basismateriaallijst

Het Voorhuis
omschrijving

materiaal, merk, type

specificatie

kleur

dakbedekking

aluminium

felsplaat, gecoat

donkergrijs

aanvullende opmerkingen

metselwerk

keramische baksteen

waalformaat

bruinzwart rood genuanceerd

geen stootvoeg

voegwerk

cement

voegmortel, doorstrijk

antraciet

exacte voegkleur n.t.b.

gevelbekleding

aluminium

felsplaat, gecoat

donkergrijs

horizontale houten latten

hardhout

40x115mm

vergrijsd

latten koppelen met stalen buis Ø20, gecoat grijs

draaiende lattenpanelen
hardhout
40x115mm
vergrijsd
				

latten koppelen met stalen buis Ø20, gecoat grijs, draaiend deel voorzien 		
van beslag

metalen gevelbekleding schoorsteen

aluminium		

antraciet

hoeken ingesneden en omgevouwen

metalen kader in negge

aluminium

kwartsgrijs

kozijnen algemeen

kozijnen dienen te voldoen aan PKVW en te worden voorzien van HR++ isolatieglas. Metalen beglazingsprofielen passend in kleur kozijn

houten kozijn met entreedeur

hardhout

67x114mm

kwartsgrijs

houten kozijn met schuifpui

hardhout

67x139mm

kwartsgrijs

houten kozijn met vast glas

hardhout

67x114mm

kwartsgrijs

houten kozijn met deur

hardhout

67x114mm

kwartsgrijs

houten kozijn met draaiend deel

hardhout

67x114mm

kwartsgrijs

houten kozijn met stolpramen

hardhout

67x114mm

kwartsgrijs

ca. 1400x1400mm

kwartsgrijs

tuimelraam		

zetwerk

raamdorpel

aluminium		

antraciet grijs

dorpel begane grond

kunststeen		

bijpassen in kleur kozijn

volledige breedte kozijn / diepte negge

huisnummerelement
voordeurbeslag

rvs

beldrukker, deurknop, briefklep

verlichting woningentree		

downlight

verlichting tuinzijde		

wandarmatuur

pv panelen
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Geschakelde ERFwoningen
omschrijving

materiaal, merk, type

specificatie

kleur

dakbedekking

aluminium

felsplaat, gecoat

zinkgrijs

goot

aluminium

gezette goot, gecoat

zinkgrijs

hemelwaterafvoer

kunststof HWA

PVC Ø n.t.b.

standaard grijs

kolom carport
staal
thermisch verzinkt,
		gepoedercoat

antraciet

verlaagd houten plafond carport
houtwolcementplaat
structuur fine
			

RAL n.t.b. in bijpassende kleur
houten gevel

aanvullende opmerkingen
verholen in dakvlak

platen zonder facetrand. bevestiging in kleur plaat

verticale houten afwerking vlak
loofhout
18x115mm, h.o.h. 125mm
geimpregneerd, naturel
				

zwart, waterkerend, dampdoorlatend doek opnemen achter
de latten-gevel

verticale houten afwerking haaks
loofhout
18x40mm, h.o.h. 50mm
geimpregneerd, naturel
				

zwart, waterkerend, dampdoorlatend doek opnemen achter
de latten-gevel

geïsoleerde kantplank		

10/140mm

zwart

metalen gevelbekleding dakkapel

aluminium		

antraciet

metalen gevelbekleding erker

aluminium		

antraciet

dakkap

aluminium		

antraciet

metalen kader in negge

aluminium

antraciet

kozijnen algemeen

kozijnen dienen te voldoen aan PKVW en te worden voorzien van HR++ isolatieglas. Metalen beglazingsprofielen passend in kleur kozijn

houten kozijn met entreedeur

hardhout

67x114mm

antraciet

houten kozijn met dubbele deur

hardhout

67/90x114mm

antraciet

sectionaaldeur garage

aluminium/kunstof		

antraciet

houtenkozijn met vast deel + draaikiep

hardhout

67x114mm

antraciet

houten kozijn erker met vast glas

hardhout, bekleden
met aluminium

67x114mm

antraciet

houten kozijn met vast glas

hardhout

67x114mm

antraciet

houten kozijn met deur; bekleed

hardhout

67x114mm

antraciet

deur bekleden met loofhout 18x115mm h.o.h. 125mm; kleur naturel

ca. 940x1700mm

antraciet

PKVW

bijpassend in kleur kozijn

volledige breedte kozijn / diepte negge

tuimelraam		
dorpel begane grond

zetwerk

kunststeen		

hoeken ingesneden en omgevouwen

incl. waterslag

gelijkmatig cassetteverdeling. Elektrisch bedienbaar

huisnummerelement
voordeurbeslag

rvs

beldrukker, deurknop, briefklep

verlichting woningentree/carport		

downlight

verlichting tuinzijde		

wandarmatuur
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Twee-onder-een-kap / vrijstaande ERFwoning
omschrijving

materiaal, merk, type

specificatie

kleur

dakbedekking

aluminium

felsplaat, gecoat

zinkgrijs

goot

aluminium

gezette goot, gecoat

zinkgrijs

verholen in dakvlak

hemelwaterafvoer

kunststof HWA

PVC Ø n.t.b.

standaard grijs

opnemen achter houten geveldelen

kolom carport

staal

thermisch verzinkt,
gepoedercoat

antraciet

verlaagd houten plafond carport

houtwolcementplaat

structuur fine

RAL n.t.b. in bijpassende kleur
houten gevel

platen zonder facetrand. bevestiging in kleur plaat

verticale houten afwerking vlak

hardhout

18x115mm, h.o.h. 125mm

donker bruin

zwart, waterkerend, dampdoorlatend doek opnemen achter
de latten-gevel

verticale houten afwerking haaks

hardhout

18x40mm, h.o.h. 50mm

donker bruin

zwart, waterkerend, dampdoorlatend doek opnemen achter
de latten-gevel

10/140mm

zwart

geïsoleerde kantplank
metalen gevelbekleding dakkapel

aanvullende opmerkingen

aluminium

antraciet

metalen gevelbekleding erker

aluminium

grijs, passend bij kleur kozijn. Kleur n.t.b. hoeken ingesneden en omgevouwen

dakkap

aluminium

antraciet

metalen kader in negge

aluminium

kozijnen algemeen

kozijnen dienen te voldoen aan PKVW en te worden voorzien van HR++ isolatieglas. Metalen beglazingsprofielen passend in kleur kozijn

houten kozijn met entreedeur

hardhout

67x114mm

antraciet

houten kozijn met dubbele deur

hardhout

67/90x114mm

antraciet

zetwerk

antraciet

incl. waterslag

sectionaldeur garage

aluminium/kunstof

houtenkozijn met vast deel +
draaikiep (dakkapel)

hardhout

67x114mm

antraciet

houten kozijn erker met vast glas

hardhout, bekleden
met aluminium

67x114mm

antraciet

houten kozijn met vast glas

hardhout

67x114mm

antraciet grijs

houten kozijn met deur; bekleed

hardhout

67x114mm

antraciet grijs

deur bekleden met Platowood Fraké 18x115mm h.o.h. 125mm;
kleur Burned Wood Eco

ca. 940x1700mm

antraciet

PKVW

bijpassend in kleur kozijn

volledige breedte kozijn / diepte negge

tuimelraam
dorpel begane grond

antraciet

hoeken ingesneden en omgevouwen

kunststeen

gelijkmatig cassetteverdeling. Elektrisch bedienbaar

huisnummerelement
voordeurbeslag

rvs

beldrukker, deurknop, briefklep

verlichting woningentree/carport

downlight

verlichting tuinzijde

wandarmatuur

pv panelen
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