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SANITAIR & TEGELWERK
ELITE

Van Munster stelt zich voor
De badkamer is een ruimte waarin we ons terugtrekken om te ontspannen, bij te komen
van de hectiek van alledag en verfrist weer tevoorschijn te komen. Belangrijk is je thuis te
voelen in de badkamer en dat deze past bij de mensen die er dagelijks gebruik van maken.
De badkamer is een weerspiegeling van iemands persoonlijkheid. Wij helpen u graag met
het creëren hiervan.
Van Munster beschikt over showrooms in Gouda en Zwijndrecht waar u zich persoonlijk
kan laten overtuigen van het enorme aanbod op het gebied van badkamers en sanitair. Wij
kunnen vele gerenommeerde merken laten zien.
Gekwalificeerde adviseurs kunnen u informeren over de mogelijkheden binnen de sanitaire ruimten in de door u gekochte woning. U ontvangt ruim voor de sluitingsdatum een
uitnodiging voor het maken van een afspraak in onze showroom Gouda. Graag benadrukken wij het nut van een afspraak; wij zijn dan in de gelegenheid de tijd, benodigd voor een
goed advies, voor u vrij te maken. Tijdens de afspraak kunt u het standaard aangeboden
sanitair bezichtigen en uw persoonlijke wensen kenbaar maken.
Onze adviseurs ontwerpen met behulp van een 3-dimensionaal tekenprogramma de sanitair ruimte die past bij uw smaak, levensbehoefte en budget. Wanneer alles naar wens is en
u opdracht verstrekt, zal uw badkamer geheel naar wens ingericht zijn, zodra u de sleutel
van uw nieuwe huis in ontvangst neemt.
Graag tot ziens in onze showroom.
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ELITE
sanitair
ELITE
sanitair
ELITE
sanitair
ELITE sanitair
badcombinatie
badcombinatie
badcombinatie
badcombinatie

BAD
Badwand wel of niet aanwezig per bnr. verschillend

badcombinatie

Villeroy & Boch
Omnia Architectura Duo
ligbad 180 x 80 cm wit

ELITE sanitair

Badcombinatie

badcombinatie

ELITE sanitair

binatie

Villeroy
Boch
ligbad
180 x&80
cm wit
Omnia
Architectura
Villeroy & BochDuo
ligbad 180
x 80 cm wit
Omnia
Architectura
Duo
Grohe Euphoria
Cosmopolitan Stick
Doucheset 1 straal

Draingoot
Omnia Architectura Duo
ligbad 180 x 80 cm wit

Thermostatische
douchemengkraan

Grohe 2000 ba
thermostaat



Grohe Euphori
Cosmopolitan



Novellini Auro
wand helder gl
matchroom pro

Badwand wel of niet
per bnr verschillend

ELITE san
DOUCHEWAND
BADKAMER

Grohe Euphoria
Cosmopolitan Stick
Doucheset 1 straal

Grohtherm

Grohtherm
badmengkraan
2000 Thermostatische
Grohtherm
badmengkraan
2000 Thermostatische

Grohe Euphoria
Cosmopolitan
Stick
Grohe Euphoria
Doucheset
1
straal
Cosmopolitan Stick
Grohe Euphoria
Doucheset
1 straal
Cosmopolitan
Stick
Grohe Euphoria
Doucheset
1 straal
Cosmopolitan
Stick

badmengkraan

Doucheset 1 straal

Grohtherm
2000
2000
Thermostatische
Grohtherm
badthermostaat
badmengkraan
2000
Thermostatische

douchecombinatie

douchecombinatie
ligbad 180 x 80 cm wit

binatie Grohtherm 2000



ELITE sanitair

Bad:
Villeroy
& Boch
V&B
Architectura
duoDuo
bad,
Omnia
Architectura
Villeroy
& Boch
Witcm Duo
ligbad180x80
180 x 80
wit
Omnia
Architectura

Douchegoot
Villeroy &70cm
Boch

V&B Architectu
180x80cm wit

Novillini Aurora 1 badwand
helder glas

Grohe New tempesta
Cosmopolitan
incl. Grohtherm 2000
Grohtherm
douchethermostaat

2018

Grohtherm
2000 Thermostatische
badmengkraan

Grohtherm
2000 Thermostatische
badmengkraan

Grohe Euphoria
Cosmopolitan badset



2000 Thermostatische
badmengkraan

Grohtherm 2000
Thermostatische
douchemengkraan
Draingoot

Novellini Giada GF helder glas
matchroom profiel. (afbeelding
Grohe Euphoria
is met speciale glasuitvoering;
Cosmopolitan Stick
standaard is helder glas)

Doucheset 1 straal

Draingoot

20182018 2018
2018

e
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ELITE sanitair

Villeroy & Boch
Wandcloset Architectura
directflush wit
Pack incl. closetzitting
softclose en quick release

Geberit Sigma 30,
wit/glanzend/wit

douchecombinatie
fonteincombinatie

V&B
Architectura
Villeroy
& Boch
fontein 36cm
Architectura
fontein

GroheUniversal
Universal CC
Grohe
fonteinkraan
fonteinkraan

36,5 x 26 wit

Grohtherm 2000
Thermostatische
douchemengkraan

Draingoot

V&B Architectura
wastafel wit
Villeroy & Boch
60x47cm
Architectura
wastafel wit

Spiegel 60x80cm

Spiegel
60 x 80 cm

2018

60 x 47 cm

Grohe Eurosmart
Eurosmart
Grohe
Cosmopolitan
Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M- Size
Wastafelmengkraan
M - Size

2018

wastafelcombinatie
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ELITE sanitair
ELITE sanita
douchecombinatiedouchecombinatie
wandclosetcombinatie
douchecombinatie

V&B Wandcloset
Villeroy & architectura
Boch
wit en toiletzitting
met
Wandcloset
Architectura
Grohtherm
2000
Grohtherm
2000
softclose wit
directflush
wit

Thermostatische
Thermostatische
Pack
incl. closetzitting
douchemengkraan
douchemengkraan
softclose
en quick release

Geberit Sigma 30
bedieningsplaat witGeberit
Sigma 30,
glanzend-wit

wit/glanzend/wit
Draingoot
Grohtherm
2000
Draingoot
Thermostatische
douchemengkraan

WASTAFEL
BADKAME
10

(per bnr verschi

Radiator
dr claudia ecodesign
Draingoot
(Zie P12)

wastafelcombinatie
wastafelcombinatie
wastafelcombinatie
fonteincombinatie

36,5
26cm
wit
60 xx47

Grohe
Eurosmart
Grohe
Eurosmart
Grohe
Universal
C
Villeroy
& Boch
Grohe
Eurosmart
Cosmopolitan
Cosmopolitan
Architectura
wastafel wit
Cosmopolitan
fonteinkraan
Wastafelmengkraan
Wastafelmengkraan
60 x 47 cmM- Size
Wastafelmengkraan
M -- Size
Size
M

Spiegel
100x60
Spiegel
GroheSpiegel
Eurosmart
60 xx 80
80 cm
cm
Cosmopolitan
60
Wastafelmengkraan
M - Size

2018
2018

V&B Villeroy
Memento wastafel
Boch
Villeroy &&Boch
100cm wit (zonder
Architectura
wastafel
wit
Architectura
fonteinwit
Architectura
wastafel
afgebeelde
60 x 47kranen)
cm
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ELITE tegels
wandtegels 25 x 50 cm

1560-W01

2018

1560-W02
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ELITE tegels
vloertegels 60 x 60 cm

2361-CT60/R10

2361-CT62/R10

2361-CT10/R10

2361-CT70/R10

2361-CT61/R10

2361-CT80/R10

2018

In het toilet en de badkamer kunt u een keuze
maken voor het type wand- en vloertegel.
De uitgangspunten voor het tegelwerk zijn:
1) Per ruimte is er de mogelijkheid om 1 wanden 1 vloertegel te kiezen.
2) De vloertegels worden in recht verband gelegd,
dus niet diagonaal.
3) De wandtegels worden liggend in blokverband
betegeld (lange zijde van de tegel horizontaal).
4) De wand- en vloertegels worden niet strokend verwerkt.
5) Uitwendige hoeken worden voorzien van een
witte kunststof strip
6) Kleur voegwerk:
- Vloertegelwerk: grijs
- Wandtegelwerk: wit
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SVEDEX DEUREN
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K EUZ E PA K K E T TE N S V E D E X D EU R E N

Kies de deur die
bij je past

BLACK

O
N

WHITE
noviteit svedex
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O
BLACKN
S T A N D A A R D WHITE
noviteit svedex
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Jouw smaak.
Jouw stijl.
Je huis wil je naar jouw eigen
smaak en stijl inrichten.
Binnendeuren hebben veel
invloed op de sfeer in jouw
huis. Het ontwerp en de
uitstraling, maar ook het
materiaal, dat bijvoorbeeld het
geluid bepaalt zodra je de deur
sluit.
De standaard deur is een
stompe superlakdeur in een
houten kozijn.
Heijmans biedt ook mooie
kwalitatieve lijndeuren aan
tegen aantrekkelijke prijzen.
De deﬁ nitievekeuzegeefje
aan na aankoop van je nieuwe
huis. Van je kopersbegeleider
ontvang je de inloggegevens
voor de ‘deurentool’. Hier kun
je de deurpakketten op je
gemak bekijken en bestellen.
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K EUZ E PA K K E T

ELEGANCE
Het keuzenpakket Elegance en Black on White Elegance is
een optelsom van smaak, kwaliteit en beleving. Je keuze
voor de beste kwaliteit uit zich in een luxe, warme en elegante
uitstraling van goede deuren in houten kozijnen.

Dit pakket is altijd
in combinatie met
een glasdeur.
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S A MENS TELLING
ELEGANCE

SAMENSTELLING
BLACK ON WHITE ELEGANCE

+ Keuze uit een van de drie Svedex lijndeurmodellen (CN56, CN12, CN55)
+ Keuze voor glasdeur in de woonkamer
(CN07, CN08, CN10)
+ Deuren zijn afgelakte met Svedex Superlak
+ Deuren zijn FSC gecertiﬁceerd
+ Deurkruk type Mood, House of World

+ Keuze uit een van de drie Svedex lijndeurmodellen (FR567, FR557, FR552)
+ Keuze voor glasdeur in de woonkamer
(FR503, FR507, FR517)
+ Deuren zijn afgelakte met Svedex Superlak
+ Deuren zijn FSC gecertiﬁceerd
+ Metalen kozijn zonder bovenlicht
+ Deurkruk type Live, Vogue, Lounge

MODELKEUZE BINNENDEUREN

ELEGANCE/A ELEGANCE/A ELEGANCE/A ELEGANCE/B ELEGANCE/B ELEGANCE/B

Deur type CN56.

Deur type CN12. Deur type CN12. Deur type CN08. Deur type CN10. Deur type CN07.

Dichte deur met
4 horizontale
lijnen + rondom
patroon.

Dichte deur met Dichte deur met
rondom 1 lijn- 4 horizontale
patroon.
lijnen + rondom
patroon.

Glasdeur met
4 horizontale
vlakken (voorzien van veiligheidsglas

Glasdeur met
1 ruit (voorzien
van veiligheidsglas

Glasdeur met
4 horizontale
vlakken (voorzien van veiligheidsglas

BLACK ON

WHITE

MODELKEUZE FRONTBINNENDEUREN

noviteit svedex

ELEGANCE/B ELEGANCE/B ELEGANCE/B ELEGANCE/B ELEGANCE/B ELEGANCE/B
Opdekdeur
type FR567.

Opdekdeur
type FR557.

Dichte deur
Dichte deur
met 4 horizontale met rondom
lijnen.
1 lijnpatroon.

Opdekdeur
type FR552.

Opdekdeur
type FR517.

Opdekdeur
type FR507.

Opdekdeur
type FR503.

Dichte deur
met rondom
1 lijnpatroon.

Glasdeur met
5 vlakken (voorzien van veiligheidsglas).

Glasdeur met
6 vlakken (voorzien van veiligheidsglas).

Glasdeur met
4 ruiten (voor-`
zien van veiligheidsglas).

Dit pakket is altijd in combinatie met een glasdeur, zwarte deurkruk en een keuzemogelijkheid voor een wit frame.
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Ook leverbaar in
wit frame.
De deurkruk is
altijd zwart.
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Svedex. Kwaliteit
gegarandeerd.
De hoogwaardige binnendeuren van
Svedex zijn afgelakt met de slijt- en
krasvaste Svedex Superlak in de
kleur wit. Krassen en vlekken krijgen
geen vat en de lak is ongevoelig voor
zonlicht en zal daardoor nooit
verkleuren. Svedex Superlak staat
garant voor jarenlang woonplezier.
We geven je dan ook 10 jaar garantie
op de lak!
Het Nederlandse familiebedrijf Svedex is een toonaangevende
producent van binnendeuren en binnendeurkozijnen. Aan die
positie is vanaf de oprichting in 1954 continu gewerkt.
Svedex doet er alles aan om zo goed mogelijk in te spelen op de
wensen en eisen van zowel zakelijke partners als particuliere
eindgebruikers.

OERHOLLANDSE KWALITEIT
KRASVAST AFGELAKT
ONGEVOELIG VOOR ZONLICHT
10 JAAR GARANTIE OP DE LAK
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Deze brochure is met uiterste zorg samengesteld.
Heijmans en Svedex zijn niet aansprakelijk voor
eventuele fouten of onvolkomenheden in druk, tekst,
afbeeldingen of opmaak. © versie maart 2018

BLACK ON

WHITE
noviteit svedex
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SLIM WONEN
22

Uw nieuwe huis met SlimWonen
en Busch-free@home®.
Huisbesturing was nog nooit
zo gemakkelijk.

www.BUSCH-JAEGER.nl
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Uw nieuwe huis met SlimWonen en Busch-free@home®.

Een nieuw huis kopen doet u niet
zomaar. U wilt dat dit aan al uw eisen
voldoet en naar eigen idee en voorkeur
comfortabel in te richten is. De vrijheid
om te wonen zoals u dat wilt, zodat
u zich snel thuis voelt. Heijmans beseft
dat en heeft daarom uw nieuwe
huis ingericht met SlimWonen van
Busch-free@home®.

Busch-free@home® is een innovatief
huisbesturingssysteem waarmee u kinderlijk eenvoudig
licht, jaloezieën, verwarming, en deurcommunicatie
bedient. Zowel van afstand als dichtbij. Gewoon met een
schakelaar aan de muur of vanuit uw luie stoel met uw
smartphone, tablet of computer. Comfortabel, veilig en
efficiënt. Bovendien kunt u met het systeem op uw
energiekosten besparen en kan het altijd worden
aangepast aan gewijzigde behoeftes. Zo behoudt het zijn
waarde. Voor nu en voor later.In deze brochure zijn alle
mogelijkheden omschreven van het Busch-free@home
systeem, per project zijn de mogelijkheden verschillend.
Sommige van de standaard of optionele mogelijkheden
zullen voor project Havenkwartier niet van toepassing zijn
(bijvoorbeeld verwarming) Vraag naar de mogelijkheden
bij uw kopersadviseur.
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2 | Busch-free@home®

Het hele huis onder controle.
Vele voordelen in het gebruik.
Standaard al heel compleet.
Dankzij SlimWonen met Busch-free@home® is uw huis
standaard al voorzien van een uitgebreide basisinstallatie.
Deze omvat diverse oplossingen voor nog meer comfort,
gemak, sfeer, energiebesparing en veiligheid in huis.
Welke functies dat precies zijn, leest u op pagina 4 t/m 7
van deze brochure.
Tal van extra’s.
Naast de basisinstallatie biedt Heijmans u binnen
SlimWonen met Busch-free@home® allerlei aanvullende
modules om van uw huis een thuis te maken. De diverse
mogelijkheden staan vermeld op pagina 8 t/m 15,
onderverdeeld in Comfort, Sfeer en Veiligheid.

Eenvoudig en gebruiksvriendelijk.
De huisbesturing Busch-free@home® vereenvoudigt
niet alleen het dagelijks leven, maar is ook eenvoudig
in het gebruik. Zo kunt u met de bijbehorende app
uw huisbesturingssysteem aansturen; gemakkelijk te
begrijpen en intuïtief te bedienen. Daarbij is het instellen
net zo eenvoudig als het surfen naar een internetsite.
Met het optionele bedieningspaneel (aan de wand) van
Busch-free@home® is het tevens mogelijk alles vanuit
een centraal punt in huis te besturen of zoals vanouds
met een schakelaar aan de wand.
Waardeverhogend en energiebesparend.
Busch-free@home® verhoogt de waarde van uw huis
door het toevoegen van comfort en het realiseren van een
betere energie-efficiëntie. Met het slimme systeem kunt u
uw energiekosten verlagen. Zo kan bijvoorbeeld door de
keuze voor een intelligente aansturing van de zonwering,
de kamertemperatuur met minder verwarmingsenergie op
het optimale niveau worden gehouden. Of schakelt u met
een druk op de knop alle lampen in huis uit.
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Busch-free@home® basisinstallatie

Basisinstallatie SlimWonen
met Busch-free@home®.

Vergroot uw woongenot door meer comfort, gemak, sfeer en veiligheid.
De basisinstallatie van SlimWonen met Busch-free@home® is voorbereid
om u te voorzien van intelligente functionaliteit. Op de volgende pagina’s
ziet u welke functies u standaard in uw huis krijgt. Deze basisinstallatie is
uit te breiden met diverse optiemodules. Vraag uw kopersbegeleider naar
de mogelijkheden.
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| Busch-free@home®

Inhoud.
» pag. 6

Basisfuncties SlimWonen met
Busch-free@home®.

» pag. 8

Uitbreidingsmogelijkheden Comfort.

» pag. 12 Uitbreidingsmogelijkheden Sfeer.
» pag. 14 Uitbreidingsmogelijkheden Veiligheid.

Functie voor mobiel gebruik.
Uw Busch-free@home®-systeem is gewoon met
schakelaars aan de wand te besturen, maar dankzij de
gratis app ook vanaf mobiele apparatuur. Zo maakt u van
uw smartphone of tablet een afstandsbediening voor uw
hele huis. Natuurlijk kunt u het systeem ook eenvoudig
vanaf uw computer bedienen.

Busch-free@home® | 5
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Busch-free@home® basisfuncties

Basisfuncties SlimWonen
met Busch-free@home®.
01 Alles uit in één handeling.

Met Busch-free@home® schakelt
u met één druk op de knop alle
op het systeem aangesloten
wandcontactdozen en lichtpunten
in uw huis tegelijkertijd uit. Te
bedienen via de centrale schakelaar
nabij de entree, en via de app op
uw smartphone en/of tablet. Dat is
handig als u uw huis verlaat én ook
nog eens bijzonder energiezuinig.
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02 Schakelbare wandcontactdozen.

Met Busch-free@home® heeft u uw
hele huis onder controle en kunt
u flexibeler omgaan met licht- en
schakelpunten in huis. Zo omvat de
basisinstallatie de schakelmogelijkheid
voor één wandcontactdoos in de
woonkamer. Alle hierop aangesloten
lampen en apparaten kunt u daarmee
eenvoudig op afstand bedienen. Deze
schakelmogelijkheid kan bovendien
onderdeel uitmaken van sfeerscènes,
in tijdprogramma’s en bij de 'alles-uitfunctie'.

03 Schakelbare lichtpunten.

04 Koppeling met rookmelders.

Busch-free@home® kan optimaal worden benut voor
het verlichten van de afzonderlijke vertrekken in huis.
Met een druk op de knop schakelt u in de betreffende
ruimtes automatisch één of meerdere lampen
tegelijkertijd. In de technische omschrijving van uw
huis leest u welke lichtpunten zijn gekoppeld aan
Busch-free@home®.

Veiligheid staat voorop bij SlimWonen met
Busch-free@home®. De verlichting – die deel uitmaakt
van de installatie – is gekoppeld met de rookmelders.
Zodra er een rookmelder geactiveerd wordt, gaan alle
lampen vanzelf aan. Een veilig gevoel.

05 Zelf programmeren van schakelklokken.

Met de app van uw nieuwe huisbesturingssysteem
creëert u tijdschakelingen die u zelf eenvoudig
kunt programmeren. Daarmee kunt u bijvoorbeeld
verlichting op vaste of willekeurige tijden in- en
uitschakelen.

06 Hue-led integratie.

Hue-led is de lichtinnovatie van Philips,
waarbij wit en gekleurd led-licht in huis
te bedienen en in te stellen zijn op uw
persoonlijke wensen.
Uw Busch-free@home® basisinstallatie is
voorbereid op de bediening van Philips
Hue-led. Heeft u Hue lampen, of koopt u
deze in de toekomst? Dan kunt u deze
eenvoudig koppelen aan uw huisbesturings systeem. En ze vervolgens gemakkelijk via
de free@home-app bedienen. Zo kunt u
de lichtintensiteit instellen en de lichtkleur
individueel of in een scène aansturen.
Voor de bediening van de Hue lampen in
de free@home-app is geen extra software
nodig. Philips Hue is in vele webshops en
winkels verkrijgbaar.
Tip: u kunt Philips Hue lampen overwegen
als alternatief voor dimmers. Houd er dan
wel rekening mee, dat de Hue-lampen
veelal groter zijn dan reguliere lampen.
Ze passen dus niet in alle lichtarmaturen.
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Busch-free@home® uitbreidingsmogelijkheden

Uitbreidingsmogelijkheden

Comfort.
Module C01 Automatische verlichting.

Nooit meer zoeken naar de lichtschakelaar door
toepassing van een bewegingssensor. De sensor
vervangt de lichtschakelaar in een functionele ruimte
in huis, zoals bijvoorbeeld het toilet. De verlichting
gaat automatisch aan als de deur geopend wordt en
weer uit als u de ruimte verlaat. U kunt naar eigen
behoefte een uitschakelvertraging programmeren.
Bovendien blijft het mogelijk het lichtpunt met de app
te bedienen.
» Deze module kan per stuk gekozen worden.
» Toepasbaar in toilet, installatieberging en trapkast.

Module C02 Comfortbediening.

Module C04 Schakelbare wandcontactdoos.

Ook zonder een smartphone, tablet of computer
gebruikmaken van de mogelijkheden van uw huisbesturing? Dat kan met comfortbediening. Met het
fraai vormgegeven 7 inch-bedieningspaneel aan de
wand in uw woonkamer grijpt u nooit mis. Altijd
op dezelfde plek, altijd paraat.

In de woonkamer zijn standaard één wandcontactdoos
schakelbaar uitgevoerd, waarmee u apparaten en
losstaande verlichting kunt schakelen en programmeren
in sfeerscènes. Dit gemak kunt u ook doorvoeren naar
andere plekken in uw huis. Handig bijvoorbeeld als u
de tv wilt inschakelen en meteen het juiste sfeerlicht
wilt creëren.
De schakelbare wandcontactdoos wordt aangesloten
op een eigen schakelaar. Deze wordt – waar mogelijk –
naast een reeds bestaande schakelaar geplaatst.

» Indien u kiest voor module V02 (Deurcommunicatie
eengezinshuis), dan is module C02 inbegrepen.

» Geschakelde wandcontactdozen zijn te herkennen
aan de led-indicator.
» Deze module kan per wandcontactdoos gekozen
worden.

30 8
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Module C05 Oriëntatieverlichting.

Module C06 Voorbereid op de toekomst.

Misschien overweegt u om in de toekomst elektrische
zonwering, automatische gordijnen of rolluiken te
plaatsen. Dan is het handig daar nu al rekening mee
te houden. Door een leiding met elektriciteitskabel te
laten leggen van de gevelopening naar de meterkast
voorkomt u verbouwingen, lelijke leidinggoten achteraf
en bespaart u kosten. Na oplevering kunt u uw
zonwering, gordijnen of rolluiken eenvoudig op deze
voorziening aansluiten.
» Afhankelijk van het doel van de aansluiting, wordt de
kabel op een bepaalde positie nabij de gevelopening
aangebracht. Deze posities zijn herkenbaar in de
technische omschrijving van deze module.
» De module kan per gevelopening / leiding gekozen
worden.
» Vraag naar de mogelijkheden.

’s Nachts uw weg vinden in huis zonder lampen in
te schakelen kan lastig zijn. De oriëntatieverlichting
Busch-steplight® biedt uitkomst. Hiermee schijnt er
continu een zacht led-licht uit de onderzijde van de
wandcontactdozen. Handig in bijvoorbeeld de gang,
op de overloop en in slaapkamers. Het licht is sterk
genoeg om uw weg door een donker huis te vinden en
zacht genoeg om niet te storen tijdens de nachtrust.
» Led-verlichting heeft een lange levensduur en lage
verbruikskosten.
» Continue verlichting (de led brandt 24 uur per dag),
stroomverbruik minder dan € 1,- per jaar.
» Deze module kan per wandcontactdoos gekozen
worden.
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Module C07 Aansturing zonwering.

Met deze module is het mogelijk om via de app op uw
smartphone of tablet zonweringen, zonneschermen
en/of gordijnen aan te sturen (maximaal 4) en mee te
nemen in een scène. Ideaal als u ’s morgens wakker
wordt, bij het naar bed gaan en bij het verlaten van het
huis.
Bij deze module is het noodzakelijk dat uw meterkast
voldoende ruimte biedt voor plaatsing. Eventueel
benodigde uitbreiding (ter beoordeling van de
projectinstallateur) bieden wij apart aan. Houd er
rekening mee dat voor iedere positie / gevelopening
waar zonwering gewenst is ook module C06
toegevoegd moet worden. Kiest u er bijvoorbeeld voor
om bij drie ramen elektrische gordijnen te plaatsen,
dan dient ook module C06 drie maal te worden
geïnstalleerd.
» Wilt u het gemak van een fysieke schakelaar?
Kies dan voor module C07a.
» Deze optie wordt nog onderzocht.

Module C08 Individueel gebruiksadvies.

Busch-free@home® is een gebruiksvriendelijk
huisbesturingssysteem dat door veel mensen intuïtief
of slechts met beperkte oefening te bedienen is.
Voor mensen die zich minder vertrouwd voelen met
(de) technologie, biedt Busch-Jaeger de mogelijkheid
tot een persoonlijke training of het inwinnen van
programmeeradvies. Met deze module beschikt u
over een specialist die u – op basis van uw individuele
wensen – in twee uur bekend maakt met het systeem.
Deze module is eenvoudig te bestellen bij de
Busch-free@home® Personal Support telefonische
hulplijn. Te bereiken onder nummer 0900 2600 006
(35ct per gesprek).
» Het bezoekmoment bepalen we in overleg.
» Een bezoek is het meest waardevol als u enkele
weken in uw huis met huisbesturing woont en het
‘normale leven’ en dus het normale gebruik van
het systeem zijn intrede heeft gedaan.
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Module C07a Zonweringsschakelaar.

Deze module biedt de mogelijkheid
om zonwering te bedienen via een
schakelaar aan de muur. Bediening
via de app blijft uiteraard ook gewoon
mogelijk. Nabij het raam / de deur
waar u zonwering wilt plaatsen wordt
een schakelaar aangebracht.
» Indien u voor een zonwerings schakelaar kiest, wordt de
bijbehorende bekabelde leiding
uit optiemodule C06 naar de positie
van de schakelaar gebracht,
i.p.v. naar de meterkast.
De schakelaar is gekoppeld aan de
free@home-installatie.
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Sfeer.

Module S01 Upgrade drie dimbare plafondlichtpunten
woonkamer / keuken.

Module S02 Upgrade één dimbare wandcontactdoos
woonkamer.

Kiest u voor deze module, dan worden drie
schakelaars vervangen door dimmers, die eenvoudig
te bedienen zijn via de schakelaars en de app. Zo kunt
u het lichtniveau van drie plafondlichtpunten in uw
woonkamer en keuken naar behoefte instellen. Ook
kunt u verlichtingsniveaus van uw voorkeur koppelen
aan sfeerscènes.

In de woonkamer zijn één wandcontactdoos
schakelbaar. Handig om bijvoorbeeld schemerlampen
en vloerlampen op afstand te kunnen schakelen.
Met deze module is het mogelijk om de aangesloten
lampen ook te dimmen. De schakelaars van de
schakelbare wandcontactdozen worden daarbij
vervangen door dimmers, die eenvoudig te bedienen
zijn via de schakelaars op de wand en in de app. Ook
kunt u verlichtingsniveaus van uw voorkeur koppelen
aan sfeerscènes.

» Dimmers worden altijd enkelpolig uitgevoerd
(één dimmer per inbouwdoos).
» Aanpassing van serieschakelaars naar enkelpolig
is in de prijs van de module inbegrepen.
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» Dimmers worden altijd enkelpolig uitgevoerd
(één dimmer per inbouwdoos).
» Aanpassing van serieschakelaars naar enkelpolig
is in de prijs van de module inbegrepen.

Busch-balance® SI alpinwit (standaard)

future® linear studiowit (optioneel)

Specificaties Busch-free@home® dimmers:
» Bij belasting met 230 V-gloeilampen en
laagvolthalogeengloeilampen met conventionele
transformatoren of elektronische transformator,
geldt een nominaal vermogen van 10 - 315 W/VA.
» Bij belasting met LEDi en spaarlampen, geldt een
nominaal vermogen van 2 - 80 W/VA.

Module S03 Upgrade één schakelaar naar dimfunctie.

Module S04 Schakelmateriaal.

Bij deze module wordt een schakelaar van uw keuze
vervangen door een dimmer, die eenvoudig te
bedienen is via de schakelaar aan de wand en in
de app. Het lichtniveau van het betreffende lichtpunt
kan naar behoefte worden ingesteld. Bovendien kunt
u verlichtingsniveaus van uw voorkeur koppelen
aan sfeerscènes.

Het Busch-free@home®-huisbesturingssysteem
is leverbaar in de schakelaarprogramma’s Buschbalance® SI alpinwit (standaard) en het hoogwaardig
vormgegeven future® linear studiowit (optioneel).
De lichtschakelaars in uw huis worden neutraal
uitgevoerd, dus zonder symbolen op de schakelaars.
Alleen de 'huis verlaten' schakelaar naast de voordeur
is herkenbaar aan het filmklapper-symbool op de
schakelaar.

» Deze module kan per lichtpunt gekozen worden.
» Dimmers worden altijd enkelpolig uitgevoerd
(één dimmer per inbouwdoos).
» Aanpassing van serieschakelaars naar enkelpolig
is in de prijs van de module inbegrepen.
» Ook schakelbare wandcontactdozen kunnen
desgewenst voorzien worden van dimfunctionaliteit.

Busch-free@home® | 13
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Veiligheid.
Module V01 Lichthulp hoofdslaapkamer.

Aan weerszijden van de bedruimte in de hoofdslaapkamer
wordt een Busch-free@home®-schakelaar aangebracht,
die fungeert als lichthulp naar de badkamer. De schakelaars
zijn zo voorgeprogrammeerd dat bij bediening van de
schakelaar het licht op de overloop en de badkamer
aangaan. Deze voorgeprogrammeerde scène kan door de
bewoner te allen tijde aangepast worden. Door de scène
te wijzigen, kunnen de schakelaars bijvoorbeeld ook
ingezet worden als paniekknop. Zodat bij één druk op de
schakelaar alle lampen aangaan.

Module V02 Deurcommunicatie eengezinshuis.

De voordeur vormt de overgang tussen de openbare
ruimte en uw privédomein. Deze bijzondere
ontmoetingsplek houden we graag zo veilig mogelijk.
Busch-Welcome®-deurcommunicatie opent daarvoor
nieuwe perspectieven.
U ziet meteen wie er bij u aanbelt, zowel op het scherm
van de comfortbediening als op uw smartphone en/of
tablet. Bovendien kunt u communiceren met de persoon
voor uw deur, zelfs als u niet thuis bent (via de app op
uw smartphone en/of tablet).
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» Module C02, comfortbediening, is in deze module
inbegrepen.
» Om op uw smartphone en/of tablet te kunnen zien
wie er aanbelt, dient de deurcommunicatie gekoppeld
te zijn aan uw eigen internetverbinding.

Module V03 Beveiligingsinstallatie.

Een van de meer uitgebreide modules gericht
op het waarborgen van veiligheid, is een
beveiligingsinstallatie. Dit vereist maatwerk en is
afhankelijk van uw wensen, bezittingen en eventueel
de eisen van uw verzekeringsmaatschappij. Het is
dan ook niet mogelijk om een algemeen geldende
richtprijs op te geven.

Indien u kiest voor een beveiligingsinstallatie, stelt
de projectinstallateur op basis van zijn kennis en
ervaring een op uw situatie passend aanbod samen.
Om u een beeld te geven van de onderdelen, die
vaak in een beveiligingsinstallatie voorkomen, ziet u
onderstaand de meest voorkomende elementen:
» bewegingsmelders (PIR) in het interieur
» deurstanddetectoren
» sirene en/of flitslicht
» centrale aansturingscomputer in de meterkast
» bedieningspaneel in de hal
» abonnement op meldkamer en onderhoud
(bij een gecertificeerde installatie)
» koppeling met de Busch-free@home®-huisbesturing,
inclusief de mogelijkheid tot notificaties in de
free@home-app.

Busch-free@home® | 15
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Interesse of meer informatie?
Bent u geïnteresseerd in een van de modules?
Of wilt u meer informatie? Neem dan contact
op met uw kopersbegeleider bij Heijmans.

1SPC801111B3101 - 09/2016

Meer informatie over de mogelijkheden van
Busch-free@home® vindt u op de website
www.BUSCH-JAEGER.nl/freeathome.

www.busch-jaeger.nl/freeathome
Busch-Jaeger Benelux
0900 2600 006 (35ct p/g)
06 2945 6839 (gratis)

Opmerking:
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, print, digitale
bestanden, verspreiding op het internet of welke andere wijze dan
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Busch-Jaeger
Elektro GmbH of ABB b.v.
Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave de grootste zorg
werd besteed, is het niet uitgesloten dat toch foutieve gegevens zijn
opgenomen. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende gevolgen wijzen
Busch-Jaeger Elektro GmbH en ABB b.v. elke aansprakelijkheid van
de hand. Ook aan de op de afbeeldingen en foto's afgebeelde kleuren,
afmetingen en uitvoeringen van de producten kunnen geen rechten
ontleend worden.
De meeste producten van Busch-Jaeger zijn gedeponeerde
handelsmerken.
De informatie in deze brochure wordt onder voorbehoud verstrekt.
Dit voorbehoud geldt voor wijzigingen en aanpassingen ten behoeve
van de vooruitgang.
Bij alle in dit document beschreven producten, die voldoen aan de
CE-richtlijnen, wordt dit aangegeven op de verpakking.

www.BUSCH-JAEGER.nl
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Uw keuze voor
een nieuwe
keuken van
KeukenVision
is óók een
´groene` keuze.
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Appartementen bouwnummers
68, 83, 100, 115, 117, 130, 134, 137,
138, 147, 148, 153, 154, 155, 156, 158,
161, 162, 164, 174, 178, 180, 192, 194

standaard rechte opstelling 2,70m
e.e.a. conform de woningplattegronden.
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www.keukenvision.nl

Alle eengezinswoningen, appartementen
(m.u.v. penthouses en appartementen
met 2,7m opstelling)

standaard rechte opstelling 3,0m
e.e.a. conform de woningplattegronden.











www.keukenvision.nl
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Optie: Eilandopstelling

(e.e.a. in overleg met kopersbegeleider)
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www.keukenvision.nl

Optie: Schiereilandopstelling

(e.e.a. in overleg met kopersbegeleider)











www.keukenvision.nl
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