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optie: zolder bij herenhuis betrekken.
+ 25 vierkante meter bij plaatsing dakkapel

loft: 47 + 56 = 103 vierkante meter
noordzijde: 3 slaapkamers, badkamer
zuidzijde: hal, eetkamer, keuken, woonkamer

herenhuis: 47 + 47 + 47 = 141 vierkante meter
tweede verdieping: 3 slaapkamers, badkamer
eerste verdieping: hal, eetkeuken, woonkamer
begane grond: hal, werken aan huis

maisonette: 47 + 47 = 94 vierkante meter
eerste verdieping: 3 slaapkamers, badkamer
begane grond: hal, eetkeuken, woonkamer

origineel: 47 (of 56) vierkante meter
2 (of 3) slaapkamers, keuken, eet-woonkamer

optie: kelder bij herenhuis betrekken.
+ 34 vierkante meter

optie: kelder bij maisonette betrekken.
+ 26 vierkante meter
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gevelisolatiepakket ‘budget’
opbouw:
- steens muur 220 mm
- stelruimte 20 mm
- minerale wol 140 mm tussen metalstud of houten stijlen
- dampremmende folie
- gipsvezelplaten drielaags, 12 mm elk
kozijnen:
- kunststof kozijnen
dubbel glas
- onzichtbaar ventilatierooster
advies:
- plafond/vloer: akoestisch- en thermische isolatie
minerale wol 180 mm tussen balklaag
gevelisolatiepakket ‘renovatie’
opbouw:
- steens muur 220 mm
- lijmmortel 8 mm
- minerale isolatieplaat 140 mm
- stucwerk 12 mm
kozijnen:
- houten kozijnen met dubbel glas
op dezelfde neggediepte als huidige kozijnen
- onzichtbaar zelfregelend ventilatierooster
advies:
- plafond/vloer: akoestisch- en thermische isolatie
minerale wol 180 mm tussen balklaag
- plafond: zwevend plafond met 2x gipsplaten 12 mm
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advies:
- plafond: verlaagd akoestisch en thermisch isolerend plafond 50 mm, 2x gipsplaat 12 mm
- vloer: renovatie zwevende dekvloer met vloerverwarming 35 mm
- woningscheidende wanden: voorzetwand 60 mm

#1 DUURZAAM

gevelisolatiepakket ‘duurzaam’
opbouw:
- steens muur 220 mm
- stelruimte ca. 20 mm
- minerale wol 2 x 120 mm
tussen isolerende liggers 240 mm
- dampremmende laag
- minerale wol 70 mm
tussen rachelwerk 25 x 46 mm
- gipsvezelplaat 12 mm
kozijnen:
- houten kozijnen
drievoudig glas
- thermisch isolerend ventilatierooster

#2 RENOVATIE
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