zinken afdekker
gemoffeld, kleur RAL 7016 antracietgrijs

+4.200
(=hoogte dakrand voorgevel)
(i.h.w. te controleren)

nieuwe dakbedekking

nieuwe dakbedekking

afschotisolatie minimale Rc 6,0m².K/W

afschotisolatie minimale Rc 6,0m².K/W
aluminium afdekker
gemoffeld, kleur RAL 7016

bestaande dakbedekking
(als dampremmende laag)

+3.765
(=hoogte nieuwe dakrand)
(i.h.w. te controleren)

bestaand dakbeschot
gewapende hwc-platen

aluminium profiel (kliklijst o.g.), kleur RAL 7016 antracietgrijs

bestaande dakbedekking
(als dampremmende laag)

bestaande balklaag ca. 80x230mm

bestaande balklaag ca. 80x230mm

+3.765
(=hoogte nieuwe dakrand zijgevels)
(i.h.w. te controleren)

nieuw aan te brengen loodslabbe

bestaand dakbeschot
gewapende hwc-platen

gevelafwerking

regelwerk 25x50mm
boeideel, watervaste plaat 18mm

nieuwe aan te brengen raveling

regelwerk 25x50mm gipsplaten 9,5mm afwerklaag plafond -

bestaande stalen ligger

dampremmende laag

dpc

HSB element 38x140mm
minimale Rc 4,5m².K/W

+2.980

stelkozijn

dampremmende laag

+2.980
dpc

stelkozijn

vuren regelwerk 75x200mm

waterbestendige plaat, 12mm
op regelwerk 32x50mm

stalen deurkozijn,
type/ uitvoering n.t.b.
lamellen, houtsoort n.t.b.
afm. ca. 50x75mm

stalen deurkozijn,
type/ uitvoering n.t.b.

[binnen]

[patio]

[binnen]

nieuwe dekvloer
voorzien van vloerverwarming

nieuwe dekvloer
voorzien van vloerverwarming
nieuwe betonvloer, schuimbeton

nieuwe betonvloer, schuimbeton
isolatie minimale Rc 3,5m².K/W

[straatzijde]

hardhouten regel + dpc
dts onderdorpel

gegroefde hardhouten planken

±0
(= b.k. vloer)

±0
(= b.k. vloer)

isolatie minimale Rc 3,5m².K/W

dts onderdorpel
hardhouten regel + dpc

dpc

dpc

verzinkte Plaka kozijnstelbeugel
verzinkte Plaka kozijnstelbeugel

geisoleerde kantplank
160+15mm ter voorkoming van koudebrug
isolatie minimale Rc 4,5m².K/W

afschot richting regenwaterput

hardhouten onderconstructie

hardhouten onderconstructie

verdicht zandbed
nieuwe vorstrand (niet constructief)

bestrating van betontegels 300x300mm

principedoorsnede C-C tpv. patio

verdicht zandbed

principedoorsnede C-C tpv. entree
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