randligger L profiel
ca 100x150x12mm

unilamp type spott

5000

slobgat

3250

400+mv

unilamp type spott

8250

expositie oude piek ( onder beloopbare
glasplaat) 2000x750mm

slobgat

"bissinghaak"

secundaire profiel kk
70x140mm

200+mv
3250

1230
650
650

7700

600+mv

unilamp type spott

unilamp type spott

slobgat

luik opslag
2000x1000mm

slobgat

stalen kolom

2500

putje in bergluik

2500

betonelement
2500

8250

slobgat

tertiar profiel kk
40x70mm
slobgat

200+mv

2500

2500

pvc O80mm tbv ventilatie
4 stuks met rvs muisrooster
aan alle zijden
betonnen podium schoonwerk
met antisliplaag 800+mv

600+mv

5000

hoofdliggers
T staal 170/350mmx150mm
d=15mm

rvs grondnagels

400+mv

5000

1000

houten bank/podiumrand
contour dakoverstek

5000

3250

4000

5000

8250

4000

5000

550

1000

5000

2500

5000

verdeelkast in bergluik
houten bank

5000

5000

5000

5000

PLATTEGROND PODIUM 1:50

DAKCONSTRUCTIE 1:50
staalconstructie thermisch verzinkt lichtgrijs gepoedercoat ral 7044

DAKCONSTRUCTIE 1:50
houten delen tbv zink
vlotdelen 25x200mm ral 8019
ventilerend aanbrengen

zinken dakbedekking
5000+mv

5000+mv

5000+mv

zinken dakbedekking

zinken dakbedekking

3250+mv

3250+mv

3250+mv

2x unilamp uplight type Fin
luik met elektravoorzieningen
evenementen
houten bank/podiumrand

stalen kolom
lichtgrijs
gepoedercoat betonnen podium
schoonwerk
met antisliplaag

houten bank

rvs grondnagels

5.

800+mv
400+mv

betonnen podium
schoonwerk

houten bank/
podiumrand

houten bank

6.

mv
rvs muisrooster

6.

800+mv

800+mv

400+mv

400+mv

mv

mv

rvs muisrooster

rvs muisrooster

VOORAANZICHT 1:50

ZIJAANZICHTEN 1:50

ACHTERAANZICHT 1:50

zinken dakbedekking
houten regels ventilerend
staalconstructie vlgs constructeur

7.

fietsenoplaadpunt ingestort in podium
3 stuks met symboolplaat

fundering kolom 6000x4000x800mm

fundering kolom 6000x4000x800mm

fundering kolom 6000x4000x800mm

rvs muisrooster

5000+mv

8.

3250+mv

2x unilamp uplight type Fin

ledlijnen en uplighters gekoppeld aan straatverlichting, separaat uit te schakelen in luik in staander
4x spot op dimmer, geschakeld in luik in staander
1x dubbele wcd in bergluik podium
1x dubbele wcd in luik staander
2x32Amp krachtstroomvoorziening in luik staander
3x fietsoplaadpunt in podium
elektronische installatie apart gezekerd van openbare verlichtingssysteem
alle elektronische aansluitpunten exterieurkwaliteit, spatwaterdicht

luik met elektra
voorzieningen

1.

2.

bank/podiumelement

luik met opslag
glasplaat

betonvloer

ledlijn onder bank

vitrine

Nieuwelandstraat 7A, 7731 TH Ommen, 0529-455610, info@veenarchitect.nl
houten bank

opslag

3.

betonwand
ledlijnen in
vitrine
DAKCONSTRUCTIE 1:50
zinken dakbedekking
felsdak

4.

luik om
vitrine te kunnen
bereiken

fundering op vaste
DWARSDOORSNEDE 1:50

fundering kolom 6000x4000x800mm

800+mv
420+mv
mv
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