P3**

meglévő vasbeton parapetfal

gipszkarton előtétfal

osztott parapetcsatorna

könyöklő

könyöklő
C profilhoz és vízszintes
függönyfal profilhoz rögzítve

ALUPROF
függönyfal profil

T2

zsalúzia motorral

F3

F1
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TAKARÉKBANK SZÉKHÁZÉPÜLET FELÚJÍTÁS

ARCHITEKTÚRA

15 mm OSB lap

új 10 cm ásványgyapot hőszigetelés (Dryvit rendszer)

IRODA

AMF látszóbordás süllyesztett
ásványgyapot álmennyezet

P2

M A T A -D Ó R

P.v.

P.v.

5 cm kiegészítő
PS lábazati
hőszigetelés

F2

új 5 cm PS lábazati hőszigetelés
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meglévő vasbeton parapetfal
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Vollmer alumínium
homlokzatburkolat
antracitszürke színben
(Wellprofil)

12 cm új
ásványgyapot hőszigetelés
Rockwool Fixrock

új kiegészítő vízszintes bordaváz
Vollmer homlokzatburkolat alá
L 40.40.4 csavarozott kapcsolattal

meglévő homlokzatburkolat
hátszerkezet

Vollmer 2 vízorros fallefedés

Vollmer HOML . B U R K . -BELSŐ TÉR
Vollmer alumínium wellprofil homlokzatburkolat
légrés+ új kieg. vízszintes
homl. burk. tartó L acél (40.40.4)
meglévő alumínium hátszerkezet
új ásványgyapot hőszigetelés (Rockwool Fixrock)
meglévő falszerkezet
belső vakolat
F3
18 mm
20 cm

50 cm
10 cm

gipszkarton
válaszfal

előtétfal síkja

25

65

perforált alu lemez
antracitszürke színben
és rovarháló

Vollmer szegélyprofil
hullámlemezhez rögzítve
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RÉSZLETRAJZ

ALUPROF
vízszintes függönyfal profil

gipszkarton ragasztva

ALUPROF
függőleges függönyfal profil

IV. EMELET (vezetői irodák)
ragasztott parketta
Baumit önterülő aljzatkiegyenlítő rtg.
Baumit gipszbeton
meglévő rétegrend
meglévő kazettás vb födém
új ásványgyapot hőszigetelés (Dryvit rendszer)
(Rockwool Fixrock)
P3**
1,4 cm
0,3-1 cm
2-8 cm

50 cm

IRODAI HELYISÉGEK
TARKETT famintás PVC burkolat ragasztva
Baumit önterülő aljzatkiegyenlítő rtg.
Baumit gipszbeton
meglévő rétegrend
meglévő kazettás vb födém
AMF látszóbordás süllyesztett
ásványgyapot álmennyezet
P2
3 mm
0,3-1 cm
2-8 cm

12 cm

12 cm
15 cm
5 cm

Vollmer HOML . B U R K . -TERASZ MELLVÉD
Vollmer alumínium wellprofil homlokzatburkolat
légrés+ új kieg. vízszintes
homl. burk. tartó L acél (40.40.4)
meglévő alumínium hátszerkezet
új ásványgyapot hőszigetelés (Rockwool Fixrock)
meglévő vasbeton fal
új polisztirol hőszigetelés (Dryvit rendszer)

TERASZOK
40x40 cm beton járólap
kavics réteg
Typar / 1,0 mm PVC védőlemez
Bauder Thermofol U15
geotextília
Stiropiuma CL100
meglévő felület perforálása
6 db lyuk/m 2 sűrűséggel
meglévő vízszigetelés
meglévő rétegrend
meglévő kazettás vasbeton födém
AMF látszóbordás süllyesztett
ásványgyapot álmennyezet

F1
18 mm
20 cm

1 réteg

5 cm
1 réteg
10 cm

T2

Vollmer alumínium homlokzatburkolat
antracitszürke színben (Wellprofil)

12 cm új
ásványgyapot hőszigetelés

új kiegészítő vízszintes bordaváz
Vollmer homlokzatburkolat alá
L 40.40.4 csavarozott kapcsolattal

meglévő homlokzatburkolat
hátszerkezet

zsalúzia rögzítése

zsalúzia vezetősín

perforált alu szegélyprofil
hullámlemezhez és
vasbeton szerkezethez rögzítve

1,90

