OPBOUW DAK:
- bitumineuze dakbedekking (geen grind toepassen)
- isolatie, RC min 6
- houten balklaag cf opg constr.: 58 x 170 mm, max h.o.h. 600 mm, gelegen in
- staalconstuctie: IPE 360 / HE260A
- verlaagd plafond
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- houten balklaag cf opg constr.: 58 x 170 mm, max h.o.h. 600 mm, gelegen in
- staalconstuctie: IPE 360 / HE260A
- verlaagd plafond
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IPE 360
L200.100.10

HE100A,
gelast op
IPE360

houten balklaag
afm 46 x 121 mm
h.o.h. max 600 mm
kwal. C24

L200.100.10
HE260A

OPBOUW LUIFEL:
- bitumineuze dakbedekking
- hoogwaardige isolatie (PIR)
- underlayment
- houten balklaag 46 x 121
- regelwerk, waartussen:
- hoogwaardige isolatie (PIR)
- multipaint, kwaliteit exterieur
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gelast op
IPE360

houten balklaag
afm 46 x 121 mm
h.o.h. max 600 mm
kwal. C24

HE260A

OPBOUW LUIFEL:
- bitumineuze dakbedekking
- hoogwaardige isolatie (PIR)
- underlayment
- houten balklaag 46 x 121
- regelwerk, waartussen:
- hoogwaardige isolatie (PIR)
- multipaint, kwaliteit exterieur

stalen kolom
HE140A
in HSB wand weggewerkt

Gevelbekleding:
- blind bevestigd
- geventileerd
- op afstandhouders gemonteerd

HE140A

3040

2700

3400

HSB-wand
min Fermacell, min dik 12,5 mm

HE140A

Materiaal en kleur:
- zink, (fabr Rheinzink)
- artCOLOR line
- PVDF gecoat in de kleur pearl-gold
- cassettes

10750 + Peil
10650 + Peil

buitengevelisolatie + stucwerk, bestaand (te handhaven)
prefab betonnen gevelelement bestaand (te handhaven)
prefab betonvloer bestaand (te handhaven)

buitengevelisolatie + stucwerk, bestaand (te handhaven)
prefab betonnen gevelelement bestaand (te handhaven)
prefab betonvloer bestaand (te handhaven)

DOORSNEDE OVER ZIJGEVEL
(DETAIL GELDT VOOR BEIDE ZIJGEVELS)
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DOORSNEDE OVER GEVEL
GELDT VOOR DE VOOR- EN ACHTERGEVEL
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A

B

situatie:

bestaand

procesfase:

aanvraag
vergunning

onderwerp:

detaillering
schaal 1:20

Opdrachtgever:

BLADNR.:
BN-10
toevoeging:

Coltavast B.V.
Hazenkoog 4
1822 BS Alkmaar

Betreft:
plan voor het uitbreiden van een kantoorpand
met een extra bouwlaag en dakopbouw, op een perceel,
gelegen aan de Naritaweg 199 - 209 te Amsterdam
Behoort bij aanvraag Omgevingsvergunning
aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Amsterdam

ALLE MATEN DOOR DE AANNEMER
IN HET WERK TE CONTROLEREN
ALLE CONSTRUCTIES VOLGENS
BEREKENINGEN CONSTRUCTEUR
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