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Renvooi bij gevels
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Gebr. BLOKLAND BV

en plattegronden



gevelstuc/tegelwerk

01a renvooi plattegronden

opstelplaats wasmachinewm

buiten(deur)kozijn (hout)
vensterbank steekt ca. 30mm over t.o.v. wand

stalen binnendeurkozijn

hangtoilet met plateaux

fontein voor toilet

wastafel

opstelplaats voor spoelbak

douchehoek

geïsoleerde voorzetwand Rd≥ 3,5 m2K/W

isolatie

tegelwerk toilet en badkamer

vide

leidingschacht

hemelwaterafvoer

mk+dwtw meterkast met douche-wtw

verdeler vloerverwarming

warmtepomp

ventilatiebox met wtw

omvormer zonnepanelenov

steenachtige wand, dikte variabel

houten/alu gevel, latten/plaatmateriaal opstelplaats kooktoestel + afzuigkap

vv

RM
C
A
P

serieschakelaar met wandcontactdoos, geaard

serieschakelaar

schakelaar met wandcontactdoos, geaard

enkelpolige schakelaar

videofoon

rookmelder

wandlichtpunt

beldrukker

schel

perilex wandcontactdoos (geaard)

wtw-afzuigventiel

wtw-inblaasventiel

2200+

wandcontactdoos, spatwaterdicht

wisselschakelaar

CO2

TH

CO2-sensor

thermostaat

centraaldoos

loze leiding, onbedraad

centraal aardpunt

infrarood stralingspaneel 
(1200 x 400, 1100 + vl.)

handdoekradiator

aardingsmat

Douche-WTW

wandcontactdoos, geaard

dubbele wandcontactdoos, geaard

aanduiding woningentreedeur

hwa hwa

draai/kiepraam (aluminium)
vensterbank steekt ca. 30mm over t.o.v. wand

opstelplaats vaatwasser of koelkast aardelektrode

aanduiding verblijfsgebied (krijtstreep)

rookmelder, montage op wandRM

schakelaar met dubbele wandcontactdoos, geaard

buitenarmatuur aan wand

onafhankelijke MV

zone PV-panelen

C

_N

armatuur met noodverlichting

armatuur

schemerverlichting

1200-400-1100

cib close-in boiler

aanduiding doorsnede

30

deur zelfsluitend, brandwerend (30 min.)

60

deur brandwerend (60 min.)

geluidwerende deur/kozijn

verlaagd plafond

plantenbak

toevoerkanaal MV 
(via rooster of bovendaks)

lichtpunt

centraaldoos met lichtpunt
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01b renvooi gevels

houten latten, verticaal

betonsteen BIA 200 x 300

gevelmetselwerk, baksteen

keramische tegels

gezette aluminium plaat

stucgevel

cortenstaal

houten latten, alternerende dikte

rabatdelen, verticaal

houten latten, horizontaal

vezelcement gevelplaat

draai-/kiepraam, binnendraaiend

aluminium golfplaat

rvs-staalkabelnet

deur/raam, buitendraaiend

schuifpui

aanduiding woningentreedeur

3180+P

trafokastje straatverlichting

hoogteaanduiding t.o.v. Peil = 0

aanzuigrooster wtw

bevestigingspunt straatverlichting

lamellen- of spijlenhekwerkpannendak

raam v.v. ventilatieluik

A303-A

draai-/kiepraam 
v.v. glazen doorvalbeveiliging

stalen draden t.b.v. klimplanten
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