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r = 9050 r = 8850

- ETFE kussens 3-laags
     U-waarde = 1.96 W/m2K
     R-waarde kussen =  0.51 m2K/W
     Rc-waarde = 0.51+0.13+0.04 = 0.68 m2K/W
- stalen constructie
    volgens opgave constructeur
- staalprofiel binnenbouw gesegmenteerd
    volgens opgave constructeur
- Unidek Aerodek 140 mm
     EPS 140 mm
     verstijvers 18 x 45 mm
     Rc-waarde 4,0 m2K/W
     Ra-waarde 24 dB(A)
- tengels 20 mm
- stijl- en regelwerk 65 mm
- glaswolisolatie 50 mm
- polyestervlies Morgo Fassade
- houten delen 20 x 50 mm h.o.h. 70 mm

V03

- underlayement 19 mm
- houten dakbeschot 50 x 50 mm
- houten balklaag 75 x 175 mm
- MS plafond 125 mm
- 2 x gipskartonplaat
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- 2 x 12,5 mm gipskartonplaat
- MS 125 mm
     v.v. 100 mm glaswolisolatie
- 2 x 12,5 mm gipskartonplaat

gootdetail n.t.b. door Vector Foiltec

r = 9050

r = 8000

V04

- underlayement 19 mm
- houten dakbeschot 50 x 50 mm
- houten balklaag 75 x 175 mm
- MS plafond 125 mm
- 2 x gipskartonplaat

- groene wandsysteem 60 mm
 volgens opgave leverancier
- Unidek Aero 140 mm
- grondhout 50 mm
- staalconstructie getoogd
 volgens opgave constructeur
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verduisteringsscreen Verano, verandazonwering, electrisch bediend;
aluminium zijgeleiding lichtafsluitend;
kleur frame en alle bijbehorende onderdelen: RAL 7016;
verduisterend screendoek: Verano, kleur 1722;
bevestiging op kozijn (volledig licht-ondoorlatend rondom)

kozijn, Meranti, 114x78; dekkend geschilderd,
kleur RAL 7016; v.v. HR++beglazing

montagekozijn / houten frame, rechthoekig,
profielafm. n.t.b. o.i.m. directie

aangelaste lippen op staalframe,
v.v. gaten t.b.v. montage houten frame

bekleding kokervormige plafondsparing:
aluminiumplaat d = 2 mm, blank geanodiseerd, rondgaand,
volledig verlijmd op buig-mdf;
alle bevestigingsmiddelen uit het zicht

plafondconstructie, detaillering: zie elders

binnenbekleding plafond auditoriumruimte:
latten inlands Lariks, 20x40 mm, (10 mm tussenafstand)
ruw bezaagd, transparant geolied (lijnolie);
geschroefd op achterhout

pa
kk

et
di

kt
e 

pl
af

on
d

IP
E3

00

IP
E3

00

var.

aangelaste lip 80x8

rond 'daklicht'
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