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bk. vloer94 +P

toevoeging glasplaat ter
voorkoming vervuiling

honingraad en binnenzijde vast
glas in buitengevel

zaagsnede binnenplaat
bestaande gevel

zaagsnede buitenplaat
bestaande gevel

zone waarin windverband
zich bevindt

zetwerk staal
dekt zaagsnedes gevel af
en leidt regenwater van
de gevel af

kozijn staal met vast glas

dakbedekking
underlayment
isolatie
underlayment

bestaande binnengevel
(onderdeel best. faradaykooi)

nieuwe staalconstructie

Detail gevel raam begane grond 1:5

Detail gevel raam begane grond 1:5
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ok. vloer5050 +P

bk. vloer5200 +P

4100 +P

staal plankprofiel, verzinkt
type TC PO250

puntlasgaas 40-4
montage aan
hoofddraagconstructie

bolidt vloer o.g.

profiel tbv. randkist (verzinkt)
20mm laten uitsteken

staalplaatbetonvloer 140mm, staalhoogte 95mm

 metalstud  drukschot
met versteviging

Hoekprofiel 40x60x4

Houten deklat, geschilderd

9040 +P

8120 +P

b.k. staal8950 +P

8986 +P

8683 +P

staal plankprofiel, verzinkt
blind bevestigen
type TC PO250

Brakel systeemwand

verlaagd plafond, verdiept

metalstud drukschot
met versteviging

Opbouw dak:
1x 12.5 mm gipsplaat
1x 18mm underlayment
Nevima IVI-spijkerregel 40
195 mm houten balken + 100 glaswol
2x 18 mm underlayment
puntlasgaas 40x4mm

Bevestiging hoekprofiel ntb.
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Detail verdieping zuidvleugel 1:5

Detail verdieping zuidvleugel 1:5
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bk. vloer94 +P

920 +P

2465 +P

opbouw wand:
tex + vliesbehang

1x gips + 1x duragyp
MS 70mm frame, ca. 70mm glaswol

spouw 30mm
2x 12.5mm gipsplaat

houten latten, 20mm steenwol
staalplaat faradaykooi

opbouw wand:
tex + vliesbehang

1x gips + 1x duragyp
MS 70mm frame, ca. 70mm glaswol

spouw 30mm
2x 12.5mm gipsplaat

houten latten, 20mm steenwol
staalplaat faradaykooi

bk. vloer0 +P

Naden kitten volgens voorschriften HS

Bolidt vloer o.g.

opbouw raam:
luik staal 2mm, houten latten, 20mm steenwol

voorzetbeglazing 6mm
spouw ca 200mm met randabsorptie + honeycomb 120 mm

dubbel gelaagd glas 66.2si/24/88.2si (akoestisch pvb)

Kozijnen akoestisch ontkoppelen

hdf plint

per kozijn 3x houten staanders
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Detail intern raam begane grond 1:5

Detail intern raam begane grond 1:5
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bk. vloer94 +P

920 +P

2465 +P

opbouw wand:
tex + vliesbehang

1x gips + 1x duragyp
MS 70mm frame, ca. 70mm glaswol

spouw 30mm
2x 12.5mm gipsplaat

houten latten, 20mm steenwol
staalplaat faradaykooi

opbouw wand:
tex + vliesbehang

1x gips + 1x duragyp
MS 70mm frame, ca. 70mm glaswol

spouw 30mm
2x 12.5mm gipsplaat

houten latten, 20mm steenwol
staalplaat faradaykooi

bk. vloer0 +P

Naden kitten volgens voorschriften HS

Bolidt vloer o.g.

opbouw raam:
luik staal 2mm, houten latten, 20mm steenwol

voorzetbeglazing 6mm
spouw ca 200mm met randabsorptie + honeycomb 120 mm

dubbel gelaagd glas 66.2si/24/88.2si (akoestisch pvb)

Kozijnen akoestisch ontkoppelen

hdf plint

per kozijn 3x houten staanders
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Akoestische connectie
elektrisch ontkoppelen in overleg met HS

Staal plankprofiel, verzinkt
type TC PO250

Brakel systeemwand

strekmetalen plafond

Shielding elektrisch ontkoppelen
in overleg met HS

Bevestiging hoek ntb.

opbouw wand:
tex + vliesbehang

1x gips + 1x duragyp
MS 70mm frame, ca. 70mm glaswol

spouw 30mm
2x 12.5mm gipsplaat

houten latten, 20mm steenwol
staalplaat faradaykooi

bk. vloer5200 +Pbk. vloer5200 +P

elektrisch
ontkoppelen in
overleg met HS

Bolidt vloer o.g.

staalplaatbetonvloer 140mm, staalhoogte 95mm
cannelurevulling
2x 12.5mm gipsplaat

Staal plankprofiel, verzinkt
type TC PO250

HEA 160

Sonorex drukschot

Detail verdieping noordvleugel 1:5

Detail verdieping noordvleugel 1:5
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Trap 5

17 juli 2019.

hp1701 ESP-lab

werktekeningen
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schaal

onderwerp

werk

fase

opdrachtgever

van deze tekening bezitten wij het auteursrecht.  zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd, of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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1:20 (A0)

TU Delft

trappen

Tr04

Detail A section

Detail B

opvulling trede

stalen trapboom 20mm dik

60x40x3 staal profiel
Stalen hoek

Detail A plan

60x40x3 staal profiel

getapt verstevigingsplaat tbv montage balustrade

getapt verstevigingsplaat
tbv montage balustrade

3977

1845

6886

gevormd houten profiel

60x40x3 staal profiel

gebogen staalplaat

geperforeerde staalplaat 3mm

Axonometrie trap


