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Fabricaat: Foreco Houtconstructies 
1 # 

\Type: WaxedWood geprefabriceerde berging, met KOMO-certificaat  
op basis van  BRL 9021, voor houten buitenbergingen. 
OPMERKING: WaxedWood® Color met semi-filmvormend watergedragen verfsysteem. 

2 # 
\Buitenwand: 

3 # 
\- Stijl- en regelwerk: geïmpregneerd vurenhout: 45 x 70 mm, volgens C18 NEN-EN 338 

4 # 
\- Breedte:….. 

5 # 
\- Hoogte:….. 

6 # 
\- Houtsoort: WaxedWood® Vuren, met FSC- of PEFC-keurmerk; 
\- Houtsoort: WaxedWood® Siberisch Lariks, met FSC- of PEFC-keurmerk; 
\- Houtsoort: WaxedWood® Grenen, met FSC- of PEFC-keurmerk; 
\- Houtsoort: WaxedWood® Western Red Cedar, met FSC- of PEFC-keurmerk. 

7 # 
\- Profilering: Foreco profiel; 
\- Profilering: rabat; 
\- Profilering: channel siding; 
\- Profilering: zweeds rabat; 
\- Profilering:….. 

8 # 
\- Hout moet duurzaam geproduceerd zijn onder FSC- of PEFC-keurmerk. 

9 # 
\..... 

10 # 
\Verduurzaming: vacuüm-/drukmethode met  
houtverduurzamingsmiddel en wasemulsie. 16-18% 
vochtpercentage, geleverd onder KOMO-attest-met 
-productcertificaat en 15 jaar SGVH-garantie.   

11 # 
\Oppervlaktebehandeling: semi-filmvormend watergedragen verfsysteem; 
\Oppervlaktebehandeling:….. 

12 # 
\Oppervlaktestructuur: fijn bezaagd rabat 
\Oppervlaktestructuur: geschaafd rabat 

13 # 
\Kleur: DF2009-….. 
\Kleur:….. 

14 # 
\..... 

15 # 
\Berging scheidende binnenwanden 

16 # 
\ -Stijl- en regelwerk: geïmpregneerd vurenhout: 45 x 45 mm,  
klasse C volgens NEN-5466, h.o.h. 450m 

17 # 
\-Beplating: 2 x 9 mm OSB T3 

18 # 
\..... 

19 # 
\vloer: kunststofblokken; 
\vloer: lichtgewicht betonplaat; 
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\vloer:….. 
20 # 

\Dakvorm: plat dak, eenlaags bitumineuze bedekking; 
\Dakvorm: plat dak, tweelaags bitumineuze bedekking; 
\Dakvorm: plat dak, kunststof dakbedekking (EPDM); 
\Dakvorm: hellend dak, golfplaten; 
\Dakvorm:….. 

21 # 
\Daktrim: standaard dakkap, Senzimir Colorcoat HPS 200, standaard kleur; 
\Daktrim: aluminium daktrim 60-60 bruut; 
\Daktrim: aluminium daktrim 60-60, gemoffeld in RAL-kleur; 
\Daktrim: aluminium daktrim 60-60 geanodiseerd; 
\Daktrim:….. 

22 # 
\kozijn: Meranti og., afmeting 67 x 90 mm;  
- onderzijde gekoppeld met onbehandeld aluminium hoekprofiel, 
afmeting 90 x 65 x 3 mm, met opstand.  
- bovendorpel afgewerkt met Sendzimir afdekkapje, standaard kleur  

23 # 
\..... 

24  # 
\Inrichting….. 

25 # 
\Technische installatie: standaard Foreco stroomelement 
\Technische installatie:….. 

26 # 
\Hemelwaterafvoer: Ø 80 PVC, 1x per enkele berging, 1x per dubbele berging 

27 # 
\Ventilatie: 4 stuk aluminium ventilatieroosters; 
\Ventilatie:….. 

28 # 
\..... 

29 # 
\Toebehoren: 

30 # 
\- deur: fabricaat Weekamp, type WK 0018 (8 stapeldorpels, borstwering 874mm hoog); 
- meranti og., afmeting 929 x 2115 mm/2315 mm, dikte circa 38mm. 

31 # 
\- beglazing: gelaagd VH glas mat 33.1, dik 6 mm. 

32 # 
\- hang- en sluitwerk: 3 stuks scharnieren 3.5 x 3.5, ongelagerd, met dievenklauw; 
- insteekcilinderslot met haak, type Nemef 4109/27 exclusief cilinder; 
- sluitkom t.b.v. Nemef 4109/27;  
- universele sluitplaat met verlengde lip; 
- kruk, type Ami blok model 332 kleur F1;  
- bijpassende kortschilden, type Ami 193/50**F1. 

33 # 
\..... 

34 # 
\Garantie: 15 jaar tegen houtaantasting op WaxedWood door SGVH; 
\Garantie: 10 jaar plat dak, kunststof dakbedekking (EPDM); 
\Garantie: 10 jaar plat dak, tweelaags bitumineuze bedekking; 
\Garantie: 6 jaar op deur en kozijn; 
\Garantie: 5 jaar plat dak, eenlaags bitumineuze bedekking. 

35 # 
\..... 


