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Formaat tek : AOO - 1490 / 841 mm

Konstrukteur
- alle staal - hout - beton en funderings
  konstrukties uitvoeren volgens tekening
  en berekening konstrukteur

Bouwbesluitberekeningen
- hierin staan de isolatiewaarden,ventilatie
  etc,etc deze zijn maatgevend
  de dikte voor de spouwmuurisolatie mag niet
  meer zijn als 100 mm

Maatvoering
- alle maten in het werk te kontroleren

Aansprakelijkheid
- aan deze tekening kunnen geen rechten
  worden ontleend m.b.t. de Architect
  dit is m.b.t. de gedeeltelijke opdracht van de
  architectenwerkzaamheden

Vragen voor uitvoering van het werk
- wanneer er vragen zijn over deze tekening
  kunt u die richten aan de Architect

J.A. Smeeing In- en
Verkoop Onr. Goed B.V.

17 Appartementen + 2 bedrijfsunits
te Gerkesklooster

jasmeeing@kpnmail.nl / kantoor : Kollum

Soesterengweg 8, 3761 AV Soest

06-53108580

woldringhstraat 8, 9291 CS Kollum
Tl : 0511-452271 - Mb : 06-22667039
Em : m.k.drent@knid.nl
Ws : www.mennedrent.nl

Bouwkundig
Ontwerp
Bureau

Diversen

Oo
st

ge
ve

l /
 Z

ui
dg

ev
el

Gevels

25
0

25
0

1.500

Oostgevel

Eternit leien / type : Alterna / kleur : donker grijs

- dakrand : gezet staal in kleur gespoten merk Roval o.g.
- metselwerk : gebakken steen / firma Daas, type Cambridges ( rood genuanceerd )
de rand van 310 mm hoog t.p.v. de verdieping als staande rollaag uitvoeren
- kozijnen hout of aluminium met binnenbeglazing met gezet stalen dorpel in kleur
- glazen balustradeconstructie van GM railing - dubbelglas met aluminium U profiel
aan de bovenzijde en t.p.v. het balcon vastgezet in een aluminium U profiel ( zie bijlage )

panelen van dubbel glas in kleur
Colorbel glas RAL 7011 donkergrijs
achter de panelen een kalkzandsteen
borstwering i.v.m. met brandoverslag

glazen entree zonder kozijnen met
automatische schuifdeuren met smalle
aluminium omranding

gebakken steen / gemetseld / dik 100 mm / firma Daas, type Cambridges ( rood genuanceerd )
op monster architect bestellen

deze kozijnen doorlopend tot de rollaag ter hoogte van de verdiepingsvloer
een ventilatierooster Ducotop ZR toepassen zoals in detail C aangegeven
ventl.cap. 15.0 dm3/s , totaal is dit 18.0 dm3/s per kozijn

luifel zie tek no 7
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Zuidgevel

vluchtdeuren Atrium
de deuren aansluiten op het
brandalarm
bij brand gaan de deuren automatisch open

ramen voor ventilatie en bij brand om rook af te voeren

daklicht

- aan de zuid en noordzijde van het Atrium
komen kozijnen van aluminium
- met de fabrikant van de kozijnen zal overlegt
worden welke zwaarte vereist is van de profielen
- aan de achterzijde van de kozijnen komen als
nodig de nodige staalkonstruktie voor de stabiliteit
van de kozijnen

rondom de trappen en lift
komt dubbelglas zonder stijlen
onder komt een dorpel
boven verdwijnt het glas in het dak

- de stijlen lopen van peil = 0 tot aan de dakrand
- voorkant dakrand is voorkant stijlen
- ter hoogte van de loopbruggen in het atrium
komt een dorpel die ± 50 mm terug ligt t.o.v. voorkant stijl


