




  Kleur- en materiaalstaat exterieur Bram Markerink Bouwkunst
 Projectnr. : 19 04

 Project : nieuwbouw woonhuis met kelder met zwembad en vrijstaande paardenstallen voor de fam.Pals a.d. Verlengde Herendijk 7, Emmen

 Fase : prijsvorming

 Datum : 30-01-2020, gew: 03-03-2020

 Versie : definitief

OMSCHRIJVING MATERIAAL / MERK KLEUR

Gevelsteen
Gillrath, MSZ GR301D afmeting: of 290x90x40 of 

480x100x50, n.t.b.
donker bruin genuanceerd

verband: stootvoegloos wildverband

voeg: doorstrijkvoeg, mortel op kleur antraciet

topgevels, vanaf 1e verdiepingsvloer
Verticale houten delen in 2 breedtes, open 

aangebracht, vv beits / Lasur
bruin-grijs

boei tpv platdak tussen de twee zadeldaken
Koperen felswerk, verticaal (incl. afdekker 

dakrand)
donkerbruin koper

onderzijde carportdak / tpv voordeur
houten delen als gevel, verdeling doorlopend 

vanuit gevel, vv beits / Lasur
bruin-grijs

Buitenkozijnen Aluminium of staal, ntb, conform werkomschrijving donkergrijs, RAL7021

Draaiende delen Aluminium, conform werkomschrijving donkergrijs, RAL7021

Schuifpuien Aluminium, conform werkomschrijving donkergrijs, RAL7021

Buitenjalouziën achter de gevelbekl. / bu.spouwblad
Bij voorkeur fabrikant v/d bu.kozijnen, ofwel Roma 

Modulo S

Waterslagen onder bu.kozijnen in de houten gevels aluminium, fabr. en type; zie t.o. donkergrijs, RAL7021

Raamdorpels onder bu.kozijnen in gemetselde gevels Natuursteen, Belgisch hardsteen, gezoet donkergrijs

Muurafdekkers
Afdekking op de tuinmuren tpv voordeur, carport en 

keerwanden achterzijde
Natuursteen, Belgisch hardsteen, gezoet donkergrijs

ONDERDEEL

GEVELS:

gevelsteen

Gevelbekleding

Boei / dakrand

Buitenplafonds

kozijnen

Zonwering

Waterslagen / raamdorpels
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lateien en geveldragers staal, 'catnic', geen dikke warmgewalste profielen gecoat in kleur: RAL 7021

schuine daken keramische vlakke pan, fabr.en type, ntb donkergrijs

plat dak epdm donkergrijs

dakranden onderdeel van het koper felswerk vd boei donkerbruin koper

balustrade op stramien as 6, begane grond volglas, langs bovenzijde voorzien van rvs buis glas / rvs

trap balustrade buitentrap
rvs belusters langs bovenzijde voorzien van rvs 

buis
rvs

goten onder de schuine daken bakgoot B37, koper donkerbruin koper

afvoeren onder de goten buis, koper donkerbruin koper

bestrating kelderdek langs achtergevel Schellevis grootformaat tegels ntb

goten hwa bestrating rvs sleufgoot, Aco Slotline rvs

buitentrap van terras beggr naar verdiept terras 

achtergevel
Schellevis trapelement L vorm ntb

Stalen geveldragers

Bestrating:

Goten / hwa

DAK: 

Balustraden:
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