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Déli homlokzatfix ü.
AU1

fix ü.
AU1

fix ü.
AU1

fix ü.
AU1

fix ü.
AU1

LU6
fix ü.

Tégla fal, pillér és mellvéd felületek:

Attika és tető alsó síkja:

Alsó szint ablakai:

Felső szint ablakai:

Bádogos szerkezetek: fallefedés, attikacsatorna, lefolyó és üst
vörösréz lemezből

Fedés: B65 hullámpala (CEMBRIT) natúrszürke színben,
tömített átfedésekkel, alátétfedéssel.
Táblaméreteket és lécosztást lásd a hullám
pala fedés és lécezés kiosztási terven RT8/1!

hőszigetelő üvegezésű faablakok, alul befelé
bukó, felül fix szárnyakkal, szürke matt vékony
lazúr felületkezeléssel, külső naphálós árnyéko

záradékkal
lóval, burkolótégla párkánnyal, vakoltfestett

Új PMK épület

Építtető:  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
 (6801 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)

Tervező:

Janáky és Füredi Építészstúdió Kkt.
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1014 Budapest, Tárnok utca 3.

SÉ

ÉÚ  11/Mm = 1:50

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

Janáky István DLA
(Hely Bt.)

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:

format síma (24x11,5x7 cm) téglával, Terra di Siena
színben, 1 cm széles teli, dörzsölt fugázással.

homlokzati tégla falburkolat S.ANSELMO Euro

A mellvédek fedése azonos téglaanyagú.

AU4

Fix fa zsalu a galériaszinten: tölgyfa anyagú, a homlokzati téglaburkolat csorbá
zatában elhelyezett tömör fa zsalu elemek, szürke
matt vékonylazúrral

Megjegyzés: a szerkezetek további részleteit és előírásait
lásd a részlettervekben és az építész műleírásban!

hőhídmentes alumínium fix ablakok biztonsági
hőszigetelő üvegezéssel, matt fekete porszórással

fix ü. fix ü. fix ü.

fix ü. fix ü. fix ü.

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

látszóbeton, durván glettelt, festett felülettel


