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R5

R2

R1

R4

R8

2 cm  csiszolt kőlap burkolat
4 cm  ágyazat
9 cm feltöltés
22 cm tégla boltozat

R2

R1 65 cm  tégla burkolat
20 cm kavics feltöltés ágyazat
 eredeti sziklafal
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Földszinti padlóvonal ±0,00 (Bf. +196,42 m)

A méretek a helyszínen ellenőrizendők.

I.emelet padlószint

fsz padlószint

A nyílások részleteinek kialakítása a KÖH előzetes előírásainak megfelelően
a kiviteli tervek alapján készítendőek.
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2 cm  csiszolt kőlap burkolat
4 cm  ágyazat
1 rtg technológiai szigetelés
8 cm lépésálló hőszigetelés
2 cm deszka aljzat
36 cm rétegelt ragasztott fa tartó

R4

bordás boltozatok
rekonstrukciója
kőszobrászati munkával

bordás boltozatok rekonstrukciója
kőszobrászati munkával

gótikus kapu
rekonstrukciója
redukált profillal

gótikus kapu rekonstrukciója
redukált profillal

Éi reneszánsz díszlépcső
rekonstrukciója

1526os reneszánsz ajtó
rekonstrukciója redukált profillal

gótikus ablak
rekonstrukciója

1973as téves ablak
rekonstrukció kibontása
1526os reneszánsz ablak
rekonstrukciója
redukált profil

új törtkő
rekonstruált
falszakasz

Nyitott csarnokFérfi wc
D 4É 4

É 1

/Lovagterem/
Rendezvényterem

Múzeum

D 4
Múzeum

R1

R5 25 cm  kerámia lapburkolat
1 rtg. ragasztó aljzat
6  cm beton ágyazat
20 cm kavics feltöltés
 eredeti sziklafal

új tégla boltöv

a konzolos
folyosó
rekonstrukciója

1526os
reneszánsz ablak
rekonstrukciója
redukált profillal

A belső terekben az új vízszintes mélyített hézagú
tégla falazatok habarcs meszelést kapnak.

2538 cm  kisméretű tégla falazat
50160 cm  légüreg
25 cm  kisméretű tégla falazat
26 cm  törtkő falazat

R10

R6

R10
R10

R2  korcolt fémlemez fedés
1 rtg alátét rtg
2 cm deszkázat
18 cm  ragasztott fa fióktartók/hőszigetelés
40 cm  rétegeltragasztott fa tartószerkezet

R8

R7

 korcolt fémlemez fedés
1 rtg alátét rtg
2 cm deszkázat
18 cm  ragasztott fa fióktartók/hőszigetelés
50 cm  rétegeltragasztott fa tartószerkezet,
 alulfeszített

R7

2 cm csiszolt kőlap burklat
4 cm  ágyazat
2 rtg.  csapadékvíz ell. szigetelés
12 cm  ROOFMATE lépésálló hőszigetelés
 lejtést adó réteg
1 rtg.  deszkázat
35 cm  rétegeltragasztott fa tartó

R6

2 cm  csiszolt kőlap burkolat
4 cm  ágyazat
2 rtg  csapadékvíz elleni szigetelés
8 cm  lejtést adó réteg, hőszigetelés
9 cm feltöltés
22 cm tégla boltozat

R9

1970es években felújított faltestmeglévő faltest

új tégla falazat új téglatörtkő vegyes falazat
rekonstruált faltest


