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lemezalap padló

üzlethelyiség padló

1,5 cm greslap burkolat ragasztva
0,5 cm aljzatkiegyenlítés
6 cm vasalt aljzat
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
2 cm PS úsztatóréteg
22 cm vasbeton födém
10 cm ásványgyapot hőszigetelés

pincefal

lakáselválasztó fal

parkoló padló

3 rtg műgyanta parkolóburkolat
22 cm vasbeton födém
 glettelés festés

 belső tér 
 festés
10 cm tektalan hőszigetelés
30 cm vízzáró vasbeton fal
10 cm xps hőszigetelés ragasztva
0,8 cm felületszivárgó felületvédelem
 földvisszatöltés

folyosó-elválasztó fal

parkoló kőburkolatú földszinti fala

penthouse lábazati fal

lakás lábazati fal

lakáspadló parkoló felett

lakás külső vakolt fal lépcsőházi fal

 belső festés
2   cm vakolat
20 cm vasbeton fal 
10 cm ásványgyapot hőszigetelés
3   cm légrés
1   cm FUNDERMAX burkolatt

vakolt attikafal

hőszigetelt kőburkolatú loggia-attika

1,5 cm greslap burkolat ragasztva
 v. szalagparketta műanyag filcen
0,5 cm aljzatkiegyenlítés
5 cm beton aljzat
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
2 cm PS úsztatóréteg
1 cm extrudált PE hab zajszigetelő lemez
22 cm vasbeton födém
10 cm ásványgyapot hőszigetelés
75 cm kazettás álmennyezet

lakáspadló üzlettér felett

4   cm beton térkő burkolat
3   cm ágyazó bazaltzúzalék
3-13 cm tömörített homokos kavics
2   cm filc kasírozású műanyag felületszivárgó
20 cm xps hőszigetelés
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
>0,5  cm kontaktesztrich lejtésképzés 2% lejtéssel
22 cm vasbeton födém
 glettelés, festés

beton térkőburkolatú terasztető
hőszigeteléssel földszinten

intenzív hőszigetelt zöldtető
üzlet felett

beton térkőburkolatú terasztető
lakás felett v=45 cm

penthouse lakástető

1  rtg műanyag lemez szigetelés
 mechanikai rögzítéssel
1  rtg üvegfátyol elválasztó réteg
20-35 cm PS ékbevágott szigetelés 2,5% lejtésben
1 rtg párazáró fólia
20 cm vasbeton födém
 glettelés, festés

parkoló bejárat födéme

lépcsőpihenő födém

1,5 cm greslap burkolat ragasztva
0,5 cm aljzatkiegyenlítés
6 cm beton aljzat
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
2 cm PS úsztatóréteg
20 cm vasbeton födém
 glettelés, festés

kőburkolatú lakásfal

lakás-vizesblokk üzlettér felett

1,5 cm greslap burkolat ragasztva
2 rtg kent szigetelés
0,5 cm aljzatkiegyenlítés
5 cm beton aljzat
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
2 cm PS úsztatóréteg
1 cm extrudált PE hab zajszigetelő lemez
22 cm vasbeton födém
10 cm ásványgyapot hőszigetelés
75 cm kazettás álmennyezet

fémlemez párkányfedés

 parkolótér 
 glettelés, festés
30 cm vasbeton fal
8 cm eps hőszigetelés hálózva
2 cm ragasztott kőburkolat
 külső tér

 belső festés
2   cm vakolat
30 cm Porotherm falszerkezet
1   rtg bitumenes kellősítés 
2   rtg modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
10 cm extrudált PS lábazati hőszigetelés ragasztva
3   cm légrés
1   cm FUNDERMAX burkolat

 belső glettelés festés
20 cm vasbeton fal
10 cm ásványgyapot hőszigetelés
 reklámfeliratos függönyfal mező

üzlet reklámfelirati mező

 belső festés
2   cm vakolat
20 cm vasbeton falszerkezet
1   rtg bitumenes kellősítés 
2   rtg modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
16 cm extrudált PS lábazati hőszigetelés ragasztva
0,6 cm lábazati vékonyvakolat

 belső festés
2   cm vakolat
20 cm vasbeton fal 
16 cm eps hőszigetelőrendszer
0,6 cm homlokzati vékonyvakolat

0,6 cm belső oldali lábazati vékonyvakolat
10 cm extrudált PS hőszigetelés 
2    rtg modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
1    rtg bitumenmáz kellősítés
20 cm vasbeton attikafal
16 cm eps hőszigetelés
0,6 cm homlokzati vékonyvakolat

 belső oldal
0,6 cm lábazati vékonyvakolat 
10 cm xps hőszigetelés
2    rtg modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
 bitumenmáz kellősítés
20 cm vasbeton attikafal
14 cm eps hőszigetelés
2   cm ragasztott kő homlokzatburkolat

földszint feletti párkányfedés

 belső festés
1  cm belső vakolat 
20 cm vasbeton falszerkezet
14 cm eps hősziegetelés duplán hálózva
2  cm ragasztott kőburkolat
 külső tér

15- cm speciális termőföldkeverék
1 rtg 300 g/m2 műanyag filc szűrőréteg
10 cm duzzasztott agyagkavics víztartó réteg
2   cm filc kasírozású műanyag felületszivárgó
20 cm xps hőszigetelés
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
 felső réteg gyökérálló, rézbetétes
0,5 - cm kontaktesztrich lejtésképzés 2 % lejtéssel
25 cm vasbeton födém
 glettelés, festés

 festés
2 cm vakolat
30 cm mészhomoktégla akusztikai fal
2 cm vakolat
 festés

pincefal üzletnél liftsüllyeszték fala

liftakna-lakás elválasztó fal

 lakástér
2 vakolat, glettelés, festés
20 cm vasbeton tartófal
1   rtg technológiai szigetelés
2   cm lépéshangszigetelő lap
12 cm vasbeton leiftakna fal
  glettelés, festés

4 cm beton térkő burkolat
3 cm zúzalék ágyazat
2-7 cm kavics ágyazat
2 cm filc kasírozású műanyag felületszivárgó
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
25-30 cm PS ékbevágott szigetelés 2,5% lejtésben
1 rtg Alu. betétes bitumenes lemez párazárás
28 (22) cm vasbeton födém
1,5 cm belső vakolás
 glettelés, festés

0,8 cm korcolt éltömített titáncink fedés
1 rtg szellőzőpaplanos alátétszigetelés
2 cm deszkázat
5-15 cm párnafa
15 cm hőhídmegszakítós vasbeton párkány
 glettelés, festés

1,5 cm greslap burkolat ragasztva
 v. szalagparketta műanyag filcen
0,5 cm aljzatkiegyenlítés
5 cm beton aljzat
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
2 cm PS úsztatóréteg
1 cm extrudált PE hab zajszigetelő lemez
22 cm vasbeton födém
10 cm ásványgyapot hőszigetelés

 belső tér 
 glettelés, festés
30 cm vízzáró vasbeton fal
 földvisszatöltés

40  cm kavics ágyazat
2    cm dombornyomott felületszivárgó
40  cm vízzáró vasbeton fal
3     rtg negatív oldali kent szigetelés

3 rtg mügyanta parkolóburkolat
0,5 cm felületkiegyenlítés
40 cm vízzáró vasbeton lemezalap
10 cm szerelőbeton
40 cm homokos kavics ágyazat

 festés
2 cm vakolat
24 cm mészhomoktégla fal
2 cm vakolat
 festés

3 rtg UV álló műgyanta burkolat
12  cm vasbeton pályalemez
1    rtg dombornyomott műanyag lemez
2    rtg modifikált bitumenes lemez szigetelés
5-13 cm lejtést adó beton
22 cm vasbeton födém
 glettelés, festés

üzlet kőburkolatú attikafal

parkoló kőburkolatú attikafal

 külső tér 
2 cm ragasztott kőburkolat
8 cm eps hőszigetelés hálózva
30 cm vasbeton fal
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
 felső réteg gyökérálló, rézbetétes
10 cm xps hőszigetelés ragasztva
0,6 cm lábazati vékonyvakolat
 külső tér

 külső tér 
2 cm ragasztott kőburkolat
18 cm eps hőszigetelés ragasztva
20 cm vasbeton fal
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
 felső réteg gyökérálló, rézbetétes
10 cm xps hőszigetelés ragasztva
0,6 cm lábazati vékonyvakolat
 külső tér

parkoló tűzfala

 belső tér 
 glettelés, festés
30 cm Porotherm N+F kitöltő fal
5 cm ásványgyapot hőszigetelés
0,6 cm homlokzati vékonyvakolat
 külső tér

üzlet és lakás tűzfala

 belső tér 
 glettelés, festés
25 cm Porotherm N+F kitöltő fal
10 cm ásványgyapot hőszigetelés
0,6 cm homlokzati vékonyvakolat
 külső tér

penthouse homlokzati fal

 belső festés
2   cm vakolat
30 cm Porotherm falszerkezet
10 cm ásványgyapot hőszigetelés
3   cm légrés
1   cm FUNDERMAX burkolat

penthouse attikafal

1   rtg műanyag lemez vízszigetelés
 dűbelezéssel rögzítve
1   rtg műanyag fektető filc
12 cm eps hőszigetelés
20 cm vasbeton attikafal
18 cm ásványgyapot hőszigetelés
3 cm légrés
1   cm FUNDERMAX burkolat

4   cm beton térkő burkolat
3   cm ágyazó bazaltzúzalék
3-13 cm tömörített homokos kavics
2   cm filc kasírozású műanyag felületszivárgó
2   rtg modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
0,5 - cm kontaktesztrich lejtésképzés 2% lejtéssel
22 cm vasbeton födém
 glettelés, festés

beton térkőburkolatú terasztető
hőszigetelés nélkül földszinten

intenzív hőszigeteletlen zöldtető
parkoló felett

35- cm speciális termőföldkeverék
1 rtg 300 g/m2 műanyag filc szűrőréteg
10 cm duzzasztott agyagkavics víztartó réteg
2   cm filc kasírozású műanyag felületszivárgó
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
 felső réteg gyökérálló, rézbetétes
0,5 - cm kontaktesztrich lejtésképzés 2 % lejtéssel
25 cm vasbeton födém
 glettelés, festés

beton térkőburkolatú terasztető
III. emeleti lakás felett v=60 cm

4 cm beton térkő burkolat
3 cm zúzalék ágyazat
10 - 30 cm kavics ágyazat
2 cm filc kasírozású műanyag felületszivárgó
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
20-40 cm PS ékbevágott szigetelés 2,5% lejtésben
1 rtg Alu. betétes bitumenes lemez párazárás
22 cm vasbeton födém
1,5 cm belső vakolás
 glettelés, festés

hűtőgép zajárnyékoló fala

1 rtg belső oldali terpesztett lemez burkolat
10  cm ásványgyapot hangszigetelés 
5    cm acél hullámlemez burkolat

lakás-vizesblokk parkoló felett

1,5 cm greslap burkolat ragasztva
2 rtg kent szigetelés
0,5 cm aljzatkiegyenlítés
5 cm beton aljzat
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
2 cm PS úsztatóréteg
1 cm extrudált PE hab zajszigetelő lemez
22 cm vasbeton födém
10 cm ásványgyapot hőszigetelés
75 cm kazettás álmennyezet

vizesblokk lakás-lakás födém

erkély burkolat

1,5 cm greslap burkolat ragasztva
2 rtg kent szigetelés
22 cm hőhídmegszakított vasbeton
 födémlemez, lejtésbe húzva
0,6 cm homlokzati vékonyvakolat

penthouse általános födém

1,5 cm greslap burkolat ragasztva
 v. szalagparketta műanyag filcen
0,5 cm aljzatkiegyenlítés
9 cm beton aljzat
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
3 cm PS úsztatóréteg
1 cm extrudált PE hab zajszigetelő lemez
28 cm vasbeton födém
0,5 cm glettelés, festés

penthouse vizesblokk födém

általános lakás-lakás födém

1,5 cm greslap burkolat ragasztva
 v. szalagparketta műanyag filcen
0,5 cm aljzatkiegyenlítés
5 cm beton aljzat
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
2 cm PS úsztatóréteg
1 cm extrudált PE hab zajszigetelő lemez
22 cm vasbeton födém
0,5 cm glettelés, festés

1,5 cm greslap burkolat ragasztva
2 rtg kent szigetelés
0,5 cm aljzatkiegyenlítés
5 cm beton aljzat
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
2 cm PS úsztatóréteg
1 cm extrudált PE hab zajszigetelő lemez
22 cm vasbeton födém
0,5 cm glettelés, festés

1,5 cm greslap burkolat ragasztva
2 rtg kent szigetelés
0,5 cm aljzatkiegyenlítés
7 cm beton aljzat
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
3 cm PS úsztatóréteg
1 cm extrudált PE hab zajszigetelő lemez
1 rtg modifikált bit. vastaglemez szigetelés
2 cm lejtést adó simítás
28 cm vasbeton födém
0,5 cm glettelés, festés

15 cm           termőréteg
1 rtg.             szűrőfátyol
5 cm             víztároló lap
1 rtg.             védőréteg
1 rtg. elválasztó fólia
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
0-5 cm lejtést adó simítás 2 % lejtéssel
22 cm vasbeton födém
 fémlemez kültéri álmennyezet
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