
VLOEROPBOUW A:
- zandcement dekvloer dik 50mm
- breedplaatvloer 300mm

nivo 7
18.190+

GEVELTYPE 1
GEVELOPBOUW A:
opbouw van bu naar bi:
- gepigmenteerd prefab betonnen buitenblad
  met 'reliëf structuur' en voorzien van ingestorte
  keramische tegels.
- 150mm steenwol isolatie
- 50mm betonnen binnenblad
Rc min 3,5 m2 K.W.

Bg

drukbout, stelbaar in drukhuls met kikkerplaat vastgeboord op vloerrand

o.k. kozijn
10- vp

doorgaande waterkering, kunststof profiel

minerale wol

kitvoeg op rugvulling

aluminium kozijn met verholen waterafvoer

waterkerende laag, afplakken op betonelement

aluminium lekdorpel in kleur kozijn

ophangsysteem betonelementen, Halfen
frimeda, type FPA

passtuk prefab betonelelent

plaatselijke nok (2 per element) ten bate
van montage anker

verticale koppeling betonelementen ter plaatse
constructieve buitenblad

onderconstructie kozijn+ DPC folie br=150mm

kitvoeg op rugvulling
minerale wol
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PIR-isolatie

luchtdichte aansluiting

krimpnet

kunststof strip tussen vloer en stelkozijn

minerale wol
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GEVELTYPE 1
GEVELOPBOUW A:
opbouw van bu naar bi:
- gepigmenteerd prefab betonnen buitenblad
  met 'reliëf structuur' en voorzien van ingestorte
  keramische tegels.
- 150mm steenwol isolatie
- 50mm betonnen binnenblad
Rc min 3,5 m2 K.W.

aluminium kozijn met
verholen waterafvoer

onderliggend betonplaat
boven kozijn elementingestorte waterkering

Ingestort houten stelkozijn met
ingestort voegband, Stelkozijn
akoestisch ontkoppeld van
betonnen binnenblad

in het werk gestorte betonwand

kitvoeg op rugvulling

minerale wol, ingeklemd in
betonelement

minerale wol

inkassing in
betonelement aanzicht onderliggend

betonelement
aluminum L-lijn als kopschot,
kitvoeg tegen betonelement

aftimmerlat met
naaddichting aftimmerlat met

naaddichting

plaatselijke sparing (2 per
element) ten bate van
doorvoer montage anker

plaatselijke nok (2 per
element) ten bate van
montage anker aan vloerrand

Ingestort houten stelkozijn met
ingestort voegband, Stelkozijn
akoestisch ontkoppeld van
betonnen binnenblad
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