Toolkits Halte en Basis
Altijd toe te passen objecten
Dienstregelinformatie
Kaartverkoop

Reisinformatiepaneel en kaartverkooppaneel worden in of op de wand van het
beschuttingssysteem geplaatst.
Op Basis stations met een stationsgebouw worden de panelen optioneel tevens in of op
de wand in het stationsgebouw geplaatst of geclusterd in een vrijstaande unit.
Profilering is op deze panelen binnen randvoorwaarden mogelijk.

Beschutting

Het beschuttingssysteem heeft geïntegreerde verlichting en luidsprekers.
Op Halte stations wordt bij zijperrons het beschuttingssysteem minimaal op één zijperron
geplaatst. Op Basis stations wordt het systeem bij voorkeur op beide zijperrons
geplaatst.

Zitobjecten

De comfortabele zitobjecten zijn variabel, alle vormvarianten zijn beschikbaar.
Het kleurgamma voor zitting, rug en armsteunen bestaat uit een warme en een koele tint
houtcoating. Zowel de horizontale als verticale perforatie kan worden toegepast.

Verlichting

In het stationsgebouw van een Basis station wordt basisverlichting toegepast.
Op het perron van Halte en Basis station verzorgen perronmasten met ingebouwde
luidsprekers de basisverlichting.

Afvalvoorzieningen

Afvalbakken.
Rookzuil.

Optioneel toe te passen objecten
Servicevoorzieningen

Indien de concessieverlener dit wenst, is een servicepaneel aanwezig.
Op dit paneel is profilering binnen randvoorwaarden mogelijk.

Beschutting

Waar aantallen reizigers het toelaten of stakeholders het wensen, kan een vrijstaand
windscherm of verblijfspaviljoen worden toegepast.

Zitobjecten

Het leunobject is optioneel toe te passen op zijperrons.

Groendragers

Waar mogelijk wordt langs een zijperron een groenzone gerealiseerd, op eilandperrons
worden waar mogelijk groenvlakken gerealiseerd. Een zitrand is optioneel.

Retailvoorzieningen

Nieuwsmeubels en commerciële automaten zijn aanwezig als stakeholders dit wensen.
Ze worden waar mogelijk geplaatst bij het beschuttingssysteem.

Perronvloer

Op stations met elementbestrating wordt waar mogelijk de perronbestrating toegepast.

Verlichting

In het stationsgebouw van een Basis station wordt indien van toepassing
accentverlichting toegepast.

Mediadragers

Indien gewenst zijn op een klein station dragers voor statische reclame (posters)
aanwezig.

Alle objecten binnen de selectie van de toolkit zijn op aantal uit te breiden in overleg met de eigenaar van het station.
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Toolkits Plus, Mega en Kathedraal
Altijd toe te passen objecten
Dienstregelinformatie
Kaartverkoop

Reisinformatiepaneel en kaartverkooppaneel worden in of op de wand van het
stationsgebouw geplaatst of geclusterd in een vrijstaande unit. Op deze panelen is
profilering binnen randvoorwaarden mogelijk.

Zitobjecten

De comfortabele zitobjecten zijn variabel, alle vormvarianten zijn beschikbaar.
Op Plus en Mega stations bestaat het kleurgamma voor zitting, rug en armsteunen uit
twee warme en twee koele tinten houtcoating. Op Kathedraal stations zijn drie warme en
drie koele tinten houtcoating beschikbaar. Voor de korte delen is roestvaststaal als extra
optie beschikbaar. Zowel de horizontale als verticale perforatie kan worden toegepast.

Verlichting

In het stationsgebouw en onder de perronkap wordt basisverlichting toegepast.
Op het perron verzorgen perronmasten met ingebouwde luidsprekers de
basisverlichting.

Afvalvoorzieningen

Afvalbakken.
Rookzuil.

Optioneel toe te passen objecten
Servicevoorzieningen

Indien de concessieverleners dit wensen, zijn een servicepaneel en/of mobiel
servicepunt aanwezig.

Beschutting

Beschutting wordt geboden in het stationsgebouw, optioneel in wachtruimten in
gebouwen op het perron en onder de perronkap. Aanvullend kunnen vrijstaande
windschermen en waar mogelijk een verblijfspaviljoen worden toegepast.

Zitobjecten

Informele zitobjecten zijn variabel, alle vormvarianten zijn beschikbaar.
Ze worden uitgevoerd in beton of in natuursteen. Betonnen zitobjecten worden voorzien
van een metaalcoating. Op Plus en Mega stations bestaat het kleurgamma voor de
metaalcoating uit twee warme en twee koele tinten. Op Kathedraal stations zijn drie
warme en drie koele tinten metaalcoating beschikbaar.
Het leunobject is optioneel toe te passen.

Groendragers

Langs een zijperron wordt waar mogelijk een groenzone gerealiseerd.
Op eilandperrons worden waar mogelijk groenvlakken met zitranden gerealiseerd.
Band, rand en zitrand kunnen op Mega en Kathedraal station worden uitgevoerd in beton
en natuursteen.
Hoge en lage groenobjecten zijn beschikbaar voor stationshallen en eilandperrons.
waar beplanting in de volle grond niet mogelijk is. Groenobjecten kunnen op Mega en
Kathedraal station worden uitgevoerd in beton en roestvaststaal.

Retailvoorzieningen

Nieuwsmeubels en commerciële automaten zijn aanwezig als stakeholders dit wensen.
Ze worden waar mogelijk geplaatst in of voor een wand of geclusterd in een vrijstaande
unit.

Perronvloer

Op stations met elementbestrating wordt waar mogelijk de perronbestrating toegepast.
Op Kathedraalstations kan een uniek patroon op maat worden ontwikkeld.

Verlichting

In het stationsgebouw en onder de kap bij de comfortabele zitobjecten wordt indien van
toepassing accentverlichting toegepast.

Comfortvoorzieningen

Comfortobjecten zijn optioneel toe te passen.
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Mediadragers

Zowel dragers voor statische reclame (posters) als (semi-)dynamische reclame (scrollposters, elevatorpanels) zijn aanwezig.
Ook beeldschermen voor infotainment kunnen worden toegepast.

Alle objecten binnen de selectie van de toolkit zijn op aantal uit te breiden in overleg met de eigenaar van het station.

Monumentale stations en stations van De Collectie
Authentieke outillage die bij het station hoort, waar mogelijk behouden en aanpassen aan huidige eisen.
Beschikbaarheid van maximale materiaal- en kleurgamma van de objecten die variabel zijn.
Aandacht voor het aanlichten van sprekende gebouwdelen.
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