TYPE C1

TYPE C1

TYPE C2

TYPE C2

TYPE C2

TYPE C1

bnr. 04, 07

bnr. 04, 07

bnr. 05, 08

bnr. 05, 08

bnr. 05, 08

bnr. 04, 07

Gevel Noord - Zijgevel links

Gevel West - Voorgevel

Gevel Zuid - Zijgevel rechts

Gevel Oost - Achtergevel

snijpunt kap 11800 +
snijpunt kap 11188 +

2600+

1500+

2600+

zolder

slaapkamer 3

1500+

zolder

slaapkamer 1

overloop

zolder

slaapkamer 1

slaapkamer 1

overloop

disclaimer: technische uitvoerbaarheid wordt met bouwpartners Bolton komende periode uitgezocht

Renvooi
woonkamer

hal

Dwarsdoorsnede

woonkamer

woonkamer

hal

Langsdoorsnede

metselwerk kleur A
"DONKER" donkerbruin
voeg donkergrijs

metselwerk rollaag kleur D
grijszwart

metselwerk kleur B
"DONKER" bruinrood
voeg donkergrijs

metselwerk rollaag kleur B
bruinrood

metselwerk kleur C
"LICHT" bronsbruin
voeg lichtgrijs

PV-panelen aantallen indicatief

metselwerk kleur D
"LICHT" antraciet
voeg lichtgrijs

entree woning
garage vzv roosters tbv ventilatie

Installaties
- thermostaat

- aansluitpunt wasmachine

- beldrukker

- aansluitpunt pv-omvormer

- rookmelder

- aansluitpunt kooktoestel

- dubbele wandcontactdoos

- toe en afvoerpunt ventiel

- aansluitpunt boiler onbedraad

- enkelpolige schakelaar

- afvoerpunt ventiel in wand

- aansluitpunt onbedraad

- dubbelpolige schakelaar

- cv-verdeler

- enkele wandcontactdoos

- wisselschakelaar

- vloerverwarming

- aansluitpunt koelkast

- schel

- handdoekradiator

- aansluitpunt afzuigkap

- lichtpunt aan plafond

- douchemengkraan

- aansluitpunt vaatwasser
- aansluitpunt ventilatie

- lichtpunt aan wand
- lichtpunt buiten

- hemelwaterafvoer

hwa

mk

- meterkast

Posities installaties zijn indicatief, exacte positie wordt bepaald door installateur

slaapkamer 1

knieschot

1500+vl

1500+vl

2300+vl

2300+vl

2600+vl

2600+vl
ca.maat tot 1500+

slaapkamer 1

knieschot

toilet
mk

zolder
hal

toilet

toilet

overloop

overloop

zolder

berging

2600+vl
2300+vl

slaapkamer 2

slaapkamer 3

slaapkamer 3

1500+vl

slaapkamer 2

ca.maat tot 1500+

berging

hal

ca.maat tot 1500+

mk

1500+vp

2600+vl
2300+vl

1500+vl

N
knieschot

knieschot

TYPE C1

TYPE C2

TYPE C1

TYPE C2

TYPE C1

TYPE C2

bnr. 04, 07

bnr. 05, 08

bnr. 04, 07

bnr. 05, 08

bnr. 04, 07

bnr. 05, 08

Eerste verdieping

Situatie

ca.maat tot 1500+

woonkamer

badkamer

ca.maat tot 1500+

woonkamer

badkamer

garage

ca.maat tot 1500+

garage

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Dak

Bnr.:

Type C2/C2

Getekend:

04, 05, 07, 08

Gespiegeld:

-

Project:

Aan de Bosrand te Ede
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