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Omschrijving

Materiaal

Bewerking

Kleur

Opmerkingen

schoon metselwerk, wildverband, circa 240x115x38 mm

horizontaal
verticaal
terugliggend

geel / beige
geel / beige
geel / beige

deels bij tuinmuur tpv balusters hekwerk langs trottoir
tpv bijzonder metselwerk hoofdentrees

BOVENBOUW
Buitenwanden
Buitenwanden gevelsteen

Voegwerk

stootvoegloos; lintvoeg terugliggend

lichtgrijs

Betonband
Plint
Betonornament
Betonband
Betonkolom

Prefab beton
Prefab beton
Prefab beton met motief
Prefab beton
Prefab beton

gestraald
gestraald
gestraald
gestraald
gestraald

lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs

betonbanden in gevel
plint (inclusief wanden rondom bergingen tuinniveau)
tpv voorgevel
tpv muur hekwerk langs trottoir
tpv balkons in plint

Vloeren / Galerijen
Balkonplaten

Prefab Beton, loopvlak antislip

gestraald

grijs

tpv voorzijde

Hoofddraagconstructie
Kolommen

staal, thermisch verzinkt

poedercoaten

umbragrijs

kolommen onder balkons

Buitenwandopeningen
Buitenkozijnen

aluminium; Reynaers profiel SL38 ferro of gelijkwaardig

poedercoaten

Draaiende delen

aluminium; Reynaers profiel SL38 Ferro of gelijkwaardig

poedercoaten

Schuifpui achterzijde

aluminium; Reynaers profiel CP 155 LS of gelijkwaardig

poedercoaten

Buitenkozijn en deur hoofdentrees

aluminium; Reynaers profiel CW50 met houten verticale lamellen
of gelijkwaardig

poedercoaten

Umbragrijs
Kwartsgrijs
Umbragrijs
Kwartsgrijs
Umbragrijs
Kwartsgrijs
Umbragrijs

Houten Lamellen

hout; uit één stuk (geen vingerlassen)

AFBOUW

Balustrades en Leuningen
Frans balkon balustrade
Balustrade
Balustrade dakterras
Hekwerk afscheiding tuin / trottoir
Dakopeningen
Daklichten
Dakkapel
Dakkapel (inverse)
Dakramen
Dakluik

t.p.v. dakverdiepingen
t.p.v. dakverdiepingen
vliesgevelprofiel

de lamellen in de entreepui

Hang- en sluitwerk incl deurdrangers exterieur
Noodoverstorten in hoofddaken
Speedgate

t.p.v. dakverdiepingen

in kleur kozijn
aluminium
staal

poedercoaten
poedercoaten

in kleur dak
Umbragrijs

aluminium, lamellenhekwerk
aluminium, lamellenhekwerk met ornament
aluminium, lamellenhekwerk balusterloos
aluminium, lamellenhekwerk balusterloos met ornament
glas: Q-railing topmontage
aluminium lamellenhekwerk op tuinmuur

poedercoaten
poedercoaten
poedercoaten
poedercoaten
RVS
poedercoaten

Umbragrijs
Umbragrijs
Umbragrijs
Umbragrijs

Fakro lichtkoepel met vlak glas of platdakraam (minimaal 1000x1500)
of gelijkwaardig
aluminium zetwerk
aluminium zetwerk
Velux Combi hellend duo MK08, hout. aluminium buitenzijde of gelijkwaardig
Gorter dakluik met schaartrap, type large of gelijkwaardig

tpv plint
tpv plint en balkon voorgevel 5e verdieping
vloerprofiel wegwerken in aluminium zetwerk

Umbragrijs

op groendak; aan het einde van de bergingsgang.
als dak
als dak
poedercoaten

Kwartsgrijs
Kwartsgrijs
Kwartsgrijs

aluminium, verticale stroken afmeting strook conform felsbanen dak
aluminium zetwerk

mat
poedercoaten

Kwartsgrijs
als kozijn

dakkapellen en gevelbekleding bovenste verdiepingen
o.a. zetwerk boven-en onderzijde kozijnen

Plafondafwerking
Buitenplafond

aluminium zetwerk

poedercoaten

Umbragrijs

t.p.v. hoofdentrees

Dakafwerking
Afwerking schuin dak
Afwerking dakterrassen
Afwerking dek

aluminium felsdak enkele flens. Combinatie van smalle en brede felsbanen
keramische tegel 600x600mm op tegeldragers
substraatlaag op dek tbv daktuin

poedercoaten

Kwartsgrijs
lichtgrijs

Muurafdekker tpv goot
Goot

aluminium
EPDM

poedercoaten

Kwartsgrijs
in kleur dak

Dakkappen, gecombineerd

verzamelkap

vast deel + tuimel hoogte gelijk aan 'inverse' dakkapel
tpv bouwnummer 22

AFWERKING
Buitenwandafwerking
Gevelbekleding

in kleur dak

MECHANISCHE INSTALLATIE
Rioleringsinstallaties
Hemelwaterafvoeren
HWA gevels
HWA hoofddak
HWA dakterras

achter aluminium kap vlak in negge
intern afvoeren
achter aluminium gevelbekleding

poedercoaten

Kwartsgrijs

zo veel mogelijk uit het zicht vanaf straat

poedercoaten

Kwartsgrijs

tpv metselwerk als HWA gevels
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