
Kingsfort 

BOUWELEMENT OMSCHRIJVING KLEUR

EXTERIEUR

METSELWERK

Metselwerk  plint waalformaat, halfsteensverband zwart nuance

Metselwerk gevelvlak waalformaat, halfsteensverband rood nuance

Voegwerk verdiepte diepe voeg antraciet

STUCWERK

gestucte gevel Een mineraal buitengevel isolatiesysteem RAL 9010

GEVELBETIMMERING - PANELEN

verticale houten delen verduurzaamd hout Cedar

horizontale aluminium felspanelen (zinklook) RAL 9007

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

Gevelkozijnen hardhouten kozijnen met hardhouten draaiende delen RAL 7024

Raamdorpels antraciet

Dorpels op vloerniveau DTS onderdorpels

Stalen lateien kleur conform baksteen

beglazing HR++ transparant

Schuifpuien op de balkons hardhouten schuifpuien RAL 7024

HOOFDENTREE

entreepui hoofdentree hardhouten kozijn met hardglazen deur RAL 7024

Hoofdentree toegang gebouw betonnen kader met luifel en letters met naam woongebouw antraciet

Postkasten en bellentableau " buitenbussen" , metaal , gepoedercoat RAL 7024

BETONNEN BALKONS 

Prefab beton antislipprofilering Standaard grijs

Kolom Staal of beton RAL 7024

Balustraden transparant gelaagd glas met bovenregel transparant

en balusters aan binnenzijde glas RAL 7024

Kaders Een mineraal buitengevel isolatiesysteem RAL 9010

DAKTERRASSEN

daktegels Woodlook 60x60 cm Axi Brown

GEVELROOSTERS



de ventilatieroosters in de gevelplint Aluminium RAL 7024

DAKRANDAFWERKING/LUIFEL

Aluminium RAL 7024

LIFT

Deur door architect nader te bepalen standaardkleur  

wand nader te bepalen 

Vloer nader te bepalen 

KLEUR

BOUWELEMENT OMSCHRIJVING

INTERIEUR

(HOOFD)ENTREE

Kozijnen woningentree Houten kozijn met glazendeur 

Toegangsdeuren naar Corridors Houten plaatdeur met glastrook 

Vloerafwerking Keramische tegels 

Schoonloopmat

Wandafwerking structuurspuitwerk wit

Plafondafwerking structuurspuitwerk wit 

Plafondafwerking acoustisch acoustisch spuitwerk (waar nodig) wit 

CORRIDORS VERDIEPINGEN

Kozijnen woningentree Houten kozijn

Toegangsdeuren woningentree Houten deur met HPL afwerking

Vloerafwerking Keramische tegels 

Wandafwerking structuurspuitwerk wit 

Plafonafwerking acoustisch spuitwerk (waar nodig) wit 

HOOFDTRAPPENHUIS

Kozijnen trappenhuis Houten kozijn

Toegangsdeuren trappenhuis Houten plaatdeur met glastrook

Vloerafwerking begane grond Keramische tegels 

Vloerafwerking verdiepingen Keramische tegels 

Wandafwerking Spuitwerk wit

Plafondafwerking structuurspuitwerk wit

Plafondafwerking acoustisch acoustisch spuitwerk (waar nodig) wit

Prefab betonnen trap en tussenbordes beton naturel grijs 



Traphekken en leuningen Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

NOODTRAPPENHUIS

Kozijnen trappenhuis Houten kozijn

Toegangsdeuren trappenhuis Houten plaatdeur met  afwerking

Vloerafwerking stallinggarage Beton, monolische afgewerkt grijs 

Vloerafwerking begane grond Keramische tegels 

Vloerafwerking verdiepingen Keramische tegels 

Wandafwerking Spuitwerk

Plafonafwerking verdiepingen Spuitwerk

Traphekken en leuningen

STALLINGGARAGE

Kozijn toegang garage hellingbaan metalen hefdeur naturel

Toegangsdeuren trappenhuis Houten plaatdeur met  afwerking

Vloerafwerking stallinggarage Beton, monolische afgewerkt 

Wandafwerking Beton schoonwerk, naturel 

Plafondafwerking Houtwolcement platen naturel


