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Het project De Zalmhaven te Rotterdam bestaat uit een woontoren van circa 215 meter hoog (De Zalmhaven I), twee woontorens
van circa 70 meter hoog (De Zalmhaven II en III) en een plint met twee rijen Herenhuizen aan de Houtlaan en de Gedempte
Zalmhaven. De Herenhuizen omsluiten een vierlaagse gemeenschappelijke stallingsgarage met een in- en uitrit aan de Houtlaan.
Op het dak van de stallingsgarage komt een daktuin, die toegankelijk is voor alle bewoners van het complex.
Voor u ligt de technische omschrijving van de Herenhuizen van het woonproject De Zalmhaven. Hierin leggen wij u per onderdeel
uit hoe uw woning wordt samengesteld, afgewerkt en wat u in de diverse ruimtes mag verwachten. Deze technische omschrijving is
onderdeel van de contractstukken bij de koop van het woning en is onlosmakelijk verbonden met de verkooptekeningen.
Voor de inrichting en afwerking van de stallingsgarage van de Zalmhaven II en III: raadpleeg de hiervoor samengestelde
Technische Omschrijving.
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Algemeen
Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten
aanzien van wijzigingen, voortvloeiende uit nadere planuitwerking en de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.
Wij zijn gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid tijdens de uitvoering blijkt,
mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit
en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen
van de partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening
van meerdere of mindere kosten. De indeling op de situatietekening van het openbare terrein (paden, groen e.d.) en gemeenschappelijke ruimtes zijn opgesteld aan de hand van de laatste
gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedssfeer van
deze koop.
De posities van de op de tekening aangegeven schakelaars,
lichtaansluitpunten, ventilatieventielen, ventilatieroosters enz. zijn
indicatief. De juiste plaats kan bij verdere planuitwerking afwijken. De genoemde maten in de tekeningen en in de technische
omschrijving zijn nooit exact, maar circa-maten.
Bij tegenstrijdigheden gaat de technische omschrijving voor de
contracttekeningen. Waar op tekening of in andere verkoopstukken ‘parkeergarage’ staat vermeld, dient ‘stallingsgarage’ gelezen te worden.
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Functie en gebruik plandeel De Zalmhaven I, II, III en
Herenhuizen
De Zalmhaven I bestaat voor het merendeel uit appartementen
en woningen. Naast deze appartementen komen onderin de toren enkele kantoren en zijn er een gym en een binnentuin met
parkcafé gepland.
Op de hoogste toegankelijke verdiepingen wordt een restaurant
met fenomenaal uitzicht gesitueerd, toegankelijk voor publiek.
Er wordt obstructieverlichting voor het vliegverkeer geïnstalleerd.
Tevens kan er in de toekomst in de top van de toren verlichting op
de buitengevel worden aangebracht.
De Zalmhaven II, III en de Herenhuizen hebben uitsluitend een
woonfunctie.
Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK)
Uw appartement wordt gerealiseerd met SWK-waarborgcertificaat, module IE en IIP. Dit waarborgcertificaat beschermt u tegen risico’s die verbonden zijn aan de aanschaf van een nieuw
appartement. Zo heeft u zekerheden ten aanzien van de kwaliteit van uw appartement, alsook garanties. En u bent beter beschermd bij een faillissement van één van de partijen. Meer informatie kunt u lezen op www.swk.nl.
Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving staat vermeld,
gelden onverkort de door SWK gehanteerde en voorgeschreven
regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, tenzij daarvan uitdrukkelijk en in overleg wordt afgeweken.
Als een omschrijving in deze technische omschrijving onverenigbaar of nadelig is voor u, dan gelden nog steeds de bovengenoemde bepalingen van het SWK.
Bouwbesluit en andere regelgeving
Het Bouwbesluit is ingevoerd om te komen tot het uniformeren
van de bouwvoorschriften. In het Bouwbesluit wordt niet geredeneerd in ‘functionele eisen’, maar in ‘prestatie-eisen’. Dit heeft

tot gevolg dat niet de weg waarlangs bouwtechnische kwaliteit
wordt bereikt, maar de prestatie door constructie en materialen
geleverd, van primair belang is.
De begrippen woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke
worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. In het Bouwbesluit
wordt gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimtes, onbenoemde ruimtes en verkeersruimtes. Hieronder geven wij u een
aantal voorbeelden van de begrippen die van toepassing zijn
op uw woning.
Benaming Bouwbesluit
verblijfsruimte
verkeersruimte
onbenoemde ruimte
technische ruimte
toiletruimte
badruimte
buitenruimte

Benaming brochure / technische
omschrijving
woonkamer, keuken, slaapkamer,
werkkamer, kantoor
entree, hal
onbenoemde ruimte
meterkast, berging / techniek
toilet
badkamer
dakterras / balkon

Naast het Bouwbesluit zijn ook onderstaande voorschriften
en bepalingen van toepassing:
• de gemeentelijke bouwverordeningen van de
gemeente Rotterdam;
• voorschriften en bepalingen van gemeentelijk
bouwtoezicht;
• voorschriften en bepalingen van nutsbedrijven;
• voorschriften en bepalingen van de brandweer.
Daglichttoetreding
Volgens het Bouwbesluit dienen de verblijfsruimtes te voldoen
aan bepaalde eisen ten aanzien van daglichttoetreding. De eis
voor minimale daglichttoetreding wordt berekend aan de hand
van de oppervlakte van het verblijfsgebied.
Door de gekozen architectuur krijgen enkele verblijfsruimtes bij
enkele bouwnummers te weinig daglicht in relatie tot de oppervlakte van de betreffende verblijfsruimte. Voor die betreffende
verblijfsruimtes wordt de zogenaamde krijtstreepmethode toegepast. De krijtstreepmethode geeft aan welk deel van de ruimte
‘officieel’ verblijfsruimte genoemd mag worden. Het overige deel
van de betreffende ruimte die niet als verblijfsruimte bestempeld
mag worden, noemen we onbenoemde ruimte. Op de verkooptekeningen is dit aangegeven middels een stippellijn.
Door de toepassing van deze methodiek voldoen alle woningen
aan de geldende regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding.
Spuivoorziening
Elke verblijfsruimte wordt voorzien van een spuivoorziening in de
vorm van een te openen raam of deur, waardoor (sterk) verontreinigde binnenlucht snel kan worden afgevoerd. Bij enkele woningtypes is hierbij eveneens gebruik gemaakt van de krijtstreepmethode, zoals hiervoor beschreven. Hierbij wordt het officiële
verblijfsgebied verkleind, zonder dat het gebruik van de ruimte
verandert.
Wijzigingen op initiatief van de koper
In deze Technische Omschrijving is omschreven op welke wijze
het Herenhuis standaard wordt samengesteld en afgewerkt.

U wordt in de gelegenheid gesteld om wijzigingen, in overleg
met uw woonadviseurs van BAM Homestudios door te voeren.
Uw woonadviseur is op de hoogte van de geldende voorwaarden en kan u informeren of uw wensen uitgevoerd kunnen worden. De mogelijke aanpassingen staan weergeven in een lijst met
kopersopties. Zoals bijvoorbeeld:
• Het samenvoegen van twee slaapkamers;
• Sanitair;
• Tegelwerk.

De Zalmhaven
Herenhuizen
Zie tevens de bijlage: Materialen- en kleurenstaat.

1.
Fundering
De aard en afmeting van de funderingsconstructie is afhankelijk
van de draagkracht van de bodem en wordt bepaald door een
constructeur. De funderingsconstructies worden uitgevoerd volgens de door de constructeur te vervaardigen tekeningen en na
goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht.
De Herenhuizen worden gefundeerd op een paalfundering. Over
de paalfundering wordt, conform de berekeningen en tekeningen
van de constructeur, een betonnen fundering aangebracht.

2.
Vloeren en bouwmuren
De dragende wanden en vloeren van de woning worden voornamelijk als betonnen constructie vervaardigd.
De betonwanden en vloeren worden behangklaar opgeleverd.
Elementnaden, plaatnaden en materiaalovergangen zijn kwetsbaar voor scheurvorming, dit ten gevolge van zettingen en trillingen in het gebouw. Deze scheurvorming valt niet onder de
garantie.
Dekvloeren
Uw woning wordt, met uitzondering van de meterkast, voorzien
van een zogenaamde akoestische zwevende dekvloer.
De dekvloeren worden minimaal in de voor woningbouw geldende vlakheidsklasse 4 geleverd. Met name bij het na oplevering
aanbrengen van onder andere vloertegels, PVC vloer e.d., kan
het nodig zijn dat u eerst de vloer nog nader uitvlakt of schuurt.
De door u in uw woning aan te brengen vloerafwerking mag
geen negatieve invloed hebben op de geluidsisolatie. De zwevende vloer is vrijgehouden van de omringende constructies en
leidingen door middel van een zacht verend materiaal. In de
dekvloer worden leidingen ten behoeve van de vloerverwarming
opgenomen, u mag daarom in de dekvloer absoluut niet spijkeren, schroeven en/of boren.
Voor het goed functioneren van de aanwezige vloerverwarming
is het uitermate belangrijk dat de warmteweerstand (ook wel:
Rc-waarde of isolatiewaarde) van de vloerafwerking voldoet
aan de gestelde bovengrens van maximaal 0,09 m2K/W. Een

hogere waarde geeft vermindering van comfort(warmte) en een
verhoging van het energieverbruik.
De volgende regels dienen daarbij onder meer in acht te worden
genomen: Steenachtige vloeren (tegels, natuursteen e.d.) dienen
door middel van geëigende kitten, lijmen e.d. op de dekvloer te
worden aangebracht.
Bij parketvloeren is verlijming op de dekvloer toegestaan. Losliggend parket gelegd op een folie of dampscherm (geen verende
constructie) is toegestaan mits de dikte van de folie niet meer bedraagt dan 3 mm.
Bij de aansluiting op de wanden, kozijnen, leidingen e.d. dient
de afwerkingslaag daarvan akoestisch vrijgehouden te worden.
Geadviseerd wordt de naden te voorzien van een kitvoeg. Plinten
juist vrijhouden van de vloer.
Wij adviseren u voor het aanbrengen van de vloerafwerking in
uw woning deskundig advies te vragen aan een specialist en
vervolgens bij elke soort vloerafwerking altijd een schriftelijke
garantie te vragen bij het bedrijf dat de vloer levert en/of aanbrengt. In deze garantie moet staan dat de vloerafwerking geschikt is voor vloerverwarming als hoofdverwarming en dat het
product met eventuele onderlaag de maximale Rc-waarde 0,09
m2K/W niet overschrijdt. Dit ter voorkoming van overlast als gevolg van contactgeluid naar de buren en geschiktheid voor de
vloerverwarming in uw woning.

3.
Binnenwanden
De woningscheidende- en dragende binnenwanden van de Herenhuizen worden uitgevoerd in beton.
De niet-dragende woningscheidende- en binnenwanden worden
uitgevoerd in gipsbetonblokken of metal stud.
In de woning zijn op diverse posities schachten en standleidingen aanwezig, deze worden bouwkundig afgewerkt. Op posities
waar de schachten/standleidingen aansluiten op de wanden
kunnen droogtescheuren ontstaan. Dit valt niet onder de garantie.
Dit is het gevolg van verschillende materialen die samenkomen.

4.
Buitenruimte / balkons
De balkons bestaan uit wit-grijze betonnen platen, met daarin
een goot. Bij een aantal balkons is de onderzijde geluidsabsorberend afgewerkt.
De balkonafscheiding (balustrade) is van glas met aluminiumprofielen en metalen balusters.
Buitenruimte
Afhankelijk van de situatie wordt de buitenruimte voorzien van
een waterdoorlatende vloerafwerking en/of betontegels, spijlenhekwerk.
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5.
Daktuin
Op de stallingsgarage wordt een gemeenschappelijke daktuin
aangelegd.
De daktuin is onder andere toegankelijk vanuit De Zalmhaven
II, III en vanuit De Zalmhaven I via de stallingsgarage. Sommige
Herenhuizen kunnen vanuit de buitenruimte de daktuin via een
trap bereiken.
Op de daktuin worden planten, struiken en bomen geplaatst.
Het ontwerp van de daktuin omvat o.a. wandelpaden en groenvoorzieningen. In de daktuin zijn tevens toe- en afvoervoorzieningen aangebracht voor diverse installaties. Daarnaast is het
mogelijk dat er zonnepanelen op dit dak geplaatst worden.

6.
Buitengevels
De gevels van de woningen worden uitgevoerd als spouwmuurconstructie. De gevels bestaan uit een betonnen binnenspouwblad, isolatie, een luchtspouw en een buitenspouwblad van
voornamelijk aluminium beplating.

7.
Gevelkozijnen, -ramen en -deuren
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De gevelkozijnen en te openen delen worden gemaakt van aluminium en voorzien van isolerende beglazing.
De entreepuien van de Herenhuizen zijn van aluminium met glas.
De middenstijl is verbreed en voorzien van het huisnummer en
een brievenbussleuf.
De sloten op relevante deuren, zoals voordeur/bergingen van
de woningen zijn voorzien van gelijksluitende cilinders.

8.
Binnendeuren en -kozijnen
De binnendeurkozijnen in de Herenhuizen zijn verdiepingshoge
(max. ca. 260 cm hoog) fabrieksmatig afgelakte houten montagekozijnen in de kleur wit. Uitzonderingen hierop zijn deuren
die gesitueerd zijn in betonsparingen, de bergingen/techniek
met toegang vanuit de verblijfsruimte, of deuren waarbij door de
positie van een brandinstallatie of door een lichtpunt een verdiepingshoge deur niet mogelijk is.
In deze situatie wordt boven de deur een zogenaamd spiegelstuk
aangebracht. De binnendeur van de gang naar de woonkamer
heeft een glasvlak.
Onder de deuren worden geen dorpels aangebracht, met uitzondering van de toilet- en badkamerdeuren en indien nodig de
techniekdeuren.
Standaard is voor de deuren rekening gehouden met een vloerafwerkingsdikte van minimaal 5 millimeter en maximaal 15 millimeter. De ruimte tussen de onderkant van de deur en de bovenzijde
van de dekvloer is groot genoeg om met een afwerklaag van
5 – 15 mm te voldoen aan de ventilatie- en geluidseis. In sommige woningen kan het voorkomen dat de spleet onder de deur

niet voldoende is om te voldoen aan de ventilatienorm. In deze
gevallen is een rooster in de deur of een ventilatievoorziening in
de wand opgenomen.
De deurkrukken en schilden zijn van aluminium. De deuren zijn
voorzien van zogenoemde loopsloten en de deuren van de toiletten en badkamer zijn voorzien van een vrij/bezetslot. De meterkast wordt voorzien van een kastslot.

9.
Trappen
In de Herenhuizen komen open vurenhouten steektrappen, bij de
trapkast met dichte stootborden van plaatmateriaal. De trapbomen, trapspil en traphekwerken worden geschilderd, overige delen van de trap zijn onbehandeld. De traptreden en stootborden
worden behandeld met grondverf.
Langs één zijde van de trap wordt een houten leuning aangebracht, transparant gelakt, bevestigd door middel van leuningdragers. Daar waar op tekening is aangegeven wordt een houten
traphek aangebracht, bestaande uit vuren bovenregel en ronde
houten spijltjes welke dekkend geverfd worden.
De buitentrappen naar de daktuin (indien van toepassing) zijn
van staal met roostertreden.

10.
Plafond-, wand- en vloerafwerking
Zie tevens de bijlage materialen- en kleurenstaat interieur
woningen.
Plafondafwerking woningen
Alle betonplafonds in de woningen worden voorzien van stuc- en
sauswerk. Alleen het plafond van de meterkast wordt niet nader
afgewerkt.
Mede door droging en het zetten van het gebouw zullen met
name bij de aansluitnaden en vertandingen, in het plafondvlak
bij plaatnaden etc. (krimp)scheuren ontstaan in het stuc- en sauswerk.
Deze doen geen afbreuk aan het constructie van de woning en/
of de esthetische eisen van het stuc- en sauswerk. Scheuren in het
stuc- en sauswerk zijn niet te vermijden en vallen niet onder de
garantie.
Het bouwkundige plafond maakt onderdeel uit van de akoestische voorzieningen om geluidslekken te voorkomen. Het bevestigen aan of openhalen van dit plafond is om deze reden niet
toegestaan. De ventilatiekanalen van de woning zijn in de betonvloeren opgenomen en kunnen niet verplaatst worden.
Wandafwerking
De wanden in de woningen worden behangklaar opgeleverd. Dit
houdt in dat de wanden geschikt zijn voor behang. De wanden
worden niet afgewerkt met plinten.
Let op: voor de fijnere behangsoorten en voor het schilderen van
de wanden moeten deze door u zelf verder worden afgewerkt/
voorbehandeld. Het toilet (gedeeltelijk) en de badkamer(s) worden voorzien van tegelwerk.

Vloer- en wandtegelwerk
Voor het wand- en vloertegelwerk zijn onderstaande tegels geselecteerd, waaruit u kunt kiezen. Verder wordt u de mogelijkheid
geboden het tegelwerk naar eigen inzicht bij BAM Homestudios
uit te kiezen, tegen nadere prijsopgave en condities. Meer informatie over de geselecteerde showroom en showroomprocedure
treft u in het verkoopdossier aan onder het hoofdstuk meer- en
minderwerk/kopersinformatie.
Wanden van het toilet worden voorzien van witte tegels, afmetingen ca. 25x33 cm rondom tot 1,50 m hoog. Boven het tegelwerk
wordt de wand sausklaar afgewerkt.
De wanden van de badkamer worden voorzien van witte tegels,
afmeting ca. 30x60 cm tot plafond. In de badruimte wordt het
wandtegelwerk vanaf de vloer tot aan het plafond aangebracht.
De naad tussen plafond-wand-tegelwerk wordt wit afgekit. De
uitwendige verticale hoeken worden afgewerkt met een RVS
hoekstrip. De inwendige hoeken, aansluitingen ter plaatse van
kozijnen en aansluitingen met sanitaire toestellen worden afgekit
met siliconenkit.
De afwerkvloeren van badkamer en toilet worden voorzien van
antraciet/zwarte vloertegels, afmeting ca. 60x60 cm. Ter plaatse van de douchehoek (ca. 90x90 cm) zijn dit tegels met aan
afmeting van ca. 60x60 cm, die ten opzichte van de rest van de
vloer op afschot worden aangebracht.
Onder de deuren worden kunststeen/composiet dorpels aangebracht. Wand- en vloertegels worden niet strokend aangebracht.

11.
Schilderwerk
De binnendeuren en kozijnen worden in de fabriek al voorzien
van een witte kleurafwerking.
De waterleidingen die in het zicht komen worden tijdens de bouw
geschilderd. Een uitzondering hierop zijn de leidingen in de meterkast en in de berging/techniek of keukenaansluiting.

12.
Binneninrichting
Projectkeuken
Uw nieuwe woning is voorzien van een stijlvolle en goed uitgeruste Siematic-keuken, voorzien van Siemens-apparatuur. In de
verkoopdocumentatie vindt u een gedetailleerde specificatie van
de keuken die bij uw woning in de V.O.N.-som is inbegrepen. De
keuken wordt na oplevering door de keukenleverancier geleverd.
Omdat de ideale keuken voor iedereen anders is, kunnen we ons
voorstellen dat u zelf een aantal accenten wilt aanbrengen die
aansluiten bij uw woonsituatie en woonstijl.
Door het ontbreken van een gasaansluiting dient er elektrisch gekookt te worden.

13.
Sanitair
Alle woningen worden geleverd met sanitair en tegelwerk, maar
er zijn volop mogelijkheden om het sanitair en tegelwerk te laten
aansluiten bij uw woonsituatie, functionele wensen en smaak. Bij

BAM Homestudios ervaart u wat er allemaal mogelijk is en stemt
u – als u wilt – het sanitair en tegelwerk af op uw persoonlijke
wensen, samen met één van de badkamerspecialisten.
Het sanitair in de woningen is van het merk Duravit, tenzij anders
vermeld. De kranen zijn van het merk Hansgrohe. De kleur van
het keramisch sanitair is wit. Voor zover de stand van zaken in
het bouwproces het toelaat is de koper vrij om het basissanitair te
laten vervallen en/of een keuze te maken uit verschillende typen
en kleuren sanitair. Hierbij wordt verwezen naar de showroomprocedure in de handleiding koperskeuze. Voor adviezen en de
kosten die wijzigingen met zich meebrengen wordt u verwezen
naar BAM Homestudios.
Op de verkooptekeningen staat de indeling van de toiletten en
badkamers aangegeven, hieronder treft u de omschrijving van
het sanitair.
Toilet(ten)
•
een wit vrij hangend wandcloset Duravit DuraStyle Basic
met een bijbehorende closetzitting en druktoetsbediening
inclusief waterbesparende voorziening.
•
een witte porseleinen fontein type Duravit DuraStyle Basic
met een verchroomde fonteinkraan type Hansgrohe Talis
S80 en een verchroomde sifon met vloerbuis.
Badkamer
•
een porseleinen witte wastafel type Duravit D-code
afmeting 120x49 cm, met één- greeps verchroomde
mengkraan van het type Hansgrohe Talis S100 en
verchroomde sifon met muurbuis.
•
een rechthoekige spiegel afmeting ca. 120x60cm.
•
een verchroomde thermostatische douchemengkraan type
Hansgrohe zonder omstelinrichting, met een verchroomde
doucheslang.
•
een glijstangcombinatie met handdouche type Hansgrohe
crometta S showerpipe 240.
•
een draingoot verwerkt in de betegelde vloer van de
douchehoek.
•
een douchewand in de (hoofd)badkamer.
Berging/technische ruimte in woning
• wasmachine-aansluiting
•
een verchroomde kraan met een zwart kunststof
handgreep, beluchter en slangkoppeling
•
een witte kunststof vloerbuis met sifon voor de wasmachine
en droger

14.
Waterleidingen
In de meterkast wordt een wateraansluiting met een watermeter
gerealiseerd door het Nutsbedrijf. Van de watermeter en de afleverset van het energiebedrijf worden koud- en warmwaterleidingen naar onderstaande tappunten gebracht:
Alleen koud water naar:
•
de wasmachinekraan
•
de spoelbak van de toiletcombinatie
•
de fonteinkraan in het toilet
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Koud en warm water naar:
•
de aansluiting in de keuken;
•
de mengkraan van de wastafel in de badkamer;
•
de douchekraan in de badkamer;
•
de badmengkraan per aanwezigheid van het bad.
De aansluitkosten op het waternet zijn opgenomen in de VONprijs van uw woning.

15.
Riolering
De rioleringsleidingen van het regenwater en de vuilwaterriolering worden apart aangesloten op de openbare riolering.
De binnenriolering bestaat uit een leidingstelsel waarop de individuele installaties alsmede de collectieve installaties zijn aangesloten voor de afvoer van het vuilwater naar de buitenriolering.
De leidingen van de binnenriolering worden verzameld in zogenaamde collectieve standleidingen die in een bouwkundige
schacht worden weggewerkt. De standleidingen worden bovendaks belucht.
De aansluitkosten op het rioleringsstelsel zijn opgenomen in de
VON-prijs van uw woning.

16.
Elektra-installatie
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Standaard is uw woning voorzien van voldoende groepen conform het Bouwbesluit. De licht- en andere aansluitpunten, wandcontactdozen en loze leidingen staan op tekening indicatief aangegeven.
In de meterkast wordt een elektra-aansluiting met een elektrameter gerealiseerd door de nutspartijen. Van de elektrameter wordt
een laagspanningsinstallatie aangelegd volgens het centraaldozensysteem.
De leidingen worden weggewerkt in de wanden en vloeren. De
stopcontacten (ook wel wandcontactdozen genoemd) en schakelaars worden uitgevoerd als inbouw. De uitzonderingen hierop
zijn de meterkast en externe berging.
De plaatsen van de schakelaars, lichtpunten en wandcontactdozen zijn indicatief op de verkoopcontracttekeningen weergegeven, de werkelijke plaats kan iets afwijken. De woningen hebben
een belinstallatie met een beldrukker bij de voordeur en een bel
in de verkeersruimte in het woning
Over het algemeen wordt het elektramateriaal op de volgende
hoogte vanaf vloerpeil gerealiseerd.
•
de schakelaars op circa 105 cm;
•
de schakelaar/wandcontactdozencombinaties op
circa 105 cm;
•
de wandcontactdozen op circa 30 cm;
•
de wandcontactdozen boven het aanrechtblad op 120 cm.
Vanuit de meterkast worden twee loze buisleidingen naar de
woonkamer, twee loze buisleidingen naar de hoofdslaapkamer en één loze buisleiding naar de overige slaapkamers aangebracht. Deze onbedrade aansluitpunten zitten op ca. 30 cm
boven de afgewerkte vloer en kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld cai/utp/telefonie.

In de meterkast wordt de telefoon- en/of cai-aansluiting ingevoerd door het nutsbedrijf en afgemonteerd op een overnamepunt. De balkons worden voorzien van een lichtpunt en een
wandcontactdoos. In de inpandige bergingen en/of technische
ruimtes van de woningen wordt een wasmachine- en een condensdrogeraansluiting gemaakt. Beide elektra-aansluitingen zitten op een aparte groep in de meterkast. In de woningen worden
de noodzakelijke rookmelders aangebracht.
De meterkast wordt standaard voorzien van een hoofdschakelaar, de benodigde aardlekschakelaars en de nodige groepen
voor de woninginstallatie
Rookmelders
Rookmelders met alarmfunctie worden aangesloten op het lichtnet, posities zoals indicatief op tekening aangegeven.
Zwakstroominstallatie woningen
De woningen zijn voorzien van een bel-installatie, bestaande uit
een drukknop naast de woningentree, die een signaal geeft in
de hal.
Levering elektriciteit
De projectontwikkelaar zal bij de eigenaar/beheerder van het
elektranetwerk voor oplevering de aansluiting van elektriciteit
aanvragen, zodat bij oplevering elektriciteit beschikbaar is. Per
1 juli 2004 staat het de verkrijger vrij een andere leverancier
te kiezen. Dit kan de verkrijger zelf na oplevering regelen met
inachtneming van de voorwaarden die door de betreffende
energieleverancier zijn gesteld.

17.
Ventilatie
In uw woning wordt een ventilatiesysteem aangebracht op basis
van mechanische toe- en afvoer van lucht. De mechanische toeen afvoer vindt plaats via een gemotoriseerde ventilatiebox in de
berging/technische ruimte, een zogenaamde WTW-unit.
Vanaf de WTW-unit worden kanalen aangebracht in de betonvloer. De kanalen transporteren de lucht naar de betreffende
ruimtes, waar de lucht middels rozetten de ruimte wordt ingeblazen.
De lucht wordt in de keuken, sanitaire ruimtes en opstelplaats van
de wasmachine middels rozetten afgezogen. Vanaf de rozetten
worden kanalen in de betonvloer aangebracht die de lucht naar
de WTW-unit transporteren. De afzuigventielen worden per vertrek ingeregeld. In de keuken is een centrale standenschakelaar
aanwezig.
De kanalen van dit systeem worden voor zover mogelijk in de
vloeren en in de schachten weggewerkt. Door het dak en/of
naar de stallingsgarage is een ventilatie-afvoer aangebracht.
Let op! Op de afzuigpunten in de keuken kan geen afzuigkap
aangesloten worden. U kunt uitsluitend kiezen voor een zogenaamde recirculatiekap.

18.
Verwarmingsinstallaties
Uw nieuwe woning heeft vloerverwarming. De leidingen van
de vloerverwarming zijn in de zwevende dekvloer gelegd. De
vloerafwerking dient geschikt te zijn voor vloerverwarming. Wij
adviseren u zich hierover te laten adviseren door uw vloerspecialist. Steenachtige vloeren geven de beste resultaten. Houten
vloerafwerking, marmoleum en vloerbedekking geven voldoende resultaat, mits deze voldoen aan de eisen die door de leverancier van de vloerverwarming worden gesteld en een maximale isolatiewaarde hebben van Rc = 0,09 m2 K/W.
De badkamer is voorzien van vloerverwarming en een elektrische
handdoekradiator. Het systeem is gebaseerd op relatief lage
temperaturen. Dit betekent in de praktijk dat veranderingen in de
temperatuur langzamer gaan dan bij een reguliere verwarming.
Uw woning wordt voorzien van een afleverset voor voeding van
de verwarming. Deze afleverset wordt geleverd door de energieleverancier.
Bij gelijktijdig functioneren van alle verwarmingselementen en bij
gesloten ramen en deuren, worden tenminste onderstaande temperaturen behaald:
•
Woonkamer/keuken/slaapkamers
20 °C
•
Badkamer
22 °C
•
Verkeersruimte binnen de woning
15 °C
•
Toilet en berging binnen de woning
15 °C *
* niet verwarmd, interne warmtestroom
Deze temperaturen moeten behouden kunnen worden tot ten minste een buitentemperatuur van -10 °C.
In het kader van legionellapreventie bevinden zich in de woning
zogenaamde vrije zones, in deze zones is beperkte vloerverwarming aanwezig. Dit is in verband met stijgende waterleidingen
vanuit de constructievloer.
De afmeting en situering van de vloerverwarmingverdeler(s) en
de afleverset(s), zoals aangegeven in de verkooptekeningen,
alsmede het aantal groepen vloerverwarming, zijn indicatief en
afhankelijk van de definitieve berekening door de installateur. Afwijkingen zijn mogelijk.
Let op! Er mag vanwege de aanwezigheid van vloerverwarming
niet in de afwerkvloer geboord of gehakt worden. Voor het goed
functioneren van de aanwezige vloerverwarming is het uitermate
belangrijk dat de warmteweerstand (ook wel: Rc-waarde of isolatiewaarde) van de vloerafwerking voldoet aan de gestelde bovengrens van maximaal 0,09 m2K/W.
Warmtewisselaarunit in de meterkast
De warmtewisselaarunit (afleverset) van de WKO-installatie
heeft een gecombineerde warmwatervoorziening. Deze zorgt
zowel voor het warme water voor de verwarming van de woning als het warme water voor het dagelijks gebruik. De warmtewisselaar is eigendom van de energieleverancier van de
WKO-installatie.
Gasinstallatie
I.v.m. de aanwezigheid van de WKO-installatie en stadsverwarming wordt er geen gasaansluiting in de woningen aangebracht.

Temperatuurregeling
Elke verblijfsruimte wordt voorzien van een ruimtethermostaat
(uitgezonderd de badkamer), welk in verbinding staat met de
hoofdregelaar op de verdeler/verzamelaar in de berging/ techniekruimte van de woning.

19.
Communicatie
Centrale Antenne Installatie (CAI)
Ten behoeve van een aansluiting op het plaatselijk centraal antennesysteem wordt een aansluitmogelijkheid in de meterkast
aangebracht.
Vanaf deze aansluitmogelijkheid kunt één van de loze leidingen
gebruiken die naar de woonkamer en of naar de slaapkamer
1 leiden. De plaats van de aansluitdozen is op de tekeningen
indicatief aangegeven. De hoogte is circa 30cm boven de vloer.
Telecommunicatie-installaties
Ten behoeve van een aansluiting op het telefoonnet wordt een
aansluitmogelijkheid in de meterkast aangebracht. Vanaf deze
aansluitmogelijkheid kunt u een van de loze leidingen gebruiken die naar de woonkamer en of naar slaapkamer 1 leiden.
De plaats van de aansluitdozen is op de tekeningen indicatief
aangegeven. De hoogte is circa 30 cm boven de vloer.
Voor CAI en telefonie dient u zelf een aansluiting bij een leverancier aan te vragen.
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20.
Berging
De Herenhuizen hebben een individuele berging die gesitueerd
is op de begane grond van stallingsgarage. De vloeren zijn onafgewerkte, gevlinderde betonvloeren. De bergingsplafonds zijn
van onafgewerkt beton of in sommige gevallen voorzien van een
houtwolcementplafond ten behoeve van de thermische schil van
een bovengelegen woning.
De wanden van de bergingen worden uitgevoerd in schoonwerk
kalkzandsteen velling- c.q.. lijmblokken of onafgewerkte betonen/of voorzetwanden.
De kozijnen van de berging zijn van plaatstaal en voorzien van
inbraakwerende deuren.
In een aantal bergingen is een geïsoleerde voorzetwand aangebracht. In deze voorzetwand mag niet geboord en/of iets opgehangen worden.
De bergingen van de bouwnummers 1,18,19 zijn zowel bereikbaar via de garage als via de woning.
Installatie
In de bergingen wordt een LED-armatuur aangebracht voorzien
van een interne bewegingsmelder. Dit armatuur is een armatuur
op 24 Volt. De bergingen worden centraal bemeterd op een meter van de VvE.
De externe bergingen worden separaat geventileerd. De bergingen zijn verder niet geklimatiseerd. Papier, textiel, hout e.d. kunnen ‘niet veilig’ worden bewaard.

21.
Huisnummering
In de middenstijl van de entreepui van de woning worden de
huisnummers geplaatst.

22.
Veiligheid tijdens de uitvoering
Binnen de huidige wetgeving (ARBO-wet) is het uitvoerend
bouwbedrijf tijdens de uitvoering verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op de bouwplaats bevindt. Daarom is het, ook in het belang van de toekomstige bewoners zelf,
niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden. Om u toch
de mogelijkheid te geven uw toekomstige woning te bezichtigen
zullen kijkmiddagen worden georganiseerd. Alleen op deze kijkmiddagen is het bouwterrein voor u, op eigen risico en onder
begeleiding, toegankelijk. Middels bulletins wordt u van deze
kijkdagen op de hoogte gesteld.
Voor de oplevering is het dan ook niet toegestaan dat uzelf werkzaamheden verricht, of werkzaamheden laat uitvoeren.

23.
Schoonmaken en oplevering
12

Minimaal drie weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op
de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van
oplevering. De woningen worden bezemschoon opgeleverd.

Bijlage: Materialen- en kleurenstaat exterieur – De Zalmhaven Herenhuizen
Onderdeel

Materiaal

Kleur

Gevels

aluminium, metaal
metaal
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
betontegels, prefab beton of waterdoorlatende vloerafwerking
metalen spijlenhekwerk

wit
messing / bronskleurig
wit
messing / bronskleurig
messing
messing / bronskleurig
messing / bronskleurig

Dakrand
Puikader
Voordeur woning
Kozijnen
Te openen kozijndelen
Balkon / buitenruimte

n.t.b.
wit
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•
•
•
•

Lichte kleurverschillen tussen de verschillende materialen kunnen voorkomen
De definitieve materialen en kleuren worden aan de hand van monsters door de bouwdirectie/architect vastgesteld
Onder ‘wit’ te verstaan: een wittint. De kleur wit van de diverse materialen verschilt namelijk per fabrikant
Wijzigingen voorbehouden

Bijlage: Materialen- en kleurenstaat – De Zalmhaven Herenhuizen
Onderdeel

Materiaal

Plafond meterkast
Overige plafonds
Wanden in de meterkast
Wanden boven tegelwerk in toilet
Overige wanden m.u.v. betegelde wanden
Binnenkozijnen
Binnendeuren
Hang- en sluitwerk
Onderdorpels (toilet en badkamer)
Wandtegels ca. 25x33cm toilet tot 1,5m
Wandtegels ca. 30x60cm in badkamer
Voegwerk wandtegels
Vloertegels ca. 60x60cm in badkamer
Vloertegels ca. 60x60cm in doucheruimte
Vloertegels ca. 33x33cm in toilet
Voegwerk vloertegels
Sanitair
Kranen
Af- en aanzuigventielen
Elektrotechnisch schakelmateriaal

niet afgewerkt beton
stuc- en sauswerk
niet afgewerkt beton
sausklaar
behangklaar
hout
hardboard
aluminium
composiet/kunststeen
keramisch
keramisch
cement
keramisch
keramisch
keramisch
cement
porselein

Kleur

wit

kunststof
kunststof

wit
wit
wit
grijs
donkerkleurig
wit
wit
wit
antraciet / zwart
antraciet / zwart
antraciet / zwart
grijs
wit
verchroomd
wit
wit

schoon metselwerk kalkzandsteen met
vellingkanten en/of niet afgewerkt beton
en/of voorzetwand
niet afgewerkt beton en/of
houtwolcement
gevlinderd beton
plaatstalen kozijn,
inbraakwerkende deur

n.t.b.
n.t.b.
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Berging
Wanden

Plafond
Vloerafwerking
Bergingsdeuren en -kozijnen

•
•
•
•

Lichte kleurverschillen tussen de verschillende materialen kunnen voorkomen
De definitieve materialen en kleuren worden aan de hand van monsters door de bouwdirectie/architect vastgesteld
Onder ‘wit’ te verstaan: een wittint. De kleur wit van de diverse materialen verschilt namelijk per fabrikant
Wijzigingen voorbehouden

Bijlage: Ruimte afwerkstaat woningen - De Zalmhaven Herenhuizen
Afwerking
Ruimte

Gang
Woonkamer
Opstelplaats keuken
Slaapkamer(s)
Badkamer(s)

Toilet(ten)

Meterkast
Berging in appartement
Overige ruimten
Externe berging

Vloer

Wand

Plafond

Dekvloer
Dekvloer
Dekvloer
Dekvloer
Vloertegels ca. 60x60 cm
In doucheruimte:
vloertegels ca. 60x60cm
op afschot
Vloertegels ca. 33x33 cm

Behangklaar
Behangklaar
Behangklaar
Behangklaar
Wandtegels ca 30x60cm

Stuc- en sauswerk
Stuc- en sauswerk
Stuc- en sauswerk
Stuc- en sauswerk
Stuc- en sauswerk

Wandtegels 25x33 cm tot
1,5 meter boven
tegelwerk, sausklaar
Niet afgewerkt
Behangklaar
Behangklaar
Niet afgewerkt

Stuc- en sauswerk

Niet afgewerkt
Dekvloer
Dekvloer
Niet afgewerkt

Niet afgewerkt
Stuc- en sauswerk
Stuc- en sauswerk
Beton, lokaal houtwolcementplaat indien thermische schill
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•
•
•
•

Lichte kleurverschillen tussen de verschillende materialen kunnen voorkomen
De definitieve materialen en kleuren worden aan de hand van monsters door de bouwdirectie/architect vastgesteld
Onder ‘wit’ te verstaan: een wittint. De kleur wit van de diverse materialen verschilt namelijk per fabrikant
Wijzigingen voorbehouden

Productoverzicht

Bijlage: Overzicht sanitair, tegels en kranen woningen – De Zalmhaven Herenhuizen

Productoverzicht

Stuk

Product

Afmetingen

Artikelnr.

Eenheidsprijs

Wastafelcombinatie
1

Stuk

D-Code Dubbele wastafel, Dubbele meubelwastafel

1200 x 490 mm

03481200002

Product

Afmetingen

Artikelnr.

551,00 €

1800 x 800 mm
1200 x 490 mm

700101000000000
03481200002
790127000000000

510,00 €
551,00 €
31,00 €

790226000001000

77,00 €

1800 x 800 mm

700101000000000

510,00 €

365 x 540 mm

790127000000000
2562090000
790226000001000
0020790000

31,00 €
209,00 €
77,00 €
125,00 €

365 x 540 mm
360 x 220 mm

2562090000
0713360000
0020790000

209,00 €
98,00 €
125,00 €

360 x 220 mm

0713360000

98,00 €

Eenheidsprijs

Ligbadcombinatie
Wastafelcombinatie
1
1
1

D-Code Bad
D-Code Dubbele wastafel, Dubbele meubelwastafel
8000 Potenset

1

8000 Af- en overloopgarnituur

Ligbadcombinatie
1

D-Code Bad

1
1
1
1

8000 Potenset
DuraStyle Basic Wandwc Duravit Rimless®
8000 Af- en overloopgarnituur
DuraStyle Basic Wc-zitting

Wandclosetcombinatie

16
Wandclosetcombinatie
Fonteincombinatie
1
1
1

DuraStyle Basic Wandwc Duravit Rimless®
DuraStyle Fonteintje
DuraStyle Basic Wc-zitting

Fonteincombinatie
1

DuraStyle Fonteintje

Prijzen zoals vermeld in Export prijslijst BN31, exclusief BTW.

Prijzen zoals vermeld in Export prijslijst BN31, exclusief BTW.

Zalmhaventoren Rotterdam overzicht Duravit
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Wastafelcombinatie
D-Code

#034812 Dubbele wastafel, Dubbele meubelwastafel 1200 x 490 mm

551,00 €

met overloop, met kraanvlak, onderzijde geglazuurd, 1200 mm
p

1200 x 490 mm

Wit

03481200002
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Zalmhaventoren Rotterdam overzicht Duravit

Pagina 3

Ligbadcombinatie
D-Code

#700101 Bad 1800 x 800 mm

510,00 €

rechthoek, met 2 comfortabele rugsteunen, met afvoer in het midden, acryl
1800 x 800 mm

8000

Wit

700101000000000

#790127 Potenset

31,00 €
voor D-Code baden en douchebakken, met lengte > 1000 mm, in hoogte verstelbaar van 115-180 mm,
in hoogte verstelbaar van 135-165 mm met geluidsisolatieset voor douchebakken, 2 stuks
Wit

8000

790127000000000

#790226 Af- en overloopgarnituur

77,00 €

chroom, voor D-Code baden met centrale afvoer, doorsnede afvoer 52 mm, kabellengte 1000 mm
Chroom

790226000001000
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Wandclosetcombinatie
DuraStyle Basic

#256209 Wandwc Duravit Rimless® 365 x 540 mm

209,00 €

rimless, diepspoel, EWL klasse 1
©

DuraStyle Basic

365 x 540 mm

Wit

2562090000

#002079 Wc-zitting

125,00 €

scharnieren r.v.s. (inox), met zachtsluitend mechanisme
Wit

0020790000

Zalmhaventoren Rotterdam overzicht Duravit

Pagina 7

Fonteincombinatie
DuraStyle

#071336 Fonteintje 360 x 220 mm

98,00 €

zonder overloop, met kraanvlak, kraangat rechts, incl. bevestiging, onderzijde geglazuurd, 360 mm
p

360 x 220 mm

Wit

0713360000

20

Zalmhaventoren Rotterdam overzicht Duravit
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Productoverzicht

Prijzen
Project
Projectnummer

Zalmhaven Rotterdam
1000-156331

Wastafelopstelling
Regel

Klant referentie

Artikelnummer

Oppervlak

Aantal

20

71103000

chroom

1

30

50100000

chroom

1

40

52053000

chroom

1

Artikelnummer

Oppervlak

Aantal

27268000

chroom

1

Artikelnummer

Oppervlak

Aantal

27268000

chroom

1

Artikelnummer

Oppervlak

Aantal

100

13201000

chroom

1

110

26568400

wit/chroom

1

Artikelnummer

Oppervlak

Aantal

130

31130000

chroom

1

140

50001000

chroom

1

150

52053000

chroom

1

Doucheopstelling
Regel

Klant referentie

60

Inloopdouche
Regel

Klant referentie

80

Badopstelling
Regel

Klant referentie

Fonteinopstelling
Regel

Klant referentie

http://pro.www.hansgrohe.nl

Pagina
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21

Wastafelopstelling

Talis S ééngreeps wastafelmengkraan 100 CoolStart zonder afvoergarnituur

20
·
·
·
·
·

ComfortZone: 100
vaste uitloop
normale straal
duurzaam keramisch kardoes
koud water in middenpositie, bespaart energie en
kosten

Artikelnummer

Oppervlak

72023000

chroom

30

22

Aantal
1

afvoergarnituur push-open voor wastafel- en idetmengkranen

ediening via drukstop
voor wastafels met overloop
messing
1
inclusief Wastegarnituur Installatie instructies
Benodigd toe ehoren
cAlpine 12A-F fitting for asin wastes
02500 K2

Artikelnummer

Oppervlak

50100000

chroom

40

Aantal
1

ekersifon standaard

Viega afvoerprogramma chroom bekersifon 1 +' zonder
muurbuis ' 106164
Viega Multiplex Trio messing vloerbuis 1 1/4. chroom
102654

Artikelnummer

Oppervlak

106164 - 102654

chroom

http://pro.www.hansgrohe.nl

Aantal
1
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Doucheopstelling
60

rometta

showerpipe 240 1jet co mart

l/min met thermostaat

Draaihoek kan 45 graden worden versteld
rometta 240 hoofddouche
diameter straalplaat 240 mm
straalhoek verstel aar
Rain krachtige regenstraal
volledig verchroomde straalplaat
douche-arm 350 mm
costat 1001
op ouw douchethermostaat
afet top temperatuur egrenzing 40
afet Functie: ma imale warm water temperatuur
vooraf instel aar
ediening door draaien
hartafstand 150 mm 12 mm
in hoogte verstel are handdouchehouder
Bestaande uit
hoofddouche 240 1jet co mart l/min
26724
handdouche ario co mart l/min 26332
doucheslang 160 cm 28276
Optioneel toe ehoren
Opvulschijfje roma 100
523
Artikelnummer

Oppervlak

27268000

chroom

http://pro.www.hansgrohe.nl

Aantal
1

Pagina
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Inloopdouche
80

rometta

showerpipe 240 1jet co mart

l/min met thermostaat

Draaihoek kan 45 graden worden versteld
rometta 240 hoofddouche
diameter straalplaat 240 mm
straalhoek verstel aar
Rain krachtige regenstraal
volledig verchroomde straalplaat
douche-arm 350 mm
costat 1001
op ouw douchethermostaat
afet top temperatuur egrenzing 40
afet Functie: ma imale warm water temperatuur
vooraf instel aar
ediening door draaien
hartafstand 150 mm 12 mm
in hoogte verstel are handdouchehouder
Bestaande uit
hoofddouche 240 1jet co mart l/min
26724
handdouche ario co mart l/min 26332
doucheslang 160 cm 28276
Optioneel toe ehoren
Opvulschijfje roma 100
523

24

Artikelnummer

Oppervlak

27268000

chroom

http://pro.www.hansgrohe.nl

Aantal
1

Pagina
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Badopstelling
100

costat adthermostaat 1001

op ouw

voorsprong uitloop 182 mm
hartafstand 150 mm 12 mm
normale straal
thermostaatkardoes stop- en omstelkraan
afet top temperatuur egrenzing 40
afet Functie instel are heetwater egrenzing
metaal
incl. s-koppelingen en rozetten
incl. uitspoel aar vuilfilter
Optioneel toe ehoren
Installation fi ing plate 23 13 7.5cm 02280 K2
Pillar nions 180 mm hole chrome 1 p
02300 K2
Pillar unions 125mm 180 centres chr
02302 K2
Artikelnummer

Oppervlak

13201000

chroom

110

rometta adset 1jet co mart

Aantal
1

l/min met doucheslang 125 cm

25

Rain krachtige regenstraal
diameter handdouche 100 mm
meedraaiende wartel aan douchezijde tegen
verdraaien van de doucheslang
verchroomde wandsteunen
Bestaande uit
handdouche 100 1jet co mart l/min
26333
Porter wandhouder 28331
doucheslang 125 cm 28167
Artikelnummer

Oppervlak

26568400

wit/chroom

http://pro.www.hansgrohe.nl

Aantal
1

Pagina
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Fonteinopstelling
adopstelling
costat
badthermostaat
1001
C water
opbouw
Talis
S toiletkraan
0 voor
koud

100
130

· voorsprong uitloop 1 2 mm
· ComfortZone: 0
· hartafstand 1 0 mm 12 mm
· vaste uitloop
· normale straal
· voorsprong uitloop 7 mm
· thermostaatkardoes, stop en omstelkraan
· normale straal
· Safet Stop temperatuurbegrenzing 0 C
· duurzaam keramisch kardoes
· Safet unctie instelbare heetwaterbegrenzing
· voor koud water aansluiting
· metaal
· incl s koppelingen en rozetten
· incl uitspoelbaar vuilfilter
Optioneel toebehoren
· nstallation fi ing plate 23 13 7 cm 022 0
Artikelnummer
·
illar nions 1 0 mm hole chrome 1 p
02300 2
72017000
·
illar unions 12 mm 1 0 centres, chr
02302 2
Artikelnummer
140

2

Oppervlak
chroom

afvoergarnituur plug voor waskommen
Oppervlak

13201000

26

verdraaien van de doucheslang
· verchroomde wandsteunen
estaande uit
Artikelnummer
· handdouche 100 1 et coSmart
50001000
2 333
·
orter S wandhouder 2 331
· doucheslang 12 cm 2 1 7

2

00

1

Aantal

chroom

niet afsluit aar
voor wastafels zonder overloop
messing
Crometta badset 1 et coSmart
110
1
inclusief afvoergarnituur Installatie instructies
toe ehoren
·Benodigd
ain krachtige
regenstraal
cAlpine handdouche
12A-F fitting100
formm
asin wastes
· diameter
02500 K2 wartel aan douchezi de tegen
· meedraaiende

150
Artikelnummer

Aantal

l min

ekersifon standaard

1

l min met doucheslang 12 cm

Oppervlak

Aantal

chroom

Oppervlak

1

Aantal

wit chroom

1

Viega afvoerprogramma chroom bekersifon 1 +' zonder
muurbuis ' 106164
Viega Multiplex Trio vloerbuis 32x220x750mm. chroom
335199

Artikelnummer

106164 - 335199

http://pro.www.hansgrohe.nl
http:
pro www hansgrohe nl

Oppervlak

Aantal

chroom

1

Pagina
agina
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8 e n 1 0 M M P R O F I E L L O Z E M A AT W E R K D O U C H E WA N D E N
Made in Holland

Vaste wanden en douchescherm kopen? Royal-Douche levert
vertrouwde kwaliteit doucheschermen.
Het in Nederland geproduceerde Royal-Douche maatwerkprogramma is het meest toonaangevende programma op het gebied van
maatwerkoplossingen. Uitstekende kwaliteit, volledige recyclebaarheid en veiligheid zijn onze prioriteit. Door gebruik te maken van de
nieuwste productie technologieën in combinatie met ons vakmanschap zijn wij in staat om ons assortiment in een zeer kort tijdsbestek in
te meten, te produceren en te monteren.
DOUCHESCHERMEN VAN ROYAL-DOUCHE ZIJN FRAAI EN NIET K APOT TE KRIJGEN
Bent u op zoek naar vaste douchewanden (ook wel douchescherm genoemd), dan is het aanbod overweldigend en de ene wand is nog
mooier dan de ander. Bij de keuze van het beste model is het verstandig om niet uitsluitend af te gaan op uw eerste indruk. De ideale vaste
douchewand is namelijk niet alleen mooi, maar ook veilig en duurzaam.

Sanitair krijgt veel te verduren in een natte ruimte. Hier moet het materiaal tegen bestand zijn en bewegende onderdelen mogen niet
afbreken. Het glas van een douchecabine of vaste douchewand kan bovendien breken. Hoewel de kans klein is dat dit gebeurt, valt het
risico op verwondingen door glasdeeltjes met scherpe randen nooit helemaal uit te sluiten.
Royal-Douche maakt vaste douchewanden van hoogwaardig veiligheidsglas. Dit glas is 8 tot 10 millimeter dik, gehard en 5 keer sterker dan
gewoon glas van dezelfde dikte. Ongelukken in de badkamer zijn daardoor vrijwel uitgesloten, want als het glas al breekt, dan valt het uiteen
in duizenden onschadelijke kleine stukjes. Veiligheid gaat boven alles.
Dankzij het maatwerk en de flexibiliteit van Royal-Douche kiest u altijd de vaste douchewand die past bij de uitstraling van uw badkamer.
De standaardmodellen zijn eenvoudig, chique en tijdloos uitgevoerd. Dankzij een breed scala aan opties kunt u ze volledig personaliseren.
Kies bijvoorbeeld voor een afwijkende glassoort, aangepaste handgrepen en beslagen, of de speciale Royal-clear antikalk beschermlaag.
ROYAL-CLEAR LONG-LIFE VUILWERENDE COATING ME T LEVENSLANGE GARANTIE
De vaste wanden en douchewanden van Royal-Douche zijn onderhoudsarm. Wilt u definitief een einde maken aan vuil en kalk-aanslag,
kies dan voor de Royal-clear LONG-LIFE vuilwerende coating. De revolutionaire LONG-LIFE vuilwerende coating versmelten we bij een
temperatuur van 700 graden met het glas, waardoor u hem niet steeds hoeft aan te brengen. De douchewanden blijven stralend schoon
met minimaal onderhoud.

VASTE WAND 12.01.09

Maatwerk

29
min

125

mm

ma

x. 9

00

mm

Standaard 2000 mm
Vaste wand

Maatwerk vaste wand max 900 x 2000 mm, in 8 mm
helder veiligheidsglas uitgevoerd met 2 klemmen en
stabilisatiestang in chroom .

De Zalmhaven
Douglas & Jones tegelselectie
Vloertegels badkamer & toilet
1259319

Wandtegels badkamer

Douglas & Jones
formaat:
kleur:
anti-slipwaarde:

artikelnummer: 1259319
60 x 60 [niet gerectificeerd]
Anthracite
R10

Douglas & Jones

artikelnummer: 1030881

formaat:
kleur:

298 x 598 x 10 mm (niet gerectificeerd)
wit mat

Douglas & Jones

artikelnummer: 1005838

formaat:
kleur:

250 x 330 x 7 mm (niet gerectificeerd)
wit mat

30

Wandtegels toilet

dezalmhaven.com

