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Rheinzink perforált fémlemez

ø 200 mm Schiedel ICS kémény

kettős állókorcos Rheinzink lemezfedés

simpson_strongtie IS tűzihorganyzott fém talp
vasbeton gerendához rögzítetve

03.

04.

01. 02.

- rheinzink kettős állókorcos fémlemezfedés (standard színben)
- 8 mm rheinzink-vent szellőző alátétszőnyeg
- 30 mm deszkaaljzat (max.140 mm méretű deszkákból)
- 50 mm kiszellőztetett légrés (fa ellenstaflik között)
- 25 mm finnforest spruce építőlemez
- páraáteresztő alátétfólia
- 100/350 mm rétegelt ragasztott fa tartógerenda (tengelytáv: 1200 mm)
- 250 mm rockwool airrock ld hőszigetelés fa tartógerendák között
- párafékező alátétfólia
- 25 mm finnforest birch rétegeltlemez belső faburkolat (táblaméret: 1200/2400 mm)

04.

01. - 2x20 mm mm finnforest spruce építőlemez
- párafékező alátétfólia
- 80 mm rockwool hőszigetelés fa staflik között
- 100/200 mm fa tartógerenda (tengelytáv: 600 mm)
- 200 mm rockwool hőszigetelés fa tartógerendák között
- 1 rtg. villas elastovill E-G 4 F/K SBS bitumenes lemez teljes felületen lángolvasztással
- 200 mm monolit vasbetonlemez

02. - 50/140 hőkezelt kültéri faburkolat
- 100/200 mm fa tartógerenda (tengelytáv: 800 mm)
- állítható magasságú tűzihorganyzott fém talp
- 200/200 mm monolit vasbeton gerenda (tengelytáv: 1500 mm)

03. - 25/140 hőkezelt és felületkezelt fa homlokzatburkolat
- 50 mm légréteg fa staflik között
- páradiffúziós réteg
- 20 mm finnforest spruce építőlemez
- 100/250 mm rétegelt ragasztott fa tartóoszlop (tengelytáv: 1200 mm)
- 250 mm rockwool hőszigetelés fa tartóoszlopok között
- párafékező fólia
- 25 mm finnforest birch rétegeltlemez belső faburkolat (táblaméret: 1200/2400 mm)
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125/200 tűzihorganyzott acél kötőelem
falvastagság: 4 mm

30/100/1210 mm hőkezelt és felületkezelt fa korlátelem
felső végén 15 mm lekerekítéssel

tűzihorganyzott "L" kötőelem 100/100/150
falvastagság: 3 mm

hőkezelt és felületkezelt faburkolat 25/70 mm
hézagtávolság 20 mm

simpson strongtie tűzihorganyzott acéllemez "T" rögzítőelem

ThermoTech PK-450 padlóradiátor

ø200 mm előregyártott vasbeton pillér
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