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9.9 m2

Techn.R.
2.3 m2

Entree
6.0 m2

Woonkamer/Keuken
21.6 m2

Badkamer
3.3 m2
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Renvooi
constructieve betonwand

metalstud wand

houtskeletbouwwand met gevelmetselwerk

vloertegels badkamer en toilet

betontegels terras

beplanting

opstelplaats wasmachine en
wasdroger (op elkaar)

opstelplaats keuken

hemelwaterafvoer (positie indicatief)

entree appartement

woningscheidende metalstudwand

stalen montagekozijn met opdekdeur, bij
verblijfs- en sanitaire ruimtes voorzien
van bovenlicht

geleverd sanitair

houten voordeurkozijn met stompe deur,
30 minuten brandwerend en voorzien van
vrijloopdranger.

opstelplaats optioneel sanitair

positie douche/badkraan

oppervlakte krijstreep

kalkzandsteen wand

houten bergingdeurkozijn met stompe deur

nestkast voor vogels/vleermuizen

leidingschacht

v

WM
/DR

hwa

optioneel

stolpraam, met draaiend deel en
draaikiep deel, middenstijl draait mee

vast raam, met onder de vensterbank
geluidwerend ventilatierooster aan
buitenzijde en draaikiepraam binnen

raam of deur 30 minuten brandwerend
deur 30 minuten brandwerend, zelfsluitend

raam met vast glas

stolpraam, met draaiend deel en
draaikiep deel, middenstijl draait mee- badkamer- en toiletindeling indicatief weergegeven en wordt uitgevoerd conform 0-tekening

- keuken indeling en installatie indeling indicatief weergegeven en wordt uitgevoerd conform 0-tekening
- ventilatie ventielen zijn indicatief weergegeven
- indeling technische ruimte schematisch weergegeven

schakelaar 1-polig

kruisschakelaar

aansluitpunt cai (bedraad)

thermostaatTh

aansluitpunt CO2 opnemer (bedraad)co2

aansluitpunt utp (bedraad)

wandcontactdoos geaard 1-voudig

wandcontactdoos geaard 2-voudig

deurvideo

lichtaansluitpunt plafond

Wandlamp

rookmelderR

bel zoemer

bel drukker

ventilatie ventiel

radiator

vloerverwarming verdeler

3 standen schakelaar ventilatie

lichtaansluitpunt

deurdranger

schakelaar wissel

utp

aansluitpunt (bedraad)

aansluitpunt utp en cai (niet bedraad)

cai

cai + utp

wtw 3-st

Pulsdrukschakelaar ventilatiepuls

opbouw LED-armatuur met
ingebouwde bewegingsmelder
meterkast
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