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90.90.4 zártszelvény
merevítő heggesztve

LINDAB LTP45
bennmaradó zsaluzat
30 cm-enként rálőve a tartógerendára

L 60.60.6
acél rögzítő fül az IPN gerendák
egymáshoz rögzítéséhez
csavarozással rögzítve

gumicsík alátét

IPN 150
melegen hengerelt acél szelvény
L 100.40.5
acélprofil szegélyelem heggesztve

L 60.60.6
acél rögzítő fül az IPN gerendák
egymáshoz rögzítéséhez
csavarozással rögzítve

LINDAB LTP45
bennmaradó zsaluzat
30 cm-enként rálőve a tartógerendára

gumicsík alátét

IPN 150
melegen hengerelt acél szelvény
L 100.40.5
acélprofil szegélyelem heggesztve

L 60.60.6
acél rögzítő fül az IPN gerendák
egymáshoz rögzítéséhez
csavarozással rögzítve

LINDAB LTP45
bennmaradó zsaluzat
30 cm-enként rálőve a tartógerendára

gumicsík alátét

IPN 150
melegen hengerelt acél szelvény

L 60.60.6
acél rögzítő fül az IPN gerendák
egymáshoz rögzítéséhez
csavarozással rögzítve

LINDAB LTP45
bennmaradó zsaluzat
30 cm-enként rálőve a tartógerendára

gumicsík alátét

IPN 150
melegen hengerelt acél szelvény
L 100.40.5
acélprofil szegélyelem heggesztve

L 60.60.6
acél rögzítő fül az IPN gerendák

egymáshoz rögzítéséhez
csavarozással rögzítve

LINDAB LTP45
bennmaradó zsaluzat

30 cm-enként rálőve a tartógerendára

gumicsík alátét

IPN 150
melegen hengerelt acél szelvény

L 100.40.5
acélprofil szegélyelem heggesztve

UPN 150
függőleges tartóelem az IPN

gerndákhoz heggesztve és
csavarozva

UPN 150
függőleges tartóelem az IPN

gerndákhoz heggesztve és
csavarozva

UPN 150
függőleges tartóelem az IPN

gerndákhoz heggesztve és
csavarozva

bőr huzat a deszka
háttámlára szegecselve

BULTEX
bútorszivacs méretre vágva,

az alapra teljes felületen
ragasztva

bőr huzat a deszka
háttámlára szegecselve

UPN 150
1,225 méterenként, üléstartó

konzol, csavarozva

24mm látszó telideszka,
felületkezelve

24mm látszó telideszka,
felületkezelve

24mm látszó telideszka,
felületkezelve

műkő munkalap,
konyhabútorhoz

fiókelem

rozsdamentes acél
kifordítópánt

15mm telideszka polc

2 mm felületkezelt  fenyő
bútorlapok

ragasztott műkő védőlapok
acélprofilba fogatott biztonsági üveg, fix

acélprofilba fogatott
biztonsági üveg, fix

bőr huzat a deszka
háttámlára szegecselve

formára vágott teli deszka

24mm-es rögzítőléc

24mm látszó telideszka,
felületkezelve

UPN-re csavarozva

BULTEX
bútorszivacs méretre vágva,

az alapra teljes felületen
ragasztva

24/48mm-es ülés lécek

90.90.4 zártszelvényekből előregyártott
egykarú lépcső pofaelem

előregyártott hajtogatott  rozsdamentes
acél lépcsőájárólapelem egyben gyártvam

csavarozással rögzítve

50.1 laposacél
korlátelemek

korlátelem csavaros rögzítéssel

vízorr

LTP45
30cmenként rálőve a tartógerendára

VEDA WD-025
dilatációs toldás bitumenes vízszigeteléshez

VEDA SI-15
dilatáció vasbeton szerkezetekhez

VEDA SI-30
dilatáció toldás felületképzésekhez

LINDAB SR
méretezett légcsatorna Ø30 - beszívás

LINDAB SR
méretezett légcsatorna Ø30 - kifúvás

vasbeton szerkezetbe helyszínen
öntött acélhorgonyos homloklemez

rögzítőgyűrű

függesztett szellőzőcső rögzítés
az acélgerendába lőve

gumi tömítőgyűrű

ásványgyapot hőszigetelő dilatációs sáv

IPN 200
merevítő

LINDAB LTP 100
bennmaradó zsaluzat

45 cm-enként rálőve a
tartógerendára

HEB 400
primer gerenda a

szerkezetbe öntött
homloklemezhez rögzítve

AMBICO
90/200 beltéri ajtó

acélbetétekkel megerősített lemezelt hangszigetelt teliszárny ajtólap

takaróléc a dilatációs hézag takarására

csavarozott alumínium profil küszöb

vasbeton szerkezetbe
helyszínen öntött
acélhorgonyos
homloklemez

IPN 150
melegen hengerelt acél szelvény

ISOVER
úsztatott padló
padlófűtéssel

AMBICO
90/200 beltéri ajtó fatok

takaróléc

L 100.40.5
acélprofil szegélyelem heggesztve

előregyártott laposacél korlátelemek
csavarozással rögzítve

rögzítőfül, csavarozva

gumi alátét
kopogásmentesítés

8 1 13 1 5 8 1 13 1 5

8 1 13 1 5 8 1 13 1

50.1 laposacél
fogódzóelem


