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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

24/12 cm  deszkázat a szelemenekre rögzítve (ereszre merőlegesen)

  alsó felülete gyalult, látszó burkolatként

15/25 cm főtartó (tengelytávolság: 120 cm)

3/15 cm függőleges irányú vörösfenyő faburkolat

5/5 cm  párnafa

 (közte Rockwool Airrock ND kőzetgyapot hőszigetelés)

44 cm Porotherm 44 HS fal

 Pth Tm hőszigetelő falazóhabarccsal falazva

 vasbeton pillérekkel megerősítve (tengelytávolság: 3,60 m)

1 rtg. Baumit univerzális alapozó

1 rtg. Baumit Nanopor kapart felületű külső vakolat, fehér

 kétszakaszos bordásfal (2750/867/185)

 keményfa fokokkal a falhoz rögzítve

32 cm monolit vasbeton falszerkezet

12 cm Rockwool Frontrock max E kőzetgyapot hőszigetelés

1 rtg. Baumit univerzális alapozó

1 rtg. Baumit Nanopor vakolat

 kétszakaszos bordásfal (2750/867/185)

 keményfa fokokkal a falhoz rögzítve

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

125cm hosszirányú vörösfenyő padlóburkolat (15 cm széles elemek)

25/75 cm keresztirányú teherelosztó deszkázat

25/75 cm hosszirányú deszkaalátét

 rugalmas alátét

75/125 cm alátámasztó tuskó

közte  REHAU RAUFIX sínnel rögzített padlófűtés csövek

 10 cm alukasírozott REHAU lyukasztott

 PUR keményhab hőszigetelő lemezre

1 rtg. párazáró fólia

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

WESTAG Westalife tolóajtó

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

5/5 cm  párnafa

 (közte Rockwool Airrock ND kőzetgyapot hőszigetelés)

3/15 cm függőleges irányú vörösfenyő faburkolat

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

RHEINZINK lefolyócső

THORN Match sportvilágítás

THORN Chalice 190C Surface

főtartókra erősített acél váz

(3/3 és 4/4 zártszelvényekből)

a lámpák rögzítésére

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

 vasbeton pillérekkel megerősítve (tengelytávolság: 3,60 m)

5/5 cm  párnafa

 (közte Rockwool Airrock ND kőzetgyapot hőszigetelés)

3/15 cm függőleges irányú vörösfenyő faburkolat

3/15 cm függőleges irányú vörösfenyő faburkolat

5/5 cm  párnafa

 (közte Rockwool Airrock ND kőzetgyapot hőszigetelés)

44 cm Porotherm 44 HS fal

 Pth Tm hőszigetelő falazóhabarccsal falazva

 vasbeton pillérekkel megerősítve (tengelytávolság: 3,60 m )

1 rtg. Baumit univerzális alapozó

1 rtg. Baumit Nanopor vakolat

15/15 oszlop

Josko modern

fa-alumínium tolóajtó rendszer

főtartó

tengelytávolság: 3,60 cm

látszó vasbeton felület

-3,00

-0,32

-0,12

+5,28

+3,92

+6,20

+9,40

+3,53

+3,08

-0,02 ±0,00

+6,20

közbenső merevítő

vasbeton koszorú

+5,49

+3,96

-3,00

a vasbeton födémből előre zsaluzott,

kent vízszigeteléssel burkolt ereszcsatorna

esővíz

levezető lánc

vasbeton lécső

15 cm átmérőjú

körszelvényű acél oszlop

3,80

_tornaterem

-1,32

-0,32

favázra szerelt

színtelen polikarbonát fal

szélfogó fala

látszó beton felülettel

kezeletlen felületű

monolit vasbeton pillér (30/32)

RHEINZINK - 'patinapro graphite-grey'

 előpatinásított felületű derékszögű

állókorcos fémlemez fedés

kapart felületű Baumit Nanopor fehér vakolat

Rheinzink függő ereszcsatorna

Rheinzink lefolyócső

Helios DH szellőző

kivezetés

RHEINZINK - 'patinapro graphite-grey'

 előpatinásított felületű

derékszögű állókorcos fémlemez fedés

RHEINZINK - rendszerazonos tetőgerinc szellőző elem

JANSEN VISS TVS

nyitható tetőablak

JANSEN VISS TVS

fix tetőablak

RHEINZINK függő ereszcsatorna

alátét PS hab

hőszigetelés

két oldalra kinyitható

 táblás faburkolat

+6,95

_kerengő

+3,13

+3,45

+1,00

Josko fa-alumínium nyílászáró

65 2 32 5 3 12,08 32 2 65
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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. Baumit univerzális alapozó

1 rtg. Baumit Nanopor vakolat

+9,40

+9,17
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