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kleur

materiaal/fabricaat

22

code

Metselwerk

gevelsteen licht grijs: stenenmark

O waal formaat, wildverband

Bromo (lichtgrijs /
gemeleerd)

gevelsteen rood: stenenmarkt

O waal formaat, wildverband

Belcanto (rood)

gevelsteendonkerbruin boven de entrée:
stenenmark

O waal formaat, wildverband

Merlot
(donkerbruin/antraciet)

metselverband staand t.p.v. schoorsteen licht
grijs

O halfsteensverband, i.o.m. aannemer

Bromo (lichtgrijs /
gemeleerd)

metselverband staand t.p.v. schoorsteen rood

O halfsteensverband, i.o.m. aannemer

Belcanto (rood)

voegwerk grijze steen Bromo: BEAMIX

O verdiept doorgestreken, 5 mm i.o.m. aannemer

lichtgrijs

BEAMIX 2000

voegwerk rode steen Belcanto: BEAMIX

O verdiept doorgestreken, 5 mm i.o.m. aannemer

antraciet

BEAMIX 2774

voegwerk donkerbruin / antarciete steen Merlot:
BEAMIX

O verdiept doorgestreken, 5 mm i.o.m. aannemer

antraciet

BEAMIX 2750

24

Ruwbouwtimmerwerk

prefab schoorsteen bij zilver grijs dakpan

O plaatmateriaal met kleurtoeslag volgens monster

kleur grijs gelijk aan dakpan
argentique (zilvergrijs)

prefab schoorsteen bij antraciet dakpan

O plaatmateriaal met kleurtoeslag volgens monster

kleur antraciet gelijk dakpan
Leikleur (ardoisé)

afdekking schoorsteen

O bekleding zink

naturel

dakkapellen

O bekleding zink

naturel

houten bergingen

O gewolmaniseerd hout

naturel

25

Metaalconstructiewerk

stalen geveldragers/latei

O staal, gepoedercoat

in kleur metselwerk

RAL ntb. lichtgrijs

stalen geveldragers/latei

O staal, gepoedercoat

in kleur metselwerk

RAL ntb. rood

stalen geveldragers/latei

O staal, gepoedercoat

in kleur metselwerk

RAL ntb.
donkerbruin/antraciet

30

Kozijnen, ramen, deuren

kozijnhout en draaiende delen bij grijze steen
metselwerk

O FSC-hout

antraciet

RAL 9011

kozijnhout en draaiende delen in kaders en
dakkapel

O FSC-hout

antraciet

RAL 9011

kozijnhout em draaiende delen bij rode steen
metselwerk

O FSC-hout

wit

RAL 9016

woningentrée kozijn en deur

O Fabricaat: Kegro, Type: Medite Tricoya Extreme (Excellent), Model:
9907

antraciet

RAL 9011

waterslag bij rode steen

O aluminium - gecoat

kleur gelijk aan Belcanto
(rood)

Ral ntb.

waterslag bij grijze steen

O aluminium - gecoat

wit gelijk aan Bromo
(wit/gemeleerd)

Ral ntb.

deurdorpels

O Fabricaat: Maco Beschläge Type: Maco GFK glasvezelversterkte
dorpel 47x114 kleur zwart mm met een neut van 20mm

zwart

kanteldeur rood metselwerk

O metalen kanteldeur

wit

RAL 9016

kanteldeur wit metselwerk

O metalen kanteldeur

antraciet

RAL 9011

antraciet

RAL 9011

32
hekwerk "frans"balkon

Trappen en balustrades
O hekwerk volgens PlusWonen

33

Dakbedekkingen

bedekking hellende daken

O keramische pannen, HP 10 Hugeunot

antraciet (mat)

Leikleur (ardoisé)

bedekking hellende daken

O keramische pannen, HP 10 Hugeunot

grijs (toplaag)

argentique (zilvergrijs)

bedekking platte daken

O EPDM

zwart

34

Beglazing

beglazing entreedeur

O Aluminium aanslag- en beglazingsprofielen: Fabricaat: Luvema Type: helder
LUB4.3.G en LUG5.3.G Uitvoering: Blank geanodiseerd Tochtkaders:
Fabricaat: Schlegel Qlon Type: QL3054 & QL3062 zwart tbv
draaikiepramen Type: QL3096 zwart tbv deuren Rondgaande knip
kader dichting voor de draaikiep ramen en deuren. Qlon is een
acrylaat en UV-bestendig kader, voorzien van een polyethyleen
bekleding.

beglazing overig

O Fabricaat: Pilkington Type: Insulight S3A - 4*-12-4*-12-4 _U=0.7
helder
W/m².K - 4*-12-4*-12-44.2 _U=0.7 W/m².K - 33.1*-10-4*-1033.1_U=0.8 W/m².K * = geeft aan waar de S3 coating zich bevindt.
Uitvoering: Afstandhouder TGI in de kleur zwart. Kleur kit zwart en niet
overschilderbaar.

43

Metaal- en kunststofwerk

kader dakkapellen voorzijde

O bekleding zink

grijs

naturel

kaders entreé deuren

O Meilofriks

grijs/wit

RAL 9016

kaders voorgevel element

O Meilofriks

grijs/wit

RAL 9016

plaatmateriaal in kaders en dubbele dakkapel

O Rockpanel, gelijmd

antraciet

RAL 9011

50
hwa's voorgevel

Dakgoten en hemelwaterafvoeren
O zink

naturel
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