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Vloeropbouw d=420mm:
-afwerklaag 50mm
-druklaag 70mm
-geïsoleerde kanaalplaat 350mm (200+150)

fundering volgens opgave constructeur

30mm stelruimte

440 ok fundering

1040 bk fundering

1380 bk kanaalplaatvloer

1450 bk druklaag

1500 bk afwerklaag

1900 bk prefab zitje

structural glazing

prefab zichtbeton (bankje)

ondersteuning bankje
materiaal ter keuze aannemer

bestra ng

AS



K A W 170024 Basisschool  |  VO  |  in opdracht van SKOVV & PPO de link, Renkum

02
1:10            25-10-2017

Vloeropbouw d=320mm:
-afwerklaag 50mm
-druklaag 70mm
-kanaalplaat 200mm

4200 ok systeemplafond =

          ok prefab beton

4730 ok kanaalplaatvloer

4930 ok kanaalplaatvloer

5000 bk druklaag

5050 bk afwerklaag

5650 ok kozijn

aluminium renova eprofiel
voorzien van vast glas

Wandopbouw d=350mm:
-kalkzandsteen 150mm
-hoogwaardige isola e 117mm
-luchtspouw 33mm
-baksteen 100mm

aluminium waterslag

beves gingsconstruc e
volgens opgave constructeur

systeemplafond verdekt systeem

117mm hoogwaardige isola e

prefab zichtbeton 100mm

structural glazing

kunststeen vensterbank

AS
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7850 ok systeemplafond

7862 bk kozijn

8330 ok kanaalplaatvloer

8530 bk kanaalplaatvloer

8600 bk druklaag

8650 bk afwerklaag

8770 ok prefab beton

9460 bk prefab beton

9500 bk dakrand

Wandopbouw:
-kalkzandsteen 150mm
-hoogwaardige isola e 117mm
-luchtspouw 33mm
-baksteen 100mm

aluminium renova eprofiel
voorzien van vast glas

Wandopbouw 'dakrand':
-HSB element
-luchtspouw 33mm
-prefab zichtbeton 100mm

Dakopbouw:
-dakbedekking
-afscho sola e 16mm/m1

 hemelwaterafvoeren binnendoor
 niet aanwezig in het gevelaanzicht
-afwerklaag 50mm
-druklaag 70mm
-kanaalplaat 200mm

aluminium daktrim

systeemplafond verdekt systeem
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3380 bk kozijn

4200 ok systeemplafond

4730 ok kanaalplaatvloer

4930 bk kanaalplaatvloer

5000 bk druklaag

5050 bk afwerklaag

3400 ok prefab beton

4250 bk prefab beton

5050 bk tegels

Wandopbouw d=250mm:
hoogwaardige isola e 117mm-

luchtspouw 33mm-
baksteen 100mm-

beves gingsconstruc e
volgens opgave constructeur

prefab zichtbeton 100mm

prefab zichtbeton 100mm

aluminium renova eprofiel
aluminium deurkozijn met glas

Wandopbouw:
kalkzandsteen 150mm-

hoogwaardige isola e 117mm-

beves gingsconstruc e
volgens opgave constructeur

systeemplafond verdekt systeem

Vloeropbouw d=340mm:
tegels op dragers-

dakbedekking-
afscho sola e 16mm/m1 (gem 65mm dik)-

 hemelwaterafvoeren binnendoor
 niet aanwezig in het gevelaanzicht

kanaalplaat 200mm-
hoogwaardige isola e 117mm-

Vloeropbouw d=320mm:
afwerklaag 50mm-

druklaag 70mm-
kanaalplaat 200mm-

aluminium deurkozijn met glas

hardstenen onderdorpel

AS

5737 bk metselwerk

6050 bk handregel

Wandopbouw d=350mm:
baksteen 100mm-

luchtspouw 150mm-
baksteen 100mm-

prefab zichtbeton afdekker

stalen handregel 60x20x2mm
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7780 ok prefab beton

7990 bk prefab beton

8330 ok kanaalplaatvloer

8530 bk kanaalplaatvloer

8600 bk druklaag

8650 bk afwerklaag

8770 ok prefab beton

9460 bk prefab beton

9500 bk dakrand

opbouw wand d=250mm:
hoogwaardige isola e 117mm-

luchtspouw 33mm-
baksteen 100mm-

opbouw wand 'dakrand' d=363mm:
HSB element-

luchtspouw 33mm-
prefab zichtbeton 100mm-

opbouw dak:
dakbedekking-

afscho sola e 16mm/m1-
 hemelwaterafvoeren binnendoor

 niet aanwezig in het gevelaanzicht
afwerklaag 50mm-

druklaag 70mm-
kanaalplaat 200mm-

aluminium daktrim

beves gingsconstruc e
volgens opgave constructeur

prefab zichtbeton 100mm

117mm hoogwaardige isola e

aluminium renova eprofiel
aluminium deurkozijn met glas

Wandopbouw:
kalkzandsteen 150mm-

hoogwaardige isola e 117mm-

systeemplafond verdekt systeem
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Vloeropbouw d=420mm:
-afwerklaag 50mm
-druklaag 70mm
-geïsoleerde kanaalplaat 350mm

geïsoleerde kantplank

bestra ng

-1070 bk fundering

-470 bk fundering

-50 bk druklaag

0 bk bestra ng = afwerklaag

aluminium deurkozijn met glas
hardstenen onderdorpel

posi e schoonloopmat
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3138 bk kozijn

Vloeropbouw d=320mm:
-afwerklaag 50mm
-druklaag 70mm
-kanaalplaat 200mm

Wandopbouw d=350mm:
-kalkzandsteen 150mm
-hoogwaardige isola e 117mm
-luchtspouw 33mm
-baksteen 100mm

3150 ok steen

3175 ok prefab beton

4200 ok systeemplafond

4560 ok steen

4585 ok prefab beton

4720 ok kanaalplaatvloer

4930 bk kanaalplaatvloer

5000 bk druklaag

5050 bk afwerklaag

Wandopbouw d=812mm:
-kalkzandsteen 150mm
-hoogwaardige isola e 117mm
-luchtspouw 445mm
-lateiconstruc e 100mm

aluminium renova eprofiel
aluminium deurkozijn met glas

beves gingsconstruc e
volgens opgave constructeur

117mm hoogwaardige isola e

staand halfsteensverband

prefab beton met steenstrips

systeemplafond
verdekt systeem

AS
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Wandopbouw d=350mm:
-kalkzandsteen 150, 214mm
-hoogwaardige isola e 117mm
-luchtspouw 33mm
-baksteen 100mm

Opbouw rekje:
2x gipsplaat 25mm-

dampremmer-
hoogwaardige isola e 100mm-

s jl- en regelwerk-

aluminium renova eprofiel
aluminium raamkozijn met glas

aluminium renova eprofiel
voorzien van vast glas

construc e volgens
opgave constructeur
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helling lichtstraat 15°

7615 bk kozijn

7750 ok systeemplafond

8330 ok kanaalplaatvloer

8530 bk kanaalplaatvloer

8600 bk druklaag

8650 bk afwerklaag

8900 ok lichtstraat

9620 bk lichtstraat
Opbouw dak:
-dakbedekking
-afscho sola e 16mm/m1

 hemelwaterafvoeren binnendoor
 niet aanwezig in het gevelaanzicht
-afwerklaag 50mm
-druklaag 70mm
-kanaalplaat 200mm

Opbouw wand:
-2x gipsplaat 25mm
-ms-profielen 50mm
-isola e 40mm
-2x gipsplaat 25mm

Stalen ligger conform
opgave constructeur

opbouw rekje 180mm:
-2x gipsplaat 25mm
-dampremmer
-isola e
-s jl- en regelwerk
-WBP mul plex

systeemplafond verdekt systeem

hardhouten montagekozijn

beves gingsconstruc e lichtstraat
volgens opgave constructeur

lichtstraat met aluminium
vliesgevelprofielen
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