Kleur- en
materiaalstaat
Type C
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Type C5 en C5e - bouwnummers 73 en 74
Onderdeel

Materiaal

Kleur

Opmerkingen

Metselwerk gevels

Onderdeel

Materiaal

Kleur

Opmerkingen

h=ca. 100mm, bevestigen op
10mm diepe afstandhouders/
busjes

Entree (vervolg)

metselwerk
(negge 180mm voorgevel en
zijgevel en 75mm achtergevel)

baksteen, waalformaat /
wasserstrich, halfsteens verband

rood

Daas: Niagara Falls

huisnummer

Intersteel o.g.

messing getrommeld

metselwerk rollagen

baksteen, waalformaat /
wasserstrich, halfsteens verband

rood

Daas: Niagara Falls

beldrukker

Intersteel o.g., rond rozet,
verdekte bevestiging

messing getrommeld

voegwerk

voegmortel

antraciet

2-3 mm diep terugliggend, glad

buitenlamparmatuur

Bega o.g., Light Brick –
Lichtbaustein, Square

Prefab beton

naast voordeur

Dak

bloktreden voorgevel

prefab beton

licht grijs

schoorsteen afdekker C5e

prefab beton

licht grijs

Staal

dakpannen en hulpstukken

keramische pannen

mat zwart/antraciet

platte daken

bitumen

grijs

ballastlaag indien van
toepassing conform opgave
constructeur

zijwangen gevelopbouw

metselwerk
of metselwerk strippen

rood

Niagara Falls

voegmortel

antraciet

2-3 mm diep terugliggend, glad

gootaftimmering

Rockpanel o.g.

licht bruin

SIKKENS E8.15.55
(o.g. verfleverancier)

HWA en mastgoten voorgevel

verzinkt staal

aluzink

HWA en mastgoten achtergevel

PVC

grijs

metselwerk penanten tpv
achtertuinen type C5e

baksteen, waalformaat /
wasserstrich, halfsteens verband

bruin

prefab afdekkers tpv achtertuien
type C5e

prefab beton

licht grijs

verticale delen tpv berging

houten delen,
FSC keurmerk hardhout

bruin grijs

SIKKENS F6.10.50
(o.g. verfleverancier)

vaste en draaiende delen
(per type metselwerk)

hout, geschilderd

bruin grijs (vast),
donker bruin (draaiend)

vaste delen SIKKENS F6.10.50,
draaiende delen SIKKENS
F6.10.40 (o.g. verfleverancier)

dakrand muurafdekker
(elementen >2m)

gezette daktrim (zonder kraal)

omber grijs

RAL 7022

lateien /
geveldragers in het zicht

staal, gemoffeld

omber grijs

tpv rollagen begane grond en
verdiepingen
RAL 7022

voegwerk

dakrand, muurafdekker
(elementen >2m)

gezette daktrim (zonder kraal)

omber grijs

RAL 7022

Goten en hemelwaterafvoer

Buitenkozijnen
vaste delen SIKKENS E8.15.55,
draaiende delen SIKKENS
E8.15.45
(o.g. verfleverancier)

vaste en draaiende delen
(per type metselwerk)

hout, geschilderd

licht bruin (vast),
bruin (draaiend)

onderdorpel voordeur

kunststeen

licht grijs

onderdorpel kozijnen

kunststeen

licht grijs

kantplanken

prefab kantplank

cement grijs

indien van toepassing

waterslagen

aluminium

omber grijs

RAL 7022

Terrein
Daas: Patos Falls,

Berging
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Entree

2

voordeur

hout, geschilderd

bruin

voordeur: rozet

Intersteel o.g., rond rozet

messing getrommeld

voordeur: greep

Intersteel o.g.,
voordeurknop bolrond

messing getrommeld

brievenbusklep

Intersteel o.g.,
rechthoekig met klep/regenrand

messing getrommeld

SIKKENS E8.15.45 (zelfde als
draaiende delen) (o.g. verfleverancier)
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Type C6 - bouwnummers 75 en 76
Onderdeel

Materiaal

Kleur

Opmerkingen

Onderdeel

Materiaal

Kleur

voordeur: greep

RVS geborsteld, T-model PH70,
Ø32mm,lengte 1200mm

mat zwart

brievenbusklep

RVS geborsteld

naturel

huisnummer

staal, gemoffeld

zwart grijs

beldrukker

RVS geborsteld, vorm: rond

naturel

buitenlamparmatuur

Bega o.g., Light Brick –
Lichtbaustein, Rectangle

Opmerkingen

Entree (vervolg)

Metselwerk gevels
metselwerk
(negge 180mm voorgevel
en 75mm achtergevel)

baksteen, waalformaat /
wasserstrich, halfsteens verband

bruin

Daas: Patos Falls

metselwerk rollagen

baksteen, waalformaat /
wasserstrich, halfsteens verband

bruin

Daas: Patos Falls

voegwerk

voegmortel

antraciet

2-3 mm diep terugliggend, glad

voegwerk plint erker

voegmortel

antraciet

platvol

h=ca. 100mm, bevestigen op
10mm diepe afstandhouders/
busjes

naast voordeur

Prefab beton
bloktreden voorgevel

prefab beton

licht grijs

muurafdekker op penant
en schoorsteen

prefab beton

licht grijs

Dak
platte daken

Staal

ballastlaag indien van
toepassing conform opgave
constructeur

bitumen

grijs

HWA voorgevel

verzinkt staal

aluzink

HWA achtergevel

PVC

grijs

verticale delen tpv berging

houten delen, FSC keurmerk
hardhout

bruin grijs

SIKKENS F6.10.50
(o.g. verfleverancier)

vaste en draaiende delen
(per type metselwerk)

hout, geschilderd

bruin grijs (vast),
donker bruin (draaiend)

vaste delen SIKKENS F6.10.50,
draaiende delen SIKKENS
F6.10.40 (o.g. verfleverancier)

dakrand muurafdekker
(elementen >2m)

gezette daktrim (zonder kraal)

omber grijs

RAL 7022

Hemelwaterafvoer
tpv de rollagen begane grond
en verdiepingen
RAL 7022

lateien /
geveldragers in het zicht

staal, gemoffeld

dakrand, muurafdekker (
elementen >2m)

daktrim (zonder kraal)

omber grijs

RAL 7022

balustrade balkons

stripstaal verzinkt / gemoffeld

omber grijs

RAL 7022

Berging
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Buitenkozijnen
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vaste delen SIKKENS F6.10.50,
draaiende delen SIKKENS
F6.10.40 (o.g. verfleverancier)

vaste en draaiende delen
(per type metselwerk)

hout, geschilderd

bruin grijs (vast),
donker bruin (draaiend)

onderdorpel voordeur

kunststeen

licht grijs

onderdorpel kozijnen

kunststeen

licht grijs

kantplanken

prefab kantplank

cement grijs

waterslagen

aluminium

omber grijs

RAL 7022

voordeur

hout, geschilderd, vlakke deur

donker bruin

SIKKENS F6.10.40 (zelfde als
draaiende delen)
(o.g. verfleverancier)

voordeur: rozet

RVS geborsteld, vorm: ovaal

naturel

Entree
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Type C7 - bouwnummers 77 en 78
Onderdeel

Materiaal

Kleur

Opmerkingen

Metselwerk gevels

Onderdeel

Materiaal

Kleur

brievenbusklep

Intersteel o.g., rechthoekig met
klep/regenrand

messing getrommeld

huisnummer

Intersteel o.g.

messing getrommeld

messing getrommeld

Opmerkingen

Entree (vervolg)

metselwerk
(negge 180mm voorgevel
en 75mm achtergevel)

baksteen, waalformaat / wasserstrich, halfsteens verband

creme wit

Daas: Mystic Falls

metselwerk rollagen

baksteen, waalformaat / wasserstrich, halfsteens verband

creme wit

Daas: Mystic Falls

voegwerk

voegmortel

lich grijs

2-3 mm diep terugliggend, glad

beldrukker

Intersteel o.g., rond rozet,
verdekte bevestiging

staand metselwerk plint

voegmortel

licht grijs

platvol

buitenlamparmatuur

Bega o.g., Light Brick Lichtbaustein, Rectangle

Prefab beton

h=ca. 100mm, bevestigen op
10mm diepe afstandhouders/
busjes

naast voordeur

Dak

bloktreden voorgevel

prefab beton

licht grijs

muurafdekker gevel erker

prefab beton

licht grijs

platte daken

ballastlaag indien van
toepassing conform opgave
constructeur

bitumen

grijs

PVC

grijs

verticale delen tpv berging

houten delen,
FSC keurmerk hardhout

bruin grijs

SIKKENS F6.10.50 (o.g. verfleverancier)

vaste en draaiende delen (per
type MW)

hout, geschilderd

bruin grijs (vast),
donker bruin (draaiend)

vaste delen SIKKENS F6.10.50,
draaiende delen SIKKENS
F6.10.40 (o.g. verfleverancier)

dakrand muurafdekker (elementen >2m)

gezette daktrim (zonder kraal)

omber grijs

RAL 7022

Hemelwaterafvoer
Staal
lateien /
geveldragers in het zicht

staal, gemoffeld

beige grijs

tpv rollagen begane grond en
verdiepingen
RAL 7006

balustrade (franse) balkons

stripstaal verzinkt / gemoffeld

beige grijs

RAL 7006

dakrand, muurafdekker
(elementen >2m)

aluminium daktrim
(zonder kraal)

grijs wit

RAL 9002
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Buitenkozijnen
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vaste delen SIKKENS F6.10.50,
draaiende delen SIKKENS
F6.10.40 (o.g. verfleverancier)

vaste en draaiende delen (per
type metselwerk)

hout, geschilderd

bruin grijs (vast),
donker bruin (draaiend)

onderdorpel voordeur

kunststeen

licht grijs

onderdorpel kozijnen

kunststeen

licht grijs

kantplanken

prefab kantplank

cement grijs

indien van toepassing

waterslagen

aluminium

grijs wit

RAL 9002

voordeur

hout, geschilderd

donker bruin

SIKKENS F6.10.40 (zelfde
als draaiende delen) (o.g.
verfleverancier)

voordeur: rozet

Intersteel o.g., rond rozet

messing getrommeld

voordeur: greep

Intersteel o.g., voordeurknop
bolrond

messing getrommeld

HWA achtergevel

Berging

Entree
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Type C8 en C9 - bouwnummers 79 en 80
Onderdeel

Materiaal

Kleur

Opmerkingen

Metselwerk gevels

Onderdeel

Materiaal

Kleur

brievenbusklep

RVS geborsteld

naturel

huisnummer

staal, gemoffeld

zwart grijs

naturel

Opmerkingen

Entree (vervolg)

metselwerk
(negge 180mm voorgevel
en 75mm achtergevel)

baksteen, waalformaat /
wasserstrich, halfsteens verband

oranje rood

Daas: Orthega Falls

metselwerk rollagen

baksteen, waalformaat /
wasserstrich, halfsteens verband

oranje rood

Daas: Orthega Falls

voegwerk

voegmortel

licht grijs

2-3 mm diep terugliggend, glad

beldrukker

RVS geborsteld, vorm: rond

speciaal metselwerk
2e verdieping

baksteen, waalformaat /
wasserstrich, halfsteens verband

bruin

Daas: Pathos Falls,

buitenlamparmatuur

Bega o.g., Light Brick –
Lichtbaustein, Square

bijgehorend voegwerk
2e verdieping

voegmortel

antraciet

2-3 mm diep terugliggend, glad

h=ca. 100mm, bevestigen op
10mm diepe afstandhouders/
busjes

naast voordeur

Dak

Prefab beton

platte daken

bloktreden voorgevel

prefab beton

licht grijs

schoorsteenafdekker

prefab beton

licht grijs

bitumen

grijs

PVC

grijs

ballastlaag indien van
toepassing conform opgave
constructeur

Hemelwaterafvoer
HWA achtergevel

Staal
lateien /
geveldragers in het zicht

staal, gemoffeld

beige grijs

ondersteuning voor rollagen
RAL 7006

Berging

dakrand muurafdekker
(elementen >2m)

gezette dakrtim (zonder kraal)

grijs wit

RAL 9002

verticale delen tpv berging

Houten delen,
FSC keurmerk hardhout

bruin grijs

SIKKENS F6.10.50
(o.g. verfleverancier)

vaste en draaiende delen
(per type metselwerk)

hout, geschilderd

bruin grijs (vast),
donkerbruin (draaiend)

vaste delen SIKKENS F6.10.50,
draaiende delen SIKKENS
F6.10.40 (o.g. verfleverancier)

dakrand muurafdekker
(elementen >2m)

gezette daktrim (zonder kraal)

omber grijs

RAL 7022
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Buitenkozijnen
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vaste delen SIKKENS E8.15.55,
draaiende delen SIKKENS
E8.15.45 (o.g. verfleverancier)

vaste en draaiende delen
(per type metselwerk)

hout, geschilderd

licht bruin (vast),
bruin (draaiend)

onderdorpel voordeur

kunststeen

licht grijs

onderdorpel kozijnen

kunststeen

licht grijs

kantplanken

prefab kantplank

cement grijs

indien van toepassing

waterslagen

aluminium

grijs wit

RAL 9002, indien van toepassing

voordeur

hout, geschilderd, vlakke deur

bruin

SIKKENS E8.15.45(zelfde als
draaiende delen) (o.g. verfleverancier)

voordeur: rozet

RVS geborsteld, vorm: ovaal

naturel

voordeur: greep

geborsteld

naturel

Entree
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Type C10 en C10e - bouwnummers 81 en 82
Onderdeel

Materiaal

Kleur

Opmerkingen

Metselwerk gevels

Onderdeel

Materiaal

Kleur

voordeur: greep

RVS geborsteld, T-model PH70,
Ø32mm,lengte 1200mm

mat zwart

brievenbusklep

RVS geborsteld

naturel

huisnummer

staal, gemoffeld

zwart grijs

beldrukker

RVS geborsteld, vorm: rond

naturel

buitenlamparmatuur

Bega o.g., Light Brick –
Lichtbaustein, Rectangle

Opmerkingen

Entree (vervolg)

metselwerk
(negge 180mm voorgevel en
zijgevel (indien van toepassing)
en 75mm achtergevel)

baksteen, waalformaat /
wasserstrich, halfsteens verband

metselwerk rollagen

baksteen, waalformaat /
wasserstrich, halfsteens verband

bruin

voegwerk

voegmortel

antraciet

2-3 mm diep terugliggend, glad

voegwerk plint erker

voegmortel

antraciet

platvol

bruin

Daas: Patos Falls

Daas: Patos Falls

h=ca. 100mm, bevestigen op
10mm diepe afstandhouders/
busjes

naast voordeur

Prefab beton
bloktreden voorgevel

prefab beton

licht grijs

muurafdekker op penant
en schoorsteen

prefab beton

licht grijs

Dak
platte daken

Staal
tpv de rollagen begane grond
en verdiepingen
RAL 7022

lateien /
geveldragers in het zicht

staal, gemoffeld

dakrand, muurafdekker (
elementen >2m)

daktrim (zonder kraal)

omber grijs

RAL 7022

balustrade balkons

stripstaal verzinkt / gemoffeld

omber grijs

RAL 7022

HWA voorgevel

verzinkt staal

aluzink

HWA achtergevel

PVC

grijs

metselwerk penanten tpv
achtertuinen type C10e

baksteen, waalformaat /
wasserstrich, halfsteens verband

bruin

prefab afdekkers tpv achtertuien
type C10e

prefab beton

licht grijs

ballastlaag indien van
toepassing conform opgave
constructeur

vaste delen SIKKENS F6.10.50,
draaiende delen SIKKENS
F6.10.40 (o.g. verfleverancier)

Terrein
Daas: Patos Falls

vaste en draaiende delen
(per type metselwerk)

hout, geschilderd

bruin grijs (vast),
donker bruin (draaiend)

onderdorpel voordeur

kunststeen

licht grijs

Berging

onderdorpel kozijnen

kunststeen

licht grijs

verticale delen tpv berging

houten delen, FSC keurmerk
hardhout (spintvrij zonder diepe
nerven)

bruin grijs

SIKKENS F6.10.50
(o.g. verfleverancier)

kantplanken

prefab kantplank

cement grijs

vaste en draaiende delen
(per type metselwerk)

hout, geschilderd

bruin grijs (vast),
donker bruin (draaiend)

vaste delen SIKKENS F6.10.50,
draaiende delen SIKKENS
F6.10.40 (o.g. verfleverancier)

dakrand muurafdekker
(elementen >2m)

gezette daktrim (zonder kraal)

omber grijs

RAL 7022

waterslagen
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grijs

Hemelwaterafvoer

Buitenkozijnen
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bitumen

aluminium

omber grijs

RAL 7022

Entree
voordeur

hout, geschilderd, vlakke deur

donker bruin

voordeur: rozet

RVS geborsteld, vorm: ovaal

naturel

SIKKENS F6.10.40 (zelfde als
draaiende delen) (o.g. verfleverancier)
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