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OPBOUW VLOER KANTOOR
- cementgebonden plaat, d=25
- gipsvezelplaten, d=2x12,5mm
- houtvezelplaat, d=20mm
- honingraadsysteem dekloer, d=30mm
- CLT-vloer cf. opgave constucteur
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kozijnstijl t.h.v. koopse kanten Accoya delen infrezen 10mm, schijnvoeg

kozijnstijl t.h.v. koopse kanten Accoya delen infrezen 10mm, schijnvoeg
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90x114

67x114

OPBOUW KOZIJN (U-waarde cf. EPC-berekening)
houten kozijnsysteem, raam
- kozijn: stijlen/dorpels, accoya hout
- triple glas, doorvalveilig d=45mm
- plaatselijk v.v. draaikiepraam
AFWERKING cf. MATERIAALSTAAT

OPBOUW KOZIJN (U-waarde cf. EPC-berekening)
houten kozijnsysteem, raam
- kozijn: stijlen/dorpels, accoya hout
- triple glas, letselbeperkend d=45mm
- plaatselijk v.v. draaikiepraam

balkhoogte +100mm

GEVELBEKLEDING
- Accoya delen 18x68mm h.o.h. +/-75mm, naad +/-5mm
- ventilatielatten, zwart Accoya, h.o.h. cf. opgave leverancier
- UV-bestendig spinvliesfolie, zwart dampopen
- houten rekwerk vullen met Kooltherm isolatie, d=63mm
- doorlopende stijlen kozijn
- multiplex, d=12mm
- kooltherm isolatie, d=50mm
- dampremmende laag
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compriband t.b.v. luchtdichting
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PRINCIPEDETAIL GEVEL
VERTICAAL

1. contructie van CLT, losmaakbaar ontworpen

2. circulaire afwerkvloer, losmaakbaar

3. kozijnen en dichte delen tussen kozijnen van 
onbehandeld Acoya hout

4. voor de kierdichting is compriband gebruikt 
zodat alles losmaakbaar is.
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GEVELBEKLEDING
iroko gevelplanken (Tripolis), afmetingen cf. geveltek. d=30mm
5x in het midden geschroefd op achterconstructie
eventueel kromgetrokken zijde planken aan Rockpanel zijde,
max 10mm afwijking t.o.v. vlakke plank

BINNEN

BUITEN

GEVELBEKLEDING (bi-bu)
- regelwerk verduurzaamd vuren, 28x70mm h.o.h. n.t.b.
- regelwerk verduurzaamd vuren, 22x70mm h.o.h. n.t.b.
- Rockpanel, d=8mm t.p.v. plaatnaden EPDM
schuimvoegband
- nagels, losmaakbaar, in kleur plaat

stelruimte CLT ±5mm cf. opgave leverancier houtconstructie

luchtdichte tape

stelkozijn, v.v. dubbele kierdichting
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OPBOUW KOZIJN (U-waarde cf. EPC-berekening)
houten kozijnsysteem, raam
- kozijn: stijlen/dorpels, accoya hout
- triple glas, letselbeperkend d=45mm
- plaatselijk v.v. draaikiepraam
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zwarte waterkerende tape
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aluminium zetwerk, d=2mm
verlijmen op achterconstructie
AFWERKING cf. MATERIAALSTAAT

compriband t.b.v. luchtdichting

loze ruimtes vullen met isovlas isolatie d=30/20mm

multiplex strook op kopse kant wandelemen d=18mm

-
-
-
-
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OPBOUW GEVEL KANTOOR bi-bu (Rc cf. EPC-berekening)
houten CLT-wand, cf. opgave constructeur
HSB-element cf. opgave leverancier
isovlas isolatie, d=260mm tussen I-liggers
ISB beplating, d=12mm

-bestendig spinvliesfolie, zwart, dampopen

PRINCIPEDETAIL GEVEL
HORIZONTAAL
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1. gevelhout van donor gebouw Tripolis

2. I-kolommen in HSB paneel zorgen voor minder 
koudebruggen en minder materiaalgerbuik. De 
panelen zijn gevuld met vlas

3. de hergebruikte houten geveldelen zijn krom. 
Per gevel zo geplaatst en gesorteerd dat dit 
geen afbreuk aan de architectuur doet

4. vlas gebruikt als isolatiemateriaal

5. ISB beplating bij HSB element gebruikt. 
natuurspaanplaat, eco-variant van OSB

6. De HSB panelen gevuld met vlas hebben een 
standaard afmeting. 

7. losmaakbare CLT constructie gebuikt. 

8. voor de gevelbeplating is een nagel gebruikt 
die losmaakbaar is. hierdoor zijn de platen los 
te halen van de gevel zonder een aluminium 
achtercontructie te hoeven gebruiken.


