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egyedileg gyártott 80/150
aluminium csapadék ejtı csatorna

horganyzott acél csatornatartó

perforált acél lemez
rovarvédelem

Finnforest Thermowood- D hıkezelt
fenyı lécburkolat a héjazat lécvázának
alsó skjához rögzítve

4/5 lécezés 75 cm-enként
a nagyelemes héjazat alátámasztására

80/200 égéskésleltetéssel ellátott
réteg-ragasztott fa tetıgerenda
(nézet)

80/150 réteg-ragasztott fa oszlop
(nézet)

alumínium függı ereszcsatorna
(lem. vtg =1,50 mm)

Kalzip nagyelemes aluminium
héjazat (65/333 v= 1,0 mm)

egyedileg gyártott horganyzott acél rögzítıelem,
a szarufához csavarozott kapcsolattal rögzítve
a homlokzati oszlopok kidılés elleni megfogására
(lem. vtg = 3 mm)

Kalzip nagyelemes alumínium
héjazat (65/333 v= 1,0 mm)

perforált acél lemez
rovarvédelem

gipszkarton álmennyezet

150/250 mm RR fa szegélygerenda
égéskésleltetéssel ellátva

Kalzip Clip rögzítıelem

hıhídmentes kialakítású alumínium
függönyfalprofil az RR fa pillérekhez rögzítve

(félstrukturált függönyfal függıleges bordázata)

4-16-4
Low-E  üveg

egyedileg gyártott fa
bordatakaró profil

hıhídmentes alumínium függönyfal profil
(a függönyfal felsı, vízszintes lezárása)

EPDM lemez

80/200 mm égéskésleltetéssel ellátott
RR fa tetıgerenda (nézet)

80/250 mm RR fa pillér
égéskésleltetéssel ellátva (nézet)
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Diplomatervezés 2010
Martin Anna

CS1 CS2
R6

1,0 mm
4 cm

13 cm
1 rtg

12 cm

6 cm
1 rtg

2x 12,5 mm
15 cm

12,5 mm

fémlemez fedéső magastetı zárt tér felett 
Kalzip nagyelemes alumínium lemez fedés (65/333 v= 1,0 mm) 
alátámasztó lécezés 75 cm-enként 
átszellızetett légrés a tetıgerendák között 
extrém kis páraáteresztési ellenállású alátétfólia 
nem éghetı ásványgyapot hıszigetelés
a tetıgerendák között huzalozással rögzítve 
nem éghetı ásványgyapot hıszigetelés a tetıgerendák alatt 
PVC párazáró alátétfólia 
RF gipszkarton tőzvédelmi réteg 
installációs zóna

gipszkarton álmennyezet 

R7
1,0 mm

4 cm
2,1 cm

fémlemez fedéső magastetı nyitott tér felett 

Kalzip nagyelemes alumínium lemez fedés (65/333 v= 1,0 mm) 
alátámasztó lécezés 75 cm-enként 
Finnforest Thermowood sávos faburkolat 


