
NIEUWBOUW STATIONSKWADRANT TE  HEERHUGOWAARD 1340

Kleuren- en materialenstaat wijz A: 13-04-2022 5-nov-21

ONDERDEEL MATERIAAL FABRICAAT / TYPE KLEUR M

Algemeen

Be

Casco

Heiwerk DPA palen

Fundering betonfundering geisoleerd

betonfundering ongeisoleerd

Begane grondvloer (plaatselijk geisoleerde) 

kanaalplaatvloer 200mm + dekvloer 

70mm

Verdiepingsvloeren

Kolommen parkeergarage beton

Bouwmuren + dragende 

binnenspouwbladen

Niet dragende binnenspouwbladen prefab HSb elementen

Binnenwanden (niet constructief)

Liftkernen beton

Dakvloeren breedplaatvloer + dakisolatie

Dakvloeren groen

Galerij zuidblok

Gevels

Buitengevel  baksteen in het werk verwerken halfsteens, tegelverband en staand zand/brons

Metselmortel (geen voegwerk) doorgestreken  monster opzetten

Isolatiepaneel met steenstrips als metselwerk Van der Sanden als metselwerk

Afwerking vluchttrappen, binnen en 

buitenzijde

houten verticale delen Leegwater Heerhugowaard

Afwerking  binnenzijde "hoeklantaarns" houten verticale delen Leegwater Heerhugowaard

Gevellateien, plint tot 5,0+NAP staal, th.verzinkt + poedercoating Vebo 

Gevelbekleding binnenzijde inpandige 

balkons

houten verticale delen Leegwater Heerhugowaard

Binnenzijde balkonopstanden en 

binnenzijde borstweringen

houten verticale delen Leegwater Heerhugowaard

Lift bovendaks dakbedekking  

Hemelwaterafvoeren staal  / PE  

Muurafdekkers beton (+handrail indien noodzakelijk) Vebo grijs

Plantenbak composiet beton, polyester n.t.b.

Plantenbak opstand composiet conform vlonder

Kasconstructie gevel 2-zijdig gelaagd veiligheidsglas

Roedes kasconstructie aluminium met kliklijst antraciet

Kantplank kas beton olbecon grijs

Kaders lantaarns hoek N242 aluminium composiet alucobond

"Wachtende betonwand" zijde bergingen schoonwerk beton + Hedera

Afsluitbare balkons N242 gelaagd glas in aluminium profielen Solarlux donker grijs

(Af)dak balkon plafond wit/zand donker 

Plintgevel N242 zijde _ groene gevel Groene wand blokken BIA  div beplanting

Kozijnen, Ramen, Deuren

Kozijnen aluminium Reynaers SL38 donker grijs

Kozijnen/puien plint commercieel, entree hout  gebeitst

Ramen aluminium Reynaers SL38 donker grijs

Deuren aluminium Reynaers SL38 donker grijs

Voordeuren hout in houten kozijn

Schuifdeuren aluminium Reynaers CP 55 donker grijs

Kozijn paneel geemailleerd glas Saint Gobain ntb

Deuren in kasgevel aluminium Reynaers SL38 donker grijs

Openingen ventilatie garage strekmetaal Metadecor grijs

Buitendeurdorpels kunststof DTS zwart

Buitendeurdorpels, commercieel en 

algemene ruimtes

hardsteen/beton - grijs

Waterslagen composiet Holonite grijs

Afsluiting parkeergarage speedgate staal Alldoorco donker grijs

gipsblokken 70mm  

breedplaatvloer voorzien van dekvloer 70mm 

prefab beton, isokorf

EXTERIEUR

bestrating 

kanaalplaatvloer 320mm met constr. druklaag 60-80mm

in het werk gestort beton
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EXTERIEURDaken

Platte dak bitumineuze dakbedekking - zwart

Daktrim/dakkappen beton  Vebo grijs

Balastlaag (loopstroken) betontegels (dreentegels) Zoontjes standaard grijs

Prefab schoorstenen staal/aluminium Burgerhout antraciet

Prefab dakluiken staal/aluminium Gorter

Kasdak vv luchtramen gelaagd glas in alu. roedes

Lichtstraten bergingen gelaagd glas in alu. roedes

Opstanden lichtstraten houten verticale delen Leegwater Heerhugowaard

GOI (gevel onderhoudsinstallatie) thermisch verzinkt

Balkons, dakterrassen, trappen e.d.

Balkon/terras in verhoogd maaiveld 6,4+P

Prefab balkonplaat of afwerking?? prefab beton + wafelmotief Vebo standaard grijs

Plafond onder balkonplaat gezette staalplaat  

Dakterras getrapte gevel composiet houtlook

Dakterras app. type A composiet houtlook

Groendak alg. buitenruimte grondpakket n.t.b. groen

Rand langs prefab balkons gezet staal VMG groep zwart

Balkonhek  staal met rustieke paneelvulling VMG groep zwart

Galerijhek + loopbrug staal strip met spijlen 

Balkon (privacy)scherm, 1800 hoog staal met melkglas VMG groep zwart / melkglas

Vluchttrappen galerij

- trapboom

- treden

- leuning

- vulling

stalen UNP

- roostertreden

- ronde leuning Ø48

- spijlvulling

zwart

Vluchttrappen trapgevels

- trapboom

- treden

betontrap vv antislip

beton

- beton vv antislip

grijs

Loopbrug 4eV

- rand

- plafond

- beloopbaar vlak

- stalen UNP

- gezette staalplaat

- KLP delen delen vv antislip

Terrein

Bestrating maaiveld BKK keperverband

Buitentrappen Industriestraat

- staande delen

- liggende delen beloopbaar

- liggende delen groen

- "stootborden" buitentrap

- bestrating

- bestrating BKK, 

- grondpakket vv n.t.b. groen

- bestrating

Verhoogd maaiveld 6,4+P

- staande delen

- looppaden

- liggende delen groen

- entree appartementen

- conform groenplan

- bestrating BKK, elleboogverband

- grondpakket vv n.t.b. groen

- bestrating BKK, elleboogverband

 

- conform groenplan

- conform groenplan kleur 1

kleur 2

Vlonder zijde N242 KLP delen vv antislip houtlook
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