
STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

SPECIFICATIES blad: 1

B415110.111.f04 HOUTEN UITZETTUIMELVESTER
versie: 009.+   datum: 23-05-2013   auteur: JP-FPS

 1 Fabrikaat: VELUX Nederland B.V.
 2 Type: GPL, maatcodering:#
  \CK04, 550x980mm. \CK06, 550x1.180mm.
  \FK08, 660x1.400mm. \MK04, 780x980mm.
  \MK06, 780x1.180mm. \MK08, 780x1.400mm.
  \MK10, 780x1.600mm. \PK04, 940x980 mm.
  \PK06, 940x1.180 mm. \PK08, 940x1.400 mm.
  \PK10, 940x1.600 mm. \SK06, 1.140x1.180 mm.
  \SK08, 1.140x1.400 mm. \SK10, 1.140x1.600 mm.
  \UK04, 1.340x980 mm. \UK08, 1.340x1.400 mm. \.....
 3 #
  \U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 0,5.
  \U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 0,7.
  \U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 1,0.
  \U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 1,1.
  OPMERKING: 0,5 bij 67 0,7 bij 66 tripple-glas; 1,0
  bij 60 en 76 glas en 1,1 bij 34, 50 en 70.
 4 #
  \Geluidwering (dB): 32.
  \Geluidwering (dB): 35.
  \Geluidwering (dB): 37.
  OPMERKING: 32 voor beglazing 50, 35 voor beglazing
  34, 70, 76, 37 dB voor beglazing 60, 66, 67.
 5 #
  \- houtsoort: om en om verlijmd grenen, standaard
    FCS, PEFC op aanvraag.
  \- houtsoort.....
 6 #
  \- verduurzaming: geïmpregneerd en standaard wit
    afgelakt, NCS S0500-N.
  \- verduurzaming: geïmpregneerd en blank afgelakt.
 7 #
  \.....
 8 #
  \Buitenbekleding: gelakt aluminium, NCS 7500-N.....
  \Buitenbekleding: koper.....
  \Buitenbekleding: zink.....
 9 #
  \Beglazing: 34, diffuus HR++-glas.
  \Beglazing: 50, energiebalans HR++-glas.
  \Beglazing: 60, zelfreinigend HR++-glas, tevens
  veiligheidsglas, 35 dB geluidsreducerend,
  regencontactgeluid dempend.
  \Beglazing: 66, tripple-glas.
  \Beglazing: 67, tripple-glas.
  \Beglazing: 70, zelfreinigend HR++-glas, tevens
  veiligheidsglas, 35 dB geluidsreducerend.
  \Beglazing: 76, zonwerend HR++-glas.
10 #
  \Ventilatievoorziening, klep met luchtfilter.
  \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K PCO.....
  \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K PPO.....
  \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K PSO.....
  \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K PUO.....
  \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214 K.....
11 #
  \Dakaansluiting: gootstuk EDJ.....
  \Dakaansluiting: gootstuk EDL.....
  \Dakaansluiting: gootstuk EDN.....
  \Dakaansluiting: gootstuk EDW.....
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  \Dakaansluiting: gootstuk EK.....
  \Dakaansluiting.....
12 #
  \Binnenaftimmering: LSB, dakdikte (mm): 170-330.
  \Binnenaftimmering: LSC, dakdikte (mm): 170-430.
  \Binnenaftimmering: LSD, dakdikte (mm): 170-530.
  \Binnenaftimmering: stuc profielen LSG, dakdikte
  (mm): 220-500.
  OPMERKING: LS is inclusief BBX dampremmende folie.
13 #
  \Vensterbank: LFI.
  \Vensterbank.....
14 #
  \Knieschotaansluiting: LEI.
15 #
  \.....
16 #
  \Toebehoren:
17 #
  \- aansluitvoorzieningen: BBX dampremmende folie.
  \- aansluitvoorzieningen: BFX waterkerend manchet.
  \- aansluitvoorzieningen: BDX isolatieframe.
  OPMERKING: BDX is inclusief BFX waterkerend manchet.
18 #
  \- rolgordijn. \- verduisteringsgordijn.
  \- jaloezie. \- geplisseerd gordijn. \- insectenhor.
19 #
  \.....
20 #
  \- bevestigingsmiddelen.....
21 #
  \- van binnen uit te bedienen buitenzonwering.
  \- van binnen uit te bedienen rolluik. \.....
22 #
  \- bevestigingsmiddelen.....
23 #
  \.....


