
ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR CODE/TYPE OPMERKINGEN

APPARTEMENTENBLOK (NR. 9)

GEVELS
staalconstructie (kolommen) staal (th. verzinkt en gepoedercoat) donker grijs Ral 7022
metselwerk: hoofd metselwerk baksteen (waalformaat) rood bruin genuanc. Menton HV
bergingen: nis voor-/achtergevel houten rabbatdelen, verduurz. vergrijzend -
voegwerk (doorstrijk)mortel verdiept grijs Bruil n.t.b. in het werk bemonsteren
lateien / geveldragers staal (th. verzinkt en gepoedercoat) rood bruin n.t.b. afgestemd op kleur m.w.
postkast staal (th. verzinkt en gepoedercoat) donker grijs Ral 7022
hekwerk / railing staal (th. verzinkt en gepoedercoat) donker grijs Ral 7022

BUITENKOZIJNEN
kozijnen hardhout donker grijs Ral 7022
ramen hardhout donker grijs Ral 7022
hoofdentree hardhout donker grijs Ral 7022
achterdeuren, terrasdeuren, balkondeuren hardhout donker grijs Ral 7022
panelen colorbel donker grijs Ral 7039
lekdorpels Holonite zwart natura zwart (15)

DAK
dakbedekking: plat dak EPDM of bitumen antraciet/zwart -
daktrim: plat dak / metselwerk beëindigingen aluminium donker grijs Ral 7022
dakaftimmeringen / dakoverstekken / onderkant luifel rockpanel wit Ral 9010
hemelwaterafvoeren (in spouw) pvc geen zichtwerk -

K L E U R -   E N   M A T E R I A A L S T A A T   E X T E R I E U R 
21004 | nieuwbouw woningen Bloemendal Barneveld

project: 21004 | Nieuwbouw woningen Bloemendaal Barneveld
betreft: kleur- en materiaalstaat exterieur
fase: Definitief ontwerp
datum: 11 november 2021
pagina:  van 1 4

ARX       |       Rozenstraat 16       |       7255XT Hengelo (Gld.)       |       T 0575-462600       |       info@arxonline.nl       |       www.arxonline.nl

mailto:info@arxonline.nl
http://www.arxonline.nl


hemelwaterafvoeren balkons zink - -
zonnepanelen glas / metaal - -
gecombineerde dakdoorvoer-/dakkap metaal / kunststof antraciet -

WONINGBLOKKEN “ORANJE” (NR. 5 EN 11)

GEVELS
metselwerk: hoofd metselwerk baksteen (waalformaat) oranje Rodruza Wasserstrich
metselwerk: acentvlakken op hoek baksteen (waalformaat) donkerbruin n.t.b.
voegwerk (doorstrijk)mortel verdiept grijs Bruil n.t.b. in het werk bemonsteren
lateien / geveldragers staal (th. verzinkt en gepoedercoat) oranje n.t.b. afgestemd op kleur m.w.
luifel voordeur stalen voetroosters rvs - rvs spandraden

BUITENKOZIJNEN
kozijnen hardhout donker grijs Ral 7022
ramen hardhout donker grijs Ral 7022
voordeuren hardhout donker grijs Ral 7022
achterdeuren hardhout donker grijs Ral 7022
panelen colorbel donker grijs Ral 7039
lekdorpels keramische raamdorpelstenen donker grijs n.t.b.
dakramen tuimeldakraam donker grijs -

DAK
dakbedekking: hellend dak keramische dakpannen oranje Domino natuurrood vlakke dakpan
daktrim: plat dak / metselwerk beëindigingen aluminium oranje n.t.b.
dakaftimmeringen / dakoverstekken n.v.t. - -
goten verholen dakgoot - -
hemelwaterafvoeren - voorzijde (in spouw) pvc geen zichtwerk -
hemelwaterafvoeren - achterzijde (vlak in metselw.) aluminium oranje n.t.b.
zonnepanelen glas / metaal - -
gecombineerde dakdoorvoer-/dakkap keramisch oranje -
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WONINGBLOKKEN: “RIJ" (NR. 4, 6, 7, 8, 10, 12 EN 17) / “TWEE KAPPERS (NR. 14, 15, 16) / “VRIJSTAAND” (NR. 1, 2, 3, 13)

GEVELS
metselwerk: hoofd metselwerk (blok 2, 4, 7, 12, 13, 15) baksteen (waalformaat) beige bruin genuanc. Litium Vandersanden HV
metselwerk: hoofd metselwerk (blok 6, 17) baksteen (waalformaat) grijs antraciet genuanc. Rinko Falls HV
metselwerk: hoofd metselwerk (blok 1, 3, 8, 10, 14, 16) baksteen (waalformaat) bruin blauw genuanc. Klampeart Classic Blue Wienerberger HV
metselwerk: bergingen twee kappers (blok 14, 15, 16) baksteen (waalformaat) grijs antraciet genuanc. Rinko Falls HV
metselwerk: acentvlakken op hoek (blok 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16) baksteen (waalformaat) grijs antraciet genuanc. Rinko Falls HV
voegwerk (doorstrijk)mortel verdiept grijs / beige Bruil n.t.b. in het werk bemonsteren
lateien / geveldragers staal (th. verzinkt en gepoedercoat) n.t.b. n.t.b. afgestemd op kleur m.w.
luifel voordeur stalen voetroosters rvs - rvs spandraden

BUITENKOZIJNEN
kozijnen hardhout donker grijs Ral 7022
ramen hardhout donker grijs Ral 7022
voordeuren hardhout donker grijs Ral 7022
achterdeuren hardhout donker grijs donker grijs
panelen colorbel donker grijs Ral 7039
lekdorpels (blok 2, 4, 7, 12, 13, 15) keramische raamdorpelstenen donker grijs n.t.b.
lekdorpels (blok 6, 17) keramische raamdorpelstenen zwart n.t.b.
lekdorpels (blok 1, 3, 8, 10, 14, 16) keramische raamdorpelstenen donker grijs n.t.b.
garage kanteldeur staal donker grijs Ral 7022
dakramen tuimeldakraam donker grijs -

DAK
dakbedekking: hellend dak (blok 2, 4, 7, 12, 13, 15) keramische vlakke dakpannen grijs Domino grijs engobe
dakbedekking: hellend dak (blok 6, 17) keramische vlakke dakpannen zwart Domino mat zwart engobe
dakbedekking: hellend dak (blok 1, 3, 8, 10, 14, 16) keramische vlakke dakpannen grijs Domino leikleur engobe
dakbedekking: plat dak (gemetselde berging/uitb.) EPDM of bitumen antraciet/zwart -
daktrim: plat dak / metselwerk beëindigingen aluminium donker grijs Ral 7022
dakaftimmeringen / dakoverstekken rockpanel wit Ral 9010
goten: algemeen aluminium grijs n.t.b. afgestemd op kleur m.w.
goten: boekensteun woning verholen dakgoot - -
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hemelwaterafvoeren: algemeen (opbouw) aluminium grijs n.t.b. afgestemd op kleur m.w.
hemelwaterafvoeren: boekensteun won. (in spouw) pvc geen zichtwerk -
zonnepanelen glas / metaal - -
gecombineerde dakdoorvoer-/dakkap metaal / kunststof antraciet -

ALGEMEEN

BUITENBERGING ENKEL/DUBBEL (PREFAB)
wanden houten rabbatdelen, verduurz. vergrijzend -
dak (plat dak) EPDM of bitumen antraciet/zwart -
daktrim plastisol donker grijs Ral 7022
kozijn hardhout donker grijs Ral 7022
deur hardhout donker grijs Ral 7022
hemelwaterafvoeren pvc grijs -
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