
MAASPARK  ·  LITHSE HOF
BROCHURE

MEUBELPAKKKETTEN





Quality time in al z’n facetten. 

Prachtig gelegen in de natuur zijn de 
woningen van de Lithse Hof door de 
architectuur, klasse en uitstraling van het 
interieur, garantie voor ontspanning en 
comfort. 

Een heerlijke plek dat van alle 
gemakken voorzien is, geheel in de 
stijl en samenstelling dat bij u past. Zo 
is een fijn én comfortabel ingerichte 
vakantiewoning het begin van iedere 
ontspannen vakantie. 

Wij adviseren en ontzorgen u graag bij 
uw keuze om een warm tweede thuis te 
creëren.

Drie eigentijdse stijlen hebben wij 
samengesteld, geïnspireerd op de 
elementen uit de natuur en de bijzondere 
ligging van uw woning. 

U kunt kiezen uit Sand, Grass en Earth.

INTRO



SAND  · LITHSE HOF
MOODBOARD



ZES PERSOONS WONING

VIER PERSOONS WONING

SAND  · LITHSE HOF
PLATTEGROND

De interieurstijl Sand heeft een rijke, 
warme beleving en geeft soms bijna 
stralend licht zodra de zon ermee speelt. 

Een woning ingericht met lichte tinten 
die in elkaar over lijken te lopen oogt 
ruimtelijker en grenzeloos. Binnen deze 
stijl werken wij met de prachtige warme 
accentkleur goud.

De natuurtinten komen hier volledig 
tot hun recht in combinatie met mooie 
stoffen en materialen die tegen een 
stootje kunnen!

De stijl Sand is in de basis neutraal 
waardoor het een grote doelgroep 
aanspreekt.



SAND  · LITHSE HOF
MEUBILAIR

* De werkelijkheid kan afwijken: Indien er een product niet op voorraad is, wordt er een alternatief geleverd passend binnen de stijl.





GRASS  · LITHSE HOF
MOODBOARD



ZES PERSOONS WONING

VIER PERSOONS WONING

GRASS  · LITHSE HOF
PLATTEGROND

De interieurstijl Grass geeft uw woning 
een warme, rustige en tegelijk rijke sfeer 
met de vele accenten en frisse natuurlijke 
tinten en patronen uit het bos.

Ontspannen gaat vanzelf wanneer u 
vertoeft te midden van de verschillende 
groene kleurschakeringen in deze stijl. 

De materialen die hierbij passen zijn 
aardewerk en keramiek, vilt en velours, 
riet en hout. 
Het matte framewerk van de verschillende 
meubels maakt het interieur tot een mooi, 
rank, samenhangend geheel. 



GRASS  · LITHSE HOF
MEUBILAIR

* De werkelijkheid kan afwijken: Indien er een product niet op voorraad is, wordt er een alternatief geleverd passend binnen de stijl.





EARTH  · LITHSE HOF
MOODBOARD



De verfijnde interieurstijl Earth is stoer en 
ruig met een rustige uitstraling door de 
combinaties van verschillende natuurlijke 
materialen zoals wol, leer, metaal, 
keramiek en velours in allerlei aarde tinten. 

Heerlijk ontspannen cocoonen met het 
interieur als een warme deken om u 
heen.

De kleurschakering van het intens rode 
met de warme aarde tinten geven 
het geheel een volwassen en tijdloze 
uitstraling. 

Door de donkere elementen te 
combineren met koper- en goudkleurige 
accessoires, oogt uw interieur sprankelend 
en levendig. ZES PERSOONS WONING

VIER PERSOONS WONING

EARTH  · LITHSE HOF
PLATTEGROND



EARTH  · LITHSE HOF
MEUBILAIR

* De werkelijkheid kan afwijken: Indien er een product niet op voorraad is, wordt er een alternatief geleverd passend binnen de stijl.







Hopelijk heeft u een keuze kunnen maken 
uit de zorgvuldig samengestelde diverse 
stijlen voor uw vakantiehuis.

Wij doen er alles aan zodat u ontspannen 
kunt genieten. 

TOT SLOT



DE LITHSE HOF 
De Lithse Ham 3

5397 GL Lith

www.delithsehof.nl

T: +31 (0)412-481405
E: bas@delithsehof.nl


