LANGER BLIJVEN WONEN IN DE VERTROUWDE OMGEVING DOOR DE ZORGAANBOUW

1 PERSOONS AANBOUW

RIBO 1
BOUWKUNDIG
• Afmeting RIBO 1 (LXBXH) 5500x3200x2950 mm.
• De basis bestaat uit een stalen thermisch verzinkt frame, geplaatst
op fundatieblokken.
• Geisoleerde vloeropbouw Rc=3,5.
• Opbouw in houtskeletbouw, geisoleerd met wol Rc=3,5.
• Platbalklaag met dakbeschot.
• Aansluitsluis van aanbouw naar woning met een maximale lengte
van 1000 mm (volledig geisoleerd).
• De sluis is gelijkvloers aansluitend op vloerniveau woning.
• In de sluis is een afsluitbare kast voorzien.
• Buitenzijde wanden uit HPL 6 mm.
• Binnenzijde OSB 18 mm gipsplaat, 12,5 mm in slaapkamer, en
12,5 mm cementgebonden plaat in badkamer.
• Plafonds in gipsplaat 12,5 mm zonder naden.
• Kozijnen in kunststof blokprofiel met HR++ glas, en ventilatiestrook
in badkamer (tuindeuren in slaapkamer).
• Buitendeuren voorzien van hang,- en sluitwerk volgens de norm
politie keurmerk veilig wonen.
• Dichte schuifdeur tussen badkamer en slaapkamer.
Opties:
• Buitenwandbekleding in kunststof delen.
• Glazen schuifdeur badkamer-slaapkamer.
• Rolluiken.
• Buitenterras.
• Deurkozijn ter plaatsen van aansluiting sluis - woning.

MIVA CLOSETCOMBINATIE:
• De sanitaire ruimte is voorzien van een Miva inbouw hangend toilet
combinatie merk V&B. met handbediend spoelmechanisme merk
Wisa. kleur wit.
• Het toilet is voorzien van twee stuks Linodo opklapbare armleggers
lengte 90 cm wit, gemonteerd aan beide zijden van het toilet.
• De toiletrolhouder is aangebracht op de armlegger, aan de wand is
een closetborstelgarnituur aangebracht.

INSTALLATIEWERK EN DAKBEDEKKING
• De dakopbouw van de zorgkamer wordt voorzien van een damp
remmende folie, hierop komt een Pu isolatieplaat van 80 mm dikte,
deze worden mechanisch bevestigd op de dakplaten met schroeven.
• Voor de waterafdichting wordt een Hertalan EPDM aangebracht met
als randafwerking een allm.daktrim.

MIVA DOUCHECOMBINATIE
• De doucheruimte is voorzien van een Miva opklapbaar douchezitje
uitgevoerd met armlegger en rugleuning.
• De GROHE 1000 thermostatische douchemengkraan is aangesloten
op de douche set uitgevoerd met glijstang en handdouche.
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MIVA WASTAFELCOMBINATIE
• De miva wascombinatie merk V&B 60 cm breed is voorzien van een
ergonomische plugbekersyfon.
• GROHE lange hendel mengkraan.
• Vaste spiegel afmetingen 100x60 cm dikte 5 mm, handdoekhaakje.

MECHANISCHE VENTILATIE
• Het juiste klimaat in de zorgkamer wordt geregeld door een Itho
wand afzuigventilator, in het doucheraam is een lucht toevoer
rooster voorzien.

SCHILDERWERK
• Wanden en plafonds dekkend wit sausen.
• Binnenkozijnen en deuren dekkend schilderen.
• Badkamervloer voorzien van grijs epoxy in antislip.
• Wanden badkamer in epoxy naadloos aangebracht.
Opties:
• Behangwerk.
• Kleuren.
• Epxoy in kleur.
STOFFERING
• Vloer slaapkamer voorzien van PVC in houtstructuur.

VERWARMING
• De doucheruimte wordt voorzien van een elektra spatwaterdicht
badkamerkachel met traploze handbediende regelthermostaat.
• De slaapkamer wordt voorzien van een elektra convector kachel,
uitgevoerd met een handbediende regelthermostaat.

WARMWATERVOORZIENING
• Elektrische Daaldrop voorraad boiler 80 liter.
Opties:
• Daikin wandmodel Airco in de slaapkamer.
• Elektrische design handdoekradiator voor de doucheruimte.
• TV toestel in de slaapruimte.

ELEKTRA
• Wandcontactdozen en schakelaars volgens de NEN 1010.
• Plafondspots in slaapkamer en badkamer.
Opties:
• Rolluiken elektrisch.
• Domotica.
• Verlichting in wandkoof.
• Buiten lichtpunt.
• Personenalarmtoestel.
• Rookmelder.

Optie:
• Vitrage en overgordijnen.

OVERIGE OPTIES
• Aangepast bed (verpleegbed).
• Nachtkastje.
• Bijpassende stoel.
• Tillift.
• Medicijnkastje.

MEER INFO
www.dezorgaanbouw.com
0115 56 16 61
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