt van het volgende voorzien:
Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, een inloopmat en hoge
MDF plinten.

Siemens inbouwapparatuur:
» Koeler
» Combimagnetron
» Inductiekookplaat inclusief afzuigsysteem
» Vaatwasser

Op de eerste verdieping en de zolder brengen wij een

» Kraan

laminaatvloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief

» Twist (dubbele WCD)

afdeklijsten en een TNO gecertificeerde ondervloer,
geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.
De wanden worden wit afgewerkt met een fijne korrel.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €22.500,-

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk
keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Type 2^1 Kap
Bouwnr.: 15 en 17

Uw keuken...
Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €11.000,-

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld

aansluiten.

(meegenomen in de v.o.n. prijs) inclusief montage en

voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige

Deze keuken heeft een composiet werkblad met een vlak

vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en een composiet spatrand op de

Uw woning wordt van het volgende voorzien:
Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, een inloopmat en hoge
MDF plinten.
Op de eerste verdieping en de zolder brengen wij een

rugwand. Deze keuken is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:
» Koel/Vriescombinatie
» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap
» Vaatwasser

laminaatvloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
afdeklijsten en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.
De wanden worden wit afgewerkt met een fijne korrel.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €22.950,-

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk
keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Type 2^1 Kap - Optie Leefkeuken
Bouwnr.: 15 en 17

Uw keuken...
Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt

Wand & Vloer

met een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld

de waardecheque van €11.000,- betaalt u €750,-.

€11.750,- inclusief montage en aansluiten. Na aftrek van

voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende

Uw woning wordt van het volgende voorzien:
Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, een inloopmat en hoge
MDF plinten.

Siemens inbouwapparatuur:
» Koel/Vriescombinatie
» Combimagnetron
» Inductiekookplaat inclusief afzuigsysteem
» Vaatwasser

Op de eerste verdieping en de zolder brengen wij een

» Kraan

laminaatvloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief

» 2x Twist (dubbele WCD)

afdeklijsten en een TNO gecertificeerde ondervloer,
geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.
De wanden worden wit afgewerkt met een fijne korrel.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €22.950,-

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk
keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Type 2^1 Kap
Bouwnr.: 14

Uw keuken...
Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €11.000,-

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld

aansluiten.

(meegenomen in de v.o.n. prijs) inclusief montage en

voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige

Deze keuken heeft een composiet werkblad met een vlak

vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en een composiet spatrand op de

Uw woning wordt van het volgende voorzien:
Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, een inloopmat en hoge
MDF plinten.
Op de eerste verdieping en de zolder brengen wij een

rugwand. Deze keuken is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:
» Koel/Vriescombinatie
» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap
» Vaatwasser

laminaatvloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
afdeklijsten en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.
De wanden worden wit afgewerkt met een fijne korrel.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €22.950,-

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk
keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Type 2^1 Kap - Optie Leefkeuken
Bouwnr.: 14

Uw keuken...
Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt

Wand & Vloer

met een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld

de waardecheque van €10.000,- betaalt u €1.600,-.

€11.600,- inclusief montage en aansluiten. Na aftrek van

voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende

Uw woning wordt van het volgende voorzien:
Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, een inloopmat en hoge
MDF plinten.

Siemens inbouwapparatuur:
» Koeler
» Combimagnetron
» Inductiekookplaat inclusief afzuigsysteem
» Vaatwasser

Op de eerste verdieping en de zolder brengen wij een

» Kraan

laminaatvloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief

» Twist (dubbele WCD)

afdeklijsten en een TNO gecertificeerde ondervloer,
geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.
De wanden worden wit afgewerkt met een fijne korrel.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €22.950,-

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk
keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Type 2^1 Kap
Bouwnr.: 16 en 18

Uw keuken...
Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €11.000,-

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld

aansluiten.

(meegenomen in de v.o.n. prijs) inclusief montage en

voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige

Deze keuken heeft een composiet werkblad met een vlak

vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en een composiet spatrand op de

Uw woning wordt van het volgende voorzien:
Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, een inloopmat en hoge
MDF plinten.
Op de eerste verdieping en de zolder brengen wij een

rugwand. Deze keuken is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:
» Koel/Vriescombinatie
» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap
» Vaatwasser

laminaatvloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
afdeklijsten en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.
De wanden worden wit afgewerkt met een fijne korrel.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €22.000,-

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk
keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Type 2^1 Kap - Optie Leefkeuken
Bouwnr.: 16 en 18

Uw keuken...
Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt

Wand & Vloer

met een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld

de waardecheque van €11.000,- betaalt u €750,-.

€11.750,- inclusief montage en aansluiten. Na aftrek van

voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende

Uw woning wordt van het volgende voorzien:
Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, een inloopmat en hoge
MDF plinten.

Siemens inbouwapparatuur:
» Koel/Vriescombinatie
» Combimagnetron
» Inductiekookplaat inclusief afzuigsysteem
» Vaatwasser

Op de eerste verdieping en de zolder brengen wij een

» Kraan

laminaatvloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief

» 2x Twist (dubbele WCD)

afdeklijsten en een TNO gecertificeerde ondervloer,
geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.
De wanden worden wit afgewerkt met een fijne korrel.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €22.000,-

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk
keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Type 2^1 Kap - Optie Leefkeuken i.c.m WC
Bouwnr.: 15 en 17

Uw keuken...
Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt

Wand & Vloer

met een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld

de waardecheque van €11.000,- betaalt u €750,-.

€11.750,- inclusief montage en aansluiten. Na aftrek van

voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende

Uw woning wordt van het volgende voorzien:
Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, een inloopmat en hoge
MDF plinten.

Siemens inbouwapparatuur:
» Koel/Vriescombinatie
» Combimagnetron
» Inductiekookplaat inclusief afzuigsysteem
» Vaatwasser

Op de eerste verdieping en de zolder brengen wij een

» Kraan

laminaatvloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief

» 2x Twist (dubbele WCD)

afdeklijsten en een TNO gecertificeerde ondervloer,
geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.
De wanden worden wit afgewerkt met een fijne korrel.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €22.950,-

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk
keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Type 2^1 Kap - Optie Leefkeuken i.c.m WC
Bouwnr.: 16 en 18

Uw keuken...
Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt

Wand & Vloer

met een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld

de waardecheque van €11.000,- betaalt u €750,-.

€11.750,- inclusief montage en aansluiten. Na aftrek van

voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende

Uw woning wordt van het volgende voorzien:
Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, een inloopmat en hoge
MDF plinten.

Siemens inbouwapparatuur:
» Koel/Vriescombinatie
» Combimagnetron
» Inductiekookplaat inclusief afzuigsysteem
» Vaatwasser

Op de eerste verdieping en de zolder brengen wij een

» Kraan

laminaatvloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief

» 2x Twist (dubbele WCD)

afdeklijsten en een TNO gecertificeerde ondervloer,
geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.
De wanden worden wit afgewerkt met een fijne korrel.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €22.000,-

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk
keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Kijken, kiezen,
Vertrouwde

vakkennis,

betrouwbare

betrokkenheid,

inspirerend interieurdesign en een aanpak die staat als een
huis. Uw huis. Ontdek het verrassende totaalconcept van
Total Home Concept. Perfectie tot in het kleinste detail en de
passie om uw leven nóg mooier te maken. Geniet van stijlvol
comfort, elke dag opnieuw. Bezoek onze showroom en laat u
inspireren door kwaliteit, vakmanschap en modern design.
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wonen!

Ons team heet u van harte welkom in onze 3000m2 showroom in Lelystad

Openingstijden
Maandag
8.30 - 17.00 uur
Dinsdag
8.30 - 17.00 uur
Woensdag
8.30 - 17.00 uur
Donderdag
8.30 - 17.00 uur
Vrijdag
8.30 - 17.00 uur
Zaterdag
8.30 - 17.00 uur
e
Zondag	Iedere 1 van de maand
10.00 - 16.00 uur

Schoepenweg 35, 8243 PX Lelystad

