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Voormalig kantoorgebouw 3.008m²  Productnr. SV751301  
 
 
Omschrijving 
Deze zeer luxe tijdelijke huisvesting, momenteel in gebruik als tijdelijk kantoor voor een grote organisatie in  
het midden van het land, is geschikt om op een nieuwe locatie wederom als kantoor te dienen. Echter d.m.v. 
kleine aanpassingen ook geschikt te maken voor een logies functie. 

Door zijn elementenbouw zijn de transportkosten laag en is de demontage tijd kort t.o.v. traditionele bouw.  
Dit gebouw is dan ook niet alleen geschikt voor een toepassing in Nederland, maar door zijn goede isolatie en  
centrale verwarming ook inzetbaar in koude gebieden (bijv. Polen of Rusland) en door de koeling en ventilatie ook  
in warme gebieden (bijv. Afrika en Antillen). 

Productnummer   SV751301 

Afmetingen/Oppervlakte 
Bruto Vloeroppervlak  3008m² 
Binnen hoogte   2700 
Afmetingen    67,170 x 48,170 

Bouwkundig 
Bouwsysteem   Schottenkeet 
Isolatie    Dak = 2,73 / Buitenwand = 3,23 / Geluid = 40dB 
Vloer     Betonvloeren op begane grond en 1e verdieping 
Vloerbedekking   Vinyl / Marmoleum / Tegels 
Dak     Staalplaat in punt antraciet 
Plafond    Systeemplafond 
Buitengevel    Staalplaat antraciet + Trespa blauw & oranje 
Buitendeuren / Ramen  Hout / Antraciet / Grijs 
Binnenwanden   Metalstut wanden incl. melamine afwerking dikte totaal 60mm 
Binnendeuren / Ramen  Hout grijs 
Exterieur    Luxe geprofileerde plaat 

Installatie 
Verwarming    Centrale Verwarming 
Klimaat / Koeling   Complete gebouw voorzien van koeling 
Ventilatie    Centraal ventilatie systeem 
Sanitair    Zeer nette dames & heren toiletten op diverse locaties in het gebouw 
Keuken    Diverse pantries verspreid over het gebouw 
Elektra    Alles volgens NEN1010 en centrale meterkast van buitenaf benaderbaar 
Verlichting    Complete gebouw voorzien van TL verlichting en spotjes voldoende voor werkplekken. 
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1180 MC  Amstelveen 
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Tel.: 020-6824900 
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