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-keramische dakpannen, kleur grijs
-dakelement als bestaand

SCHUINE DAKEN
(Rc > 6,0 m2K/W)

-EPDM dakbedekking
-underlayment 18mm
-balklaag 46x146
-underlayment 18mm
-gipsplaat 12,5mm

PLATTE DAKEN
(Rc > 6,0 m2K/W) -Velux gekoppelde dakvensters

-kleur antraciet

DAKRAMEN
-keramische dakpannen, kleur grijs
-dakelement als bestaand

SCHUINE DAKEN
(Rc > 6,0 m2K/W)

-aluminium vliesgevel
-beglazing vlgns. EPC berekening

VLIESGEVEL TRAPPENHUIS
-hard houten kozijnen
-beglazing vlgns. EPC berekening

KOZIJNEN

-gevelbekleding, verticaal zink
-rachelwerken
-HSB wand, vzv waterkerende folie
-isolatie, minerale wol

GEVEL
(Rc > 4,5 m2K/W)

A

-metselwerk ijsselstenen
-luchtspouw
-isolatie
-binnenblad

BESTAANDE GEVEL
(Rc > 4,5 m2K/W)-aluminium slank profiel

-beglazing vlgns. EPC berekening

KOZIJNEN

Detail 14

Detail 13

Detail 12

Detail 10

Detail 11

Detail 1

Detail 2

-screens, weg te werken in wand
-nadere uitwerking volgens detail

ZONWERING

brievenbussen en bellentableau

MATERIALEN EN KLEUREN

GEVELDEEL MATERIAAL/LEVERANCIER KLEUR

GEVELS
- hoofdgebouw
- serre
- kaders / uitbouwen voorzijde
- kaders trappenhuis / dakterras 
achterzijde
- zijwangen dakkapel
- donkere gevel torentje

KOZIJNEN
- kozijnen in metselwerk
- kozijnen trappenhuis
- kozijnen serre achterzijde
- ramen/deuren
- dichte panelen in kozijnen
- dakramen
- voordeur
- beglazing
- zonwering

GEVELS
- metselwerk ijsselstenen
- eternit equitone gevelbeplating
- zinken felsdelen
- zinken felsdelen

- zink
- eternit equitone gevelbeplating

KOZIJNEN
- hardhout
- aluminium vliesgevel
- aluminium slank profiel
- in materiaal kozijn
- shadowbox, geen colorbell
- Velux gekoppelde dakvensters
- hardhout, geprofileerd
- nog nader te bepalen
- nog nader te bepalen

GEVELS
- geel
- antraciet
- grijs naturel
- grijs naturel

- grijs naturel
- antraciet

KOZIJNEN
- antraciet
- anctraciet
- antraciet
- antraciet
- grijs
- antraciet
- grijs
- nog nader te bepalen
- nog nader te bepalen

GEVELDEEL MATERIAAL/LEVERANCIER KLEUR

RAAM-/ DEURDORPELS
- raamdorpel
- deurdorpel

DAKEN / GOTEN
- hellende daken
- lichtstraat trappenhuis
- platte daken beloopbaar
- platte daken dakkapellen e.d.
- randafwerkingen
- goot hoofdgebouw
- boeidelen hoofdgebouw

PLAFONDS
- buitenplafonds loggia

OVERIG
- ballustrades
- zonwering

RAAMDORPELS-/ DEURDORPELS
- belgisch hardsteen
- belgisch hardsteen

DAKEN / GOTEN
- keramische dakpannen
- aluminium vliesgevel
- kunststof terrasdelen
- EPDM dakbedekking
- nog nader uit te werken
- hardhouten geprofileerde lijst
- hardhouten geprofileerde lijst

PLAFONDS
- eternit equitone gevelbeplating

OVERIG
- hardglas met aluminium handregel
- sceens

RAAMDORPELS
- donkergrijs
- donkergrijs

DAKEN
- donkergrijs / lichtgrijs
- antraciet
- grijsbruin
- zwart
- n.t.b.
- wit
- wit

PLAFONDS
- antraciet

OVERIG
- glas naturel / handregel antraciet
- nader uit te werken
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glas in de linkerzijgevel voorzien van een folie, 
enkel eenrichting op te kijken

-metselwerk ijsselstenen
-luchtspouw
-isolatie
-binnenblad

BESTAANDE GEVEL
(Rc > 4,5 m2K/W)-hard houten kozijnen

-beglazing vlgns. EPC berekening

KOZIJNEN

-gevelbekleding, verticaal zink
-rachelwerken
-HSB wand, vzv waterkerende folie
-isolatie, minerale wol

GEVEL
(Rc > 4,5 m2K/W)

hardglas met aluminium handregel-
BALUSTRADEN

-keramische dakpannen, kleur grijs
-panlatten
-HSB dakelement

SCHUINE DAKEN
(Rc > 6,0 m2K/W)

-keramische dakpannen, kleur grijs
-dakelement als bestaand

SCHUINE DAKEN
(Rc > 6,0 m2K/W)
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-metselwerk ijsselstenen
-luchtspouw
-isolatie
-binnenblad

BESTAANDE GEVEL
(Rc > 4,5 m2K/W)-bestaande hard houten kozijnen

-bestaande beglazing behouden

KOZIJNEN
-aluminium slank profiel
-beglazing vlgns. EPC berekening

KOZIJNEN

-gevelbekleding, Eternit Equitone
-2x rachelwerken 20x50
-HSB wand, vzv waterkerende folie
-isolatie, minerale wol
-gipsplaat 12,5mm

GEVEL
(Rc > 4,5 m2K/W)

-hardglas met aluminium handregel
BALUSTRADEN

gevelbekleding, verticaal zink-
rachelwerken-

HSB wand, vzv waterkerende folie-
isolatie, minerale wol-

GEVEL
(Rc > 4,5 m2K/W)

-keramische dakpannen, kleur grijs
-panlatten
-HSB dakelement

SCHUINE DAKEN
(Rc > 6,0 m2K/W)

gevelbekleding, Eternit Equitone-
2x rachelwerken 20x50-

HSB wand, vzv waterkerende folie-
isolatie, minerale wol-

gipsplaat 12,5mm-

GEVEL
(Rc > 4,5 m2K/W)
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MATERIALEN EN KLEUREN

GEVELDEEL MATERIAAL/LEVERANCIER KLEUR

GEVELS
- hoofdgebouw
- serre
- kaders / uitbouwen voorzijde
- kaders trappenhuis / dakterras 
achterzijde
- zijwangen dakkapel
- donkere gevel torentje

KOZIJNEN
- kozijnen in metselwerk
- kozijnen trappenhuis
- kozijnen serre achterzijde
- ramen/deuren
- dichte panelen in kozijnen
- dakramen
- voordeur
- beglazing
- zonwering

GEVELS
- metselwerk ijsselstenen
- eternit equitone gevelbeplating
- zinken felsdelen
- zinken felsdelen

- zink
- eternit equitone gevelbeplating

KOZIJNEN
- hardhout
- aluminium vliesgevel
- aluminium slank profiel
- in materiaal kozijn
- shadowbox, geen colorbell
- Velux gekoppelde dakvensters
- hardhout, geprofileerd
- nog nader te bepalen
- nog nader te bepalen

GEVELS
- geel
- antraciet
- grijs naturel
- grijs naturel

- grijs naturel
- antraciet

KOZIJNEN
- antraciet
- anctraciet
- antraciet
- antraciet
- grijs
- antraciet
- grijs
- nog nader te bepalen
- nog nader te bepalen

GEVELDEEL MATERIAAL/LEVERANCIER KLEUR

RAAM-/ DEURDORPELS
- raamdorpel
- deurdorpel

DAKEN / GOTEN
- hellende daken
- lichtstraat trappenhuis
- platte daken beloopbaar
- platte daken dakkapellen e.d.
- randafwerkingen
- goot hoofdgebouw
- boeidelen hoofdgebouw

PLAFONDS
- buitenplafonds loggia

OVERIG
- ballustrades
- zonwering

RAAMDORPELS-/ DEURDORPELS
- belgisch hardsteen
- belgisch hardsteen

DAKEN / GOTEN
- keramische dakpannen
- aluminium vliesgevel
- kunststof terrasdelen
- EPDM dakbedekking
- nog nader uit te werken
- hardhouten geprofileerde lijst
- hardhouten geprofileerde lijst

PLAFONDS
- eternit equitone gevelbeplating

OVERIG
- hardglas met aluminium handregel
- sceens

RAAMDORPELS
- donkergrijs
- donkergrijs

DAKEN
- donkergrijs / lichtgrijs
- antraciet
- grijsbruin
- zwart
- n.t.b.
- wit
- wit

PLAFONDS
- antraciet

OVERIG
- glas naturel / handregel antraciet
- nader uit te werken
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A

-metselwerk ijsselstenen
-luchtspouw
-isolatie
-binnenblad

GEVEL
(Rc > 4,5 m2K/W)-hard houten kozijnen

-beglazing vlgns. EPC berekening

KOZIJNEN

-glazen gevel
-beglazing vlgns. EPC berekening

GEVEL
(Rc > 4,5 m2K/W)-aluminium slank profiel

-beglazing vlgns. EPC berekening

KOZIJNEN

-gevelbekleding, Eternit Equitone
-2x rachelwerken 20x50
-HSB wand, vzv waterkerende folie
-isolatie, minerale wol
-gipsplaat 12,5mm

GEVEL
(Rc > 4,5 m2K/W)

-hardglas met aluminium handregel
BALUSTRADEN

-keramische dakpannen, kleur grijs
-dakelement als bestaand

SCHUINE DAKEN
(Rc > 6,0 m2K/W) -Velux gekoppelde dakvensters

-kleur antraciet

DAKRAMEN
-EPDM dakbedekking
-underlayment 18mm
-balklaag 46x146
-underlayment 18mm
-gipsplaat 12,5mm

PLATTE DAKEN
(Rc > 6,0 m2K/W)

-EPDM dakbedekking
-underlayment 18mm
-balklaag 46x146
-underlayment 18mm
-gipsplaat 12,5mm

PLATTE DAKEN
(Rc > 6,0 m2K/W)

-hard houten kozijnen
-beglazing vlgns. EPC berekening

KOZIJNEN
-gevelbekleding, verticaal zink
-rachelwerken
-HSB wand, vzv waterkerende folie
-isolatie, minerale wol

GEVEL
(Rc > 4,5 m2K/W)

-gevelbekleding, Eternit Equitone
-2x rachelwerken 20x50
-HSB wand, vzv waterkerende folie
-isolatie, minerale wol
-gipsplaat 12,5mm

GEVEL
(Rc > 4,5 m2K/W)

-keramische dakpannen, kleur grijs
-panlatten
-HSB dakelement

SCHUINE DAKEN
(Rc > 6,0 m2K/W)

-hardglas met aluminium handregel
BALUSTRADEN

Detail 11

Detail 10

Detail 8

Detail 9

Detail 10

Detail 20 Detail 21
Detail 15Detail 16

Detail 14

-screens, weg te werken in wand
-nadere uitwerking volgens detail

ZONWERING
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