Materiaalspecificatie energie nul unit
Inleiding:
MCC Installaties BV heeft een unit ontwikkeld voor de huisvesting van studenten en
vluchtelingen.
De unit is voorzien van de laatste nieuwe ontwikkelingen op de energiemarkt en kent een
hoog afwerkingsniveau.
Doordat de unit voorzien is van zonnepanelen en een luchtwarmtepomp geeft deze
energienota 0 bij goed gebruik.
Er is geen gasaansluiting noodzakelijk daar de unit full electric is.
Door het gebruik van duurzame materialen is langdurig gebruik geen probleem. De
compacte afmetingen maakt de unit makkelijk te plaatsen in kleine woonoppervlaktes. De
unit is toepasbaar tot woonoppervlaktes tot 100 M²
Materiaalspecificaties:
Onderstaand de materiaalspecificatie per ruimte met plattegronden en impressiefoto’s

Algemeen:
De stopcontacten zijn modern uitgevoerd in de kleur wit.
De wandafwerking aan de buitenzijde is van wit plaatmateriaal.
Verwarming door middel van radiatoren ( lage temperatuur )
Voorzieningen om een bel en buitenverlichting te kunnen realiseren zijn meegenomen.
Waterleidingen en cv leidingen uitgevoerd in kunststof wit
Riool uitgevoerd in PVC / PPC

Ventilatie plafondrozetten kleur wit.

Platte grond:

Keuken:
Keuken uitgevoerd in de kleur wit voorzien van:
Tweepits elektrische kookplaat
Motor loze afzuigkap met verlichting
Koelkast
Spoelbak met mengkraan Grohe Costa
Afzuigpunt mechanische ventilatie
3 stopcontacten
3 standen schakelaar t.b.v. mechanische ventilatie
1 lichtschakelaar + Lichtpunt ( LED )
1 lade
3 bovenkasten
2 onderkasten
Blad uitgevoerd in hout geplastificeerd
Achterwand voorzien van duurzaam zeil kleur grijs
Toegangsdeur naar woonkamer en slaapkamer

Slaapkamer:
De slaapkamer is voorzien van:
Paneelradiator kleur wit
Rookmelder
4 stopcontacten
Lichtpunt voorzien van Ledverlichting
1 lichtschakelaar
Toegangsdeur naar toilet / badkamer

Woonkamer:
De woonkamer is voorzien van:
Deurbel
Lichtpunt met ledverlichting
Lichtschakelaar
5 stopcontact
Paneelradiator kleur wit
Rookmelder
Cai aansluiting
Klokthermostaat t.b.v. cv
Toegang tot technische ruimte
Toegang tot het toilet / badkamer

Badkamer:
De badkamer is voorzien van:
Inbouwreservoir voor toilet met bril en deksel kleur wit drukplaat kleur wit
Closetrolhouder / toiletborstel

Wastafel kleur wit breedte 55 cm
Wastafelmengkraan Grohe
Planchet kunststof wit
Spiegel
Handdoekhaak

Douchebak wit 80 x 80 cm
Thermostaat kraan Grohe
Glijstang met handdouche
Douchedeur chroom hoek instap

Decorradiator kleur wit 145 x 55 cm

1 stopcontact
Lichtpunt voorzien van ledverlichting met bewegingsmelder
Wandbekleding kunststof merk Deceuninck kleur wit / stone zwart
Vloerbedekking kunststof kleur grijs
Deuren voorzien van vrij / bezet sloten

Technische ruimte:
De technische ruimte is voorzien van:
Inbouwreservoir t.b.v. toilet badkamer
Wasmachineaansluiting
Omvormer t.b.v. zonnepanelen 3000 watt
Warmtepomp Mitsubishi met warmwatervoorraadvat van 200 liter
Electra verdeler
Mechanische ventilatie unit merk Stork
Lichtpunt met ledlamp met bewegingsmelder.
Vul punt cv installatie
Ontluchting / beluchting t.b.v. riool

Dak:
Het dak is voorzien van de navolgende onderdelen:
Buitenunit t.b.v. warmtepomp Mitsubishi
10 stuks zonnepanelen inclusief raamwerk ( oriëntatie op zuiden )
Doorvoer Ontluchting t.b.v. riool
Doorvoer t.b.v. Mechanische ventilatie afblaas
Doorvoer t.b.v. koelleidingen en dc bekabeling pv installatie.

Mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie of de unit willen bezichtigen kunt u contact opnemen
met MCC Installaties BV telefoon 088-0595900

