
+12,10

+11,98

+3,55 tető

0,09 terep

+15,64

+11,205

+0,14

+3,01

+2,55

+1,765
+2,66

+5,46
+4,565

+4,215

+14,20

+17,28

+11,22 szomszédos lakóház

±0,00 = 81,97 mBf.
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+0,94
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0,06 belépő

+3,55

+3,20

+1,43 mellvédfal

+0,26 rámpa
+0,66 udvari terasz

+12,485

+11,22 szomszédos lakóház

+0,17 lábazat

+8,95
+9,24

+6,50

+8,00

+4,74

+0,17

+5,44 gerinc

+4,40 eresz

+2,775

+1,93

+2,84

+10,30

+14,385

+14,785

+10,70

+9,64

+10,44+10,37

+12,47

+12,84 támpillér

+0,48 mellvédfal

7 %

a gerinc emelkedése: 2,6 %

18,5 %

17,62 %

4,69 %

17,19 %7,25 %

a nyílás fölött 8 cm vb. lemez
kürtőlerekesztés készül

Déli homlokzat
Meglévő PMK épület tervezett állapota

Építtető:
 (6801 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)

Tervező:

Építészet: Janáky György
(Janáky és Füredi Építészstúdió Kkt.)

Janáky István DLA
(Hely Bt.)

Janáky és Füredi Építészstúdió Kkt.
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Tartószerkezet: R.H.K. Kft.

Épületgépészet: PPR Plan Kft.

Épületvillamosság: Artvill Kft.

Színpadtechnika és
audiovizuális
rendszerek: Kotschy és Társai Kft.

Belsőépítészet: Kroki Kft.

Környezetrendezés,

UILANDSCAPEARCHITECTS Kft.
közművek, közlekedés,
közvilágítás:

Tűzvédelem: VENGUARD Kft.

Janákyné Füredi Gizella
(Janáky és Füredi Építészstúdió Kkt.)

Építész munkatárs:

Pataky és Horváth Építésziroda Kft.Vízszigetelés:

m = 1:50

 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tégla falfelületek, mellvédek: meglévő kisméretű nyerstégla fal, fakó sárgás
színárnyalatú falazótéglából, letisztítva.
A pótlások, befalazások, az udvarbeépítés

Lábazatok: meglévő, nyers betonfelület.

Megmaradó helyzetű ablakok: (utcai épület nyugati lépcsőházán, udvari homlokzatán,
az összekötő szárnyaknál és az öltözőszárnyon): a meg

Süllyesztett udvar üvegfalai hőszigetelő üvegezésű faajtók és fix faablak mezők,

Bádogos szerkezetek: fallefedés, ereszcsatorna, lefolyó és könyöklők
titáncink lemezből

Fedés: B65 CEMBRIT

falai és mellvédei a meglévővel azonos színű
kisméretű téglából készülnek.

Faburkolatú külső falak: keleti (utcai) homlokzat földszintjén, déli öltöző
bejáratnál, déli és északi összekötő épületrésznél:
a meglévővel azonos profilú függőleges, hornyolt,
hőszigetelt deszkaburkolat, vastaglazúrral

Főbejárati ajtósor: huzalbetétes üvegezésű felújítandó faajtók, köztes fix
mezőkkel, a meglévőkkel azonosan, vastaglazúrral

Földszinti ajtók: a déli öltözőbejárat, a főbejárati menekülő ajtó, a nézőtéri
menekülő ajtó és a díszletfeladó ajtó faszerkezetű, hornyolt
függőleges külső deszkaburkolattal (a nézőtéri és a
díszletfeladó ajtó hangszigetelt), vastaglazúrral

lévővel azonos osztású hőszigetelő üvegezésű faablakok,
vastaglazúrral

vastaglazúrral

hullámpala, natúr szürke

és szobrász szakkör ajtaja:

AM12

LM7/M

SZOMSZÉDOS LAKÓHÁZ

MF1
ÁRKÁD

AM1

AMOK

LM3/M

AM7

AM9

ÉM  12/M

Utcai főhomlokzat a meglévővel azonos osztású, sorolt hőszigetelő üvegezésű
fa ablakok; az ablakok előtt a meglévővel azonos trapézszelemeleti ablakai:
vényű, vastaglazúrral festett fa elem rácsozattal

a tetők magassági értékei (szintkottái) a
hullámpala fedéllemez alsó síkjára
(fogadósíkjára) vonatkoznak!

a csatlakozó terepet és térburkolatokat lásd
a környezetrendezési terven!

Megjegyzés:





LM7A

Utcai főhomlokzat

BETONYP lemez burkolat; függőleges
trapézszelvényű Betonyp díszlécezéssel, a
meglévővel azonos méretekkel, vastaglazúrral

emeleti mellvédjei és attikája:
(A rétegrend az ÉMI jóvágyagyó szakintézeti állásfoglalása
birtokában, annak megfelelő anyagokkal készíthető!)

Budapest, 2012. augusztus hó

Hódmezővásárhely, Petőfi Sándor Művelődési Központ
(6801 Hódmezővásárhely, dr. Rapcsák András út 7.)
teljes rekonstrukciójának, bővítésének és környezete
rendezésének módosított kivitelezési terve


