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acél kengyel az UA profilon

1,5mm vastag acél Z-profil a falak megtámasztásához
M6-os csavarral rögzítve, hosszirányú beállítási
lehe éggel

1,5mm vastag acél L-profil a falak kere  és
eges beállítási lehet séggel

a falváz vízszintes gerendáin átme  M6-os
csavar a gerendák összefogásához és az L-
acélok rögzítéséhez

nóniusz függe  alsó tartóeleme

rögzít a

1mm falvastagságú acél UA 50/40
függeszt l

R8

R7

60/27 CD rögzít rofil

M6-os lapos fe  menetes szár a
rögzít  csavarozással
rögzítve

2x18mm vastag rétegelt
lemez eges borda
cnc marógéppel kivágva

2x18mm vastag rétegelt lemez
vízszintes m

párazáró fólia a fe  sarokban két oldalú
párazáró ragasztószalaggal felületfolytonosítva

takarólemez

 rétegelt lemez gerenda

rétegelt lemez f eges léc a gipszkartonborítás
facsavarokkal való rögzítéséhez

1. szerelt fal és függesztett
mennyezet csatlakozása M=1:5

2. függesztett mennyezet
ésnél M=1:5
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acél kengyel az UA profilon

nóniusz függe  alsó tartóeleme

rögz a

1mm f  acél UA 50/40
függeszt l

R8

60/27 CD rög rofil

M6-os lapos fe  menetes  a
rögz  l

e tt a fal küls  ja

mennyezet t s elye

 fólia a mennyezet a
fe t  és ragaszt a

 mennyezeti elem  a
ké   ragasztószalaggal a

 ké  f  a

acél kengyel az UA profilon

1,5mm vastag acél Z-profil a falak megtámasztásához
M6-os csavarral rögzítve, hosszirányú beállítási
lehe éggel

1,5mm vastag acél L-profil a falak kere  és
eges beállítási lehet séggel

a falváz vízszintes gerendáin átme  M6-os
csavar a gerendák összefogásához és az L-
acélok rögzítéséhez

nóniusz függe  alsó tartóeleme

rögzít a

1mm falvastagságú acél UA 50/40
függeszt l

R8

60/27 CD rögzít rofil

M6-os lapos fe  menetes szár a
rögzít  csavarozással

rögzítve
2x18mm vastag rétegelt
lemez eges borda
cnc marógéppel kivágva

2x18mm vastag rétegelt lemez
vízszintes m

párazáró fólia a fe  sarokban két oldalú
párazáró ragasztószalaggal felületfolytonosítva

takarólemez

 rétegelt lemez gerenda

rétegelt lemez f eges léc a gipszkartonborítás
facsavarokkal való rögzítéséhez

3. nyílászáró beépítés fels
csomópont M=1:5
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acél kengyel a rögzít ek
függe é éhez

1mm f  acél UA 50/40
függe t l

 függe   tartóeleme

1 cm tag rétegelt érlemez az
   a

60/27 CD rögzít r l

2 réteg t  lemez f l
rögzítve

M6-   fe  menete   a
rögzít  l
rögzítve

R8

4cm maga  UA 50/40 1mm falva ag  acél tart r l, 
 77cm-enként

2,7cm m 60/27 kere  CD f  a menete   é  a
fe  t  réteg rögzíté ére, 40cm-enként
kere n

1,25cm   lemez a CD f  é
 17cm-enként rögzítve

5cm üve t etelé
10cm üve t etelé

stúdiótér zigetelt, függesztett mennyezete

1 réteg  f a

1cm va ag rnérlemez al ó rögzít v z (mennyezetf é  ezeték
 ezekre fe enek fel)

2,5cm két réteg g n f l rögzítve

m m

lelógó t va et  gere a

két    a
fal é  a f ém  f k
felületf a

e regy rt tt é el
lelógó  nézete

eüt el az e e t tt
va et  é e en

 rögz , tehe í :0,4KN

glettelé  n felha ló  gény er t fe  vagy 

acé  a   merevíté ére m
 fe erelve

 L-acél lemez M6-  l
rögzítve  ttal e ttva a  el

 e  m t

az  f el fe  me m a
ö avar z tt L-acé l. F t g:1,5mm,

f  kere  e a

R7

R7 stúdiótér zigetelt önhordó fala
2,5cm két réte  art  rít fa avar kkal rögzítve

rétegelt f érlez  f z

a  eleme  között 15cm üve t etelé

 f a

2,5cm két réte  art  rít

mere  rétegelt lemez faékkel
rögzítve

f

6. m é  m m  ó
 fe  rögzíté e M=1:5
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R9

Szerelt munkaállomás padlója

4mm eg (igé  szer t változhat: eum/parketta)

 1 réteg m  párazáró fólia

2,5cm 2 réteg gipszrost lemez (táblaméret:60cmx120cm)
üreges padló hor ott acél lábakra állítva 60cm-e é t

13cm cellulóz-szálas etelés fújt te l
felhordva

4cm acélbeto

6cm aljzatbeto

30cm e e  vasbe  födém el

meglé  szerkezetek:

5. m más szerelt f  alsó részlete
M=1:5

fal párazáró fóliája túllógatva és felhajtva
a gipszrost lemezre

bet  járdalap

B  DPH polipropilé  tartóláb

1,5mm vastag acél L-profil a be z
lecsavarozva(M6) a falváz alsó
megtámasztásához 40cm-e é t

ítés a

vízszi tes m
kiékelve

végigme  élére állított falvázelem
M6-os csavarokkal összefogva
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hajópadló teraszburkolat

kereszt irányú párnafa

Buzon DPH polipropilén tartóláb

R9R11

Emeleti köztes tér padlója a déli oldalon
(loggia)

22mm ezelt teraszburkolat

5cm magas párnafa keresztirányban

8,8 cm magasra állított polipropilén tartólábak

meglé  szerkezetek:

4cm acélbeton

6cm aljzatbeton

30cm e egyártott vasbeton födémpanel

gumilemez

1,5mm vastag acél L-profil a
betonhoz lecsavarozva a falváz alsó
megtámasztásához 40cm-enként

horganyzott acél tartóláb

rugalmas hézagtömítés
2 réteg gipszrost lemez üreges padló

gumilemez borításSchüco AWS 50
alumínium nyílászáró

tartósan rugalmas lég és párazáró
szilikon kitt habzsinór háttámasszal

ékelés

etelés síkja

2x18mm rétegelt lemez az
ajtótok fogadására

két réteg gipszrost lemez

a etelés között f eges
rétegelt lemez mere k

cellulóz-szálas etelés
 fújt technológiával

4. munkaállomás teraszajtajának alsó részlete
M=1:5
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kétszárnyú igete  üvegezé  alumínium
nyílászáró

színes nemesvakolat
vakolat

ete  rendsze  vakolat
polisztirolhab eteléssel

födém átfúrása etlés
folyamatossága miatt

extrudált polisztirol szigetelés

ke  üvegezé  nyílászáró alumínium tokban

új színe  vakolat

függesztett mennyezet (nóniusz el)

CC

etelés lezárása
bádoglemezzel

új nyílászáró (nincs
etelési követelmény)

+-+- +-

cellulóz szálas fújt etelés a teljes szinten
(e  ütemben készül)

megmaradó m  párkány

frekvenciaváltós ventilátor

rovarháló

mennyezet tés

frekvenciaváltós ventilátor

kavicságy, lábakon álló
tálcán

sze  kürt tési vezetékek helye

fali t zcsap
helye

bádoglemez szegély

csp02

csp05

acél mellvéd, elemei
között acél drótháló

extrudált lábazati
etelés

R4 R4

tribün f lt fa
tartószerkezettel

R9R10

R21 R22
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R5

R14

0,
17

0,
16

3,
83

0,
42

3,
37

0,
68

+18,30

+22,20

+12,70

+16,90

+18,30

+14,00

+17,90

+19,00

+22,30

0,
12

0,
40

2,
21

1,
43

0,
12

0,
40

0,
80

1,
30

0,
22

1,
20

2,
70

0,
22

1,
28

+14,05

+18,30

meglév  e regyártott vasbeton falpanel, rajta
kívül meglé  m evonat

napkollektorok
leterheléssel installálva

R17

R20
R18

körben elhúzható térelválasztó
függöny

merevít  elem revíziós nyílás

terasz ajtó

horganyzott acél csatorna

csp01

csp03

csp04

horganyzott acél csatorna

sze  csatorna

kétszárnyú ete  üvegezé  alumínium
nyílászáró

automatikusan nyíló ajtó

R4

R23

R8
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Schüco AWS 50
alumínium nyílászáró

pára és légzáró tartósan rugalmas
szilikon kitt tömítés habzsinór
háttámasszal

1,5mm vastag acél vaktok a f eges
vázbordához rögzítve

gipszkarton lemez takaróelem

párazáró fólia a f eges
bordára felhajtva és ragasztva

12mm vastag rétegelt lemez f eges elem a
gipszkartonlemezek csavarozására,a bordához
hornyokba beütött ékekkel rögzítve

üveggyapot etelés

fugázó gipsz
gipszkartonlemezek
rögzítése facsavarral

18mm  vastag rétegelt lemez
vízszintes m

párazáró fóliák a csatlakozásnál
speciális kétoldalú ragasztószalaggal
felületfolytonosítva

faék a vízszintes merevít rda rögzítésére

12mm vastag rétegelt lemez f eges elem a
gipszkartonlemezek csavarozására,a bordához
hornyokba beütött ékekkel rögzítve

vízszintes mere  hornya a
f eges váz perforációján
átvezetve, faékkel rögzítve

R7

R7

7. sarokkialakítás vízszintes metszet M=1:58. nyílászáró beépítése, vízszintes metszet M=1:5

 R1 Utcai terasz
22 mm hőkezelt fa teraszburkolat (22 x 100 x 4200 mm, 5 mm-es 
résekkel)
5/8 cm párnafa gumitalpakon 70 cm-enkéntt
1 rtg. kent csapadékvíz szigetelés
6cm aljzatbeton
5cm horganyzott acél trapézlemez
15cm zártszelvényű acél tartószerkezet

R2 nyugati szárny földszint szélső sáv
 10cm lépésálló polisztirol hőszigetelés 
 1 rtg technológiai szigetelés
7cm hálós vasalású aljzatbeton
2mm aljzatkiegyenlítés
 2mm kaucsukburkolat ragasztva

R3 nyugati szárny földszint középső sáv
10cm lépésálló polisztirol hőszigetelés 
1 rtg technológiai szigetelés
5cm hálós vasalású aljzatbeton
22mm ipari parketta

R4 hőszigetelt homlokzat a keleti és nyugati szárny
földszintjén és a negyedik emeleten 
2mm szilikát dörzsvakolat vakolat
alapozó
üvegháló erősítés
10cm polisztirolhab hőszigetelés
1,5cm javított mészvakolat (meglévő felújítva)
38cm kisméretű tömör tégla kitöltőfalazat (meglévő szerkezet)
1,5cm javított mészvakolat (meglévő felújítva)
festés

R5 Keleti szárny fűtött pincepadló
3mm ipari PVC burkolat
2mm önterülő aljzatkiegyenlítés 
6cm aljzatbeton a padlófűtés csővezetékeivel 
technológiai szigetelés 
10cm lépésálló hőszigetelés 
ez alatt a meglévő rétegrend : 
10cm aljzatbeton
15cm homokfeltöltés
30cm vasbeton lemez
5cm szerelőbeton
35cm homokfeltöltés
10cm vasbeton lemez
4 réteg víznyomás elleni szigetelés
6cm aljzatbeton
5cm nádpalló

R6 keleti szárny földszinti padló
3mm ipari PVC burkolat
2mm önterülő aljzatkiegyenlítő
5cm aljzatbeton a padlófűtés szerelvényeivel 
10cm meglévő szerkezeti vasbeton

R7 Szerelt munkaállomás önhordó, hőszigetelt falszerkezete
igény szerint festés/tapétázás/könnyű szerelt burkolat
2,5cm 2 réteg gipszkartonlemez borítás (a fa váz 18 mm vastag 
rétegelt lemezéhez vízszintesen 60cm-enként, függőlegesen 
17cm-enként csavarozással rögzítve)
5cm üveggyapot hőszigetelés (vázbordák közé) 
10cm üveggyapot hőszigetelés (vázbordák közé)  
1 réteg párazáró műanyag fólia 
2,5cm 2 réteg belső gipszkarton lemez glettelve majd festve

R16 középső épületrész padlója
2mm ragasztott padlószőnyeg
30mm kiegyenlítő aljzat a meglévő megrongálódott padozat 
hibáinak kijavítására
4cm acélbeton
6cm aljzatbeton
25cm félig előregyártott vasbeton födém 

R17 Nem járható lapostető
1,5 mm vastag műanyaglemez csapadékvíz elleni szigetelés 
mechanikailag rögzítve
12cm lépésálló austrotherm hőszigetelés
 3mm vastag  öntapadó modifikált bitumenes lemez pára és 
légzáró réteg
3-12cm lejtést adó beton, eps habbal kikönnyítve
15cm meglévő salakfeltöltés
30cm felül bordás vasbeton panel 

R18 Járható terasztető fa burkolattal
22 mm Finnforest Thermowood fa teraszburkolat
(22 x 100 x 4200 mm, 5 mm-es résekkel)
5/8 cm párnafa 70 cm-enként
1 rtg elválasztó polipropilén filcréteg
10 cm bazalt zúzalék ágyazó- szivárgó réteg
1 rtg elválasztó polipropilén filcréteg lazán,
15 cm-es átfedésekkel fedve
10 cm Austrotherm lépésálló zártcellás hoszigetelés
1 rtg. Elválasztó polipropilén filcréteg
1 rtg muanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés lazán fektetve,
forró levegos hegesztéssel felületfolytonosítva
(széleken mechanikai rögzítéssel)
1 rtg alátét-elválasztó polipropilén filc réteg
3-6cm lejtést adó beton
30cm előregyártot vasbeton födémpanel

R19 Járható terasztető beton járdalap burkolattal
35mm 50x50-es beton járdalap burkolat
1 rtg elválasztó polipropilén filcréteg
10 cm bazalt zúzalék ágyazó- szivárgó réteg
1 rtg elválasztó polipropilén filcréteg lazán,
15 cm-es átfedésekkel fedve
10 cm Austrotherm lépésálló zártcellás hoszigetelés
1 rtg. Elválasztó polipropilén filcréteg
1 rtg muanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés lazán fektetve,
forró levegos hegesztéssel felületfolytonosítva
(széleken mechanikai rögzítéssel)
1 rtg alátét-elválasztó polipropilén filc réteg
12-6cm lejtést adó beton eps habbal kikönnyítve
30cm előregyártot vasbeton födémpanel

R20 MIM archívum és tárgyalótér padlója
2mm padlószőnyeg
2cm simítóaljzat
6cm hálós vasalású aljzatbeton, benne padlófűtés szerelvényeivel
technológiai szigetelés, műanyag fólia
12cm lépésálló polisztirolhab szigetelés
15cm meglévő feltöltés, benne hőszigetelt fűtési vezetékek
30cm alul bordás előregyártott vasbeton födémpanel

R21 Első emeleti köztes tér padlója az északi oldalon
3,5cm beton járdalap polipropilén tartólábakra állítva
13cm cellulóz-szálas hőszigetelés fújva
alatta meglévő szerkezetek: 
4cm acélbeton
6cm aljzatbeton
30cm előregyártott vasbeton födémpanel

R22 Első emeleti köztes tér padlója a déli oldalon
22mm hőkezelt teraszburkolat 
5cm magas párnafa keresztben
8,8 cm magasra állított polipropilén tartólábak
13cm cellulóz-szálas hőszigetelés fújva
alatta meglévő szerkezetek: 
4cm acélbeton
6cm aljzatbeton
30cm előregyártott vasbeton födémpanel

R23 Megmaradó észak-nyugati homlokzati fal
1,5cm meglévő mészvakolat (hibáknál javítva)
38cm meglévő kisméretű tömör tégla kitöltőfalazat
1,5cm meglévő mészvakolat festve 

R8 Szerelt munkaállomás függesztett mennyezete
4cm magas 50/40 UA acélprofil tartósinek 75cm-enként
2,7cm 60/27 0,6mm falvastagságú acél CD feresztprofilok 
40cm-enként
1,25cm gipszkarton borítás
15cm üveggyapot hőszigetelé
1,2cm rétegelt lemez lécek 40cm-enként
1,25cm gipszkarton építőlemez a rétegelt lemezekhez facsavarokal 
17cm-enként  rögzítve
1 réteg  műanyag párazáró fólia
1,25cm gipszkarton építőlemez a rétegelt lemezekhez facsavarokal 
17cm-enként  rögzítve
glettelés és festés

R9 Szerelt munkaállomás padlója
igény szerinti burkolat (padlószőnyeg/linóleum/parketta/ 
1 réteg műanyag párazáró fólia
2,5cm 2 réteg gipszrost lemez (táblaméret:60cmx120cm) üreges 
padló horganyzott acél lábakra állítva 60cm-enként
13cm cellulóz-szálas hőszigetelés fújt technológiával felhordva
alatta meglévő szerkezetek: 
4cm acélbeton
6cm aljzatbeton
30cm előregyártott vasbeton födémpanel

R10 Emeleti köztes tér padlója az északi oldalon
3,5cm beton járdalap polipropilén tartólábakra állítva
alatta meglévő szerkezetek: 
4cm acélbeton
6cm aljzatbeton
30cm előregyártott vasbeton födémpanel

R11 Emeleti köztes tér padlója a déli oldalon
22mm hőkezelt teraszburkolat 
5cm magas párnafa keresztben
8,8 cm magasra állított polipropilén tartólábak
alatta meglévő szerkezetek: 
4cm acélbeton
6cm aljzatbeton
30cm előregyártott vasbeton födémpanel

R12 Szerelt vizesblokk padlója
8mm ragasztott kerámialap
1 réteg cementbázisú kétkomponensű használati víz elleni 
bevonatszigetelés
2,5cm két réteg gipszrost lemez üreges padló horganyzott acél 
tartólábakon
13cm cellulóz-szálas hőszigetelés fújt technológiával

R13 Vizesblokk homlokzati fala
1,5cm meglévő mészvakolat
38cm meglévő kisméretű tömör tégla kitöltőfalazat
1,5cm meglévő mészvakolat
10cm multipor ásványi szálas belső oldali hőszigetelő tábla 
1cm vakolat

R14 Meglévő homlokzat felújítva
1cm színes nemesvakolat
25cm meglévő ikersejttégla fal
1cm javító vakolat festve

R15 Középső épületrész felújított homlokzata
2mm szilikátvakolat dörzsölve
alapozó
üvegháló erősítés
10cm polisztirolhab hőszigetelés
1,5cm javított mészvakolat
51cm kisméretű tömör tégla fal
1,5cm javított mészvakolat

faék

faékek a függőleges bordák toldásánál

vízszintes merevítőlemez végének kialakítása a 
függőleges bordához való csatlakozáshoz

függőleges léc a gipszkarton lapok csavarozására

faék

függőleges léc a gipszkarton lapok csavarozására

18mm vastag rétegelt lemez elemek összefogása csavarokkal

5cm-es horony 60cm-enként, közöttük hőszigetelés

felső összekötőborda 2x100x18

alsó összekötőborda 2x100x18

merevítőelem 100x18

csavarozóelem 80x12

önhordó rétegelt lemez falváz

UA50/40 függesztőprofil

 3 irányú beállítást lehetővé tevő  
acélkapcsolóelem a falvázak 
csavarral történő megtámasztásá-
hoz

2rtg gipszkarton lemez

üveggyapot hőszigetelés

önhordó szerelt fal felső rögzítése

CW 60/27 rögzítőprofil
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