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POLGÁRMESTERI HIVATAL BŐVÍTÉSI
TERVE I-II ÜTEM
A horvátság útjai - interaktív kiállítás
Tervfajta: ÉPÍTÉSZETI KIVITELEZÉSI TERV
Építés helye: 9495 Kópháza, Fő u. 15.   hrsz: 779/2,

Megbízó:
Kópháza Község Önkormányzata
_
9495 Kópháza, Fő u. 15.,

Tervlap azonosító (ID)

EK15

Tervező:
   Architline Design Kft.
   Horváth Tibor építész tervező
   É2-08-0225
9443 Petőháza, Ifjúság út 24.
tel: +3699 450 005       +3630 924 1669
email: design@architline.hu
www.architline.hu

Aláírások:

Tervező aláírása:

Terv állapota:	

végleges terv
Dátum:

2017:09-11

Az  építési  engedélyezési  terven  szereplő  helyiség-méretek  a  kiviteli
terveken  változhatnak  a  részletesebb  kidolgozottság  és  a  szakági
tervek adatai alapján!
A részletes tervkidolgozás ellenére előfordulhat, hogy a terven- és a
valóságban mért méretek között eltérés mutatkozhat. Ez általában a
kivitelezés sajátosságaiból adódhat.

A  terven  jelölt  méreteket  a  kivitelezés  megkezdése  előtt  a
helyszínen ellenőrizni, amennyiben szükséges, úgy pontosítani kell!
A tervdokumentáció a tervező szellemi terméke, szerzői jogvédelem
alatt  áll.  Tartalmát  vagy  egyes  részeit  megváltoztatni  vagy  máshol
felhasználni csak a tervező írásbeli hozzájárulásával lehet.

Rajz név

AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ

Rajz léptéke

1:1
Megjegyzések:

Teljes elem ID AJ-11 AJ-12 AJ-31 AJb -13
Mennyiség 1 1 1 1

Megnevezése:
TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL FIGYELEMBE VETT kifelé nyíló
aszimmetrikus bejárati ajtó, fix felülvilágítóval, 3 rétegű
üvegezéssel - Földszint, B100 jelű főbejárat

Aszimmetrikus belső kétszárnyú ajtó,
különböző temperáltságú helyiségek
között (földszint közlekedő)

Kifelé nyíló egyszárnyú bejárati ajtó - 2.
emeleti kiállítótér

Belső tömör ajtó (103 akadálymentes wc) a
földszinten

Sz x M méret (NM) 1,50x2,70 1,50x2,10 1,10x2,10 1,00x2,00
Nyitásirány B J J J
Fal vast. (burkolattal) 0,44 0,14 0,30 0,10
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Megjegyzés Méretezés: NM Méretezés: NM Méretezés: NM

Szabad falnyílás méretek:  szélesség: RM +10
mm  magasság: RM +5 mm  Szabad átjáró
méretek: szélesség: RM -82 mm  magasság:
RM -42 mm. CSEMPE A TOK MELLÉ ZÁR (tok
külméret pántos oldalon: 1025 mm)

Tok 76 mm széles, szélsőtömítéses, hatkamrás műanyag profil 76 mm széles, szélsőtömítéses,
hatkamrás műanyag profil

76 mm széles, szélsőtömítéses, hatkamrás
műanyag profil

Tüzihorganyzott finomacél  válaszfaltok 10
cm (csempeburkolat nélkül) összvastagságú
gipszkarton falhoz, 30 mm-es padlóbeállással.
EPDM tőmítőprofillal. Küszöb nem készül.

Ajtólap, üvegezés:

Műanyag profil: mint a tok. Üvegezés: ajtószárnyakban: 3.3.1
VSG low_E - 16mm (argon) - 4mm float - 12mm (argon) -
3.3.1VSG low_E (Ug=0,7W/m2K), felülvilágítóban: 4mm
low_E - 16mm (argon) - 4mm float - 16mm (argon) - 4mm
low_E (Ug=0,7W/m2K)

Műanyag profil: mint a tok. Üvegezés:
3.3.1 VSG low_E - 16mm (argon) -
3.3.1VSG low_E (Ug=1,1 W/m2K)

Műanyag profil: mint a tok. Üvegezés:  3.3.1
VSG low_E - 16mm (argon) - 3.3.1VSG low_E
(Ug=1,1 W/m2K).

Westag Portalit nyíló ajtó, forgácslap betétes
ajtólap, portalit (CPL) felülettel, kerekített
éllel. Tömör ajtólap.

Szín Kívül-belül fehér Kívül-belül fehér Kívül-belül fehér Tok: sötétszürke                  szárny: ES242
fehér kőris         (tok és szárny kontrasztos!)

Kilincs nemesacél kilincs, kihúzásvédelemmel Fehér színű szériakilincs Nemesacél kilincs, kihúzásvédelemmel U alakú nemesacél kilincs és körcímkék

Vasalatok
körben záródó biztonsági vasalat , kiemelésgátlóval. A
nyitáshoz szükséges erő (tolás vagy húzás) ereje max. 20 N
lehet (ld. az "Akadálymentesítési tervfejezet"-et is).

körben záródó biztonsági vasalat.   A
nyitáshoz szükséges erő (tolás vagy
húzás) ereje max. 20 N lehet (ld. az
"Akadálymentesítési tervfejezet"-et is).

Körben záródó biztonsági vasalat ,
kiemelésgátlóval. Önműködően záródó,
olajfékes ajtóbehúzóval felszerelve. Beállítása:
ellenállása ne haladja meg a 30 N-t. (ld. az
"Akadálymentesítési tervfejezet"-et is).

normál széria vasalat

Pántok Kifelé nyíló ajtó biztonsági pánt Széria pántozás Kifelé nyíló ajtó biztonsági pánt széria (kétrészes) pántok

Zár Automata többpontos biztonsági zár,  felfúrásvédelemmel Bizonsági zár Automata többpontos biztonsági zár,
felfúrásvédelemmel

széria WC retesz-zár, szabad-foglalt jelzéssel,
kívülről szükségnyitási lehetőséggel

Egyéb: FIGYELEM! Motoros nyitású bejárati ajtó, tűzjelző által
vezérelve.

Az ajtó belső felületére igény esetén
lehúzható textil roletták szerelhetőek
választott színben

ajtólap belső oldalára szerelt behúzó
fogódzóval, 90 cm magasságban
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POLGÁRMESTERI HIVATAL BŐVÍTÉSI
TERVE I-II ÜTEM
A horvátság útjai - interaktív kiállítás
Tervfajta: ÉPÍTÉSZETI KIVITELEZÉSI TERV
Építés helye: 9495 Kópháza, Fő u. 15.   hrsz: 779/2,

Megbízó:
Kópháza Község Önkormányzata
_
9495 Kópháza, Fő u. 15.,

Tervlap azonosító (ID)

EK15

Tervező:
   Architline Design Kft.
   Horváth Tibor építész tervező
   É2-08-0225
9443 Petőháza, Ifjúság út 24.
tel: +3699 450 005       +3630 924 1669
email: design@architline.hu
www.architline.hu

Aláírások:

Tervező aláírása:

Terv állapota:	

végleges terv
Dátum:

2017:09-11

Az  építési  engedélyezési  terven  szereplő  helyiség-méretek  a  kiviteli
terveken  változhatnak  a  részletesebb  kidolgozottság  és  a  szakági
tervek adatai alapján!
A részletes tervkidolgozás ellenére előfordulhat, hogy a terven- és a
valóságban mért méretek között eltérés mutatkozhat. Ez általában a
kivitelezés sajátosságaiból adódhat.

A  terven  jelölt  méreteket  a  kivitelezés  megkezdése  előtt  a
helyszínen ellenőrizni, amennyiben szükséges, úgy pontosítani kell!
A tervdokumentáció a tervező szellemi terméke, szerzői jogvédelem
alatt  áll.  Tartalmát  vagy  egyes  részeit  megváltoztatni  vagy  máshol
felhasználni csak a tervező írásbeli hozzájárulásával lehet.

Rajz név

AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ

Rajz léptéke

1:1
Megjegyzések:

Teljes elem ID AJb-14 AJb-32 AJb-33 AJt-21
Mennyiség 1 1 1 1

Megnevezése: Belső tömör ajtó (104 wc) a földszinten Belső tömör ajtó (304 női-akadálymentes
wc)a 2. emeleten Belső tömör ajtó (303 férfi wc) a 2. emeleten

TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL FIGYELEMBE
VETT tömör lakás-bejárati ajtó  (szolgálati
lakás)             ELŐÍRÁS: D EI 30. MINŐSÍTETT
TERMÉK!

Sz x M méret (NM) 0,75x2,10 1,00x2,00 0,75x2,00 1,00x2,10
Nyitásirány B B J J
Fal vast. (burkolattal) 0,14 0,14 0,14 0,44

2D jelkép

3D-s elölnézet
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Megjegyzés

Szabad falnyílás méretek:  szélesség: RM +10
mm  magasság: RM +5 mm  Szabad átjáró
méretek: szélesség: RM -82 mm  magasság:
RM -42 mm. CSEMPE A TOK MELLÉ ZÁR (tok
külméret pántos oldalon: 775 mm)

Szabad falnyílás méretek:  szélesség: RM +10
mm  magasság: RM +5 mm  Szabad átjáró
méretek: szélesség: RM -82 mm  magasság:
RM -42 mm. CSEMPE A TOK MELLÉ ZÁR (tok
külméret pántos oldalon: 1025 mm)

Szabad falnyílás méretek:  szélesség: RM +10
mm  magasság: RM +5 mm  Szabad átjáró
méretek: szélesség: RM -82 mm  magasság:
RM -42 mm. CSEMPE A TOK MELLÉ ZÁR (tok
külméret pántos oldalon: 775 mm)

Ajtó forgalmazója által megadott szabd
nyílásméretek. (90N méret esetén: szabad
falnyílás mérete: 1000 mm, szabad
átjárhatóság mérete: 880 mm)

Tok

Tüzihorganyzott finomacél  válaszfaltok kb.
14 cm (csempeburkolat nélkül)
összvastagságú MEGLÉVŐ téglafalhoz, 30
mm-es padlóbeállással. EPDM tőmítőprofillal.
Küszöb nem készül. FALVASTAGSÁGOT A
HELYSZÍNEN PONTOSÍTANI KELL!

Tüzihorganyzott finomacél  válaszfaltok 12,5
cm (csempeburkolat nélkül) összvastagságú
gipszkarton falhoz, 30 mm-es padlóbeállással.
EPDM tőmítőprofillal. Küszöb nem készül.

Tüzihorganyzott finomacél  válaszfaltok 12,5
cm (csempeburkolat nélkül) összvastagságú
gipszkarton falhoz, 30 mm-es padlóbeállással.
EPDM tőmítőprofillal. Küszöb nem készül.

Acélszerkezetű, (az ajtólappal) színazonos
tokszerkezet.

Ajtólap, üvegezés:
Westag Portalit nyíló ajtó, forgácslap betétes
ajtólap, portalit (CPL) felülettel, kerekített
éllel. Tömör ajtólap.

Westag Portalit nyíló ajtó, forgácslap betétes
ajtólap, portalit (CPL) felülettel, kerekített
éllel. Tömör ajtólap.

Westag Portalit nyíló ajtó, forgácslap betétes
ajtólap, portalit (CPL) felülettel, kerekített
éllel. Tömör ajtólap.

Tömör ajtólap. Mindkét oldalon horganyzott,
rozsdásodás mentes, 1.25mm vastag
biztonsági acéllap, közöttük  kőzetgyapot
szigetelő-anyaggal kitöltve.Mindkét oldalon
dekoratív faborítás, PVC védőborítással

Szín Tok: sötétszürke                  szárny: ES242
fehér kőris         (tok és szárny kontrasztos!)

Tok: sötétszürke                  szárny: ES242
fehér kőris         (tok és szárny kontrasztos!)

Tok: sötétszürke                  szárny: ES242
fehér kőris         (tok és szárny kontrasztos!) Tok: barna, szárny: NUT W13

Kilincs U alakú nemesacél kilincs és körcímkék U alakú nemesacél kilincs és körcímkék U alakú nemesacél kilincs és körcímkék Széria nemesacél kilincs

Vasalatok normál széria vasalat normál széria vasalat normál széria vasalat
Széria vasalat, többpontos főzárral (9
záródási ponttal). Zsanérok mögötti,
biztonsági le- és kiemelést gátló fix tüskékkel.

Pántok széria (kétrészes) pántok széria (kétrészes) pántok széria (kétrészes) pántok Megerősített 3 részes, le- és kiemelés ellen is
védett, horganyzott zsanér

Zár széria WC retesz-zár, szabad-foglalt jelzéssel,
kívülről szükségnyitási lehetőséggel

széria WC retesz-zár, szabad-foglalt jelzéssel,
kívülről szükségnyitási lehetőséggel

széria WC retesz-zár, szabad-foglalt jelzéssel,
kívülről szükségnyitási lehetőséggel

EN 12209 biztonsági minősítés szerinti
legmagasabb 7C biztonsági osztályba tartozó
zárszerkezet, minősített biztonsági
cilinderbetéttel.

Egyéb: ajtólap belső oldalára szerelt behúzó
fogódzóval, 90 cm magasságban

Beépített automata ajtóbehúzó. Optikai
kitekintő


