
 

Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van StarCabin BV van toepassing. 
U kunt de algemene voorwaarden raadplegen op www.starcabin.nl . Deze worden op uw verzoek kosteloos toegezonden. 

Gebouwenmarkt.nl is een onderdeel van StarCabin BV. 
 

~ 1 ~ 
 

Schoolgebouw à 933m²  Productnr. SV451302 
  
 
Omschrijving 
Dit voormalige schoolgebouw in het oosten van Nederland is pas 5 jaar in gebruik geweest.  
Het is opgebouwd uit elementen bouwsysteem, hierdoor is het heel goed te splitsen of is de  
indeling te wijzigen. 
 
De betonnen vloeren zorgen samen met centrale verwarming voor een permanente beleving.  
Door de vele lichtkoepels en ramen is er een overvloed aan daglicht in het gehele gebouw. 
 
 

Productnummer 
Productnummer SV451302 
 
 

Afmetingen/Oppervlakte 
Bruto Vloeroppervlak 933m² 
Binnenhoogte 2800m 
 

 

Bouwkundig 
Bouwsysteem Systeembouw 
Isolatie RC waarde 3,0 
Vloer Prefab betonvloer 
Vloerbedekking Marmoleum 
Plafond Systeemplafond 
Buitengevel Geprofileerde vertikale staalplaat 
Buitendeuren / Ramen Entreedeuren en kozijnen meranti 
Exterieur Verzinkte golfprofielplaat 
 
 
Installatie 
Verwarming CV installatie 
Klimaat / Koeling Ventilatiesysteem 
Ventilatie Mechanische afzuiging 
Sanitair Voldoende sanitair 
Elektra NEN 1010  
Verlichting TL-verlichting armaturen 
 
  

  

Postbus 9108 

1180 MC  Amstelveen 

De Loetenweg 3 

1187 WB  Amstelveen 

 

Tel.: 020-6824900 

Fax.: 020-6816009 

www.gebouwenmarkt.nl 

 

ING Bank: 65.36.50.132 

IBAN: NL38INGB0653650132 

BIC: INGBNL2A 

KvK nr: 33200780 

BTW nr: NL008420403B01 
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Plattegrond 
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Aanzichten 
 


