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ETANCO INCO
mechanikus alumínium rögzítőelem

max. 80 cm -es  átlós kiosztásban

ISOVER  ISOFACADE35
üveggyapot hőszigetelő réteg

függőlegesen helyezve

BUTECH STON-KER
L rögzítőelem dűbelezéssel

BUTECH STON-KER
hátszellőztetett  műkőburkolat  sand

stone white 

BUTECH STON-KER
T távtartó-légrés

előregyártott egyedi  acél pontszerű
tartóelem a rejtett-takart

ereszcsatorna megtámasztására,
dűbellel a vasbeton szerkezethez

rögzítve

előregyártott egyedi  acél pontszerű ereszcsatorna
tartóelem, csavarzással rögzítve

SCHÜCO AWS 70
alumínium tokos nyílászáró kétrétegű hőszigetelt

üvegezéssel

gumi alátét

ISOVER EPS.SOL PLUS
4cm szigetelés

úsztatott padló

VARIOTHERM
VARIOROLL
padlófűtés rendszer

SAINT GOBAIN  U-GLASS
2 rétegben, hőszigetelt

kivitelezésben

LINIT LAMBERTS UPR 90 és UPR 60
üvegrögzítő profilok szilikon tömítéssel

2 rétegben, hőszigetelt kivitelezésben

LINIT LAMBERTS UPR 90 és UPR 60
üvegrögzítő profilok szilikon tömítéssel

2 rétegben, hőszigetelt kivitelezésben

120.60.6 zártszelvény
az üvegfal rögzítésére, a vasbeton falhoz

mechanikusan rögzítve

50.1 laposacél fogódzó
a vasbeton lépcsőbe előre öntött L

rögzítőfülhöz csavarozva

előregyártott vasbeton lemezlépcső greslap
burkolattal

L szegélyelem

2db L 16.16.5
melegen hengerelt acélszelvény az üvegrögzítő

profilok rögzítésére, dűbellel
veteményeskert termőföld

drain réteg mechanikus
rögzítéssel

ISOVER XPS keményhab hőszigetelés

REFIN CERAMICHE
greslap lépcsőburkolat ágyazóhabarcsba

120g / m² geotextília

 VARIOTHERM BKH1
padlókonvektor a profilüveg hűlőfelület melegítésére

SOPREMA
bitumenes vízszigetelés

ELELIFT ELEVADOR
PANORÁMICO
egyedileg gyártott tartószerkezetű
pneumatikus panorámalift

betonjárda

bitumenes tömítés

BUTECH STON-KER
alumínium profilú vízorr

durva zúzottkő tömörített feltöltés

mosottkavics kitöltés

ETANCO INCO
mechanikus alumínium rögzítőelem
max. 80 cm -es  átlós kiosztásban

ISOVER  ISOFACADE35
üveggyapot hőszigetelő réteg
függőlegesen helyezve

BUTECH STON-KER
L rögzítőelem dűbelezéssel

BUTECH STON-KER
hátszellőztetett  műkőburkolat  sand
stone white 

BUTECH STON-KER
T távtartó-légrés

SAINT GOBAIN  U-GLASS
2 rétegben, hőszigetelt
kivitelezésben

BUTECH STON-KER
alumínium profilú vízorr

fenyőfa könyöklő

L 16.16.5
melegen hengerelt acélszelvény az
üvegrögzítő profilok rögzítésére,
dűbellel

VMZINK
rejtett ereszcsatorna

ISOVER  ISOFACADE35
üveggyapot hőszigetelő réteg

függőlegesen helyezve

ETANCO INCO
mechanikus alumínium rögzítőelem,

max 80cm-es távolságban, átlós
kiosztásban helyezve

vakolaterősítő háló

VMZINK
titáncink takarólemez

dryvit rendszer kétrétegű vakolat
szín : RAL 6037 törtfehér

fóliabádog, a szigetelés rögzítésére

HEB 400
primer gerenda, az alaplemezhez

gyárilag rögzítve

IPN 200
merevítő

helyszínen vasbeton szerkezetbe
öntött konzolelem a tartógerenda

befogadására

acél rögzítő fülpár a merevítőgerenda
teherátadásához

2cm deszka aljzat

lejtést adó, távtartó acél profil

2%

1%


