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300mm névleges méretű
oromszegély kialakítás

2,5cm gyalult, csiszolt oromdeszka külső síkja
(közvetlenül az utolsó szarufára felütve)

Cserépfedés (utcai tetősíkon semmilyen tetőfelépítmény nem jelenhet meg!)

Meglévő, megmaradó törtfehér vakolt ívelt párkány

Meglévő, megmaradó, kiegészítésekkel és
színezéssel felújítandó szürke cementrabic lábazat

d=120mm körszelvényű lefolyócső
pozíció földszinti alaprajz szerint!

333mm névleges méretű,
d=153mm félkörszelvényű csüngőeresz

Meglévő, megmaradó tégla kerítés,
vakolat eltávolítása után telifúgázva

Meglévő, megmaradó tégla kerítés, vakolat
eltávolítása után telifúgázva 90cm-es szakaszon

Új, vízszintes élére állított nyerstégla sor

Meglévő, megmaradó felújítandó acél szerkezetű kapuMeglévő, megmaradó felújítandó acél szerkezetű kapuMeglévő, megmaradó törtfehér
vakolt falfelület, újrafestve

Eredeti, megmaradó tereplejtés

Meglévő, megmaradó és felújítandó
hőszigetelő üvegezésű fa nyílászáró

K1 gépészeti tervek szerint! K2 Leier LSK 20

Külső szárnycserével
hőszigetelő üvegezésű

fa nyílászáró

CSATLAKOZÓ TÉRBURKOLATOK ÉS RENDEZETT TEREP E0 JELŰ TERV SZERINT!

2x2,2 cm gyalult, csiszolt I.o. vörösfenyő kettős deszkaburkolat,
15 cm széles deszkázat + 5 cm széles hézagtakaró

H5

H12

13x15,9/30,0 helyszíni
fagyálló műkő lépcső

1,0%

23x14,95/32 helyszíni
fagyálló műkő lépcső

ALAPOZÁS STATIKAI TERVEK SZERINT!
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300mm névleges méretű
oromszegély kialakítás

Helyszíni műkő
borítású lábazati fal

Csatlakozó zsalukő pofafal kotúrja

Helyszíni műkő szegély
csatlakozó pofafalon

Zsalukő kerítésfal

Helyszíni műkő burkolat

K1 gépészeti tervek szerint!K2 Leier LSK 20

HL 600/2 esőcsatorna csatlakozó

2,5cm gyalult, csiszolt oromdeszka külső síkja
(közvetlenül az utolsó szarufára felütve)

HL 600/2 esőcsatorna csatlakozó

d=120mm körszelvényű lefolyócső

d=120mm körszelvényű lefolyócső

333mm névleges méretű, d=153mm
félkörszelvényű csüngőeresz

15/15 fa oszlop

Cserépfedés

L2

R29
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