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Technisch Programma van Eisen en (bouwkundige) oplossingen 
(als basis voor begroting / investering)

Samenstelling van een samenhangend
- TO basisrenovatie
- TO kantoor
- PvE museumdeel (nog niet volledig)
 tenminste:  extra lichtwering
   extra akoestische maatregelen
   aparte klimaat zone 
   scheidingspui 46 dB

+ huurcontracten
+ TO basis concept kantoren / horeca
+ “principe details”die in basis de PvE /TO -eisen realiseren

uitgangspunten constructie / ontwerpingrepen
1. Fundering casco voldoende – fundering inbouw aanvullend   
 draagvermogen toevoegen
2. Nieuwe tussenvloeren eigen draagstructuur
3. Dakconstructie: bestaand handhaven en versterken 
 vezelbeton / beschermen + opbouw isolatie pakket
4. Toevoegen ramen volgens tekening / details
5. Gevelisolatie + akoestisch: binnenzijde (zie detail)
 (Schoonwerk metselwerk  / beton dakranden 
 = deel monument)
6. Staal skelet 30min brandwerend behandelen of sprinkler en   
 niet brandwerend
7. 2 trappenhuizen (+lift) i.v.m. vluchtwegen

Toevoegen: 
- Details pui / details Majella “intern”
- Dakdetails Apollo + gevel 
-	 specifiek	reparatie	beton
- details akoestische binnengevel
- zonnecollectoren vastleggen
Nog opnemen welke constructie voor ramen / achterzet (metaglas)
Zijn bovenste ramen beton of beton + staal / hout
Zijn kantoorramen staal of aluminium?
 
Huurders	specifiek:
1. pui scheiding 38-46 dB
2. wand detail akoestisch extra
3. schuifdeuren isoleren (onderzoek)
4. verlichtingsvoorzieningen armaturen? LED huurder
5. Ventilatie inblaas via dak of in ruimte
6. Voorzieningen data / elektra in vloeren 
 Oplossing Majella of Nieuwe Energie
 1 per 100m2 = 60 stuks
7. Lichtwering ramen handmatig = huurder extra
 Lichtwering lichtstraat: systeem Hallen/Apollo = huurder extra
8. Majella akoestische details = huurder extra

 Extra ingreep / transparant maken straatniveau

PVE speerpunten
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Algemeen

1. Situatie.
Het project is een Lasloods, gelegen te Amsterdam stadsdeel Noord. Aan de hand 
van het voorlopige indeling in gebruiksfuncties alsmede het SpvE+ wordt in en rond 
het bestaande gebouw een renovatie en verbouwing uitgevoerd ten behoeve van 
het huisvesten van TEMP als culturele gebruiksfuncties. Om de exploitatielasten 
van het gebouw marktconform te maken worden gebruiksfuncties horeca, kantoren, 
winkel en studio toegevoegd. De renovatie is gericht op het bereiken van een 
basissituatie van waaruit regulier instandhoudingsonderhoud kan plaatsvinden.

1.2 Afmetingen, oppervlakten, indeling.
De hoofdhal = TEMP tentoonstelling wordt volledig afgewerkt. De overige delen 
worden zodanig afgewerkt zodat zij als schil kunnen dienen voor de in het gebouw 
geplande functies. Voor deze functies worden in de schil voldoende 
basisvoorzieningen zoals vluchtdeuren, brandbeveiliging en energie voorzieningen 
opgenomen. T.b.v. de afbouw zijn specifieke T.O. van toepassing. 

Het verhuurbaar vloeroppervlak wordt vastgesteld volgens de meetmethode zoals 
omschreven in de NEN 2580. Er is rekening gehouden met de persoonsbenadering 
volgens bouwbesluit.

1.3 Terreinindeling.
Afhankelijk van het nog uit te werken omgevingsplan wordt op het terrein, grenzend 
aan het gebouw een afsluitbaar binnenterrein.

1.4 Aansluitingen.
 A. De volgende aansluitingen worden gerealiseerd:  
  1 - Riolering  
  2 - Water 
  3 - Elektriciteit  
  4 - Koeling en verwarming d.m.v. lage temperatuurcircuit 
  5 - Hoofdbrandmeldcentrale met doormelding 
  6 - Glasvezel hoofdnet 

1.5 Isolaties.
Het gebouw kan niet voldoen aan de Energie Prestatie Norm (EPN) zonder de 
historische waarde aan te tasten. Bij het uitwerken en detailleren wordt met 
betrekking tot de aan te treffen bouwfysische aspecten met deze historische waarde 
rekening gehouden. De U-waarde voor nieuw “open” geveldelen bedraagt de U-
waarde U < 2,0 W/m²K (gemiddelde waarde voor kozijn + glas), andere delen 
worden veel zwaarder geïsoleerd tgv geluidseisen. De scheiding(spui) tussen TEMP 
en overige functies compartimenteert en dient tenminste 30 minuten brandwerend te 
zijn, 46dB geluidsisolerend en een U<2,0. 
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1.6 Garantieverklaringen/onderhoud.

Garanties.
 De intentie is met de hoofdaannemer een garantie op behoud voor het gehele 

complex op opleveringsniveau te houden voor 10 jaar.
Funderingen en overige constructies.
- de garantie op de fundering en andere constructie-elementen tegen het 

optreden van gebreken is 25 jaar; voor het nieuwe inbouwdeel dient aanvullend 
draagvermogen gecreëerd.

Gevel.
- de garantie op voegwerk en metselwerk is 5 jaar; 
- de garantie op de wind- en waterdichtheid van de totale gevel inclusief de 

aansluitingen is 10 jaar;
- de garantie op het buitenschilderwerk, dat geen barstvorming, blaasvorming, 

ongelijke verkleuring, onderroest en dergelijke optreden, is 3 jaar;
- de garantie op het binnenschilderwerk, dat geen barstvorming, blaasvorming, 

ongelijke verkleuring, onderroest en dergelijke optreden, is 7 jaar;
- de garantie op de timmerwerken tegen houtrotverschijnselen is 6 jaar; 
- de garantie op het anodiseerwerk van al het toegepaste aluminium is 7 jaar; 
- de garantie op het moffelwerk van het toegepaste aluminium ten aanzien van 

de goede hechting en andere gebreken is 10 jaar. Dit geldt ook voor de 
moffelwerken van stalen kozijnen en deuren;

- de garantie op het isolatieglas, dat geen vermindering van doorzicht, 
filmvorming, condensatie of stofvorming tussen de ruiten ontstaat, is 10 jaar;

- de garantie op de kitvoegen in de gevel is 5 jaar;  
- de garantie op de goede werking van de hang en sluitwerk nieuwe houten en 

aluminium ramen en deuren is 10 jaar, bestaande gehengen, te restaureren 
hang- en sluitwerk 5 jaar. 

Daken.
- de garantie op de waterdichtheid en het isolerende vermogen van de vlakke 

daken inclusief de aansluitingen aan onderdelen in of aan de daken is 10 jaar. 

 Binnenafbouw.
 - de garantie op de afwerkvloeren met betrekking tot de hechting en de 

drukvastheid is 5 jaar;
 - de garantie op de vloer- en wandconstructies van natte ruimten met betrekking 

tot de waterdichtheid is 6 jaar;
 - de garantie op de goede hechting van de tegels is 6 jaar;  
 - de garantie op de goede hechting van het stukadoorswerk is 6 jaar;  
 - de garantie op het blijvend goed functioneren van het hang- en sluitwerk is 5 

jaar;
 - de garantie op de vlakheid van deuren volgens de norm van de Nederlandse 

deurenfabrikanten is 1 jaar voor de nieuwe deuren. 

 Installaties.
- de garantie op de goede werking van de installatieonderdelen inclusief de meet- 

en regelapparatuur en de motorisch draaiende onderdelen is 1 jaar.

 Garantievoorwaarden.
1. De garanties gelden voor het verkrijgen van het gegarandeerde goed en blijven 

ook bij overdracht van het goed, binnen de garantietermijn, in stand.
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2. De hiervoor genoemde garanties voor onderdelen en de eventuele uitzondering 
hierop laten onverlet de verplichtingen van de aannemer in de 
onderhoudstermijn en aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering. 
Niet onder de hiervoor genoemde garanties vallen gebreken ten gevolge van 
normale slijtage, de verwaarlozing van onderhoud, het onjuist onderhouden en 
het onjuiste gebruik. 

Onderhoud.
Voor het werk geldt een bouwkundige onderhoudstermijn van 6 maanden en een 
installatietechnische onderhoudstermijn van 12 maanden.
Onder onderhoud wordt in dit verband het vervangings- en reparatieonderhoud 
verstaan en niet het preventieve onderhoud. 

Voorschriften.
Het project wordt ontworpen binnen het kader van de vigerende normen, 
voorschriften en dergelijke
Het project wordt opgeleverd compleet met:

- ingebruikname vergunning (indien en voor zover mogelijk voor het 
aangeboden basis project);

- goedkeuring nutsbedrijven;  
- revisiebestanden;  
- bedieningsinstructies;  
- onderhoudsvoorschriften;  
- vergunning wet Milieubeheer (indien vereist);  
- bouwvergunning. 

2.  Renovatie en verbouwing

2.1 Sloopwerk.
De sloopwerken houden in dat het gebouw in principe wordt ontdaan van 
installatieonderdelen die in de loop der jaren aan of in de constructie zijn bevestigd, 
voor zover toegestaan door MZ. Op de indelingstekeningen tekeningen aangeven 
wanden en compartimenteringen worden verwijderd. Op plaatsen waar 
funderingsherstel plaatsvindt, aanvullend draagvermogen wordt gerealiseerd, 
worden de begane grondvloeren gedeeltelijk verwijderd. 

2.2 Grondwerken.
Is marginaal, alleen ter plaatse van funderingsherstel 

2.3      Funderingsherstel.
De houten paalfundering en het daarboven gelegen metselwerk wordt grondig 
geïnspecteerd en er wordt een plan van aanpak voor het funderingsherstel 
opgesteld en uitgevoerd, met name ter plaatse van het kantoren- / entree- / 
horecadeel.

2.4 Paalfunderingen.
Uitgangspunt is dat de paalfundering gehandhaafd blijft. De uit te voeren renovatie 
van de fundering dient te worden gedimensioneerd op nog minimaal 25 jaar 
functiebehoud (zie garanties). 
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2.4.1 Begane grond vloeren.
De vloeren, met name t.p.v. van de begane grond vloer boven, worden  verwijderd 
om grondwerk en funderingsherstel mogelijk te maken. De beschadigde delen 
worden aangeheeld met een gewapende betonvloer. Vervolgens wordt de totale 
vloer voorzien van een monolithisch afgewerkte gewapende druklaag. De gehele 
begane grond vloer krijgt een zwevend vloerpakket met vezelbeton (en 
vloerverwarming/-koeling).

Vloerbelastingen:
Begane grondvloeren uitgangspunt:
P rep =  5 kN/m². 
F rep = 7 kN.
Q rep = 5 kN/m1.

2.4.2. Verdiepingsvloeren: 3 kN/m² zie detail vloerpakket (staalskelet met staalplaatbeton 
+ zwevend vloerpakket).

2.5 Buitenwanden.
Algemeen: zie de samenhangende details. Detailboekjes van daken, vloeren en 
wanden zijn maatgevend. De buitenwanden, zowel de binnenzijde als de 
buitenzijde, van het gebouw worden ontdaan van aan en opbouwen voor installaties 
en het voegwerk wordt hersteld aan de buitenzijde. Ontsierende sparingen worden 
hersteld en het metselwerk wordt gereinigd en waar nodig voorzien van een anti 
graffiticoating en gehydrofobeerd (extra). Vanuit  historisch oogpunt belangrijke 
details worden hersteld en geconserveerd.

2.6 Buitenwandopeningen.
Daar waar in de buitengevel raamopeningen zijn aangegeven worden houten (of 
stalen?) kozijnen aangebracht voorzien van geïsoleerde beglazing. De bestaande 
deuren en kozijnen worden gerepareerd en het hang en sluitwerk wordt gangbaar 
gemaakt en waar nodig vervangen. 
Ten behoeve van vluchtwegen worden in de buitengevel voldoende brandwerende 
vluchtdeuren aangebracht de breedte is afgestemd op de bezettingsklasse volgens 
brandweerplan en bouwaanvraag. De vluchtdeuren en uitgangen zijn voorzien van 
noodverlichting, panieksluitingen, kleefmagneten en vluchtwegsignaleringen. 

Ten behoeve van de aan en afvoer van goederen worden bestaande openingen in 
de gevel opgenomen.

2.7 Binnenwanden.
De binnenzijde van de buitenwanden van het gebouw worden ontdaan van aan en 
opbouwen voor installaties en het voegwerk wordt hersteld. Ontsierende sparingen 
worden hersteld en het metselwerk wordt gereinigd en waar nodig voorzien van een 
anti graffiticoating. Vanuit historisch oogpunt belangrijke details worden hersteld en 
geconserveerd.

2.8 Binnenwandopeningen.
De bestaande deuren en kozijnen worden gerepareerd en het hang en sluitwerk 
wordt gangbaar gemaakt en waar nodig vervangen. 
Ten behoeve van vluchtwegen worden in de binnenwanden voldoende 
brandwerende vluchtdeuren aangebracht de breedte is afgestemd op de 
bezettingsgraad. De vluchtdeuren en uitgangen zijn voorzien van noodverlichting, 
panieksluitingen, kleefmagneten en vluchtwegsignaleringen. 
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2.9 Verdiepingsvloeren bestaand.
Bestaande vloeren worden aangeheeld en slechte plekken worden hersteld. De 
bestaande hekwerken en balusters worden qua veiligheid getoetst aan de geldende 
normen en waar nodig gerepareerd. Horizontale belasting op vloerafscheidingen 
volgens NEN 6702 voor bijeenkomstfuncties. 

Nieuwe vloer en belasting. 
Prep =  3 kN/m².
F rep = 7 kN
Q rep = 5 kN/m1.

2.10 Trappen.
De bestaande trappen worden gerepareerd en aangepast voor het vereiste gebruik. 
Nieuwe trappen volgens overzichtsbladen per huurdersruimte toegevoegd, met 
name de hoofdvluchttrappen zijn deel basis T.O. 

2.11 Daken en goten (Zie details).
De bitumen dakbedekkingen met ballastlagen worden vervangen merendeels door 
zinken daken, plaatselijk kunststof. Het dak wordt aan de buitenzijde op de te 
isoleren delen voorzien van isolatiemateriaal met dampregulerende en 
vochtwerende eigenschappen speciaal voor de toepassing in renovatieprojecten. 
De waterdichte afwerking van de dakgoten wordt gerealiseerd door zinken goten. In 
de dakconstructie worden op regelmatige afstanden modulaire sparingen 
opgenomen om de toe- en afvoer van ventilatielucht mogelijk te maken. Deze 
openingen worden in het dakvlak aangebracht. 

Dakbelastingen
P rep 1kN/m2 
F rep 1,5 kN 
Q rep 2 kN/m1 

2.12 Lichtstraten en dakopeningen.
De lichtstraten op de daken worden allen vervangen door nieuwe lichtstraten 
gedeeltelijk bestaande uit zonwerende, geïsoleerde en gelaagde glazen panelen in 
aluminium kaders in samenwerking met geluidseisen, LTA/ZTA = 52/26, 38dB.

2.13 Stalen draagconstructies.
De stalen draagconstructie in het gebouw blijft gehandhaafd. De staalconstructie 
wordt gecontroleerd op zwakke plekken en waar nodig gerepareerd en waar nodig 
voorzien van brandwerend verfsysteem, 30min WBDBO voor 
hoofddraagconstructie. De stalen draagconstructie wordt geschilderd volgens een 
nader op te stellen schildersadvies. De stalen spanten worden op de plaatsen waar 
koudebruggen kunnen ontstaan ten gevolge van de gebouwisolatie, beschermd 
tegen corrosie 

2.14 Vloerafwerking.
De vloerafwerkingen bestaan uit een monolithisch afgewerkte druklagen van 
gewapend beton, in het algemeen zwevend t.o.v. onderpakket. 

2.15 Plafondafwerking volgens de afwerkstaten.
De plafonds bestaan uit de onderzijde van betonplaten ter plaatse van centrale hal 
plafond. Het dakbeschot wordt geschilderd in een nader op geven kleur volgens een 
op te stellen schildersadvies en tpv overige situaties volgens details in het algemeen 
ecophon als toplaag. De bestaande, te handhaven plafonds van de 
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verdiepingsvloeren worden opgeknapt en in de oude staat hersteld of afgetimmerd 
middels gipsplaten en afgewerkt door middel van spuitwerk. De nieuwe 
staalplaatbeton vloervelden krijgen aan de onderzijde Ecophon systeemplafonds 
type focus D (onzichtbare ophanging). 

2.16 Bouwkundige voorzieningen.
De bouwkundige voorzieningen voor installaties bestaan uit het maken van 
doorvoeringen, opstortingen en technische ruimtes evenals het zonodig wegwerken 
van installatiecomponenten. Er is vanuit gegaan dat de installaties in principe in het 
zicht worden aangebracht met name voor de hoofd luchtkanalen TEMP op het dak.

2.17 Overige voorzieningen.
- Bij de hoofdentree wordt een in roestvast staal, volgens eisen van de PTT; 

uitgevoerde postkasten aangebracht. Een drukbel-/intercominstallatie kan 
hiermee gecombineerd worden. Op de postkast worden standaard 
huisnummerbordjes aangebracht; 

- Ten behoeve van de stalling voor fietsen wordt bouwkundig een standaard 
opstelruimte voor fietsen aangebracht. 

- Bij de hoofdentree wordt indien vereist voorzien van een sleutelkluis voor de 
brandweer.

3. Terreinafwerkingen/inrichtingen  

3.1 Buiten in overleg? Wie / wel garanties
- De bestrating op rijwegen en looppaden wordt uitgevoerd in gebakken 

straatsteen. Deze bestrating wordt gelegd in een nader door de 
landschapsarchitect te ontwerpen patroon. Opsluitbanden worden in bijpassend 
materiaal uitgevoerd;

- Bij overgang van de bestrating op onderheide constructies worden 
overgangsplaten aangebracht;

- Rekening wordt gehouden met een belasting door vrachtwagens en 
brandweerwagens.

- Rondom het gebouw wordt passende verlichting aangebracht met een 
lichtsterkte van 100 lux (eigenaar). 

5. Installaties. 

Algemeen:
 Installaties worden uitgevoerd met gemakkelijk verwisselbaar 

standaardmateriaal, met weinig diversificatie. 
 De bewegende delen van de installaties zijn gemakkelijk toegankelijk voor 

onderhoud en inspectie. 
 Frontbediening is in principe mogelijk. 
 Installaties zijn neutraal en éénduidig opgesteld en hebben een grote mate van 

uitwisselbaarheid.
 De technische installaties worden per gebruiker gescheiden uitgevoerd. De ruimten 

worden casco opgeleverd, met in elke ruimte de hierna omschreven 
basisvoorzieningen voor de technische installaties. 

 In de ruimten wordt steeds één of meerdere meterkasten gerealiseerd waarin de 
volgende aansluitingen worden aangebracht:
- de wateraansluiting; 
- de elektra-aansluiting; 
- een warm- en koudwater aansluiting ten behoeve van de klimaatinstallatie 
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 De tenaamstelling van de desbetreffende meters wordt door de gebruiker 
aangevraagd.

 Ten behoeve van telefoon en centraal antenne systeem/kabel worden loze 
leidingen tot in de meterkast aangebracht. 
Het geluidsniveau van de technische installaties in de nuttige ruimten bedraagt 
maximaal 35dB(A), in de sanitaire ruimten en in de verkeersruimten 45dB(A). 

5.1 Werktuigbouwkundige installaties. 

5.1.1 Uitgangspunten en ontwerpgegevens voor het thermische binnenklimaat.
 De uitgangspunten en ontwerpgegevens voor het thermische binnenklimaat in de 

verhuurde ruimten worden steeds door de gebruiker bepaald en gerealiseerd. 
 Overige ruimten: 
 Centrale Hal 18 °C 

5.1.2 Warmte-/koudecentrale of warmtepomp.
 De warmte- en koudevoorziening van de ruimten geschiedt door middel van een 

centrale energieopwekking waarop de gebruikers aangesloten worden. De 
aanvoertemperatuur van de warmwaterleiding bedraagt maximaal 50°C en minimaal 
40°C. De aanvoertemperatuur wordt seizoensafhankelijk geregeld.

 De aanvoertemperatuur van de koudwaterleiding bedraagt maximaal 12°C en 
minimaal 8°C.
De centrale energievoorziening wordt opgewekt door middel van een centrale 
warmtepomp in combinatie met warmte- en koudeopslag in de bodem. 

 De aansluitingen op de leidingen worden in de gehuurde ruimte aangeboden met 
een warmtewisselaar. 

5.1.2 Mechanische ventilatie.
 Basisinstallatie volgens bouwbesluitnormering en de diverse gebruikskwalificaties / 

persoonsbenaderingen en op basis van de onderste ongeveer 3meter zone 
(ongeveer 100.000m3) hoofdleidingen dakdistributie.
Voor Centrale Hal wordt niet volume maar gebruik max. 1500 personen voor 
kantoren en horeca 40m3/pp/uur.
Als additionele energievoorziening worden de daken voorzien van flat fusion-system
van zonnecollectoren welke tenminste voldoende zijn en toeleveren aan 
energiecentrale trafo ten behoeve van eigen capaciteit en gekoppeld worden aan 
koelwater systeem. 
Aanvullend: zie TO gebruikers.

5.2 Elektrotechnische installaties. 

5.2.1 Uitgangspunten en ontwerpgegevens.
 De elektrische energie wordt op efficiënte, toegankelijke en overzichtelijke wijze 

verdeeld vanaf de hoofdverdeler, via onderverdelers naar apparatuur en 
aansluitpunten.

 Het traject voor de horizontale aanleg van de verdeelkabels is zodanig gekozen, 
dat de kabelaanleg bereikbaar blijft. 

 De centrale elektrotechnische voorzieningen zijn geschikt voor het in principe 
storingvrij en doelmatig voeden, schakelen en bedienen van de in het gebouw 
aanwezige apparatuur. 

5.2.2 Hoogspanning- en krachtinstallatie.
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 Nabij de hoofdingang wordt door het nutsbedrijf een hoofdaansluiting met kWh – 
meting op het middenspanningsnet ( 10 kV ) gerealiseerd. Hierop worden voor 
de gebruikers en centrale voorzieningen transformatoren aangesloten. 

 Afhankelijk van de eisen van het nutsbedrijf worden de gebruikers rechtstreeks of 
via de verhuurder aangesloten. 

 Vanaf de HKL-verdelers worden steeds de benodigde voedingen aangebracht 
voor de liftinstallaties, werktuigbouwkundige installaties, de verlichtingsgroepen 
ten behoeve van verlichting van verkeerswegen, centrale ruimten, parkeer en 
wegverlichting en de overige centrale voorzieningen. 

 De sprinklerinstallatie wordt rechtstreeks op een laagspanningsveld van een 
transformator aangesloten. 

 Een hoofdverdeler bevat steeds 20% aan reservegroepen.  
 Deze reserve is tevens beschikbaar in de kabelgoten, ladderbanen en dergelijk. 
 Een hoofdverdeler is uitgevoerd met een overspanningafleiding, welke is 

aangesloten op de hoofdrail. 

5.2.3 Aarding.
Het gebouw is uitgevoerd met een aarding en een overspanningbeveiliging op de 
hoofdverdeler.

 Bij een verdeler wordt een aansluitpunt op de aarding van het gebouw 
aangebracht.

 In de meterkast van de gebruiker wordt een aarding Cu 50 mm² in beschermbuis 
aangebracht.

5.2.4 Lichtinstallatie.
 Voor de overige ruimten, welke verlicht worden met LEDarmaturen gelden de 

volgende gemiddelde verlichtingssterkten: 
 - entree, centrale hal 150 lux (TEMP aanvullend) 
 - overige kantoren 200 lux 

5.2.5 Goten.
 Vanaf de hoofdverdeler worden ruime kabelgoten, tenminste 300 mm breed, 

gebracht naar de verdelers. 

5.2.6 Brandpreventie.
 De brandpreventie en de ontruiminginstallatie worden uitgevoerd volgens advies 

van de brandtechnische adviseur met goedkeuring van de brandweer. 

5.2.7 Noodverlichtingsinstallatie.
 In de centrale hal wordt een noodverlichtinginstallatie volgens de eisen van de 

plaatselijke overheid aangebracht.
 De armaturen (1 TL 8W) dienen tevens als oriëntatieverlichting. 

5.2.8 Bliksemafleiderinstallatie.
 Het gebouw is uitgevoerd met een bliksemafleiderinstallatie klasse LP3. 

5.2.9 Beveiligingsinstallaties.
 De centrale hal wordt uitgevoerd met passief infraroodopnemers. 
 De deuren in de buitengevels worden uitgevoerd met deur/raam en slotstand 

signaleringen.

5.3  Sanitaire installatie.  

5.3.1 Koud- en warm waterinstallatie.
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 De aansluitingen van de ruimten op het koudwaternet wordt uitgevoerd met een 
watermeter.

5.3.2  Binnenriolering en hemelwaterafvoer.
De binnenriolering en de hemelwaterafvoer worden uitgevoerd in polyethyleen. 
De toiletten en afvoerputjes worden aangesloten op de binnenriolering. 
Elke aansluiting wordt gescheiden naar de voorzijde van het gebouw gebracht.
De ontluchting wordt vanaf de begane grond naar het dak gevoerd. 

5.3.3  Buitenriolering.
 Nader te bepalen. 

5.3.4 Brandpreventie installatie.
 Brandslanghaspels worden aangebracht in alle ruimten en nabij de 

nooduitgangen volgens de eisen van de plaatselijke brandweer (conform de NEN 
3211).

5.4 Transportinstallaties. 

5.4.1 Personen/goederenliften.
2 stuks personenlift. 1000kg (12 personen), 1 goederenlift 2000kg.

5.5 Glazenwasinstallatie.
De ramen van het gebouw worden door middel van een hoogwerker of ladder 
gewassen. Ten behoeve van de reiniging van de daklichten worden op het dak 
de daarvoor benodigde voorzieningen aangelegd. 

7. Te hanteren voorschriften, zoals bekend bij de start van de ontwikkeling. 

 - Keuringseisen en normen, vastgesteld door het Nederlands Normalisatie 
Instituut en de Europese norm 

 -  bouwbesluit 2015 
 - Plaatselijke voorschriften van overheidswege, zoals die van de 

energieleverende bedrijven, bouw- en woningtoezicht en de brandweer. 
 - De Arbowet. 
 - De wet milieubeheer zoals geldend per 1 maart 2006. 
 - De PED (pressure equipement directive) zoals geldend op 29 mei 2002. 
 - Het bouwbesluit zoals geldend op 1 september 2005. 
 - Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne (WABM). 
 -  ‘Het Waterleidingbesluit, zoals in werking getreden op 28 december 2004, 

waarin de maatregelen tegen Legionella zijn opgenomen. 
 - De kwaliteitseisen, adviezen, richtlijnen of aanbevelingen van de 

belangrijkste verenigingen en stichtingen, zoals die van "VRMG", "BDA". 
 - Bij het ontwerp, de detaillering, de kleurstelling en de toegepaste materialen 

zal vooral aandacht worden besteed aan het onderhoudsaspect, aan 
duurzaamheid en aan corrosiebestendigheid. Het exterieur en het interieur 
zijn onderhoudsarm en eenvoudig te reinigen, materialen zijn in principe op 
eenvoudige wijze uitwisselbaar. 

 - De onderdelen van de installatie zijn van een standaard type en van een 
gerenommeerd fabrikaat en/of merk. 

 - Ter voorkoming van bouwschade kan vochtophoping, bijvoorbeeld als gevolg 
van condensatie, niet voorkomen in of op gebouwonderdelen

  (elementen) constructies, leidingen, en dergelijke. 
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-  Bouwaanvraagset. 
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Bestemmingsplan kaart
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Toekomstige sitiuatie
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Parkeergarage variant
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Plattegrond beganegrond bestaande toestand



PAGINA: 15

ARCHITECTENBUREAU

J. van STIGT BV

Amsterdam
Herengracht 406
1017 BX

 +31 (0)20 6245344 
  www.burovanstigt.nl

 @ burovanstigt.nl

t
w 
e

Plattegrond 1e verdieping bestaande toestand
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Plattegrond 2e verdieping bestaande toestand
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Gevels   bestaande toestand
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Doorsneden bestaande toestand



PAGINA: 19

ARCHITECTENBUREAU

J. van STIGT BV

Amsterdam
Herengracht 406
1017 BX

 +31 (0)20 6245344 
  www.burovanstigt.nl

 @ burovanstigt.nl

t
w 
e

Schaal 1 op 200

5m4m3m2m1m

Schaal 1 op 100

1m   2m     3m        4m 5m

Schaal 1 op 50

1m       2m        3m

Schaal 1 op 300

4321 9876 10m5m

Schaal 1 op 500

10m5m

Plattegrond beganegrond



ARCHITECTENBUREAU

J. van STIGT BV

PAGINA: 20

Amsterdam
Herengracht 406
1017 BX

 +31 (0)20 6245344 
  www.burovanstigt.nl

 @ burovanstigt.nl

t
w 
e

Schaal 1 op 200

5m4m3m2m1m

Schaal 1 op 100

1m   2m     3m        4m 5m

Schaal 1 op 50

1m       2m        3m

Schaal 1 op 300

4321 9876 10m5m

Schaal 1 op 500

10m5m

Plattegrond 1e verdieping



PAGINA: 21

ARCHITECTENBUREAU

J. van STIGT BV

Amsterdam
Herengracht 406
1017 BX

 +31 (0)20 6245344 
  www.burovanstigt.nl

 @ burovanstigt.nl

t
w 
e

Schaal 1 op 200

5m4m3m2m1m

Schaal 1 op 100

1m   2m     3m        4m 5m

Schaal 1 op 50

1m       2m        3m

Schaal 1 op 300

4321 9876 10m5m

Schaal 1 op 500

10m5m

Plattegrond 2e verdieping



ARCHITECTENBUREAU

J. van STIGT BV

PAGINA: 22

Amsterdam
Herengracht 406
1017 BX

 +31 (0)20 6245344 
  www.burovanstigt.nl

 @ burovanstigt.nl

t
w 
e

Schaal 1 op 200

5m4m3m2m1m

Schaal 1 op 100

1m   2m     3m        4m 5m

Schaal 1 op 50

1m       2m        3m

Schaal 1 op 300

4321 9876 10m5m

Schaal 1 op 500

10m5m

Plattegrond 3e verdieping



PAGINA: 23

ARCHITECTENBUREAU

J. van STIGT BV

Amsterdam
Herengracht 406
1017 BX

 +31 (0)20 6245344 
  www.burovanstigt.nl

 @ burovanstigt.nl

t
w 
e

Schaal 1 op 200

5m4m3m2m1m

Schaal 1 op 100

1m   2m     3m        4m 5m

Schaal 1 op 50

1m       2m        3m

Schaal 1 op 300

4321 9876 10m5m

Schaal 1 op 500

10m5m

Plattegrond 4e verdieping



ARCHITECTENBUREAU

J. van STIGT BV

PAGINA: 24

Amsterdam
Herengracht 406
1017 BX

 +31 (0)20 6245344 
  www.burovanstigt.nl

 @ burovanstigt.nl

t
w 
e

Schaal 1 op 200

5m4m3m2m1m

Schaal 1 op 100

1m   2m     3m        4m 5m

Schaal 1 op 50

1m       2m        3m

Schaal 1 op 300

4321 9876 10m5m

Schaal 1 op 500

10m5m

klimaatzone 1klimaatzone 2

principe luchtkanalen dak

aan-afvoer lucht

Plattegrond dak verdieping

Luchtkanaal



PAGINA: 25

ARCHITECTENBUREAU

J. van STIGT BV

Amsterdam
Herengracht 406
1017 BX

 +31 (0)20 6245344 
  www.burovanstigt.nl

 @ burovanstigt.nl

t
w 
e

Schaal 1 op 200

5m4m3m2m1m

Schaal 1 op 100

1m   2m     3m        4m 5m

Schaal 1 op 50

1m       2m        3m

Schaal 1 op 300

4321 9876 10m5m

Schaal 1 op 500

10m5m

Gevels  



ARCHITECTENBUREAU

J. van STIGT BV

PAGINA: 26

Amsterdam
Herengracht 406
1017 BX

 +31 (0)20 6245344 
  www.burovanstigt.nl

 @ burovanstigt.nl

t
w 
e

Schaal 1 op 200

5m4m3m2m1m

Schaal 1 op 100

1m   2m     3m        4m 5m

Schaal 1 op 50

1m       2m        3m

Schaal 1 op 300

4321 9876 10m5m

Schaal 1 op 500

10m5m

?

?

Doorsneden



PAGINA: 27

ARCHITECTENBUREAU

J. van STIGT BV

Amsterdam
Herengracht 406
1017 BX

 +31 (0)20 6245344 
  www.burovanstigt.nl

 @ burovanstigt.nl

t
w 
e

Principe vloer + wand details behorend bij pui

Voorbeeld De Hallen AmsterdamVoorbeeld vloerpot Nieuwe Energie Leiden
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Voorbeelden Nieuwe Energie Leiden

Electra aansluitting in  vloerpot
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Principe details binnengevel

Voorbeeld Gerardus Majellakerk Amsterdam

pui

Voorbeeld Gerardus Majellakerk Amsterdam
Akoestische binnengevel



ARCHITECTENBUREAU

J. van STIGT BV

PAGINA: 30

Amsterdam
Herengracht 406
1017 BX

 +31 (0)20 6245344 
  www.burovanstigt.nl

 @ burovanstigt.nl

t
w 
e

Voorbeelden Gerardus Majellakerk

Montage akoestische wand



PAGINA: 31

ARCHITECTENBUREAU

J. van STIGT BV

Amsterdam
Herengracht 406
1017 BX

 +31 (0)20 6245344 
  www.burovanstigt.nl

 @ burovanstigt.nl

t
w 
e

Principe kozijndetails  met achterzet beglazing
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Principe details betonnenkozijn

Voorbeeld Groot Handelsgebouw Rotterdam
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Principe dakdetails

Mossedumdak Groot Handelsgebouw RotterdamMossedumdak Geldersekade Amsterdam

principe dakdetail Lasloods
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Principe gevel + dak details

(?)

Voorbeeld Apollohal Amsterdam Voorbeeld TU Eindhoven
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Principe glaskap detail met zonwering

Voorbeeld Apollohal Amsterdam
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Duurzaamheid en monument

Duurzaamheid is een manier van denken, van ontwerpen en 
van gebruiken. In cijfers zal kun je een gebouw op deze manier 
een hoge GPR score geven of een Greenlabel verdienen, 
maar er is veel meer.

De kunst is allereerst de energievraag sterk te verkleinen 
door hoogwaardige casco-isolatie (met een Energie Prestatie 
Coëfficient	 (EPC)	van	0,90).	Vervolgens	moet	de	kwaliteiten	
van het gebouw 
optimaal benut worden met respect voor het monument, er 
moet worden gezocht naar een optimale balans. Die balans 
zit ook in het goede passende gebruik en bewustheid van de 
gebruikers op deze elementen. 
Gedacht kan worden aan het realiseren van elementen 
als een warmte-koude-opslag (wko) en lage temperatuur 
vloerverwarming en -koeling als basis en individuele 
bijregelbaarheid per gebruik(er) daar bovenop. Ook wordt 
waterverbruik beperkt en grijs (regen)water benut. De daken 
die wat betreft ligging en hoogte geschikt zijn, kunnen 
als zogenaamde energiedaken (PV-zonnecellen) worden 
uitgevoerd. 

Heel belangrijk is natuurlijk de basisgedachte: Duurzame 
hoogwaardige restauratie van een bestaand pand is zeer 
gunstig qua milieubelasting (als gevolg van het beperkt 
(nieuw) materiaalgebruik). Integraal wordt daarbij consequent 
flexibel	en	duurzaam	gedacht	in	het	hele	ontwerpproces,	om	
ook een slim gebouw te maken. Bijvoorbeeld: luchtkwaliteit 
wordt gebalanceerd uitgevoerd, individueel regelbaar, ook op 
CO2-concentratie bij (sterk) wisselende bezettingen. Er wordt 
in de zomer natuurlijke nachtventilatie toegepast zodra de 
buitenlucht beneden de 18°C is. 
Ook heel belangrijk is, dat het gebouw tegen geluid heel 
goed geïsoleerd is. Denk hierbij aan glassoorten, en 
isolatiematerialen voor daken en wanden. 

Duurzaamheid staat of valt bij de inzet van de gebruikers (mits 
er goede voorwaarden zijn). Zo ontstaat ook de goede situatie 
voor sociale veiligheid en een hoge toekomstwaarde. 
Al deze aspecten creëren op natuurlijke en vanzelfsprekende 
wijze een heel hoge duurzaamheid. 

Een WKO is niet alleen geschikt voor het leveren van warmte en 
koude t.b.v. de klimaatinstallaties maar kan tevens worden gebruikt 
als warmtapwatervoorziening. Om het rendement van deze installatie 
verder te verbeteren kunnen de daken worden gebruikt als energiedaken 
waarmee warmte en koude kan worden geladen voor de WKO en/of de 
klimaatinstallaties en warmtapwatervoorzieningen in de gebruiksruimten. 
Mogelijk zou zelfs warmte terug kunnen worden geleverd aan het 
stadsverwarmingsnet indien afname in het complex onvoldoende is. 

In aanvulling op het realiseren van een infrastructuur voor koude en warmte 
afkomstig van een WKO zal moeten worden onderzocht op welke wijze 
verduurzaming van de bestaande installaties kan worden gerealiseerd 
door het toepassen van warmtepompen, warmte terugwinning op de 
ventilatiesystemen, aansluiting voor warmtapwatervoorziening op de WKO/
energiedaken en aanpassen van regelingen en beheersystemen.
Er kunnen warmtepompen  worden geïnstalleerd waarmee warmte en 
koude wordt geleverd voor de klimaatinstallatie en indien van  toepassing 
de warmtapwatervoorzieningen. De warmteafgifte en -onttrekkingen van 
deze warmtepompen vindt plaats via de ringleiding en de centraal op te 
stellen TSA welke is aangesloten op de WKO installatie. 

Duurzaamheid
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In deze ambities stellen wij voor een Warmte Koude Opslag (WKO) 
installatie te installeren waarvan de gebruiker warmte en koude kunnen 
onttrekken. Doelstelling zou kunnen zijn om met de WKO installatie CO2 
uitstoot meer dan 50% te verlagen. Met alleen de toepassing van een 
WKO zal de CO2 uitstoot met 25% worden verlaagd.

Verdere reductie van CO2 uitstoot kan worden gerealiseerd door 
energiezuinige verlichting met een lager verbruik en langere levensduur 
toe te passen.

2010 2020 2030

normaal gebouw

2010 2020 2030

2010 2020 2030
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intelligent gebouw
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2010 2020 2030
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2010 2020 2030

2010 2020 2030
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Met de verduurzaming van de Gevangenis zal een meerwaarde voor de 
gebruiker worden gecreëerd waarbij het comfort in de ruimten kan worden 
verbeterd en de energiekosten voor verwarming en elektra worden 
verlaagd. In samenspraak met de gebruiker kan per ruimte worden 
vastgesteld welke winst in kwaliteit en comfort kan worden behaald en 
welke aanpassingen aan de basis installatie hiervoor gerealiseerd moeten 
worden om de koppeling op de WKO installatie mogelijk te maken.

huurlasten voor investering kale huur 

energie lasten 

lasten voor investering in energieopwekkende installaties
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Technische documentatie
Optigroen Systeem "Solargroendak"
Oplossing: Solar-module 1000 mm

Duplicatie alleen met toestemming
 van de uitgever.

Aan deze tekening kunnen geen
rechten worden ontleend.

 Getekend:  Versie: Schaal:  Detailnummer.:  Revisie: 

D A K -   E N   G E V E L B E G R O E I I N G niet op schaal

De bovenstaande tekening heeft vooral betrekking op de systeemopbouw. De verschillende lagen van het systeem zijn sterk vereenvoudigd 
weergegeven en moeten volgens de stand der techniek worden voorbereid en uitgevoerd. Technische wijzigingen voorbehouden.

* Conform FLL-richtlijnen     ** Conform Bouwbesluit

Geaccordeerd:

ob 10.10.2014 1 1.240 OOHV

1000mm

2350mm

2300mm

30mm

19°

300mm

Slagschaduw

Plaatgrootte

Rijenafstand

Afstand

Optigroen Sun-Root 100

Vegetatie

Optigroen bescherm-absorptielaag type RMS 600 K (5,0 mm)

Bevestigingsprofiel

Solar-module 100 (1000 mm)

Grindstrook 16/32

Optigroen substraatlaag type E/S > (80 mm)

Optigroen drainage-bufferlaag type FKD 25 (25 mm)

Optigroen bescherm-absorptielaag type RMS 500 (4,5 mm)

Geschikte dakconstructie**

Wortelwerende dakbedekking*

Bovenaanzicht

Duplicatie alleen met toestemming
 van de uitgever.

Aan deze tekening kunnen geen
rechten worden ontleend.

 Getekend:  Versie: Schaal:  Detailnummer.:  Revisie: 

D A K -   E N   G E V E L B E G R O E I I N G niet op schaal

De bovenstaande tekening heeft vooral betrekking op de systeemopbouw. De verschillende lagen van het systeem zijn sterk vereenvoudigd 
weergegeven en moeten volgens de stand der techniek worden voorbereid en uitgevoerd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Geaccordeerd:

1.250gz / mh 10.10.2014 1OHV

Optigroen ophangrail

Optigroen gevelkorven
afgevuld met substraat

Optigroen bescherm-
absorptielaag type
Typ RMS 600 K

Gevelverankering
(afhankelijk van het oppervlak)

Druppelbewatering

Optigroen Systeem "Gevelbegroeiing"

Optigroen aluminium kader

600 mm
1200 mm
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Vooraanzicht

Beplanting P7, 
voorgekweekt in korf

RAL kleur

Sectie

BIA Groene Wand Blokken

BIA GROENE WAND BLOK KERKRADE IN BLOEI . . ONDERSTAAND MEERDERE FOTO'S
&quot;SCROL NAAR BENEDEN&quot; VOOR EEN TOTAAL OVERZICHT KLIK OP DE FOTO
VOOR ALLE PROJECTFOTO'S 

  

 F2 Facade Brochure 2013 
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Kijk voor Support en Dealers op www.clickfit.nl

ClickFit / FlatFix is een product van Esdec B.V.www.ClickFit.nl
info@clickfit.nl

Transport en Handling
De hoofdcomponenten worden door middel van slimme klik-
verbindingen gekoppeld. De basisprofi elen zijn reeds op maat 
waardoor meten en zagen op het dak niet nodig is. Doordat 
de basisprofi elen al op maat zijn staan de zonnepanelen 
altijd optimaal opgesteld ten opzichte van elkaar en worden 
meetfouten voorkomen. 

Het geringe aantal componenten en de gebruikte materialen 
zorgen voor een laag gewicht en volume. Dit maakt het 
systeem eenvoudig in opslag, transport en handling.  

Calculatie
Met behulp van de calculatietool kan ieder afzonderlijk project 
eenvoudig berekend worden. Zowel de benodigde materialen 
als de ballastlocaties kunnen met de calculatietool worden 
bepaald. Tevens is het mogelijk om bouwtekeningen te creëren.

Materiaal
De basiscomponenten van het FlatFix Fusion systeem zijn 
vervaardigd uit hoogwaardig aluminium, gecoat staal en 
hightech kunststof.

Alle toegepaste materialen zijn uitvoerig getest op kwaliteit, 
duurzaamheid en weersinvloeden zoals UV, vorst en water en 
luchtvochtigheid.

Garantie
Het FlatFix Fusion systeem is getest in de windtunnel en is 
beschermd door meerdere patenten. FlatFix Fusion is een 100% 
Nederlands product met een unieke garantie van 20 jaar. 

Ballast
FlatFix Fusion is een lichtgewicht systeem. Door de gekoppelde 
en gesloten structuur dient het systeem enkel op een aantal 
strategische punten geballasteerd (verzwaard) te worden. 
Hierdoor is de additionele dakbelasting zeer laag. In de 
universele ballasthouder kunnen verschillende soorten ballast 
gebruikt worden, zoals grind, betonklinkers en opsluitbanden.

Dakbelasting
De zelfi nstellende daksteunen zorgen voor een optimale 
drukverdeling op het dak. Door het geringe gewicht van het 
systeem is de gemiddelde puntlast op de dakhuid lager dan 
10kPa. De daksteunen kunnen direct op ieder type dakhuid 
worden toegepast zonder tussenkomst van beschermrubbers, 
matten of folies. De daksteunen zorgen ervoor dat het systeem 
boven het dak “zweeft”, waardoor neerslag zoals regen en 
smeltwater eenvoudig van het dak kan afvloeien.

Kabelmanagement
Het ontwerp voorziet in een geïntegreerd 
kabelmanagementsysteem. Om de kans op storingen in de 
bekabeling van het PV-systeem te reduceren kunnen de kabels 
en stekkers van de zonnepanelen eenvoudig bevestigd worden 
aan het montagesysteem. De bekabeling komt hierdoor niet op 
het dak te liggen.

Thermische werking
De verschillende componenten zijn aan elkaar verbonden 
door middel van klikbare los-vast koppelingen. Tevens 
kan het systeem over de stationair geplaatste daksteunen 
“glijden” zonder dat deze loskomen van de basiselementen. 
Hierdoor wordt de thermische werking van het gebouw niet 
doorgegeven aan het PV-systeem en vice versa. Dit voorkomt 
beschadigingen aan het PV-systeem of de dakhuid.

NIEUW!
3x sneller dan 

de huidige
systemen

ClickFit / FlatFix is een product van Esdec B.V.

Paderbornstraat 4
7418 BP Deventer
The Netherlands

Telefoon +31 570 624 177
Fax +31 570 621 485
Mail info@clickfi t.nl

www.ClickFit.nl
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ClickFit / FlatFix is een product van Esdec B.V.www.ClickFit.nl
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waardoor meten en zagen op het dak niet nodig is. Doordat 
de basisprofi elen al op maat zijn staan de zonnepanelen 
altijd optimaal opgesteld ten opzichte van elkaar en worden 
meetfouten voorkomen. 

Het geringe aantal componenten en de gebruikte materialen 
zorgen voor een laag gewicht en volume. Dit maakt het 
systeem eenvoudig in opslag, transport en handling.  

Calculatie
Met behulp van de calculatietool kan ieder afzonderlijk project 
eenvoudig berekend worden. Zowel de benodigde materialen 
als de ballastlocaties kunnen met de calculatietool worden 
bepaald. Tevens is het mogelijk om bouwtekeningen te creëren.

Materiaal
De basiscomponenten van het FlatFix Fusion systeem zijn 
vervaardigd uit hoogwaardig aluminium, gecoat staal en 
hightech kunststof.

Alle toegepaste materialen zijn uitvoerig getest op kwaliteit, 
duurzaamheid en weersinvloeden zoals UV, vorst en water en 
luchtvochtigheid.

Garantie
Het FlatFix Fusion systeem is getest in de windtunnel en is 
beschermd door meerdere patenten. FlatFix Fusion is een 100% 
Nederlands product met een unieke garantie van 20 jaar. 

Ballast
FlatFix Fusion is een lichtgewicht systeem. Door de gekoppelde 
en gesloten structuur dient het systeem enkel op een aantal 
strategische punten geballasteerd (verzwaard) te worden. 
Hierdoor is de additionele dakbelasting zeer laag. In de 
universele ballasthouder kunnen verschillende soorten ballast 
gebruikt worden, zoals grind, betonklinkers en opsluitbanden.

Dakbelasting
De zelfi nstellende daksteunen zorgen voor een optimale 
drukverdeling op het dak. Door het geringe gewicht van het 
systeem is de gemiddelde puntlast op de dakhuid lager dan 
10kPa. De daksteunen kunnen direct op ieder type dakhuid 
worden toegepast zonder tussenkomst van beschermrubbers, 
matten of folies. De daksteunen zorgen ervoor dat het systeem 
boven het dak “zweeft”, waardoor neerslag zoals regen en 
smeltwater eenvoudig van het dak kan afvloeien.

Kabelmanagement
Het ontwerp voorziet in een geïntegreerd 
kabelmanagementsysteem. Om de kans op storingen in de 
bekabeling van het PV-systeem te reduceren kunnen de kabels 
en stekkers van de zonnepanelen eenvoudig bevestigd worden 
aan het montagesysteem. De bekabeling komt hierdoor niet op 
het dak te liggen.

Thermische werking
De verschillende componenten zijn aan elkaar verbonden 
door middel van klikbare los-vast koppelingen. Tevens 
kan het systeem over de stationair geplaatste daksteunen 
“glijden” zonder dat deze loskomen van de basiselementen. 
Hierdoor wordt de thermische werking van het gebouw niet 
doorgegeven aan het PV-systeem en vice versa. Dit voorkomt 
beschadigingen aan het PV-systeem of de dakhuid.
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3x sneller dan 
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ClickFit / FlatFix is een product van Esdec B.V.

Paderbornstraat 4
7418 BP Deventer
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Telefoon +31 570 624 177
Fax +31 570 621 485
Mail info@clickfi t.nl

www.ClickFit.nl

FlatFix Fusion

Opstelling
Het FlatFix Fusion systeem kan ingezet worden voor nagenoeg alle platdak 
situaties. Door het aerodynamische ontwerp kunnen zowel grote als kleine 
systemen snel en eenvoudig geplaatst worden met een minimum aan ballast. Het 
unieke van het systeem is dat het zich met dezelfde onderdelen laat opbouwen 
in zowel een klassieke Zuid opstelling als ook een Oost-West of Noord-Zuid 
opstelling. Door de opstellingshoek van 13 graden zal het PV-systeem bij 
nagenoeg iedere oriëntatie een zeer goede opbrengst behalen.

Aerodynamisch en gesloten systeem
Het aerodynamische en dichte ontwerp beschermt het PV-systeem tegen 
de nadelige invloeden van het weer en de wind, maar is voldoende open 
om goed te kunnen ventileren. Zowel de zijkanten als de achterkant van het 
PV-systeem worden afgeschermd met universele winddefl ectors. Hierdoor 
komen er minder krachten op het PV-systeem en de zonnepanelen. Dit 
komt de levensduur van de zonnepanelen ten goede.

Koeling
De winddefl ectors stralen door de eigenschappen van het toegepaste 
materiaal warmte uit, waardoor de zonnepanelen passief gekoeld worden. 
Hierdoor blijven de zonnepanelen ten opzichte van huidige systemen tot 5 
graden koeler. Dit verbetert de opbrengst van het PV-systeem en komt de 
levensduur van de zonnepanelen ten goede.

Enkel of duale opstelling
• Zuid
• Oost-West
• Noord-Zuid

Montagetijd
• Klikverbindingen i.p.v. schroeven
• Eén stuk gereedschap voor de
 montage van de panelen
• Vaste maatvoering, geen meetfouten

Krachten op het dak
• Lichtgewicht, weinig ballast noodzakelijk
• Zelfi nstellende daksteunen
• Thermische ontkoppeling
• Lage puntlast
• Toepasbaar op ieder type dakhuid
• Verschillende soorten ballast mogelijk

Aerodynamisch 
gesloten systeem
• Stormvast
• Minder krachten op het zonnepaneel 
 waardoor langere levensduur
• Passief gekoeld waardoor hoger 
 rendement
• Esthetisch

Calculatie
• Calculatietool beschikbaar voor:
• Berekenen ballast
• Benodigde materialen
• Werktekening

Garantie
• Gebruik van hoogwaardige
 hightech materialen
• Windtunnel getest
• Berekend volgens de NVN7250
•  20 jaar garantie

FlatFix Fusion is een revolutionair en 
lichtgewicht platdak montagesysteem 
voor zonnepanelen dat op verschillende 
manieren kan worden opgebouwd om 
zo tot een optimale oplossing te komen 
voor ieder platdak. Het systeem is 
ontworpen om slechts met een gering 
aantal componenten snel en eenvoudig 
zonnepanelen op een platdak te 
monteren. De hoofdcomponenten 
worden door middel van slimme klik-
verbindingen in elkaar geklikt. Voor 
de montage van de zonnepanelen is 
slechts één stuk gereedschap nodig. 
Mede hierdoor wordt de installatietijd 
van het PV-systeem sterk verkort 
zonder concessies te doen aan de 
kwaliteit. 

FlatFix Fusion
voor platte daken

Enkel of duale opstelling

 montage van de panelen
• Vaste maatvoering, geen meetfouten

Transport en handling
• Gering aantal componenten
• Licht gewicht
• Geen lange profi elen
• Vaste afmetingen



ARCHITECTENBUREAU

J. van STIGT BV

PAGINA: 40

Amsterdam
Herengracht 406
1017 BX

 +31 (0)20 6245344 
  www.burovanstigt.nl

 @ burovanstigt.nl

t
w 
e

Principe gevel + wand
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