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|Met Gussek-Haus ziet u de bouw van uw toekomstige
woning ontspannen tegemoet
Welkom bij GUSSEK HAUS. Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf en onze huizen. We zijn erg blij dat onze woningen ook in onze Europese buurlanden goed worden ontvangen. In deze materiaal- en bouwbeschrijving vindt u alles over de
uitstekende kwaliteit van onze bouwtechniek en de gebruikte materialen. Zo weet u al voor u beslist zeker dat u kiest voor
hoogwaardige kwaliteit in alle aspecten. Bovendien geeft het u de mogelijkheid om een goede vergelijking te maken met de
beschikbare alternatieven.

Met de keuze voor GUSSEK HAUS kiest u voor een gerenom-

Met het lidmaatschap van toonaangevende organisaties en

meerd Duits woningbouwbedrijf in het premium bouw segment.

brancheverenigingen en periodieke vrijwillige kwaliteitscontroles

Al 69 jaar staat de naam van ons bedrijf voor doordachte archi-

door onafhankelijke testinstituten onderstrepen we constant de

tectuur, vakwerk en bewezen kwaliteit.

waarde en duurzaamheid van ons werk.

De op partnerschap gebaseerde samenwerking met onze

GUSSEK HAUS gaat de grote uitdagingen van onze tijd aan.

opdrachtgevers, de vakbekwaamheid van onze architecten,

Klimaatverandering, schaarse middelen en demografische

ontwerpers en adviseurs evenals de persoonlijke inzet van elke

ontwikkeling inspireren ons tot een toekomstgerichte inrichting

medewerker garanderen de kwaliteit van onze huizen en de

van het hele bouwproces met duurzaamheid als rode draad. Als

tevredenheid van onze opdrachtgevers.

een van de eerste bouwbedrijven in Duitsland ontving GUSSEK
HAUS in 2015 het certificaat voor ‘Duurzaam Bouwen’ van het

Sinds de oprichting van ons bedrijf hebben meer dan 17.000

Federaal Ministerie van Milieu, Natuurbehoud en Bouwen

opdrachtgevers voor een GUSSEK-woning gekozen. U vindt onze

(BMUB).

woningen in Nederland, Duitsland, Zwitserland, België en
Luxemburg. De hoge GUSSEK-kwaliteitsnormen hebben de

In deze brochure leest u alles over de uitstekende afwerking,

afgelopen jaren ook in andere Europese landen belangstelling

opleveringsniveaus en de bovengemiddelde merkkwaliteit van

gewekt.

onze huizen.

|Inhoud
Vertrouwen is de basis voor een succesvol partnerschap. Om deze reden hechten wij er bijzonder aan dat u als opdrachtgever
uw toekomstige woning leert kennen, lang voordat u de sleutel van de voordeur ontvangt.
In deze technische omschrijving leest alles over de kwaliteit, het afwerkingsniveau, de inbegrepen installaties en mogelijke
opties met betrekking tot uw nieuwe woning. Een unieke woning, die speciaal voor u wordt ontworpen en gebouwd. Een
woning die volledig voldoet aan uw wensen en ideeën.
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|Eén partner voor alle diensten
GUSSEK HAUS, opgericht in 1951, heeft inmiddels meer dan 17.000 huizen gebouwd. Op twee locaties (Nordhorn en Elsnigk bij
Dessau) produceert het bedrijf momenteel circa 500 woningen per jaar. Om de hoge kwaliteitsnormen continu te kunnen garanderen, worden delen van het proces en speciale diensten uitgevoerd door gespecialiseerde leveranciers binnen de GUSSEK-groep.

Ramen

Projectbouw

De raamconstructie van GUSSEK in Elsnigk maakt gebruik

Onze ervaring in de bouw van gezinswoningen en de

van de modernste productietechnologie voor de productie

voordelen van onze moderne productie maken ons ook

van eersteklas ramen en buitendeuren, evenals raamele-

tot een gewilde partner in de projectbouw. GUSSEK

menten voor erkers en veranda's. Deze fabriek is ook

HAUS bouwt al meer dan 40 jaar met succes commerciële

gespecialiseerd in renovatiewerken voor oude gebouwen

en industriële gebouwen als algemene aannemer.

en monumentenbescherming.

Artsenpraktijken, hotels en clubhuizen, maar ook

Trappen

slaapzalen en kleuterscholen, dialysecentra, kantoor- en

Hout vormt de kern van GUSSEK trapconstructie. Uitgerust

administratiegebouwen zijn te vinden in de referentielijst.

met state-of-the-art technologie, leveren we maximale
kwaliteit, precisie en duurzaamheid. Naast de trappen voor
GUSSEK-huizen worden hier trappen ontworpen voor
geselecteerde timmerbedrijven, evenals gekwalificeerde
woningbouw- en interieurontwerpbedrijven.
Kelders
De basis van elk huis is een kelder of een funderingsplaat.
We hebben deze sleutelrol uitbesteed aan onze dochteronderneming GUSSEK-Kellerbau. Afhankelijk van de specifieke criteria van de bouwplaats, officiële vereisten en
individuele wensen van de opdrachtgever, bieden onze
kelderbouwspecialisten u vakbekwaamheid, hoge kwaliteit
en perfecte planning. GUSSEK-klanten krijgen de grootst
mogelijke zekerheid door de combinatie van woning en
kelder/fundering in één contract. Dit biedt een precies
passende, kwalitatief hoogwaardige, en perfect tijdige
oplevering.
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|„Betrouwbaar vakmanschap“ …
... dat is ons doel. ‘Kwaliteit zonder compromis’ is daarom ons motto. Dit geldt voor alle gebruikte materialen, de verwerking en de montage van onze huizen en ook voor de samenwerking met onze gerenommeerde partners.

|GUSSEK-afwerkingsniveau Nederland
Hier volgt een overzicht van het opleveringsniveau waarop onze woningen in Nederland zijn gebaseerd.
Uiteraard kunnen we dit met verdere opties of wensen in de offerte upgraden, of tijdens de bemonstering
(voor zover het geen bouwvergunning-gerelateerde maatregelen betreft).

GUSSEK-AFWERKINGSNIVEAU GK3/NL

Leveringen
• Gemetselde of gestucte buitenmuren. HSB-constructie met minerale wol, binnenkant met houtvezel panelen en gipsplaat, elektrische installatie binnen de wanden
• Alle binnenwanden HSB-constructie met minerale wol, aan beide zijden bekleed
met OSB-panelen en gipsplaat, elektrische installatie in de binnenwanden.
• Verdiepingsplafond tussen de begane grond en zolderverdieping met
OSB-panelen, isolatie en gipsplaat.
• GUSSEK-afwerkingsniveau GK3/NL verdieping bij een zadeldak: isolatie tussen de
spanten en de balken, bekleed met OSB-panelen en gipsplaat aan de binnenkant.
• Leidingwerk voor sanitair installaties in de binnenwanden
• Voordeur en ramen
• Cementdekvloer
• Alle naden van de gipsplaten van de binnenwanden gerepareerd en Q2 gestuukt
• Sanitaire leidingen
• Compleet verwarmingssysteem met vloerverwarming begane grond/
bovenverdieping
• Lucht/water/warmtepomp
• Gecontroleerde ventilatie met warnteterugwinning
• Zonnepanelen 5,4 Kwp
• Trap
• Elektrische installatie met meterkast
• Vloer- en wandtegels in badkamers
• Vloer- en wandtegels in toiletten en douche-wc's
• Sanitair met voorzieningen en toebehoren
• Binnenvensterbanken
• Binnendeuren inclusief deurkozijnen
• Vloertegels in de was-droogruimte, technische ruimte en hal
Optioneel
• Extra afwerkingspakket – vloerafwerking
• Extra afwerkingspakket – schilderen en behangen

HELEMAAL
AF!
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|1. Service, ontwerp, aanvraag omgevingsvergunning,
bouwmanagement
Van GUSSEK HAUS mag u meer verwachten dan van de meeste concurrenten. Zo nemen we de complete statica en de
aanvraag bouwvergunning over.

1.1 Ontwerp basis
De grootte van de woning wordt bepaald door de buitenafmetingen, de borstwering, en de dakhelling. De in de ontwerptekening
genoemde kamerafmetingen kunnen tijdens verdere uitwerking
veranderen.

1.2 Voorbereidingsgesprek voor de
omgevingsvergunning
Tijdens het voorbereidingsgesprek vergunningsaanvraag komen
de volgende zaken aan de orde. Deze worden vastgelegd in een
protocol met een GUSSEK HAUS-architect:
• Controle van de officiële planningsvereisten en afstemming
met de gemeente
• Onderzoek van de mogelijkheden voor waterafvoer
• Bouwkavel inspectie
• Ontwerp plattegrond, rekening houdend met uw individuele
wensen

• Opstellen van de Bouwbesluitberekenng ivm. De actuele Energieberekening EPN/BENG, vor uw GUSSEK-huis en de verwarmde/geisoleerde kelder
• Opstellen van de Milieuprestatieberekening (MPG)
Wij zorgen voor een uitgewerkte tekening van bouwkavel en een
bouwplaatsonderzoek voor de bouwaanvraag. Als basis voor het
ontwerp wordt uitgegaan van een terreinhoogte van -31 cm en
een terashoogte van -10 cm vanaf de bovenrand van de afgewerkte vloer (OkFF).

OK terashoogte

Bovenkant
maaiveld

1.3 Aanvraag nutsvoorzieningen
GUSSEK HAUS helpt u graag bij het aanvragen van de
nutsvoorzieningen. De aanvragen kunnen echter alleen door
u als opdrachtgever en/of woningeigenaar worden gedaan.

1.4 Invoerleidingen
We adviseren om de nutsaansluitingen via een multi-aansluiting
te doen. De specificaties van de respectievelijke energie- en
waterleveranciers zijn hiervoor echter doorslaggevend. Alle
installatiewerkzaamheden voor water en elektriciteit buiten de
huisschil zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang.

1.5 Omgevingsvergunningsstukken opstellen en
indienen
Op basis van het overleg over de bouwaanvraag wordt de
aanvraag opgesteld. Deze bevat:
• Opstellen van de bouwaanvraagdocumenten op basis van het
vooroverleg volgens §2 van de overeenkomst; Dit bevat maximaal 3 ontwerpen
• Het opstellen van de statische berekening voor uw GUSSEKhuis, evenals de standaard kelder en/of de funderingsplaat die
in de overeenkomst is opgenomen

1.6 Detailbespreking over afwerking en
interieurkeuze in de showroom
In onze showroom in het hoofdkantoor in Nordhorn configureert
u uw complete nieuwe woning in slechts één afspraak. (Deze
duurt 2-3 werkdagen, tussen maandag en vrijdag). Een ervaren
adviseur begeleidt u hierbij. Er zijn talloze producten, componenten en monsters beschikbaar, uitsluitend van bekende merkfabrikanten. En omdat het zo dichtbij de productielocatie is, kan een
expert uit de productie worden geraadpleegd als het gaat om
details. En als u uw keuze niet vindt in het beschikbare aanbod,
zijn onze leveranciers/partners letterlijk niet ver weg. Uiteraard
zorgen wij ervoor dat het u tijdens de bemonstering aan niets
ontbreekt en nemen wij ook de accommodatiekosten voor onze
rekening, wanneer u verblijft in een van onze contracthotels ter
plaatse.
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1.7 Productietekeningen/uitvoeringstekeningen

1.11 Service

We maken productietekeningen (schaal 1:25) voor uw GUSSEKhuis, waarin rekening wordt gehouden met uw individuele
wensen en de specificaties uit de bemonstering.
Voor funderingsplaten en kelders op locatie biedt GUSSEK HAUS
een uitsparingsplan voor vloerplaten of kelderplafonds en een
instructie voor de plaatsing en aansluiting van de fundering.
De planning en uitvoering van werkzaamheden rondom (buiten)
de woning maken geen deel uit van de dienstverlening van
GUSSEK HAUS. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat
de planning en uitvoering van de faciliteiten afgestemd is op de
details van de GUSSEK HAUS-fundering, de bouwvergunningen
en de relevante regelgeving.

Wij bieden gratis tal van diensten aan. Inclusief:
• Gratis overnachting tijdens de detailbespreking over afwerking
en interieurkeuze in de showroom
• Uitvoering van een blower-door-test als bewijs van een uitstekende en standaardconforme uitvoering van de gebouwschil
• Een bouwtoilet tijdens de bouwperiode
• Containers voor restafval (mineraal puin blijft op de bouwplaats,
conform § 9 lid 6 van de overeenkomst)
• Steigers voor de bouwconstructie (indien nodig)
• Wij helpen u bij het aanvragen van de nutsvoorzieningen.
• Een bouwverzekering voor de periode vanaf het begin van de
installatie/montage tot de oplevering van het huis.
• Onze opdrachtgevers ontvangen het uitgebreide instructiedocument Onderhouds- en onderhoudsinstructies voor uw
GUSSEK-huis, met waardevolle tips en advies voor de
verzorging en het onderhoud van uw GUSSEK-huis. De CAR
verzekering van Gussek heeft enkel betrekking op de in de aannemingsovereenkomst afgesproken leveringen. Het zou kunnen dat u voor overige werkzaamheden een eigen CAR
verzekering dient af te sluiten.

1.8 Overleg bij de start van de bouw
Voor start van de werkzaamheden vindt er een bouwvergadering
plaats tussen de bouwopzichter van Gussek, de grondwerker van
de opdrachtgever, en de gemeente.
Hierbij worden bouwhoogtes en aansluitingen op het riool vastgelegd.

1.9 Bouwmanagement
Uw persoonlijke bouwopzichter houdt toezicht op en controleert
alle werkzaamheden en diensten die GUSSEK HAUS contractueel moet uitvoeren. Bij de installatie/montage van het huis
worden de weersomstandigheden gecontroleerd door de
verantwoordelijke medewerker. Als er tijdens de installatie regen
valt, worden alle noodzakelijke maatregelen ter bescherming van
de woning gegarandeerd. Na oplevering vindt een gezamenlijke
huisinspectie plaats: alle contractueel overeengekomen diensten
worden gecontroleerd en gedocumenteerd in het opleveringsrapport.

1.10 Bouwteam
GUSSEK HAUS levert de onderdelen van het casco op vrachtwagens rechtstreeks op de bouwplaats. De apparatuur, uitrusting en
machines die nodig zijn voor de opbouw, zoals de montagekraan,
worden geleverd door GUSSEK HAUS, zodat de opbouw plaatsvindt volgens een nauwkeurige en betrouwbare planning.

1.12 Garanties
We verlenen de volgende garanties op alle bouwwerkzaamheden
uitgevoerd door GUSSEK HAUS:
• Wij aanvaarden 30 jaar aansprakelijkheid voor gebreken op
het gebied van het draagvermogen van de statisch berekende
houten delen van de wand-, plafond- en dakelementen.
• Daarnaast geldt de wettelijke garantieperiode van 5 jaar
volgens het Burgerlijk Wetboek.
• 12 maanden vaste prijsgarantie vanaf het sluiten van het
contract.

|2. Bouwmethode
Hiermee benadrukken we de ongekende voordelen van geprefabriceerde woningbouw. De sterke wandconstructie,
de uitstekende warmte-isolatie en de hoge flexibiliteit bij het ontwerp en de indeling van woonruimte bieden onze
opdrachtgevers de zekerheid dat ze de juiste keuze hebben gemaakt.
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2.1 Gevels

2.1.3 GUSSEK-Thermo- Gevelsysteem HSB met stucwerk

2.1.1 GUSSEK-Hybride-Gevelsysteem HSB met metselwerk

De stucwerk thermo-gevelsysteem is ca. 300 mm dik en heeft
van buiten de volgende opbouw:
• Wit, organisch gebonden structuurpleister
• Pleisterlaag met extra weefselversterking
• 100 mm isolatieplaat met zeer hoge thermische
isolatiecapaciteit
• 13 mm OSB-plaat
• 150 mm massief houten HSB-constructie met 150 mm
minerale volledige thermische isolatie
• 13 mm OSB-plaat
• Dampremmende PE-Folie
• 9,5 mm gipsplaat

De dubbelwandige, sterk thermisch geïsoleerde, onderhoudsvrije
GUSSEK hybride buitenwand® is ca. 420 mm dik en heeft de volgende opbouw van buiten naar binnen:
• Ca. 100 mm dikke, individueel gemetselde gevelstenen met
gladde voegen voor zover technisch mogelijk, afhankelijk van
de constructietekening, gedeeltelijk met houten planken. Uitvoering van het metselwerk in een onregelmatig verband.
Rollaag boven muuropeningen.
• Luchtlaag
• 100 mm isolatieplaat met zeer hoge thermische
isolatiecapaciteit
• 150 mm massief houten HSB-constructie met 150 mm
minerale volledige thermische isolatie
• 13 mm OSB-plaat
• Dampremmende PE-Folie
• 9,5 mm gipsplaat
Basis gipslaag
Afdichten van openingen en plamuren in kwaliteitsniveau Q2
schilderklaar, niet geschuurd.

2.1.2 GUSSEK-Hybride- Gevelsysteem HSB en stucwerk
op celbeton
Het dubbelwandige, stucwerk GUSSEK hybride Gevelsysteem®
is ca. 420 mm dik en heeft de volgende opbouw van buiten naar
binnen:
• Wit, organisch gebonden structuurpleister
• Pleisterlaag met extra weefselversterking
• 100 mm cellenbetonblokken, voor zover technisch mogelijk
• Luchtlaag
• 100 mm isolatieplaat met zeer hoge thermische
isolatiecapaciteit
• 150 mm massief houten HSB-constructie met 150 mm
minerale volledige thermische isolatie
• 13 mm OSB-plaat
• Dampremmende PE-Folie
• 9,5 mm gipsplaat
Basis gipslaag
Afdichten van openingen en naden, plamuren in kwaliteitsniveau
Q2 schilderklaar, niet geschuurd.

Basis gipslaag
Afdichten van openingen en naden, plamuren in kwaliteitsniveau
Q2 schilderklaar, niet geschuurd.

2.1.4 Wanden op een niet afgewerkte verpdieping of zolder
Hebben dezelfde constructie als niet afgewerkte verdieping een
Thermo gevel echter zonder minerale wol, zonder OSB-plaat en
zonder damprem en zonder gipsplaat.

2.1.5 Tussenwanden tweekapper/bijgebouw
Als een brandbeveiliging vereist is (F 90 B), krijgt de scheidingswand tussen de gebouwdelen de volgende opbouw van buiten
naar binnen:
• 40 mm scheidingswandpaneel
• 2 x 18 mm gipsplaten
• 100 mm houten vakwerkconstructie, gevuld met 100 mm
minerale wol
• 13 mm OSB-plaat
• Dampremmende PE-Folie 12,5 mm gipsplaat
Basis gipslaag
Afdichten van openingen en naden, plamuren in kwaliteitsniveau
Q2 schilderklaar, niet geschuurd.
Tussen de scheidingswanden van het gebouw bevindt zich een
luchtlaag van ca. 70 mm dik (schilafstand 150 mm). Indien de
tweede helft van de twee-onder-een-kap op een later tijdstip
wordt gebouwd, kunnen wij op verzoek (tegen meerprijs)
gevelbescherming (stucwerk) voor de scheidingswand leveren.

GUSSEK-HybrideGevelsysteem HSB
met metselwerk
1. Metselwerk gevel, enkelsteens gemetseld
2. Luchtlaag
3. Isolatieplaat
4. Houten stijl
5. Isolatie
6. OSB-plaat
7. Dampremmende PE-Folie
8. Gipsplaat
9. Voetgording

5
9
6
7
8

1
3
2
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Het beste voor uw huis!
Uniek in de prefab woningbouw: GUSSEK-Hybride-Gevelsysteem HSB met metselwerk®
Het GUSSEK-Hybride-Gevelsysteem® is letterlijk uniek. Geen enkele andere concurrent bouwt de gevel van zijn
huizen zo perfect als GUSSEK HAUS. De buitenkant straalt degelijkheid uit, terwijl het binnen
behaaglijk warm is. Weerbestendigheid, duurzaamheid, de beste thermische isolatiewaarden en uitstekende
geluids- en brandwerende eigenschappen maken het verhaal compleet. Met een dikte van ongeveer 420 mm,
een dichte en robuuste buitenlaag en solide isolatie, is de GUSSEK hybride buitenwand® in de beste zin van
het woord ‘het beste voor uw huis’.

GUSSEK-HybrideGevelsysteem HSB en
stucwerk op celbeton
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Gevel met stucwerk
Cellenbeton
Luchtlaag
Isolatieplaat
Houten stijl
Isolatie
OSB-plaat
Dampremmende PE-Folie
Gipsplaat

6
7

8
9

1
4
3

2

5

Deze buitenmuren kunnen worden uitgevoerd met metselwerk, stucwerk of een combinatie, waarbij ook kan worden gekozen voor gevelpanelen van hout of Trespa.
Wat u ook kiest, de keuze blijft groen: er zijn meer dan 25 soorten gevelsteen standaard
beschikbaar, het kleurenpalet voor het stucwerk geeft ruimte aan uw individuele wensen
en de combinatiegevel biedt een volop mogelijkheden voor subtiele of uitgesproken
keuzes.

GUSSEK-Thermo-Gevelwand,
1-laags als warmte-isolatie
verbinding
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stucwerk toplaag
Isolatieplaat (100 mm)
Houtpaneel
Houten stijl
Isolatiemateriaal
OSB-plaat
Dampremmende PE-Folie
Gipsplaat

5
6
7
8

1

3
2

4

Het slimme gevelsysteem
De thermo-versie van de GUSSEK gevelwand: 1 laag met een perfecte
kunstharsdispersie structuurpleister, conform Bouwbeschrijving Comfort op een
100 mm isolatieplaat. 300 mm dik, en in alle versies met 150 mm minerale thermische
isolatie in de massief houten frameconstructie.
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2.1.6 Knieschot
De plaatsing van borstwering een knieschot vergroot de ruimte
op de verdieping en zolder en vergroot de gebruiksmogelijkheden. Knieschoten zijn geconstrueerd als gevelwanden. De
hoogte van de wand wordt gemeten vanaf de bovenrand van het
OSB-plaat van het plafond tot de bovenrand van de gording (zie
Pag. 14 ‘GUSSEK-Hybride-Gevelsysteem HSB met metselwerk
’).

2.2 Binnenwanden
Alle binnenwanden hebben een meerlaagse constructie en
zijn dragend of niet-dragend ontworpen met een wanddikte
van 145 mm (om technische redenen zijn sommige wanden
uitgevoerd met een dikte van 195 mm). De dubbellaagse
betimmering van de wanden zorgt ervoor dat op elk punt zware
lasten kunnen worden opgehangen. De binnenwanden hebben
de volgende structuur:
• 9,5 mm gipsplaat
• 13 mm GUSSEK-NaPur OSB-plaat
• 100 mm of 150 mm massief houten vakwerkconstructie
met 50 mm of 100 mm minerale wol (conform ontwerp)
voor thermische en akoestische isolatie
• 13 mm GUSSEK-NAPUR OSB-plaat
• 9,5 mm gipsplaat
Basis gipslaag
Afdichten van openingen en naden, plamuren in kwaliteitsniveau Q2 schilderklaar, niet geschuurd.
De zijwanden in den afgewerkte verdieping zijn gemaakt
als een spantenframe met eenzijdige bekleding met GUSSEKNaPur OSB-plaat en gipsplaat.
Als onderafwerking is de basis van alle buiten- en binnenmuren
op de begane grond gemaakt van hardhout van bijzonder sterk
larikshout (of gelijkwaardig). Vanwege technische vereisten
zoals afvoer- en ventilatiebuizen, kan het nodig zijn om tot 15
cm te verdubbelen.

2.3 Verdiepingsvloeren
Structuur van de vloeren van boven naar beneden:
• 22 mm OSB-plaat voor de zwevende dekvloer
• 240 mm houten balken met 50 mm minerale wol
• 21 mm latten
• 12,5 mm gipsplaat
Afdichten van openingen en naden, plamuren in kwaliteitsniveau Q2 schilderklaar, niet geschuurd.

Puur natuur GUSSEK NaPur OSB-plaat
Het beste is maar net goed genoeg voor de wanden van
een GUSSEK-huis! Daarom koos GUSSEK HAUS bij gebruik van panelen op houtbasis voor de hoogwaardige
GUSSEK-NaPur OSB-plaat van natuurlijk sparrenhout.
In tegenstelling tot veel andere op hout gebaseerde platen,
is de GUSSEK-NaPur extreem stabiel vanwege het hoge
aandeel en de grootte en vorm van de houtvezels. Daarnaast is de structuur extreem homogeen. De 13 mm dikke
plaat is zelfs geschikt voor de installatie van wandkasten
zonder pluggen en een nauwkeurige verwerking van spijkers en schroeven.
Extra voordelen van de platen zijn de goede isolatie-eigenschappen en het gladde oppervlak. De materiaalplaat is
vrij van formaldehyde en voldoet aan de VOC-norm volgens Toxproof. De certificering van de gebruikte houtmaterialen en het zorgvuldige gebruik van bindmiddelen en
toevoegingen dragen bij aan een prettige leefomgeving
en duurzaam gebruik.

2.3.1 Plafondconstructie boven een afgewerkte
verdieping
De plafondconstructie boven de afgewerkte verdieping zolder
heeft van boven naar beneden de volgende opbouw:
• 22 mm OSB-plaat
• Houten balken van 280 mm met minerale wol van 280 mm
• 13 mm GUSSEK-NaPur OSB-plaatl
• Dampremmende PE-Folie
• 12,5 mm gipsplaat
Afdichten van openingen en naden, plamuren in kwaliteitsniveau
Q2 schilderklaar, niet geschuurd.
Bij een afgewerkte verdieping is de toegang tot de zolder via een
warmte-isolerend luik.

2.4 Daken

2.4.5 Plat dak

2.4.1 Kapvorm

•
•
•
•
•
•
•

De zolderverdieping kan vanaf een dakhelling van 35° of 30° met
een borstwering van 500 mm worden uitgevoerd (afgewerkt)
voor woongebruik.

2.4.2 Kapconstructie
De kapconstructie boven de verdieping is bekleed met OSB-platen. Het dak is afgestemd op de constructieberekeningen. Het is
gebaseerd op de lokale sneeuwbelasting en wordt standaard tot
1,5 kN/m² uitgevoerd.
Om ervoor te zorgen dat het dak snel gemonteerd kan worden,
worden de dakelementen zoveel mogelijk in de fabriek geprefabriceerd. Uw GUSSEK-huis is dus snel ‘droog’.
De dakconstructie van buiten naar binnen:
• Betonnen dakpannen, met 30 jaar fabrieksgarantie, mat of
halfglanzend, deels met Protegon-oppervlak, keuze gemaakt
bij bemonstering
• Daklatten
• Tengellatten
• Ademende onderlaag ter bescherming tegen stuifsneeuw
en stof
• Spanten en gordingen volgens statica
Accessoires zoals kantpannen, nokpannen en ventilatiestenen
zijn bij de levering inbegrepen.

2.4.3 Opbouw schuine wanden dak verdieping (afgewerkt)
• Spanten van 280 mm met volledige thermische isolatie (mineraal) van 280 mm
• 13 mm houtvezel paneel
• 12,5 mm gipsplaat
Pleisterwerk (basis en afwerking) en afdichten van openingen in
kwaliteitsniveau Q2 schilderklaar, niet geschuurd.

Platdakfolie verlijmd (geen grindlaag)
ca. 2% helling/compensatie tot aan de vlakke afvoersleuf
22 mm OSB-plaat
280 mm balkenlaag gevuld met 280 mm minerale wol
21 mm latten
Dampremmende folie
12,5 mm gipsplaat

De afwatering vindt plaats via een wateropvangreservoir aan de
gevel en een extern aangebrachte verzinkte afvoerpijp. Carports,
garages en luifels voor de voordeur worden voorzien van platte,
niet hellende daken.

2.4.6 Dakgoten
Alle schuine daken worden voorzien van gegalvaniseerde plaatstalen dakgoten en regenpijpen in de passende maat en hoeveelheid met kleurcoating in RAL 9006 wit aluminium. Het materiaal
en ontwerp garanderen een lange levensduur en nauwelijks onderhoud.

2.4.7 Balustrades
De balkonleuning is gemaakt van verzinkt staal conform het geldende typeprogramma. Op verzoek zijntegen meerprijs uitvoeringen met beglazing en roestvrij staal verkrijgbaar.

2.5 Ramen
2.5.1 Kozijnen en ramen
Kozijnen en vleugels (het draaiende deel) van de ramen, 78 mm
dik, zijn gemaakt van drielaags verlijmd, gevingerlast (houtverbinding) zachthout en hebben meerdere behandelingen ondergaan.
De raamvleugel is gemaakt met twee rondomlopende afdichtingen. Terrasdeuren en kozijnen gaan naar binnen open.

Gevel: breedte ca. 6–26 cm (afhankelijk van huisafmetingen en
type dakpan) met gladde randplanken.

Tegen een meerprijs kunnen wij u de kozijnen en vleugels leveren met een buitenste aluminium bedekking of optioneel met kozijnen en vleugels in de houtsoorten lariks of meranti, eveneens
tegen meerprijs. Ook ramen met ronde of gesegmenteerde
bogen zijn beschikbaar tegen een meerprijs.

Dakrand: Breedte ongeveer 6 cm bedekt met gladde randplanken.

2.5.2 Hang- en sluitwerk voor ramen

2.4.4 Dakoverstekken

De houten delen zijn gegrond en 1 maal gelakt (verkeerswit,
lichtgrijs, basaltgrijs of omber) en afgewerkt.

De raamvleugels zijn voorzien van draai-, kiep- of draai-/kiep hangen sluitwerk, RC2N (geteste beveiliging voor ramen en beslag),
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d.w.z. dat handgrepen voorzien zijn afsluitbare vergrendeling,
inbraakbeveiling geïntegreerd (tegen openboren en optillen).
De regenopvang is voorzien van een geïntegreerde onderkantbescherming. Alle balkondeuren zijn standaard voorzien van een
90 ° draaibegrenzer, die voorkomt dat de vleugel bij het openen
van het raam ongecontroleerd opendraait waardoor schade aan
de muur of raamopening kan ontstaan.

2.5.3 Oppervlaktebehandeling
Alle kozijnen en vleugels worden voorzien van een dekkende,
meerlaagse oppervlaktecoating bestaande uit impregnering,
primer en gespoten. Standaard zijn 5 kleuren leverbaar
(verkeerswit, lichtgrijs, basaltgrijs, omber en antraciet).

2.5.4 Beglazing
Ramen en openslaande deuren zijn voorzien van 3-delige thermische isolerende beglazing; de U-waarde van het driedubbele glas
is 0,6 W/m²K. De 3 ruiten zijn verbonden door twee rondlopende,
thermisch geïsoleerde glasafstandhouders. Terrasdeuren hebben
standaard een inbouwhoogte van 2,20 m. Optioneel is een montagehoogte mogelijk van 2,40 m in combinatie met een aanpassing van de vloerhoogte tot 2,75 m.
Afwijkend daarvan wordt op het dakoppervlak schuine dakbeglazijn vorrzien van driedubbele thermische beglazing met een glasU-waarde van 0,5 W/m²K.
Alle terrasdeuren en kozijnen volgens NEN 3569.

Dakvormen
De dakvorm van uw toekomstige woning bepaalt in
hoge mate het karakter van het huis, daarom is de
keuze van de dakvorm in de eerste plaats een kwestie van persoonlijke smaak. In sommige bouwgebieden neemt de bouwautoriteit zelfs de beslissing
voor u en specificeert een uniforme dakvorm en helling.
Andere factoren, zoals de grote keuze aan materialen voor dakbedekking of aanvullende constructies
zoals zonnepanelen, bieden tal van mogelijkheden
voor het individuele ontwerp van een dak. De klassieker is nog steeds het zadeldak.

Zadeldak 38°

Zadeldak 25°

Schilddak

Plat dak

Dakoverstekken
Naast de dakhelling heeft het ontwerp van de
dakoverstek een grote invloed op de uitstraling
van een woning.
Afhankelijk van de vorm van het dak heeft de
GUSSEK-klant vele opties:
In de basisversie heeft elk GUSSEK-huis met een
zadeldak de overkapping van het comfortdak (onder),
met zichtbare spanten aan de dakrand, met een gladde
plank aan de gevelzijde en rondom een boeibord
(zie 2.4.4)
Als alternatief is er een zeer korte overstek (Design)
of een Classic-versie, tot 80 cm breed, met zichtbare
spanten en geschaafde gordingkoppen.
Met deze keuzemogelijkheden kunt u uw droomhuis
uw eigen individuele uitstraling geven.

Comfort dakoverstek
Voorbeeld bij 38° DN

8
5

7

10

6
9

1
2
3
4

1. Spanten, 280 mm, geschaafd,
het zichtbare deel dekkend gelakt, afgeschuinde spantkop
2. 3-laags plaat met dekkende
coating
3. Stelbord
4. Boeibord (voorbord)
5. Minerale thermische isolatie
van 280 mm
6. Dampdoorlatend dakmembraan
7. Tengellatten
8. Draaglatten
9. PS-wig
10. Betonnen dakpan

Design dakoverstek
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Voorbeeld bij 38° DN
7
8

6

9

4

5

1. 3-laags plaat met dekkende
coating
2. Rondom stelbord
3. Boeibord (voorbord)
4. Minerale thermische
isolatie van 280 mm
5. Dampdoorlatend
dakmembraan
6. Tengellatten
7. Draaglatten
8. PS-wig
9. Betonnen dakpan

1
2
3

12

Classic dakoverstek

11

Illustratief voorbeeld bij 38° DN
8
9

6
7

5

10

1

2
3
4

1. Spanten, 280 mm, geschaafd,
het zichtbare deel dekkend gelakt, afgeschuinde spantkop
2. Getimmerde laag
3. Stelbord
4. Boeibord (voorbord)
5. Minerale thermische isolatie
van 280 mm
6. Dampdoorlatend
dakmembraan
7. Tengellatten
8. Draaglatten
9. PS-wig
10. Betonnen dakpan
11. Gevelzijdige spanten
12. Geschaafd gordinghoofd

2.5.5 Veiligheidsglas

2.5.8 Dakramen

Als veiligheidsglas als valbeveiliging nodig is, wordt veiligheidsglas volgens NEN 3569 met een Ug-waarde van 0,8 W/m²K
geplaatst. De U-waarden kunnen afwijken bij hogere eisen qua
geluidsbescherming.

Dakramen zijn van wit kunststof. In de standaarduitvoering is
een 3-dubbel hittebeschermingsglas met een glas Ug waarde
van 0,7 W/m²K gemonteerd. Het glasoppervlak aan de binnenzijde is gemaakt van gelaagd veiligheidsglas.

2.5.6 Rolluiken
Alle ramen hebben rolluiken van stevige kunststof met ventilatiesleuven (keuze uit 3 kleuren). Bediening via aan de zijkant
bevestigde riemen (indien nodig met een handslinger).
De rolluikkasten zijn zorgvuldig geïsoleerd. Ter bescherming
tegen de zomerzon in de woon- en eetkamer (serre), zorgen de
rolluiken voor schaduw. Tegen een meerprijs leveren wij zowel
elektrisch bediende rolluiken als vouwluiken, jaloezieën of luifels.
Tenzij anders overeengekomen, bevinden de bedieningselementen voor de elektrische rolluiken zich in de directe omgeving van
het raam.

Uitzonderingen: niet voorzien zijn rolluiken op ronde en driehoekige ramen, dak- en schuine ramen en op ramen in knieschotmuren lager dan 2,20 m hoogte. Ramen in dakkapellen, erkers en
serres kunnen indien technisch mogelijk worden voorzien van
rolluiken. Elektrische rolluiken zijn niet standaard geïnstalleerd
op vluchtramen, omdat de rolluiken niet meer bediend kunnen
worden bij stroomuitval. In plaats daarvan worden hier luiken
met riem of slinger gebruikt.
2.5.7 Vensterbanken
Vensterbanken (buiten) zijn uitgevoerd in geanodiseerd aluminium (Z-profiel). Uitzonderingen hierop zijn kamerhoge raamelementen op de begane grond. Hier worden granieten
vensterbanken met een matglans afwerking voorzien. Serres zijn
voorzien van aluminium vensterbanken onafhankelijk van de
gevel.

2.6 Voordeur
De afmetingen van het voordeursysteem zijn afhankelijk van het
betreffende typeprogramma.
Het 94 mm dikke deurblad van de KeraTür is beschikbaar in
verschillende uitvoeringen. Dankzij de klimaatovergangszone
garandeert de dubbelwandige constructie van de KeraTür een
hoge vormstabiliteit, goede geluidsisolatie en uitstekende
thermische isolatiewaarden (Ud-waarde vanaf 0,64 W/m²K).
De standaard deuren zijn 2,31 m hoog.
De basis bestaat uit hoogwaardige multiplex panelen, die door
hun water- en weerbestendigheid ook worden gebruikt in de
botenbouw. Naast de oppervlaktecoating worden de profielranden aan de buitenkant van de deur met de hand gecoat in een
speciale weerbestendige dubbele laag.
De oppervlakken van de voordeur zijn afgewerkt met een
4-voudige acryllak (kleur volgens GUSSEK HAUS-kleurenkaart).
Voor de glaselementen in de deur en zijpanelen wordt driedubbel
thermisch isolatieglas (Ug-waarde vanaf 0,5 W/m²K) gebruikt.
De zware blokkozijnconstructie van het voordeursysteem
(gemaakt van zachthout) garandeert een trillingsvrij en zacht
sluiten van de deur.
De deur is voorzien van een 5-punts veiligheidsslot KV-10 met
cilinderslot. Gepatenteerde kogellager-aandrukrollen zorgen
ervoor dat de KeraTür ook onder belasting gemakkelijk in het
afdichtingsvlak kan worden geschoven.

De binnenvensterbanken zijn uitgevoerd in marmer tot 250 mm
breed (behalve dakramen en ramen op de afgewerkte verdieping). U kunt kiezen uit zes varianten.

Accessoires zijn ook een belknop, buitenhandvat en
binnenhandvat.

In verband met bouwvoorschriften kunnen op de boven- of
zolderverdieping extra houten vensterbanken voor kamerhoge
raamelementen nodig zijn.

Het basisontwerp omvat een plateau of minimaal één trede voor
de deur. Het plateau of de trede is met juiste afdichting ter
plekke aan de huismuur en het deursysteem, ter plaatse door de
opdrachtgever uit te voeren.
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|3. Afwerking interieur
Voor een GUSSEK-huis is het beste maar net goed genoeg. Daarom vervaardigen wij o.a. onze trappen in eigen productie,
werken we uitsluitend met bekende leveranciers en leveren standaard hoge kwaliteit, iets wat bij anderen vaak gepaard
gaat met meerkosten.

3.1 Binnendeuren

3.3 Vloer, dekvloer

Kamerdeuren worden standaard geleverd in de spaanplaatuitvoering met laminaat oppervlak (CPL). Het uitstekende CPL-laminaat
is bijzonder schok- en krasvast. U kiest het decor uit onze staalcollectie.

3.3.1 Indien u de funderingsplaat niet bij Gussek koopt:

De deurelementen zijn voorzien van een geluidabsorberende
rubberen afdichting.
Deurbeslag en handgreepsets zijn qua vorm en materiaal op de
betreffende deurelementen afgestemd.
Op verzoek bieden wij u dubbele deuren, glasuitsparingdeuren,
blokkozijnelementen, schuifdeuren in glas of hout, en stijldeuren
tegen meerprijs.

3.2 Trappen
De vorm van de trap hangt af van het ontwerp van het huis.
De trap is uitgevoerd in massief beukenhout met vingerlasverbinding.
De treden zijn ook gemaakt van massief hout met vingerlasverbinding en worden met stalen bouten aan de wangen bevestigd.
De leuning - ook van massief hout - heeft een rechthoekige doorsnede, de randen zijn licht afgerond. Voor de relingstaven worden
RVS buis en diverse houten delen gebruikt.
De staven worden in de wangen en in de leuning bevestigd. De
balustrade wordt op dezelfde manier uitgevoerd, de rand van de
vloer wordt gevormd door een eindstuk. Alle houten delen zijn
gecoat met harde DD-lakken.
Op verzoek leveren wij tegen meerprijs gebeitste oppervlakken,
dekkende coatings, geoliede oppervlakken, andere houtsoorten
en natuursteeninlays.

a) Funderingsplaten zijn door opdrachtgever volgens de actuele
NEN-normering op de bovenkant en sokkel tegen opsteigende
vocht volgens opgave Gussek-constructeur te voorzien.
Optioneel kan Gussek-Haus deze werkzaamheden tegen meerprijs volgends DIN, alleen boven de Funderingsplaat zonder de
sokkel direct voor de huismontage, uitvoeren.
b) Onder de funderingsplaat dient isolatie worden aangebracht
volgens de bouwbesluitberekeningen.

3.3.2 Dekvloer
Een solide, zwevende cementdekvloer garandeert een
uitstekende geluids- en warmte-isolatie. De cementdekvloer
in de ruimten badkamer en douche-WC wordt ivm. een
wapeningsmat aan de aardvoorziening aangesloten.

3.3.3 Vloerconstructie in alle afgewerkte ruimten
De vloer op de begane grond heeft een totale dikte van ca.
160 mm en de volgende opbouw:
• ca. 10 tot 15 mm vloerbedekking
• ca. 65 tot 70 mm cementdekvloer
• 85 mm panelen van hardschuim
De vloerverwarmingsopbouw bedraagt op de verdieping totaal
140 mm en bestaat uit een 60 mm EPS – geluidwerende isolatiemat, folie en een 65 mm dikke cementdekvloer. De buizen van
de vloerverwarming worden op de isolatielaag geplaatst en met
de cementdekvloer van drie kanten omvat. De gehele opbouwhoogte bevat een max. 15 mm dikke vloerafwerking.

3.3.4 Vloertegels in badkamer en toilet
Er is een ruim aanbod beschikbaar aan hoogwaardige tegels in
diverse formaten, oppervlakken en kleuren. Bekijk onze collecties
en maak uw eigen persoonlijke keuze.
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De vloeren in de badkamer en het toilet zijn voorzien van moderne, slijtvaste vloertegels tot 60 x 30 cm groot.

3.7 Sanitaire voorzieningen

3.4 Wandtegels in badkamer en toilet

In de badkamerwordt een badkuip geïnstalleerd (1.700 x 750
mm) met een eengreeps bad- en douchemengkraan inclusief
doucheslang en wanddouchehouder.

Het gastentoilet is rondom betegeld 120 - 125 cm hoog.
De tegelhoogte in de badkamer is ca. 120 - 125 cm, in de
doucheruimte ca. 210 cm.
De hoogte van de tegels is in de badkamer is afhankelijk van
het tegelformaat. Schuine plafonds zijn niet betegeld.

3.5 Sanitair
Het aantal aansluitingen voor sanitair is afhankelijk van de
ontwerptekening (voor de leveringsomvang zie ook pagina's
27 - 4.1).

3.6 Leidingen
GUSSEK HAUS installeert de warmwater-, koudwater en afvoerleidingen die nodig zijn voor de de keuken, was/droogruimte/
technische ruimte, badkamer en het gastentoilet.
De leidingen worden in de wanden gemonteerd van de onderrand van de montagewand tot aan de eindplug. In de technische
installatieruimte worden de volledige kabelgeleiding van de toevoerleidingen en de leidingen van de luchttechniek vrij zichtbaar
tegen het plafond en op de wanden gemonteerd.
De waterleidingen bestaan uit hoogwaardige kunststof. De
thermische isolatie wordt uitgevoerd volgens de geldende
voorschriften.
De afvoerleidingen bestaan uit hoogwaardige, op kwaliteit
geteste en warmwaterbestendige HT kunststof buizen.
Geluidsgeïsoleerde buizen worden in de wanden gemonteerd
als verticale afvoerleidingen.
Voor hangende toiletten wordt het inbouwreservoir en het
montageframe in de muur ingebouwd.
De overige leidingen worden zoveel mogelijk onder de dekvloer
gemonteerd.
De leidingsinstallatie begint achter de watermeter. Een fijn filter
en een drukregelaar zijn geïnstalleerd.
Als afvoerbuizen in de kelder binnen de leveringsomvang vallen,
worden ze zichtbaar, zonder bekleding gelegd.

3.7.1 Badkamer

Verder is er een douchebak voorzien van 900 x 800 mm of
900 x 900 mm, acryl, met opbouw thermostatische mengkraan
en doucheset.
Onder badkuipen en douchebakken wordt geen vloerverwarming
of dekvloer geplaatst.
De douchecabine bestaat uit een zijwand en een volledig glazen
draaideur.
De fraaie porseleinen wastafel (600-650 mm breed) is uitgerust
met een ééngreepsmengkraan.
Een hangend toilet met een stortbak (met spaarknop) maakt het
geheel compleet.

3.7.2 Gastentoilet
WC zoals in de badkamer, wastafel (ca. 450 mm breed) met
ééngreepsmengkraan voor warm en koud water.

3.7.3 Keuken
Aansluiting en afvoer voor spoelbak en automatische vaatwasser,
evenals een afzuigvoorbereiding voor de afzuigkap aan de buitenmuur (bij installatie van een gecontroleerd ventilatiesysteem is
het afzuigsysteem voor de afzuigkap niet nodig). De afzuigkap is
als recirculatiesysteem uit te voeren.
In de bijkeuken is een wasmachineaansluiting geïnstalleerd.
Alle kabels in de technische ruimte voor nutsvoorzieningen/
gebouwen worden zichtbaar gemonteerd.

3.8 Installaties

Een waar El Dorado de GUSSEK fabriek
Van gevelsteen tot dakpan, van vloer- tot wandtegels, van binnendeuren tot stopcontacten, in onze
showroom vindt u alles voor uw eigentijdse droomhuis. Hier bij GUSSEK HAUS stellen toekomstige
bewoners hun eigen droomhuis samen. Na het afsluiten van de koopovereenkomst vindt hier onder
begeleiding van een van onze adviseurs de bemonstering plaats waarbij al de te maken keuzes de
revue passeren.
Op meer dan 1.000 vierkante meter vindt u alles wat
u nodig heeft om uw nieuwe droomhuis uw individuele uitstraling te geven.
Belangstellenden die nog geen overeenkomst hebben ondertekend kunnen zich op afspraak en onder
begeleiding van een adviseur uitgebreid oriënteren
met het oog op hun woonwensen. Dit laatste is niet
alleen zeer nuttig, maar inmiddels ook erg populair
geworden. Maak dus tijdig een afspraak.

Niet alleen de isolatie van gebouwen speelt een belangrijke rol
in de energie-efficiëntie van uw GUSSEK-huis. Installatie-technologie helpt ook om energie te besparen. Daarom is deze optimaal
afgestemd op de grootte van uw toekomstige woning.
In principe installeren we de LWZ 5 S Plus lucht/water-warmtepomp van Stiebel Eltron in eengezinswoningen in Nederland.
Voor woonoppervlaktes vanaf 180 m² (tot max. 250 m²) wordt
in plaats van de LWZ 5 S Plus de WPL 17 ICS classic lucht/waterwarmtepomp met de hier getoonde HSBC 200 l opslagtank en
een extra ventilatiesysteem (Zehnder Q450) gebruikt.

3.8.1 Stiebel Eltron LWZ 5 S
Economische oplossing met sterke prestaties
Met de verwarming, ventilatie en warmwatervoorziening
neemt de Stiebel Eltron LWZ 5 S Plus cruciale taken op zich in
elke gezinswoning. Dankzij de geïntegreerde ventilatiefunctie recupereert het compacte apparaat tot 90% van de warmte
die anders bij ventilatie verloren zou gaan. Moderne invertertechnologie verbetert de efficiëntie van het apparaat en zorgt voor
een stille werking. Intuïtieve bediening via een tekstdisplay
maakt de bediening eenvoudig. Bijzonder is de geïntegreerde
warmwatertank voor mengwaterhoeveelheden tot 375 liter
(bij 38° C).
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3.8.2 Stiebel Eltron WPL 17 ICS classic
Met de WPL 17 ICS klassieke inverter lucht-water warmtepomp
ontworpen voor installatie binnenshuis, biedt STIEBEL ELTRON
een elegante en efficiënte systeemoplossing voor uw nieuwe
woning Dankzij de variabele luchtgeleiding en voorgemonteerde
luchtleidingen kan hij bijna overal snel en gemakkelijk worden
geïnstalleerd.
Zuinig en fluisterstil: dankzij de uitstekende geluidsisolatie van de
luchtgeleiding is de warmtepomp fluisterstil, zelfs in kleinere huizen. En in stille modus werkt de WPL 17 ICS classic nog stiller.
Bij het HSBC 200 integrale opslagreservoir bevinden zich niet
twee afzonderlijke reservoirs naast elkaar. Warmwater- en opslagtanks zijn in één apparaat boven elkaar geplaatst. De benodigde ruimte is bijna gehalveerd waardoor deze in de kleinste
ruimtes kan worden geïnstalleerd.

warmteterugwinning en een bijzonder laag energieverbruik.
Achter het stabiele en geluidsdempende front bevindt zich de
modulerende bypass met temperatuurregeling (voor meer
comfort), een modulerende voorverwarmer (voor op behoefte
afgestemde pre-temperatuurregeling), de nieuwste ventilatortechnologie (voor stille en energiezuinige werking) en een
nieuwe diamant-warmtewisselaar met meer oppervlakte en
minder drukverlies (voor nog meer warmteterugwinning bij een
lager energieverbruik). De comfort ventilatie-unit met luchtvolume tot 450 m3/h zorgt voor maximaal comfort en daarmee voor
een optimaal binnenklimaat met maximale energie-efficiëntie.

Als de verwarmingsinstallatie in de kelder wordt geplaatst, moet
de opdrachtgever ervoor zorgen dat de kelder voldoet aan de
betreffende eisen.
Vulstation voor verwarming:
Een vulinrichting volgens DIN EN 1717 is standaard geïnstalleerd
voor het warmwaterverwarmingssysteem.

3.8.3 Zehnder ComfoAir
Bij woonoppervlaktes tussen 180 m² en 250 m² wordt naast de
lucht/water warmtepomp een ventilatiesysteem van Zehnder
gebruikt (ComfoAir Q450/Q600).
Nog efficiënter, nog stiller en nog intelligenter: het ComfoAir
ventilatiesysteem staat voor een nieuwe generatie ventilatieapparatuur en behaalt de laagste geluidsniveaus, een nog hogere

Regeltechniek:
Het verwarmingssysteem is ontworpen voor gebruik met een
warmtepomp. De warmtepomp wordt afhankelijk van het weer
gestuurd met een externe sensor.
De kamers op de begane grond en de bovenverdieping zijn voorzien van vloerverwarming, die met behulp van kamerthermostaten individueel wordt aangestuurd. De badkamers zijn uitgerust
met een elektrische handdoekradiator.
Kamers zonder vloerverwarming zijn doorgaans de technische
ruimte, berging en/of bijkeuken.

De gehele verwarmingsinstallatie wordt in bedrijf gesteld en
overgedragen door de leverancier.
Opmerking:
Volgens de aanbeveling van de fabrikant moet ongeveer 30% van
het te verwarmen oppervlak ongereguleerd blijven in warmtepompsystemen. Dit zijn meestal gang/hal, badkamers en delen
van de leefruimte. Ruimtetemperatuurregelaars zijn hier niet
geïnstalleerd.

3.9 Luchtdichtheid
Normaliter leveren we het bewijs van een voorbeeldige en
normconforme uitvoering van de gebouwschil door middel van
luchtdichtheidsmeting (blower-door-test). Als referentiewaarde
voor de meting van deze test is n50-waarde <_ 3.0/h overeengekomen. Als er een ventilatiesysteem is geïnstalleerd, wordt de
referentiewaarde n50 <_ 1,5/h overeengekomen.

3.10 Elektro
De elektrotechnische installatie wordt volgens de Nederlandse
norm NEN1010 aangelegd.
In de meterkast wordt een verdeler geplaatst. Deze verdeler
wordt aangesloten op de installatie welke door het energiebedrijf
in de meterkast is aangebracht. In de verdeler zijn de installatieautomaten en aardlekschakelaars opgenomen waarop de binnen
installatie aangesloten wordt.
De aanvraag van aansluiting bij de nutsbedrijven is een taak voor
de opdrachtgever.
GUSSEK HAUS monteert alle elektrische leidingen in de montagewanden, plafonds en op ruwe vloeren inclusief de inbouwdozen.
In de meterkast wordt een metersysteem geïnstalleerd met zekeringgroepschakelaars en aardlekschakelaars. Het aantal schakelaars en aardlekschakelaars voor zekeringen is afhankelijk van
het aantal apparaten, stopcontacten en lichtpunten dat afzonderlijk moet worden beschermd.
De leveringsomvang omvat de hoofdkabel van de aansluitdoos in
het huis naar het meterpaneel, de beltransformator, de aardingskabel voor de antenne, de bedrading en de aansluiting.
Voor een standard Gussek woning in Nederland gaan wij van een
46KW uit. De huisaansluiting dient 3x 40 ampère te zijn. Om dit
precies te bepalen, zal er in de detailsbespreking naar de geplande installaties gevraagd worden.

Hieronder zijn per ruimte de standaard aansluitingen weergegeven.

3.10.1 Aansluitingen voor CAI, telefoon en data
2 bedrade data of telefoonaansluitingen.
2 bedrade Centraal Antenne Inrichting (CAI)
De locatie/verdeling word in de detailbespreking volgens klantenwens vastgelegd.

3.10.2 Hal begane grond
1 wissel- of kruisschakeling
1 lichtpunt
1 enkelvoudige wandcontactdoos
1 enkelvoudige schakelaar buitenverlichting
1 lichtpunt buitenverlichting
1 belinstallatie bestaande uit drukknop naast voordeur en een
gong of zoemer in de hal

3.10.3 Keuken
8 enkelvoudige wandcontactdozen voor algemeen gebruik
1 krachtstroomaansluiting voor fornuis 400V
1 wissel- of kruisschakeling
1 lichtpunt op wissel- of kruisschakeling

3.10.4 Bijkeuken/techniekruimte
1 enkelvoudige schakelaar
3 enkelvoudige wandcontactdozen
1 enkelvoudige wandcontactdoos WA
1 lichtpunt op enkelvoudige schakelaar

3.10.5 Woon-/eetkamer
1 wissel- of kruisschakeling
1 enkelvoudige schakelaar
10 enkelvoudige wandcontactdozen voor algemeen gebruik
1 enkelvoudige schakelaar buitenverlichting
1 lichtpunt buitenverlichting
1 enkelvoudige schakelaar wandcontactdoos terras/buiten
1 enkelvoudige wandcontactdoos terras/buiten

3.10.6 Badkamer/douche
1 enkelvoudige schakelaar
2 lichtpunten op enkelvoudige schakelaar
2 enkelvoudige wandcontactdozen
1 centraal aardpunt onder de wastafel
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3.10.7 WC
1 enkelvoudige schakelaar
1 lichtpunt op enkelvoudige schakelaar

Rookmelders conform Nederlandse bouwvoorschrift 1 Rookmelder hal begane grond en 1 rookmelder op de overloop. Optioneel
kunt u tegen meerprijs o.a. een alarminstallatie en domotica bestellen.

3.10.8 Vloer/overloop/entree
1 wisselschakelaar
1 lichtpunt

3.10.9 Slaapkamers, werkkamers en logeerkamers
1 enkelvoudige schakelaar
1 lichtpunt op enkelvoudige schakelaar
6 enkelvoudige wandcontactdozen

3.10.10 Garderobe/bergingkast
1 enkelvoudige schakelaar
1 lichtpunt op enkelvoudige schakelaar

3.10.11 Zolder/fliering
1 enkelvoudige schakelaar
1 lichtpunt op enkelvoudige schakelaar
1 enkelvoudige wandcontactdoos
Diversen
- in de meterkast worden twee dubbele wandcontactdozen
opbouw voorzien.

3.10.12 Photovoltaik/Zonnepanelen
GUSSEK levert en installeert een 5,4 kWp PV-installaite. Black
Cell modules zorgen voor maximaal rendement. De ultieme energiebron van de aarde is en blijft de zon. Ze levert dagelijks een
onuitputtelijke hoeveelheid energie- gratis aan huis en zonder uitstoot van schadelijke stoffen.

Extra pakket – vloerafwerking

Als het gaat om het kiezen van de vloer voor uw toekomstige woning,
zijn er veel verschillende mogelijkheden en wensen.
De vloeren in de badkamers en toiletten van onze woningen zijn standaard
betegeld. Kiest u voor het vloerafwerking, dan leggen wij in alle andere
ruimtes hoogwaardige tapijten (velours of lussenpool) of slijtvaste
laminaatvloeren.
In onze eigen fabriek kunt u een keuze maken uit uitgebreide collecties met
een breed scala aan kwaliteiten, materialen, kleuren en decors. Afhankelijk
van de vloerbedekking worden plinten geleverd als massief hout of met folie
beklede plinten.

Extra pakket – schilderen en behangen

Ook voor schilderen en behangen bieden wij u een praktisch en voordelig aanvullend pakket aan.
Het verf- en behangpakket omvat de verwerking van rauhfaserbehang op alle
naadloos uitgevulde plafond- en wandoppervlakken door het hele huis. Vervolgens worden de behangen oppervlakken geverfd met een dekkende verf.
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|4. Overige
Hoe uw GUSSEK HAUS er in detail uit gaat zien, bepaalt u in onze showroom in Nordhorn. De keuze hier is enorm.
Onze adviseurs helpen u graag bij het maken van uw keuzes.

4.1 Leveringsomvang

4.5 Afwerkingen door opdrachtgever na oplevering

De leveringsomvang omvat materialen en producten die
u vindt in de GUSSEK HAUS showroom in Nordhorn. Alle
vermelde diensten hebben betrekking op het huis vanaf de
bovenkant van de funderingsplaat/kelderplafond.

Na oplevering van de woning begint de opdrachtgever met de
afbouw van de resterende werkzaamheden die hij zelf wilde
uitvoeren en niet in opdracht heeft gegeven bij Gussek.

Als het aantal en het type onderdelen dat op de constructietekening wordt weergegeven, afwijkt van de specificaties in de
bouwbeschrijving, dan is de bouwbeschrijving van toepassing.
GUSSEK HAUS verwerkt geen door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde materialen.
Het ontwerp van uw woning geschied als particulier opdrachtgeverschap, bouwbesluit sinds 01.07.2015.

4.2 Plafondhoogten
De plafondhoogte hoogte op de begane grond en bovenverdieping is 2,55 m. Plafondhoogtes van 2,75 m en 3,00 m zijn optioneel tegen meerprijs mogelijk.

4.6 EPG Norm nederland
Alle GUSSEK-woningen voldoen aan de wettelijke eisen van
de huidige energiebesparingsregeling in Nederland.

4.7 Herroepingsrecht
U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen
zonder opgave van redenen te annuleren. In de bijlage vindt u
informatie over uw herroepingsrecht, de termijnen, modaliteiten
en gevolgen, die u samen met de overeenkomst zullen worden
voorgelegd.
Stand: 1 oktober 2020

4.3 Opties
Opties die op aanvraag worden aangeboden, gaan doorgaans
gepaard met extra kosten.
Wij kiezen volgend afwerkingsniveau:

4.4 Wijzigingen
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en
wijzigingen aan de gebruikte materialen aan te brengen. Individuele wijzigingen worden alleen geregeld via de contractsystemen
"S" of "M".

GUSSEK-afwerkingsniveau GK3/NL
Extra afwerkingspakket – vloerafwerking
Extra afwerkingspakket – schilderen en behangen

Plaats

Datum

Handtekening Bouwadviseur GUSSEK HAUS

Handtekening opdrachtgever

Gussek-Haus Franz Gussek GmbH & Co. KG | Euregiostr. 7, 48527 Nordhorn | www.gussek-haus.de, hausinfo@gussek.de

Onderdeel

Isolatiewaarde
Rc (m²K/W)
GUSSEK standaard

Brandwerend

Geluidswerendheid
luchtgeluid
RW

Enkelwandig, Stucwerk, WDVS

6,4

F 30 B

49

Dubbelwandig, gemetseld

6,6

F 60 B van binnen
F 90 B van buiten

61

Dubbelwandig,
Stucwerk op isolerende steen

6,9

F 60 B van binnen
F 90 B van buiten

52

–

F 30 B

48

Dakspanten

6,4

F 30 B

52

Kilbalken

6,5

F 30 B van binnen

43

Plat dak

6,2

F 30 B van binnen

43

4,6

–

–

2,0

_

65

Ramen

3-laags glas 0,6 1)

–

34

Dakramen

3-laags glas 0,7 1)

–

35

Binnenmuur

Funderingsplaat
Vloerdikte 16 cm, standaard

Kelderplafond
Vloerdikte 16 cm, standaard

1) Ug-waarde (W/m²K) volgens DIN EN 673

Technische wijzigingen en voorbehouden – u.d.e - 08-00-1470/11/20

Gevelmuur

