10650

10800

Vliering
35,5 m2

10-A
5-A-sp

9-B
8-A

1-D

4-B-sp

7-C

N

2-D

6-D-sp
3-D

De inrichting van het openbare gebied en de ingetekende omliggende
bebouwing kunnen bij de realisatie afwijken van de impressie. De
tekeningen hebben geen juridische werking, zodat er geen rechten
aan kunnen worden ontleend. Wij behouden ons het recht voor,
zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correctie aan te
brengen in deze documentatie, op de wijze en op het moment dat wij
dit geschikt achten.

3340

WIJZ:

DATUM:

Alle maten zijn van bouwkundige wand tot
bouwkundige wand.
Er kunnen lichte afwijkingen ontstaan
tijdens de bouw.

OMSCHRIJVING:

Plattegrond doorgesneden op vloerniveau

RENVOOI:
Elektra & verlichting
wandlichtpunt binnen

wandcontactdoos dubbel geaard

rookmelder

schakelaar enkelpolig

thermostaat

serieschakelaar

CO2 sensor

wisselschakelaar / hotelschakelaar

schakelaar mv

hoofdentree

kruisschakelaar

perilex

vloerverwarming

kruipluik

loze leiding
bel
drukknop bel

wandlichtpunt buiten

info@wubbenchan.nl

2671 SB NAALDWIJK

www.wubbenchan.nl

Tel. +31 (0)174 - 42 03 55

wandcontactdoos enkel geaard

plafondlichtpunt

Tiendweg 2-H

OPDRACHTGEVER:

Algemeen

Installatie(s)

spouwmuur

elektrische design radiator
WM /
WD

opstelplaats WM / WD

Hoogtes

Afkortingen installaties
th
co2
mv
vv
wp
er

thermostaat
co2 sensor
mechanische ventilatie
verdeler vloerverwarming
warmtepomp
elektrische radiator

kk
afz
per
vw
bl
wm
wd

koelkast
afzuigkap
perilex
vaatwasser
boiler
wasmachine
wasdroger

(in geval van toepassing)

Omschrijving
Deurbel
Onbedrade leiding verblijfsruimten
Schakelmateriaal
Thermostaat
CO² sensor
Wandlichtpunten binnen
Wandlichtpunten buiten
Wandcontactdozen verblijfsruimten

Hoogte (circa)
1050 +
300 +
1050 +
1500 +
1500 +
1800 +
1800 +
300 +

Wandcontactdoos elektrische radiator
300 +
Wandcontactdoos badkamer
1050 +
Wandcontactdoos meterkast
300 +
Wandcontactdoos verdeler vloerverwarming
300 +
Wandcontactdoos warmtepomp
1050 +
Wandcontactdoos mechanische ventilatie-unit 1050 +
Wandcontactdoos wasmachine
900 +
Wandcontactdoos wasdroger
900 +
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