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Wandopbouw:
• Prefab betonnen kantplank onder M.V. (VEBO o.g.)
• Koudebrug/montageprofiel waterslag met Aluminium waterslag in kleur sandwichpanel (RAL9007)
• Sandwichpaneel Falk o.g. 1060 WB 100 Orion (RAL 9007) maxirib
• Donker gevelgedeelte: Falk o.g. 1060 WB 100 RAL 7021 microrib
• Staalconstructie (hoofddraag- en hulpstaal montage kozijnen) conform opgave constructeur gepoedercoated in RAL 7021

Hoekkolom:
• Profielstaal gemoffeld in RAL 7021; HE100A (achterzijde 

dichtgelast) gemonteerd tegen kopzijde borstweringspaneel 
voorzien van ledverlichting

• Afdichting gelast aan kolom, onder waterslag, aansluitingen 
voorzien van cellenband

• Zetwerk waterdicht aansluiten tegen kolom

Gevelelement:
• Losstaand gefundeerd gevelelement opgebouwd uit cortenstalen 

kokers 60x60x5mm voorzien van poedercoating (in de grond) 
gefundeerd op strokenfundering

• Gesneden plaatwerk cortenstaal of cortenstaallook (coating 
Ulamo o.g. vooraf bemonsteren), motief snijwerk in overleg met 
architect

• Verzonken en in patroon en kleur gebout aan kokerconstructie

Hwa's:
• staal thermisch 

verzonken buis tot b.k. 
betonnen borstwering

• PVC in RAL 9007 vanaf 
borstwering tot dakrand

Glasdeuren in voorgevel 
toepassen

Glasdeuren in voorgevel 
toepassen
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Wandopbouw:
• Prefab betonnen kantplank onder M.V. (VEBO o.g.)
• Betonnen sandwich borstweringspanelen (buitenzijde in RAL 7021, binnenzijde naturel beton) Rc=

4,5m2K/W (Schelfhout o.g.) 90-100-60mm
• Koudebrug/montageprofiel waterslag met Aluminium waterslag in kleur sandwichpanel (RAL9007)
• Sandwichpaneel Falk o.g. 1060 WB 100 Orion (RAL 9007) maxirib
• Staalconstructie (hoofddraag- en hulpstaal montage kozijnen) conform opgave constructeur 

gepoedercoated in RAL 7021
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Aluminium kozijnen:
• Reynaers aluminium kozijnen CS77
• Alle vaste en draaiende delen; kleur: RAL 7021
• RC-weerstandsklasse 2
• uiterlijk en positie draaiende delen conform tekening 
• Akoestische reductie: 42dB
• Waterdichtheid 9A (600 Pa)
• Luchtdichtheid 4 (600 Pa)
• Weerstand windbelasting C3 (1200 Pa)

Hemelwaterafvoer; onderste deel tot b.k. borstwering 
in verzonken staal uitgevoerd. Vanaf borstwering tot 
dakrand PVC in kleur RAL 9007 afm. hwa bevestigd 
met beugels
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Dakrandopbouw:
• Aluminium zetwerk afdekkap (maatwerk) op klang/frame zetwerk in kleur sandwichbeplating (RAL 9007)
• SAB sinusbeplating (horizontaal) op zetwerk framewerk
• Stadsuitlopen monteren achter gevelbeplating
• Noodoverstorten (L-model) monteren achter gevelbeplating, afm. en posities conform opgave constructeur

kooiladder conform 
opgave bestek
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Wandopbouw:
• Prefab betonnen kantplank onder M.V. (VEBO o.g.)
• Koudebrug/montageprofiel waterslag met Aluminium waterslag in kleur sandwichpanel (RAL9007)
• Sandwichpaneel Falk o.g. 1060 WB 100 Orion (RAL 9007) maxirib
• Donker gevelgedeelte: Falk o.g. 1060 WB 100 RAL 7021 microrib
• Staalconstructie (hoofddraag- en hulpstaal montage kozijnen) conform opgave constructeur gepoedercoated in RAL 7021

Wandopbouw:
• Prefab betonnen kantplank onder M.V. (VEBO o.g.)
• Betonnen sandwich borstweringspanelen (buitenzijde in RAL 7021, binnenzijde naturel beton) Rc=

4,5m2K/W (Schelfhout o.g.) 90-100-60mm
• Koudebrug/montageprofiel waterslag met Aluminium waterslag in kleur sandwichpanel (RAL9007)
• Sandwichpaneel Falk o.g. 1060 WB 100 Orion (RAL 9007) maxirib
• Staalconstructie (hoofddraag- en hulpstaal montage kozijnen) conform opgave constructeur 

gepoedercoated in RAL 7021

Deuren voorzien van paneel uitgelijnd met borstwering
Alle kozijnen, draaiende delen in RAL 7021

Sectionaaldeur:
• Novoferm o.g. extra geïsoleerd 80mm

• U-waarde: 0,5Wm2/K
• Onderaansluiting voorzien van dubbele bodemrubbers

• Elektrisch aangedreven
• Windbelasting: klasse 3-4 (EN 12424

• Oppervlakte: Microprofilering afwerking
• Kleur buiten: RAL 7021

• Kleur binnen: RAL 9002

Hemelwaterafvoer; onderste deel tot b.k. borstwering 
in verzonken staal uitgevoerd. Vanaf borstwering tot 
dakrand PVC in kleur RAL 9007 afm. hwa bevestigd 

met beugels

Thermisch verzonken rampalen Ø156mm, 
gebout op funderingsstrook fabricaat: n.t.b.
hoogte: 1500mm
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opp: 176 m²
Bedrijfsunit 2
0.2

opp: 192 m²
Bedrijfsunit 3
0.3

opp: 192 m²
Bedrijfsunit 5
0.5

opp: 192 m²
Bedrijfsunit 6
0.6

Betonvloer opbouw:
• Al dan niet toepassen van grondverbetering conform opgave constructeur
• Drukvaste onderlaag (zand-puinbed), dikte en opbouw conform constructeur
• P.E. folie 0,2mm werkvloer
• Drukvaste EPS 200-SE 150mm cellendichte vloerisolatie Rc=3,5m2K/W
• In het werk gestorte betonvloer dik 200mm voorzien van onder en bovenwapening en vloerverwarming
• Betonvloer monolitisch afgewerkt, evt. dilataties conform fabrikant/leverancier voorzien van rugvulling en epoxy kitvoeg in kleur beton
• Rondom aansluitingen, schuimen kantstroken opnemen
• Curring compound afwerking tegen verbranding en vervuiling in overleg met directie/ fabrikant-leverancier

Scheidingswandopbouw:
• Separate opgebouwde en geschoorde staalconstructie conform opgave constructeur
• Prefab betonnen gestapelde scheidingswand: Olbecon o.g. 140mm dik; WBDBO < 60min 
• Betonnen prefabwanden brandwerend- en geluidsdicht opsluiten tussen de staalconstructie
• Geluidwerendheid: conform de NEN 5077 karakteristieke lucht-geluidsniveauverschil (verblijfsgebied) is niet kleiner dan 52dB, gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht is conform tabel 3.15 (niet groter 

dan 59 / 64dB) wanden zijn rondom doorgezet (vloer, wand en dak) waardoor geluidslekken (flankerend) en brandoverslag zijn ondervangen
• T.p.v. scheidingswanden de aansluitingen brandwerend bekleden met Promatect -H dikte: 15mm over een breedte van 1500mm (750mm vanaf stramien); PROMATECT® -H, 60 minuten brandwerend volgens NEN-EN 

13381-4:2013
• Rockwool canalurevulling t.p.v. de uiteinden van de Promatbekleding

Dakrandopbouw:
• Aluminium zetwerk afdekkap (maatwerk) op klang/frame zetwerk in kleur 

sandwichbeplating (RAL 9007)
• SAB sinusbeplating (horizontaal) op zetwerk framewerk
• Stadsuitlopen monteren achter gevelbeplating
• Noodoverstorten (L-model) monteren achter gevelbeplating, afm. en posities conform 

opgave constructeur

Dakopbouw:
• POCB / PVC enkellaagse dakbedekking (kleur: lichtgrijs)
• Isolatielaag 1: 50mm drukvaste/beloopbare minerale wolplaat (min. UEAtc-C of meer) Rockwool Rhinoxx o.g. (halfsteensverband)
• Isolatielaag 2: 120mm Kingspan TR26 120mm
• Dampremmer
• SAB o.g. stalen geprofileerde dakplaat 158R/750mm, 1,5mm dik i.v.m. extra belastingsmogelijkheden PV-installatie, e.e.a. in overleg met leverancier/fabrikant, verzinkte plaat
• Staalconstructie geheel conform opgave constructeur; gepoedercoated in RAL 7021

Aluminium kozijnen:
• Reynaers aluminium kozijnen CS77
• Alle vaste en draaiende delen; kleur: RAL 7021
• RC-weerstandsklasse 2
• uiterlijk en positie draaiende delen conform 

tekening 
• U-kozijn-glas 1,3Wm2/K
• Akoestische reductie: 42dB
• Waterdichtheid 9A (600 Pa)
• Luchtdichtheid 4 (600 Pa)
• Weerstand windbelasting C3 (1200 Pa)

Meterkastopbouw:
• Faay VP-70 wanden 3000mm
• Dyka prefab meterkastvloerplaat
• Underlayment omtimmering 19mm op rachelwerk
• Hardhouten FSC binnendeurkozijn gegrond
• Stompe binnendeur; boarddeur 830x2315mm, gegrond, 

afsluitbaar (gelijke cilinder entreedeur)
• Duco Doorvent enkel ventilatierooster 250mm vanuit onderzijde
• Multiplex afdekking meterkast 18mm interplex gegrond over 

kopse zijde Faay wanden

Sectionaaldeur:
• Novoferm o.g. extra geïsoleerd 80mm

• U-waarde: 0,5Wm2/K
• Onderaansluiting voorzien van dubbele bodemrubbers

• Elektrisch aangedreven
• Windbelasting: klasse 3-4 (EN 12424

• Oppervlakte: Microprofilering afwerking
• Kleur buiten: RAL 7021

• Kleur binnen: RAL 9002

Gevelelement:
• Losstaand gefundeerd gevelelement opgebouwd uit cortenstalen 

kokers 60x60x5mm voorzien van bitumen (in de grond) 
gefundeerd op strokenfundering

• Gesneden plaatwerk cortenstaal of cortenstaallook (coating 
Ulamo o.g. vooraf bemonsteren)

• Verzonken en in patroon en kleur gebout aan kokerconstructie

Wandopbouw:
• Prefab betonnen kantplank onder M.V. (VEBO o.g.)
• Betonnen sandwich borstweringspanelen (buitenzijde in RAL 7021, binnenzijde naturel beton) Rc=

4,5m2K/W (Schelfhout o.g.) 90-100-60mm
• Koudebrug/montageprofiel waterslag met Aluminium waterslag in kleur sandwichpanel (RAL9007)
• Sandwichpaneel Falk o.g. 1060 WB 100 Orion (RAL 9007) maxirib
• Staalconstructie (hoofddraag- en hulpstaal montage kozijnen) conform opgave constructeur 

gepoedercoated in RAL 7021
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Staalconstuctie voorbereiden op 
toekomstige montage verdiepingsvloer 
(schetsplaten, boutgaten, ravelingen)
Verdiepingsvloeren door derden

Staalconstuctie voorbereiden op 
toekomstige montage verdiepingsvloer 
(schetsplaten, boutgaten, ravelingen)
Verdiepingsvloeren door derden
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Betonvloer opbouw:
• Al dan niet toepassen van grondverbetering conform opgave 

constructeur
• Drukvaste onderlaag (zand-puinbed), dikte en opbouw conform 

constructeur
• P.E. folie 0,2mm werkvloer
• Drukvaste EPS 200-SE 150mm cellendichte vloerisolatie Rc=3,5m2K/W
• In het werk gestorte betonvloer dik 200mm voorzien van onder en 

bovenwapening en vloerverwarming
• Betonvloer monolitisch afgewerkt, evt. dilataties conform 

fabrikant/leverancier voorzien van rugvulling en epoxy kitvoeg in kleur 
beton

• Rondom aansluitingen, schuimen kantstroken opnemen
• Curring compound afwerking tegen verbranding en vervuiling in overleg 

met directie/ fabrikant-leverancier

Dakopbouw:
• POCB / PVC enkellaagse dakbedekking (kleur: lichtgrijs)
• Isolatielaag 1: 50mm drukvaste/beloopbare minerale wolplaat (min. UEAtc-C of 

meer) Rockwool Rhinoxx o.g. (halfsteensverband)
• Isolatielaag 2: 120mm Kingspan TR26 120mm
• Dampremmer
• SAB o.g. stalen geprofileerde dakplaat 158R/750mm, 1,5mm dik i.v.m. extra 

belastingsmogelijkheden PV-installatie, e.e.a. in overleg met 
leverancier/fabrikant, verzinkte plaat

• Staalconstructie geheel conform opgave constructeur; gepoedercoated in RAL 
7021
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Betonvloer opbouw:
• Al dan niet toepassen van grondverbetering conform opgave constructeur
• Drukvaste onderlaag (zand-puinbed), dikte en opbouw conform constructeur
• P.E. folie 0,2mm werkvloer
• Drukvaste EPS 200-SE 150mm cellendichte vloerisolatie Rc=3,5m2K/W
• In het werk gestorte betonvloer dik 200mm voorzien van onder en bovenwapening en vloerverwarming
• Betonvloer monolitisch afgewerkt, evt. dilataties conform fabrikant/leverancier voorzien van rugvulling en epoxy kitvoeg in kleur beton
• Rondom aansluitingen, schuimen kantstroken opnemen
• Curring compound afwerking tegen verbranding en vervuiling in overleg met directie/ fabrikant-leverancier

Scheidingswandopbouw:
• Separate opgebouwde en geschoorde staalconstructie conform opgave constructeur
• Prefab betonnen gestapelde scheidingswand: Olbecon o.g. 140mm dik; WBDBO < 60min 
• Betonnen prefabwanden brandwerend- en geluidsdicht opsluiten tussen de 

staalconstructie
• Geluidwerendheid: conform de NEN 5077 karakteristieke lucht-geluidsniveauverschil 

(verblijfsgebied) is niet kleiner dan 52dB, gewogen contact-geluidniveau voor de 
geluidsoverdracht is conform tabel 3.15 (niet groter dan 59 / 64dB) wanden zijn rondom 
doorgezet (vloer, wand en dak) waardoor geluidslekken (flankerend) en brandoverslag 
zijn ondervangen

• T.p.v. scheidingswanden de aansluitingen brandwerend bekleden met Promatect -H dikte: 
15mm over een breedte van 1500mm (750mm vanaf stramien); PROMATECT® -H, 60 
minuten brandwerend volgens NEN-EN 13381-4:2013

• Rockwool canalurevulling t.p.v. de uiteinden van de Promatbekleding
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M.V. straatwerk conform 
terreintekening op afschot van 
gevel, grindkoffer rondom 
gebouw conform bestek 

Thermisch verzonken 
rampalen Ø156mm, gebout op 
funderingsstrook fabricaat: 
n.t.b.
hoogte: 1500mm

Stiep type 1: 
300x300x250mm

`Strokenfundering: 1000x300 conform opgave constructeur
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Wandopbouw:
• Prefab betonnen kantplank onder M.V. (VEBO o.g.)
• Betonnen sandwich borstweringspanelen (buitenzijde in RAL 7021, 

binnenzijde naturel beton) Rc=4,5m2K/W (Schelfhout o.g.) 
90-100-60mm opgehangen aan staalconstructie

• Staalconstructie (hoofddraag- en hulpstaal montage kozijnen) conform 
opgave constructeur gepoedercoated in RAL 7021

50

Betonvloer opbouw:
• Al dan niet toepassen van grondverbetering conform opgave 

constructeur
• Drukvaste onderlaag (zand-puinbed), dikte en opbouw 

conform constructeur
• P.E. folie 0,2mm werkvloer
• Drukvaste EPS 200-SE 150mm cellendichte vloerisolatie 

Rc=3,5m2K/W
• In het werk gestorte betonvloer dik 200mm voorzien van 

onder en bovenwapening en vloerverwarming
• Betonvloer monolitisch afgewerkt, evt. dilataties conform 

fabrikant/leverancier voorzien van rugvulling en epoxy 
kitvoeg in kleur beton

• Rondom aansluitingen, schuimen kantstroken opnemen
• Curring compound afwerking tegen verbranding en vervuiling 

in overleg met directie/ fabrikant-leverancier

Flexibele afdichting (cantex o.g.)

Kantplanken ondersabelen / 
voegen en lijmen tegen isolatie

A
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Aluminium kozijnen:
• Reynaers aluminium kozijnen CS77
• Alle vaste en draaiende delen; kleur: RAL 7021
• RC-weerstandsklasse 2
• uiterlijk en positie draaiende delen conform tekening
• U-kozijn-glas 1,3Wm2/K
• Akoestische reductie: 42dB
• Waterdichtheid 9A (600 Pa)
• Luchtdichtheid 4 (600 Pa)
• Weerstand windbelasting C3 (1200 Pa)

Dakopbouw:
• POCB / PVC enkellaagse dakbedekking (kleur: lichtgrijs)
• Isolatielaag 1: 50mm drukvaste/beloopbare minerale wolplaat (min. 

UEAtc-C of meer) Rockwool Rhinoxx o.g. (halfsteensverband)
• Isolatielaag 2: 120mm Kingspan TR26 120mm
• Dampremmer
• SAB o.g. stalen geprofileerde dakplaat 158R/750mm, 1,5mm dik i.v.m. 

extra belastingsmogelijkheden PV-installatie, e.e.a. in overleg met 
leverancier/fabrikant, verzinkte plaat

• Staalconstructie geheel conform opgave constructeur; gepoedercoated in 
RAL 7021

Dakrandopbouw:
• Aluminium zetwerk afdekkap (maatwerk) op klang/frame zetwerk in kleur sandwichbeplating (RAL 9007)
• SAB sinusbeplating (horizontaal) op zetwerk framewerk
• Stadsuitlopen monteren achter gevelbeplating
• Noodoverstorten (L-model) monteren achter gevelbeplating, afm. en posities conform opgave constructeur
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Scheidingswandopbouw:
• Separate opgebouwde en geschoorde staalconstructie conform opgave constructeur
• Prefab betonnen gestapelde scheidingswand: Olbecon o.g. 140mm dik; WBDBO < 60min 
• Betonnen prefabwanden brandwerend- en geluidsdicht opsluiten tussen de staalconstructie
• Geluidwerendheid: conform de NEN 5077 karakteristieke lucht-geluidsniveauverschil 

(verblijfsgebied) is niet kleiner dan 52dB, gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht 
is conform tabel 3.15 (niet groter dan 59 / 64dB) wanden zijn rondom doorgezet (vloer, wand en 
dak) waardoor geluidslekken (flankerend) en brandoverslag zijn ondervangen

• T.p.v. scheidingswanden de aansluitingen brandwerend bekleden met Promatect -H dikte: 15mm 
over een breedte van 1500mm (750mm vanaf stramien); PROMATECT® -H, 60 minuten 
brandwerend volgens NEN-EN 13381-4:2013

• Rockwool canalurevulling t.p.v. de uiteinden van de Promatbekleding

Staalconstructie/windverband:
• Conform opgave constructeur
• Kleur poedercoaten in RAL 7021

Betonvloer opbouw:
• Al dan niet toepassen van grondverbetering conform opgave constructeur
• Drukvaste onderlaag (zand-puinbed), dikte en opbouw conform 

constructeur
• P.E. folie 0,2mm werkvloer
• Drukvaste EPS 200-SE 150mm cellendichte vloerisolatie Rc=3,5m2K/W
• In het werk gestorte betonvloer dik 200mm voorzien van onder en 

bovenwapening en vloerverwarming
• Betonvloer monolitisch afgewerkt, evt. dilataties conform 

fabrikant/leverancier voorzien van rugvulling en epoxy kitvoeg in kleur 
beton

• Rondom aansluitingen, schuimen kantstroken opnemen
• Curring compound afwerking tegen verbranding en vervuiling in overleg 

met directie/ fabrikant-leverancier
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drukvaste koudebrug onderbreker; 
Perinsul Foamglass strook

Poer type 2: 
1200x1200x200

Stiep type 2: 
310x570x250mm
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M.V. straatwerk conform 
terreintekening op afschot van 
gevel 

Gevelelement:
• Losstaand gefundeerd gevelelement opgebouwd 

uit cortenstalen kokers 60x60x5mm voorzien van 
bitumen (in de grond) gefundeerd op 
strokenfundering

• Gesneden plaatwerk cortenstaal of cortenstaallook 
(coating Ulamo o.g. vooraf bemonsteren)

• Verzonken en in patroon en kleur gebout aan 
kokerconstructie
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Zetwerk dagkantbekleding (RAL 7021)

Sectionaaldeur:
• Novoferm o.g. extra geïsoleerd 80mm

• U-waarde: 0,5Wm2/K
• Onderaansluiting voorzien van dubbele bodemrubbers

• Elektrisch aangedreven
• Windbelasting: klasse 3-4 (EN 12424

• Oppervlakte: Microprofilering afwerking
• Kleur buiten: RAL 7021

• Kleur binnen: RAL 9002

Stiep type 1: 
300x300x250mm

`Strokenfundering: 1000 (+165 t.b.v. voorbouw) x300 conform opgave constructeur

Betonvloer opbouw:
• Al dan niet toepassen van grondverbetering conform opgave 

constructeur
• Drukvaste onderlaag (zand-puinbed), dikte en opbouw 

conform constructeur
• P.E. folie 0,2mm werkvloer

• Drukvaste EPS 200-SE 150mm cellendichte vloerisolatie 
Rc=3,5m2K/W

• In het werk gestorte betonvloer dik 200mm voorzien van 
onder en bovenwapening en vloerverwarming

• Betonvloer monolitisch afgewerkt, evt. dilataties conform 
fabrikant/leverancier voorzien van rugvulling en epoxy 

kitvoeg in kleur beton
• Rondom aansluitingen, schuimen kantstroken opnemen

• Curring compound afwerking tegen verbranding en vervuiling 
in overleg met directie/ fabrikant-leverancier

Prefab betondorpel t.p.v. overheaddeur 
voorzien van drukvaste 
koudebrugonderbreker afgewerkt met 
rugvulling en epoxykit
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Dakopbouw:
• POCB / PVC enkellaagse dakbedekking (kleur: lichtgrijs)
• Isolatielaag 1: 50mm drukvaste/beloopbare minerale wolplaat (min. UEAtc-C of meer) Rockwool Rhinoxx o.g. (halfsteensverband)
• Isolatielaag 2: 120mm Kingspan TR26 120mm
• Dampremmer
• SAB o.g. stalen geprofileerde dakplaat 158R/750mm, 1,5mm dik i.v.m. extra belastingsmogelijkheden PV-installatie, e.e.a. in overleg met 

leverancier/fabrikant, verzinkte plaat
• Staalconstructie geheel conform opgave constructeur; gepoedercoated in RAL 7021, zeeg in dak min. 20mm/m1

Scheidingswandopbouw:
• Separate opgebouwde en geschoorde staalconstructie 

conform opgave constructeur
• Prefab betonnen gestapelde scheidingswand: Olbecon o.g. 

140mm dik; WBDBO < 60min 
• Betonnen prefabwanden brandwerend- en geluidsdicht 

opsluiten tussen de staalconstructie
• Geluidwerendheid: conform de NEN 5077 karakteristieke 

lucht-geluidsniveauverschil (verblijfsgebied) is niet kleiner 
dan 52dB, gewogen contact-geluidniveau voor de 
geluidsoverdracht is conform tabel 3.15 (niet groter dan 59 
/ 64dB) wanden zijn rondom doorgezet (vloer, wand en 
dak) waardoor geluidslekken (flankerend) en 
brandoverslag zijn ondervangen

• T.p.v. scheidingswanden de aansluitingen brandwerend 
bekleden met Promatect -H dikte: 15mm over een breedte 
van 1500mm (750mm vanaf stramien); PROMATECT® -H, 
60 minuten brandwerend volgens NEN-EN 13381-4:2013

• Rockwool canalurevulling t.p.v. de uiteinden van de 
Promatbekleding

Brandwerendheid:
• T.p.v. scheidingswanden de aansluitingen brandwerend 

bekleden met Promatect -H dikte: 15mm over een 
breedte van 1500mm (750mm vanaf stramien); 
PROMATECT® -H, 60 minuten brandwerend volgens 
NEN-EN 13381-4:2013

• Rockwool canalurevulling t.p.v. de uiteinden van de 
Promatbekleding
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Betonvloer opbouw:
• Al dan niet toepassen van grondverbetering conform opgave constructeur
• Drukvaste onderlaag (zand-puinbed), dikte en opbouw conform 

constructeur
• P.E. folie 0,2mm werkvloer
• Drukvaste EPS 200-SE 150mm cellendichte vloerisolatie Rc=3,5m2K/W
• In het werk gestorte betonvloer dik 200mm voorzien van onder en 

bovenwapening en vloerverwarming
• Betonvloer monolitisch afgewerkt, evt. dilataties conform 

fabrikant/leverancier voorzien van rugvulling en epoxy kitvoeg in kleur 
beton

• Rondom aansluitingen, schuimen kantstroken opnemen
• Curring compound afwerking tegen verbranding en vervuiling in overleg 

met directie/ fabrikant-leverancier

Sectionaaldeur:
• Novoferm o.g. extra geïsoleerd 80mm

• U-waarde: 0,5Wm2/K
• Onderaansluiting voorzien van dubbele bodemrubbers

• Elektrisch aangedreven
• Windbelasting: klasse 3-4 (EN 12424

• Oppervlakte: Microprofilering afwerking
• Kleur buiten: RAL 7021

• Kleur binnen: RAL 9002

M.V. straatwerk conform 
terreintekening op afschot van 
gevel 

Prefab betondorpel t.p.v. overheaddeur 
voorzien van drukvaste 
koudebrugonderbreker afgewerkt met 
rugvulling en epoxykit

`Strokenfundering: 1000x300 conform opgave constructeur

310

Stiep type 2: 
310x570x250mm

RENVOOI

De binnenzijde van de verschillende gebouwdelen, vloer, (binnen)wanden en dak als 
volgt af te werken:
• Vloer: monolitisch afgewerkte betonvloer naturel in overleg voorzien van curing 

compound
• Wanden: Betonnen borstwering > Naturel prefab beton
• Wanden: Sandwich: binnenzijde > Hamlet RAL 9002
• Stalen draagconstructie incl. hulpstaal: RAL 7021
• Stalen dakplaten (dikke uitvoering i.v.m. gewicht PV-installatie op dak): ongecoat 

verzinkt T9A

• dimensionering vlgs. NEN 3215 en NTR 3216
• afschot riolering 1:200
• technische installaties uitsluitend conform opgave installatietechnisch adviseur.

AFWERKING BINNEN:

• Vloerpeil = Bovenkant monolitisch afgewerkte betonvloer begane grond, peil 
t.o.v. NAP door gemeente te bepalen.

• Alle maten en onderdelen in het werk te controleren
• Voor alle onderdelen de verwerkingsvoorschriften van de betreffende 

leveranciers hanteren
• Onderdelen bouwbesluit conform Rapportage Bouwbesluit Christian Wieggers / 

Schuurmans installatieadvies
• Constructiedelen uitsluitend conform opgave constructeur:

SEM Oost Nederland.
contactpersoon: de heer W. Wieskamp
Groenloseweg 47
7101 AC  Winterswijk
tel. 06-28803347

• Brandveiligheidsmaatregelen uitsluitend conform tekening en rapportage 
bouwbesluit.

• De bedrijfsunits worden voorzien van ventilatieroosters conform 
bouwbesluitrapportage en tekening. Er wordt verder in de hal geen ventilatie-
installatie opgenomen in de vorm van toe-en/of afvoervoorziening.

• Alle gevelelementen die bereikbaar zijn overeenkomstig NEN 5087 hebben 
een inbraakwerendheid klasse van ten minste 2 (RC2) overeenkomstig NEN 
5096.

• Voor de constructies gelden de volgende uitgangspunten:
Gevels: Rc-waarde 4.5 m²K/W
Daken: Rc-waarde 6,0 m²K/W
Begane grondvloer: Rc-waarde 4,4 m²K/W
Kozijnen Uglas+raam =1,3W/m²K

Uglas+deur = 1,3W/m²K
Uglas = 1,0 W/m²K (HR++)
Ukozijn = 1,8 W/m²K 
(aluminium)

• Afmetingen t.b.v. toegankelijkheid:
buitendeur: 2315 x 930 mm 
e.e.a. conform tekeningen.

• Dubbel (isolerende beglazing: doorvalveilig (beide zijden) overeenkomstig NEN 
2608/NPR 3599 in de aluminium buitenkozijnen onder de 850+ vloerpeil 
begane grond.

• Dubbel (isolerende beglazing: doorvalveilig (één zijde) overeenkomstig NEN 
2608/NPR 3599 in de aluminium buitenkozijnen onder de 850+ vloerpeil 
verdiepingen

• Beglazing dient te voldoen aan NEN3569.
• Muisidchtheid, alle sparingen groter dan 5mm afwerken.

ALGEMEEN

Schelfhout o.g. betonnen sandwichpaneel Rc=4,5m2K/W

Betonnen stapelbare wandpanelen; 140mm Olbecon o.g.

Falk sandwichpanelen 1060 WB 100mm o.g. Rc=4,5m2K/W 

Beton; fundering (poer/stiep, balk, strook), prefab

Beton; in het werk gestorte vloer, monolitisch afgewerkt

Faay systeemwand; VP 70 t.b.v. de meterkastruimten

Dakisolatie: dampremmer, Kingspan TR26 120mm plaat met 50mm 
drukvaste/beloopbare minerale wolplaat afgewerkt met POCB/PVC 
enkellaagse dakbedekking lichtgrijs

Hemelwaterafvoer; onderste deel tot b.k. borstwering in verzonken 
staal uitgevoerd. Vanaf borstwering tot dakrand PVC in kleur RAL 
9007 afm. hwa bevestigd met beugels

niet ioniserende rookmelder, conform NEN 2555

ventilatierooster; Ducoton 10 ZR (blank geannodiseerd)

RIOLERING

hwa Ø100

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

bw

Noodverlichting: De verlichting dient te worden aangesloten op een 
noodstroomvoorziening conform NEN-EN 1838

Vluchtrouteaanduiding conform NEN-EN-ISO 7010 en NEN 3011
De verlichting dient te worden aangesloten op een 
noodstroomvoorziening conform NEN-EN 1838. Excate 
plaatsbepaling door installateur (overleggen attest).

Draabaar blustoestel; 6kg poeder- of schuimblusser

Brandslanghaspel; slanglengte max 30m

Gearceerde deel maakt onderdeel uit van een vluchtroute en dient 
over een min. breedte van 850mm vrij te worden gehouden

Brandweeringang

Gesloten vluchtdeur die tijdens vluchten zonder sleutel is te openen 
(knopcilinders)

Zelfsluitende deur 30min (voorzien van brand- en rookwerendheid)

Zelfsluitende deur 30min (voorzien van brand- en rookwerendheid)
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