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ENERGIENEUTRALE NIEUWBOUWVILLA 
IN ROESELARE 

Iepersestraat 191 – 8800 Roeselare 
 

 

TECHNISCHE FICHE  

Architect MARKLAND architecten 

Binnenhuisarchitect Interieurbureau Vandecandelaere 

Fundering Funderingsplaat met dikte 50 cm 

2x regenwaterputten van 20.000 liter 

Metselwerk Gevelsteen Metropolis Atrium Rood in wildverband 

Gevelaccenten en dorpels in zichtbeton 

Aan de voorgevel is er verticaal metselwerk 

Ter hoogte van de ramen van de slaapkamers is er een uitsparing gemaakt in het plafond 

om lamellen onzichtbaar te bevestigen 

Hellend dak Gordingendak gedragen door staalstructuur 

Dakpannen Vauban antiek bourgogne (vlakke dakpan) 

Geen kantpannen maar wel oploper in zink 

Plat dak Houten roostering in overkraging met ingewerkte LED-strips 

Afwerking in roofing met groendak 
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Dakgoten en afleiders Dakgoten onzichtbaar ingewerkt in het dakvlak 

Afleiders regenwater onzichtbaar ingewerkt achter façade 

Buitenschrijnwerk Aluminium schrijnwerk Reynaers Masterline 8 HI 

Aluminium schrijnwerk Reynaers CP 155-LS (schuifraam) 

Aluminium pivoterende voordeur met vleugeloverdekkend paneel 

Uitspringende raambox aan zithoek 

Blokraam met opgekleefde dark grey beglazing in master bedroom 

Vloer Grootformaat tegel Terrapin Greige 120 x 120 cm in volledige woning 

Plinten in Volkern 

Lift H200 huislift van TK Home Solutions 

Sanitair Douche gelijkvloers + 2 badomkastingen in Kerrock 

Betegelde inloopdouches met doucheline 

(ingewerkt) Kraanwerk van Hotbath 

Badkamers verdiepingen schilderstechniek aqua sensa in douche 

In de keuken zit er een cookerkraan voor kokend water 

Verwarming Vloerverwarming op gelijkvloers + nachthallen + badkamers 

Warmtepomp Lucht/Water voor vloerverwarming + sanitair warm water 

Warmtepomp Lucht/Lucht (airco)  

(slaapkamers + keuken + zithoek + polyvalente ruimte op zolder) 

Ventilatie 2x ventilatiesysteem D (1 voor gelijkvloers en 1 voor de verdiepingen) 

Gebouwautomatisatie Uitgebreid domoticasysteem met loxone homeserver 

Energiemanagement 

Elektriciteit PV-panelen met thuisbatterij 

Verschillende LED toepassingen (DALI dimbaar) 

Multimedia Luidsprekers weggewerkt achter spanplafond 

Sonos met versterker 

Binnenafwerking Fineer van oak smoked robusta (keuken + kasten inkom + lambrisering traphallen) 

Fineer van eik rustiek (slaapkamers in combinatie met lakwerk + badkamers + WC verdiep) 

Op maat gemaakte constructie in staal in de nachthallen met structuurlak ter plaatse gelakt 

en gelast 

Stalen rek in leefruimte en bureel 

Gelijkvloers spanplafond 

Keuken Elektrisch bediende opbergoplossing in de keuken 

 


