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0,4 cm  Sikafloor Pronto N kétkomponensű    

 műgyanta padlóburkolat

 Sikafloor-13 Pronto N alapozó +     

 Sikafloor-14 Pronto N közbülső réteg +   

 Sikafloor-16 Pronto N fedőbevonat

6 cm  aljzatbeton

 REHAU RAUTAC tüskével rögzített padlófűtés csövek

5 cm  50-2 REHAU RAUTAC raszterhálós PS hőszigetelő lemez

 PE fóliával kasírozva

8 cm Rockwool Steprock ND lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés

30 cm vasbeton lemezalap

1 rtg. Villas Elastovill E-PV 4 F/K Extra   

 talajnedvesség elleni szigetelés

10 cm  szerelő beton

20 cm  tömörített homokos kavicságyazat

 termett talaj

_szertár _tanári öltöző _folyosó

_ebédlő

_könyvtár

0,4 cm  Sikafloor Pronto N kétkomponensű    

 műgyanta padlóburkolat

 Sikafloor-13 Pronto N alapozó +     

 Sikafloor-14 Pronto N közbülső réteg +   

 Sikafloor-16 Pronto N fedőbevonat

6 cm  aljzatbeton

 REHAU RAUTAC tüskével rögzített padlófűtés csövek

5 cm  50-2 REHAU RAUTAC raszterhálós PS

 hőszigetelő lemez

 PE fóliával kasírozva

5 cm Rockwool Steprock ND lépésálló

 kőzetgyapot hőszigetelés

1 rtg. Villas Elastovill E-PV 4 F/K Extra    

 talajnedvesség elleni szigetelés

15 cm vasbeton lemez

8 cm  szerelő beton

20 cm  tömörített homokos kavicságyazat

 termett talaj

a vasbeton födémből előre zsaluzott,

kent vízszigeteléssel burkolt

ereszcsatorna

THORN Chalice 190C Surface

Josko kifelé nyíló,

üvegezett bejárati ajtó

színtelen, áttetsző, favázra erősített,

többcellás, polikarbonát fal

kör keresztmetszetű (d=15 cm )

acél oszlop a belső térben

monolit vasbeton lépcső

kör keresztmetszetű fém kapaszkodó

a falra erősítve

WESTAG Westalife ajtó

Franke anima mosdó

falra rögzítve

kör keresztmetszetű (d=30 cm)

vasbeton oszlop

tálaló pult

0,4 cm  Sikafloor Pronto N kétkomponensű   

 műgyanta padlóburkolat

 Sikafloor-13 Pronto N alapozó +    

 Sikafloor-14 Pronto N közbülső réteg +  

 Sikafloor-16 Pronto N fedőbevonat

6 cm  aljzatbeton

 REHAU RAUTAC tüskével rögzített padlófűtés csövek

5 cm  50-2 REHAU RAUTAC raszterhálós PS hőszigetelő lemez

 PE fóliával kasírozva

20 cm méretezett monolit vasbeton födém

0,4 cm  Sikafloor Pronto N kétkomponensű    

 műgyanta padlóburkolat

 Sikafloor-13 Pronto N alapozó +     

 Sikafloor-14 Pronto N közbülső réteg +   

 Sikafloor-16 Pronto N fedőbevonat

6 cm  aljzatbeton

 REHAU RAUTAC tüskével rögzített padlófűtés csövek

5 cm  50-2 REHAU RAUTAC raszterhálós PS hőszigetelő lemez

 PE fóliával kasírozva

25 cm méretezett monolit vasbeton födém

WESTAG Westalife toló ajtó

THORN Chalice 190C Surface

változó magasságú vasbeton koszorú

12 cm Rockwool Frontrock max E

kőzetgyapot hőszigetelés

Pth 44 falazat

Pth Tm hőszigetelő falazóhabarccsal falazva

 visszatöltött, tömörített föld

12 cm Austrotherm expert geodrén

 geotextíliával kasírozott

 expandált PS hőszigetelés

1 rtg. Villas Elastovill E-PV 4 F/K Extra   

 talajnedvesség elleni szigetelés

32 cm monolit vasbeton falszerkezet

1 rtg.  Rigips Rimano 3-6 belsőtéri gipszes vékonyvakolat

1 rtg.  Supralux impregnáló mélyalapozó

1 rtg. Supralux színes beltéri falfesték

1 rtg. Supralux színes beltéri falfesték

1 rtg.  Supralux impregnáló mélyalapozó

1 rtg.  Rigips Rimano 3-6 belsőtéri gipszes vékonyvakolat

32 cm monolit vasbeton falszerkezet

1 rtg. Villas Elastovill E-PV 4 F/K Extra   

 talajnedvesség elleni szigetelés

8 cm Austrotherm Expert fix hőszigetelés

6 cm monolit műkő lábazat

 a terep emelkedését követve 25 cm magasságban

Pth 30 fal

két oldalon vakolattal

Pth 10 válaszfal

két oldalon vakolattal

duravit d-code mosdó

WESTAG Westalife ajtó

Josko fa-alumínium

nyílászáró

Pth S elemmagas áthidaló
Rheinzink lefolyócső

Rheinzink függő ereszcsatorna

vasbeton támfal

12 cm Rockwool Frontrock max E

kőzetgyapot hőszigetelés

THORN Match

RHEINZINK - 'patinapro graphite-grey'

 előpatinásított felületű

derékszögű állókorcos fémlemez fedés

RHEINZINK - rendszerazonos tetőgerinc szellőző elem

egyedi tervezésű könyvespolc

embru trio 1100 szék

embru 2110 asztal (d=140 cm)

embru 1795

asztal

embru hola 2200

RHEINZINK - 'patinapro graphite-grey'

 előpatinásított felületű derékszögű

állókorcos fémlemez fedés

kapart felületű Baumit Nanopor fehér vakolat

Helios DH szellőző

kivezetés

1 rtg. Supralux színes beltéri falfesték

1 rtg.  Supralux impregnáló mélyalapozó

1 rtg.  Rigips Rimano 3-6 belsőtéri gipszes vékonyvakolat

44 cm  Porotherm 44 HS fal

 Pth Tm hőszigetelő falazóhabarccsal falazva

1 rtg. Baumit univerzális alapozó

1 rtg. Baumit Nanopor vakolat

-3,00

-0,32

±0,00

+0,60

+2,70

+1,00

+3,57

+5,72

+9,26

-3,50

-3,00

±0,00

+3,57

+2,68

1,00

+3,08

+3,53

+3,80

+5,72

+6,94

-0,02

-0,34

-1,32

+3,20

-0,32

±0,00

+3,20

±0,00

+3,08

JANSEN VISS TVS

nyitható tetőablak

JANSEN VISS TVS

fix tetőablak

JANSEN VISS TVS

fix tetőablak

Rheinzink függő ereszcsatorna

Rheinzink lefolyócső

_kerengő_szélfogó

+9,16

tálcatartó polc

faburkolat

külső párkány_műkőlap

kör keresztmetszetű (d=30 cm)

vasbeton oszlop

épület körüli 30 cm

széles kavics -sáv

+6,95

+7,50

+8,03

+8,58

+3,20

+6,17

Josko fa-alumínium nyílászáró

THORN Glacier II

RHEINZINK -  'patinapro graphite-grey'

  előpatinásított felületű derékszögű állókorcos fémlemez fedés

1 rtg  Delta Trela plusz dombornyomott kócpaplan

24/12 cm  deszkázat (eresszel párhuzamos)

5 cm  kiszellőztetett légrés

  (5/5 tetőléc ereszre merőlegesen)

24/12 cm  deszkázat (ereszre merőlegesen)

75/20 cm  szelemen (közte 20 cm Rockwool Deltarock Plus kőzetgyapot hőszigetelés)

  tengelytávolság: 108 cm

1 rtg.  Delta-reflex plusz párazáró fólia

125 cm  1 rtg. gipszkarton burkolat

  glettelés, festés

15/25 cm főtartó (tengelytávolság: 120 cm)

szellőző vezeték

kerengő felől a lelógó gerenda takarja

9 2,00 9 74 12 5,695 30 3,43 30 3,67 30 4,105 15 44 2

3 rtg. Sealoflex rendszerű kent csapadékvíz elleni szigetelés

 lejtést adó könnyűbeton (5-20 cm)

1 rtg.  technológiai PE fólia

15 cm  Rockwool Monrock max E

 kétrétegű kőzetgyapot lapostető hőszigetelés

25 cm  méretezett monolit vasbeton födém

 alulról kezeletlen, látszó beton felülettel

3 rtg. Sealoflex rendszerű kent csapadékvíz elleni szigetelés

 lejtést adó könnyűbeton (5-20 cm)

1 rtg.  technológiai PE fólia

15 cm  Rockwool Monrock max E

 kétrétegű kőzetgyapot lapostető hőszigetelés

25 cm  méretezett monolit vasbeton födém

10 cm Rockwool Frontrock max E kőzetgyapot hőszigetelés

1 rtg.  Rigips Rimano 3-6 belsőtéri gipszes vékonyvakolat

1 rtg.  Supralux impregnáló mélyalapozó

1 rtg. Supralux színes beltéri falfesték

Josko kifelé nyíló,

üvegezett bejárati ajtó

5_metszet_m1 25

2010_2011Borzavár_faluÉPÍTÉS _20

volt mezőgazdasági épület átalakítása turista szállássá_terHÁZ
általános iskola átépítése, bővítése_iSKOLA
_ketten végig_STEIN JÚLIA_TÁTRAI ÁDÁM


