Keuken veranderen

onbelemmerd de ruimte

De keuken veranderen?

In de brochure "Zelf aangebracht veranderingen" kunt u lezen
welke voorwaarden worden gesteld aan het aanbrengen van
verandering in uw woning.
Vraag veranderingen altijd schriftelijk bij ons aan.
Voor een aantal van deze toegestane veranderingen is een
"kluswijzer" opgesteld met tips over de uitvoering van het werk.
Deze "kluswijzer" gaat over het veranderen van uw keuken.
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Verander bij voorkeur niets aan leidingwerken en aan de
aansluitingen van gas, water en elektra. Als u dat tóch wilt,
laat het dan uitvoeren door een erkend installateur,
volgens de voorwaarden van de nutsbedrijven.
Voor het maken van een open keuken is het vereist dat u
een eventuele kachel of geiser (open
verbrandingstoestellen) aansluit op een apart
afvoerkanaal.
De kasten en de deuren moeten waterpas hangen.
De handgrepen van kasten en laden moeten goed vast
zitten.
De laden moeten recht worden ingevangen.
Gebruik voor de fronten bij voorkeur materiaal van
spaanplaat met een voldoende persing (dichtheid) en een
melamine toplaag.
Let er op dat de kraan niet lekt. Een kraan met keramische
schijven gaat veel langer mee dan een kraan met
zogenaamde 'leertjes', zodat de kans op druppelen ook
veel kleiner is.
De breedte van het werkblad moet 55 of 60 cm zijn.
Onder- en bovenkastjes zijn in verschillende maten
verkrijgbaar. De gebruikelijke aanrechthoogte is 90 cm.
Laat u hierover goed adviseren.
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Het werkblad moet waterpas liggen en een druiprand
(opstaande rand) hebben.
Het werkblad moet van de volgende materialen zijn:
roestvrijstaal, multiplex met een kunststof afwerking,
graniet of kunststeen.
De spoelbak moet zijn voorzien van een stop aan een
ketting en een overloop.
De tegels moeten strak, vlak en waterpas worden
aangebracht en de ondergrond moet vrij zijn van los
tegelwerk en van geschilderd tegelwerk.
De ondergrond moet worden voorbehandeld met een
voorstrijkmiddel.
De uitwendige hoeken en de beëindiging moet bestaan uit
tegels met geglazuurde randen of afgewerkt worden met
een tegelstrip.
De voegen mogen niet groter zijn dan 3 mm en moeten vol
en zat ingewassen worden met een speciale voegspecie.
Let er op dat u het tegelwerk zo verdeelt dat de tegels na
snijden niet smaller worden dan 5 cm.
De hoogte van het tegelwerk achter het kookgedeelte
moet minimaal 1.50 m boven de vloer zijn.
De wand achter het keukenblok hoeft niet te worden
betegeld.
De wandtegels moeten een KOMO-certificaat hebben met
de volgende afmeting: 10/20,15/15 of 15/20 cm. Zorg
ervoor dat u minimaal 10% van de toegepaste tegels in
voorraad houdt.
De inwendige hoeken van het wandtegelwerk vult u met
schimmelwerende sanitairkit en niet met voegpasta.
De tegels en het voegwerk mogen niet worden geverfd.

Lyaemer Wonen
Straatweg 54
8531 PZ Lemmer
tel: 0514-609000
fax: 0514-609001
e-mail: info@lyaemerwonen.nl
www.hurenenwonennu.nl
Openingstijden:
maandag tot en met donderdag: 8.00 uur tot 16.30 uur
vrijdag: 8.00 uur tot 12.00 uur

