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Acél polcrendszer, terhelhetőség 200 kg/polc,
padlóhoz talpcsavarokkal rögzítve

r6 r1

r5

r3

r13r10

r13

r1
- járható üvegfödém, /20/20/20/ hőszigetelő
biztonsági   üvegezés

r2
- tömörített földvisszatömtés
- 1 rtg. geotextília
- 20 cm kavics, szivárgóréteg
- 1 rtg. geotextília
- 10 cm zártcellás, lépésálló hőszigetelés
- mechanikai védő rtg.
- 1 rtg. műanyaglemez szigetelés
- 20 cm monolit vasbeton fal, föld és
víznyomásra méretezve
- 6,00 m raszterben 30x30 cm-es vasbeton
pillérváz

r3
- 6 cm műanyaghaj erősítéssű, koptatóréteggel
ellátott öntöttbeton padló
- mechanikai elválasztó rtg.
- 2 cm úsztatóréteg
- mechanikai elválasztó rtg.
- 20 cm monolit vasbeton lemez
- mechanikai védőréteg
- 1 rtg.műayaglemez vízszigetelés
- mechanika védőréteg
- 10 cm zártcellás, lépésálló hőszigetelés
- 1 rtg. geotextília
- 20 cm kavics, szivárgó réteg
- 2 rtg. geotextília
- 50 cm tömjörítetrt kavics réteg, torlaszvíz
elleni szivárgó réteg
- 2 rtg. geotextília
- tömörített talaj

r4
- hajópadló, 2,5 cm
- Párnafák, 2,5 cm
- fa impergnált vázszerkezet, 10 cm,
zártcellás hőszigetelésel kitöltve
- mechanikai védőréteg
- 1 rtg. műanagy lemez szigetelés
- mechanikai szigetelés
- 6 cm felbeton, lejtésben kialakítva
- 10 cm vasbeton lemez
- födém alsó síkjára rögzített
szerkezettemperáló rendszer
- gépészet függesztés és abszorber funkciót
ellátó acéllemez r6

- 6 cm termőtalaj, műanyagrács erősítéssel
- 2 cm vízmegtartó réteg
- 1 rgt gyökérálló vízsigetelő réteg
- mechanikai védőréteg
- 15 cm hőszigetelő réteg, lejtésben feketeve
- mechanikai védőréteg
- 27 cm vasbeton lemez

r7
- 15 cm monolit vasbeton fal
- 10 cm hőszigetelés
- 5 cm előregyártott beton burkolóelem

r5
- hajópadló, 2,5 cm
- Párnafák, 2,5 cm
- Rezgéscsillapító csíkok, 5 mm
- C100 szelvények a  párnafák alatt
- Rezgéscsillapító csíkok, 5 mm
- 16 cm vasbeton lemez
- födém alsó síkjára rögzített
szerkezettemperáló rendszer
- gépészet függesztés és abszorber   funkciót
ellátó acéllemez

r8
- 5 cm előregyártott beton burkolóelem
- 10 cm hőszigetelés
- 30 cm monolit vasbeton fal, víznyomásra
méretezve
- mechanikai elválasztó réteg
- vízszigetelő réteg
- mechanikai védőréteg
- 10 cm hőszigetelés
- 5 cm előregyártott beton burkolóelem,
fagyálló, csiszolt kivitelben

c-c metszet

Három rétegű biztonsági üveg homllokzat, rejtett
vízszintes tokokkal, az üvegtáblák egymáshoz
tartósan rugalmas vízhatlan szigetelőanyaggal
ragasztva, felületén szitanyomott ritka felület, a
homlokzati sillogás mérséklésére

Üveg korlátelemek, biztonsági üvegből, 1,00 m
magasságban acél fogódzóval, rugdosólemezzel

Előregyártott, szerelt vasbeton homolkzatburkolat
204*120 cm-es táblaméretben, fagyálló kivitelben

Mellvédfal tetején furó r=50mm rozsdamentes acél
fogódzó

Szolárkéményként működő, nyitható tetejű,
ragasztott önfordó kiállítási üvegdobozok,
háromrétegű, ragasztott, hőszigetelő
biztonságiüveg

Belső falfelületek felületi kialakítása a
homlokzattal megeggyező zsalutábla mérettel

r2


