vanaf bouwmuur

1520

540

t.p.v. het begin v.d. wandtegels
de wand haaks maken totaan plafond
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D

extra stijlen opnemen in de voorzetwand
t.p.v. de bevestiging van de douchedeur

therm.kraan
in voeg tussen tegels
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496

E

291

150

A

grenen vensterbank en architraven
multiplex dagstukken

grenen vensterbank en architraven
multiplex dagstukken

voorzetwand
vlgns detail G.

1540

1470

650

handdouche in midden
van wandtegel
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1500

3

voorzetwand volgens detail G. MAAR GEEN OSB+GIPSPLATEN

1535
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600

1.5
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1072 v.k. tegel-v.k. scherm
3

95

600

a

exacte positie n.t.b. bepalen
i.v.m. positie kinderbalken

3

N3

984

glad afwerken en
v.v. schilderwerk

wandopbouw 1.

afmetingen, type en verdeling van
tegelwerk n.t.b. (restpartij) en i.o.m. directie

Z

wd

150

Z

..parketvloer..

voorzetwand volgens detail G.

Scantrae deur 880 mm. + kozijn

5

Scantrae deur 880 mm. + kozijn

glad afwerken en
v.v. schilderwerk

O

Toilet 1.14

14

wandopbouw 1. i.p.v. tegelplint, betonstuc 3 mm.

C

120
984

5

midden fontein = midden vloertegel
merk/type en afm. fontein n.t.b.

Z

120

984

984
wandopbouw 1.
Scantrae deur 880 mm. + kozijn
regelwerk 45x70 mm. aan
glad afwerken en
beide zijden v.v. mdf 12 mm.
v.v. schilderwerk
watervast + fermacell 12,5 mm.

Skantrae deur 880 mm. + kozijn

5

992

109

80

voorzetwand door derden i.o.m. directie

voorzetwand zodat de badkamer
en toilet haaks zijn

1.5

475

1,5

14

100

170

14

afmeting en plek wasbakken
volgens ontwerp derden

600

600

W

475

2475

1520

mechanische ventilatie
in plafond

14

3

14

1.5

deze balk is maatgevend:
de wandafwerking
(betonstuc 3 mm.)
valt gelijk met waar de
balken tegen elkaar liggen

14
238
14

1.5

600

Z
Badkamer 1.12 - verdieping

150 18

1,5

568

6 tegels/600 + rest

B

toiletpot in midden v.d. ruimte

vanaf buitenkant trap tot midden tussenwand

600

3

4325

600

3

600

600

3

wandopbouw 1.

600

3

nis
extra stijlen in de wand
opnemen t.p.v. de radiator
exacte plek i.h.w. bepalen

a

4 tegels/600 + rest

600

3

easydrain Wall Zero

totaan wand

600
3

O

1.5

W

3

N

deze extra balk is maatgevend:
de voorzijde van de wandtegels
valt gelijk met het einde van de
balk

286

35

extra balk 150 x 260

..parketvloer..

wandje t.p.v. de trapopgang (driehoek onder de
trap): regelwerk 45x45 mm. aan beide zijden
v.v. multiplex dik 12 mm.
multiplex dagstuk, rondom

95

wandje t.p.v. de trapopgang (driehoek boven
de trap): regelwerk 45x45 mm. aan beide zijden
v.v. multiplex dik 12 mm.

voorzetwand regelwerk 45x70 +
mdf watervast 12 mm. + fermacell 12.5 mm
587

vanaf bouwmuur

1320
1020

wm

..parketvloer..

schrobputje, type en afmeting
i.o.m. directie

650
wm-aansluiting
i.o.m. installateur en directie
exacte positie n.t.b. bepalen

974
kozijnbreedte - 2 x 5mm. affilmen/sauswerk

badkamer 1.12

handdouche in midden
van wandtegel

extra balk
150 x 260

mechanische ventilatie
plaats, type en afm. nader te bepalen

extra balk
80 x 260

kinderbalken

548

170x260

verlaagd plafond
t.p.v. doucheruimte

1950+ vloer
rainshower (vast)
1900+ vloer
b.k. douchedeur/scherm

watervaste verf
deurkozijn

3
multiplex dagstukken
geschilderd

555

286
Design Radiator
1600mm x 354mm

600

1500+ vloer
handdouche

1400+ vloer
b.k. plateau

wandtegels Floorgres, mat
gerectificeerd, 600x600 mm

2170

3

1200+ vloer
b.k. kraan

600

950+ vloer
b.k. waskom

aangave van meubel en kraan
meubel + voorzetwand door derden
i.o.m. directie

3

grenen vensterbank en
architraven, geschilderd
profilering, afmeting en positie
n.t.b. en in overleg met directie

* VB toiletpot hangend: keramiek, diepspoel, wit, met
verdekte bevestiging. Serie:Subway 2.0, Art.nr.:911010523
* closetzitting quickrelease/softclose en rvs scharn wit
V&B (9M55S101)
* Geberit duofix inbouwreservoir 112 up 320 frontbediening
* Geberit 2 knops paneel delta 21 mat chroom
* vloer- en wandtegels: wandtegels Floorgres, mat
gerectificeerd, 600x600 mm. dikte 10 mm.
* tegelplint rondom van zelfde tegel 7,2x60 cm
* t.p.v. de tegelaansluitingen tussen de vloer met de wanden
kimband met kimpasta aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift fabrikant (merk omnicol of eurocol)
* wastafel, CORIAN, op maat gemaakt + meubel en waskommen
n.t.b. door derden
* voorzetwand t.p.v. meubel door derden
* spiegel door opdrachtgever
* vrijstaand bad, Genova 1800 x 840 x 540 mm.
* douchedeur en vast deel ernaast: n.t.b.
* wastafelkranen: inbouw kranen kludi bozz
* doucheafvoer: easydrain type Wall Zero, 800 mm. breedte
* thermostatische douchekraam, merk Grohe, type Grohterm
3000 - handdouche op 1.50 hoog en vaste douche op 1.95 m.
draaiknoppen niet onder de douche, tegen buitengevel
* Grohtherm 3000 Cosmopolitan Perfect Shower Set, bestaat
uit:
- Grohtherm 3000 cosmopolitan opbouwdeel
met aquadimmer (19 468 000)
- GROHE Rapido T Universele thermostatische
inbouwmengkraan (35 500 000)

600

(27 134 000)
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aanzicht

*

100

1,5

tegelplint 76x600 mm.
dik 10 mm.
150+ vloer
o.k. radiator
hardsteen dorpel dik 20 mm.
t.p.v. deurkozijnen

1451

1520

*

O

uitgangspunten:
* wandtegel- en plinttegeldikte 10 mm. + lijm dik ca. 4 mm. = totaal 14 mm.
* alleen t.p.v. de buitengevel op dikte stukadoren + watervaste verf = 14 mm. volgens detail A
overige wanden niet op dikte stukadoren
* maatvoering m.b.t. tegeldikte en voegbreedte zijn in het blauw aangegeven
* vooraf bemonsteren van de voegkleur en de kitkleur en overleggen met directie
de afstanden die betrekking hebben op installatiewerkzaamheden zijn gestippeld
aangegeven en schuin geschreven, aangegeven totaan het hart van de kraan/buis etc.

*
*

- Euphoria handdouche (27 265 000)
- wand-aansluitbocht (28 628 000)
- doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362 000)
Hudson Reed Savy Design Radiator 1600mm x 354mm
1175 Watt - mat zilver - aansluitmaat: 1/2 duims.
maximale afstand van de wand: 133 mm.
houten binnendeurkozijnen, schilderklaar afgewerkt
(wordt wit) inclusief klassieke architraven en neuten.
aansluitingen van kozijnen onderling en direct tegen een wand
in het werk oplossen.
Neut en plint door parketlegger
Skantrae deuren, type 217, afmeting 2015x 880 mm.

* elektra -in en/of opbouw dient uitgewerkt te worden door
Holectra Installatie en i.o.m. opdrachtgevers
* installatiewerk: alle op- en inbouwdelen in het werk bekijken
en aan de hand hiervan positie controleren alvorens tot
uitvoering over te gaan en in overleg met directie.

