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Commerciële ruimte (ruimte 0.01A) 
Vloer : - marmoleum, kleur en voeg volgens opgave architect 

- voorzien van plint, kleur wit, hoogte plint 100mm 
- droogloopmat binnen t.p.v. hoofdentree 

Wanden : - glasvliesbehang met latex in diverse kleuren volgens opgave binnenhuisarchitect 
 - uitwendige hoeken voorzien van stootstrip 
Plafond : - systeemplafond, kleur wit, kantlat zwart, half verdiept profiel. Ecofon Focus, D9 
Elektra: - volgens elektra-staat en huidige NEN1010 
Verwarming: - HR combiketel met 2 plintradiatoren 
  
Commerciële ruimtes (ruimte 0.01*) 
Vloer : - cementdekvloer, onafgewerkt 
Plafond : - onafgewerkt 
Wanden : - onafgewerkt 
Elektra: - volgens elektra-staat en huidige NEN1010 
  
Commerciële ruimtes (ruimte 0.09 en 0.10) 
Vloer : - cementdekvloer, onafgewerkt 
Plafond : - geïsoleerde houtwolcement platen, kleur wit 
Wanden : - onafgewerkt 
Overig : - brievenbus + videofoon t.p.v. hoofdentree  
Elektra: - volgens elektra-staat en huidige NEN1010 
Verwarming: - electrische verwarmingscassette met buitenunit 
  
Pantry commerciële ruimtes (ruimte 0.01*, 0.01A, 0.09 en 0.10) 
Wanden : - wandafwerking tot ca. 300mm boven het aanrechtblad , afwerking gelijk als aanrechtblad 

  overige wanden onafgewerkt 
Voorziening : - 1x spoelkast van 1200mm breed, 600mm diep met twee deuren en één plank 
 - 1x onderkast 600mm, 600mm diep met 1 lade en één plank 
 - RVS spoelbak met RVS eenhendelmengkraan (koud en warm water) 
Elektra: - volgens elektra-staat en huidige NEN1010 
 * let op, ruimte 0.01 heeft twee pantry’s 
  
Toilet commerciële ruimtes (ruimte 0.01*, 0.01A, 0.09 en 0.10) 
Vloer : - vloertegels 200x200mm, kleur antraciet met donkere voegkleur 
Wanden : - wandtegels 200x250mm, kleur wit, liggend niet strokend aangebracht, tot onderkant 

  plafond met lichtgrijze voegkleur, wand achter toilet in neutrale accentkleur tot 
  bovenkant tableau 

Plafond : - structuur spuitwerk, kleur wit 
Elektra: - volgens elektra-staat en huidige NEN1010 
Sanitair : - wandcloset met inpandig spoelreservoir met tableau, merk Geberit Econ kleur wit. 
 - fonteincombinatie, merk Geberit Econ, met verchroomde plugbekersifon en  

  toiletkraan, merk Grohe Costa-L, chroom 
 * let op, ruimte 0.01 heeft twee toiletten 
 


