
BOLGÁR MŰVELŐDÉSI HÁZ

KIVITELI TERV

EMELET RÁÉPÍTÉS TERVE
1097 BUDAPEST, Vágóhíd utca 62.

MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE

ÉPÍTÉS HELYE : HRSZ :38266/2,

ÉPÍTTETŐ :

1097 BUDAPEST, Vágóhíd utca 62.
T2-01-1086

MAKOVINYI KRISZTIÁN , ZSOLDOS ANNA

HOCHREIN JÓZSEF  (okl. gépészmérnök, tűzv.szakértő)

FELELŐS TERVEZŐ :

KULCSÁR SÁNDOR  okl. szerkezetépítő mérnök

É/2 13-1199/13SZŐCS LÁSZLÓ ZSOMBOR
 2600 Vác, Szent István tér 4.

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK :

STATIKUS TERVEZŐ :

I 249/2014TŰZVÉDELEM :

MÓJZES PÉTER  ép.gépész mérnökGÉPÉSZ TERVEZŐ : GT 13-13773, TÉ 13-50673

PINTÉRNÉ KOLB DÓRAELEKTROMOS TERVEZŐ : VT-13-4574

SZABÓ TAMÁSLIFT TERVEZŐ : F-T 01-7872

okl. építészmérnök okl. építészmérnök

2018 április
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régi vakolat
új vakolat

Rheinzink fogadóprofil

futónövény tartóváz síkja

csúszó kapcsolat,cseppentő profil

Schüco 75 SI fix ablak

rm acél zártszelvény 80.50.3 a falazathoz
rögzítve, hőhídmegsz. alátéttel

külső EPDM fólia, ragasztva
tartósan rugalmas

szilikon kitt

lemezfedés RZ patinásított anyaggal,
RZ Patina line, Vapozinc alátétszőnyeggel

5%
keményfa rr lemez lejtésbe faragva, OSB
lappal sarokmerev kapcsolat

helyszínen habosódó PUR
kitöltés, pozícionáló ékelés

kivitelezés, építési művezetés során a
falazat bontásával és  kávatégla
építésével négyzetes profil alakítható ki,
melyet lebádogozva egyszerűbben
kialakítható a részlet

30.30.3 L vas keret U alakban 50 m-enként,
hegesztett kapcsolatokkal

belső EPDM rag.
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vakolóprofil

régi vakolat
új vakolat

Rheinzink fogadóprofil

futónövény tartóváz síkja

csúszó kapcsolat,cseppentő profil

keményfa rr lemez lejtésbe faragva, OSB
lappal sarokmerev kapcsolat

takaróprofil

Schüco 75 SI fix ablak

rm acél zártszelvény 80.50.3 a falazathoz
rögzítve, hőhídmegsz. alátéttel

OSB aljzat, acél sarokmerevítéssel

5%

belső EPDM fólia, ragasztva

külső EPDM fólia, ragasztva

lemezfedés RZ patinásított anyaggal,
RZ Patina line,Vapozinc alátétszőnyeggel

helyszínen habosódó PUR
kitöltés, pozícionáló ékelés

kivitelezés, építési művezetés során a
falazat bontásával és  kávatégla
építésével négyzetes profil alakítható ki,
melyet lebádogozva egyszerűbben
kialakítható a részlet

30.30.3 L vas keret U alakban 50 m-enként,
hegesztett kapcsolatokkal

R17 Régi épület új nyílászáró keretezése

M=1:10

R18

R18_Eredeti épület új nyílászárójának keretezése, szemöldök kialakítás

R18_Eredeti épület új nyílászárójának keretezése, párkány kialakítás


