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Adres:  Frans van Mierisstraat 90-94, 
  Hondecoeterstraat 14,
  Nicolaas Maesstraat 111

Tijden
veranderen,
karakter
blijft

Frans van Mierisstraat-Hondecoeterstraat-Nicolaas Maesstraat Amsterdam. 
Een gebouw met een rijke geschiedenis en een tijdloos karakter, 
midden in Oud-Zuid. Ooit ontworpen als robuust pakhuis voor meubel-
transportbedrijf De Gruyter & Co., later gebruikt als kunstopslag voor 
het Rijksmuseum. Nu klaar voor de transformatie tot luxe en stoer 
woongebouw met 18 loft-appartementen. Een herontwikkeling met verfijnde 
aanpassingen en respect voor de oorspronkelijke architectuur. 

Frans van Mierisstraat-Hondecoeterstraat-Nicolaas Maesstraat Amsterdam: 
A building with a rich history and timeless character, in the heart of 
Oud-Zuid. Once designed as a sturdy warehouse for furniture transport 
company De Gruyter & Co., later used as an art storage facility for the 
Rijksmuseum. Now it is set for transformation into a robust residential 
building with 18 loft apartments. A redesign with refined adjustments 
and respect for the original architecture.   
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Times change,
character remains
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Tijdloze
klasse in
Oud Zuid

MODERN WOONCOMFORT IN EEN 
MONUMENTAAL PAKHUIS
Dépôt Zuid onderscheidt zich van de omgeving door zijn formaat en 
opvallende, lichte baksteen. De klassieke opbouw met een verticale driedeling 
van de gevels en de symmetrie in de horizontale verdeling geeft het robuuste 
gebouw allure. Andere opvallende kenmerken: de donkere lijnen in het 
metselwerk, de boogvormige ramen en de verspringende daklijn. Het bijzondere 
karakter inspireerde &Prast&Hooft architecten om het honderd jaar oude 
pakhuis te transformeren tot een modern woongebouw. Door het toevoegen 
van materialen zoals Belgisch hardsteen, cortenstaal, geglazuurde baksteen, 
brons en veel glas krijgt het pand een nieuw uiterlijk. Binnen blijven de 
sfeerbepalende stalen kolommen en houten balken zoveel mogelijk bewaard. 
De loft-appartementen worden hoogwaardig afgebouwd en voorzien van moderne 
luxe, zoals een door Dis Studio op maat ontworpen keuken en badkamer 
van Boffi, alle voorbereidingen voor het plaatsen van een gashaard, een 
parkeergarage en een lift die rechtstreeks uitkomt in iedere woning. 

MODERN LIVING COMFORT IN A MONUMENTAL WAREHOUSE
Dépôt Zuid distinguishes itself from its surroundings through its size 
and striking, light-colored brick. The classic structure, with a tripartite 
division of the facades and symmetry in the horizontal distribution, lends 
allure to this robust building. Other distinguishing features: The dark 
lines in the brickwork, the arch-shaped windows and the striking roof line. 
Such distinctive character inspired architects &Prast&Hooft to transform 
this 100-year-old warehouse into a modern residential building. Through the 
addition of materials such as Belgian hardstone, cortensteel (weathering 
steel), glazed bricks, bronze and a lot of glass, this property will get 
a new look. Inside, the atmospheric steel columns and wooden beams will 
be preserved as much as possible. The loft apartments will be built to the 
highest quality and provided with modern luxuries such as a Dis Studio 
bespoke Boffi kitchen and bathroom, the possibility of a gas fireplace, 
a parking garage and an elevator that goes directly to each home.

Timeless class in Oud Zuid
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Ruimte
en licht
voor
exclusief
wonen

De opzet is kleinschalig: slechts 18 uitzonderlijk ruime loft-appartementen 
van circa 200 tot 400 m2. Uniek in Oud-Zuid. Dépôt Zuid kent drie woningtypen: 
4 Townhouses met tuinen, 12 Apartments met op het zuidwesten georiënteerde 
buitenruimten over de volle breedte en 2 Penthouses met meerdere terrassen. 

TOWNHOUSES
De Townhouses bestaan uit twee woonlagen. Kenmerkend voor deze exclusieve 
woningen: de waanzinnige, hoge vide – ruim 4,50 meter – aan de tuinzijde. 
Even uniek: de Townhouses kunnen deels worden gebruikt als kantoor, atelier 
of praktijk. Deze ruimten hebben een eigen ingang en zijn op een logische 
manier met het woongedeelte verbonden.

APARTMENTS
Op de tweede tot en met vierde verdieping liggen de Apartments. Door de 
enorme diepte van de woningen – maar liefst 25 meter – en een lichthof is een 
functionele indeling mogelijk met een loftachtige living en open keuken van 
100 m2. Het ruimtelijk gevoel wordt nog eens vergroot door de terrassen en de 
ranke schuifpuien die binnen met buiten verbinden. Ook de plafondhoogte is 
indrukwekkend: variërend van circa 2,85 tot ruim 3 meter, afhankelijk van de 
gekozen afwerking en de verdieping.

PENTHOUSES
Op de extra woonlaag die aan het monumentale gebouw wordt toegevoegd, is 
ruimte voor twee Penthouses. De meer open plattegronden dagen uit tot eigen 
invulling: verschillende functies kunnen in elkaar overlopen. De Penthouses 
worden zeer licht, dankzij de hoekligging met aan drie zijden lichtinval. 
De grote ramen omkaderen als het ware het uitzicht en zorgen voor een 
bijzondere beleving: framing the view op Oud-Zuid.

The setup is small-scale: just 18 exceptionally spacious loft apartments of 
approximately 200 to 400 m2. Unique in Oud-Zuid. Dépôt Zuid has three housing 
types: 4 Townhouses with gardens, 12 Apartments with full-length South-West 
oriented outdoor areas, and 2 Penthouses with several terraces. 

TOWNHOUSES
The Townhouses are comprised of two levels. Notable with these exclusive 
homes: the exceptionally high atrium – a spacious 4.50 meters – on the garden 
side. Equally unique: The townhouses can be partly used as an office, atelier 
or practice. These spaces have their own entrance and connect in a logical 
way to the living area.

APARTMENTS
The Apartments extend from the second to the fourth floors. The enormous 
depth of these homes – an incredible 25 meters – makes a functional layout 
possible with a lofty living area and an open kitchen of 100 m2. The spacious 
feeling is further increased by the terraces and the sleek sliding doors that 
connect indoors and outdoors. Ceiling heights are also outstanding: varying 
from approx. 2.85 to 3 meters, depending on the selected finish and the floor 
in the building. 

PENTHOUSES
On the additional level that will be added to this monumental building, 
there is room for two penthouses. The more open floorplans here cater to 
any preferences: various functions can overlap. The Penthouses will be very 
bright thanks to their corner location, with light coming in on three sides. 
The large windows allow a panoramic view and create a special experience: 
framing the view of Oud-Zuid.

Space and light for
exclusive living



wonen
in een
loft
living in a loft



‘Comfortabele, loftachtige woningen 
 met respect voor de originele architectuur’

‘Comfortable, lofty homes with respect for the original architecture’



Loft-appartementen 17

Het pakhuis uit 1905 krijgt zijn originele, vrijstaande vorm terug. Door de later 
bijgebouwde delen te verwijderen, ontstaat ruimte voor tuinen en terrassen op het 
zuidwesten over de volle breedte van de appartementen. De Townhouses krijgen een groene 
buitenruimte variërend van circa 45 tot 55 m2, grenzend aan de living. Binnen en buiten 
lopen in elkaar over door de gelijkvloerse uitloop en de 4,5 meter hoge schuifpuien. 
Het groene, besloten karakter wordt versterkt door begroeiing langs de naastgelegen panden 
en de karakteristieke cortenstalen lamellen op de hoeken. Bij de grote raampartijen in de 
plint worden geveltuinen aangelegd.

This warehouse from 1905 gets its original, detached form back. By removing an annex that 
had been built on, space is created for South-West facing gardens and terraces, which span 
the full width of the apartments. The Townhouses get green outdoor spaces of approximately 
45 to 55 m2 adjacent to the living areas. Indoors and outdoors become one thanks to the 
4.5 meter high sliding doors. The green, private nature of these homes will be heightened 
by the horizontal garden walls of the surrounding units and the characteristic cortensteel 
slats on the corners. Flowerbeds will feature by the windows on the ground floor.

groene
buiten
ruimten
Green outdoor spaces
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BINNEN MET BUITEN VERBONDEN 

Ruime
terrassen
op het
zuidwesten

Alle terrassen van Dépôt Zuid liggen op het zuidwesten en zijn royaal 
met een diepte van ongeveer 2,50 meter en een breedte tussen circa 8 
en 11 meter. Een ideale plek om groen in te richten en te genieten van 
buiten eten en loungen. De beleving van de buitenruimte vanuit de woning 
wordt versterkt door de zeer slank geprofileerde schuifpuien. Bij de 
hoekappartementen zorgen de cortenstalen lamellen voor privacy ten 
opzichte van de straat. 

De terrassen van de twee Penthouses, in totaal zo’n 45 m2, bieden een 
beschutte plek om al in het voor- en najaar in de zon te zitten.

All terraces of Dépôt Zuid lie to the South-West and are generous in size, 
with a depth of around 2.50 meters and a width of approximately 8 to 11 
meters. An ideal place to savor a green setting and enjoy lounging or 
dining outdoors. From this home, the experience of the outdoor space is 
enhanced by the slender profiled sliding doors. At the corner apartments 
cortensteel slats offer privacy from the street.

The terraces of the two Penthouses, in total around 45 m2, offer a sheltered 
place to sit in the sun from Spring to Fall.

Spacious terraces on
the South West

INDOORS AND OUTDOORS MERGE 
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Dépôt Zuid krijgt twee hoofdentrees: aan de Frans van Mierisstraat en 
aan de Nicolaas Maesstraat. Beide bieden toegang tot acht woningen. 
De extra hoogte en de bijzondere materiaalkeuze geven de entrees een 
monumentale, bijna museale uitstraling. Het ontwerp is ge nspireerd 
op het wereldberoemde Barcelona Paviljoen van architect Mies van der 
Rohe. Net als het paviljoen krijgt de entree van Dépôt Zuid een wand 
met een groene marmerplaat in open boek, dat wil zeggen: haaks op de 
structuur doorgezaagd en als het ware opengeklapt. Een kunstobject op 
zich.

Townhouses 2 en 3 hebben beide twee eigen entrees aan de 
Hondecoeterstraat, een voor wonen en een voor kantoor/atelier/
praktijkruimte. De kantoren/ateliers/praktijkruimten van Townhouses 
1 en 4 op de hoek hebben eveneens een eigen ingang, te bereiken via 
de hoofdentree. Alle woningen zijn voorzien van een video-intercom-
installatie en sloten met elektronische beveiliging.

Liften geven vanuit de garage en de hoofdentrees direct toegang 
tot in de woning.

Dépôt Zuid will have two main entrances: on the Frans van Mierisstraat 
and on the Nicolaas Maesstraat. Both offer access to eight homes. The 
extra height and a distinctive choice of materials give the entrances 
a monumental, almost museum-like appearance. The design is inspired by 
the world-famous Barcelona Paviljoen by architect Mies van der Rohe. 
Like the pavilion, the entrance of Dépôt Zuid will have a wall of 
green open book marble, with plates cut from the same block and 
placed adjacent to each other so the grain is mirrored - a piece 
of art in itself.

Townhouses 2 and 3 each have their own two entrances, for living and 
office/atelier/practice spaces, separately, on Hondecoeterstraat. 
The office/atelier/practice spaces of Townhouses 1 and 4 on the corner 
also have a separate entrance, reachable via the main entrance. All 
homes are provided with a video-intercom installation and locked with 
electronic security.

The elevators provide direct access to the house from the garage 
and the main entrances.

de
entrees
The entrances
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‘ Dit wordt het meest onderscheidende en 
 inspirerende gebouw in Oud-Zuid. 
 Het nieuwe ontwerp versterkt de identiteit.’

 
 
 Kees Kemp,
 Broersma Makelaardij 

‘ This will be the most distinctive and inspiring building in 
 Oud-Zuid. The new design reinforces the identity.’
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townhouses

4

• Ruime stadswoning met circa 4,50 meter hoge woonruimte 
 aan de tuinzijde
• Kantoor, praktijk of atelier aan huis
• Circa 43-54 m2 tuin grenzend aan de living
• Grote raampartijen

• Spacious townhouses with a lofty living space, approximately  
 4.50 meters high, on the garden side
• Home office, practice or atelier 
• Approximately 43-54 m2 of garden adjacent to the living area
• Large windows

TOWNHOUSES VAN CA. 337 M2 - 406 M2   
TOWNHOUSES OF APPROX. 337 M2 - 406 M2 



Loft-appartementen 27

TOWNHOUSE 1

ZIE VOOR PLATTEGRONDEN OP SCHAAL DE PLATTEGRONDENBROCHURE
FOR SCALED FLOOR PLANS SEE THE FLOOR PLAN BROCHURE

• Ruime stadswoning met (286 m2) circa  
 4,50 meter hoge woonruimte aan 
 de tuinzijde
• Kantoor/praktijk/atelier ruimte (113 m2)
• Ca. 43-54 m2 tuin grenzend aan de living
• Grote raampartijen aan drie zijden

• Spacious townhouse (286 m2) with approx.  
 4.50 meters of lofty living space
• Home office/practice/atelier (113 m2)
• Approx. 43-54 m2 of garden adjacent to 
 the living area
• Large windows on 3 sides

Hondecoeterstraat Hondecoeterstraat

Frans van Mierisstraat

Frans van Mierisstraat

BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING
GROUND FLOOR FIRST FLOOR
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Frans van Mierisstraat

Hondecoeterstraat

Achteraanzicht

Nicolaas Maesstraat

Kantoor, Praktijk of Atelier aan huis
Home office, practice or atelier





Hondecoeterstraat Hondecoeterstraat
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Frans van Mierisstraat

Frans van Mierisstraat

TOWNHOUSE 2

Frans van Mierisstraat

Hondecoeterstraat

Achteraanzicht

• Ruime stadswoning (244 m2) met circa  
 4,50 meter hoge woonruimte aan de 
 tuinzijde (tuin: ca.43-54 m2)
• Kantoor/praktijk/atelier ruimte (94 m2)
• Lichthof voor extra daglicht
• Eigen entree en garagebox 

• Spacious townhouse (244 m2) with approx.  
 4.50 meters of lofty living space on the 
 garden side (garden: approx. 43-54 m2)
• Home office/practice/atelier (94 m2) 
• Skylight for extra daylight
• Own entry and a garage box

Nicolaas Maesstraat

BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING
GROUND FLOOR FIRST FLOOR

Kantoor, Praktijk of Atelier aan huis
Home office, practice or atelier
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ZIE VOOR PLATTEGRONDEN OP SCHAAL DE PLATTEGRONDENBROCHURE
FOR SCALED FLOOR PLANS SEE THE FLOOR PLAN BROCHURE
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TOWNHOUSES 
DEPOTZUID.NL

‘ De hoogte van de vide in de Townhouses zorgt voor 
 een ongekend gevoel van ruimte. Door de oriëntatie 
 op het zuidwesten baden ze in het zonlicht.’

‘ The height of the atrium in the Townhouses and the large windows offer an 
 unprecedented feeling of space. Due to their South-West orientation, they 
 are bathed in sunlight.’



apartments

12

APARTMENTS VAN CA. 207 M2 - 238 M2 

• Lichte loft-appartementen met karakteristieke raampartijen
• Plafondhoogte variërend van 2,85 tot ruim 3 meter, afhankelijk 
 van de gekozen afwerking en de verdieping
• Terras van circa 21-27 m2 op het zuidwesten
• Keuze uit hoekligging met aan drie zijden ramen of 
 tussenligging met aan twee zijden ramen en een lichthof 

• Bright loft apartments with distinctive windows
• Ceiling heights varying from 2.85 to 3 meters, depending on the   
 selected finish and the floor in the building
• Terrace of approximately 21-27 m2, South-West facing
• Choice between a corner location with windows on three sides, 
 or a terraced home with windows on two sides, and a skylight

APARTMENTS OF APPROX. 207 M2 - 238 M2 
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Hondecoeterstraat

Frans van Mierisstraat

Nicolaas Maesstraat

Hondecoeterstraat

ZIE VOOR PLATTEGRONDEN OP SCHAAL DE PLATTEGRONDENBROCHURE
FOR SCALED FLOOR PLANS SEE THE FLOOR PLAN BROCHURE

ZIE VOOR PLATTEGRONDEN OP SCHAAL DE PLATTEGRONDENBROCHURE
FOR SCALED FLOOR PLANS SEE THE FLOOR PLAN BROCHURE

APARTMENT 5
• Licht loft-appartement, ca. 214 m2, 
 met karakteristieke raampartijen 
 aan 3 zijden 
• Hoge plafonds
• Terras van ca. 27 m2 op het 
 zuidwesten

• Bright loft apartment, approx. 214 m2  
 with distinctive windows on three 
 sides
• High ceilings
• Terrace of approx. 27 m2, 
 South-West facing
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1ste

bg 

Achteraanzicht

Frans van Mierisstraat

Hondecoeterstraat

Nicolaas Maesstraat

APARTMENT 7
• Licht loft-appartement, ca. 229 m2, 
 met karakteristieke Raampartijen aan 
 2 zijden en een lichthof 
• Hoge plafonds
• Terras van ca. 21 m2 op het 
 zuidwesten

• Bright loft apartment, approx. 229 m2  
 with distinctive windows on two 
 sides and a skylight
• High ceilings
• Terrace of approx. 21 m2, 
 South-West facing
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Achteraanzicht

Frans van Mierisstraat

Hondecoeterstraat

Nicolaas Maesstraat



‘ De originele houten balken in het zicht of een strak 
 gestuct plafond, de keuze is aan de koper.’

 

 Nanneke Koopman,
 Broersma Makelaardij 

‘ The original wooden beams visible or a neatly finished plastered ceiling,
 the choice is up to the buyer.’
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DAGLICHT TOETREDING

In het voormalige pakhuis is ooit een opening in de vloeren 
gemaakt om de verdiepingen te voorzien van meer daglicht. Bij de 
transformatie van het gebouw wordt dit principe gehandhaafd: twee 
nieuwe lichthoven in het midden van het pand zorgen voor extra 
daglicht en ventilatie.

In the former warehouse an opening was once created in the floor 
to provide all levels with more daylight. This principle will be 
maintained in the transformation of the building: two new skylights 
in the middle of the building will provide extra daylight and 
ventilation.

ADDING DAYLIGHT
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penthouses

2

PENTHOUSES VAN CA. 388 M2 
PENTHOUSES OF APPROX. 388 M2 

• Plafondhoogte circa 2,9 meter
• Totaal circa 45 m2 terras
• Aan drie zijden licht en uitzicht
• Voorzien van airconditioning en elektrische zonwering

• Ceiling height of approx. 2.9 meters
• Terrace of approximately 45 m2 in total
• Daylight and views on three sides
• Provided with air conditioning and electric shades
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oase
van licht
oasis of light
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PENTHOUSE 17
• Ruime Penthouse van ca. 389 m2

• Totaal ca. 45 m2 terras
• Aan drie zijden licht en uitzicht
• Voorzien van airconditioning en 
 elektrische zonwering

• Spacious Penthouse of approx. 389 m2

• Terrace of approx. 45 m2 in total
• Light and views on three sides
• Provided with air conditioning 
 and electric shades

Hondecoeterstraat
Frans van Mierisstraat
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1ste
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Frans van Mierisstraat

Hondecoeterstraat

Achteraanzicht
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Nicolaas Maesstraat

ZIE VOOR PLATTEGRONDEN OP SCHAAL DE PLATTEGRONDENBROCHURE
FOR SCALED FLOOR PLANS SEE THE FLOOR PLAN BROCHURE
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Samenhangende
mix van
elementen
Consistent mix of elements

Dépôt Zuid combineert bestaand met modern. Behoudt wat bewaard moet blijven 
en grijpt in waar nodig. De samenhangende mix van authentieke en moderne 
elementen geeft Dépôt Zuid een eigen identiteit en zorgt voor optimaal 
wooncomfort.

DRAAGCONSTRUCTIE VAN BALKEN EN KOLOMMEN
De balken en kolommen van het voormalige pakhuis blijven behouden. Details 
met een verleden: om zoveel mogelijk open ruimte te creëren, kreeg het pand 
een kolommenstructuur als draagconstructie. De best denkbare oplossing uit 
begin 20e eeuw is nu een kenmerkend detail. De open opzet maakt het relatief 
eenvoudig om de ontworpen indeling naar eigen inzicht aan te passen.

NIEUWE OMLIJSTING ALS AFSCHEIDING
Het pand wordt weer vrijstaand gemaakt waardoor zo’n 8 meter aan buitenruimte 
ontstaat. Tussen Dépôt Zuid en de naastgelegen panden komt een hekwerk van 
cortenstalen lamellen, als afscheiding van de groene buitenruimten. Het 
transparante hek loopt langs de gevel van Dépôt Zuid door naar boven. 
Het omlijst de balkons en markeert de grens tussen bestaand en nieuw.  

MEER DAGLICHT IN ELKE WONING
Het ontwerp van Dépôt Zuid zorgt ervoor dat in de woningen optimaal 
daglicht binnenkomt. Zo wordt vrijwel de gehele plint opengewerkt met 
grote raampartijen. De Townhouses krijgen een glazen achtergevel en de 
hoekappartementen en de Penthouses aan drie zijden glas. Voor extra daglicht 
in de middenwoningen zorgt een lichthof dat de living met de overige ruimten 
verbindt. De huidige boogramen in de gevels van de Apartments worden bijna 
allemaal vergroot door een verlaging van de onderdorpel. Hierdoor valt er 
veel meer licht naar binnen – ruim 25 % – en wordt de ruimte visueel hoger. 
Bovendien ontstaat zo meer contact met de straat.

DAKOPBOUW: ONDERSCHEIDEND EN AANSLUITEND
De dakopbouw van de Penthouses is met zijn extra grote glasvlakken in de 
gevel een moderne en onderscheidende toevoeging aan het pand. De Penthouses 
verbinden de oorspronkelijke hoektorens met elkaar en vormen een waardige 
kroonlijst van het gebouw. De gevels van de Penthouses onderscheiden zich door 
de grote glaspartijen van ruim 9 m2 en de bronzen bekleding van de kozijnen, 
aan de binnenzijde afgewerkt met eikenhout. 

Dépôt Zuid combines original with modern. Preserving what needs to be 
preserved, yet making changes where necessary. The consistent mix of 
authentic and modern elements gives Dépôt Zuid its own identity and 
provides for optimal living comfort. 

BEARING CONSTRUCTION OF BEAMS AND COLUMNS
The beams and columns of the former warehouse are preserved. Details with 
history: to create as much space as possible, the building’s support structure 
was a column structure. The best imaginable solution of the early 20th century 
is now a distinctive feature. The open setup makes it relatively easy to 
customize the layout design.

NEW PICTURE FRAME AS A DIVIDER
The building is to be made freestanding again, creating around 8 meters 
of outdoor space. Between Dépôt Zuid and the adjacent buildings a fence of 
cortensteel slats will divide the green outdoor spaces. The transparent fence 
runs along the façade of Dépôt Zuid to the top. It frames the balconies and 
marks the boundary between old and new.

MORE DAYLIGHT IN EACH HOME
The design of Dépôt Zuid ensures that optimal daylight enters each home. 
This means that almost the entire ground floor is opened up with large 
windows. The Townhouses get a glass façade at the back and the corner 
Apartments and Penthouses have glass on three sides. So that homes in the 
middle have extra daylight, a skylight connects the living area to the other 
spaces. Nearly all of the arched windows on the façade of the Apartments 
will be extended through lowering the windowsill. More light will flow in 
– an impressive 25% - and the space will become visually higher. Above all, 
this will create more contact with the street. 

ROOF EXTENSION: DISTINCTIVE AND CONNECTING
The roof extension of Dépôt Zuid, with its large glass surfaces on the 
façade, is a modern and distinctive addition to this structure. The 
Penthouses connect the original corner towers to form a cornice worthy of 
the building. The facades of the Penthouses distinguish themselves via a 
large glass pane of 9 m2 and the bronze lining of the frames, which are 
finished on the inside with oak wood. 
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De keuken en het sanitair van Dépôt Zuid zijn zorgvuldig 
geselecteerd door Daniela Germone van Dis Studio. Ge nspireerd 
door het robuuste gebouw en de sfeer van lofts. Voor de keukens 
en badkamers is gekozen voor een balans tussen strakke lijnen en 
contrasten in materialen. Dis Studio heeft jarenlange ervaring 
in interieurarchitectuur en is exclusief leverancier van het 
Italiaanse merk Boffi, een naam die staat voor elegantie, 
schoonheid en naadloze perfectie.

The kitchens and bathrooms at Dépôt Zuid are carefully selected 
by Daniela Germone from Dis Studio. All were inspired by the 
robust building and the lofty atmosphere. For the kitchens and 
bathrooms, a balance between neat lines and contrasting materials 
was chosen. Dis Studio has years of experience in interior 
architecture and is the exclusive agent for Italian brand, Boffi, 
a name that stands for elegance, beauty and seamless perfection.

Keuken
en
badkamers
kitchen and bathrooms



Loft-appartementen 57

Boffi:
perfectie
op maat

UITGESPROKEN ITALIAANSE KEUKENS
Voor Dépôt Zuid koos Dis Studio voor de keukenlijn Xila by Boffi met 
apparatuur van Gaggenau, Bora en Quooker. Het greeploze model Xila is 
geliefd door het tijdloze karakter. De Townhouses en Apartments krijgen 
een keuken in mat zwart gecombineerd met een wit carrara marmeren blad. 
Voor de Penthouses ontwierp Dis Studio een exclusieve keuken met eiland 
met een titaniumlook finishing, een werkblad van geborsteld rvs en een 
kastenwand in grey oak.

EXEMPLARY ITALIAN KITCHENS
For Dépôt Zuid, Dis Studio selected the Xila kitchen line by Boffi, 
with equipment from Gaggenau, Bora and Quooker. The handle-free Xila 
model is loved for its timeless character. The Townhouses and Apartments 
get a matt black kitchen with a white Carrara marble worktop. For the 
Penthouses, Dis Studio designed an exclusive kitchen with island that has 
a titanium-look finish, a brushed stainless-steel worktop and a grey oak 
cabinet wall. 

De keukens worden gemaakt met behulp van de modernste technologieën en 
vervolgens handmatig bewerkt.

The kitchens will be made in Italy using the most modern technology and then 
finished by hand.

Traditie en innovatie gaan hand in hand bij Boffi. Natuurlijke materialen met 
een robuuste uitstraling, verfijnde lijnen en een perfecte afwerking: Boffi 
staat voor tijdloze esthetiek op z’n Italiaans.

Tradition and innovation go hand in hand at Boffi. Natural materials with 
a robust appearance, refined lines and a perfect finish. Boffi stands for 
timeless Italian aesthetics.

De keukens van Dépôt Zuid worden op maat gemaakt, de foto’s in deze brochure geven een 
indruk van uitstraling en kwaliteit, maar zijn niet waarheidsgetrouw.

Dépôt Zuid’s kitchens will be bespoke, the photos in this brochure offer an impression 
of the appearance and quality, but are not exact replicas.

Boffi:
Customized perfection



boffi
badkamer
op maat

INGERICHT NAAR EIGEN SMAAK EN VOORKEUREN
Elk Townhouse, Apartment en Penthouse heeft twee op maat ontworpen 
badkamers, eveneens van Boffi. Dis Studio koos hier voor mat wit 
sanitair met de voor Boffi kenmerkende minimalistische belijning, zoals 
het vrijstaande ligbad Fisher Island en de wastafelcombinatie Kupa met 
verlengd blad. Natuurlijk kan het ontwerp en de inrichting van de 
badkamers geheel naar eigen smaak worden aangepast.

EQUIPPED TO YOUR TASTE AND PREFERENCES
Every Townhouse, Apartment and Penthouse has two custom-designed 
bathrooms, also by Boffi. For this, Dis Studio selected white sanitary 
ware with Boffi’s distinct minimalistic lines, like the Fisher Island 
freestanding bath, and the Kupa washbasin combination with extended 
countertop. Of course, the design and layout of the bathrooms can be 
tailored to your individual taste. 

De badkamers van Dépôt Zuid worden op maat gemaakt, de foto’s in deze brochure geven 
een indruk van uitstraling en kwaliteit, maar zijn niet waarheidsgetrouw.

The bathrooms at Dépôt Zuid will be customized. Photos in this brochure offer an 
impression of the appearance and quality, but are not exact replicas.

Boffi:
customized bathrooms
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34
parking spaces

Onder het gebouw van Dépôt Zuid wordt 
een eigen parkeergarage gerealiseerd, 
te bereiken met een autolift. Er zijn 
32 parkeerplaatsen beschikbaar. Voor 
Townhouses 2 en 3 worden daarnaast twee 
garageboxen gecreëerd die een interne 
verbinding hebben met de begane grond. 
De parkeergarage krijgt elektrische 
oplaadpunten en biedt tevens ruimte aan 
de bergingen voor alle woningen en een 
gemeenschappelijke fietsenstalling.  

Under the Dépôt Zuid building a private 
parking garage will be created, to be 
reached with a car lift. 32 parking places 
are available. In addition two garage 
boxes will be created for Townhouses 2 
and 3, that will have an internal 
connection to the ground floor. 
The parking garage will have electric 
charging points and will also provide 
storage space for all homes, alongside
a shared bicycle storage room. 

Met de lift
naar de
parkeergarage
Take the elevator to the parking garage
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PARKING •  Parkeergarage met autolift en elektrische oplaadpunten
•  32 parkeerplekken
•  Townhouses 2 en 3 hebben een eigen garagebox die intern verbonden 
 is met de woning
•  Bergingen voor alle woningen
•  Een gemeenschappelijke fietsenstalling

• Parking garage with car lift and with electric 
 charging points
• 32 parking places
• Townhouses 2 and 3 have internal connection to own garage box
• Storage space for all homes
• Shared bicycle storage space

Frans van Mierisstraat

Nicolaas Maesstraat

Hondecoeterstraat

ZIE VOOR PLATTEGRONDEN OP SCHAAL DE PLATTEGRONDENBROCHURE
FOR SCALED FLOOR PLANS SEE THE FLOOR PLAN BROCHURE
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Afbouw en materialen

De wanden worden gestuct en gesausd in zuiver wit (RAL 9010) of in 

overleg in een andere kleur naar keuze.

The walls will be plastered and painted in pure white (RAL 9010) or 

following consultation, in another color of your choice.

WANDAFWERKING
WALL FINISH

De plafonds worden gestuct en gesausd in zuiver wit (RAL 9010) of in 

overleg in een andere kleur naar keuze. In overleg is het in sommige 

woningen mogelijk de bestaande balkenstructuur in het zicht te laten. 

The ceilings will be plastered and painted in pure white (RAL 9010) 

or following consultation, in another color of your choice. With 

consultation, it is possible to keep the existing beam structure 

visible in some homes. 

PLAFONDS
CEILINGS

Alle loft appartementen worden voorzien van vloerverwarming, aangestuurd 

door een energiezuinige warmtepomp installatie. 

All loft apartments will be provided with underfloor heating, powered by 

an energy-efficient heat pump installation.

VLOERVERWARMING
UNDERFLOOR HEATING

Alle binnendeuren zijn voorzien van 

massief metalen Buster + Punch beslag- 

en sluitwerk. Leverbaar in verweerd 

brons of goud.

All interior doors are fitted with solid 

metal Buster + Punch door handles and 

locks. Available in smoked bronze or 

gold. 

DEURBESLAG
DOOR HANDLES

Bussysteem te besturen via apple of android applicatie. Basis regulering 

drie-voudig: verlichting, temperatuur en gordijnen. Meervoudig uitbreidbaar.

Bus system controlled by Apple or Android application. Basic three-fold 

regulation: lighting, temperature and curtains. Multi-extensible. 

DOMOTICA
HOME AUTOMATION

Op het dak van Dépôt Zuid worden zonnepanelen geplaatst. De gevels worden 

aan de binnenzijde geïsoleerd. Alle appartementen worden voorzien van een 

energiezuinige warmtepomp. Deze maatregelen resulteren in energiezuinige 

appartementen (energie-index tussen circa 0,67 en 0,93, overeenkomend met 

energielabel A of A+). 

Sun panels will be installed on the roof of Dépôt Zuid. The facades 

will be insulated from the inside. All apartments will be provided 

with an energy efficient heat pump. These measures will create energy 

efficient apartments (energy index of between approximately 0,67 and 0,93, 

corresponding to energy label A or A+). 

DUURZAAMHEID 
SUSTAINABILITY

DEUREN

De loft-appartementen worden voorzien van gladde binnendeuren van Skantrae 

Prestige. Als eyecatcher krijgen de hoekappartementen vanuit de hal naar de 

living een glazen deur met een klassiek zwart stalen stoeltjesprofiel.

The loft apartments will incorporate smooth interior doors from Skantrae 

Prestige. As an eye catcher, corner apartments get a glass door between 

the hall and living room, which has a classic black steel chair profile.

DOORS

Finish and materials
De woningen worden voorzien van een VIP Intercom system van Comelit/ Type Planux 

LUX kleurenbeeld monitor voor zowel de binnen- als buitenpost. Het systeem is 

voorzien van fingerprint- en gezichtsherkenning die in verbinding staat met de 

toegangscontrole. Het systeem is vanwege veiligheidsredenen niet verbonden met 

het domotica-systeem. De intercom kan bediend worden met een handige app.

The homes will be fitted with a Comelit/ Type Planux LUX VIP intercom system 

color monitor, for both the interior and exterior video phone. The system comes 

with fingerprint and face recognition linked to the access control system. Due to 

security reasons, the system is not linked to the domotica system. The intercom 

can be operated with a handy app.

VIP INTERCOM
VIP INTERCOM

Elke verblijfsruimte heeft een KNX-

tastsensor B.IQ met thermostaat van 

Hager, Kleur: wit, in combinatie 

met kunststof polarwit glas. 

Ook leverbaar in zwart en rvs. 

Bussysteem: KNX. 

Each living area has a KNX 

touch sensor B.IQ with a Hager 

thermostat. Color: white in 

combination with plastic polar 

white glass. Also available in 

black and stainless steel. Bus 

sytem: KNX.

SCHAKELMATERIAAL
SWITCH MATERIAL

VEILIGHEID EN GARANTIE
SAFETY AND WARRANTY

In Dépôt Zuid bent u zeker van optimale veiligheid. Het gebouw krijgt een geïntegreerd 

veiligheidssysteem dat bestaat uit toegangscontrole, camera’s, intercom en fingerprintlezers. 

Voor extra veiligheid is de straatgevel op de begane grond uitgerust met slagvastglas.

Dépôt Zuid wordt gebouwd met Woningborg-garantie. Bij het kopen van een nieuwbouwappartement 

let u natuurlijk op veel zaken: de locatie, de gebruikte materialen, de indeling van het 

appartement. Maar u wilt ook zeker weten dat risico’s op technisch en financieel gebied 

tijdens en na de bouw zijn afgedekt. Hiervoor is de garantie- en waarborgregeling van 

Woningborg. Meer informatie over de Woningborg-garantie ontvangt u van de makelaar.

Dépôt Zuid guarantees the best security. The building will be fitted with an integrated 

security system comprising access control, cameras, an intercom and fingerprint scanners. 

For extra security, the street facade on the ground floor is fitted with impact resistant 

glass.

Dépôt Zuid is being constructed with a Woningborg warranty. There are many factors to 

consider when buying a newly built apartment: the location, the building materials, the 

layout of the apartment. But you also want to be sure that the technical and financial risks 

during and after construction are covered. That is what the warranty and guarantee scheme 

from Woningborg are for. Please contact your estate agent for more information on 

the Woningborg warranty.
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SPECIFICATIE MATERIALEN EN KLEUREN

EXTERIEUR

Straatgevels Omschrijving Materiaal Bewerking Kleur

Metselwerk Begane grond Geglazuurde baksteen, Sint Joris GS 31 Horizontaal wildverband, holle voeg Grijs

Verdieping 2-4 Metselwerk, conform bestaand Herstellen Bestaand

Plint Lateien boven kozijnen Belgisch hardsteen Licht geschuurd Grijs

Plint onder metselwerk Belgisch hardsteen Geciseleerd (grof), hoeken in verstek Grijs

Plint onder kozijnen Graniet Zwart gezoet, mat Zwart

Dakopbouw Afwerking gevels verdieping 4-5 Zetwerk TECU Oxid Geëtst, zelfde patroon als cortenstalen hekwerk achtergevel Brons

Buitenkozijnen Begane grond Tudor Pureview Aluminium | Verdekte ventilatieroosters | HR++ Glas helder | 
Inbraakwerendheidsklaase 3

Gepoedercoat RAL9011 (grafietzwart)

Verdieping 2-4 Hout | HR++ Glas helder Geschilderd Wit

Verdieping 5 Hout | SGG Cool-Lite Xtreme 60/28 II ZHR++ glas | Doorvalveilig glas Zetwerk TECU Oxid

5e verdieping, strookramen met elektrisch bedienbare valramen MHB SL30 ISO Staal Gepoedercoat RAL9011 (grafietzwart)

Hoofdentreedeur Begane grond Frans van Mierisstraat en Nicolaas Maesstraat Tudor Pureview Aluminium | Messing custom greep Gepoedercoat RAL9011 (grafietzwart)

Entreedeur Begane grond Hondecoeterstraat Tudor Pureview Aluminium Gepoedercoat (60 min brandwerend) RAL9011 (grafietzwart)

Portaal parkeergarage Rondom entree parkeergarage (inculsief vloerplaat) volgens tekeningen Cortenstaal met geïntergreerde LED strook

Entreedeur parkeergarage Speedgate Gekleurd roestvast staal AISI316 Kwaliteit Antraciet

Postboxen Buitenzijde Multiplex bekleed met messing volgens tekening - -

Postboxen Binnenzijde Multiplex bekleed met Blauwstaal (warmgewalst staal) Behandeld met Owatrol -

Gevelplaat entree Bronzenplaat grof relief, met messing letters

Hemelwaterafvoeren Voorzijde, zijgevels Rond verzinkt staal, verdwijnt in plint van hardsteen conform bestaande 
detail

Gemoffeld RAL9011 (grafietzwart)

Zonwering 5e verdieping Duco Twin 50 zonwering weggewerkt in dakrand

Tuingevel Omschrijving Materiaal Bewerking Kleur

Metselwerk Tuingevel zijkanten Nieuw metselwerk conform bestaand Conform bestaand Bestaand

Schuifpuien Verdieping 2-4 + Terrasgevels verdieping 5 Tudor Pureview Aluminium schuifpui Gepoedercoat RAL9011 (grafietzwart)

Schuifpuien Begane grond Orama minimal Gepoedercoat RAL9011 (grafietzwart)

Hemelwaterafvoeren Achterzijde, balkons Rond verzinkt staal Gemoffeld RAL9011 (grafietzwart)

Buitenruimten Omschrijving Materiaal Bewerking Kleur

Vloeren Balkons achterzijde Dreen Ceramica (Zoontjes) Beton look Lichtgrijs

Plafonds Balkons Verdieping 2-4 Zink nedzink noir Gepatineerd Antraciet

Plafonds Onderkant overstekken verdieping 5 Deels zetwerk deels stucwerk Wit

Borstwering balkons Ingeklemde glazen borstwering balkons Veiligheidsglas 10.10.2 geplaatst in OnLevel 3010 balustrade profiel Profielkleur; zwart Helder

Borstwering dakterras Ter plaatse van bestaand metselwerk Binnenzijde stucen Wit

Scheidingen tussen balkons appartementen Translucent glas opgelegd op rubbers op verbindingen tussen kolommen Veiligheidsglas 10.10.2 Kolommen, schilderen, mat zwart Translucent

Hekwerk Tuingevel straatzijde Cortenstalen hekwerk

Hekwerk Scheiding tussen tuinen Cortenstalen hekwerk

Hekwerk deur Van straat naar tuinen Cortenstalen platen

Bestaande draagmuur tpv belendingen Bestaande draagmuur tussenbouw behouden Ardex buitenstucwerk, daarvoor betonijzer bevestigen tbv klimop

Daken / Lichtschachten Omschrijving Materiaal Bewerking Kleur

Lichthof kozijnen buitenzijde Begane grond t/m 5e verdieping Stabalux AK-H vliesgevel bekleed met MetaDecor Perforatie Panelen Gepoedercoat Grafietzwart

Lichthof kozijnen binnenzijde Begane grond t/m 5e verdieping Stabalux AK-H vliesgevel; Frans eikenhout Gebeitst Zwart

Dakbedekking Verdieping 5 Opstelplaats en toegang tot installaties Betontegel

Verdieping 5 Niet beloopbaar oppervlak EPDM

Verdieping 2 Lichtschacht Basalt grind op EPDM Grijs

Parkeerkelder Lichtschacht Basalt grind op EPDM Grijs

afwerkstaat
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EXTERIEUR

Daken / Lichtschachten Omschrijving Materiaal Bewerking Kleur

Dakrand Verdieping 4-5 Houten boeideel conform bestaand Geschilderd RAL 9010 (zuiver wit)

Verdieping 5 Zetwerk | Aluminium Gepoedercoat RAL 9010 (zuiver wit)

Dakopbouw Lift Beal Mortex Color (MC 4F) Pleisterwerk (gladde afwerking) BM04 (betonlook wit)

Daklicht Verdieping 5 Glazing Visison Flushglaze | Houten kozijn met beloopbaar glas Helder glas RAL 9010 (zuiver wit) 

Zonnepanelen Dak Canadian Solar / 85x monokristalijne 'all-black' panelen, 

ten minste 160W piek/m2
CŜ P-260M all-black

INTERIEUR

Algemene verkeersruimte Omschrijving Materiaal Bewerking Kleur

Vloerafwerking Entreehal Eco-tire schoonlooptapijt

Entree negge Belgisch hardsteen gezoet - -

Plafondafwerking Entreehal Armstrong strekmetaal RB55, boven strekmetaal: akoestische vlokken RAL9011 (grafietzwart)

Trappenhuis Sonacoustic ML stucwerk RAL9010 (zuiver wit)

Wandafwerking Entreehal Zijwanden Grof stucwerk, Ardex A 950 Grof Grijs

Entree deuren vanuit hal Fineer, gerookt eiken Transparant gelakt Donkergrijs

Entreehal Centrale wand Marmer, Antique Green Poli, open boek, vier delen

Randen centrale wand Profiel tbv brandwerendscherm afgewerkt met messing

Trappen kelder, begane grond, 1e verdieping Zwarthout houten delen, verticaal georiënteerd in wildverband Zwarthout; Sodoshima Douglas

Liftwand in entreehal Blauwstaal Blauwstaal; behandeld met Owatrol

Trappen hoofdtrappenhuis van kelder tot 1e verdieping Muizentrap bekleed met travertin, - -

Trapleuning Trappenhuis Messing (kokerprofiel 20 x 50 mm) - -

Deuren entreehal Voordeur appartmenten Stompe houten deur, gefineerd, brandwerendheid 60 min, 

inbraakwerendheidsklasse 3

Lift Vloer Blauwstaal Behandeld met Owatrol Zwart

Plafond Armstrong strekmetaal RB55

Wand en deuren Zwarthout houten delen, verticaal georiënteerd in wildverband Zwarthout; Sodoshima Douglas

Appartementen Omschrijving Materiaal Bewerking Kleur

Wandafwerking Algemeen Gestuct en gesaust Sauswerk, klasse B RAL9010 (zuiver wit)

Sanitaire ruimtes Tegels 30x60cm (Aankoop stelpost)

Vloerafwerking Algemeen Anhydriet 50mm

Sanitaire ruimtes Tegels 60x60cm (Aankoop stelpost)

Plafondafwerking Algemeen Gestuct en gesaust Klasse B RAL9010 (zuiver wit)

Sanitaire ruimtes Gestuct en gesaust Klasse B RAL9010 (zuiver wit)

Deuren Entrée Deuren van trappenhuis naar appartementen Stompe houten deur, inbraakwerendheidsklasse 2, brandwerendheid 60 min Geschilderd RAL9010 (zuiver wit)

Binnendeuren (algemeen) Skantrae Prestige Geschilderd RAL9010 (zuiver wit)

Glazen binnendeuren MHB SL30 Standaard MHB beslag RAL9011 (grafietzwart)

Meterkast Skantrae Prestige Geschilderd RAL9010 (zuiver wit)

Schuifdeuren Xinnix X5 pocket sliding door Geschilderd RAL9010 (zuiver wit)

Vensterbanken Belgisch hardsteen, 20mm Donker gezoet

Dorpels toilet en badkamer Belgisch hardsteen Donker gezoet

Plinten Hout (hoogte 150mm) Geschilderd RAL9010 (zuiver wit)

Keukens Boffi by Dis Studio amsterdam

Sanitair Boffi by Dis Studio amsterdam

Deurbeslag Buster and Punch Smoked bronze

Schakelmateriaal Hager B.IQ

Wandcontactdozen Hager B.IQ Naar keuze wit | atraciet | Zwart

afwerkstaat
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Parkeerkelder Omschrijving Materiaal Bewerking Kleur

Wandafwerking Buitenwanden Grof gestort beton

Constructieve schijven Stucen B12 beton stucwerk

Kolommen en liggers Stucen B12 beton stucwerk

Wanden rondom blokken trappenhuizen Zwarthout houten delen, verticaal georiënteerd in wildverband Zwarthout; Sodoshima Douglas

Blokken meterkasten en ventilatie tegen stramien C aan Zwarthout houten delen, verticaal georiënteerd in wildverband Zwarthout; Sodoshima Douglas

Wanden rondom blok autolift Blauw staal Behandeld met Owatrol

Volglazen lobby wand Volglazen wand type Total Glas van Metaglas. Profielen ingebouwd in vloer, 

wand en plafond

60 min brandwerend, gepoedercoat Grafietzwart

Wanden bergingen Gestuct en gesaust Klasse B

Parkeergarage vloer Beton Monolitisch gevlinderd

Parkeergarage belijning Geschilderd vlak, parkeernummer uitsparen Antraciet

Plafondafwerking Parkeergarage Akoestische vlokken Grijs

Trappenhuis Verlaagd plafond, sonacoustic ML Klasse B

Gang naar bergingen Verlaagd plafond, gestuct en gesaust Klasse B

Deuren & kozijnen Deuren van parkeergarage naar kelder lobby Volglazen deur type Total Glas van Metaglas | inbraakwerendheidsklasse 3 | 

Beslag direct op glas bevestigd 

60 min brandwerend RAL9011 (grafietzwart)

Bergingen Stompe vlakke deuren Geschilderd RAL9010 (zuiver wit)

Deur van kelder lobby naar bergingen Deur eenzijdig bekleed met Zwarthout (aan zijde van lobby) Zwarthout; Sodoshima Douglas

Tussendeur bergingen Stompe vlakke deur, inbraakwerendheidsklasse 3, op kleefmagneet 60 min brandwerend RAL9010 (zuiver wit)

Garagedeur voor parkeerplaatsen woning 2 en 3 Hörmann LPU stalen sectionaaldeur Dubbelwandig met L-profilering, Silkgrain RAL7016 (antraciet)

Autolift Vloer Zwart Zwart

Wand Blauwstaal Behandeld met Owatrol

Plafond Zwart Zwart

Installaties Omschrijving Materiaal Bewerking Kleur

Domotica Bussysteem te besturen via apple of android applicatie. Basis regulering drie-voudig: 

verlichting, temperatuur en gordijnen. Meervoudig uitbreidbaar

Hager | Domovea Server| Hager Domovea Apple of Android applicatie

Ventilatiesysteem Natuurlijke toevoer met afzuiging toiletten en badkamer Duco Ventilation & Sun Control N.V. DucoVent Design, Solid Air RRVO, 

Tilmar Tiku, Fresh 101FG

Centrale verwarming Vloerverwarming en warmtepomp-ketel Mitsubishi Electric / Zubadan PUHZ-SHW140YHA

Oplaadpunten garage Hager laadstation / Witty home

Videofoon (buitenpost) Vercoma cummunicatie systemen BV / V-touch/IP

Videofoon (binnenpost) Vercoma communicatie systemen BV / Golmar Comfort Monitor / 

IP kleurenbeeld monitor M700

afwerkstaat
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SPECIFICATION MATERIALS AND COLORS

EXTERIOR

Street Facades Description Materials Method Color

Brickwork Ground floor Glazed brick, Sint Joris GS 31 Horizonal irregular, hollow joint Grey

Floor 2-4 Masonry, conforming to existing Repair Existing

Plinth Lintels above windows Belgian hardstone Lightly sanded Grey

Plinth under brickwork Belgian hardstone Synthetic (coarse), at an angle Grey

Plinth under windows Granite Black matt Black

Roof construction Façade finish floor 4-5 Set work TECU Oxid Etched, same pattern as cortensteel fence Bronze

Exterior window frames Ground floor Tudor Pureview Aluminium | Concealed vents | HR++ Crystal Clear | 
Burglary resistant Class 3

Powder coat RAL9011 (Graphite)

Floor 2-4 Wood | HR++ Crystal clear Painted White

Floor 5 Wood | SSG Cool-Lite Xtreme 60/28 II ZHR++ glass | Safety Glass Covered with TECU Oxid sheet metal

5th floor Strip windows electrically controlled MHB SL30 ISO Steel Powder coat RAL9011 (grafietzwart) (Graphite)

Main entrance door Ground floor Frans van Mierisstraat and Nicolaas Maesstraat Tudor Pureview Aluminium | Brass custom handle Powder coat RAL9011 (Graphite)

Entrance door Ground floor Hondecoeterstraat Tudor Pureview Aluminium Powder coat (60 minutes fireproof) RAL9011 (Graphite)

Parking garage portal Area around parking garage entrance (including flooring) according to drawings Cortensteel with integrated LED strip

Parking garage entry door Speedgate Coloured stainless steel AISI316 Quality Anthracite

Mail boxes Outer side Plywood coated with brass according to drawing - -

Mail boxes Inner side Plywood coated with blue steel (hot rolled steel) Treated with Owatrol -

Façade at entrance Bronze plate rough relief, with brass lettering

Gutter downpipe Front, side facades Round galvanized steel, blends with hardwood skirt according 
to existing details

Moulded RAL9011 (Graphite)

Sun shade 5th floor Duco Twin 50 sunshade worked into eaves

Garden Façade Description Materials Method Color

Brickwork Garden façade sides New brickwork Conforming to existing Existing

Sliding doors Level 2-4 and terrace facades level 5 Tudor Pureview Powder coat RAL9011 (Graphite)

Sliding doors Ground floor Orama minimal Powder coat RAL9011 (Graphite)

Gutter downpipe Rear of balconies Round galvanised steel Hardened RAL9011 (Graphite)

Outdoor spaces Description Materials Method Color

Floors Balconies rear side Dreen Ceramica (Zoontjens) Concrete look Light grey

Ceilings Balconies level 2-4 Zink nedzink noir Patinated Anthracite

Ceilings Bottom of overhangs level 5 Partly set work partly stucco according to drawings White

Balcony parapets Clamped glass balcony parapets Safety glass 10.10.2 placed in OnLevel 3010 balustrade profile Profile colour: Black Clear

Roof terrace parapets At existing masonry Internal plastering White

Separation between apartment balconies Translucent glass set on rubbers on joints between columns Safety glass 10.10.2 Columns, painting black matt Translucent

Fencing Garden façade street side Cortensteel fence

Fencing Garden divider Cortensteel fence

Fence door From street to garden Cortensteel plates

Existing supporting wall for adjacent 

structures

Existing support wall kept between buildings Ardex outer plastering with concrete iron growing frame for ivy

Roofs/light wells Description Materials Method Color

Outer light shaft frames Ground floor up to and including 5th floor Stabalux AK-H woven façade covered with MetaDecor perforation panels Powder coat Graphite black

Outer light shaft frames Ground floor up to and including 5th floor Stabalux AK-H woven facade; French Oakwood Varnished Black

Roofing Level 5 installation site and entry to installations Concrete tile

Level 5 non-walkable surface EPDM

Level 2 light shaft Basalt stones on EPDM Grey

Basement light shaft Basalt stones on EPDM Grey

general finish
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EXTERIOR

Roofs/light wells Description Materials Method Color

Eaves Level 4-5 Fascia boards according to existing Painted RAL 9010 (pure white)

Level 5 Set work |  Aluminium Powder coat RAL 9010 (pure white)

Roof construction Lift Beal Mortex Color (MC 4F) Plasterwork (smooth finish) BM04 (concrete look white)

Skylight Level 5 Glazing Vision Flushglaze | Wooden frame with walk-on glass Clear glass RAL 9010 (pure white)

Solar panels Roof Canadian Solar / 85x monocrystalline 'all-black' panels, at least 160W peak/m2 CŜ P-260M all-black

INTERIOR

General traffic area Description Materials Method Color

Floor finish Entry hall Eco-tire carpet

Entry architrave Honed Belgian hardstone

Ceiling finish Entry hall Armstrong stretch metal RB55, above stretch metal: acoustic flakes RAL9011 (graphite)

Entry hall staircase Sonacoustic ML stucco RAL9010  (pure white)

Wall finish Entry hall side walls Coarse stucco, Ardex A 950 Coarse Grey

Entrance hall sides at apartments entrance door Veneer, smoaked oak Varnished Dark grey

Entry hall central wall Marble, Antique Green Poli, open book, four parts

Edges central wall Profile for fire protection screen finished with brass

Basement stairs, ground floor, 1st floor Zwarthout boards, vertically oriented irregular Zwarthout; Sodoshima Douglas

Lift wall in entrance hall Blue steel Blue steel; treated with Owatrol

Stairs Main cellar staircase to 1st floor Straight, narrow stairs lined with travertine

Bannisters Staircase Brass (boiler plate 20 x 50 mm)

Entry hall doors Apartment front doors Solid wooden door, veneered, fire resistance 60 min, 

burglary resistance class 3

Lift Floor Blue steel Treated with Owatrol Black

Ceiling Armstrong stretch metal RB55 

Walls and doors Zwarthout boards, vertically oriented irregular Zwarthout; Sodoshima Douglas 

Apartments Description Materials Method Color

Wall finish General Plastered and painted Paintwork, Class B RAL9010 (pure white)

Washrooms Tiles 30x60cm (Purchase estimate)

Floor finish General Anhydrite 50mm

Washrooms Tiles 60x60cm (Purchase estimate)

Ceiling finish General Plastered and painted Class B RAL9010 (pure white)

Washrooms Plastered and painted Class B RAL9010 (pure white)

Doors Entry doors from staircase to apartments Solid wooden door, veneered, fire resistance 60 min, burglary 

resistance class 3

Painted RAL9010 (pure white)

Inner doors (General) Skantrae Prestige Painted RAL9010 (pure white)

Glass inner doors MHB SL30 Standard MHB fittings RAL9011 (graphite)

Meter cabinet Skantrae Prestige Painted RAL9010 (pure white)

Sliding doors Xinnix X5 pocket sliding door Painted RAL9010 (pure white)

Windowsills Belgian hardstone 20mm Dark matt

Toilet and bathroom windowsills Belgian hardstone Dark matt

Skirting Wood (height 150mm) Painted RAL9010 (pure white)

Kitchens Boffi by Dis Studio amsterdam

Sanitary ware Boffi by Dis Studio amsterdam

Door accessories Buster + Punch Smoked bronze

Switches Hager B.IQ

Sockets Hager B.IQ By choice white | anthracite | black

general finish
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Basement Description Materials Method Color

Wall finish Outer walls Coarse poured concrete

Constructive discs Plastered B12 concrete plastering

Columns and beams Plastered B12 concrete plastering

Walls around stairwell blocks" Zwarthout boards, vertically oriented irregular Zwarthout; Sodoshima Douglas 

Blocks of meter boxes and ventilation against line C Zwarthout boards, vertically oriented irregular Zwarthout; Sodoshima Douglas 

Walls around car lift block Blue steel Treated with Owatrol

Glass lobby wall Full glass wall from Metaglas. Profiles built into floor, wall and ceiling. 60 min fire resistance, powder coat Graphite

Walls in storage Plastered and painted Class B

Parking garage floor Concrete Monolithic power floated

Parking garage lines Painted surface parking number receded Anthracite

Ceiling finish Parking garage Acoustic flakes Grey

Staircase Lowered ceiling, sonacoustic ML Class B

Hall to storage Lowered ceiling, plastered and painted Class B

Stairs home 2 and 3 Lowered ceiling, plastered and ready to paint Class B

Doors and frames Door from parking garage to basement lobby Full glass door from Metaglas | Burglary resistance 3 |

Fittings attached directly to glass

60 min fire resistant RAL9011 (graphite)

Storage units Solid flush doors Painted RAL9010 (pure white)

Door from basement to storage units Unilaterally coated with blackwood (on the side of the lobby)

Door between storage units Solid flush doors, burglary resistance 3, on magnet 60 min fire resistant RAL9010 (pure white)

 Garage door for parking spaces 2 and 3 Hörmann LPU steel sectional door Double walled with L profile,  Silkgrain RAL7016 (anthracite)

Car lift Floor Black Black

Wall Blue steel Treated with Owatrol

Ceiling Black Black

Installations Description Materials Method Color

Home automation Bus system controlled by Apple or Android application. Basic three-fold regulation: 

lighting, temperature and curtains. Multi-extensible.

Hager | Domovea Server| Hager Domovea Apple or Android apps

Ventilation system Natural extraction for  kitchen, toilet and bathrooms Duco Ventilation & Sun Control N.V. DucoVent Design, Solid Air RRVO,  

Tilmar Tiku, Fresh 101FG

Central heating Underfloor heating with heat pump-boiler Mitsubishi Electric / Zubadan PUHZ-SHW140YHA

Garage charging points Hager loading station/Witty home

Videophone (outpost) Vercoma Communications Systems BV/ V-touch/IP 

Videophone (inner post) Vercoma Communications SystemsBV / Golmar Comfort Monitor / IP color screen 

monitor M700 

general finish
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Dépôt Zuid is a Masterpiece Development

Disclaimer
De brochure van Dépôt Zuid is met zorg samengesteld en geeft u een indruk van 
de woningen en een aantal van de mogelijke opties. De afgebeelde tekeningen en 
plattegronden zijn slechts impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
De tekeningen zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van de woningen. 
De op de tekening genomen (oppervlakte) maten zijn indicatief. Hieraan kunnen geen 
rechten worden ontleend. De brochure is nadrukkelijk geen contractstuk en/of bevat 
geen daarmee gelijk te stellen informatie.

The Dépôt Zuid brochure has been carefully compiled and provides an impression of 
the homes and some of the possible options. The drawings and floorplans pictured 
are just impressions. No rights can be derived from them. The drawings are designed 
to provide as good an impression as possible of the homes. Any area measurements 
on the drawing are indicative. No rights can be derived from them. The brochure 
is explicitly not a contractual document and / or does not contain any similar 
information.
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