
GSPublisherEngine 0.17.100.100

±0,00

-0,20

+6,80

+8,00

12,00
0,50

7,
00

-0,20

+6,80

+8,00

+1,20

2,60

±0,00

7,
00

±0,00

+3,50

+4,00

+6,75

+1,20

6,50 6,50 0,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

+4,00

-0,20

±0,00

+1,20

±0,00

+3,00

+6,75

+8,00

tűzihorganyzo
acél Z tetőszelemenek távolsága: ~ 1,50 m

szendvicspanel tetőburkolat

változó keresztmetszetű, hegeszte
"I" szelvényű acél keretszerkezet

pont alapozás (keretoszlopok ala )

vasbeton lábaza  fal

donga felülvilágító
hő- és füstelvezető szekciókkal

donga felülvilágító
hő- és füstelvezető szekciókkal

függeszte  kaze ás
gipszkarton álmennyezet

függeszte  kaze ás
gipszkarton álmennyezet

donga felülvilágító
hő- és füstelvezető szekciókkal

EA

- 25 cm acélszálerősítésű
  beton ipari padló
  (terhelhetőség: 5t/m2)
- 5 cm szigetelést védő beton
- talajnedvesség elleni szigetelés
- 10 cm vasalt aljzat, szigetelés aljzata
- 25 cm tömöríte  kavics ágyazat
- tömöríte  talaj

EA

acélszerkezet
vállmagasság

padlóburkolat felső sík
acélszerkezet

lehorgonyzási szint

acélszerkezet
gerincmagasság

vázszerkezet külső befoglalómérete: 26,00 m

R1-ES RÉTEGREND, TETŐ: R3-AS RÉTEGREND, IPARI PADLÓ:R2-ES RÉTEGREND, FAL:
- 100 mm vastag acél fegyverzetű
   tető szendvicspanel
- tűzihorganyzo  acél "Z" szelemen
- acél vázszerkezet
- függeszte  álmennyezet az
  irodarészeken

- 100 mm vastag acél fegyverzetű
   vízszintesen fektete  fal
   szendvicspanel
- acél vázszerkezet

acélszerkezet
vállmagasság

padlóburkolat felső sík
acélszerkezet

lehorgonyzási szint

acélszerkezet
gerincmagasság

tetőhajlás 8%

lábaza  fal felső sík

  Egyedi sta kai méretezés alapján:
- acél főtartó váz
- másodlagos tetőszelemenek
- alapozás

Panel pusa és vastagsága,
egyedi hőtechnikai méretezés alapján.

vá
zs

ze
rk

ez
et

 vá
llm

ag
as

sá
ga

a-a METSZET

vázszerkezet külső befoglalómérete: 26,00 m

tetőhajlás 8%
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b-b METSZET

lábaza  fal felső sík
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c-c METSZET

1123 Budapest, Alkotás út 50.
info@swedsteel.hu
www.swedsteel.hu

Rajz száma:
GY1-02

Rajz neve, méretaránya:
METSZETEK, M=1:100

Épí ető, megrendelő:

Projekt neve:
GYÁRTÓCSARNOK (~1898 m2)

Projekt száma:

Készíte e:

Dátum:

Ellenőrizte:

R5-ÖS RÉTEGREND, KÖZBENSŐ FÖDÉM:
- 1 cm padlóburkolat
- 1,5 cm ágyazóhabarcs
- 5 cm aljzatbeton
- 1 rtg PE technológiai fólia
- 2 cm ásványi szálas lépéshang
  elleni szigetelés
- 12 cm monolit vasbeton födém
- 15 cm teherhordó acél trapézlemez
   magasprofil bennmaradó zsaluzat
- installációs tér, álmennyezet

R4-ES RÉTEGREND, IRODA PADLÓ:
- 1 cm padlóburkolat
- 1,5 cm ágyazóhabarcs
- 5 cm aljzatbeton
- 1 rtg PE technológiai fólia
- 10 cm lépésálló hőszigetelés
- talajnedvesség elleni szigetelés
- 15 cm vasalt aljzat
- 25 cm kavics feltöltés
- terme  talaj
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