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Knauf Integral
bontható álpadló
rendszer állítható

tartólábak

Knauf Integral
bontható álpadló
rendszer állítható
tartólábak

Schüco FWS 35 PD homlokzati függönyfal rendszer fehér színben

Schüco FWS 35 PD homlokzati
függönyfal rendszer fehér színben

Schüco FWS 35 PD homlokzati
függönyfal rendszer fehér színben

Valsir Rainplus vákumos
vízelvezető rendszer
ágvezeték 40 mm

Valsir Rainplus vákumos
vízelvezető rendszer lefolyófej
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Elmich VersiWall GP zöldhomlokzati
moduláris ültetőelem

csepegtető víz- és tápanyagellátó rendszer

aluminium U tartóprofil

növényzet kertészeti terv alapján

vízátvezető nyílás méterenként kialakítva

vízzáró vasbeton konzol (C30/37)
anyagában fehérre színezett

szerelt burkolat rögzítése
méretezett dübelezéssel

75 x 100 mm -es folyóka

Elmich VersiWall GP zöldhomlokzati
moduláris ültetőelem

csepegtető víz- és tápanyagellátó rendszer

aluminium U tartóprofil

növényzet kertészeti terv alapján

szerelt burkolat rögzítése
méretezett dübelezéssel

vízzáró vasbeton konzol (C30/37)
anyagában fehérre színezett

Valsir Rainplus vákumos vízelvezető
rendszer gyűjtővezeték 120 mm

kenhető használati
víz elleni szigetelés

műgyanta
lejtésképzés 0-3,5 cm
2% lejtésben

T62 teherhordó trapézlemez külön
elemenként kibetonozva, így
utólagosan külön is kiemelhetőek
max szélesség: 996 mm

csepegtető víz- és tápanyagellátó rendszer

Elmich VersiWall GP zöldhomlokzati
moduláris ültetőelem

növényzet kertészeti terv alapján

aluminium U tartóprofil
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Schüco FWS 35 PD homlokzati függönyfal rendszer fehér színben
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Schüco FWS 35 PD homlokzati
függönyfal rendszer fehér színben

Valsir Rainplus vákumos
vízelvezető rendszer
ágvezeték 40 mm

Valsir Rainplus vákumos
vízelvezető rendszer lefolyófej

Schüco függönyfal tartóborda rögzítőelem (fix)

Sikaplan SGmA 18 PVC
vízszigetelő lemez vízhatlanul a
függönyfalbordához rögzítve

Schüco függönyfal tartóborda rögzítőelem (fix)

Schüco függönyfal tartóborda rögzítőelem (csúszó kapcsolat)

Austrotherm XPS TOP P hőszigetelés

felületkezelt tölgyfa hajópadló
felületkezelt
tölgyfa hajópadló

felületkezelt párnafa

geotextil fólia

tömörített
kavicságyazat

Beton konzol
pontszerű visszakötése

Schöck elemmel
statikus tervek alapján

Beton konzol
pontszerű visszakötése
Schöck elemmel
statikus tervek alapján

szerelt, anyagában
fehérre színezett

beton burkolat

szerelt, anyagában
fehérre színezett
beton burkolat

Purenit 550MD
hőszigetelés

3 rétegű (4-18-4-18-6) Low-e bevonatos üvegezés
3 rétegű (4-18-4-18-6) Low-e bevonatos üvegezés

neoprén támasz a vízszintes elmozdulás
kiküszöbölésére (a monolit

betonszerkezethez rögzítve)

neoprén támasz a vízszintes
elmozdulás kiküszöbölésére (a
mon. betonszerk.-hez rögzítve)

geotermikus
mennyezethűtési
rendszer gépészeti
kiviteli tervek szerint

geotermikus
mennyezethűtési
rendszer gépészeti
kiviteli tervek szerint

Purenit 550MD
hőszigetelés

neoprén támasz a vízszintes
elmozdulás kiküszöbölésére

(függönyfalhoz rögzítve)

R3 Rétegrend
40 cm  termőközeg
1 rtg  kasírozott geotextil fólia
6 cm  Austrotherm Oázis vízmegtartó réteg
1,8 mm Sikaplan SGmA 18 PVC vízszigetelő lemez
1 rtg Gőznyomás kiegyenlítő, alátét - elválasztó
  polipropilén filcréteg
18 cm Austrotherm Grafit150 hőszigetelés
1 rtg Dörken Delta Reflex párazáró fólia
30 cm Feszített monolit vasbeton födém (C30/37)
1 cm Baumit Ratio Slim belső vékonyvakolat
1 rtg Diszperzit beltéri alapozó
2 rtg Héra Prémium fehér belső falfesték

R4 Rétegrend
10-15 cm Anyagában fehérre színezett mon. vb. konzol
1,8 mm Sikaplan SGmA 18 PVC vízszigetelő lemez
1 rtg Gőznyomás kiegyenlítő, alátét - elválasztó
  polipropilén filcréteg
18 cm Austrotherm Grafit150 hőszigetelés
1 rtg Dörken Delta Reflex párazáró fólia
30 cm Feszített monolit vasbeton födém (C30/37)
1 cm Baumit Ratio Slim belső vékonyvakolat
1 rtg Diszperzit beltéri alapozó
2 rtg Héra Prémium fehér belső falfesték

R2 Rétegrend
8 cm  Tölgyfa hajópadló rendszer
32 cm Álpadló tartólábak / gépészeti vezetékek
40 cm Monolit vasbeton lemezalap C30/37
1 rtg  PE fólia technológiai szigetelés
15 cm Austrotherm AT-N200 hőszigetelés
1 rtg  Sikaplan WP1100-15 HL vízszigetelő lemez
10 cm Monolit vasbeton aljzatlemez
5 cm Szerelőbeton
 Talaj

R1 Rétegrend
1 cm  Zalakerámia lapburkolat
0,5 cm Baumacol Basic kerámia lapragasztó
8,5 cm Kibetonozott teherhordó trapézlemez (T62)
30 cm Álpadló tartólábak / gépészeti vezetékek
1 rtg Mapei Mapegum WPS kenhető vízszigetelés 
vált. Műgyanta lejtésképzés 2%
40 cm Monolit vasbeton lemezalap C30/37
1 rtg  PE fólia technológiai szigetelés
15 cm Austrotherm AT-N200 hőszigetelés
1 rtg  Sikaplan WP1100-15 HL vízszigetelő lemez
10 cm Monolit vasbeton aljzatlemez
5 cm Szerelőbeton
 Talaj

R5 Rétegrend
1 cm  Zalakerámia lapburkolat
0,5 cm Baumacol Basic kerámia lapragasztó
1 rtg Mapei Mapegum WPS kenhető vízszigetelés 
1 rtg Rigips Vario glettelés
43 cm Thermomass maghőszigetelt vasbeton falszerkezet
16 cm Elmich VersiWall GP zöldhomlokzat
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