
225 1 2 47
05 105 11

2
3

20
35

5
7

15

5
20

35
5

1
05

225 50

+7,025

+7,595

+7,795

+7,895

+7,965

alsó fix kapcsolatot
biztosító rögzítőelem, poliamid aláléttel

külső oldali lég- és párazárás (EPDM) fólia,
a nyílászáróhoz tömített csatl. rögz.

ásványi szálas hőszig. hézagkitölt.

Schueco SFC85 SG háromrétegű hőszig. üvegezésű függönyfal
A88 70 típusú tolóajtóval kombinálva

egyedi MDF küszöb színfurnérral,
a nyílászáró pontossági osztályával megegyező módon beépítve
ékelés a küszöb rögzítésére

beltéri faburkolat ragasztással a hátszerkezethez rögz.
RAL 3009 színben

kiékelés a faburk. síkkoordinációjához, rögzítéséhez
(a Heraklith tábla árnyékfúgával ütköztetve)

Schueco SFC85 SG háromrétegű hőszig. üvegezésű függönyfal
rendszerű nyílászáró

felső fix kapcsolatot
biztosító rögzítőelem, poliamid aláléttel

integrált hőszigetelő panel

belső oldali lég- és párazárás, a vízszintes bordához tömített kapcs. rögz.

P.1.1
- 1,5mm vastag speciális kezelésű,
nagy kopásállóságú felső réteg
(Taraflex Multifunkciós sportpadló)
- 1 rtg. üvegfátyol megerősítés a
dimenzionális stabilitás érdekében
- 3mm vastag zártcellás ipari hab
hordozóréteg
- 1 rtg. technológiai fólia
- 5cm szárazépítésű FERMACELL
gipszrostlap aljzat
- 3,5cm ásványszálas úsztatórtg.
- 20cm vtg. meglévő vb. födémlemez
- 1 rtg. betonlakk
- 2x5cm vtg. Heraklith akusztikai
burkolat (festett - RAL)
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ACO folyóka, az erkély vízelvezetésére
(széleken kivezetve)

nóniuszós kültéri fa álmennyezet rögzítő,
max. 50cm-enként, acélhuzalós kimerevítéssel

min. 5cm vtg. L=0,023 PIR hab hőszigetelés
a vonalmenti hőhidak ellen

lezáró (vakoló) profil

meglévő 20cm lelógó vb. gerenda

1cm hőszig. vakolat
ragasztótapaszba ágyazott üvegszövet hálóval

14cm ásványi szálas hőszigetelés

L250/120 3mm vtg. lemez a korlát rögzítésére,
M12-es betondűbellel a koszorúba rögz.

a felső rész sűllyesztett fejű csavarral rögz.

2 rétegű biztonsági üveg korlát megfogása
vízorral

kültéri faburkolat dűbelezéssel a hátszerkezethez rögz.
a homl. burkolati szendvicspanellel megegyező színben

5/10 lécrács árnyékoló (nézet)

T.1
- 2cm vtg. kültéri faburkolat, a
színfurnérral megegyező színben
(ragasztással + dűbelezéssel az aljzatba
rögzítve)
- 5mm fagyálló ragasztópogácsák
- 1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
- >4cm aljzatbeton  lejtésben
- 1 rtg. techn. fólia
- 5cm PIR hab hőszigetelés
- 20cm meglévő vb. födém
- 12,5cm ásványi szálas hőszig.
- installációs tér (vált.)
- 2cm vtg. rétegelt lemez kültéri
álmennyezet színfurnérral
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alsó fix kapcsolatot
biztosító rögzítőelem, pollamid aláléttel

külső oldali lég- és párazárás (EPDM) fólia,
a nyílászáróhoz tömített csatl. rögz.

ásványi szálas hőszig. hézagkitölt.

meglévő 20cm lelógó vb. gerenda

Schueco SFC85 SG háromrétegű hőszig. üvegezésű függönyfal
A88 70 típusú tolóajtóval kombinálva

egyedi MDF küszöb színfurnérral,
a nyílászáró pontossági osztályával megegyező módon beépítve
ékelés a küszöb rögzítésére

"L" profil, táblás kültéri furnérozott
kompaktlemez burkolat rögzítésére

P.1.1
- 2x5cm vtg. Heraklith akusztikai
burkolat (festett - RAL)
- 1 rtg. betonlakk
- 20cm vtg. meglévő vb. födémlemez
- 3,5cm ásványszálas úsztatórtg.
- 1 rtg. technológiai fólia
- 5cm szárazépítésű FERMACELL
gipszrostlap aljzat
- 3mm vastag zártcellás ipari hab
hordozóréteg
- 1 rtg. üvegfátyol megerősítés a
dimenzionális stabilitás érdekében
- 1,5mm vastag speciális kezelésű,
nagy kopásállóságú felső réteg
(Taraflex Multifunkciós sportpadló)

F.0.1.2
- 5cm Heraklith akusztikai burk.
dűbelezéssel mechanikailag
rögzítve
- 1,5cm beltéri vakolat festve
- 30cm pórusbeton fal
- 1cm légzáró alapvakolat
- 12cm ásványi szálas
hőszigetelés (faburk. tartó váz.)
- 1,25mm vtg. Fundermax
kültéri kompaktlemez burkolat
(fafurnérral)
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nóniuszós kültéri fa álmennyezet rögzítő,
max. 50cm-enként, acélhuzalós kimerevítéssel

min. 5cm vtg. L=0,023 PIR hab hőszigetelés
a vonalmenti hőhidak ellen

lezáró (vakoló) profil

meglévő 20cm lelógó vb. gerenda

1cm hőszig. vakolat
ragasztótapaszba ágyazott üvegszövet hálóval

14cm ásványi szálas hőszigetelés

ACO folyóka, az erkély vízelvezetésére
(széleken kivezetve)

L250/120 3mm vtg. lemez a korlát rögzítésére,
M12-es betondűbellel a koszorúba rögz.

a felső rész sűllyesztett fejű csavarral rögz.

2 rétegű biztonsági üveg korlát megfogása
vízorral

T.1
- 2cm vtg. kültéri faburkolat, a
színfurnérral megegyező színben
(ragasztással + dűbelezéssel az aljzatba
rögzítve)
- 5mm fagyálló ragasztópogácsák
- 1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
- >4cm aljzatbeton  lejtésben
- 1 rtg. techn. fólia
- 5cm PIR hab hőszigetelés
- 20cm meglévő vb. födém
- 12,5cm ásványi szálas hőszig.
- installációs tér (vált.)
- 2cm vtg. rétegelt lemez kültéri
álmennyezet színfurnérral
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