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Elektra buitenberging wordt als opbouw uitgevoerd, de zolder gedeeltelijk.

De exacte plaatsen en afmetingen van aansluitpunten,
radiatoren, ventilatieroosters, schachten, dakuitmondingen e.d. zijn indicatief 
op de tekeningen aangegeven en worden door de installateurs nader bepaald.
Aan deze getallen en plaatsen kunnen derhalve geen rechten ontleend worden.

U dient er rekening mee te houden dat, na het aanbrengen van wand- en 
vloerafwerkingen (tegels, stukadoorswerk etc.)
de netto bruikbare maten bij oplevering een aantal centimeters
van de genoemde bruto maten kunnen afwijken.

Maten in millimeters.

De op de tekening aangegeven maten zijn "circa"-maten.

RENVOOI 

wm wasmachine (opstelplaats)
wd wasdroger (opstelplaats)
mk meterkast

mv mechanische ventilatie
th thermostaat

m
v Plafond ventiel (afzuigpunt mechanische ventilatie)

hemelwater afvoer

enkelpolige schakelaar

wisselschakelaar

serieschakelaar

enkelvoudige wandcontactdoos

dubbelvoudige wandcontactdoos (in duo doos)

enkelvoudige wandcontactdoos t.b.v. wasmachinewm

enkelvoudige wandcontactdoos t.b.v. wasdrogerwd

mv enkelvoudige wandcontactdoos t.b.v. mechanische ventilatie

RM rookmelder

schel

beldrukker

plafondlichtpunt / centraaldoos

wandlichtpunt

aardpunt

radiator

vv vloerverwarming

bedrade aansluiting t.b.v. kamerthermostaatth

onbedrade aansluiting t.b.v. televisie / radiocai

onbedrade aansluiting vanuit meterkast, eindigend in ledige doos

verdeler vloerverwarming

wp warmtepomp (opstelplaats)
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1:50

Plattegronden, gevels, doorsneden
en situatie - Kavel 45 en 46

Verkooptekeningen

Nieuwbouw woningen
"Kasteeltuinen" te Geldrop

A0+ (2000x841)

Doorsnede kavel 45 & 46 _ 1:100

Begane grond - Kavel 45 & 46 Eerste verdieping - Kavel 45 & 46

Voorgevel - Kavel 45 & 46 Achtergevel - Kavel 45 & 46Rechterzijgevel - Kavel 45 Linkerzijgevel - Kavel 46

Doorsnede kavel 45 & 46 _ 1:100
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