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50/70/5 zártszelvény keret

alsó vezetősín szakaszosan

alsó vezetőgörgő

SZÍNTÉR
fűtetlen tér

50/70/5 zártszelvény keret

2mm vastag Corten acél
rugalmas gumi alátét Schüco ASS 50 tolóajtó

hőszigetelő üvegezéssel

nyílászáró előtti toló-spaletta

fix szárny

toló szárny

50/30/3 zártszelvény keret

2mm vastag Corten acél
csavarozva

rugalmas gumi alátét

hidraulikával
működtetett nyíló tábla

összenyomódó kemény hab ütköző

összenyomódó kemény
gumi légzáró szalag

melegen hengerelt acél távtartó

SZÍNTÉR
fűtetlen tér

SZÍNTÉR
fűtetlen tér

hidraulika a tábla nyitásához

hidraulika a tábla nyitásához

50/70/3 zártszelvény keret

2mm vastag Corten acél

rugalmas gumi alátét

vízcseppentő

50/30/3 zártszelvény tok

50/70/3 zártszelvény tok

melegen hengerelt acél távtartó

összenyomódó kemény
hab ütköző

összenyomódó kemény
gumi légzáró szalag

SZÍNÉSZ KÁVÉZÓ
temperált tér

SZÍNÉSZ KÁVÉZÓ
temperált tér

20/70/2 acél zártszelvény profil,
függőlegesen az oszlophoz hegesztve

2mm corten acéllemez tálcás burkolat
1,96/1,96 m panel, látszó rögzítéssel

önmetsző csavar, gumialátéttel

sajtolt acéllemez homlokzati kazetta

teljes keresztmetszetében víztaszító,
ásványi szálas Rockwool Airrock LD
hőszigetelés, homlokzati falkazettában

2 cm polifoam peremszegély

rugalmas fugatömítés

L acél záróelem

1,2 cm polifoam peremszegély

rugalmas fugatömítés

L acél záróelem

RHS 200.150.8 zárt idomacél

R1_ Emeleti műgyanta padlóburkolatok
2 mm átlátszó műgyanta bevonat
6 cm aljzatbeton padlófűtéssel
2cm kőzetgyapot úsztatóréteg
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
6 cm vasalt felbeton, Ø8/15 vasalás 2 sorban
4,5 cm horganyzottacél  trapézlemez
20 cm tartógerenda horganyzott acél szelvény

200.450.16

RHS 250.150.10 zárt idomacél oszlop

M16-200 II.8.8. fűzőcsavar

1,6 mm hegesztés

LTP45 horganyzott trapézlemez

RHS 200.150.8 zárt idomacél gerenda

toló-nyíló spaletta

Schüco ASS 50 tolóajtó
hőszigetelő üvegezéssel

RHS 250.150.10 zárt idomacél oszlop

R4_ Lapostető fedés
2,2 cm tömített állókorcos Corten lemezfedés
2,4 cm fenyőfa deszkaaljzat, 10 cm széles elemek
5/8 cm fa ellenlécek 70 cm-enként, rajtuk plusz alátétfólia átvezetve
1 rtg. extrém kis páraátbocsátási ellenállású alátétfólia
15- cm lejtést adó hőszigetelés
1 rtg. Párafékező rtg.
6 cm vasalt felbeton
4,5 cm horganyzott acél trapézlemez
20 cm acél vázszerkezet horganyzott acél szelvényből

RHS 250.150.10 zárt idomacél oszlop

200.450.16 heveder

1,6 mm hegesztés

RHS 200.150.8 zárt idomacél gerenda

M16-200 II.8.8. fűzőcsavar

200.450.16 heveder

M16-200 II.8.8. fűzőcsavar

1,6 mm hegesztés

200.450.16 heveder 4 db fűzőcsavarral rögzítve

hidraulikával segített nyíló tábla

L acél záróelem

50/70/3 zártszelvény keret

2mm vastag Corten acél
csavarozva

rugalmas gumi alátét

hidraulikával működtetett nyíló tábla

összenyomódó kemény gumi légzáró szalag

melegen hengerelt acél távtartóhidraulika a tábla nyitásához

50/30/3 zártszelvény tok

RHS 250.150.10 zárt idomacél oszlop

RHS 200.150.8 zárt idomacél gerenda
hevederek közé csavarozva

SZÍNTÉR
fűtetlen tér

függőlegesen lenyíló tábla

LTP45 horganyzott trapézlemez

LTP45 horganyzott trapézlemez

ajtónyitó hidraulika

SZÍNTÉR
fűtetlen tér

2mm corten acéllemez tálcás burkolat
1,96/1,96 m panel, látszó rögzítéssel

önmetsző csavar, gumialátéttel

ATTIKA CSOMÓPONT M=1:5

melegen hengerelt acél távtartó

KINYÍLÓ TÁBLA FÜGG. M=1:5   

SPALETTA ÉS FALKAZETTA M=1:5 SPALETTA TOLÓAJTÓ ELŐTT M=1:5

LENYÍLÓ TÁBLA VSZ. M=1:5

KINYÍLÓ TÁBLA VSZ. M=1:5

OSZLOP ÉS GERENDA
CSATLAKOZÁSA

műgyanta bevonat "felhajtva"

22mm faburkolat, kerethez csavarozva

RHS 250.150.10 zárt idomacél oszlop

RHS 200.150.8 zárt idomacél gerenda
hevederek közé csavarozva

szilikon kitt tömítés, mögötte habszalag

R1_ Emeleti műgyanta padlóburkolatok
4 cm keményfa hajópadló
5/5 cm fenyő párnafa
0,5 cm neoprém alátét a párnafák alatt
2mm átlátszó műgyanta
6 cm vasalt felbeton
4,5 cm horganyzott acél  trapézlemez
20 cm acél vázszerkezet
horganyzott acél szelvényekből

nagyteherbírású zsanér

önfúró csavar a
kazetta rögzítésére

2mm corten acél lemez
homlokzati kazetta
alátét gumi lemezzel

önfúró csavar
burkolattartó profil

CORTEN LEMEZ BURKOLAT VSZ. RÉSZLET

NYÍLÓ TÁBLA

SPALETTA

alaprajzi sémák a 3 lehetséges nyitásra

LENYÍLÓ

SPALETTA

KINYÍLÓ

Részletrajzok M=1:5 SZABAD SZOMBAT Szabadtéri színpad Szombathely  Diplomatervezés 2010 Urbanisztika Tanszék Tóth Szilvia


