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Total Home Concept is dé plek om uw droom te realiseren!

In onze ruim 3000m2 grote showroom vindt u een uitgebreide 

collectie keukens, badkamers, vloeren en wandafwerking.

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

u verschillende woonstijlen samengebracht in onze 

modelkamers. Onze adviseurs staan voor u klaar en inspireren 

u bij het maken van de juiste keuzes.

Juist het samenspel van keuken, badkamer, wand- en 

vloerafwerking in onze Mix&Match methode geeft u het gevoel 

dat alles op zijn plaats valt en geeft het geheel ook echt dat 

ultieme thuisgevoel.

Kortom, krijgt u een nieuw huis? 

Bij Total home Concept wordt het ook echt uw “thuis”.

Welkom
bij Total Home Concept
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Een nieuwbouwhuis of verbouwing, leuk maar ook spannend... 

want welke stijl past bij u en welke sfeer krijgt het? 

Het inrichten van uw droomhuis begint bij de basis: keuken, 

vloer- en wandafwerking. Zijn deze goed op elkaar afgestemd 

dan heeft u gelijk de belangrijkste basis voor de verdere 

inrichting van de woning.

Kom sfeer proeven

De afbeeldingen in deze brochure zijn gemaakt in onze ruime 

showroom van 3000m2. Komt u gerust meer inspiratie opdoen. 

Onze gastvrouw staat voor u klaar met wat lekkers bij de koffie 

of thee. Voor de grotere trek hebben wij voor eenieder de 

mogelijkheid van soep en broodjes. Bekijk op uw gemak onze 

prachtige showroom en laat u uitgebreid informeren.
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Laat u inspireren
door Total Home Concept
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Bij Total Home Concept vindt u een uitgebreide collectie keukens 

van hoogstaande kwaliteit. Onze merken zijn Basis, Kästle, 

MAINRM en Art of Nature. Apparatuur vindt u onder meer van 

Bora, Novy, Miele, Liebherr, Siemens, Boretti, Atag, Pelgrim, 

Inventum en Etna. Omdat ieder zijn eigen wensen heeft en elke 

keukenruimte anders is, zijn onze keukens altijd maatwerk. 

Uw Keukenadviseur 

Onze keukenspecialisten helpen u om uw droomkeuken samen 

te stellen. Met behulp van de moderne techniek, kunnen zij een 

goed beeld creëren van hoe uw keuken eruit komt te zien. In 

onze uitgebreide showroom zijn alle stijlen vertegenwoordigd. 

Landelijk, Klassiek, Vintage, Urban, Modern en Design. 

Uiteraard zijn onze keukenopstellingen volgens de laatste trends 

en de nieuwste technieken. 

Keukens

MAINRM

THE ESSENTIALS

MAIN RM keukens zijn duurzaam, 
groen en milieuvriendelijk.

Compleet 
voorgemonteerde

kasten.

Plinten 
slechts 5 cm hoog 

mogelijk.

19 mm dikke bodems en 
legplanken, met subtiele 3 mm 

boring voor legplanken.

Laden en deuren 
uitgevoerd 

met ‘Softmotion’.

Grote variatie
in greeploze
oplossingen.

Diepe laden voorzien 
van luxe rookglas 

zijwanden.

8 mm dikke geschroefde 
verzonken rugwand met 

verborgen ophangsysteem.

Kasten van binnen 
en buiten in kleur. 

Alle laden zijn 
standaard voorzien 
van antislip matten.

Metalen plankendragers 
voorzien van borgstift.

Extra ruimte 
door 91 cm hoge 

onderkasten.

Stofafdichtingsprofiel 
aan voorzijde 

kasten.

Metalen bodemplaat 
in de spoelkast en onder 

de koelkast.

Schuifdeuren-
systeem.
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De wandafwerking van uw woning lijkt zo vanzelfsprekend. Naast de 

keuken en vloeren is de wandafwerking één van de fundamenten van 

uw woning.

Ook hierin biedt Total Home Concept u meerdere mogelijkheden. 

Wij kunnen de wanden afwerken met een lichte korrel (Diamant), Glad 

(KV) of met Glasvliesbehang.

De eenvoud en kwaliteit van de actuele afwerking van Diamant of 

KV gaat moeiteloos samen met andere materialen zoals hout, glas, 

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

industriële of juist een vintage-uitstraling, u vindt hier altijd uw perfecte 

Mix&Match.

Wandafwerking

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

heeft een ruim assortiment. Of u nu kiest voor laminaat, hout, pvc of 

tegels; onze adviseurs kunnen u uitgebreid adviseren over de diverse 

mogelijkheden en materialen. Ook in combinatie met bijvoorbeeld 

vloerverwarming.

Om het u makkelijker te maken hebben onze interieurstylisten met zorg 

en liefde inrichtingspakketten in diverse stijlen samengesteld. Zo ziet 

u in één oogopslag met welke combinaties van vloeren, keukenfronten, 

werkbladen en muurkleuren u uw persoonlijke stijl kunt creëren. 

U bepaalt zelf de perfecte Mix&Match. 

Vloeren

gebroken wit mosgroen ivoorbruin pasteltaupe dauwblauw wit

crème kiezelgroen beigebruin taupe grijsblauw zilvergrijs

zandbeige olijfgroen grijsbruin titaantaupe staalblauw antracietgrijs
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Total Home Concept 

Wanneer u naar een badkamerinrichting gaat kijken, zult u zien 

dat hier meer keuzes en mogelijkheden zijn dan u in eerste 

instantie verwacht. U gaat samen met een van onze adviseurs 

kijken naar een passende indeling van uw badkamer, geheel 

naar uw eigen behoeften. 

Kiest u voor een badkamer met inloopdouche of douchecabine, 

wastafel of badmeubel, designradiator of vloerverwarming, 

ligbad of whirlpool, met of zonder toilet.

Wanneer de indeling eenmaal bepaald is kunnen de volgende 

keuzes worden gemaakt: tegels met uw gewenste uitstraling en 

kleur, douchewanden, meubels, kranen, (douche) toilet, spiegels 

of spiegelkasten en soorten verlichting.

Wij hebben een uitgebreid assortiment. U kunt kiezen uit diverse 

hoogwaardige merken, waardoor het eindresultaat verbluffend 

zal zijn. Uiteindelijk gaat het er om dat u straks tevreden in uw 

nieuwe badkamer staat.

Een team van ervaren specialisten staat voor u klaar om uw idee 

tot in detail te realiseren. Wij bieden u bovendien een digitaal 

3D- kijkje in uw toekomstige woning. 

Sanitair & Tegelwerk
van Total Home Concept



Tot ziens
bij Total Home Concept

Bij Total Home Concept draait het niet 

alleen om de keuken, badkamer of 

verdere afwerking van uw woning. Het 

gaat ons om de totale beleving. Na 40 jaar 

ervaring, voortgekomen uit Harry de Vries 

Keukens, is de organisatie nog steeds een 

vertrouwd adres voor iedereen die op zoek 

is naar een betrouwbare en meedenkende 

afbouwleverancier. 

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 
11:00 t/m 16:00


