JELKULCS:

Az ezen a tervlapon szereplő rétegrendek:
R01a - FELTÖLTÉSRE ÉPÜLŐ ÚJ PADLÓ
(PADLÓFŰTÉSSEL, TERAZZO BURKOLATTAL)
-0,9cm Mapei Ultratop Terazzo, Dynastone színes adalékkal töltött, öntött (1,5cm
vastagságban), gépi csiszolt, színes padlóburkolat felületkezelve (Mapefloor Finish 50
impregnáló)
-0,1cm Mapei Primer SN alapozó +0,5-ös kvarchomok beszórás 35m2-enként dilatálva
-önterülő aljzatkiegyenlítés
-7cm esztrichbeton aljzat (benne 150.150.4 hálós vasalásra rögzített padlófűtés csőhálózat)
körben 1cm hablemezzel dilatálva (dilatációs kiosztást lásd. alaprajzon)
-0,2mm PE. technológiai szigetelés ragasztószalaggal felületfolytonosítva , 10cm átlapolással
-6cm expandált polisztirol lépésálló hőszigetelés (3+3cm átfedésben fektetve)
-3mm vastag, tartósan rugalmas, szórt, felületfolytonos, modifikált bitumenes talajnedvesség
elleni vízszigetelés (NAFUFLEX 1K) a csatlakozó függőleges szerkezetekre 15 cm magasságig
felhajtva (a felhajtásnál OXAL SB78 dilatációs szalaggal megerősítve).
-15cm vasalt aljzatbeton a tartószerkezeti terveknek megfelelő minőségben
(alapozástól, faltól 2cm expandált polisztirollal dilatálva)
-4cm szerelőbeton
-0-50cm tömörített kavicságy feltöltés a tartószerkezeti terveknek megfelelően
-meglevő megmaradó aljzatszerkezetek
-talaj

R10 - ZÁRÓFÖDÉM (PADLÁSNÁL)

R11 - FŐLÉPCSŐ FÖDÉM (FÉNYLAP VILÁGÍTÁSSAL)

R12 - MŰTEREMKÖZLEKEDŐ FÖDÉM

R14 - MŰTEREMABLAK FERDE KIEMELÉS

-padlástér (tárolótér)
-2x 8mm OSB burkolat (átfedésben fektetve, facsavarral rögzítve)
-2,5/5cm lécváz között a födémszéleknél kiszellőztetett légrés
(50cm-enként, a gerendázattal párhuzamosan)
-5/15cm fa pallózat (105cm kiosztásban, gerendázatra merőlegesen)
-pallózat között: 15cm kőzetgyapot hőszigetelés
-meglevő-megmaradó deszkázat
-19-20cm gerendázat (feltételezett méret!)
-gerenda között: salak feltöltés
-gerenda között: gerenda felénél lécre ülő 2,4cm deszkázat
-gerenda között: 10cm légrés
-2,4cm alsó hézagos deszkázat
-stukatúr nádazás
-meglevő 1,5cm mennyezetvakolat
-18cm légtér a kétirányú CD horganyzott acéllemez bordarendszer rugós függesztői között
-30mm hosszirányú CD horganyzott acéllemez bordázat (tengelytáv: max. 100cm)
-30mm keresztirányú CD horganyzott acéllemez bordázat (tengelytáv: max. 40cm)
-1 rtg. gipszkarton burkolat
-glettelés, diszperziós festés (fehér, 2x)
-emeleti légtér

-műtermi kiállítótér
-20mm csaphornyos parketta (svédpadló) szegezve (matt lakkozással 1+2)
-2,4cm meglevő vakpadló a gerendázatra szegezve (szükséges mértékben cserélve)
-22cm gerendázat (feltételezett méret!)
-gerenda között: 10cm salak feltöltés
-gerenda között: gerenda felénél lécre ülő 2,4cm deszkázat
-gerenda között: 10cm légrés
-2,4cm alsó hézagos deszkázat
-stukatúr nádazás
-meglevő 1,5cm mennyezetvakolat
-25cm légtér (fénycsősor)
-alu keretes-fóliás speciális fénylap világítási szerkezet (lsd. belsőépítészeti dokumentáció)
-lépcsőház légtér

-padlástér
-2x 8mm OSB burkolat (átfedésben fektetve, facsavarral rögzítve)
-2,5/5cm lécváz között a födémszéleknél kiszellőztetett légrés
(50cm-enként, a gerendázattal párhuzamosan)
-5/15cm fa pallózat (105cm kiosztásban, gerendázatra merőlegesen)
-pallózat között: 15cm kőzetgyapot hőszigetelés
-meglevő-megmaradó deszkázat
-meglevő-megmaradó gerendázat
-meglevő-megmaradó deszkázat
-meglevő-megmaradó stukatúr
-meglevő-megmaradó belső mennyezetvakolat
-glettelés, diszperziós festés (fehér, 2x)

-padlástér
-2x 8mm OSB burkolat (átfedésben fektetve, facsavarral rögzítve)
-2,5/5cm lécváz között a födémszéleknél kiszellőztetett légrés
(50cm-enként, a gerendázattal párhuzamosan)
-5/15cm fa pallózat (105cm kiosztásban, gerendázatra merőlegesen)
-pallózat között: 15cm kőzetgyapot hőszigetelés
-meglevő ferde vakolt fa szerkezet
-25cm légtér (fénycsősor)
-alu keretes-fóliás speciális fénylap világítási szerkezet (lásd. belsőépítészeti dokumentáció)
-műterem légtér

-1cm terazzo burkolat
-önterülő aljzatkiegyenlítés
-7cm esztrichbeton aljzat (benne 150.150.4 hálós vasalásra rögzített padlófűtés csőhálózat)
körben 1cm hablemezzel dilatálva (dilatációs kiosztást lásd. alaprajzon)
-0,2mm PE. technológiai szigetelés ragasztószalaggal felületfolytonosítva , 10cm átlapolással
-6cm expandált polisztirol hőszigetelés (3+3cm átfedésben fektetve)
-3mm vastag, tartósan rugalmas, szórt, felületfolytonos, modifikált bitumenes talajnedvesség
elleni vízszigetelés (NAFUFLEX 1K) a csatlakozó függőleges szerkezetekre 15 cm magasságig
felhajtva (a felhajtásnál OXAL SB78 dilatációs szalaggal megerősítve).
-15cm vasalt aljzatbeton a tartószerkezeti terveknek megfelelő minőségben
(alapozástól, faltól 2cm expandált polisztirollal dilatálva)
-4cm szerelőbeton
-10cm tömörített kavicságy feltöltés a tartószerkezeti terveknek megfelelően
(elbontandó aljzatszerkezetek helyére beépülő rétegrendsor)
-talaj

ÚJ vázkerámia válaszfalak
(általában 10, az A2/16 ajtónál
viszont csak 6 cm vastag)
ÚJ látszóbeton szerkezetek

ÚJ monolit vasbeton szerkezetek

2003-ban felújított tető.
Részletes leírását lásd a műleírásban!

-padlástér
-2x 8mm OSB burkolat (átfedésben fektetve, facsavarral rögzítve)
-2,5/5cm lécváz között a födémszéleknél kiszellőztetett légrés
(50cm-enként, a gerendázattal párhuzamosan)
-5/15cm fa pallózat (105cm kiosztásban, gerendázatra merőlegesen)
-pallózat között: 15cm kőzetgyapot hőszigetelés
-meglevő-megmaradó deszkázat
-22cm gerendázat (feltételezett méret!)
-gerenda között: salak feltöltés
-gerenda között: gerenda felénél lécre ülő 2,4cm deszkázat
-gerenda között: 10cm légrés
-2,4cm alsó hézagos deszkázat
-stukatúr nádazás
-meglevő 1,5cm mennyezetvakolat
-18cm légtér a kétirányú CD horganyzott acéllemez bordarendszer rugós függesztői között
-30mm hosszirányú CD horganyzott acéllemez bordázat (tengelytáv: max. 100cm)
-30mm keresztirányú CD horganyzott acéllemez bordázat (tengelytáv: max. 40cm)
-1 rtg. gipszkarton burkolat
-glettelés, diszperziós festés (fehér, 2x)
-műterem légtér

hódfarkú cserép fedés
helyenként szines mázas Zsolnay cserép felületekkel
Megtartandó, ahol szükséges javítandó!

Új befalazások a bontott anyagból,
munkaszervezéstől függően a kisebb
nyílásáthidalásokkal együtt építhető

R15 - TETŐHÉJALÁS-TETŐSZERKEZET

R13 - MŰTEREM ZÁRÓFÖDÉM

R02 - TALAJON FEKVŐ ÚJ PADLÓ (PADLÓFŰTÉSSEL)

Meglevő-MEGMARADÓ falazott
szerkezetek nagyrészt tömör
nagyméretű téglából

Csömöszölt beton

R16 - EMELETI KÜLSŐ FAL ÁLTALÁNOS HELYEN
-emeleti beltér
-glettelés, festés szilikátbázisú festékkel (fehér 2x)
-1,5cm meglevő-megmaradó belső vakolat (szükség szerint javítva)
-47cm nagyméretű tömör tégla falazat
-2cm külső vakolat (szükség szerint javítva)
-külső festés 2x (épület sárga színére)

R17 - HÍD PADLÓ
-20mm csaphornyos parketta (svédpadló) szegezve (matt lakkozással 1+2)
-2,4cm meglevő vakpadló a gerendázatra szegezve (szükséges mértékben cserélve)
-meglevő feltáratlan szerkezet
-meglevő alsó hézagos deszkázat
-meglevő stukatúr nádazás
-meglevő 1,5cm mennyezetvakolat
-glettelés, diszperziós festés (fehér, 2x)
-lépcsőház légtér

R15

Feltöltés

Talaj

MEGJEGYZÉS:
-A felmérés a 2008. júniusi állapotot tükrözi.
-A felmérés feltárás, bontás nélkül készült.
-Magassági méretek pontossága: +/- 5cm
-Vízszintes méretek pontossága: +/- 3cm

R18 - PADLÁSTÉR FAL (HŐSZIGETELVE)
-padlástér
-2x 8mm OSB burkolat (átfedésben fektetve, facsavarral rögzítve)
-5/20cm fa pallózat (oszlop kiosztásában)
-pallózat között: 5cm légrés
-pallózat között: 15cm kőzetgyapot hőszigetelés
-meglevő-megmaradó deszkázat
-meglevő-megmaradó tetőoszlopok és burkolattartó oszlopok
-meglevő-megmaradó deszkázat
-meglevő-megmaradó stukatúr
-meglevő-megmaradó belső vakolat
-glettelés, diszperziós festés (fehér, 2x)

R03 - TALAJON FEKVŐ ÚJ PADLÓ (HASZNÁLATON KÍVÜLI TÉR)
(meglevő, töredezett beton aljzat elbontása)
-4cm új aljzatbeton (esetleges későbbi beépítés hasznosítás, vízszigetelés szerelőbetonja)
-10cm tömörített kavicságy a tartószerkezeti terveknek megfelelően
-talaj

R04 - FAL FELTÖLTÉSNÉL
-boltíves pince beltér
-1,5cm meglevő-megmaradó vakolat
-75cm nagyméretű tömör tégla falazat (injektálásos, furatsoros utólagos vízszigeteléssel)
-kavics feltöltés

R19 - MAGASFÖLDSZINTI ÚJ PADLÓ
(Ez a rétegrend a feltárás után helyszíni művezetés keretében pontosítandó!)
-0,8cm greslap burkolat
-ragasztóhabarcs
-önterülő aljzatkiegyenlítés
-4cm új beton aljzat
-meglevő-megmaradó feltáratlan aljzatbeton
-meglevő-megmaradó feltáratlan tégla boltíves födémszerkezet
-meglevő-megmaradó belső vakolat
-boltíves alagsor légtere

R14

R05 - DÉLI FAL FÖLDSZINTEN (ÚJ ABLAK MELLVÉDNÉL)

PADLÁS

-kiállítótér beltér
(teljes helyiségben mennyezetig levert vakolat)
-glettelés, festés szilikátbázisú festékkel (fehér 2x)
-2,5cm légpórusos, előkevert, zsákos szárítóvakolat (OXAL WERTPUTZ)
-0,5cm sólekötő gúz (OXAL VSM)
-61cm bontásból származó nagyméretű tömör tégla mellvédfalazat
-1,5cm külső cementvakolat
-külső festés (az épület sárga színében) 2x

R13
+9,41

R06 - DÉLI FAL FÖLDSZINTEN (ÁLTALÁNOS HELYEN)
-kiállítótér beltér
(teljes helyiségben mennyezetig levert vakolat)
-glettelés, festés szilikátbázisú festékkel (fehér 2x)
-2,5cm légpórusos, előkevert, zsákos szárítóvakolat (OXAL WERTPUTZ)
-0,5cm sólekötő gúz (OXAL VSM)
-47cm feltételezett vastagságú nagyméretű tömör tégla falazat
(injektálásos, furatsoros utólagos vízszigeteléssel)
-15cm feltételezett vastagságú ciklop kőburkolat
(tégla díszfelületek és kőburkolat megtisztítva, kijavítva, pótolva)

+8,69

meglévő padlásfödém kiegészítő hőszigeteléssel

meglévő fa födémre függesztett tömör gk. álmennyezet,
benne rejtett világítás (lásd a belsőépítészeti munkarészt)

R12

stokkolt látszóbeton felület

R07 - SZINTKÖZI FÖDÉM (ÁLMENNYEZET NÉLKÜL)

R18

A1
04

A2
01

meglévő fa födémre függesztett
tömör gk. álmennyezet, benne rejtett világítás
(lásd a belsőépítészeti munkarészt)
E24_04_02
KÖZLEKEDŐ

K1.6

A5
08

B2.3

R08 - SZINTKÖZI FÖDÉM (ÁLMENNYEZETTEL)

PADLÁS

bm = 2,09

A3
01

kétállószékes-dúcos tetőszerkezet

bm = 4,50

E24_04_01
MŰTEREM-KIÁLLÍTÓTÉR

bm = 3,20

-emeleti tér
-20mm csaphornyos parketta (svédpadló) szegezve (matt lakkozással 1+2)
-2,4cm meglevő vakpadló a gerendázatra szegezve (szükséges mértékben cserélve)
-22-24cm gerendázat (feltételezett méret!)
-gerenda között: salak feltöltés
-gerenda között: gerenda felénél lécre ülő 2,4cm deszkázat
-gerenda között: 10cm légrés
-2,4cm alsó hézagos deszkázat
-stukatúr nádazás
-meglevő 1,5cm mennyezetvakolat
-glettelés, diszperziós festés (fehér, 2x)
-földszinti kiállítótér

R11

-emeleti tér
-20mm csaphornyos parketta (svédpadló) szegezve (matt lakkozással 1+2)
-2,4cm meglevő vakpadló a gerendázatra szegezve (szükséges mértékben cserélve)
-22-24cm gerendázat (feltételezett méret!)
-gerenda között: salak feltöltés
-gerenda között: gerenda felénél lécre ülő 2,4cm deszkázat
-gerenda között: 10cm légrés
-2,4cm alsó hézagos deszkázat
-stukatúr nádazás
-meglevő 1,5cm mennyezetvakolat
-18cm légtér a kétirányú CD horganyzott acéllemez bordarendszer rugós függesztői között
-30mm hosszirányú CD horganyzott acéllemez bordázat
(tengelytáv: max. 100cm)
-30mm keresztirányú CD horganyzott acéllemez bordázat
(tengelytáv: max. 40cm)
-1 rtg. gipszkarton burkolat
-glettelés, diszperziós festés (fehér, 2x)
-földszinti kiállítótér

SZERZŐDÉS CÍME:

R09

R10

+4,34

A PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2010PROGRAM KERETÉBEN A

ZSOLNAY
KULTURÁLIS NEGYED

+4,19

+3,60

TERÜLETÉN BONTÁSI, MÉLY- ÉS MAGASÉPÍTÉSI, MŰEMLÉKÉS HOMLOKZATREKONSTRUKCIÓS, ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI,
VALAMINT FEJLESZTÉSI, TOVÁBBÁ KIVITELI TERVEZÉSI
FELADATOK ELLÁTÁSA

+3,60

R16

meglévő fa födémre függesztett tömör
gk. álmennyezet, benne rejtett világítás
(lásd a belsőépítészeti munkarészt)

meglévő fa födémre függesztett tömör gk. álmennyezet,
benne rejtett világítás (lásd a belsőépítészeti munkarészt)

BERUHÁZÁS HELYE:

7630 PÉCS, ZSOLNAY VILMOS UTCA 37. ZSOLNAY MAUZÓLEUM
FELSŐ VÁMHÁZ UTCA - MAJOR UTCA - BASAMALOM UTCA - ZSOLNAY V. U.

nagyméretű tömör tégla falazatok
ÉPÍTTETŐ:

E24_03_06
HÍD

R09 - ZÁRÓFÖDÉM (KÖZLEKEDŐNÉL)
-tetőszinti közlekedő
-20mm csaphornyos parketta (svédpadló) szegezve (matt lakkozással 1+2)
-2,4cm új vakpadló a párnafákra szegezve (szintemelés)
-lécváz (2,4x5 párnafa) az elbontásra kerülő burkolat helyén
-meglevő-megmaradó vakpadló
-19-20cm gerendázat (feltételezett méret!)
-gerenda között: salak feltöltés
-gerenda között: gerenda felénél lécre ülő 2,4cm deszkázat
-gerenda között: 10cm légrés
-2,4cm alsó hézagos deszkázat
-stukatúr nádazás
-meglevő 1,5cm mennyezetvakolat
-18cm légtér a kétirányú CD horganyzott acéllemez bordarendszer rugós függesztői között
-30mm hosszirányú CD horganyzott acéllemez bordázat (tengelytáv: max. 100cm)
-30mm keresztirányú CD horganyzott acéllemez bordázat (tengelytáv: max. 40cm)
-1 rtg. gipszkarton burkolat
-glettelés, diszperziós festés (fehér, 2x)
-emeleti légtér

bm = 3,65

műemlékileg védett díszes kerámia burkolat
eozin betétekkel lófejes korlátgyámokkal
(egy korlátgyám sérült - javítandó)

A2
02*

A2
02

A2
02

E24_03_01
ELŐTÉR

ÉPÍTTETŐ KÉPVISELÕJE:

L3
iparművészetileg védett lépcső
új acél tartószerkezettel
(lásd az EKA24K16 tervlapot és
a tartószerkezeti munkarészt)

K1.5

leereszthető biztonsági rács

A1
15

L1
06

B2.1

E24_02_01
LÉPCSŐHÁZ

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
7621 PÉCS, SZÉCHENYI TÉR 1.

A1
02

belső vászon árnyékoló
bm = 3,60

A2
02

L2
06

PÉCS2010 MENEDZSMENT KÖZPONT
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
7621 PÉCS, MÁRIA U. 9.
TEL.:06-72-514-810
MÉRNÖK:

METRÓBER - FŐBER KONZORCIUM
BEKE LÁSZLÓ
TERVELLENŐR:

R17

R08

R07

±0,00

GENERÁL KIVITELEZŐ, VÁLLALKOZÓ:

±0,00

ALÁÍRÁS:

RENESZÁNSZ KŐFARAGÓ ZRT.
2543 SÜTTŐ, RÁKÓCZY UTCA 64.
-0,27
A2
12

A1
14

KONZORCIUMI PARTNER:

-0,36

R06

-0,56

MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT.
1149 BUDAPEST, PILLANGÓ UTCA 28.

meglévő fa födém

új válaszfal

A4
04
GENERÁL TERVEZŐ:

E24_02_04
RUHATÁR KIADÓ

E24_01_01
KIÁLLÍTÓTÉR
R19

-2,60

ALÁÍRÁS:

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL
DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IRODÁJA
7624 PÉCS, SZENT ISTVÁN TÉR 15.

VS01-VS26 vitrinek
(lásd a belsőépítészeti
munkarészt)

-2,77

MCXVI ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT.
BP. 1117 FEHÉRVÁRI ÚT 35.
TEL: 06-1-365-14-42
INFO@MCXVI.HU - WWW.MCXVI.HU

bm = 3,56

stokkolt
látszóbeton
felület

bm = 3,76

jó állapotban lévő
kerámia korlát

bm = 2,36

bm = 2,36

ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG:

meglévő fa födémre függesztett tömör
gk. álmennyezet, benne rejtett világítás
(lásd a belsőépítészeti munkarészt)

FELELŐS TERVEZŐK:

K1.1

sínes megvezetésű
belső vászon árnyékoló
1,35

B2.4

HASZNÁLATON KÍVÜLI TERÜLET

új feltöltés

bm = 2,50

R02

injektált, utólagos fal-vízszigetelés

B1.1

-4,12

BARNA BALÁZS
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ É2 03-0342 /07
TEL.: 06-30-513-30-51

ALÁÍRÁS:

ALÁÍRÁS:

ALÁÍRÁS:

ALÁÍRÁS:

ABORA KFT.
MÉRNÖKI TERVEZŐ ÉS OKTATÓ MŰHELY KFT.
1085 BUDAPEST JÓZSEF KRT. 60. TEL: 06-1-3134102

HORVÁTH KUND HMS-PLAN
STATIKUS TERVEZŐ T-T / 01-8986
TEL: 06-20-411-72-17
KOLAROVSZKY LÁSZLÓ KŐRÖS CONSULT KFT.
GT 04-212-2000
TEL.: 06-1-365-1656

STATIKA:

R04
ÉPÜLETGÉPÉSZET:

-5,00
-5,28

ALÁÍRÁS:

R03
-5,45

A magasföldszinten lévő E24_02_02 (közlekedő)
és a földszinti E24_01_01 (kiállítótér)
közötti szintkülönbség 135 cm kell legyen!
A pontos szintkülönbséget tervezői művezetés
keretein belül kell beállítani a bontási munkák után!

ÉPÜLETGÉPÉSZET,
BELSŐ KÖZMŰ:

KOLAROVSZKY LÁSZLÓ KŐRÖS CONSULT KFT.
GT 04-212-2000
TEL.: 06-1-365-1656

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG:

KOVÁCS LÁSZLÓNÉ HOMMONAY ZSUZSANNA
V-T01-0069
TEL.: 06-20-411-3108

KÖRNYEZET TERVEZÉS
ÉSZAKI TERÜLET:

MOHÁCSI SÁNDOR STUDIO73
K2 02-0627/04
TEL.: 06-30-620-4573
SZABÓ NORBERT
TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐ
TEL.: 06-70-337-8276
WEICHINGER MÓNIKA
REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ É2 01-4556/04
TEL.: 06-20-476-7644

TŰZVÉDELEM:

REHABILITÁCIÓ:

TERVLAP MEGNEVEZÉSE:

SIKORSKI HÁZ - GYUGYI GYŰJTEMÉNY

A-A METSZET
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NEGYED

8,43

TERVFÁZIS

52

SZAK
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ÉPÜLETSZÁM RAJZSZÁM
FILE: EKA_24_K05_0.pdf/dwg

ÉPÍTÉSZET
LÉPTÉK

M 1:50

DÁTUM

2009.09.25.

KIVITELI TERV

REVÍZIÓ

bm = 2,37

R01a
A1
17

TÉMAFELELŐS TERVEZŐ:

R05

BARANYI-CSABA KATALIN
VEZETŐ TERVEZŐ É1 01-4659 /07
TEL.: 06-70-253-31-19
HERCZEG LÁSZLÓ
VEZETŐ TERVEZŐ É1 01 3549/12
TEL.: 06-20-960-29-26
PINTÉR TAMÁS JÁNOS
VEZETŐ TERVEZŐ É1 01-3951 /05
TEL.: 06-20-364-81-63
PINTÉR TAMÁS JÁNOS
VEZETŐ TERVEZŐ É1 01-3951 /05
TEL.: 06-20-364-81-63
LACZÓ ZOLTÁN
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ É2 01-4670 /05
TEL.: 06-70-591-82-26

