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takaró elem zárás jelzᔐ
kontroll kapcsolója

hely 20 zsámolynak

megfelelᔐ fényzáró átfedéssel
(min. 30cm) motorosan ki-be húzható
a zárt állapotról visszajelzést ad
a világítás vezérléséhez

tépᔐzáras rögzítés széles min. 6cm széles
a tépᔐzár fogadásához a egyik felet a szegélyhez kell tᜐzni

a gobelin mögött festett fal
látható felületek: akrilfestett MDF

szín: NCS

több rétegᜐ, teljesen fényzáró speciális függöny
un. "black out" anyagból antracit, sᜐrᜐ szövésᜐ,

fénytelen felülettel

függöny helye széthúzott állapotban

fényzáró vályú

információs
felület

matt fekete
imbuszcsavarral,
szerelhetᔐen rögzítve

tépᔐzáras rögzítés széles min. 6cm széles
a tépᔐzár fogadásához a egyik felet a szegélyhez kell tᜐzni

BEHÚZOTT FÜGGÖNY
(mögötte a gobelin-nel)
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LÁTOGATÓKÖZPONT
A ZIRCI CISZTERCI
APÁTSÁGBAN

BELSᔀÉPÍTÉSZETI
KIVITELI TERV

ÉPÍTTETᔀ:
Zirci Ciszterci Apátság

BELSᔀÉPÍTÉSZ TERVEZᔀ:
Földes és Társai Építésziroda Kft.
1016 Budapest, Lisznyai u. 24.
tel.: 06 1 788 9383
email: studio@foldesarchitects.hu

MEGJEGYZÉSEK:
A belsᔐépítész kiviteli terv nem választható el
az építészeti tervtᔐl, mert információkat
tartalmaz az építᔐmesteri munkákról (burkolómunkák,
álmennyezetek, stb.). Ugyanígy figyelembe kell
venni az épületgépészeti és villanyszerelési
munkák során is (szaniterek, elektromos kiállások
pontos helye).
A szakipari munkák ilyen összehangolása
a generálkivitelezᔐ feladata!
Az egyedi bútorokról gyártmányterv készítendᔐ,
melyet a tervezᔐvel egyeztetni kell és amely
csakis a tervezᔐ aláírással történᔐ
jóváhagyása után valósítható meg.
Felmérés:
A beépített bútorok és szerkezetek gyártásának
megkezdése elᔐtt a méreteket a helyszínen
ellenᔐrizni kell. Tervlapról méretet levenni tilos!
Padlóburkolatok:
A burkolatok mennyiségei az építész terv
költségvetési kiírásában szerepelnek.
Kiegészítᔐk:
Minden gyártmány kiegészítᔐ szerkezetet
(bútorvasalatok, szerelvények stb.)
a tervezᔐkkel egyeztetni kell. Csak a tervezᔐk által
jóváhagyott, leszignált terméket lehet beépíteni!

Ha a tervektᔐl való bármilyen eltérés felmerülne,
azt csak a tervezᔐvel egyeztetve,
tervezᔐ jóváhagyó aláírása esetén lehetséges.
Több tervsorozat esetén
a késᔐbbi tervlapok mindig felülírják a régebbieket!

A tervek szerzᔐi jogi védelem alatt állnak!

FELELᔀS TERVEZᔀ:
Földes László     É1 01-0931/06

BELSᔀÉPÍTÉSZ TERVEZᔀ:
Szlabey Balázs
Vértesy Ági

VILÁGÍTÁSTECHNIKA:
Haász FerencMEGJEGYZÉS:

Az anyagokat referencia alapján kell pontosítani, vagy
próbadarabbal igazolni a fényáteresztési és
állékonysági tulajdonságait!
A látható rögzitᔐelemekbᔐl mintadarabot kell bemutatni,
és csak jóváhagyás utánszerezhetᔐk be!

FÜGG. METSZET

az ülᔐzsámolyok betolhatók a keret alá (össz. 20-20db)


