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plaatsingsruimte wasmachine

plaatsingsruimte wasdroger

ventilatierooster (in gevel en/of dak)
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mv mechanische ventilatie

cai centrale antenne inrichting
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centraaldoos met lichtpunt
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armatuur op wand, nood 
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CV ketel mv-ventiel

hoogtelijnen 1500+vl/2600+vl

luifel / bovengelegen gebouw

Aandachtspunten:
-opgegeven maten, met name de maten onder de schuine daken, zijn circa maten.
-maten zijn genomen op 1500+ vloerpeil.
-opstelling keuken: zie keukentekening Bruynzeel.

intercom/videofoon

wandcontactdoos, tweevoudig

schakelaar zonwering, op en neer centraal aardpunt
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mk meterkast

cv cv-combiketel
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