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Materiaal- en kleurenschema

Omschrijving

Materiaal

Bewerking

Kleur

Opmerkingen

zwart
Paars en oranje

EVBox, in terrein verwerkt
Rondom parkeerplaats naast appartementengebouw,
conform situatietekening

EXTERIEUR

Terreinverharding
Bestrating algemeen
Bestrating hoog- en laagbouw

straatstenen in openbaar gebied cf. opgave gemeente
straatstenen voor parkeren en looproute gebouwen cf. opgave
gemeente

Water-doorlatende verharding
Water-doorlatende verharding

Bestrating parkeren hoogbouw

Markering parkeerplaatsen middels antraciet straatstenen /
kleurverschil met
bestrating cf. opgave gemeente

Water-doorlatende verharding

Laadpunten
Beplanting parkeerplaats

totaal 28 Laadpalen t.b.v. elektrische auto’s
Vlinderstruiken (buddleja)

Beplanting liftkern dak
appartementengebouw

Hedera, groenwand

Damwand bij hoogbouw

staal

naturel

damwand langs rand hoogbouw en parkeren,
gedeeltelijk bekleed met bamboe

Profielen, liggers, consoles, etc.

staal

zwart RAL9004

onderconstructie uitkragende terrassen op begane grond
bij de hoogbouw

Brandscheidend Z-profiel in gevel,
hoogbouw

staal

zwart RAL9004

zetwerk om brandoverslag in de gevel te voorkomen alleen hoogbouw

Terreininrichting

Metaalconstructiewerk
naturel, zonder afwerking

Kozijnen, ramen, deuren
Buitenkozijnen hoogbouw

aluminium

gepoedercoat

Buitenkozijnen laagbouw
Buitenkozijn bergingsdeuren laagbouw

hardhout
hardhout

dekkend gebeitst
Naturel gebeitst

aluminium

gepoedercoat

zwart RAL9004
zwart RAL9004
fabrieksmatig wit afgelakt

Kozijnen vouw-schuif elementen loggias
in hoogbouw tpv enkele appartementen
Deuren laagbouw

zwart RAL9004
zwart RAL9004

hardhout

dekkend gebeitst

Binnendeuren
Deuren bergingen laagbouw
Deur Entree Hoogbouw
Geluidsrooster, geluiddempende loggias in
hoogbouw

afwerking zoals gevel : Moso bamboo X-treme
aluminium
aluminium

onbehandeld
gepoedercoat
gepoedercoat

zwart RAL9004
zwart RAL9004

Balustrade profielen van loggias

aluminium

gepoedercoat

zwart RAL9004

Hang- en sluitwerk

RVS

Alle dichte en te openen ramen

Woningtoegangsdeuren laagbouw, vzv. heldere beglazing

naturel

Hoppe Amsterdam

alle gevels, erfscheidingen en bergingen
alle gevels op begane grond
wanden
Erfafscheidingen straat- en waterzijde laagbouw

Systeembekleding
Gevelbekleding laag- en hoogbouw
Beganegrond aansluiting
Gevelbekleding loggias - algemeen
Erfafscheiding straat- en waterzijde
Terrassen hoogbouw, bij 3 woningen op
begane grond

MOSO bamboo X-treme gevelbekleding
Kantplank op peil niveau
MOSO bamboo X-treme gevelbekleding
MOSO bamboo X-treme gevelbekleding
MOSO bamboo X-treme planken/vlonders

onbehandeld
onbehandeld
onbehandeld
onbehandeld

naturel
zwart
naturel
naturel
zwart

Vloeren loggias hoogbouw

MOSO bamboo X-treme planken/vlonders

onbehandeld

naturel

plafond loggias hoogbouw

Rockpanel

onbehandeld

zwart

Bovenzijde onbehandeld, onderzijde evt.
gipsbekleding vanwege brandveiligheid

Onbehandeld

In het vluchttrappenhuis van het appartementengebouw

wit gegrond
wit gegrond
blank glas

In de rijwoningen van de laagbouw
In de rijwoningen van de laagbouw
tpv balkon / loggia

zwart RAL9004

alle dakranden laag- en hoogbouw en bergingen

grijs/antraciet
zwart RAL9004

kozijnen in zuidoost en zuidwest zijde
kozijnen in zuidoost en zuidwest zijde

zwart RAL9004
zwart RAL9004
zwart RAL9004

Hoog- en laagbouw
tpv achtertuin / waterkant

zwart RAL9004

binnen liggend in schachten van hoogbouw
HWA vlak in de gevel op erfgrens

Trappen en balustrades
Vaste trappen

MOSO bamboo

Vaste trappen
Balustraden
Doorvalbeveiliging hoogbouw

vurenhout
vurenhout
gelaagd glas

Bedekking daken laag en hoogbouw
Bedekking vlakke daken bergingen
Daktrim alle gevels

bitumen dakbedekking
bitumen met groendak
aluminium

Dakbedekkingen

gepoedercoat

Gevelschermen
Zonwering hoog- en laagbouw
Bijhorende gelijders zonwering

zonwerend screen doek verticaal in gelijders lopend
aluminium

Metaalwerk
Lekdorpels ramen en deuren
Brievenbussen
Doorvalbeveiliging laagbouw

aluminium
aluminium
stalen-spijlen hekwerk

Hemelwaterafvoeren hoogbouw
HWA laagbouw achtergevel/waterzijde
Hemelwaterafvoer bergingen
Noodoverstorten

kunststof
vierkante buisleiding
kunststof aan binnenzijde berging

gepoedercoat
gepoedercoat
gepoedercoat

Dakgoten en hemelwaterafvoeren

noodoverstort dakranden, alle gebouwen

Elektrotechnische installaties
Intercom hoogbouw
Verlichting laagbouw
Verlichting alg.ruimten hoogbouw
Bel van laagbouw
Laadpunten

Niko
LED armatuur
Ronde wandarmaturen
RVS
EVBox: groepenkast en loze leidingen opnemen

Huisnummers laagbouw
Pv-panelen op platte daken
vloerplinten in algemene ruimtes hoogbouw

op de bergingen
aantallen conform EPC berekening

gepoedercoat

zwart RAL9004
zwart RAL9004

nabij woningtoegangsdeur

gepoedercoat

zwart RAL9004

Hoppe Amsterdam
Laadpunten t.b.v. elektrische auto’s

Overigen
wit RAL9010
wit RAL9010
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