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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)

EK16

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

ASZTALOS ÉS LAKATOS
SZERKEZETEK KONSZIGNÁCIÓJA

Rajz léptéke

1:1
Megjegyzések:

Teljes elem ID T-01 T-02 T-03 T-04
Honszint TETŐTÉR +6,45 TETŐTÉR +6,45 TETŐTÉR +6,45 TETŐTÉR +6,45
Mennyiség 1 3 1 1

Anyaga, jellemzői: 12 mm vastag vízálló kompakt lemezből készül,
INOX szerelvényekkel, alumínium profilokkal.

kétsoros korlát, anyaga: 40x40x2 rozsdamentes
acél zártszelvény. Tengelymagasságok: belső pv.
+76 és +90 cm

biztonsági üvegkorlát (követi a lejtő vonalát).
Anyaga 8+8 mm edzett ragasztott üveg

Pihenőlemez oldalához rögzített acél
tartószerkezet és 3 db gyalult deszkakorlát
(lépcsőkar korlátjához igazodva). Oszlopok:
40/40/4 acél zártszelvény, korlátdeszka:
4/12 cm méretű gyalult palló, 3 sorban
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16 cm vtg. mon vb lemez

csatlakozás a lépcsőkorláthoz

Szín Kompakt lemez: matt fehér szín, ajtó
világosszürke "ezüst", szálcsiszolt átlátszó üveg Acélszerkezet: sötétbarna színű mázolás,

faanyag: sötétbarna színű festés

Kilincs INOX alumínium “szabad-foglalt” jelzős WC-zár -

FONTOS!
Elhelyezkedésénél figyelni kell a napháló feszítő
acélsodronyainak pozíciójára is! Helyszíni
egyeztetés és méretvétel szükséges!

Alsóbb lépcsőkarok korlátjához leginkább
megegyező kialakításban készül.

Megjegyzés
Integrált önzáró láb-oszlop kivitel pánt nélkül,
rejtett rögzítésekkel, alumínium áthidaló
profilokkal

Rögzítése a tetőfelépítmény könnyűszerkezetes
falának ablakok melletti falvázoszlopához
történik, az OSB építőlemezen keresztül. A
csatlakozás a homlokzati hőszigetelésben lesz
elrejtve, a korlátrudak csak a nyílás kávájában
látszódnak.

Rögzítése a lejtőhöz vonalmentén,
rozsdamentes sínnel és pontszerűen a
téglafalhoz köralakű rozsdamentes
megfogókkal. A rögzítési pontok helyszíni
méretvétellel pontosítandók!

A korlátokat -esetleg rendelkezésre álló
többletforrás esetén- az alsóbb lépcsőkaroknál
és pihenőknél is át kell alakítani, be kell
süríteni, a balesetveszély kiküszöbölése
végett. Erről megbízó dönthet! Kivitelezés
során ezt a helyszínen tisztázni kell!

Asztalos szerkezetek listája


