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MŰTEREM

8.8.2 edzett üvegezés
közte 2 rtg PVB fólia

3 rétegű üvegezés

Krüllunk Solonia Wo3000
mozgatható lamellás árnyékoló
sínrendszere

AIR-LUX típusú hőhídmegszakítós
alumínium tokos nyílászáró szerkezet
hőszigetelő üvegezéssel /alsó 90 cm sávban
fix üvegezéssel/

V-R3
légzáró tömítés
belső oldali lég és
párazáró
EPDM membrán

tömítés

Rheinzink ablakpárkány lefedés
deszkaaljzaton
kifelé lejtő felülettel

5 mm vtg kemény műanyag aljzat
mechanikai rügzítéssel
süllyesztett csavarfejekkel
dilatációs hézagképzés
+6,70

F-R3

perforált fém lemez rovarvédelem
EuroFox rendszertartozék
külső oldali
csapadékzáró EPDM membrán

2 cm vtg alátét deszkázat
a fém lemez fedés aljzataként

Rheinzink kettős állókorcos fémlemez attika fedése
Diadém 150 zöldtető rendszer félintenzív
vegetációval, 12 cm ültetőközeggel ellátva

5 mm vtg koracél U profil
a kavicsréteg megfogására

akusztikai előtétfal /2 cm Isover LP2 üveggyapot
rétegen CW75 tartóbordás szerelt előtétfal, a bordák
között Isover Akusto 75 üveggyapot kitöltéssel,
glettelt, felületkezelt gipszkarton borítással/

EuroFox MF L 50/100 mm alu tartó

OSB lap vízszigetelés aljzat
külső oldali felületkiegyelnítő vakolattal
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EuroFox MF 180 M11
keménygumi alátéttel a tartószerkezeti
falhoz csavarozással rögzítve

ACO típusú csapadékvíz
elvezető polimerbeton folyóka
100/100
5 % lejtés

1m magasságig
tömegbeton szigetelés

EuroFox Fundermax Exterior
homlokzatburkolati elem
60

+11,70

KNAUF GF-DOBO állítható
magasságú horganyzott acél
támaszláb
60/60 cm raszterben
/a raszterekben acél tálcákkal, a
tálcán 2 cm vastag OSB lappal/

lejtést adó deszkázat

8

EuroFox alumínium szellőzőrács
5 mm vtg koracél tartókonzol
a fa ülőke rögzítésére
/1 m-ként elhelyezve,
diafragmákkal merevítve/

40

150

5

250

+6,20

F-R1

15

GALÉRIA

V-R1

200

10

20 75 12

12

V-R5

300

1,00

V-R8

1 cm lány polifoam
dilatációs csík

20

GALÉRIA
vízszigetelés mechanikai
rögzítés

50

+3,20

1 cm lágy polifoam
dilatációs csík

120

50

23x13 élvédő

187

100
40

160

EuroFox MF L 50/100 mm alu tartó

RENDEZVÉNYTEREM

-1,50

180

RHEAU THERM
S17x2,0 mm
padlófűtés csővezeték

EuroFox MF 180 M11
keménygumi alátéttel a tartószerkezeti
falhoz csavarozással rögzítve

-1,50

18 22

koracél takarás
2 cm küszöb

KÖZLEKEDŐ

ragasztott greslap lábazat

100

HSA-M8x75

HSA-M8x75

8

habzsinór háttámasz és tartósan
rugalmas szilikon kitt tömítés

RHEAU THERM
S17x2,0 mm
padlófűtés csővezeték

100

koracél korlátsín

1 cm lágy polifoam
dilatációs csík
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V-R2

100

cementhabarcs hajlaték
a bitumen vízszigetelés felvezetésére

vörösfenyő fa
fogódzó
az acél korlátsínhez
ragasztva

5

2 % lejtés

7

60

3 mm
cementhabarcs
bevonatszigetelés

100

EuroFox Fundermax Exterior
homlokzatburkolati elem

60

2 rtg bitumen vastaglemez vízszigetelés
és elválasztó réteg felvezetése az OSB lap aljzatra

80

gipszkarton csík
ékelés

80
12 75 20

10

255

150

40

80

+2,70

250

8

összekötő vasalás
32

12

100

120
1 réteg 12,5 mm
KNAUF normál
gipszkarton ragasztott
szárazvakolat

45x23 élvédő

120

festhető tömítés

340

F-R1

nyomórugó

ECOPHON Solo
hangelnyelő akusztikai álmennyezet

G1 jelű 25 / 60
vasbeton gerenda
a BubbleDeck
födémmel összevasalva

200

55

+10,60

HIS-N-M8x90

300

hőszigetelést mechanikailag
rögzítő tárcsás dübel

38

24

AF 340 alumínium
üvegfogó

keresztösszekötő
és sarokhorgony

600

ECOPHON
T24 Hygiene C3 főborda

670

300

mozgási hézag

200

+10,90
ECOPHON
akusztikai álmennyezet
gyorsrögzítő eleme

16

HIS-N-M8x90

200

10
akusztikai előtétfal /2 cm Isover LP2 üveggyapot
rétegen CW75 tartóbordás szerelt előtétfal, a bordák
között Isover Akusto 75 üveggyapot kitöltéssel,
glettelt, felületkezelt gipszkarton borítással/

CD 60x27x06
tartóprofil

koracél takaróprofil

PRÓBATEREM

RÉSZLETRAJZOK M=1:5

11

RIDZI JÚLIA
DIPLOMATERV - KÖZÉPÜLETTERVEZÉSI TANSZÉK 2013

25

+2,40
elválasztó csík

CD 60x27x06
tartóprofil

FOGYASZTÓ TÉR
vasbeton sávalap

1 réteg 12,5 mm KNAUF normál gipszkarton lemez burkolat

IFJÚSÁGI ALKOTÓKÖZPONT ÉS BEFOGADÓTÉR
SZÁZHALOMBATTA
DÉLI LAKÓTELEP

