
datum 30 april 2019
behandeld door M.M.J. Bell
documentnummer 1601DO-K&M 20190430
projectnummer 1601
betreft Herontwikkeling terrein Philips Lighting, Roosendaal

onderdeel: materiaal: kleur: merk / type: maat: opmerkingen: levering:

WAREHOUSE
plint warehouse prefab beton sandwichpanelen grijs n.t.b. Rc ≥ 4,5 m²K/W

zichtzijde: gladde uitvoering
loop- / vluchtdeuren in 
betonnen plint Warehouse

metaal RAL 7004 (licht-grijs) n.t.b.

afdekkap / waterslag betonnen 
plint

metaal zetwerk RAL 7004 (licht-grijs)

opgaande (gestreepte) gevels
9003 (White)

afdekkap metalen beplating metaal zetwerk RAL 9003 (White)
kozijnen in achtergevel
(unit 9 en 10)

aluminium kleur van de gevelbeplating waarin 
ze zijn opgenomen

n.t.b.

OFFICES / DOCKING AREA / 
MEZZANNINES
plint warehouse / docking area prefab beton sandwichpanelen grijs n.t.b. Rc ≥ 4,5 m²K/W

zichtzijde: gladde uitvoering
afdekkap / waterslag betonnen 
plint

metaal zetwerk RAL 7004 (licht-grijs)

loadingdocks

dockshelters (buiten)

level acces doors metaal RAL 9010 (Pure White) n.t.b. 4.000 x 4.500 mm¹
zetwerk dagkanten

9010 (Pure White)
loop- / vluchtdeuren in 
betonnen plint Warehouse

metaal RAL 7004 (licht-grijs) n.t.b.
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onderdeel: materiaal: kleur: merk / type: maat: opmerkingen: levering:

gevelband boven betonnen 
plint

plafonds overkragende delen 
(t.p.v. entree's offices)

metaal cassetteplafond RAL 7012 (Basalt)

donkere 'meanderende' gevel

lichtere gevel offices en 
mezzannines

kozijnen offices en 
mezzannines

entreewanden (tussen GLD's 
en vliesgevels entree's)

volkernbeplating A05.0.0 (Pure White) Trespa Meteon

DAKEN
dakafwerkingen kunststof grijs n.t.b.

LAADKUIL
wielgeleiders in laadkuil metaal thermisch verzinkt
zijwanden laadkuil

bovenbuis en 1 ronde middenbuis
vluchttrappen

 

bovenbuis en 1 ronde middenbuis

GATEHOUSE
gevelmetselwerk baksteen strengpers zilver Daas baksteen; Silverstone gepointmastered en stootvoegloos
afdekkingen metselwerk prefab beton naturel
kozijnen aluminium RAL 9006 (zilver-grijs) n.t.b.
panelen aluminium RAL 9006 (zilver-grijs) n.t.b.
dakranden metaal zetwerk RAL 7012 (Basalt)
plafond (overstek) metaal RAL 7012 (Basalt)
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onderdeel: materiaal: kleur: merk / type: maat: opmerkingen: levering:

RIJWIELSTALLINGEN
constructie staal RAL 9005 (zwart)
wanden metaal; staalmathekwerk RAL 9005 (zwart) n.t.b. wanden laten begroeien
dakplaten geprofileerde staalplaat thermisch verzinkt n.t.b. damwand profiel

TERREIN
wanden bij entree's baksteen strengpers zilver Daas baksteen; Silverstone gepointmastered en stootvoegloos
wand rond schoorsteen baksteen strengpers zilver Daas baksteen; Silverstone gepointmastered en stootvoegloos
afdekking op bakstenen 
wanden

prefab beton naturel

aarden wallen afgewerkt met bloemrijk grasmengsel
keerwanden aarden wallen (prefb-)beton naturel n.t.b.
hekwerken metaal; staalmathekwerk RAL 9005 (zwart) n.t.b. 2,0 m¹ hoog
poorten

bestratingen:

rijwegen
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