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KLEUREN VAN BINNENSCHILDERWERK. ( woningen type A en B ) 

ONDERDEEL I MATERIAAL I KLEUR 

Binnenzijde van 
gevelkozijnen, ramen, 
en deuren 

vurehoutl 
hemlock 

Kanteldeuren 
(bij eindwon.type A) 

Vensterbanktegels 

staal fabrieksmatig van 
basislaag voorzien 
wordt niet verder 
afgewerkt . 

aardewerk 

I Keukens I plaatmat. 

wit verglaasd. 

keuze koper. 

Binnendeurkozijnen 

Binnenpui l e  
verdieping type A 

staal 

( vurehout 

fabrieksmatig geverfd 
in kleur wit. 

Ral nr.9010 wit. 

Binnendeuren board fabrieksmatig geverfd 
in kleur wit. 

Vloerplinten D .R.Meranti I nature1 blank gelakt. 

Trappen vurehout 

Radiatoren 

worden met grondlaag 
op het werk aangevoerd 
trapbomen, spillen e.d. 
in wit schildenverk. 
Bovenkant van treden en 
voorkant stootborden 
worden niet afgeverfd. 

staal fabrieksmatig geverfd 
in kleur wit. 

Water- Gas, en C.V. 
leidingen 

staall 
koper 

blijven onbehandeld, 
m.u.v. in natte ruirnten 

Onderzijden van 
daken 

vurehoutl 
multiplex1 
spaanderplaat 

blijven onbehandeld. 

Wanden van houten 
bergingen. 
(bij won. type B) 

Vurehout hout is gewolmaniseerd, 
en blijft verder 
onbehandeld. 

- Ermelo, 30 November 1995, 
BIMO BOUW BV 
Ref. : jcl94014lkl. schema. A/B 
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61 WONINGEN IN P L Y  REGENBOOGBUURT TE ALMERE. 
BIMO BOUW project nummer 94014 
KLEURENSCHEMA WONINGEN TYPE A. 

1 ONDERDEEL I MATEG I KLE~R. I 
BUITEN GEVELWERK 
-Voor- zijgevels 
-Achtergevel 
-Tuinrnuren en buiten- 
bergingen 

-Wand links naast 
entree en balkondeur 

-Rollagen en banden 

baksteen 
baksteen 

baksteen 

baksteen 
baksteen 

Keim nr.9329 mosterdgeel 
Keim nr.9335 lichtgeel 

rood. 

rood. 
rood. 

Ermelo, 30 Novemberp1995, *gew: 26 Maart 1996 
BIMO BOUW BV 
Ref. : jc/94014/kl. schema. A. 
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PANELEN 
- Naast en tussen de 

voor- en balkondeur 
- In gevelkozijnen 

l e  verdieping 
- Gevelpanelen 

op 2e verdieping 
- Dakoverstek 
- Boeiboord berging 

GEVELKOZIJNEN. 
- Voor- en zijgevel 

beg. grond + 1 e verd . 
- Voorgevel 2e verd- - 
- achtergevel beg.gr. 

l e  en 2e verdieping 
- Achtergevel 

dakopbouw 
- Berging zijdeurkoz. 

BUITENDEUREN 
- Berging voorgevel 
- Voordeur + balkondeur 
- Terrasdeuren 
- Berging zijdeur 
- Kanteldeur 
- Tuinrnuurdeur 

RAMEN. 
- Erker zijraam 
- Voorgevel2e verd. 
- In achtergevel 

D r n E N .  
- Balkonhek + leuning 
- Ventilatieroosters 
- Waterslagen 
- Terrasscherm 
- Voordeurstoep 
- Daken woningen 
- Daken bergingen 
- Daktrimrnen 

granitex 

emalit 
Ornimatplaat 

multiplex 
multiplex 

vurehout 
v ~ ~ r e h e ~ t  

vurehout 

vurehout 
vurehout 

plaatrnat. 
hemlock 
hemlock 
hemlock 
plaatstaal 
vurehout 

hemlock 
hemlock 
hemlock 

staal 
aluminium 
holonite 
vurehout 
DHG tegels 
kunststof 
kunststof 
aluminium 

groentgrij s 

S.F.736 donkergrijs. 
Nr. 120 lichtgrij s/ 

metallic. 
berken blankgelakt 
Ral 7026 granitgrau 

Ral7026 granitgrau. 
'/'Or35 T.zL%~::* --- - 

Ral7026 granitgrau. 

Ral7005 mausgrau. 
Ral 7026 granitgrau 

Ral6009 tannengrun. 
Ra1 '7005 mausgrau. 
Ral 1014 elfenbein. 
Ral7026 granitgrau 
Ral 9006 weisaluminium 
Ral7026 granitgrau 

Ral7026 g~anitgrau, 
Ral 7004 slgnalgrau. 
Ral 9001 cremeweis. 

Ral 9006 weisaluminium 
Ral7026 granitgrau. 
Zwart 
Ral 1014 elfenbein 
middengrijs. 
zwart (zonder leislag) 
zwart (onder leislag ) 
Ral7026 granitgrau 
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