DUCO

Ventilation & Sun Control
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Biobased Viua - Diiemond
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Roel en Vanda woonden met hun twee kinderen op een flat in Amsterdam-Zuidoost en waren toe aan een ruimer huis in een groenere omgeving.
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Ze waren heel enthousiast, toen de gemeente Amsterdam besloot op een voormalig volkstuincomplex bij hen in de buuit kavels te verkopen. De
biobased woning is ontworpen volgens ecologische principes, nauwkeurig kijkend naar de oriëntatie, de zon en de overheersende windrichting

(m.b.t. onder andere nachtventilatie). Het huis is opgebouwd uit een dampopen houtskeletbouw systeem met natuurlijk isolatiemateriaal. Het
`speciale element' van donker hout is zichtbaar en tastbaLar van binnen en buiten en dient als ingang en entreehal, als zithoek ter verbinding van

Buitenwand met raamop ening Q)ovenaansluiting,1angs gevel)

de woonruimtes en als kinderkamer.
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DucoMax Corto `ZR' - zelfregelende suskast

Buitenwand met raamop ening Q)ovenaansluiting, langsgevel)
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TronicGlasMax - elektronisch gestuurd ako estisch to evoerrooster

NaiiativA aichitecten
Buitenwand met raamop ening Q}ovenaansluiting langsgevél)
NarrativA architecten is een koploper op het gebied van ecologische biobased architectuu. Ze ontwepen verschillende sti].len; modern,
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Ducoscreen Front 150 -onzichtbare zijgeleiders

traditioneel, strak of organisch, maar altijd duurzaam en ecologisch. Ontwerpen en (ver)bouwen op een ecologische manier is voor NarrativA geen

Buitenwand met raamopening en verdiepingsvloer oovenaansluiting langsgevel)

nieuwe trend of mode, maar al meer dan tien jaar een weloverwogen en bewuste keuze.
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TronicTop 50 Corto - elektronisch gestuud ventilatierooster
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Oplevering

2015

Buitenwand met raamopening Q)ovenaansluiting langsgevel)

Projectteam

Shai van Vlijmen en lmanol Lopez Ortega

TronicTwin 120 Medio AK -elektronisch gestuurd ventilatierooster met ge.i.ntegreerde textielzonwering

Opdrachtgever

Particulier

Constructeur

Jansen Wesselink

Bouwkundig aannemer

Kramer's Houtconstructies bv

Fotograaf

Martijn Heil

Buitenwand met raLamopening (bovenaaLnsluiting langs gevel)
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Bouwdetailwijzer Handboek BENG Bijna energieneutrale gebouwen

ClimaTop 60 Corto - elektronisch gestuurd ventilatierooster met interne warmtestrip
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