EeütĘGEel az eOĘUeJ\iUtRtt
vaVEetRQ I|GéPSDQeOEen

6. V]RmV]éGRV mXQNDiOORmiVRN
IDODLQDN feOVĘ rögzítéVe M=1:5

|QKRUGó

QyQLXV] rögztWĘ, teheUEíUiV:0,4KN

85,00

eOĘregyirtRtt I|GéPSDQel
lelógó ERUGiMiQDN nézete

2. függesztett mennyezet
EĘYtWésnél M=1:5

3. nyílászáró beépítés felsĘ
csomópont M=1:5

lelógó PRQROLt vaVEetRQ gereQGa

acéOU~G a QyQLXV] U|J]tWĘN merevítéVére KiURm
LUiQ\EDQ feOV]erelve

1. szerelt fal és függesztett
mennyezet csatlakozása M=1:5
QyQLXV] függeV]WĘ DOVy tartóeleme

nóniusz függeV]WĘ alsó tartóeleme

önhordó szerelt fal felső rögzítése

18,0

18,0

400,0

1,00

a falváz vízszintes gerendáin átmeQĘ M6-os
csavar a gerendák összefogásához és az Lacélok rögzítéséhez

mennyezet tROGis Kelye
EĘYtWpVeOĘtt a fal külsĘ VtNja

12,5

12,5

100,0

5,00

12,5

12,5

stúdiótér KĘVzigetelt, függesztett mennyezete

rétegelt lemez fJJĘOeges léc a gipszkartonborítás
facsavarokkal való rögzítéséhez

1 cm YDVtag rétegelt IXUQérlemez az
DOVy JLSV]NDUWRQ ODSRN FVDYDUR]iViUa

4cm magaV UA 50/40 1mm falvaVWagViJ~ acél tartySrRILl, NLRV]WiV
KRVV]LUiQ\EDQ 77cm-enként

2 réteg JLSV]NDUtRQ lemez fDFVDYDUUDl
rögzítve

2,7cm mDJDV60/27 kereV]WLUiQ\~ CD U|J]tWĘSURfLO a meneteV V]iU éV a
feOVĘ JLSV]NDUtRQ réteg rögzítéVére, NLRV]WiV40cm-enként
kereV]WLUiQ\EDn

2x18mm vastag rétegelt lemez
vízszintes mHUHYtWĘERUGD

1,00

12,5

5cm üveJJ\DSRt KĘV]LJeteléV
10cm üveJJ\DSRt KĘV]LJeteléV
12,5

párazáró fólia a feOVĘ sarokban két oldalú
párazáró ragasztószalaggal felületfolytonosítva

V]RPV]pG
mXQNDiOORmiV

két ROGDO~ SiUD]iUy UDJDV]WyV]DODJ a
fal éV a f|Gém SiUD]iUy fyOLiLQDk
felületfRO\WRQRVtWiViUa

1,25cm YDVWDJ JLSV]NDUWRQ lemez a CD SURfLORNKR] J\RUVéStWĘ
FVDYDURNNDO 17cm-enként rögzítve

R7

párazáró fólia a feOVĘ sarokban két oldalú
párazáró ragasztószalaggal felületfolytonosítva

2x18mm vastag rétegelt lemez
vízszintes mHUHYtWĘERUGD

M6-RV ODSRV feMĦ meneteV V]iU a
rögzítĘSURILOKR] FVDYDUR]iVVDl
rögzítve

5,00

M6-os lapos feMĦ menetes szár a
rögzítĘSURILOKR] csavarozással
rögzítve
2x18mm vastag rétegelt
lemez IJJĘOeges borda
cnc marógéppel kivágva

40

12,5
2,60

1,25

~M mennyezeti elem SiUD]iUy IyOLiMa
kéWROGDO~ SiUD]iUy ragasztószalaggal a
NRUiEEDQ kéV]OĘ fyOLiKR] UDJDV]WYa

SiUD]iUy fólia a mennyezet ROGDOiUa
feOKDMtYD és ragasztYa

400,0

4,00

12,5
2,70
5,00
10,00

rétegelt lemez gerenda

1,25

1,25

M6-os lapos feMĦ menetes V]iU a
rögztWĘSURILOKR] FVDYDUR]iVVDl
U|J]tWYH

takarólemez

10,00

3 irányú beállítást lehetővé tevő
acélkapcsolóelem a falvázak
csavarral történő megtámasztásához

M6-os lapos feMĦ menetes szár a
rögzítĘSURILOKR] csavarozással
rögzítve
2x18mm vastag rétegelt
lemez IJJĘOeges borda
cnc marógéppel kivágva

rétegelt lemez fJJĘOeges léc a gipszkartonborítás
facsavarokkal való rögzítéséhez

1,25

UA50/40 függesztőprofil

60/27 CD rögzítĘSrRILl

170,0

12,5
2,70
1,00

a falváz vízszintes gerendáin átmeQĘ M6-os
csavar a gerendák összefogásához és az Lacélok rögzítéséhez

5,00
170,0

rétegelt lemez gerenda

60/27 CD rögzítĘSrofil

az
|QKRUGy
fDOSDQel
feOVĘ
meJWimDV]WiVa
öVV]HFVavarRzRtt L-acéORNNDl. FDOYDVtDJVig:1,5mm,
RYiOfXUDWWDO kereV]WLUiQ\~ EeiOOtWiVUa

acél kengyel a rögzítĘVLQek
függeV]WéVéhez

1,5mm vastag acél L-profil a falak kereV]WLUĦQ\~ és
IJJĘOeges beállítási lehetĘséggel

1mm falvastagságú acél UA 50/40
függesztĘSURILl

60/27 CD rög]tWĘSrofil

60/27 CD rögzítĘSrofil

takarólemez

1mm fDOYDVWDJViJ~ acél UA 50/40
függeV]tĘSURILl

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

acél kengyel az UA profilon

1mm fDOYDVWDJViJ~ acél UA 50/40
függesztĘSURILl

1mm falvastagságú acél UA 50/40
függesztĘSURILl

R8

rögzítĘSiOFa

acél kengyel az UA profilon

acél kengyel az UA profilon

1,5mm vastag acél L-profil a falak kereV]WLUĦQ\~ és
IJJĘOeges beállítási lehetĘséggel

R8

rögztWĘSiOFa

10,00

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

R8

R8

rögzítĘSiOFa

KRUJDQ\]RWW L-acél lemez M6-RV FVDYDUUDl
rögzítve RYiO IXUDttal eOOittva a IDOSDQel
KRVV]LUiQ\~ EeiOOtWKDWyViJD mLDWt

nóniusz függeV]WĘ alsó tartóeleme

170,0

nóniusz függeV]WĘ alsó tartóeleme

1 réteg SiUD]iUy fyOLa

mereYtWĘERUGD rétegelt lemez faékkel
rögzítve

1cm vaVWag IXrnérlemez alVó rögzítĘviz (mennyezetfĦWéV FVĘYezetékHL
LV ezekre feNV]enek fel)
2,5cm két réteg gLSV]NDUWRn ERUtWiVfDFVDYDURNNDl rögzítve

12,5

12,5

100,0

5,00

12,5

12,5

fDFVDYDUU|J]tWpV

gletteléV XWin felha]QilóL Lgény V]erLQt feVWpV vagy WDSpWi]iV

önhordó rétegelt lemez falváz

üveggyapot hőszigetelés

R7

CW 60/27 rögzítőprofil

R7

stúdiótér KĘVzigetelt önhordó fala
2,5cm két réteJĦ JLSV]NartRQ ERrítiVfaFVavarRkkal rögzítve

2rtg gipszkarton lemez

rétegelt fXUQérlez |QKRUGy fDYiz
a IDYi] elemeL között 15cm üveJJ\DSRt KĘV]LJeteléV
SiUD]iUy fyOLa
2,5cm két réteJĦ JLSV]NartRQ ERrítiV

Hory Gergely

Diplomatervezés, MIM City

©2013

18mm vastag rétegelt lemez elemek összefogása csavarokkal
felső összekötőborda 2x100x18

függőleges léc a gipszkarton lapok csavarozására

csavarozóelem 80x12

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

függőleges léc a gipszkarton lapok csavarozására

5. mXQNDiOORmás szerelt fDOiQDN alsó részlete
M=1:5
faék

MIM City CC-metszet M=1:50

merevítőelem 100x18

napkollektorok
leterheléssel installálva

R9
0,68

2,5cm 2 réteg gipszrost lemez (táblaméret:60cmx120cm)
üreges padló horJDQ\]ott acél lábakra állítva 60cm-eQNéQt
13cm cellulóz-szálas KĘV]LJetelés fújt teFKQROyJLiYDl
felhordva
megléYĘ szerkezetek:

6cm aljzatbetoQ

R9

horganyzott acél tartóláb

12,5

100,0

5,00

12,5

betRQ járdalap

12,5

R4

+19,00

R20

fal párazáró fóliája túllógatva és felhajtva
a gipszrost lemezre

R18

BX]RQ DPH polipropiléQ tartóláb

+16,90

automatikusan nyíló ajtó

revíziós nyílás

merevítĘ elem

csp01

szeOOĘ]Ę csatorna

R7

3,83

40,0

0,80

1,28

35,0
170,0

125,0

130.0

faékek a függőleges bordák toldásánál

18,0 62,0

+17,90
horganyzott acél csatorna

0,22

18,0

18,0

130,0

88,0

18,0

1,8

18,0

+18,30

0,42

4,0
12,5
12,5

12,5

12,5

vízszintes merevítőlemez végének kialakítása a
függőleges bordához való csatlakozáshoz

18,0

88,0

Buzon DPH polipropilén tartóláb

100,0

50,0

a KĘV]LJetelés között fJJĘOeges
rétegelt lemez mereYtWĘODSRk

4,0

18,0 12,5 12,5
4,0

22,0

+18,30

1,30

12,5

0,40

30cm eOĘUeJ\iUWRWW vasbeWRQ födémSDQel

170,0

2 réteg gipszrost lemez üreges padló

hajópadló teraszburkolat

ékelés

4cm acélbetoQ

kétszárnyú KĘV]LJeteOĘ üvegezéVĦ alumínium
nyílászáró

végigmeQĘ élére állított falvázelem
M6-os csavarokkal összefogva

vízsziQtes mHUHYtWĘERUGD
kiékelve

3,37

cellulóz-szálas KĘV]LJetelés
fújt technológiával

2x18mm rétegelt lemez az
ajtótok fogadására
rugalmas hézagtömítés

tartósan rugalmas lég és párazáró
szilikon kitt habzsinór háttámasszal

faék

körben elhúzható térelválasztó
függöny

0,12

gumilemez borítás
két réteg gipszrost lemez

horganyzott acél csatorna

1 réteg mĦDQ\DJ párazáró fólia

KĘV]LJetelés síkja
Schüco AWS 50
alumínium nyílászáró

+22,30

+22,20

4mm SDGOyV]ĘQ\eg (igéQ\ szerLQt változhat:OLQyOeum/parketta)

alsó összekötőborda 2x100x18

kereszt irányú párnafa

EĘYítés LUiQ\a

Szerelt munkaállomás padlója

4. munkaállomás teraszajtajának alsó részlete
M=1:5

60,0

csp03

68,0

2,70

terasz ajtó

csp04

R23

+14,00

Emeleti köztes tér padlója a déli oldalon
(loggia)

2,21

+14,05

0,17

1,5mm vastag acél L-profil a beWRQKRz
lecsavarozva(M6) a falváz alsó
megtámasztásához 40cm-eQNéQt

R11

1,20

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

R10
0,16

gumilemez

1,43

R11

R17

R8

meglévĘ eOĘregyártott vasbeton falpanel, rajta
kívül megléYĘ mĦNĘEevonat

+12,70
0,22

0,40

22mm KĘNezelt teraszburkolat

0,12

5cm magas párnafa keresztirányban
8,8 cm magasra állított polipropilén tartólábak
megléYĘ szerkezetek:
4cm acélbeton
6cm aljzatbeton

Hory Gergely

30cm eOĘUegyártott vasbeton födémpanel

párazáró fóliák a csatlakozásnál
speciális kétoldalú ragasztószalaggal
felületfolytonosítva

HUHGHWLiOODSRWEDQPHJPDUDGyIDOV]HUNH]HW~MQ\tOiV]iUyNNDO
18mm vastag rétegelt lemez
vízszintes mHUHYtWĘERUGD

R7

IJJHV]WHWWKĘV]LJHWHOWPHQQ\H]HW
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

PHJPDUDGyKRPORN]DWLIDOSDQHO

NDYLFViJ\

EHWRQV]HJpO\HOHP

~MQ\tOiV]iUyN

[EHWRQMiUGDODS

ORJJLDKDMySDGOyEXUNRODWD

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

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

2,70
1,20

0,40
0,12

0,22

csp02

frekvenciaváltós ventilátor
3,83

1,76

keWWĘV üvegezéVĦ nyílászáró alumínium tokban
frekvenciaváltós ventilátor

2,70

1,43

fali tĦzcsap
helye

R21

cellulóz szálas fújt KĘV]LJetelés a teljes szinten
(eOVĘ ütemben készül)

R22

+5,74

+5,60

2,21

kavicságy, lábakon álló
tálcán
0,17

KĘV]LJetelés lezárása
bádoglemezzel

bádoglemez szegély

+4,60
födém átfúrása KĘV]LJetlés
folyamatossága miatt

kétszárnyú KĘV]igeteOĘ üvegezéVĦ alumínium
nyílászáró

acél mellvéd, elemei
között acél drótháló

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

tribün fĦUpV]Hlt fa
tartószerkezettel

+2,30

színes nemesvakolat
vakolat

R4

R4
KĘV]LJeteOĘ rendszeUĦ vakolat
polisztirolhab KĘV]LJeteléssel

extrudált lábazati
KĘV]LJetelés

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

extrudált polisztirol szigetelés

R5

+-0,00

+-0,00

+-0,00

R6
-1,80

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

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

mennyezetIĦtés

új nyílászáró (nincs
KĘV]LJetelési követelmény)

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

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

2,21

0,16
0,17

2,40

+8,50

2,21

200,0

IĦtési IĘvezetékek helye

2,40

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

gipszkartonlemezek
rögzítése facsavarral

rovarháló
szeOOĘ]Ę kürtĘ

0,15

1,5mm vastag acél vaktok a fJJĘOeges
vázbordához rögzítve

fugázó gipsz

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

függesztett mennyezet (nóniusz U|J]tWĘNNel)

5,29

12,0

JpSpV]HWLV]HUHOYpQ\HN IĦWpVOpJWHFKQLND

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

R14
+9,80

+9,89

2,19

12,5

18,0

R9

2,40

600,0

12,5

gipszkarton lemez takaróelem

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

~MKĘV]LJHWHOWPXQNDiOORPiV

csp05

1,76

100,0

12,0

50,0

50,0
200,0

18,0

UiFVDWODNR]iVDIĦWpVLIĘYH]HWpNUH

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

új színe]Ę vakolat

2,40

üveggyapot KĘV]LJetelés

12,5

12,5

Schüco AWS 50
alumínium nyílászáró

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

12,0

vízszintes mereYtWĘERUGD hornya a
fJJĘOeges
váz
perforációján
átvezetve, faékkel rögzítve

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

38,0

pára és légzáró tartósan rugalmas
szilikon kitt tömítés habzsinór
háttámasszal

faék a vízszintes merevítĘERrda rögzítésére

100,0

párazáró fólia a fJJĘOeges
bordára felhajtva és ragasztva

R7

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

4,16

7. sarokkialakítás vízszintes metszet M=1:5

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

©2013

megmaradó mĦNĘ párkány

5,60

8. 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

Diplomatervezés, MIM City

-2,19
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