
+0,00

+7,52
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+12,12

-3,05

+2,71

+3,91

+8,84

-0,26
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R4

R2

R10

R8

R15

R9

2  x 5 x 20 cm kapcsolt fenyő
oszlop

10 x 20 cm fenyő gerenda

2 x 5 x 20 cm kapcsolt fenyő gerenda

2 x 5 x 20 cm kapcsolt fenyő szelemen gerenda

10 x 20 cm fenyő fogópár

2 x 5 x 20 cm fenyő tarékszelemen

10 x 10 cm fenyő "könyök"

5 x 5 cm fenyő korlátelem

10 x 20 cm fenyő szarufa

10 x 20 cm fenyő ferde támasz

2 x 5 x 20 cm kapcsolt fenyő szelemen gerenda

10 x 10 cm fenyő "könyök"

2 x 5 x 20 cm kapcsolt fenyő szelemen gerenda

eredetivel megegyező kovácsoltvas korlát

3_3 Dél-Nyugati udvari homlokzat M1:100

Építészeti iskola gyerekeknek
épített környezet, vizuális- és tárgykultúra Udvari homlokzat és metszet M1:100, Fedett nyitott tér szerkezeti perspektíva

R6
9,5 cm KLH 95 5S rétegragasztott tömörfa panel
1 rtg. Pe. fólia párazáró réteg
9 cm 3 x 9 cm deszkázat közte
 Isover Uni 10 önrögzítő üveggíaptfilc hőszigetelés
1 rtg. Pe. fólia légzáró réteg
1,5 cm Osb éptőlemez
1 rtg. csapadék víz elleni szogetelés
1 rtg. Dörken Delta Trela alátétfólia
1 rtg. Lindab Plx síklemez kettős állókorcos fedés

R5
9,5 cm KLH 95 5S rétegragasztott tömörfa panel
1 rtg. Pe. fólia párazáró réteg
9 cm 3 x 9 cm deszkázat közte
 Isover Uni 10 önrögzítő üveggíaptfilc hőszigetelés
1 rtg. Pe. fólia légzáró réteg
1,5 cm Europlywood felületkezelt homlokzati rétegelt lemez   
  burkolat

R10
20 cm  fújt kártevőmentesített cellulóz hőszigetelés
1 rtg. Pe fóli párazáró réteg.
20 cm monlit vasbeton födém
0,5 cm glettelés festés

R11
 gelettelés, festés
4,5 cm Lb-Knauf StyroTherm gépi hőszigetelő vakolat
51 cm tömör kisméretű tégla falazat
1 cm Mapei Adesilex P4 fagyálló ragasztóhabarcs
5 cm csiszolt tardosi mészkő lábazati elem

R15
4 cm Lexan Thermolick polycarbonate lemez
0,8 cm aluminium rögzítőprofil
20 cm 2 x 10 x 20 cm kapcsolt fenyő oszlop,közte légrés
4 cm Lexan Thermolick polycarbonate lemez

R14
1,5 cm Osb építőlemez
1 rtg. Pe fólia légzáró réteg
20 cm fújt kártevőmentesített cellulóz hőszigetelés
1 rtg. Pe fólia párazáró réteg
1,5 cm 2 rtg. Rigips gipszkarton lemez
 glettelés, festés

R16
 glettelés, festés
1,5 cm Lb-knauf beltéri gépi alapvakolat
51 cm tömör kisméretű tégla falazat
1,5 cm Lb-knauf beltéri gépi alapvakolat
 glettelés festés

R17
 glettelés, festés
1,5 cm Lb-knauf beltéri gépi alapvakolat
64 cm tömör kisméretű tégla falazat
1,5 cm Lb-knauf beltéri gépi alapvakolat
 glettelés festés

R18
8 cm Leier Kaiserstein Dom térkő burkolat 1,5 % lejtésben
3 cm homok ágyazás
20 cm tömörített murva aljzat

R19
6,5 cm bontott kisméretű tégla burkolat
3 cm homok ágyazás
20 cm tömörített murva aljzat

bontott hódfarkú tetőcserép

horganylemez tetőkibúvó

Jankó ablak, standard profilú fa ablak

fedett nyitott tér fa szerkezete


