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szekrényfal kialakítása
belsőépítész terv szerint

-4 cm palló burkolat
 gyalult, csiszolt, viaszolt kivitelben
-2 cm lépésálló hangszigetelés
-4 cm meglévő deszkázat
-10/15 cm fa födémgerendák

-meglévő tetőrétegrend
-5 cm légrés 5/3-as távtartókkal
-1 rtg. PVC csapadékvíz elleni szigetelés
-12 cm kőzetgyapot hőszigetelés
-1 rtg. PE fólia párazáró réteg
-2 cm beltéri deszkaburkolat

-4 cm palló burkolat
 kültéri felületvédelemmel
-12 cm gerendaváz

-állókorcos fémlemez fedés
-alátétszőnyeg
-PVC csapadékvíz elleni szigetelés
-2,5 cm zárt deszka aljzat
-2,5 cm lécváz
-10 cm kőzetgyapot hőszigetelés
-1 tg. PE fólia párazáró réteg
-2 cm gipszkarton beltéri burkolat
-1 rtg. aprószemcsés sűrűszövésű tapéta
 síkba glettelve, festve
-10/14 cm szarufa

nappali

az összegyűjtött esővizet a konyhai
felsőszekrények mögött tudjuk

elvezetni, és a falon fűtött áttöréssel
átjuttatni a külső tetőfelületre
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ragasztott, kibillenthető üvegfödém,
felette színes hangulatvilágítás

GEBERIT vízelvezető rendszer hangszigetelve,
lejtésviszonyok építész művezetéssel!

-2 cm fűrészelt mészkőburkolat
 fuga nélkül, hálóban rakva
-ragasztás
-aljzatkiegyenlítő simítás
-8 cm fűtőbeton
-1 rtg. hővisszaverő alu. fólia
-13 cm meglévő mon. vb. födém
-38 cm polisztirol gyöngy kitöltés
-meglévő födém

-4 cm palló burkolat
 gyalult, csiszolt, viaszolt kivitelben
-2 cm hangszigetelés
-4 cm keresztirányú palló
-22 cm magas acél C-tartók
 +15 cm magas acél fióktartók
-19 cm légrés
-meglévő födémszerkezet

-4 cm pallóterítés
 gyalult, csiszolt, viaszolt kivitelben
-2 cm lépésálló hangszigetelés
-4 cm trapézlemez
-I220-as acél tartók
-22 cm meglévő fa gerendázat


