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1803VO-K&M 20180425
1803
Roosendaal - Campus A58, Customer Z

onderdeel:

materiaal:

kleur:

merk / type:

maat:

opmerkingen:

levering:

exterieur
gevel
HOOFDGEBOUW (Mezzanine II / Consolidation Buffer / Process Area / Outbound / Inbound)
plint warehouse
prefab beton sandwichpanelen grijs
loadingdocks
 dockdeuren
 metaal
 antraciet RAL 7016
 dockshelters (buiten)
 zwart
 belettering (docknummering)  metaal
 zwart
strook boven betonplint
 beplating
 metalen sandwichpanelen
 donkergrijs NCS-S 8000N
 kozijnen
 metaal
 donkergrijs NCS-S 8000N
 beglazing
 gematteerd glas
 n.t.b.
level acces doors bij overgang
metaal
donkergrijs NCS-S 8000N
naar Pick Towers
loopdeuren naast level acces
metaal
donkergrijs NCS-S 8000N
doors bij overgang naar Pick
Towers
opgaande gevels
 metalen sandwichpanelen
 licht-grijs NCS-S 0500N
op str. 3, 12 en 19
 kozijnen str. 12
 metaal
 licht-grijs NCS-S 0500N
 beglazing
 heldere beglazing
 kozijnen str. 19
 metaal
 licht-grijs NCS-S 0500N
 beglazing
 heldere beglazing
 sandwichpanelen
 geëmailleerd glas
 licht-grijs
dakranden
metaal zetwerk
licht-grijs NCS-S 0500N
noodoverlaten
metaal
licht-grijs NCS-S 0500N
kozijnen drivers office 2
(begane grond)
 kozijnen
 metaal
 donkergrijs NCS-S 8000N
 beglazing
 heldere beglazing

n.t.b.

zichtzijde: gladde uitvoering

 n.t.b.
 n.t.b.

 shelter uitvoeren zonder logo leverancier

 n.t.b.
 n.t.b.
 n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
 n.t.b.

 horizontaal gemonteerd

op str. D-D1 / M2-N aan zowel Inbound als
Outbound zijde
op str. D-D1 / M2-N aan zowel Inbound als
Outbound zijde
 horizontaal gemonteerd

 n.t.b.
 n.t.b.
 n.t.b.
 n.t.b.
 n.t.b.

 n.t.b.
 n.t.b.

HOOFDGEBOUW (Offices + Skywalk)
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onderdeel:
kozijnen drivers office 1 en
entree offices (begane grond)
 kozijnen
 beglazing
horizontale gevelbanden

waterslagen en lekdorpels
dakranden
noodoverlaten
doorgaande kozijnstroken
 kozijnen
 draaiende delen
 beglazing
 sandwichpanelen
kopse gevels kantoren
str. F en L
 gevelwanden paneel
 kozijnen
 deuren
leuningen terrassen

materiaal:

kleur:

merk / type:

 metaal
 heldere beglazing
 metalen sandwichpanelen
(geprofileerd)
 enkelvoudige gevelbeplating
(geprofileerd)
metaal zetwerk
metaal zetwerk
metaal

 donkergrijs NCS-S 8000N
 grijs metallic RAL 9007

 n.t.b.
 n.t.b.
 n.t.b.

 profilering: golf, verticaal

 grijs metallic RAL 9007

 n.t.b.

 profilering: golf, verticaal

 wand aan één zijde van trap

 donkergrijs NCS-S 8000N
 donkergrijs NCS-S 8000N

 n.t.b.
 n.t.b.

 donker-grijs

 n.t.b.

 metalen sandwichpanelen
 metaal
 metaal
staal

 donkergrijs NCS-S 8000N
 donkergrijs NCS-S 8000N
 donkergrijs NCS-S 8000N
licht-grijs

 n.t.b.
 n.t.b.
 n.t.b.

 licht-grijs
 licht-grijs
 licht-grijs

trappen tussen verdiepingen
 trapbomen
 trap- en bordestreden
 leuningen

 staal
 staal
 staal

 licht-grijs
 licht-grijs
 licht-grijs

trappen skywalk

prefab beton

naturel

 metaal
metalen sandwichpanelen

dakranden
noodoverlaten

metaal zetwerk
metaal

levering:

b.k. 1.000 mm¹ + vl.; bovenregel en balusters ronde
buis

 roostertreden met antislip aantredeprofiel
 1.000 mm¹ hoog; boven- en tusenregel en
balusters ronde buis
 profilering: golf, verticaal

 enkelvoudige gevelbeplating  grijs metallic RAL 9007
(geprofileerd)

PICK TOWERS
plint pick towers
loadingdocks
 dockdeuren
 dockshelters (buiten)
 belettering (docknummering)
opgaande gevels Pick Towers

opmerkingen:

grijs metallic RAL 9007
grijs metallic RAL 9007
grijs metallic RAL 9007

 metaal
 metaal
 heldere beglazing
 geëmailleerd glas

BUITENTRAPPEN (Offices + Skywalk)
trappen terrassen - maaiveld
 trapbomen
 staal
 trap- en bordestreden
 staal
 leuningen
 staal

maat:

 roostertreden met antislip aantredeprofiel
 1.000 mm¹ hoog; boven- en onderregel en
'spijlen' stripstaal

prefab beton sandwichpanelen grijs

n.t.b.

zichtzijde: gladde uitvoering

 metaal

 n.t.b.
 n.t.b.

 shelter uitvoeren zonder logo leverancier

 antraciet RAL 7016
 zwart
 zwart
stroken in verschillende grijstinten:
kleur A: NCS-S 1000N
kleur B: NCS-S 2000N
kleur C: NCS-S 4000N
kleur D: NCS-S 6000N
kleur E: NCS-S 8000N
kleur F: NCS-S 0500N (tussenkleur)
kleur A: NCS-S 1000N
kleur A: NCS-S 1000N

n.t.b.
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onderdeel:
kozijnen in horizontale stroken
 kozijnen
 beglazing
dakspanten
level acces doors Pick Towers
voorgevel (zuidgevel)
loopdeuren naast level acces
doors voorgevel (zuidgevel)
level acces doors Pick Towers
achtergevel (noordgevel)
loopdeuren naast level acces
doors achtergevel (noordgevel)
noodtrappenhuizen
 wanden parallel aan gevel
Pick Towers
 wanden onderdeel van gevel
Pick Towers
 kozijnen in deze wanden
 deuren in deze wanden
trappen:
 trapbomen
 trap- en bordestreden
 leuningen
sanitaire units
 wanden parallel aan gevel
Pick Towers
 wanden haaks op gevel Pick
Towers
technical rooms
 gevelwanden beton
 gevelwanden paneel
 kozijnen
 beglazing
 deuren
 roosters
 hekwerken

materiaal:

kleur:

merk / type:

 metaal
 heldere beglazing
staal
metaal

 licht-grijs NCS-S 0500N

 n.t.b.

licht-grijs
licht-grijs RAL 7004

n.t.b.

metaal

licht-grijs RAL 7004

n.t.b.

metaal

licht-grijs NCS-S 0500N

n.t.b.

metaal

licht-grijs NCS-S 0500N

n.t.b.

 metalen sandwichpanelen

 licht-grijs NCS-S 0500N

 n.t.b.

 metalen sandwichpanelen

 donkergrijs NCS-S 8000N

 n.t.b.

 metaal
 metaal

 donkergrijs NCS-S 8000N
 donkergrijs NCS-S 8000N

maat:

opmerkingen:

levering:

 n.t.b.
 n.t.b.

 staal
 staal
 staal

 licht-grijs
 licht-grijs
 licht-grijs

 metalen sandwichpanelen

 licht-grijs NCS-S 0500N

 metalen sandwichpanelen

 donkergrijs NCS-S 8000N

 beton sandwichpanelen
 metalen sandwichpanelen
 metaal
 heldere beglazing
 metaal
 metaal
 metaal

 grijs
 licht-grijs NCS-S 0500N
 licht-grijs NCS-S 0500N

 n.t.b.
 n.t.b.
 n.t.b.

 zichtzijde: gladde uitvoering
 n.t.b.
 n.t.b.

 licht-grijs NCS-S 0500N
 licht-grijs NCS-S 0500N
 licht-grijs NCS-S 0500N

 n.t.b.
 n.t.b.
 n.t.b.

 n.t.b.
 n.t.b.
 n.t.b.

 roostertreden met antislip aantredeprofiel
 1.200 mm¹ hoog; boven- en 2 tusenregels en
balusters ronde buis
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