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10. FÜGGÖNYFAL- TETÕ CSATLAKOZÁS

11. FÜGGÖNYFAL- TOLÓAJTÓ CSATLAKOZÁS

7. TETÕERESZ

8. TERASZCSATORNA

R6

R4 R5

R2

R10

R11

R2

R11

horganyzott acéllemez merevítõ sáv

RHEINZINK perforált lemez

hegesztett acéllemez (2 mm vtg.) a tetõgerendák
és a peremgerenda összekapcsolására

hegesztett acéllemez (2 mm vtg.) a tetõfõtartók
és a fiókgerendák összekapcsolására

cseppentõ

függõ ereszcsatorna

befûrészelt acéllemez az oszlop és
a peremgerenda rögzítéséhez

cseppentõ

fa ékelem a csatorna
rögzítéséhez

20/20 cm rétegelt-ragasztott
fa peremgerenda

hegesztett acéllemez
(6 mm vtg.) a födémgerendák
és a peremgerenda
összekapcsolására

R6

20/30 cm rétegelt-ragasztott
fa peremgerenda

20/20 cm rétegelt-ragasztott
fa oszlop

hõszigetelõ üvegezés

2,5 cm ásványgyapot
hõszigetelés

tömörített forgácslap
takaróléc

fém rögzítõprofil

rögzítõ kocka 10/10/10 cm az 5/10 cm-es
falvázoszlopokhoz rögzítve

rovarháló

fûrészelt fa tetõgerenda 5/18 cm
62,5 cm-enként

fûrészelt fa
födémgerenda
5/18 cm
62,5 cm-enként

RHEINZINK teraszcsatorna

12/20 cm fûrészelt fa fióktartó
62,5 cm-enként

20/35 cm rétegelt-ragasztott
fa tetõfõtartó 3,30 m-enként

15%

rétegelt lemez betét

befûrészelt acéllemez az oszlop
és a peremgerenda rögzítéséhez

Schüco FW 50+ alumínium függönyfalborda

fûrészelt fa
talpgerenda
5/10 cm

fûrészelt fa felsõ összekötõ
gerenda 5/10 cm

20/25 cm peremgerenda

3M12 fûzõcsavar

9. TOLÓAJTÓ A VÁLASZFALBAN
(ALSÓ- FELSÕ CSOMÓPONT)

R4 - 2,2 cm parketta ragasztva
- 1 rtg. filc alátét
- 2*2 cm Betonyp lemez
- 3 cm ásványgyapot úsztatóréteg
- 7 cm exp. PS installációs réteg
- 22 mm vtg. OSB/2 lap a födémgerendák merevítésére

(22/625/2500 mm-es lapok)
- 10 cm ásványgyapot hangszigetelés az 5/20 cm-es

födémgerendák között
- 2,7 cm lucfenyõ lécezés 62,5 cm-enként a gipszkarton
 rögzítésére

- 1,25 cm gipszkarton burkolat

keményfa betét

puhafa betét

R5

R10 - 2*1,25 cm gipszkarton burkolat
- 7 cm ásványgyapot hangszigetelés az 5/10 cm

falvázoszlopok között
- 2*1,25 cm gipszkarton burkolat

12. TOLÓAJTÓ ALSÓ BEÉPÍTÉS

PUR hab kitöltés

20/30 cm rétegelt-ragasztott
fa födémfõtartó (nézetben)

rugalmas szilikon kitt tömítés

gumi tömítés

takarólemez

takarólemez

ásványgyapot hõszigetelés kitöltés

fa lamella

Schüco ASS 50 tolóajtó
(Type 3E/1)
3 nyomvonalú vezetõsínnel

15%

horganyzott "L" acél
rögzítõelem

"L" acél rögzítõelem

gumi tömítés

hõszigetelõ üvegezés

"U" acél rögzítõelem

alumínium lemez lezárás

- 0,8 cm kerámia rugalmas ragasztóval ragasztva
- 3 rtg. Betonyp lemez (2;2;1,8cm)
- 3 cm ásványgyapot úsztatóréteg
- 7 cm exp. PS installációs réteg
- 22 mm vtg. OSB/2 lap a födémgerendák merevítésére

(22/625/2500 mm-es lapok)
- 10 cm ásványgyapot hangszigetelés az 5/20 cm-es

födémgerendák között
- 2,7 cm lucfenyõ lécezés 62,5 cm-enként a gipszkarton

rögzítésére
- 1,25 cm gipszkarton burkolat

PUR hab kitöltés

peremborítás

tokmag

vaktok

folding tok horonyborítás

20/20 cm rétegelt-ragasztott fa oszlop

- kettõs állókorcos RHEINZINK fémlemezfedés, alatta
szellõzõ alátétszõnyeg

- 2,4 cm fenyõfa deszka aljzat (10 cm széles elemek)
- 5/8 cm fa ellenlécek 70 cm- enként, köztük szellõzõ légrés
- 1 rtg. extrém kis páraátbocsátási ellenállású alátétfólia
- 18 mm vtg. N+F deszkázat
- 20 cm ásványgyapot hõszigetelés a 12/20 cm fa fiókgerendák

között
- 1 rtg. párafékezõ és légzáró fólia
- 4 cm ásványgyapot hõszigetelés 4/4 cm faváz között
- 1,25 cm gipszkarton belsõ burkolat

- kettõs állókorcos RHEINZINK fémlemezfedés, alatta
szellõzõ alátétszõnyeg

- 2,4 cm fenyõfa deszka aljzat (10 cm széles elemek)
- 5/8 cm fa ellenlécek 70 cm- enként, köztük szellõzõ légrés
- 1 rtg. extrém kis páraátbocsátási ellenállású alátétfólia
- 18 mm vtg. N+F deszkázat a tetõgerendák merevítésére

R12
R12 - Schüco FW 50+ alumínium függönyfal térhatárolás

üvegezett mezõkkel (4-16-6 mm hõszigetelõ üvegezés)

- 30 mm Finnforest Thermowood fa teraszburkolat
(3500/150/30 mm, 5 mm-es résekkel)

- 5/3-10 cm vtg. ékbevágott pallók 70 cm-enként
- 1 rtg PVC vízszigetelés
- 3-10 cm ékbevágott lépésálló exp. PS lejtésképzés
- 22 mm vtg. N+F deszkázat
- 5/20 cm fa födémgerendák 62,5 cm-enként

rozsdamentes acél sín

1,5 cm kérgezett
extr. PS
lábazatszigetelés
-védõ
ragasztva

ásványgyapot kitöltés

R8*

R8* - 3 cm öntött (terrazzo) burkolat
- 5,2 cm aljzatbeton
- polietilén fólia
- 2 cm ásványgyapot úsztatóréteg
- 5 cm exp. PS hõszigetelés
- 1 rtg. PVC talajnedvesség elleni

szigetelés
- 15 cm vasalt aljzat
- 10 cm kavicsfeltöltés
- termett talaj

tokrögzítõ konzol

takarólemez
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