KLEUR- EN MATERIALENSTAAT
Voor de bouw van 18 woningen type Wilg, Populier(+), Plataan(+), Linde (+)
Te realiseren in plan Groen, Sluispolder West te Maassluis.
d.d. 15 September 2017
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onderdeel:

materiaal

kleur:

GEVELS:
metselwerk plint en accenten:
waalformaat
metselwerk deels 20mm. naar voren springend
metselwerk deels als rollaag/liggende strek uitgevoerd
metselwerk hoofdmassa
waalformaat
voegwerk:
5mm verdiept gevoegd

- bruin
- oranjerood
- grijs

buitenkozijnen
kozijnen
draaiende delen ramen
voordeuren 2 kleuren

hardhout
hardhout
hardhout

briefkleppen in voordeur
Schuifpui
ventilatieroosters voorgevels, achter metselwerk
ventilatieroosters achtergevels, op het glas
slabbe bovenzijde kozijnen
waterslagen
stalen latei in metselwerk
verlichtingsarmaturen buiten
Huisnummerbordje

aluminium
aluminium

- cremewit
- helder groen
- heldergroen en
- frisgroen

kunststof
beton
verzinkt en gepoedercoat
Op voorgevel en berging
standaard huisnummerbordje.

- cremewit
- kleur afgestemd op kozijnen
- kleur afgestemd op kozijnen
- zwart
- naturel
- bruin of grijs
- ntb.
- ntb.

DAKEN:
dakpannen op tengels en panlatten
dakramen
zonnepanelen
goot voor- en achterzijde
gootbetimmering, klossen e.d.
hemelwaterafvoeren
prefab schoorstenen
boeiboorden

Imerys Artoise Tuile du Nord
deklijsten
Op de pannen
zinken mastgoot
hout
pvc
Voorzien van steenstrips
hout

- leikleur
- zwart/antraciet

geïmpregneerd vuren
meranti
meranti
gelaagd glas
bitumen
nabij tuinentree

- naturel
- cremewit
- heldergroen

- naturel
- cremewit
- grijs
- baksteen hoofdmassa
- cremewit

BERGINGEN:
houten berging
kozijnen bergingen
deur bergingen
beglazing niet geïsoleerd
plat dak bergingen
verlichtingsarmatuur
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- mat
- zwart

onderdeel:

materiaal

kleur:

TERREINAFWERKING:
ligusterhaag voorzijde en zijgevel
ligusterhaag achterzijde en zijgevel

500 mm. Hoog
1800 mm. Hoog

- conform situatie tekening
- conform situatie tekening

DUBBELE DEUREN ACHTERGEVEL OPTIE:
kozijn
draaiende delen

hardhout
hardhout

- cremewit
- helder groen

DAKKAPEL ACHTERGEVEL OPTIE:
kozijn
draaiende delen ramen
zijwangen
boeideel
daktrim

hardhout
hardhout
rockpanel
rockpanel
aluminium, gecoat

- cremewit
- helder groen
- n.t.b.
- n.t.b.
- n.t.b.

hardhout
hardhout
zink
zinken mastgoot
hout

- cremewit
- helder groen
- natural
- naturel
- cremewit

DAKKAPEL VOORGEVEL OPTIE:
kozijn
draaiende delen ramen
zijwangen
goot
gootbetimmering, klossen e.d.
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