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KLEUR- EN MATERIAALSTAAT WONINGEN

omschrijving onderdeel

materiaal

kleur

metselwerk met sprongen, rollagen en togen
als op tekening

baksteen handvorm waalformaat,
halfsteensverband

donkerrood gemêleerd

voegwerk

cement

antracietgrijs

waterslagen en spekbanden voorgevel
lateien (tpv. rollagen)
afdekprofiel dakrand, daktrim tpv. balkons

prefab beton
staal, verz. en gepoedercoat
aluminium zetwerk/ daktrim,
gepoedercoat

grijs
antracietgrijs
antracietgrijs

dakrand tpv. gemetselde geveldelen

aluminium muurafdekker met
afgewerkte koppen, gepoedercoat

platinagrijs

keerwandjes terrassen begane grond

prefab betonnen keerelementen
vv. metselwerk
betontegels 300x300mm

donkerrood gemêleerd en
grijs (beton)
grijs

gevel beplating 1e en 2e verd.

Eternit Equitone Tectiva

creme, grijs en lichtbruin

waterslagen achtergevel
dakrand
galerijplaten
hekwerken

aluminium
aluminium daktrim
prefab beton
staal of aluminium gepoedercoat

platinagrijs
antracietgrijs

vluchttrap Noord en Zuid

staal, verz. en gepoedercoat (muv.
tredes)

antracietgrijs

voordeuren woningen begane grond
kozijnen woningen
ramen woningen

kunststof, model ntb.
kunststof, profiel ntb.
kunststof, profiel ntb.

basaltgrijs
zuiverwit
zuiverwit

klepramen woningen

kunststof, model ntb.

basaltgrijs

terrasdeuren woningen begane grond
balkondeuren
gemeenschappelijke buitendeuren
(vluchtdeuren, trappenhuisdeuren)
pui hoofdentree + hoofdentree deur
brievenbus- en belpaneel

kunststof, model ntb.
kunststof, profiel ntb.
kunststof, model ntb.

basaltgrijs
basaltgrijs
basaltgrijs

hardhout zowel kozijn als deur
rvs geborsteld

basaltgrijs

ventilatieroosters

aluminium

zuiverwit

VOORGEVEL

vloer terrassen begane grond
GALERIJGEVEL

antracietgrijs

KOZIJNEN

voor+mk deuren galerij (2.02, 2.10 en 2.13)
voor+mk deuren galerij (2.01 en 2.07)
voor+mk deuren galerij (2.03 en 2.09)
voor+mk deuren galerij (2.04, 2.08 en 2.12)

lentegroen
kunststof, model met glasstrook
tbv voordeuren, model dicht tbv
meterkasten

voor+mk deuren galerij (2.06, en 2.11)
voordeuren inpandig
doorvalbeveiliging ramen
hekwerken incl. franse balkons

cactusgroen
zachtbruin
donker denim
zachtblauw

hpl toplaag
staal of aluminium gepoedercoat
staal of aluminium gepoedercoat

grijsblauw
antracietgrijs
antracietgrijs
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materiaal

kleur

vloer entreehal, trappenhuis bg

tegels met plintstrook

ntb

schoonloopmat entreehal en fietsentoegang

ntb

antraciet

vloeren hallen en gangen verd.

vloerbedekking verlijmd

ntb

wanden entreehal

sauswerk tot 1,5 m1 daarboven
spack
spack

kleur ntb tot aan 1,5 m1
+ daarboven wit
wit

plinten

hardhout 12 x 60 mm

grijsbeige

plafonds trappenhuis bg en verd.

heradesign plano

zuiverwit

plafonds gang / galerij 1e verd.

spack

wit

binnenkozijnen gangen, trappenhuizen ed.
voordeurkozijnen en bergingkozijnen

hardhout

zuiverwit

binnendeuren gangen, trappenhuizen ed.

hardhout

grijsbeige

trappen (hoofdtrap)
muurleuning + traphek

prefab beton
staal of aluminium, gepoedercoat

betongrijs
grafietgrijs

liftdeur

staal

n.t.b.

vloer liftkooi
zijwanden liftkooi

marmoleum
gelakt staal

n.t.b.

plafond liftkooi

gelakt staal geperforeerd

n.t.b.

vloer bergingen en bergingsgangen en
fietsentoegang
wanden bergingsgangen en bergingen
wanden fietsentoegang
bergingsdeuren
plafond bergingsgang en fietsentoegang

zandcement dekvloer inge- strooid
met carborundum oid.
kzst vellingblokken zichtwerk
spack
stompe deur
houtwolcement fijndradig

grijs

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN

binnenzijde galerijgevel , gangwoning-wand
aan beide zijden, wanden trappen-huizen.

n.t.b.

wit
zandgeel
wit

