Kleur- en materiaalstaat
appartementen

gevels

materiaal

kleur

gevelafwerking

keramische gevelsteen

beige wit gesinterd

accent gevelafwerking

keramische gevelsteen

pistache gesinterd

kleurlagen om en om

gevelafwerking dakopbouw

geperst steenwol

bruin-zwart

RAL 8022

hemelwaterafvoeren

kunststof

grijs

pluvia

brievenbussen

metaal

bruin-grijs

RAL 7013 in buitenkozijn

balkons

beton

grijs naturel

balkonhekken

metaal duplex verzinkt

bruin-grijs

balkonhekken penthouse

hardglas met handregel metaal

RVS

daken

materiaal

kleur

toelichting

dakbedekking hellend dak

n.t.b.

dakbekleding

zonnepanelen

zwart

monokristallijn

dakbekleding

betontegels 500 x 500 mm

grijs naturel

dakbekleding

mossedum

groen gemeleerd

RAL 1019

roosters in daken

metaal duplex verzinkt

bruin-zwart

vegetatiedak

dakrand hellend dak

metaal

licht-bruin

vegetatiedak

dakrand

metaal

bruin-zwart

vegetatiedak

kozijnopeningen

materiaal

kleur

toelichting

buitenkozijnen in metselwerk

kunststof

bruin-grijs

RAL 7013

buitenkozijnen in dakopbouw

kunststof

bruin-zwart

RAL 8022

kozijn toegang entree/berging

kunststof

bruin-grijs

RAL 7013

deur toegang entree/berging

kunststof

bruin-grijs

RAL 7013

bergingskozijnen

hardhout

wit

RAL 9010

bergingsdeuren

hardhout

wit

RAL 9010

lateien in metselwerk

metaal, thermisch verzinkt

bruin-grijs

RAL 7013

onderdorpels buitendeuren

composiet

zwart

waterslagen in metselwerk

metaal

bruin-grijs

RAL 7013

waterslagen in dakopbouw

metaal

bruin-zwart

RAL 8022

bellenplateau

toelichting

in buitenkozijn
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RAL 7013

interieur woningen

materiaal

kleur

toelichting

wanden draagconstructie

kalkzandsteen

naturel

behangklaar (niet sausklaar)

wanden seperaties

cellenbeton

naturel

behangklaar (niet sausklaar)

wanden badkamer

tegels 200 x 400 mm

wit glans of mat

keuze via showroom Esselink

wanden toilet tot 1.40 m

tegels 200 x 400 mm

wit glans of mat

keuze via showroom Esselink

lwanden toilet vanaf 1.40 m

structuurspuitwerk

wit

vloeren

zand-cement

grijs naturel

vloer badkamer

keramische tegels 300 x 300 mm

keuze uit 4 kleuren

keuze via showroom Esselink

vloer toilet

keramische tegels 300 x 300 mm

keuze uit 4 kleuren

keuze via showroom Esselink

dorpels badkamer en toilet

kunststeen

antaraciet

plafond vlak

structuurspuitwerk

wit

binnenkozijnen

metaal met coating

creme wit

RAL 9010

deuren

hout met opdekprofiel

creme wit

RAL 9010

deurbeslag

metaal

naturel

interieur algemene ruimte materiaal

kleur

toelichting

wanden

structuurspuitwerk

wit

wand accent in entree

vinylbehang

n.t.b.

wanden bergingen

kalkzandsteen vellingkant

naturel

vloerafwerking entreehal

keramische tegels 600 x 600 mm

antraciet

vloerafwerking hal verdieping

tapijt

antraciet

vloerafwerking in gangen

tapijt

antraciet

vloerafwerking berging + gang

zand-cement + slijtlaag

naturel

vloerplint

hardhout 12 x 60 mm

wit

plafond entree en hallen verd.

structuurspuitwerk

wit

plafond gangen

plafondtegels 600 x 1600 mm

wit

plafond bergiing + gang

beton

grijs naturel

kozijnen CVZ kast, berging

hardhout

wit

RAL 9010

deur CVZ kast, berging

hout met kunststof toplaag

wit

RAL 9010

kozijn lift

RVS

naturel

deuren lift

RVS

naturel

trapelementen

beton

grijs naturel

trapleuningen en hekken

metaal

bruin-grijs
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wallprint

keuze via showroom Esselink

RAL 9010

RAL 7013

