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buitengevels 200 mm (nader te bepalen)
   voorzien van 100 mm isolatie en
   afgewerkt met een structuurpleister
   systeem, daarna sauzen vlgs leverancier

bitumineuze dakbedekking
100 mm hoogwaardige isolatie
betondak (nader te bepalen)

gewapend betonnen
   funderingsvloer
(schuine vloer later inbrengen)
afwerking nader te bepalen

bitumineuze dakbedekking
geïsoleerde dakplaat
balklaag ca. 71 x 171 mm 600 h.o.h.
akoestisch plafond aanbrengen

bestaande spanten
vrijmaken van alle materialen
eventueel repareren
borstelen en beitsen

bestaande stalen ramen
   vervangen

bestaande stalen ramen
   vervangen

beplating tegen houten
   regelwerk, schilderen

verdieping afsluiten met gelaagde
   glazen panelen, voorzien van
   geluidwerende folie

bestaande dak handhaven
naisoleren tussen gordingen ca. 180 mm
aanbrengen dampremming
afwerken met akoestische plafondplaat

70 mm afwerkvloer
combinatie vloer
100 mm isolatie
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0 bestaande dakbedekking inclusief
   isolatie verwijderen
nieuwe bitumineuze dakbedekking
aanbrengen nieuwe hoogwaardige
   PU isolatie ca. 100 mm
(bestaande dak bestaat uit houten balken

bestaande dakbedekking inclusief
   isolatie verwijderen
nieuwe bitumineuze dakbedekking
aanbrengen nieuwe hoogwaardige
   PU isolatie ca. 100 mm
(bestaande dak bestaat uit houten balken
   met underlaymentplaten gedekt)
bestaande systeemplafond verwijderen
   en nieuw akoestisch plafond aanbrengen

bestaande dak handhaven
naisoleren tussen gordingen ca. 180 mm
aanbrengen dampremming
afwerken met akoestische plafondplaat

bestaande spanten
vrijmaken van alle materialen
eventueel repareren
borstelen en beitsen

tussen de bestaande spanten een
nieuwe balklaag aanbrengen
deze afwerken met houten planken
tussen de balklaag akoestisch isoleren
akoestische systeemplafond

dakramen plaatsen afmetingen
   ca. 900 x 1600 mm, per drie
   stuks koppelen en ravelen in
   bestaande kap

bestaande stalen ramen
   vervangen

bestaande stalen ramen
   vervangen

bestaande dakbedekking inclusief
   isolatie verwijderen
nieuwe bitumineuze dakbedekking
aanbrengen nieuwe hoogwaardige
   PU isolatie ca. 100 mm
(bestaande dak bestaat uit houten balken
   met underlaymentplaten gedekt)
bestaande systeemplafond verwijderen
   en nieuw akoestisch plafond aanbrengen bestaande dakrand verhogen

   i.v.m. aanbrengen nieuw dak

knieschot met deuren
   voor extra bergruimte

geisoleerde Metal-stud wand,
   afwerken en sauzen

geisoleerde Metal-stud wand,
   afwerken en sauzen

bergruimte

MFCA Voorschoten, Wijngaardenlaan 4 Voorschoten 20.17
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