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+3,52

-0,02

+7,07

+6,72

+3,20

+1,00

+2,70

+4,52

+6,22

0,4 cm  Sikafloor Pronto N kétkomponensű   

 műgyanta padlóburkolat

 Sikafloor-13 Pronto N alapozó +    

 Sikafloor-14 Pronto N közbülső réteg +   

 Sikafloor-16 Pronto N fedőbevonat

6 cm  aljzatbeton

 REHAU RAUTAC tüskével rögzített padlófűtés csövek

5 cm  50-2 REHAU RAUTAC raszterhálós PS hőszigetelő lemez

 PE fóliával kasírozva

5 cm  Rockwool Steprock ND lépésálló kőzetgyapot  

 hőszigetelés

1 rtg. Villas Elastovill E-PV 4 F/K Extra   

 talajnedvesség elleni szigetelés

15 cm  aljzatbeton

20 cm  tömörített homokos kavicságyazat

 termett talaj

25cm vörösfenyő hajópadló burkolat ragasztva

4 cm  aljzatbeton

1 rtg.  technológiai PE fólia

10 cm  Rockwool Steprock ND lépésálló

 kőzetgyapot hőszigetelés

1 rtg. Villas Elastovill E-PV 4 F/K Extra  

 talajnedvesség elleni szigetelés

15 cm  aljzatbeton

20 cm  tömörített homokos kavicságyazat

 termett talaj

25 cm OSB lap burkolat párnafákhoz rögzítve

7/20 cm párnafa (tengelytávolság: 80 cm)

közte: 5 cm  Rockwool multirock

  kőzetgyapot hőszigetelés

 15 cm  Rockwool multirock

  kőzetgyapot hőszigetelés

20 cm  méretezett monolit vasbeton födém

1 rtg.  Rigips Rimano 3-6 belsőtéri gipszes  

 vékonyvakolat

1 rtg.  Supralux impregnáló mélyalapozó

1 rtg. Supralux színes beltéri falfesték

1 rtg. Baumit Nanopor vakolat

1 rtg. Baumit univerzális alapozó

44 cm  Porotherm 44 HS fal

 Pth Tm hőszigetelő falazóhabarccsal falazva

1 rtg.  Rigips Rimano 3-6 belsőtéri gipszes  

 vékonyvakolat

1 rtg.  Supralux impregnáló mélyalapozó

1 rtg. Supralux színes beltéri falfesték

1 rtg. Supralux színes beltéri falfesték

1 rtg.  Supralux impregnáló mélyalapozó

1 rtg.  Rigips Rimano 3-6 belsőtéri gipszes  

 vékonyvakolat

30 cm  Porotherm 30 HS fal

 Pth Tm hőszigetelő falazóhabarccsal falazva

1 rtg.  Rigips Rimano 3-6 belsőtéri gipszes  

 vékonyvakolat

1 rtg.  Supralux impregnáló mélyalapozó

1 rtg. Supralux színes beltéri falfesték

állítható magasságú

embru asztal 1795

embru szék 3186

Helios DH szellőző

kivezetés

RHEINZINK lefolyócső

vasbeton koszorú

RHEINZINK - 'patinapro graphite-grey'

előpatinásított felületű

derékszögű állókorcos fémlemez fedés

RHEINZINK - rendszerazonos

tetőgerinc szellőző elem

RHEINZINK függő ereszcsatorna

 RHEINZINK - 'patinapro graphite-grey'

 előpatinásított felületű

 derékszögű állókorcos fémlemez fedés

1 rtg.  Delta Trela plusz dombornyomott kócpaplan

24/12 cm  deszkázat (eresszel párhuzamos)

10/15 cm szarufa

10/15 szarufa 10/15 oszlop

15/15 középszelemen

7/15 fogópár

15/15 talpszelemen

15/15 taréjszelemen

5/15 fogópár

kapart felületű

Baumit Nanopor fehér vakolat

RHEINZINK lefolyócső

THORN Chalice 190C Surface

THORN Optus IV Suspended

WESTAG Westalife

ajtó Josko fa-alumínium

nyílászáró

fa béletezés

műkő párkány

-1,20

±0,00

+7,07

+1,00

+2,20

+4,50

+5,70

+10,92

-1,20

+8,69

_folyosó

_folyosó _tanterem_7

_tanterem_5

_padlástér

Pth S elemmagas áthidaló

Josko fa-alumínium nyílászáró

külső műkő párkány

egyedi tervezésű

tároló polc

előregyártott vasbeton áthidaló

_takaró elem

Pth 44 HS fal

+3,52

+3,20

+6,72

+9,31

+3,52

±0,00

+7,15

kermi therm x2 profil-

kompakt radiátor

a szekrény feletti fal a diákok számára

fenntartott felület dekorációhoz

25cm vörösfenyő hajópadló burkolat ragasztva

5 cm  aljzatbeton

1 rtg.  technológiai PE fólia

4 cm  Rockwool Steprock ND lépésálló kőzetgyapot

 hőszigetelés

20 cm  méretezett monolit vasbeton födém

1 rtg.  Rigips Rimano 3-6 belsőtéri gipszes  

 vékonyvakolat

1 rtg.  Supralux impregnáló mélyalapozó

1 rtg. Supralux színes beltéri falfesték

0,4 cm  Sikafloor Pronto N kétkomponensű   

 műgyanta padlóburkolat

 Sikafloor-13 Pronto N alapozó +    

 Sikafloor-14 Pronto N közbülső réteg +   

 Sikafloor-16 Pronto N fedőbevonat

7 cm  aljzatbeton

 REHAU RAUTAC tüskével rögzített padlófűtés csövek

5 cm  50-2 REHAU RAUTAC raszterhálós PS hőszigetelő lemez

 PE fóliával kasírozva

20 cm  méretezett monolit vasbeton födém

1 rtg.  Rigips Rimano 3-6 belsőtéri gipszes   

 vékonyvakolat

1 rtg.  Supralux impregnáló mélyalapozó

1 rtg. Supralux színes beltéri falfesték
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3 rtg. Sealoflex rendszerű kent csapadékvíz elleni

 szigetelés

 lejtést adó könnyűbeton (5-20 cm)

1 rtg.  technológiai PE fólia

15 cm  Rockwool Monrock max E

 kétrétegű kőzetgyapot lapostető hőszigetelés

25 cm  méretezett monolit vasbeton födém

 alulról kezeletlen, látszó beton felülettel

0,4 cm  Sikafloor Pronto N kétkomponensű    

 műgyanta padlóburkolat

 Sikafloor-13 Pronto N alapozó +     

 Sikafloor-14 Pronto N közbülső réteg +   

 Sikafloor-16 Pronto N fedőbevonat

6 cm  aljzatbeton

 REHAU RAUTAC tüskével rögzített padlófűtés csövek

5 cm  50-2 REHAU RAUTAC raszterhálós PS hőszigetelő lemez

 PE fóliával kasírozva

5 cm Rockwool Steprock ND lépésálló kőzetgyapot   

 hőszigetelés

1 rtg. Villas Elastovill E-PV 4 F/K Extra   

 talajnedvesség elleni szigetelés

15 cm vasbeton lemez

8 cm  szerelő beton

20 cm  tömörített homokos kavicságyazat

 termett talaj

25cm OSB lap burkolat párnafákhoz rögzítve

20 cm  Rockwool multirock

 kőzetgyapot hőszigetelés

20 cm  méretezett monolit vasbeton födém

1 rtg.  Rigips Rimano 3-6 belsőtéri gipszes vékonyvakolat

1 rtg.  Supralux impregnáló mélyalapozó

1 rtg. Supralux színes beltéri falfesték

25 cm vörösfenyő hajópadló burkolat ragasztva

4 cm  aljzatbeton

1 rtg.  technológiai PE fólia

10 cm  Rockwool Steprock ND lépésálló kőzetgyapot  

 hőszigetelés

1 rtg. Villas Elastovill E-PV 4 F/K Extra   

 talajnedvesség elleni szigetelés

15 cm  aljzatbeton

20 cm  tömörített homokos kavicságyazat

 termett talaj

25/15 vörösfenyő burkolat

5/5 párnafa a kőfalhoz rögzítve

70 cm  meglévő kő falazat

1 rtg. Baumit Sanova vakolat K 30 mm

1 rtg. Baumit univerzális alapozó

1 rtg. Baumit Nemes vakolat kapart felülettel

1 rtg. Supralux színes beltéri falfesték

1 rtg.  Supralux impregnáló mélyalapozó

1 rtg.  Rigips Rimano 3-6 belsőtéri gipszes  

 vékonyvakolat

70 cm  meglévő kő falazat

5/5 párnafa a kőfalhoz rögzítve

25/15 vörösfenyő burkolat

 RHEINZINK - 'patinapro graphite-grey'

 előpatinásított felületű

 derékszögű állókorcos fémlemez fedés

1 rtg.  Delta Trela plusz dombornyomott kócpaplan

24/12 cm  deszkázat (eresszel párhuzamos)

10/15 cm szarufa

kőpárkány

Helios DH szellőző

kivezetés

15/15 taréjszelemen

7/15 fogópár

RHEINZINK - 'patinapro graphite-grey'

előpatinásított felületű

derékszögű állókorcos fémlemez fedés

RHEINZINK - rendszerazonos

tetőgerinc szellőző elem

meglévő egyenes kőboltozat

kapart felületű

Baumit Nanopor fehér vakolat

meglévő, látszó

kőfal-lábazat

1 rtg. Baumit Nemes vakolat kapart felülettel

1 rtg. Baumit univerzális alapozó

1 rtg. Baumit Sanova vakolat K 30 mm

25 cm  új kő falazat

 8 cm Rockwool multirock

 kőzetgyapot hőszigetelés

20 cm vasbeton lábazati fal

12 cm Rockwool multirock

 kőzetgyapot hőszigetelés

25 cm OSB lap burkolat párnafákhoz rögzítve

7/15 fogópár

10/15 szarufa

15/15 talpszelemen

THORN Chalice 190C Surface

THORN Optus IV Suspended

WESTAG Westalife

tolóajtó

állítható magasságú

embru asztal 1795

embru szék 3186

Josko fa-alumínium

nyílászáró

±0,00

+0,89

+2,55

+4,10

+7,90

RHEINZINK

függő ereszcsatorna

falátvágásos

vízszigetelés

-0,02

+3,08

+3,54

+3,66

+4,10

+7,90

_tanterem_1_kerengő

esővíz levezető lánc

színtelen, áttetsző, favázra erősített,

többcellás, kétrétegű polikarbonát fal

kör keresztmetszetű (d=12 cm )

acél oszlop a belső térben

kermi therm x2 profil-

kompakt radiátor

_padlástér

padlófűtés csövek a polikarbonát

fal mentén besűrítve (10 cm)

-1,32

-0,34

falnyílás faburkolattal bélelve

utólagos vasbeton áthidaló külső árnyékoló a tantermek előtt

műkő könyöklő

5 cm műkőlap burkolat

20 cm homokos kavicságyazat

 termett talaj

rugalmas vízáteresztő

gumiőrleményes burkolat

kavicságyazat (20 cm)

termett talaj

3 rtg. Sealoflex rendszerű kent csapadékvíz elleni  

 szigetelés

 lejtést adó könnyűbeton (5-20 cm)

1 rtg.  technológiai PE fólia

15 cm  Rockwool Monrock max E

 kétrétegű kőzetgyapot lapostető hőszigetelés

25 cm  méretezett monolit vasbeton födém

10 cm Rockwool Frontrock max E

 kőzetgyapot hőszigetelés

1 rtg. Baumit univerzális alapozó

1 rtg. Baumit Nanopor vakolat

egyedi bútor
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