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tűzihorganyzo  acél
Z tetőszelemenek távolsága: ~ 1,50 m

változó keresztmetszetű hegeszte  "I"
szelvényű acél keretszerkezet

vasbeton lábaza  fal

bevonatos acél ereszcsatorna rendszer

vasbeton pontalap

A D E FB C

vázszerkezet külső befoglalómérete: 18,00 m

acélszerkezet
gerincmagasság

acélszerkezet
vállmagasság

vasbeton lábazat
magassága
padlóburkolat
felső sík

acélszerkezet
lehorgonyzási szint

tetőhajlás ~ 6 fok
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Ellenőrizte:

  Egyedi sta kai méretezés alapján:
- acél főtartó váz
- másodlagos tetőszelemenek és falváz gerendák
- alapozás
- panel vastagsága és a hőszigetelő mag pusa

R1-ES RÉTEGREND, TETŐ (MŰHELY): R3-AS RÉTEGREND, PADLÓ (MŰHELY):R2-ES RÉTEGREND, FAL (MŰHELY):
- 150 mm vastag Swedsteel-
Metecno fal szendvicspanel
(vízszintesen fektetve)
- acél vázszerkezet

- 1 cm kéregerősíte , csiszolt beton járófelület
- 20 cm vasalt aljzat
- 25 cm kavics feltöltés
- terme  talaj

- 150 mm vastag Swedsteel-Metecno
szendvicspanel tetőburkolat
- tűzihorganyzo  acél "Z" tetőszelemen
- acél vázszerkezet

R1

R3

R2
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melegen hengerelt
"I" szelvényű acél keretoszlop

zártszelvényű öv- és rácsrudakból
hegeszte , rácsos keretgerenda

vasbeton pontalap
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acélszerkezet
gerincmagasság

vasbeton lábazat
magassága
padlóburkolat
felső sík

acélszerkezet
lehorgonyzási szint

R1-ES RÉTEGREND, TETŐ (MŰHELY):

R2-ES RÉTEGREND, FAL (MŰHELY):
- 150 mm vastag Swedsteel-
Metecno fal szendvicspanel
(vízszintesen fektetve)
- acél vázszerkezet

- 1 cm kéregerősíte , csiszolt beton járófelület
- 20 cm vasalt aljzat
- 25 cm kavics feltöltés
- terme  talaj

R3-AS RÉTEGREND, PADLÓ (MŰHELY):

- 150 mm vastag Swedsteel-Metecno
szendvicspanel tetőburkolat
- tűzihorganyzo  acél "Z" tetőszelemen
- acél vázszerkezet
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R3*-AS RÉTEGREND, PADLÓ (SZALON):
- 1 cm kerámia burkolat
- 1 cm ragasztóhabarcs
- 8 cm aljzatbeton
- 1 rtg PE fólia techn. szigetelés
- 10 cm lépésálló hőszigetelés
- talajnedvesség elleni szigetelés
- 15 cm vasalt aljzat
- 25 cm kavics feltöltés
- terme  talaj

c-c METSZET

acélszerkezet
gerincmagasság acélszerkezet

vállmagasság

padlóburkolat
felső sík

acélszerkezet
lehorgonyzási szint

ADEF BC

b-b METSZET

R1*-ES RÉTEGREND, TETŐ (SZALON):
- 1 rtg PVC vízszigetelés + aláté ilc
- 20 cm kőzetgyapot hőszigetelés
- 1 rtg párazáró fólia
- 15 cm tűzihorganyzo  acél
trapézlemez magasprofil
- rácstartó, keretgerenda

R2*-ES RÉTEGREND, FAL (SZALON):
- üveg portál homlokza  fal
(100 mm vastag Swedsteel-
Metecno fal szendvicspanel)
- acél vázszerkezet

tetőhajlás ~2%

  Egyedi sta kai méretezés alapján:
- acél főtartó váz
- másodlagos tetőszelemenek és falváz
gerendák
- alapozás
- panel vastagsága és a hőszigetelő mag

pusa
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