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1:50 É-3Keresztmetszet tervezett

Rajz léptéke: Tervlapszám:

2017.11.30.
Munka megnevezése:

Öregek Napközi Otthona
Energetikai korszerűsítés és részl.
akadálymentesítés
3529 Tiszaladány, Somogyi Béla utca 1. Hrsz.: 348

Megbízó / Építtető/ Kapcsolattartó:

Tiszaladány Község Önkormányzata
3929 Tiszaladány, Kossuth út 53.

Generál tervező: Dátum:Tervlap név:Építészet:

2017.12.11.

TI-ART Tervező és Szolgáltató Bt.
Nyikes Tibor építészmérnök
É3-05-0219
3527 Miskolc, Zielinszky Sz. u. 6. 3/39

Szász Csaba - okl. építészmérnök, okl. épületenergetikai szakmérnök - É-05-0468
Molnár Géza - rehabilitációs szakmérnök -
Bartha Zoltán - épületenergetikus -

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
A gyártás megkezdeni csak a kivitelezés közbeni felmért állapotnak megfelelően szabad az építész tervező által jóváhagyott gyártmányterv alapján!
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fogópár közötte
dúcolat

R1

R2

R3

R4
R6

Új polikristályos napelemek
telepítése és rendszerbe kötése

4kW összteljesítménnyel
gyártói előírások szerint

új 25 cm vtg.
ásványgyapot
hőszigetelő paplan,
fölötte porhó elleni
fólia terítésselúj 25 cm vtg. Austrotherm XPS lépésálló polisztirolhab

hőszigetelés sávokban
a napelemek kabantartási lehetőségének biztosítására

új 25 cm vtg. Austrotherm XPS lépésálló polisztirolhab hőszigetelés
a napelemek kabantartási lehetőségének biztosítására

a faltól mért 3,20; 6,70 és 10,10 m-es tengelyek sávjaiban 1 m szélességben

50 cm
magasságig
Austrotherm
XPS TOP
hőszigetelés

50 cm
magasságig
Austrotherm
XPS TOP
hőszigetelés

Meglévő rámpa
támfala

Rámpa új
külsőtámfala a

meglévővel azonos
mélységig

kialakítva 25 cm-es
zsalukő blokkból
kívülről vakolva

Meglévő rámpa
fedlapjának  bontása a
támfal magasságának

visszavésése kb. 8 cm-t

Új a meglévővel azonos
térburkolat elhelyezése a
szélesített rámpán

Étkező Közl.
MK

mosdó

Üres pad

R1  Meglévő, megmaradó
 tető rétegrend
1 rtg palatető héjazat
2,5 cm lecezés
15 cm szarufa
 fedélszék tere

R2 Meglévő, megmaradó
 zárófödém utólagos
 hőszigeteléssel
1 rtg  Ursa Seco Pro 0,04
 páraáteresztő fólia
25 cm Rockwool Airrock ND
 ásványgyapot paplan
1 rtg Ursa Seco Pro 2
 párazáró fólia
x cm felbeton
x cm vasbeton lemezfödém
1,5 cm belső vakolat

R3 Meglévő megmaradó
 padlószerkezet
  parketta / kerámia  
 ragasztás
 betonlemez
 vízszigetelés
 aljzatbeton
 kavicságy
 feltöltés

R4 Meglévő megmaradó
 burkolt járda/rámpa
6 cm beton térkő burkolat
 beton aljzat
 kavicságy

R5 Meglévő megmaradó
 burkolt terasz
1 rtg  fagyálló kerámia burkolat  
1 rtg ragasztás
 beton aljzat
 kavicságy
 feltöltés

R6 Meglévő megmaradó
 külső burkolat
6 cm beton térkő burkolat  
 homokágy
 kavicságy


	É-3 Keresztmetszet tervezett

