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onderdeel

omschrijving

ALGEMEEN BUITEN GEVELS
bestaand metselwerk buiten
bijgebouw tpv noordgevel tpv as A / 5-7
binnenzijde toren bijgebouw tpv as A / 5-6
verbinding bijgebouw met hoofdgebouw tpv as A / 6
betonnen prefab kantplank tpv bijgebouw

bestaande baksteen
verticale houten planken op regelwerk
geperforeerde staalplaat op regelwerk
gelamineerd spiegelglas op achterconstructie

BINNENWANDEN
nieuwe wanden tpv keuken, toiletten en cv-ruimte

VLOEREN
vloerdelen tpv de omloop en galerij
vloer tpv bijgebouw
bestaande plavuizenvloer tpv kerk
TRAPPEN
traptreden en beplating
trapboom
DRAAGCONSTRUCTIE
kolommen meubel tussen as 4 - 6
betonnen prefab latei tpv verbinding hoofdgebouw met
bijgebouw, as A / 6
KOZIJNEN
te openen geveldeel tpv bijgebouw
nieuwe deuren tpv toiletten, keuken, huiskamer entree,
cv-ruimte, opslag en doorgang naar bijgebouw
bestaande deuren in zuidgevel tpv as B-C/1-2 & C/7-8
onderdorpel tpv voordeur as B-C/1-2

fabrikaat o.g.

wijzigingen in grijs weergegeven

materiaal fabr./
type

afw.

lariks
staal

gebeitst
gepoedercoat

kleur

opm.

gevelmetselwerk daar waar nodig aanhelen
blind bevestigd, v.v. aluminium waterslag aan de onderzijde
geschroefd op achterconstructie
blind bevestigd, v.v. aluminium waterslag aan de onderzijde

tegelwerk in toiletten en
keuken, overige
wandvlakken dekkend
schilderwerk

n.t.b.

wanden vullen met minerale wol tbv akoestiek

gebeitst

blond gebeitst
betonkleur

slijtvaste behandeling

houten vloer
gevlinderde betonvloer

lariks

houten trappen
stalen kokerprofiel

blank hout
staal

gebeitst
gepoedercoat

blond gebeitst
staal RAL 9004 Signalschwarz

tredes slijtvaste behandeling

Houten kolommen
betonnen latei

hout
beton

gelakt

RAL 9004 Signalschwarz
antraciet

uiterlijk cf kolommen bestaande galerij

verticale houten planken op regelwerk
stompe vlakke plaatdeur in stalen hoeklijnkozijn

lariks

gebeitst
RAL 7021 Schwarzgrau (zowel latten als waterslag)
dekkend schilderwerk, gelakt RAL 9010 Reinweiss

scharnier verdekt cf detail H02

dekkend schilderwerk
antislip

RAL 7021 Schwarzgrau
antraciet

v.v. nieuw hang sluitwerk

gepoedercoat
gebeitst

RAL 9004 Signalschwarz
blond gebeitst
rvs

blind bevestigd op stalen achterconstructie

dakpannen daar waar nodig herstellen
uitzetraam voorzien van isolatieglas

hardstenen onderdorpel v.v. antislipprofiel

DOORVALBEVEILIGING
stalen kokerprofiel tpv omloop eerste verdieping
houten panelen tpv omloop eerste verdieping
RVS kabelnet doorvalbeveiliging

rvs gaas op ballusters

DAKEN
bestaande dak
nieuwe daklichten tpv bestaand pannendak

keramische dakpannen
stalen kozijn

rood bruin
RAL 7021 Schwarzgrau

DAKOPENINGEN
glas uitzetramen tpv dak

isolatieglas

ntb

INTERIEUR
gordijnrail tpv omloop
gordijn tpv omloop
bar tpv as A/B- 3/4
keuken

semi-transparant

TERREIN
grindstrook rondom aanbouw tpv noordgevel
half verhard pad naar nieuwe entree tpv as C- 1/2

rond minimaal 300 mm

staal
blank hout
X-tens Carl Stahl

silent gliss

gepoedercoat

blank hout

gebeitst

ntb
grind
ntb

monster

rood bruin
RAL 7021 Schwarzgrau (zowel latten als waterslag)
RAL 9003 Signalweiss
kleurloos spiegelend
antraciet

beton
metalstud wanden + waterbestendige
gipsplaten

kleur nr.

RAL 9004 Signalschwarz
ntb
blond gebeitst
ntb
kleur naturel

Blad 1 van 1

plaatselijk aanhelen

deels gebogen
afgedekt door natuursteen blad, kleur blad ntb

Bestek. nr

