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előregyártott vasbeton
oszlop, beépített bútorba

rejtve

előregyártott vasbeton
gerenda

zsalukőből rakott szigetelést védő fal
víznyomás ellen méretezve

előregyártott
födémpanel

garázs felőli Heratekta
szigetelés táblákból

szerelve

atttikafalon
vakolt farostlemez
homlokzatburkolat

előregyártott vasbeton
gerenda

Schüco függönyfal
rendszer AOC 50
kompozit szerkezet Schüco függönyfal rendszer

AOC 50 kompozit szerkezet

2 rétegű hőszigetelő
üvegezésű függönyfalfa léces álmennyez a födémbe

zsaluzás előtt elhelyezett dübelekhez
rögzítve, a belsőépítészeti tervekkel
összhangban kivitelezve

nyílások felett és alatt tömör fa panel
váltja fel az akasztott falburkolatot

MTV

R-02a

R-01b

T-03

R-01b

ALSÓS AULA /
KÖZÖSSÉGI TÉR

csiszolt beton padlóburkolat

KÖZÖSSÉGI TÉR/
NAPPALI (1-2. OSZT)

csiszolt beton padlóburkolat

MÉLYGARÁZS
csiszolt beton

NAPTÉR
csiszolt beton padlóburkolat

extenzív zöldtető

MÉLYGARÁZS
csiszolt beton

CSP-04

CSP-05-06

CSP-03

teherhordó talaj

KITAIBEL PÁL UTCA

TERÁPIÁS KERT
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előregyártott
füdémpanel

beton hőtároló tömeg a
napsugárzási hőnyereség
megtartásárafüggönyfal előtt végigfutó

lábazati folyóka

oldalsó hőszigetelés fagyhatárig levezetve,
dombornyomott lemez védelemmel

attikafalon
nagytáblás farostlemez homlokzatburkolat
összefüggő vakolt felülettel

kültéri játszófal, tároló és
kerítés a homlokzatburkolattal

egyező kialakításban

függönyfal előtt végigfutó lábazati
folyóka

kültéri játszófal, tároló és
kerítés a homlokzatburkolattal
egyező kialakításban

R-02aT-01

T-03

T-03

F-01c
F-01c

F-01b

intenzív zöldtető

MTV

F-01b

R-03

lábazati rögzítés
a nagyméretű keretek hátszerkezete fent a vasbeton

gerendákhoz konzolosan, lent a lábazati elemhez
talpkapcsolatos zártszelvénnyel rögzíthető

rögzítés
a keretekben elhelyezett pallók az akasztott
kazettás burkolatok elve alapján szerelhető

palló méretű fa homlokzatburkolat
körbefordul az udvarokban magába integrálva a kettős

kerítést, kerékpártárolókat és játéktereket

árnyékolás
a torony épületrész homlokzatán a fa burkolat

dominál, a nyugati oldalon homogén
árnyékolást biztosít, egyben lehetővé teszi a

légtechnika elhelyezését

attikafalon vakolt homlokzatburkolat
a körbefoduló akasztott fa burkolat felett

homogén felület alkotja az attika külső oldalát

vízelvezetés
a fa anyag védelmének érdekében a horganyzott

acél keretek elvezetik az esővizet a bütükről
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hőhídmentes kompozit függönyfal szerkezet lizénája

hőszigetelő üvegezés

0,2 mm vastagságú PE fólia, technológiai szigetelés a
hőszigetelés védelmére, 15 cm-es átlapolással
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1 cm széles expandált polisztirolhab dilatációképzés

95% tömörített (megfelelő vízáteresztő
képességű) talajfeltöltés

korróziómentes acél konzol függönyfal szerkezet rögzítésére, alsó csúszó, illetve felső
pozícióban fix kapcsolatként a függönyfal gyártmánytervek szerint, elmozdulás mentes
tartószerkezetekhez rögzítve, közte kiegészítő ásványi szálás hőszigeteléssel kitöltve

a télikert vízelvezetésére szolgáló vonalmenti folyóka, állítható lejtéssel, 1
méterenként rozsdamentes acél ráccsal

26,5 cm magas előregyártott, körüreges vasbeton födémpanel 10 méter
fesztávolság áthidalásához, 5 cm felbetonnal együttdolgozó födémként megépítve

expandált polisztirolhab lábazati hőszigetelés

egy rétegű modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljse felületen
lángolvasztással hegesztve

hideg bitumenmáz kellősítés

Heratekta táblás kiegészítő hőszigetelés a mélygarázs mennyezetén

2 cm dombornyomott lemez szigetelés elleni védelem

15 cm vastag kavicsfeltöltés

expandált polisztirolhab a naptér hőtároló tömegének
szigetelésére

R-01a
Talajon fekvő lemezalap, mosdó, öltöző
3 mm   linóleum
8 mm  ragasztóréteg
7 cm  úsztatott betonaljzat (szükség esetén hálóvasalású), dilatációs hézagokkal 4x4 m-es

mezőkre osztva, falaknál 1 cm széles expandált polisztirol hab dilatációképzéssel
elválasztva, egyenletesre lehúzott, kavicsfészkektől és kiálló kavicsszemcséktől mentes
felülettel, betonfelület kéregkeményítő és tömörítő szerrel kezelve (C2 SUPER HARD)

1 rtg  Polietilén fólia technológiai szigetelés ragasztással felületfolytonosítva, a peremszigetelés
mentén felhajtva (PE technológiai szigetelés)
2,5 cm expandált polisztirolhab lépéshangszigetelő lemez, megengedett legnagyobb
hasznos teher értéke 4,0 kN/m2 (4cm-ig AUSTROTHERM AT-L5 vagy GRAFIT L5+AT-N150 vagy műszakilag ezzel
egyenértékű)

40 cm monolit vízzáró vasbeton alaplemez alaplemez, statikai tervek szerinti
vasalattal és betonminőséggel kiegészítő porszárazságot biztosító
betonadalékszerrel (XYPEX C)

2  rtg  bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, legalább 2x4 mm vastagságú, SBS modifikált 
bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés (szakítóerő:
600/600 N/5cm, szakadási nyúlás: 30 %, hideghajlíthatóság: - 12°C,
hőállóság: +90°C), teljes felület.n lángolvasztással hegesztve (Villas
Villaverde WS-I FLL vagy műszakilag azzal egyenértékű)

1 rtg  hideg bitumenes kellősítés 0.3-0-5kg/m2 anyagfelhasználással
15 cm  szerelőbeton a statikai tervek szerinti betonminőséggel
20 cm  95%-ra tömörített (megfelelő vízáteresztő képességű) talajfeltöltés

Termett talaj

R-01b
Talajon fekvő lemezalap, parkoló
8 cm  úsztatott betonaljzat (szükség esetén hálóvasalású), dilatációs hézagokkal 4x4 m-es

mezőkre osztva, falaknál 1 cm széles expandált polisztirol hab dilatációképzéssel
elválasztva, egyenletesre lehúzott, kavicsfészkektől és kiálló kavicsszemcséktől mentes
felülettel, betonfelület kéregkeményítő és tömörítő szerrel kezelve (C2 SUPER HARD)

1 rtg  Polietilén fólia technológiai szigetelés ragasztással felületfolytonosítva, a peremszigetelés
mentén felhajtva (PE technológiai szigetelés)
2,5 cm expandált polisztirolhab lépéshangszigetelő lemez, megengedett legnagyobb
hasznos teher értéke 4,0 kN/m2 (4cm-ig AUSTROTHERM AT-L5 vagy GRAFIT L5+AT-N150 vagy műszakilag ezzel
egyenértékű)

40 cm monolit vízzáró vasbeton alaplemez alaplemez, statikai tervek szerinti
vasalattal és betonminőséggel kiegészítő porszárazságot biztosító
betonadalékszerrel (XYPEX C)

2  rtg  bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, legalább 2x4 mm vastagságú, SBS modifikált 
bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés (szakítóerő:
600/600 N/5cm, szakadási nyúlás: 30 %, hideghajlíthatóság: - 12°C,
hőállóság: +90°C), teljes felület.n lángolvasztással hegesztve (Villas
Villaverde WS-I FLL vagy műszakilag azzal egyenértékű)

1 rtg  hideg bitumenes kellősítés 0.3-0-5kg/m2 anyagfelhasználással
15 cm  szerelőbeton a statikai tervek szerinti betonminőséggel
20 cm  95%-ra tömörített (megfelelő vízáteresztő képességű) talajfeltöltés

R-02a
Garázs feletti tanterem
3 mm   linóleum
8 mm  ragasztóréteg
7 cm  úsztatott betonaljzat (szükség esetén hálóvasalású), dilatációs hézagokkal 4x4 m-es

mezőkre osztva, falaknál 1 cm széles expandált polisztirol hab dilatációképzéssel
elválasztva, egyenletesre lehúzott, kavicsfészkektől és kiálló kavicsszemcséktől mentes
felülettel, betonfelület kéregkeményítő és tömörítő szerrel kezelve (C2 SUPER HARD)

3 cm expandált polisztirolhab lépéshangszigetelő lemez, megengedett
legnagyobb hasznos teher értéke 4,0 kN/m2 (4cm-ig AUSTROTHERM
AT-L5 vagy GRAFIT L5+AT-N150 vagy műszakilag ezzel egyenértékű)

5 cm  expandált polisztirolhab installációs réteg
5 cm  felbeton
26 cm  előregyártott vasbeton födémpanel
15 cm  Heratekta szigetelés
1 cm  beltéri vakolat, fehér színben (RAL9016)

- beltér - temperáló fűtéssel ellátott garázs - 10-15fok

R-02b
Garázs feletti közösségi tér
8 cm  úsztatott betonaljzat (szükség esetén hálóvasalású), dilatációs hézagokkal 4x4 m-es

mezőkre osztva, falaknál 1 cm széles expandált polisztirol hab dilatációképzéssel
elválasztva, egyenletesre lehúzott, kavicsfészkektől és kiálló kavicsszemcséktől mentes
felülettel, betonfelület kéregkeményítő és tömörítő szerrel kezelve (C2 SUPER HARD)

5 cm  felbeton
26 cm  előregyártott vasbeton födémpanel
15 cm  Heratekta szigetelés
1 cm  beltéri vakolat, fehér színben (RAL9016)

- beltér - temperáló fűtéssel ellátott garázs - 10-15 fok

R-03
Talajon fekvő padló, naptér
8 cm  hálóvasalású betonréteg, dilatációs hézagokkal 4x4 m-es

mezőkre osztva, falaknál 1 cm széles expandált polisztirol hab dilatációképzéssel
elválasztva, egyenletesre lehúzott, kavicsfészkektől és kiálló kavicsszemcséktől mentes
felülettel, betonfelület kéregkeményítő és tömörítő szerrel kezelve (C2 SUPER HARD)

1 rtg  Polietilén fólia technológiai szigetelés ragasztással felületfolytonosítva, a peremszigetelés
mentén felhajtva (PE technológiai szigetelés)
2,5 cm expandált polisztirolhab lépéshangszigetelő lemez, megengedett legnagyobb
hasznos teher értéke 4,0 kN/m2 (4cm-ig AUSTROTHERM AT-L5 vagy GRAFIT L5+AT-N150 vagy műszakilag ezzel
egyenértékű)

1 rtg  bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, legalább 2x4 mm vastagságú, SBS modifikált 
bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés

1 rtg hideg bitumenes kellősítés 0.3-0-5kg/m2 anyagfelhasználással
10 cm vasalt aljzatbeton a statikai tervek szerinti betonminőséggel
15 cm  expandált polisztirolhab hőszigetelés
10 cm   95%-ra tömörített (megfelelő vízáteresztő képességű) talajfeltöltés

talajréteg

T-01
Pince feletti terasz
4 cm  csiszolt felületű beton
5-10 cm éles bazalt kőzúzalék ágyazó- és szivárgóréteg
1 rtg  műanyag fátyol szűrőréteg
7 cm  extrudált polisztirolhab lépésálló hőszigetelés lépcsős kialakítással
2 rtg  legalább 2x 4 mm vastagságú, SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni

szigetelés (szakítóerő: 600/600 N/5cm, szakadási nyúlás: 30 %, hideghajlíthatóság: - 12°C,
hőállóság: +90°C), teljes felületén lángolvasztással hegesztve (Villas Villaverde WS-I FLL vagy
műszakilag azzal egyenértékű)

1 rtg  hideg bitumenes kellősítés 0.3-0-5kg/m2 anyagfelhasználással (Icopal Siplast Primer Speed
SBS vagy műszakilag azzal egyenértékű)

2- cm 0 cm-ről indított lejtésképző aljzatbeton, dilatációs hézagokkal 6x6 m-es mezőkre osztva,
falaknál és csatlakozó szerkezeteknél 1 cm széles expandált polisztirol hab
dilatációképzéssel elválasztva, egyenletesre lehúzott, kavicsfészkektől és kiálló
kavicsszemcséktől mentes felülettel 0-4cm-es rétegvastagsági műgyanta erősítésű
ragasztóhabarcsból képezve

26 cm  előregyártott vasbeton födémpanel
1 cm  beltéri vakolat, fehér színben (RAL9016)

- beltér - temperáló fűtéssel ellátott garázs - 10-15 fok

T-02
Extenzív zöldtető
20 cm  vegetáció és ültetőközeg
1 réteg 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg
6 cm  formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő drénlemez, szivárgó és víztározó réteg
20 cm  lépcsős ütközőhézagú extrudált ploisztirolhab hőszigetelés, kötésben fektetve
1 réteg 4 mm vastag, FLL eljárás alapján gyökérállónak minősített SBS modifikált bitumenes

vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással hegesztve
1 réteg 4 mm vastag, üvegfátyol hordozó rétegű, SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz

elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva
2- cm  kavicsbeton lejtést adó aljzat 50 m2-enként dilatálva
26 cm  előregyártott vasbeton födémpanel
1 cm  beltéri vakolat, fehér színben (RAL9016)

T-03
Intenzív zöldtető
50 cm  vegetáció és ültetőközeg
1 réteg 125 g/m2 felülettömegű müanyag fátyol szűrőréteg
6 cm  formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő drénlemez, szivárgó és víztározó réteg
20 cm  lépcsős ütközőhézagú extrudált ploisztirolhab hőszigetelés, kötésben fektetve
1 réteg 4 mm vastag, FLL eljárás alapján gyökérállónak minősített SBS modifikált bitumenes

vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással hegesztve
1 réteg 4 mm vastag, üvegfátyol hordozó rétegű, SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz

elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva
2- cm  kavicsbeton lejtést adó aljzat 50 m2-enként dilatálva
26 cm  előregyártott vasbeton födémpanel
1 cm  beltéri vakolat, fehér színben (RAL9016)

T-04
Emelt ágyások terasza
25 mm  hőkezelt fa teraszburkolat
4 cm párnafa
4 cm éles bazalt kőzuzalék ágyazó- és szivárgó réteg
1 réteg 125 g/m2 felülettömegű müanyag fátyol szűrőréteg
20 cm  lépcsős ütközőhézagú extrudált ploisztirolhab hőszigetelés, kötésben fektetve
2 rtg  legalább 2x 4 mm vastagságú, SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz

elleni szigetelés (szakítóerő: 600/600 N/5cm, szakadási nyúlás: 30 %,
hideghajlíthatóság: - 12°C, hőállóság: +90°C), teljes felületén lángolvasztással
hegesztve (Villas Villaverde WS-I FLL vagy műszakilag azzal egyenértékű)

1 rtg  hideg bitumenes kellősítés 0.3-0-5kg/m2 anyagfelhasználással (Icopal Siplast Primer
Speed SBS vagy műszakilag azzal egyenértékű) lángolvasztással ragasztva

2- cm  kavicsbeton lejtést adó aljzat 50 m2-enként dilatálva
26 cm  előregyártott vasbeton födémpanel
1 cm  beltéri vakolat, fehér színben (RAL9016)

F-01a
Pince falszerkezete
15 cm szigetelést tartó zsalukő falazat, statikus tervek alapján vasalva
2 cm háttámasztó habarcs
1 rtg  hideg bitumenes kellősítés 0.3-0-5kg/m2 anyagfelhasználással (Icopal Siplast Primer

Speed SBS vagy műszakilag azzal egyenértékű)
2 rtg  legalább 2x 4 mm vastagságú, SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz

elleni szigetelés (szakítóerő: 600/600 N/5cm, szakadási nyúlás: 30 %,
hideghajlíthatóság: - 12°C, hőállóság: +90°C), teljes felületén lángolvasztással
hegesztve

15 cm expandált polisztirolhab hőszigetelés
(AUSTROTHERM AT H80, vagy műszakilag ezzel egyenértékű)

30 cm monolit vízzáró vasbeton felmenő falszerkezet, statikai tervek szerinti vasalattal és
betonminőséggel kiegészítő porszárazságot biztosító betonadalékszerrel (XYPEX C)

1 cm  beltéri vakolat, fehér színben (RAL9016)

F-01b
Pince falszerkezete
15 cm szigetelést tartó zsalukő falazat, statikus tervek alapján vasalva
2 cm háttámasztó habarcs
1 rtg  hideg bitumenes kellősítés 0.3-0-5kg/m2 anyagfelhasználással
2 rtg  legalább 2x 4 mm vastagságú, SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz

elleni szigetelés (szakítóerő: 600/600 N/5cm, szakadási nyúlás: 30 %,
hideghajlíthatóság: - 12°C, hőállóság: +90°C), teljes felületén lángolvasztással
hegesztve

30 cm monolit vízzáró vasbeton felmenő falszerkezet, statikai tervek szerinti vasalattal és
betonminőséggel kiegészítő porszárazságot biztosító betonadalékszerrel (XYPEX C)

1 cm  beltéri vakolat, fehér színben (RAL9016) BU
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Pince falszerkezete
 talajfeltöltés
1 rtg szigetelést védő dombornyomott lemez geotextíliával kasírozva
15 cm expandált polisztirolhab hőszigetelés

(AUSTROTHERM AT H80, vagy műszakilag ezzel egyenértékű)
2 rtg  legalább2x 4 mm vastagságú, SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz

elleni szigetelés (szakítóerő: 600/600 N/5cm, szakadási nyúlás: 30 %,
hideghajlíthatóság: - 12°C, hőállóság: +90°C), teljes felületén lángolvasztással
hegesztve (Villas Villaverde WS-I FLL vagy műszakilag azzal egyenértékű)

1 rtg  hideg bitumenes kellősítés 0.3-0-5kg/m2 anyagfelhasználással (Icopal Siplast Primer
Speed SBS vagy műszakilag azzal egyenértékű)

30 cm monolit vízzáró vasbeton felmenő falszerkezet, statikai tervek szerinti vasalattal és
betonminőséggel kiegészítő porszárazságot biztosító betonadalékszerrel (XYPEX C)

1 cm  beltéri vakolat, fehér színben (RAL9016)
F-02
Külső fal keretekben szerelt fa homlokzatburkolattal
12 cm  palló méretű fa homlokzatburkolat, 5 mm vastagságú horganyzott acél keretekbe

szerelve, a vasbeton falszerkezetre terhelő acél hátszerkezethez akasztással rögzítve
4+ cm légrés
20 cm fekete üvegszövettel kasírozott kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg  légtömörséget fokozó vakolat
30 cm PTH Klíma tégla - vázkerámia falazat építész tervek szerint
1 cm  beltéri vakolat, fehér színben (RAL9016)

F-03
Merevítő falak kültéri vakolattal
1 cm üvegszövetbe ágyazott kültéri vakolat (RAL9016)
20 cm kőzetgyapot hőszigetelés
30 cm monolit vasbeton szerkezet
1 cm  beltéri vakolat, fehér színben (RAL9016)

F-04
Attika fal vakolt, szerelt homlokzatburkolattal
1 cm homogén felületként kialakított, kültéri vakolattal ellátott farostlemez nagytáblás

homlokzatburkolati rendszer, horganyzott acél szerkezettel hátfalba rögzítve
4+ cm  légrés
20 cm fekete üvegszövettel kasírozott kőzetgyapot hőszigetelés
30 cm előregyártott vasbeton szerkezet C
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