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boogspant raatligger h = 654 mm 
uit HE450A

gording UPE330

hoekstaal 105x205 mm

koudegebogen glas 5-4 mm
glasdrager HE100AA
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Detail 1_1 Aansluiting boogspant - gording - glasdrager
schaal 1_5
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Detail 3_1 Aansluiting kolom - fundering dwarsrichting
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Detail 4_1 Aansluiting boogspant - kolom - glasdrager - goot
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Detail 4_4 Aansluiting boogspant - kolom - gootprofiel in langsrichting
schaal 1_10
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