Afwerking woningen
Nieuw Nachtegaalplein
waar je de stad beleeft

Algemeen
Beglazing

Hoog rendementsglas HR++.

Kozijnen, puien, ramen, deuren

Buiten kozijnen: hout, kleur wit
Binnendeur kozijnen: staal, kleur wit (RAL 9010).

Binnendeur

Opdek deuren, kleur wit.

Hang- en sluitwerk

Conform Politie Keurmerk Veilig Wonen
(op woning niveau).

Wandafwerking

Sausklaar afgewerkt; wat betekent dat er meteen
geschilderd kan worden.

Plafondafwerking

Spuitwerk, kleur wit.

Trappen

Dekkend schilderwerk, behalve treden en gedeelten
in trapkast.

Verwarmingsinstallatie

Mechanische ventilatie en ventilatie
gevel

MV box zolder en Buva roosters in raam

Thermostaat

Honeywell Chronotherm Touch Modulation

Zonnepanelen

0/0/2018

Combi HR CV ketel CW4.
Begane grond distributie dmv vloerverwarming.
Eerste verdieping distributie dmv radiatoren/ convectoren.

Per woning zijn 3 PV-panelen voorzien op basis van
een “indak” systeem. Omvormer wordt geplaats in de
technische ruimte op de zolder etage.
En zonnecollector ten behoeve van zonneboiler

Communicatie in woning

Loze leiding van meterkast naar woonkamer en
hoofdslaapkamer. Telefoonaansluiting alleen in de
woonkamer.

Veiligheid

Optische/akoestische rookmelders aanwezig.

Duurzaamheid

EPC norm 0,4.

Parkeerplaats

Parkeren op openbaar terrein

Afwerking voor- en achtertuin
Berging

Houten berging achterin in de tuin met deur. Glasopening in deur voorzien van gelaagd glas.

Tuin, terras, hagen
Privacy schermen

Terras, grijze betontegels. Gemetselde erfscheidingen, met houten schermen op de plaatsen als aangegeven op de situatietekening. Erfscheiding aan
achterzijde percelen, hardhouten palen voorzien van
bouwmatten en hedera begroeiing. Erfscheidingen
tussen de woningen door middel van hekwerk hoog
1800mm voorzien van hedera begroeiing. Tpv het
terras is een privacy doek voorzien.
Nabij berging opstelplaats rolcontainers door middel
van betontegels.
Voorzijde (voordeur) en achterzijde terras een armatuur.

Verlichting buiten

Keuken

Indeling afhankelijk van woningtype, zie plattegronden

Keuken

Merk Keller type GL2000

Combimagnetron

Siemens, combimagnetron

Kookplaat. (elektrisch)

Siemens, Smartinduction 60cm, 4 zones.

Afzuigkap + RVS achterwand

Siemens, recirculatie

Koelkast + vriesvak

Siemens, integrale koel-vrieskast, 103cm A+

Vaatwasser

Siemens, Speedmatic

Kraan

Franke mengkraan Galley, chroom

Keukenblad, spoelbak RVS

Dekker, spoelbak Franke BXX R10

Kleur werkblad

Quartsiet - Grey

Plint en rompkleur

Wit

Sanitair
Toilet

Vrij hangend, Sphinx wit 345 serie

Fonteintje

Fontein Sphinx wit 345 serie

Wandafwerking

Tegelwerk, kleur wit

Vloertegels toilet

Tegelwerk, kleur antraciet

Douche

Douchedeur Hüppe

Vloertegelwerk badkamer

kleur antraciet 30x30 cm en in douchehoek stroken

Douchegarnituur

Grohe Euphoria glijstangcombinatie + handdouche

Thermostatische douchekraan

Grohe Grohterm 1000 Cosmopolitan douchemengkraan

Wastafel

Sphinx type 345 (afmeting 120 cm)

Spiegel

Rechthoekig (afmeting 120 x 80 cm)

Wastafelkraan (2x)

Grohe, éénhendelmengkraan

Verwarming

Quinn Designradiator in badkamer
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