
 

 materiaal/merk  positie omschrijving 

voorzieningen       

parkeren klinkerbestrating parkeerdek begane grond te huur bij Talis; afgesloten met speedgate/deur  

fietsenberging  inpandig op begane grond gezamenlijk en afgesloten met Salto systeem 

individuele berging  inpandig op begane grond individueel bij elke woning  

Gevels       

buitengevels metselwerk gevels  beige+  grijs/bruin metselwerk 

binnenwanden  cellenbeton in de appartementen wanden zijn behangklaar (wit)  

Gevelopeningen       

Buitenkozijnen algemene ruimten  aluminium RT62/RT72 hoofdentree en begane grond    

deuren algemene ruimten  aluminium RT62/RT72 algemene ruimten entree en trappenhuis   

ramen algemene ruimten aluminium RT62/RT72 algemene ruimten entree en trappenhuis   

overige buitenkozijzen  kunststof K-Vison Trend buitengevel alle ramen en kozijnen van de appartementen 

Voordeurkozijnen woningen hout voordeur van de woning   

Voordeuren hout voordeur van de woning   

Trappen en balustraden       

hoofdtrap in entree  beton in centrale entree trappenhuis naar etages  

noodtrap  staal in binnentuin en eind van blok H galerij Vluchttrappenhuis, alleen in noodsituaties te gebruiken 

binnenkozijnen en -deuren       

binnenkozijnen metalen binnendeurkozijnen Svedex in de appartementen   

binnendeuren Svedex in de appartementen Binnendeuren 

drempels kunststeen badkamer en toilet kunststeen dorpels 

vensterbanken marmercomposiet ramen vensterbanken in de appartementen  

hang- en sluitwerk       

inbraakwerend Buva op alle deuren en ramen van de appartementen  Buva PKVW slot gelijksluitend met individuele berging. 

digitaal Salto  Salto button systeem op alle algemene deuren    

Binnenwand afwerking       

behangklaar  betonwanden en cellen/gasbeton in de appartementen alle wanden in de appartementen  

wandtegels in appartement Procasa toilet, badkamer en keuken  wandtegels in natte ruimten 

Binnenwand afwerking algemene ruimten  spuitwerk  wanden algemene trappenhuis entree   

Vloerafwerking       

algemene ruimten Mosa vloertegels hoofdentree vloertegel   

trappenhuizen  vloerbedekking tussenbordessen trap    

dekvloer in woningen cement  gehele appartement   

Vloertegels  Procasa badkamer en toilet   

hoofdentree droogloopmat  Forbo bij postkasten en hoofdentree droogloopmat voor  

galerijen beton  bij de voordeuren op de etages    

Sanitair        

basis keuken Bribus keuken  
3 bovenkastjes en 3 onderkastjes  blad 180cm kleur Lava U 3100/ Speksteen 
Zwart R 6424 TC/ 0904 handgreep  

  Grohe  keuken  Warm/koud  

badkamer  Geberit 300 serie badkamer wastafel 



 

  
Bernis, Carrara & Matta /  
 SGGS Swallow wandspiegel badkamer kunststof planchet +  rechthoekige spiegel 

  Grohe Costa S badkamer douchekraan warm/koud met glijstangcombinatie 

toilet  Geberit 300 serie toilet  toiletruimte is los van badkamer 

  Grohe kraan of Geberit fontein toilet  fonteintje voor handen wassen. 

waterinstallaties       

wasmachine aansluiting  in de inpandige berging in elk appartement kraan en afvoer voor een wasmachine 

Liftinstallatie       

lift in centrale entree  Kone  hoofdentree en elke verdieping  één personenlift stopt op elke etage  

verwarmingsinstallatie       

stadverwarming Vattenfall gehele appartement convectoren (toilet en berging zijn onverwarmd)  

   badkamer  elektrische radiator 

Ventilatie       

Mechanische afzuiging Zehnder keuken, badkamer, toilet en berging mechanische afvoer en natuurlijke toevoer dmv zelfregelende roosters 

Co2 melder   woonkamer en slaapkamer CO2 sturing op zone per verblijfruimte 

Elektra       

rookmelders Firex KF30 og. hal van elk appartement Maissonnette woningen meerdere locaties aanwezig. Rookmelder 

Kooktoestel  Perilex  keuken  tbv elektrisch koken 

Telecommunicatie       

Videofoon BTicino Classe 100 videofoon hal  openen van de deur van de hoofdentree met camera 

Telefoon en Cai  woonkamer en slaapkamer cai en data aansluiting aanwezig 

Binnen Tuin       

eerste etage betontegels/stalen loopbrug Tuin  
gezamelijke binnentuin; eerste etage woningen hebben klein privé terras op 
binnentuin  

 


