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Prof.dr.Habil.Kistelegdi István DLA. (É-1-02-0120)

2011.08.05.

Tervszám:

Ifj.dr.Habil.Kistelegdi István DLA. (É-1-02-0628)
Baranyai Bálint (É-02-0016)építész tervező munkatárs

E10mB-2 HOSSZMETSZET
Gyárüzem és Irodaépület - Komló, HRSZ.: 1520/8

Rajzmegnevezés:

KISTELEGDI 2008 Kft. - 7635 Pécs, Bagoly dűlö 8.

Építészek:

M=1:50
Dátum:

Rati Kft - 7300 Komló, Ipari út 2.

Méretarány:

Létesítmény:

Tervező:
Építtető:

ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVTervfajta:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terasztető

SIKA elválasztó, védő réteg                    1rtg
SIKA vízszigetelés(mech.rögzítéssel)     1rtg
SIKA alátétfólia                                        1rtg
lépésálló EPS hőszig.(mech.rögzítéssel) 5,0 cm
Felületkezelt acél trapézlemez(statikus terv szerint)
HEA acélgerenda                    (statikus terv szerint)
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ÖVÁROK

ÖVÁROK

tűzjelzésre záródó
T30 vízszintes záróberendezés (L27)
A szerződés 2. ütemében

T30 duzzadó szalag tűzjelzésre záródó
T30 vízszintes záróberendezés
(lsd külön terven) A szerződés 2. ütemében

T30 duzzadó szalag tűzjelzésre záródó
T30 vízszintes záróberendezés
(lsd külön terven)
A szerződés 2. ütemében

T30 duzzadó szalagT30 duzzadó szalagT30 duzzadó szalag T30 duzzadó szalag

10°lejtésű, min.30°-ban nyitható felülvilágító
25 mm víztiszta polikarbonát(LEXAN/RODECA)
- szellőztetés (távnyitóval)

10°lejtésű, 70°-ban nyitható minősített felülvilágító
25 mm víztiszta polikarbonát(LEXAN/RODECA)
- szellőztetés 30°(távnyitóval)
- hő- és füstelvezetés 70°(tűzjelzésre)

10°lejtésű, min.30°-ban nyitható felülvilágító
25 mm víztiszta polikarbonát(LEXAN/RODECA)
- szellőztetés (távnyitóval)

10°lejtésű, 70°-ban nyitható minősített felülvilágító
25 mm víztiszta polikarbonát(LEXAN/RODECA)
- szellőztetés 30°(távnyitóval)
- hő- és füstelvezetés 70°(tűzjelzésre)

50 cm magas cinklemez
lábazati burkolat

120x120 mm cinklemez ereszcsatorna

20 mm Thermowood csap-hornyos faburkolat
diffúz alátétfólia
10 cm KVH 8/10 fa pallóváz/20 cm THERMOFLOC hőszig.
diffúz párafékező fólia
POROTHERM 10 N+F (vakolatlan)

20 mm Thermowood csap-hornyos faburkolat
diffúz alátétfólia
10 cm "C"profilváz
10 cm XPS hőszigetelés
20 cm mon.vb.gerenda

50 cm magas cinklemez
lábazati burkolat

120x120 mm cinklemez ereszcsatorna

120x120 mm cinklemez ereszcsatorna

20 mm Thermowood csap-hornyos faburkolat
diffúz alátétfólia
10 cm KVH 8/10 fa pallóváz/20 cm THERMOFLOC hőszig.
diffúz párafékező fólia
POROTHERM 10 N+F (vakolatlan)

20 mm Thermowood csap-hornyos faburkolat
diffúz alátétfólia
10 cm "C"profilváz
10 cm XPS hőszigetelés
20 cm mon.vb.gerenda

10 mm víztiszta LEXAN /RODECA polikarbonát10 mm víztiszta LEXAN /RODECA polikarbonát

fel-leengedhető hőelnyelő zsaluzia
az északi belső oldalon (L62/1)

10 mm víztiszta LEXAN /RODECA polikarbonát

POROTHERM 20 N+F (vakolatlan)

120x120 mm cinklemez ereszcsatorna

forgatható-eltolható árnyékoló lamella
(lsd.külön terven (L16/2)
szerződés 2. ütemében

forgatható-eltolható árnyékoló lamella
(lsd.külön terven (L16/1)
szerződés 2. ütemében

10°lejtésű fix felülvilágító
25 mm víztiszta polikarbonát
(LEXAN/RODECA)

10°lejtésű fix felülvilágító
25 mm víztiszta polikarbonát
(LEXAN/RODECA)

10°lejtésű fix felülvilágító
25 mm víztiszta polikarbonát
(LEXAN/RODECA)

forgatható-eltolható árnyékoló lamella
(lsd.külön terven (L15/2)
szerződés 2. ütemében

forgatható-eltolható árnyékoló lamella
(lsd.külön terven (L15/1)
szerződés 2. ütemében

fel-leengedhető hőelnyelő zsaluzia
a déli belső oldalon (L62/2)

toronyfűtés (lsd.gépész terven)

fel-leengedhető hőelnyelő zsaluzia
az északi belső oldalon (L62/1)

fel-leengedhető hőelnyelő zsaluzia
a déli belső oldalon (L62/2)

toronyfűtés (lsd.gépész terven) toronyfűtés (lsd.gépész terven)

fel-leengedhető hőelnyelő zsaluzia
az északi belső oldalon (L62/1)

fel-leengedhető hőelnyelő zsaluzia
a déli belső oldalon (L62/2)

toronyfűtés (lsd.gépész terven)toronyfűtés (lsd.gépész terven)

toronylefedés (lsd.külön terven)
szerződés 2. ütemében

toronylefedés (lsd.külön terven)
szerződés 2. ütemében

toronyfűtés (lsd.gépész terven)

víztiszta LEXAN Th.Click/RODECA PC2540-4 fal
15/5 vízszintes fa palló/120 cm

víztiszta LEXAN Th.Click/RODECA PC2540-4 fal
15/5 vízszintes fa palló/120 cm

víztiszta LEXAN Th.Click/RODECA PC2540-4 fal
15/5 vízszintes fa palló/120 cm

víztiszta LEXAN Th.Click/RODECA PC2540-4 fal
15/5 vízszintes fa palló/120 cm

víztiszta LEXAN Th.Click/RODECA PC2540-4 fal
15/5 vízszintes fa palló/120 cm

MEGSZAKÍTÓ SZIVÁRGÓMEGSZAKÍTÓ SZIVÁRGÓ

víztiszta LEXAN Th.Click/RODECA PC2540-4 parapetfal víztiszta LEXAN Th.Click/RODECA PC2540-4 parapetfal víztiszta LEXAN Th.Click/RODECA PC2540-4 parapetfal

T30 duzzadó szalagT30 duzzadó szalag tűzjelzésre záródó
T30 vízszintes záróberendezés (L27*)
A szerződés 2. ütemében

T30 duzzadó szalag T30 duzzadó szalagtűzjelzésre záródó
T30 vízszintes záróberendezés (L27*)
A szerződés 2. ütemében

10 mm víztiszta LEXAN /RODECA polikarbonát

víztiszta 40 mm LEXAN Th.Click/RODECA PC2540-4

víztiszta 40 mm LEXAN Th.Click/RODECA PC2540-4

10 mm víztiszta LEXAN /RODECA polikarbonát

10 mm víztiszta LEXAN /RODECA polikarbonát 10 mm víztiszta LEXAN /RODECA polikarbonát

víztiszta 40 mm LEXAN Th.Click/RODECA PC2540-4

víztiszta 40 mm LEXAN Th.Click/RODECA PC2540-4

konzolosan eltolható toronyfedő acélkeretes
polikarbonát záróberendezés
(lsd külön terven  (L24) ) A szerződés 2. ütemében

konzolosan eltolható toronyfedő acélkeretes
polikarbonát záróberendezés
(lsd külön terven  (L24) ) A szerződés 2. ütemében

konzolosan eltolható toronyfedő acélkeretes
polikarbonát záróberendezés
(lsd külön terven  (L24) ) A szerződés 2. ütemében

TERMELÉSI IRODA
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Galériafödém

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
járható szálas hőszig.                                          3 cm
monolit vb.födém/termikus csőhálózat              14 cm
egy.vb.kéregpanel                                               6 cm
vb gerenda                                                         30/20

Teraszfödém

kültéri REHAU "öntött fa" járófelület                 2 cm
párnafa/légrés                                          2-12 cm
SIKA elválasztó, védő réteg                          1 rtg
SIKA vízszigetelés                                         1 rtg
SIKA alátétfólia                                              1 rtg
párafékező fólia                                             1 rtg
lépésálló EPS hőszig.                               30 cm
lejtést adó habcement                               0-10 cm
párazáró fólia                                                 1 rtg
monolit vb.födém/termikus csőhálózat        13 cm
egy.vb.kéregpanel                                          5 cm

Termelés aljzata

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
XPS hőszigetelés                                              10 cm
mod.bit.vtg.lemez vízszigetelés                           2 rtg
vasalt aljzat                                                       15 cm
szivárgólemez                                                     1 rtg
kavicsfeltöltés / felületszivárgó                          25 cm

Teraszfödém

kültéri REHAU "öntött fa" járófelület                 2 cm
párnafa/légrés                                          2-12 cm
SIKA elválasztó, védő réteg                          1 rtg
SIKA vízszigetelés                                         1 rtg
SIKA alátétfólia                                              1 rtg
párafékező fólia                                             1 rtg
lépésálló EPS hőszig.                               30 cm
lejtést adó habcement                               0-10 cm
párazáró fólia                                                 1 rtg
monolit vb.födém/termikus csőhálózat        13 cm
egy.vb.kéregpanel                                          5 cm

Iroda aljzata

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
XPS hőszigetelés                                              10 cm
mod.bit.vtg.lemez vízszigetelés                           2 rtg
vasalt aljzat                                                       15 cm
szivárgólemez                                                     1 rtg
kavicsfeltöltés / felületszivárgó                          25 cm

Galériafödém

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
járható szálas hőszig.                                          3 cm
monolit vb.födém/termikus csőhálózat              14 cm
egy.vb.kéregpanel                                               6 cm
vb gerenda                                                         30/20

Galériafödém

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
járható szálas hőszig.                                          3 cm
monolit vb.födém/termikus csőhálózat              14 cm
egy.vb.kéregpanel                                               6 cm
vb gerenda                                                         30/20

Galériafödém

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
járható szálas hőszig.                                          3 cm
monolit vb.födém/termikus csőhálózat              14 cm
egy.vb.kéregpanel                                               6 cm
vb gerenda                                                         30/20

Galériafödém

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
járható szálas hőszig.                                          3 cm
monolit vb.födém/termikus csőhálózat              14 cm
egy.vb.kéregpanel                                               6 cm
vb gerenda                                                         30/20

Galériafödém

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
járható szálas hőszig.                                          3 cm
monolit vb.födém/termikus csőhálózat              14 cm
egy.vb.kéregpanel                                               6 cm
vb gerenda                                                         30/20

Galériafödém

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
járható szálas hőszig.                                         3 cm
monolit vb.födém/termikus csőhálózat              14 cm
egy.vb.kéregpanel                                               6 cm
vb gerenda                                                         30/20

Galériafödém

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
járható szálas hőszig.                                         3 cm
monolit vb.födém/termikus csőhálózat              14 cm
egy.vb.kéregpanel                                               6 cm
vb gerenda                                                         30/20

Termelés aljzata

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
XPS hőszigetelés                                              10 cm
mod.bit.vtg.lemez vízszigetelés                           2 rtg
vasalt aljzat                                                       15 cm
szivárgólemez                                                     1 rtg
kavicsfeltöltés / felületszivárgó                          25 cm

Termelés aljzata

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
XPS hőszigetelés                                              10 cm
mod.bit.vtg.lemez vízszigetelés                           2 rtg
vasalt aljzat                                                       15 cm
szivárgólemez                                                     1 rtg
kavicsfeltöltés / felületszivárgó                          25 cm

Termelés aljzata

kvarchomok sim. felbeton/termikus csőhálózat   8 cm
technológiai szigetelés                                        1 rtg
XPS hőszigetelés                                              10 cm
mod.bit.vtg.lemez vízszigetelés                           2 rtg
vasalt aljzat                                                       15 cm
szivárgólemez                                                     1 rtg
kavicsfeltöltés / felületszivárgó                          25 cm
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Terasztető

SIKA elválasztó, védő réteg                    1rtg
SIKA vízszigetelés(mech.rögzítéssel)     1rtg
SIKA alátétfólia                                        1rtg
lépésálló EPS hőszig.(mech.rögzítéssel) 5,0 cm
Felületkezelt acél trapézlemez(statikus terv szerint)
HEA acélgerenda                    (statikus terv szerint)


