
Slaapkamer

stalen koker 100x100x4mm
te koppelen aan HSB wand tbv. stabiliteitsoverdracht

HEA 100 kolom
verankeren aan kelderbak middels console, zie detail C4

FF'

opbouw gestuukte zijwand entree, Rc: 4,50 m².k/W

HSB gevelelementen:
- gestuukte dubbele gipsplaat 2x12,5mm

- houten stijl- en regelwerk 38x170mm, h.o.h 600mm
- Rockwool Bouwplaat 211 VARIO, 170mm, Rd: 4,55 m².k/W

-OSB beplating 18mm
- houtvezelisolatie, SteicoProtect, 60mm, Rd: 1,05 m².k/W

-afwerking met gevelstucwerk, kleur: RAL 9003

dakrand overstek

0021751

002.1713

0021751

002.1713

opbouw open delen buitenwanden begane grond

-opbouw HSB gevelelementen: zie detail 02
-gevelopening op 250mm van vloer en plafond

Te openen delen: Aluminium kozijnsysteem, Reynaers CS38-SL, vlak:
onderste deel raam: vast glas, h=1000mm

 bovenste deel: draaikiepraam, h=1700mm
- vuren stijl- en regelwerk, gewolmaniseerd, 2x28mm

- Verticale houten latten, Inlands Lariks, fijn bezaagd
  (om en om, 28x40mm en 60x40mm, h.o.h. 50mm)

  behandeld met UULA kookverf, kleur ntb.
   

neggekanten: stucwerk omzetten

BB'

vliesgevel

isolerende HR++ beglazing
Reynaers CW 50-SC vliesgevelsysteem

hoekoplossing, met gelijmd glas óf geisoleerd ntb.

Kokerprofiel 100x100x10mm, v.v. coating RAL 9003

gelaste stalen portaalspant, volgens opgave constructeur

kolommen momentvast ingeklemd in beganegrond vloer
koker en liggerverbinding middels dook en verzonken bouten
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opbouw buitenwanden loggia (ongeisoleerd)

HSB gevelelementen:
-buitenbeplating 20-25mm ntb.
-houten stijl- en regelwerk verjongend
-ongeïsoleerd uitgevoerd
-houtvezelisolatie dampopen/waterwerend, 52mm
-vuren, gewolmaniseerde rachels 2x28mm
-Houten latten, Lariks, fijn bezaagd
 (om en om, 28x40mm en 60x40mm, 10mm
 tussenruimte)

Loggia

F

betonnen U-element zelfdragend (kabelgoot infra),
op gestabiliseerd zand

UNP 260, gecoat, RAL 9003
met aangelaste lip bevestigen aan HSB

HWA 80mm, wegwerken in buitenwand

opbouw dichte buitenwanden begane grond, Rc: 4,50 m².k/W

HSB gevelelementen:
- gestuukte dubbele gipsplaat 2x12,5mm

- houten stijl- en regelwerk 63x171mm, h.o.h 600mm
- Rockwool Bouwplaat 211 VARIO, 170mm, Rd: 4,55 m².k/W

- houtvezelisolatie, Steico Uni. 52mm, Rd: 1,05 m².k/W
- vuren stijl- en regelwerk, gewolmaniseerd, 2x28mm

- Houten latten, Lariks, fijn bezaagd
  (om en om, 28x40mm en 60x40mm, 10mm tussenruimte)

    behandeld met UULA kookverf, kleur ntb.

3'

3

opbouw semi-open delen buitenwanden

- vuren stijl- en regelwerk, gewolmaniseerd, 28x34mm
- Houten latten, Lariks, fijn bezaagd

  (om en om, 28x40mm en 60x40mm, 10mm tussenruimte)
  behandeld met UULA kookverf, kleur ntb.

openslaand luik tbv. bewassing raam

deuren garderobe

2x dubbele deur in vurenhouten kozijn 67x102mm
deuren bekleden met berken beplating

opbouw dichte buitenwanden begane grond, ongeïsoleerd

HSB gevelelementen:
- vuren stijl- en regelwerk, gewolmaniseerd, 2x28mm

- Houten latten, Lariks, fijn bezaagd
- Waterkerende houtvezelisolatie, Steico Uni. 22mm,

- houten stijl- en regelwerk 63x146mm, h.o.h 600mm
- Waterkerende houtvezelisolatie, Steico Uni. 22mm,

- vuren stijl- en regelwerk, gewolmaniseerd, 2x28mm
- Houten latten, Lariks, fijn bezaagd

  (om en om, 28x40mm en 60x40mm, 10mm tussenruimte)
  behandeld met UULA kookverf, kleur ntb.
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overstek
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opbouw kopse wand met geintegreerde taatsdeur, Rc: 3,50 m².k/W

HSB gevelelementen:
- gestuukte dubbele gipsplaat 2x12,5mm

- houten stijl- en regelwerk 38x100mm, h.o.h 600mm
- Rockwool Bouwplaat 211 VARIO, 100mm, Rd: 2,85 m².k/W

- houtvezelisolatie, SteicoUni, 52mm, Rd: 1,05 m².k/W
-watervast multiplex buitenbeplating 18mm, geverfd, kleur ntb.

TAATSDEUR 1500x2600mm
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Legenda regelgeving

• Trappen en balustraden volgens NEN3509 en regels van het Bouwbesluit 2003. Vormgeving en
materialisering nader te bepalen.

• Alle hekwerken in staal in RAL kleur gespoten, voldoen aan de eisen uit Bouwbesluit. Vormgeving
wordt nader bepaald.

• Vloerafscheiding rond de trap conform regels van het Bouwbesluit 2012.
• Trappen optreden maximaal 185mm; Aantreden minimaal 220mm.
• Alle deuren hebben een vrije breedte van 850mm.
• Toegankelijkheid en bereikbaarheid conform artikel 4.27 Bouwbesluit 2012.
• Vrije doorgang conform artikel 4.22 Bouwbesluit 2012.
• Binnendeurkozijnen vrijhouden van vloer/dorpel volgens Bouwbesluit 2012.
• Hang- en sluitwerk van RVS
• Veiligheidsbeslag volgens SKG**
• Deuren, ramen en kozijnen inbraakwerendheid volgens NEN5096 / weerstandsklasse II
• Zie voor toetsing veblijfsgebieden, verblijfsruimten, luchtverversing, daglichttoetreding en

energieprestatie het rapport E11040aa d.d. 28 juli 2011 van Earth Energie advies.
• Rookmelders conform NEN 2555 en NEN 14604. Positionering op tekening indicatief.
• Verwarming door middel van vloerverwarming.
• Natte ruimtes worden conform Bouwbesluit  voorzien van wand- en vloertegelwerk met een geringe

wateropname.
• Riolering naar bestaande IBA put op terrein.
• Hemelwaterafvoeren conform berekening: hoofdgebouw 4x 80mm; bijgebouw 2x 80mm
• Geluidwering / isolatie conform NEN5077.
• Watermeter in de meterkast.
• Meterkast conform NEN2768 en voorschriften nutsbedrijven.
• Elektrische installatie conform  NEN1010 en eisen plaatselijk energiebedrijf .
• Drinkwaterinstallaties conform NEN1006.
• Rookgasafvoer conform NEN 2757.
• Alle installaties, doorvoeren en leidingen later in overleg te bepalen door installateur.

Renvooi

dvb doorvalbeveiliging

RM rookmelder

hwa hemelwaterafvoer

wtw warmteterugwinunit tbv gebalanceerde ventilatie

wm plaatsruimte wasmachine

wd plaatsruimte wasdroger
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Alle maten in het werk en onderling te controleren
Alle constructieve delen conform opgave constructeur
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