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Technische specificaties UPARQ Bergen op Zoom  
Garagebox Type L  

Bouwnummers: 66 t/m 109  
 

Aannemer/leverancier: Cordeel Nederland B.V. / Juwel Fertiggaragen 
 
Maatvoering:  Buitenmaat: diepte 5.99 m, breedte 2.95 m, hoogte 2.55 m.  
 
Overheaddeur:   AA Protec Highline C. Kleur: RAL 7016 

- Bediening: Handmatig 
- Vrije doorrijhoogte: 2.10 m. 
- Dagbreedte: 2.54 m. 

 
Constructie:  Wanden, vloer en dak naadloos gestort uit gewapend beton minimaal C30/37 conform 

NEN-EN 13978-1. Uitgevoerd in de standaard versterkte wand-, en plafonddikte van 
minimaal 8 cm. 

 
Dakbedekking:  Volledig met epoxy coating uitgevoerde dakbedekking, Vliegvuurbestendig conform DIN 

7102. Dak in kuipuitvoering met afschot aan de achterzijde. Rondom een dakopstand. 
 
Vloerbelasting:  -       Vloer met dubbele wapening minimaal 8 cm.  

- Maximaal 250 kg/m2, voertuig gewicht tot 2.5 ton 
- Gevolgklasse: CC1 

 
Elektra:   Elektrische installaties bestaande uit: 

- Led armatuur incl. bewegingsmelder in garagebox 
- Dubbele wandcontactdoos 
- Aardlekautomaat 230V 16A 
- kWh tussenmeter in te technische ruimte 

 
Waterpunt:   Niet van toepassing 
 
HWA:   Elke unit is voorzien van een kunststof regenpijp aan de binnenzijde van de box. 
 
Afwerking:  Binnen- en buitenafwerking:  

- Binnen: Muren en plafond afgewerkt met tweekleurig gespikkelde, afwasbare en 
veegvaste coating. De vloerplaat is standaard schalingsglad beton. 

- Buiten: Stootvaste waterafstotend met glasvezel versterkte buitenafwerking, UV 
bestendig, kleurvast RAL 9016 en waterdicht.  

 
Ventilatie:   Natuurlijke ventilatie middels dakdoorvoer in combinatie met de luchtdoorlatendheid van 

de overheaddeur conform in Nederland geldende norm. 
 
Garantie:  Garantie:  

- Overheaddeur: 2 jr. fabrieksgarantie 

- Constructie: volgens VOB-deel 1 en 2 en alg. voorwaarden Juwel Fertiggaragen 4 jaar 
na plaatsing.  
 

Opties:  Opties separaat via optielijst. Keuze voor opties kunnen van invloed zijn op de technische 
specificaties, bijvoorbeeld doorrijhoogte i.c.m. loopdeur.   


