PROJECT HET PLATEAU
BLIXEMBOSCH BUITEN EINDHOVEN
KEUKENDOCUMENTATIE d.d. 01 maart 2022

WONINGTYPE Asp-Bsp-B1sp
Set d.d. 01 maart 2022 bestaande uit:
- leaflet ‘keukens om in te leven’
- bovenaanzicht basis keuken type Asp-Bsp-B1sp d.d. 19-03-2021
- wandaanzicht basis keuken type Asp-Bsp-B1sp d.d. 19-3-2021
- leidingschema advies basis keuken type Asp-Bsp-B1sp d.d. 19-3-2021
- specificatie onderdelen basis keuken type Asp-Bsp-B1sp d.d. 19-3-2021

KOKEN WORDT
ELKE DAG GENIETEN!
Daarbij past een keuken die je ook werkelijk laat genieten. Niet alleen omdat een keuken jouw
woongenot afmaakt, maar vooral omdat een keuken van ASWA altijd optimaal bij je past. Wij starten met
jouw persoonlijke wensen, smaak en manier van leven. Door bijvoorbeeld de hoogte van het werkblad en
de bereikbaarheid van kasten precies af te stemmen op jouw lichaamslengte. Zo ontstaat een keuken die
speciaal voor jou is ontworpen. De keuken is immers de spiegel van jouw persoonlijkheid!
Jouw keuken in Het Plateau in Blixembosch
Buiten. Wij helpen je graag!
In de zoektocht naar jouw keuken, helpen we je graag
op weg. Bijvoorbeeld door de unieke mogelijkheid om
jouw persoonlijke moodboard samen te stellen. Kijk
daarvoor op onze website.
Daarnaast kun je op onze website jouw persoonlijke
projectpagina bekijken waar de diverse
keukenmogelijkheden worden gepresenteerd.
Ga naar www.aswakeukens.nl/mijn-project
Klik op: Het Plateau in Blixembosch Buiten
Vul hier jouw wachtwoord in: PB031801
Of laat je inspireren door een bezoek aan onze
showroom in Helmond aan de Zuiddijk 18 of in Uden
aan de Rondweg 101.
Creëer jouw keuken volledig naar jouw persoonlijke
smaak: puristisch, urban of klassiek. Ontdek samen
met ASWA Keukens welke stijl bij jou past.

LAAT U INSPIREREN
WWW.ASWAKEUKENS.NL
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LEIDINGSCHEMA / ADVIES
ASWA KEUKENS B.V.
Tel. 0492 - 548186
= info@aswakeukens.nl
Adviseur :
Getekend :
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•
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REF.NR :

210731

Klant:

V.O.F. Blixembosch Buiten

Project:

Het Plateau Blixembosch Buiten fase 4

Kavel:

type Asp, Bsp, B1sp

Alle maatvoeringen zijn hartmatenin millimeters! (vanaf de afgewerkte vloer )
Alle muren dienen vlak afgewerkt en haaks op elkaar te staan.
Het plaatsen van de keuken dient te gebeuren op een volle vlakke vloer.
Het betegelen van de wanden dient na montage keuken te gebeuren.
Koud + warmwaterleiding voor kraan uitvoeren met Filterstopkranen ! (voor garantie: toepassing vereist) Dit ivm. kalkaanslag en eventueel
bouwgruis dat het keramische binnenwerk van de kraan kan aantasten
Koudwaterleiding voor vaatwasser dient voorzien te zijn van beluchterkraan.
Alle afvoer-, en waterleidingen in de muur verwerken en haaks strak tegen de muur eruit laten komen.
Aansluitpunten t.b.v. eiland ; leidingen gemanteld recht uit de vloer naar boven laten komen en haaks naar voren, aansluitpunten in eiland
dienen te allen tijde afgemonteerd te worden met filterstopkraan etc...
Bij een elektrisch vermogen boven de 2,0 kW moet de w.c.d. op een aparte groep geplaatst worden.
Apparaten met aansluiting van 2x230 V of 400 V (perilex w.c.d.) worden geleverd zonder snoer en stekker
en dienen door een erkend E-installateur te worden aangesloten. (In order staat aangegeven of dit in opdracht ASWA is opgenomen.)
Aansluiten van water dient te gebeuren door een erkend W-installateur. (In order staat aangegeven of dit in opdracht ASWA is opgenomen.)
E.e.a. betreft een advies dat derhalve door u en / of installateur gecontroleerd dient te worden.
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Enk w.c.d. met ra grp. combi-magnetron
Enk w.c.d. met ra. koelkast
2-Fase perilex w.c.d. kookplaat
Enk w.c.d. met ra wandschouwkap (recirculatie)
Schakelaar mechanische ventilatie
Dubb wcd met ra H huishoudelijk gebruik (horizontaal)
Dubb wcd met ra H huishoudelijk gebruik (horizontaal), optioneel
Enk w.c.d. met ra grp. vaatwasser
Loze leiding boiler
Warmwaterleiding 12 of 15 mm. (inclusief filterstopkraan door loodgieter te leveren en te monteren)
Afvoer spoelbak 40 mm. (sifon door loodgieter te leveren en monteren)
Afvoer vaatwasser 40 mm.
Koudwaterleiding 12 of 15 mm. (inclusief filterstopkraan door loodgieter te leveren en monteren))
Koudwater = beluchterkraan vaatwasser (door loodgieter te leveren en monteren)
Dubb wcd met ra H huishoudelijk gebruik (horizontaal)
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Email-adres:

Nederland

Keukenmeubelen
Uitvoering:

A, SilverLine Programma MC

Fronttype:
Frontkleur r:
Uitvoering korpus:
Kleur kopse kant korpus:
Kleur zichtzijde:

Melamine toplaag (o85)
Keuze uit zo kleuren
Kunststof (K)

frontkleur
frontkleur
Greep (5zr)

Type greep:
Kleur greep r:

roestvrijstaalkleurig (5zr)
hori./hori. buiten (H)
Greep roestvrijstaalkleurig (5zr)
Kunststof (K)

Greeppositie:
Greepcom binatie:
Uitvoering plint:
Kleur plint:
ïoevoegin g plinthoogte:
Type lade:
Uitvoering Paslijst:

frontkleur

Kleur Paslijst:

frontkleur

Werkbladhoogte ca.:
Totale hoogte ca.:
Bladoverstek ca.:
Afstand bovkast/wbl:
Plafondhoogte:
Afstand afzkap/wbl:

939 mm

no

215 mm hoog (zr5)
proStyle (hoekige) (RE)
Kunststof (K)

z:'67mm
15 mm

66o mm
2640 mm
75o mm
artikel omschri
Luxe afiverking keuken: elke Silverline Class keuken is standaard voorzien van demping op alle
lades, demping op alle fronten en metalen legbodem in de spoelkast. Deze SilverLine keuken
wordt geleverd met 5 jaar garantie op de keukenmeubelen inclusief de bewegende delen.
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5o

t.6
20

Spoelkast met deur
Zichtzijde onderkast
Zichtzijde onderkast
Front t.b.v. vaatwasmachine
Bestemd voor apparaat: Etna VW844HM
Onderkast met z uittrekladen en r binnenlade.
Bestekindeling voor lade.
Zichtzijde onderkast
Hoge kast t. b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat
zichïziide hoge kast
Hoog passtuk
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no
11

350

1,2

13

L

t4

R

A
A
A

120
1.6
1.5

artikel omsch
Plint per meter
Afmetingen:35oo x 215 x 20 mm
Bovenkast met klepdeur
Zichtzijde bovenkast
Zichlziide bovenkast

Appa ratu u r/accessoi res
no

code

kleur

merk

artikel

EXTRA

lndien u gelijktijdig vier Etna apparaten of meer
aanschaft, dan ontvangt u naast de z jaar volledige
basisgarantie,3 jaarextra garantie; dus inclusief alle
kosten voor materiaal, onderdelen en arbeidsloon. U
betaalt dan alleen de voorrijkosten.
Een en ander conform de voorwaarden van de
leverancier. Voorwaarden kunnen mogelijk wijzigen. Kijk
voor de meest actuele informatie op
www.etnaservice. nl.
Combimagnetron
* Aansluitwaarde 3.35 kW *
lnductiekookplaat
* Aansluitwaarde 7.2 kW *
Wandafzuigkap

1

1

GAR ETNA

2

1

CMz44RVS

RVS

Etna

3

1

Klz5gZT

zwart glas

Etna

4

1

ABTgoRVS

RVS

Etna

*

n

Energieklasse D

*

* Aansluitwaarde r35 Watt *
5

1

6

1

RECro
KKS4o88

Etna
Etna

Koolstoffilter
lntegreerbare koelkast
x Energieklasse F *

* Aansluitwaarde ro6 Watt
7

1

VW844HM

zwart

Etna

*

Volledig integreerbare vaatwasmachine

*

Energieklasse C *

* Aansluitwaarde rgoo Watt *
9

r

u5o38o54r

Chroom

Franke

Eenhendelmengkraan

Werkblad(en)

Uitvoering:
Kleur:
no
7,

2
3

4
5

omschri

Dekker RM2o multiplex werkblad 20 mm met ABS randlijst
Keuze uit z5 kleuren
n

Lengte z8r cm x 6o cm
Ra ndafwerking kunststof afgeplakt
Kookplaatuitspa ring
Uitsparing t.b.v. kraan of zeeppomp
RVS vlakinbouwspoelbak
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Overig
no

Omsch

1

Montagekosten
Aansluiten van kookplaat op bestaande perilex inclusief kabel.
Aansluiten van vaatwasser op bestaande afvoer 4omm en bestaande beluchterskraan met keerklep (leveren en
aan brengen door loodgieter).
Aansluiten van enkele spoelbak op bestaande afvoer 4omm.
Aansluiten van mengkraan op bestaande filterstopkraantjes,warm + koud (leveren en aanbrengen door loodgieter)

2
3

4
5

Door ondertekening van deze specificatie verklaart ondergetekende ASWA opdracht te geven tot leverantie van
bovenvermelde goederen op condities zoals in deze specificatie opgenomen.

Naam:

19 maart 2021

Handtekening
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Condities

a

Onder montage wordt verstaan: het stellen van de keuken exclusief hak-, breek-, metsel-, loodgieters-, elektra- en
kitwerk. Dus inclusief het aansluiten van kraan, afuoer spoelbak, eventuele vaatwasser en het aansluiten van de
kookplaat.

a

Aflevering franco werk vanuit ons magazijn. T.b.v. eventueel verticaal transport dient een bouwlift ter beschikking
gesteld te worden. Klant zorgt voor voldoende parkeergelegenheid gedurende de montage en de levering van de
keuken inclusief een eventuele parkeerontheffing, indien van toepassing.
Levertijd: ca. 10 tot rz werkweken na afroep uwerzijds.
De koper krijgt ten behoeve van nieuw aan te schaffen keukenelementen een netto commercieel verantwoorde
aanbieding.

.

BU

r

Betaling: binnen 3o dagen netto, mits voldoende kredietwaardig.

.

BUlage(n): tekening(en) van de keuken.

r

Afbeeldingen: aan eventueel getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden

wijzigingen zorgen wij voor een aangepaste tekeningenset.

ln het vertrouwen u hiermede een passende aanbieding te hebben gedaan,

Hoogachtend,
ASWA KEUKENS
René Koolen

Op alonze leveringen zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing van ASWA B.V. gedeponeerd bij de K.v.K. te Eindhoven
onder het nummer 17045765. Deze hebben wij verstrekt bij verkoop. lndien gewenst, kunt u deze op elk moment nog
opvragen en sturen wij deze voorwaarden altijd kosteloos na.

19 maart 2021
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