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opdrachtgever gemeente Edam-Volendam

ontwerp 32 appartementen en 5 woningen

datum 21-9-2020

gebouwonderdeel code onderdeel materiaal  type | kleur fabrikant nadere omschrijving

gevel Rc ≥ 5.0 m2.K/W

vloer Rc ≥ 3.5 m2.K/W

dak Rc ≥ 6.0 m2.K/W

Appartementen

Gevel metselwerk kleur rood - horizontaal baksteen oranje/rood | salina WCMOA-B Caprice verband volgens tekening

metselwerk kleur rood - verticaal baksteen oranje/rood | salina WCMOA-B Caprice verband volgens tekening, stenen verspringen in diepte

baksteen steenstrippen oranje/rood | salina WCMOA-B Caprice strippen van gespleten hele stenen, verband volgens tekening, stenen verspringen in diepte

metselwerk kleur wit - horizontaal breuksteen noors wit | rox MBI verband n.t.b.

breuksteen steenstrippen noors wit | rox MBI strippen van gespleten hele stenen, verband n.t.b.

metselwerk kleur wit - verticaal breuksteen noors wit | rox MBI verband n.t.b.

voegen rood metselwerk cement doorstrijkvoeg kleur grijs volgens bemonstering, voegdiepte 8mm

voegen wit metselwerk cement doorstrijkvoeg kleur wit volgens bemonstering, voegdiepte 8mm

harde isolatieplaten PIR-isolatieplaten Therma TW50 spouwplaat ( 0,022 W/m•K ) Kingspan 80mm

binnenbladen HSB-wand + minerale wol SLS 38x140 + steenwol ( 0,037 W/m•K ) Rockwool 140 mm steenwol ( 20% houtpercentage )

kozijnen - in rood metselwerk aluminium RT72 Reflex, kleur wit Kawneer RAL 9010., negge 200mm, aanzichtbreedte 78mm

kozijnen - in wit metselwerk aluminium RT72 Reflex, kleur bruin Kawneer C34 Licht., negge 90mm, aanzichtbreedte 78mm

ramen - in rood metselwerk aluminium RT72 Reflex, kleur wit Kawneer RAL 9010, gecoat

ramen - in wit metselwerk aluminium RT72 Reflex, kleur bruin Kawneer C34 Licht, geanodiseerd

deuren - in rood metselwerk aluminium RT72 Reflex, kleur wit Kawneer RAL 9010, gecoat

deuren - in wit metselwerk aluminium RT72 Reflex, kleur bruin Kawneer C34 Licht, geanodiseerd

ramen - tpv loggia's aluminium RT72 Reflex, kleur wit Kawneer RAL 9010, gecoat

deuren - tpv loggia's aluminium RT72 Reflex, kleur wit Kawneer C34 Licht, geanodiseerd

beglazing kozijnen HR++ beglazing dubbele beglazing, kleur naturel AGC

beglazing ramen HR++ beglazing dubbele beglazing, kleur naturel AGC

beglazing deuren HR++ beglazing dubbele beglazing, kleur naturel AGC

afstandhouders beglazing kunststof kleur zwart AGC

sierlijsten aluminium dagkanten kleur RAL 7012 Roundal Roundal SLIM systeem

waterslagen aluminium dagkanten kleur RAL 7012 Roundal Roundal SLIM systeem

lateien staal kleur RAL 7012 VEBO

ventilatieroosters aluminium Ducotop 50 ZR Duco verborgen uitvoeren

aluminium gevelbekleding aluminium composietplaat kleur RAL 9010 Comhan holland

kantplanken XPS + afwerking kleur grijs Blauwplaat t.p.v. gevelopeningen op maaiveld

deurgreep entreedeur aluminium RVS FSB code: 66 6507

entreedeur appartement Sipo Mahonie kleur naturel Kegro Deuren

Daken dakopstand houten raamwerk dakrand deels voorzien van isolatie, t.p.v. rood metselwerk en aluminium beplating

dakopstand prefab dakrand Isoniq Isoniq t.p.v. witte breuksteen

dakrandafwerking ( kleur 1 ) aluminium kleur RAL 7012 Roval RAL n.t.b.

dakrandafwerking ( kleur 2 ) aluminium C34 Licht, geanodiseerd Roval RAL n.t.b., t.p.v. witte breuksteen

dakbedekking n.t.b n.t.b

zonnepanelen n.t.b. n.t.b maximaal aantal zonnepanelen op dak meenemen in prijsopgave, rekening houden met vervallen aantal panelen i.v.m. dakdoorvoeren

betontegels beton grijs t.b.v. looppaden op dak

sedum dak extensieve begroeing licht gewicht dak, beplanting vlgs. Leverancier ZinCo

isolatiemateriaal PIR-isolatieplaten Enertherm ALU IKO Insulations BV isolatie met afschot

hemelwaterafvoeren pvc kleur wit

noodoverstorten aluminium kleur RAL 9010

hekwerken staal type vlgs. tekening, kleur RAL 7012

dakluik aluminium grijs Gorter inclusief trap voor toegang naar dak

Vloeren begane grondvloer geisoleerde kanaalplaatvloer vlgs. opgave constructeur

verdiepingsvloeren breedplaatvloer vlgs. opgave constructeur

dakvloeren breedplaatvloer vlgs. opgave constructeur

afwerkvloeren zwevende cementdekvloer zandcement op drukvaste isolatie voorzien van vloerverwarming

Loggia's / Balkons balkon prefab beton vlgs. leverancier, kleur naturel grijs

metselwerk kleur rood - verticaal baksteen steenstrippen oranje/rood | salina WCMOA-B Caprice strippen van gespleten hele stenen op HSB-rekwerk

hekwerken staal kleur RAL 7012

sierlijsten / muurafdekker aluminium kleur RAL 7012

afwerking balkon verduurzaamd hout kleur bruin Modiwood

Woningen

Gevel metselwerk kleur rood - horizontaal baksteen oranje/rood | salina WCMOA-B Caprice verband volgens tekening

metselwerk kleur rood - verticaal baksteen oranje/rood | salina WCMOA-B Caprice verband volgens tekening

metselwerk kleur wit - horizontaal breuksteen noors wit | rox MBI begane grond, verband n.t.b.

metselwerk kleur wit - verticaal breuksteen noors wit | rox MBI eerste verdieping, verband n.t.b., stenen verspringen in diepte

voegen rood metselwerk cement doorstrijkvoeg kleur grijs volgens bemonstering, voegdiepte 8mm

voegen wit metselwerk cement doorstrijkvoeg kleur wit volgens bemonstering, voegdiepte 8mm

isolatiemateriaal PIR-isolatieplaten Therma TW50 spouwplaat ( 0,022 W/m•K ) Kingspan 115mm

binnenbladen kalkzandsteen lijmblokken Silka

kozijnen - in rood metselwerk Kunststof K-vision City, kleur RAL 9010 negge 155mm (t.p.v. kozijnmerk K02 )

kozijnen - in wit metselwerk Kunststof K-vision City, kleur RAL 9010 negge 90mm

ramen - in rood metselwerk Kunststof K-vision City, kleur RAL 9010

ramen - in wit metselwerk Kunststof K-vision City, kleur RAL 9010

deuren - in rood metselwerk Kunststof K-vision City, kleur RAL 9010

deuren - in wit metselwerk Kunststof K-vision City, kleur RAL 9010

exterieur
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ramen - tpv loggia's Kunststof K-vision City, kleur RAL 9010

deuren - tpv loggia's Kunststof K-vision City, kleur RAL 9010

beglazing kozijnen HR++ beglazing dubbele beglazing, kleur naturel AGC

beglazing ramen HR++ beglazing dubbele beglazing, kleur naturel AGC

beglazing deuren HR++ beglazing dubbele beglazing, kleur naturel AGC

afstandhouders beglazing kunststof kleur RAL 7012 AGC

waterslagen aluminium waterslagen kleur RAL 7012 Roundal

lateien staal enkelvoudige latei, kleur RAL 7012 VEBO

ventilatieroosters aluminium Ducotop 50 ZR, kleur naturel Duco verborgen uitvoeren

kantplanken XPS + afwerking kleur grijs Blauwplaat t.p.v. gevelopeningen op maaiveld

voordeuren Sipo Mahonie kleur naturel Kegro Deuren

Daken dakrandafwerking zink kleur naturel dakrand bergingen

dakbedekking n.t.b n.t.b

zonnepanelen vlgs. Installateur kleur zwart opdak zonnepanelen

hemelwaterafvoeren pvc kleur naturel

hellend dak prefab scharnierkap vlgs. Leverancier

afwerking hellend dak keramische dakpannen Madura, kleur antraciet Wienerberger

dakgoten kunstof bakgoot met kraal afwerking kleur wit RAL 9010 Polyplus

dakramen hout met aluminium lijsten kleur zwart Velux voorzien van ventilatierooster

Vloeren begane grondvloer geisoleerde kanaalplaatvloer vlgs. opgave constructeur

verdiepingsvloeren breedplaatvloeren vlgs. opgave constructeur

afwerkvloer begane grond cementdekvloer zandcement voorzien van vloerverwarming

afwerkvloer eerste verdieping cementdekvloer zandcement voorzien van vloerverwarming

afwerkvloer tweede verdieping cementdekvloer zandcement geen dekvloer achter het knieschot

Dakkapellen dakrandafwerking zink kleur naturel

dakbedekking n.t.b n.t.b

zijwanden geisoleerde hsb-wand met beplating WBP multiplex, kleur RAL 9010

voorzijde geisoleerde hsb-wand met beplating voorzien van houten latten WBP multiplex, kleur RAL 7038 | houten latten, kleur RAL 9010

Erfafscheidingen penanten metselwerk - horizontaal breuksteen, kleur wit noors wit | rox MBI

borstwering metselwerk - horizontaal breuksteen, kleur wit noors wit | rox MBI

beplanting hedera tegen betongaas betongaas, kleur grijs

Bergingen afwerking voorzijde, zijkant metselwerk - horizontaal breuksteen, kleur wit noors wit | rox MBI

afwerking achterzijde houten rabatdelen kleur wit

dakrandafwerking aluminium daktrim kleur naturel Roval

dakbedekking n.t.b n.t.b
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