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projectnr:
project:
datum:

V2016-16
Fase 3 appartementen de Horn 3 Rijnsburg
22-09-2020. gew.datum:

onderdeel:

merk / materiaal:

nummer:

kleur:

houten buitenkozijnen in metselwerk en stucwerk

hardhout

ral 7035

lichtgrijs

houten buitenkozijnen in leien gevel

hardhout

ral 7024

grafietgrijs

houten voordeuren in metselwerk

hardhout

ral 5008

grijsblauw

hoofdentree deur

hardhout

ral 5008

grijsblauw

houten draaiende delen en deuren in mw en stucw

hardhout

ral 7035

lichtgrijs

houten draaiende delen en deuren in leien gevel

hardhout

ral 7024

grafietgrijs

houten paneelluiken

hout

ral 5008

grijsblauw

bevestiging en scharnieren paneelluiken

mat structuur lak

ral 9005

gitzwart

onderdorpels onder houten kozijnen
(tpv. maaiveld, galerij en balkon)

kunststof

latei / geveldrager zichtbaar

staal en gecoat

latei in stucwerk gevel

vuilwerk beton

beton

zie afbeelding

roodgeel

EXTERIEUR

zwart
ral 7016

antraciet

metselwerk in waalformaat steen en wildverband:
metselwerk + rollagen
voegwerk, platvol en geborsteld met grof zand
stucwerk op steen

geschilderd

kolommen, balkons en galerijen

prefab beton met antislip profiel

wit-grijs

spekbanden, waterslagen, dakrand met hek

prefab beton

wit-grijs

metalen lamellen hekwerken galerijen en balkons

verzinkt gepoedercoat

ral 7035

lichtgrijs

metalen spijlen loopdeur ,met evt. spijlenhekwerk
verzinkt gepoedercoat
opm. een halve cirkel achter de deur i.v.m. afscherming kruk
stalen spiltrap met geperforeerde trede en leuning verzinkt

ral 7035

lichtgrijs

metalen kolommen galerijen

verzinkt/gepoedercoat

ral 7035

lichtgrijs

plafond tpv. balkon en loggia

multiplex

ral 7035

lichtgrijs

leien in een ruitbedekking

natuurlei
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ral 7035

lichtgrijs

zink

grijs genuanceerd
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keramische pannen op hellend dak

zie afbeelding

luifels, dakranden, dakgoten en boeidelen

multiplex

ral 7035

lichtgrijs

bakgoot vv. kraal

zink

naturel

zink

hemelwaterafvoeren

zink

naturel

zink

noodspuwers van de platte daken

zink

naturel

zink

daktrim hoog dakrand plat dak tpv. metselwerk

aluminium gecoat

ral 7042

grafiet grijs

daktrim hoog dakrand plat dak tpv. leien gevel

aluminium gecoat

ral 7024

grafiet grijs

dakterras tegels op verstelbare tegeldragers

betontegels afm. 500x500mm

glazen hekwerken dakterras

verzinkt gepoedercoat

ral 7035

lichtgrijs

dakkappen ed.

aluminium gecoat

ral 7024

grafiet grijs

wandarmaturen op galerij en hoofdentree

zie afbeelding

zwart

blauw gesmoord

grijs

TERREIN:
tuinmuren met rollaag afwerking

metselwerk/voegwerk conform gevels

sierhekwerk poort entree

staal verzinkt gepoedercoat

bestrating, terras in tuinen op maaiveld

betontegels 500 x 500mm
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ral 7035
beton

grijs

lichtgrijs
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metselwerk + rollagen, roodgeel

Ral 7035 lichtgrijs

RAL 5008 grijsblauw

RAL 7024 grafietsgrijs

Pan, blauw gesmoord
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kleur:

