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vegyes falszerkezet, külső oldalon süttői travertin fűrészelt felületű tömbkő min. vtg. 12 cm
anker átkötéseknél kibetonozás ideje alatt térfogakitöltő XPS habbetét alkalmazása szükséges,
kizsaluzást követően méretre vágott tömbkövek utólagos beillesztésével Kedil-Kedilflex flexibilis nagyszilárdságú ragasztóval, valamint
Kedil-Sigilcolor fagyálló fugázóanyaggal kerül kialakításra

Liapor LAC4-25 hézagtömör szerkezeti beton, szilárdsági osztály: 20-25 N/mm2,
hő és hangszigetelő, (hőátbocsátási tényező = 0,29 W/mK) átlagos vastagság: 70 cm

5x10 mm-es ragasztott, polírozott Acryl-üveg
táblaméret: 6500x6700 mm, éleken 14/50 mm-es ragasztott teflon keret

2x10 mm-es akusztikai fatábla natur bükk kivitelben, kalapácsolt felületképzéssel

100/150 mm rétegelt ragasztott fa vázoszlop

Mapei Planolit 315 önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

Liapor LC23 könnyűbeton, szilárdsági osztály: 6-10 N/mm2,
hő és hangszigetelő, (hőátbocsátási tényező = 0,19 W/mK)

INOX L180 padlószél profil, Fischer csavarszárral és beütő dübellel rögzítve

süttői travertin fűrészelt felületű mészkő, utólagos beillesztése Kedil-Kedilflex flexibilis nagyszilárdságú ragasztóval,
valamint Kedil-Sigilcolor fagyálló fugázóanyaggal kerül kialakításra, a függőleges fugákban Halfen UHA rögzítő tüskével

Halfen HTA-16 vasbeton rögzítő tőcsavar

2 db egymással szembefordított HEA 200-as acélszelvény,
fellül 650 mm-ként 400x400 mm 10 mm vastag hevederlemezzel összehegesztett keretszerkezet,
a vasbeton aljzatban elhelyezett felső végén menetes csavarszárhoz vízszintbe állítás után
rozsdamentes Fischer M16-os csavarkötéssel kerül rögzítésre

SikaGrout-311 cementkötésű kiöntő anyag

D180 mm-es horganyzott légcsatorna, 650 mm-ként szűkítő csonkkal kialakítva

10 mm vtg. INOX acél szorító és takaró profil

INOX acél páracsatorna, sűlyesztett fejű imbusz csavar rögzítéssel

100.150 L acél szelvény, 450 mm-ként hegesztett menetes tőcsavar ill. M12-es csavarkötéssel rögzítve az acél konzolokhoz

magasságbeállító M8.30-as csavarelem

rozsdamentes acél padló tálca MOZA cementlap mozaik borítással

km. tömör tégla

hangmegszakító gumi szallag
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19 mm vtg. Moza cementlap mozaik (Kauker Szilvia)
Mapei Adesilex P9 cementkötésű ragasztó ágyazatba fektetve


