DÉL-KELETI HOMLOKZAT

eredeti terepszint;
elbontandó töltésszakasz kontúrja

festett acél lemez szegélyelem
világosszürke (RAL9007)

meglévő, megmaradó hídszerkezet
Bmf.: 124.00m = 0.00

lábazati vakolat
antracit szürke
10/20 RR fa gerenda

vakolt felület
terrakotta

+5,05

hőszigetelt műanyag teraszablak
kétszárnyú
pl.: Foton Megastar
antracitszürke (ren.701605)

ÉSZAK-NYUGATI HOMLOKZAT

szélső főállásban
d6mm rm. sodrony
andráskereszt

MEGJEGYZÉSEK

+0,00=214,00 Bmf.

ereszcsatorna
(RAL9007)

lábazati vakolat
antracitszürke

vakolt felület
törtfehér

eredeti terepszint;
elbontandó töltésszakasz kontúrja

1. Jelen építész kiviteli tervdokumentáció egységes és
megbonthatatlan, elválaszthatatlan része valamennyi szakági
terv, és a Költségvetés!
2. Az építésztervek a szakági tervekkel együtt kezelendőek, az
egyes tervlapok közötti ellentmondás esetén a tervezővel
egyeztetni kell!
3. Jelen tervdokumentációba foglalt műszaki és egyéb megoldások
a tervezők szellemi terméke, ideértve az összes szakági
tervezők dokumentációit is, azok kizárólag a hegykői helyi
termékek boltjának egyszeri megépítésére használhatók fel!
4. A tervektől a Tervező és az Építtető jóváhagyása nélkül eltérni
nem lehet!
5. Minden méret a kivitelezés során ellenőrizendők, a rajzokról
méréssel méret levenni tilos!
6. A több szintet átfogó szerkezetek (lépcsők stb.) kitűzésénél a
méreteket az összes érintett szint figyelembevételével ellenőrizni
kell!
7. Az egyedi gyártmányok gyártásának megkezdése előtt a
gyártmánytervet a tervezővel egyeztetni. és jóváhagyatni kell!
8. Kivitelezőnek minden beépítendő anyagról, felületről és színről a
Tervezőnek és Építtetőnek előzetesen mintát kell bemutatnia.
9. A konszignált termékek illetve gyártmányok megrendelése előtt
a fogadószerkezetek befoglaló méreteit és a darabszámot
ellenőrizni kell!
10. A gipszkarton falakban a nyílászárók és a beépített szaniter
szerelőkeretei mellett erősített 2mm falvastagságú tüzihorg. acél
bordát (UA) kell beépíteni!
11. A szerkezetépítés megkezdése előtt az áttörések helye, száma
és mérete a szakági tervekkel (statikus, gépész, villamos)
összehasonlítandó, ellentmondás esetén a tervezőkkel
egyeztetni kell!
12. Alapozás és vasbeton szerkezetek kialakítása statikai tervek
szerint készül!
13. A kültéri faszerkezeteket, kültéri vastaglazúrral kezeljük,
melynek színét a tervezővel és az építtetővel előzetesen
egyeztetni kell!
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ÉSZAK-KELETI HOMLOKZAT
kettős állókorcolt lemezfedés
világosszürke (RAL9007)

+5,05

ereszcsatorna
világosszürke (RAL9007)

10/20 RR fa gerenda

hőszigetelt műanyag teraszablak
kétszárnyú
pl.: Foton Megastar
antracitszürke (ren.701605)

hőszigetelt műanyag szerk. bejárati ajtó
kétszárnyú
pl.: Foton Classic
antracitszürke (ren.701605)

hőszigetelt műanyag szerk. bejárati ajtó
felülvilágítóval
pl.: Foton Classic
antracitszürke (ren.701605)

Ø80/125 függőleges
füstgázkivezetés

lábazati vakolat
antracitszürke

10/20 RR fa oszlop

vakolt felület
törtfehér

Ø80/125 függőleges
füstgázkivezetés

külső oldali bevonatos, tüzihorganyzott acél
gerincszegély, szürke (RAL9007)

szellőző kivezetés
YGC Ø100

hőszigetelt műanyag szerk. bejárati ajtó
felülvilágítóval
pl.: Foton Classic
antracitszürke (ren.701605)

festett acél lemez szegélyelem, ereszcsatorna
világosszürke

kettős állókorcolt lemezfedés
világosszürke (RAL9007)

szellőző kivezetés
YGC Ø125

szellőző kivezetés
YGC Ø250

ereszcsatorna

lábazati vakolat
antracitszürke

vakolt felület
törtfehér
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DÉL-NYUGATI HOMLOKZAT
ereszcsatorna
szürke (RAL9007)

PIR szendvicspanel
SWEDSTEEL Glamet 120
RAL 9007

lábazati vakolat
antracitszürke

hőszigetelt üvegezésű
műanyag nyílászáró
pl.: Foton Megastar
antracitszürke (ren.701605)

festett acél lemez szegélyelem, ereszcsatorna
világosszürke (RAL9007)

hőszigetelt üvegezésű
műanyag nyílászáró
pl.: Foton Megastar
antracitszürke (ren.701605)

vakolt felület
szürke

vakolt felület
törtfehér

Ø80/125 függőleges füstgázkivezetés

kettős állókorcolt
lemezfedés (RAL9007)

festett felirat

vakolt felület
terakotta

lábazati vakolat
antracitszürke

10/20 RR fa gerenda

10/20 RR fa oszlop
archi.doc építésziroda kft

+5,05

9400 Sopron, Mikoviny u. 15
tel./fax: 0036 99 789 790
info@archidoc.hu
www.archidoc.hu
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ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

ÉPÍTTETŐ

JÓZSA DÁVID

Fertőmenti Sport
Club Hegykő

okl. vezető építésztervező
É/1 08-0456

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK

ERDEI ATTILA

+3,03
+2,80

+2,70

K05

K06
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K05

K06

K05

K05

okl. építészmérnök

FERTŐMENTI SPORT CLUB HEGYKŐ

Hegykő Patak utca
hrsz.: 553
FERTŐMENTI
SPORT CLUB
HEGYKŐ ÖLTÖZŐ

+1,95
STATIKA

BÁTKI KÁROLY
statikus tervező
T-T/08-0520

GÉPÉSZET

+0,50
+0,35
+0,35

+0,32

KIVITELEZÉSI TERV
RAJZ MEGNEVEZÉSE

HOMLOKZATOK

SCHÖLL NORBERT

+0,32

gépész tervező
G-08-0911

ELEKTROMOSSÁG

SZALMÁSI VILMOS
villamos tervező

48,00

képv.: Szigethi István
polgármester
TERV MEGNEVEZÉSE

K05

+0,50
+0,35

9437 Hegykő, Iskola
u. 1.
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