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Kozijnen + waterslag
renoveren en opnieuw
behandelen en schilderen

Staande steenstrips in
tegelverband indien
mogelijk restaureren.
Anders rondom compleet
vervangen (dit besluiten per
kiosk).
Conform oorspronkelijke
kleurstelling (dambord
patroon wit-geel).
Aanpak doorzetten tot
bovenzijde funderingsbalk.

omgaande etalage terugbrengen/uittimmeren
afwerking geschilderd.

borstwering rondom
isoleren Rc=4,5

onder vloer isoleren
dmv isolatievlokken/chips

wand binnen
sausen in ntb kleur

radiator

in etalage
sleuven of rooster ivm warme lucht radiator

sleuven of rooster ivm
toevoer lucht radiator
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Bestaande boeiboord
verwijderen
Nieuw boeiboord *
geprofileerde latten
Profilering latten
conform bestaande
bekleding onderzijde
luifel.
Maten in het werk
checken

Plafond herstellen of
compleet vernieuwen.
Kleur en opbouw als
bestaand en conform nieuw
boeiboord

boven bestaande kozijn evt. constructie
verwijderen en plaatsen rooster Ducotop 50 ZR
lattenplafond buitenzijde tpv rooster voorzien van
sleuf tbv toevoer lucht

bestaande stalen kozijnen renoveren en
schilderen
nieuw glas plaatsen (reno.glas met folie 4.4.2)

oude dakbedekking verwijderen
nieuwe dakbedekking
tpv kiosken toepassen hoogwaardige isolatie Rc 6
(bijv. Kingspan Therma TR26 FM)

tpv luifel zorgen voor afdoende afschot naar
nieuwe posities hwa's
oude dakpakket verwijderen
nieuwe dakbedekking toepassen
rondom luifel identieke daktrim (45 mm)

* Boeiboord nieuw:
Accoya FSC gecertificeerd
Radiata Pine (een hoogwaardige
Grenen soort), gemodificeerd
met natuurlijk azijnzuur
anhydride. Door de modificatie is
het kwastloze hout extreem
duurzaam en recht (het ‘werkt’
niet meer).
Leverancier bijv. Dekker Hout

inbouw spots led rondom

Isolatie aanbrengen
Rc 4,5

aanbrengen
verlaagd plafond
in unit
tbv berging en
installaties

DET 1
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Kozijnen + waterslag
renoveren en opnieuw
behandelen en schilderen

Staande steenstrips in
tegelverband indien
mogelijk restaureren.
Anders rondom compleet
vervangen (dit besluiten per
kiosk).
Conform oorspronkelijke
kleurstelling (dambord
patroon wit-geel).
Aanpak doorzetten tot
bovenzijde funderingsbalk.

omgaande etalage terugbrengen/uittimmeren
afwerking geschilderd.
Zijkant te openen luiken maken ivm
bergruimte

borstwering rondom
isoleren Rc=4,5

onder vloer isoleren
dmv isolatievlokken/chips

beugel tbv geleiding screen

radiator

in etalage
sleuven of rooster ivm warme lucht radiator

sleuven of rooster ivm
toevoer lucht radiator

Bestaande boeiboord
verwijderen
Nieuw boeiboord *
geprofileerde latten
Profilering latten
conform bestaande
bekleding onderzijde
luifel.
Maten in het werk
checken

Plafond herstellen of
compleet vernieuwen.
Kleur en opbouw als
bestaand en conform nieuw
boeiboord

bestaande stalen kozijnen renoveren en
schilderen
nieuw glas plaatsen (reno.glas met folie 4.4.2)

oude dakbedekking verwijderen
nieuwe dakbedekking
tpv kiosken toepassen hoogwaardige isolatie Rc 6
(bijv. Kingspan Therma TR26 FM)

tpv luifel zorgen voor afdoende afschot naar
nieuwe posities hwa's
oude dakpakket verwijderen
nieuwe dakbedekking toepassen
rondom luifel identieke daktrim (45 mm)

* Boeiboord nieuw:
Accoya FSC gecertificeerd
Radiata Pine (een hoogwaardige
Grenen soort), gemodificeerd
met natuurlijk azijnzuur
anhydride. Door de modificatie is
het kwastloze hout extreem
duurzaam en recht (het ‘werkt’
niet meer).
Leverancier bijv. Dekker Hout

inbouw spots led rondom

Screen zonwering
verholen aanbrengen

Isolatie aanbrengen
Rc 4,5

kolom herstellen en
schilderen

bovenaanzicht
geleiding screens
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Boeiboord in daksparingen
aanpak conform aanpak
boeiboord buitenrand

Bestaande boeiboord
verwijderen
Nieuw boeiboord *
geprofileerde latten
Profilering latten conform
bestaande bekleding
onderzijde luifel.
Maten in het werk checken

* Boeiboord nieuw:
Accoya FSC gecertificeerd
Radiata Pine (een hoogwaardige
Grenen soort), gemodificeerd
met natuurlijk azijnzuur
anhydride. Door de modificatie is
het kwastloze hout extreem
duurzaam en recht (het ‘werkt’
niet meer).
Leverancier bijv. Dekker Hout

Aanbrengen nieuwe hwas
op nieuwe en extra
posities.
thermisch verzinkt.
rond 60 mm
Eventuele verslepingen
boven plafond luifel
houden!

tpv luifel zorgen voor afdoende afschot naar
nieuwe posities hwa's
oude dakpakket verwijderen
nieuwe dakbedekking toepassen
rondom luifel identieke daktrim (45 mm)

zorgdragen voor
nette aansluiting van
zowel kolommen als hwas
op maaiveld.

DET 6 DET 7
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