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co-
EGYÜTTMUKÖDÉS amely megteremti a lehetőséget

a generációk közötti szakadék
áthidalásra, kapcsolat hiányának

megszüntetésére
újszerű funkció

mai probléma > mai eszközökkel

HELYSZÍN

nagyváros > Budapest
felújítás

rehabilitálás
kibővítés

érték keresés > megtartás
> megőrzés

FUNKCIÓ

PROBLÉMAFELVETÉS

Generációk szétszakadása leginkább a jelen tár-
sadalmára jellemző. Régen akár négy generáció 
is együtt élt egy háztartásban. Mára viszont a 
legtöbb fiatal már huszon évesen (vagy akár még 
fiatalabb korban) elhagyja otthonát, és egyedül él 
tovább. Ez természetesen vonz magával rengeteg 
pozitívumot, hisz hamarabb önállósodnak, stb. 
Ugyan akkor rengeteg hátránnyal és problémával 
is jár ez a folyamat. Ha csak az öregebb korosztályt 
vizsgáljuk észrevehetjük, hogy a nagyvárosokban 
rengeteg a magányos idős ember. Ennek a leg-
nagyobb oka, hogy családjuktól külön élnek, nem 
tartják kapcsolatukat a társadalommal. Ez a foly-
amat magával vonza például azt is, hogy hamar-
abb betegednek le. A nagyvárosokban egyre több 
közösségi ház jön létre, melyek a hátrányos helyz-
etű csoportokon próbálnak segíteni. Viszont nem 

igazán találhatunk példát arra, hogy az átlag em-
bereknek lehetőségük lenne (a kultúrális közpon-
tokon kívül arra, hogy egymással kapcsolatba 
lépjenek, egymást életét segítség, egyfajta közös 
szimbiózisban éljenek. Célom az lenne, hogy a 
nagyvárosban egymás mellett élő, de egymással 
nem igazán törödő generációkat valamilyen mó-
don újra összekapcsoljam. Azért, hogy a rengeteg, 
magányos, egyedülálló új emberi kapcsolatokra 
tehessen szert, mellyel a saját és a másik életét is 
megkönnyebbítheti. Külföldön rengeteg példa van 
arra, hogy a városon belüli városok (lakótömbök)  
hogyan tudnak kohézióban működni. Kísérletet 
szeretnék tenni arra, hogy ez  lehetséges e akkor, 
amikor nem egy konkrét lakótömbről, lakóparkról 
van szó, hanem egy kisebb városnegyedben élő 
embereket próbálja kiszolgálni, összehozni a ház.
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HUMÁN INFRASTRUKTÚRA ÉS INTÉZMÉNYÁLLOMÁNY

választott területPOTENCIÁK ÖSSZEGZÉSE

buda
pest
A térképen a városban található humánin-
frastruktúra sűrűsödése látható. Ez jól 
kirajzolja azokat a potenciális területeket, 
ahol több féle generáció megjelenik.

potenciális épületek
potenciális területek

XIII.
Pannónia
utcai
volt óvoda
területe

Kerületi lakosok véleménye

37 - JUDIT

férjezett
pszichológus

kertész

környezet minőségének 
hiánya // épített környezet mi-
lyensége // Szent István park, 
mint közösségi tér // tél? // 
noha - stúdió és alkotóműhely 
// ParkSarok - játszóház // több 
zöld terület // közösségi kert 
// terek

még több zöld
közösségi terek
minőségi építészet

35 - LINDa

ANYA
KÖNYVKIADÓNÁL

SZERKESZTO

noha - stúdió és alkotóműhely  
// játszóház // VakVarjú étter-
em // Briós kávéház // család-
barát helyek // könyvtár 

családbarát helyek
könyvtár

23 - JUDIT

Férjezett
Munkaero-közvetíto

tanuló

túl sok, magas lakóépület // a 
kerület egyes részei túlzsú-
foltak, más részei kihasználat-
lanok // rossz közlekedés // 
Duna-part // Szent István Park 
// Jászai Mari tér és körút, 
mint éjszakai szórakozási 
lehetőségek

több zöld tér
kávéházak, éttermek
éjszakai szórakozás

30 - György

Notlen
Értékesítési vezeto

sok iroda // Váci út járhatatlan 
// kevés sportolási lehetőség // 
az új társasházak rombolják a 
látványt // Budapest Jazz Club 
// koncertek kikapcsolódáshoz

falmászás, úszás
sétálóutca
szórakozási lehetőségek

29 - RÉKA

Bank
pénzügyi munkatárs
festo és szobrász

jó tömegközlekedés // kerület-
ben kevés önképző lehetőség 
// művészeti lehetőségek 
hiánya // RAM Colosseum 
nem látja el az eredeti célját // 
érdeklődési körnek megfelelő 
közösségek hiánya 

több park
kiállítások
önszerveződő alkotóműh.

41 - Dóra

Elvált
3 gyermek édesanyja

Könyvelo

Szent István park // gyerekek 
számára kevés elfoglaltság // 
Szöcskevár játszóház // Szülői 
összefogás hiánya // család-
barát programok

kikapcsolódás szülőknek
több generációs prog-
ramok
szülők összefogásával
szervezett programok

22 - Tamás 

Szoftverfejleszto
Egyéni vállalkozó

Kaptár, Budapest // minden 
utca ugyanolyan // inspiráló 
környezet hi-
ánya // hangulatos kávézók // 
több sportlehetőség // kon-
certek // legtöbb szórakozási 
lehetőségért a város más 
részeibe kell utazni

co-working 
kreatív munkakörnyezet
munka összekötése a kikapc-
solódással 

64 - Mária 

Nyugdíjas
3 UNOKA

VOLT egészségügyi d.

felgyorsult a világ // nyugdíj 
után a városban nincs élet // 
túlzsúfolt 13. kerület // kevés 
zöld terület maradt // nincs 
családi program, amin min-
denki részt vehet // saját kert 
hiánya

több generációs prog-
ramok
zöld terület
közösségi kertészeti le-
hetőségek

20 - Tamás 

Villamosmérnök hallgató
zenész

szabadtéri sportolás // zenei 
lehetőségek, próba-
termek // csendes kávézók 
// könyvtár // házon kívüli 
helyek tanuláshoz

könyvtár
bérelhető termek
sportpálya
zöld terek

29 - Krisztián 

Notlen
Turisztikai Tanácsadó

kevés előadóterem, bérleti 
lehetőség // kisvállalkozóknak 
kevés lehetőség találkozókhoz 
// lehetne több bicikliút // 
szabadtéri sportolás // Duna 
közelsége // épületek miatt 
rossz panoráma

szebb épületek
szabadtéri sportolási le-
hetőségek
előadó termek
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TERÜLETHASZNÁLAT
 - jellemzően lakófunkció
 - az épület eredetileg óvoda volt
 - két éve áll használaton kívül
 - városközponti helyzet
 - közintézmények a közelben
 - rakpart közelsége

ÉPÜLETÁLLOMÁNY
 - lakótelepek
 - új építésű lakóparkok
 - középületek
 - ipari jellegű épületek

S   ////   ERŐSSÉGEK

O   ////   LEHETŐSÉGEK

W   ////   GYENGESÉGEK

T   ////   VESZÉLYEK

- óriási zöld felület
- jó kapcsolat lakó- és
    közterületekkel
- folyamatosan fejlődő városnegyed
- erős lakóközösségi szellem
- vegyes minőségű lakóközösség

- a jelenlegi közintézmény állomány
    kiegészítése
- erős lakóközösségi szellem 
    kihasználása
- szabadon álló beépítés

- önkörmányzat céljai mások,
    mint az itt lakóké
- kommunikáció hiány
- sok közintézmény
- túl értékes telek

- túl sok közintézmény
- funkcióhalmozódás
- gazdaságosság fenntartása

ELHELYEZKEDÉS

tömegközlekedés

SWOT ANALÍZIS

KUTATÁSOK

- BME - LAKÓ közösségi lakozás fiataloknak
    Budapesten / Fecskeházak
    (Gombos Adrienn és Seres Andrea)

- BME - LAKÓ közösségben élni /
    www.kozossegbenelni.blogspot.com
    (Glatz Zsófia és Komlósi Bence)

- BUDAPEST Városfejlesztési koncepció /
    Budapest 2030 / 2013. április
    Budapest társadalma

- barnamezős helyszínek vizsgálata

- Dr Dúll Andrea / várospszichológus

- Sargfabrik, Bécs, Ausztria

- HOLCIM PROJEKT - közösségben élni

- Trudeslund, Dánia

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
 - jól ellátott
 - MOL bubi
 - metróállomások
 - BKK        metro

        busz

        trolibusz

        hajó

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
 - kis utcák veszik körül
     a területet 

KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS
 - jól kiépített
 - rakpart mentén kerékpárút
 - Gogol u. - kerékpársáv
 - kis utcák is jól járhatók
     kerékpárral

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €
+ € * o = + €€€

+ € * o = + €€€

+ € * o = + €€€

+ € * o = + €€€

o

o

o

o

o

oo
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+ € * o = + €€€o

+ € * o = + €€€o
- € + € * o = + €€€o

ooo

+ € * o = + €€€o
- €

+ € * o = + €€€o+ € * o = + €€€o

ooo

+ € * o = + €€€o
- €

+ € * o = + €€€o

ooo

A TERület hasznosÍtása

1. lépés /// Jelenlegi állapot
- körbekerített telek
- évek óta üresen álló 
 épületek
- gondozatlan kert

- kerítés elbontása
- kert rendezése / kisebb 
 méretű park elkerítése
- óvoda épületének megnyitása
 a civilek előtt
- óvoda épületének bontása > 
 kosárpálya az iskola számára
- fürdőházból közösségi 
 irodaház kialakítása

- a közösségi irodaház
 bővítése egy új
 tömbbel

- a civilek előtt 
 korábban megnyitott 
 óvoda épületének
 rehabilitációja
- közösségi ház kialakítása

- a közösségi ház elavult 
 epületének elbontása
- új közösségi ház és szociális 
 lakópark építése

4 lépés /// Átépítés2. lépés /// A telek minimális rehablitiaciója

3. lépés /// Nagyobb beruházás 5. lépés /// Nagyobb beruházás

1 2

3 4

2

4

1

3

- Lange Eng Co-Housing, Koppenhága, Dánia

- Lismortel, Hollandia

- Kesztyűgyár, Magdolnanegyed, Budapest, Mo.

- röktön jövök! / lakatlan, Budapest, Mo.

- Jurányi ház, Budapest, Mo.

- Tűzraktér, Budapest, Mo.

- Kaptár, Budapest, Mo.

- Loffice Coworking, Budapest, Mo.

- Paloma Üzletház, Budapest, Mo.

- Medialab Prado, Madrid, Spanyolország
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GSPublisherEngine 0.3.100.100

Pannónia Általános Ikosla Lakópark

Lakópark (Cézár - ház)

RaM Colosseum

Pappas Auto

helyszÍnrajz

tervezett NYÁRI HASZNÁLAT

eredeti állapot

tervezett TÉLI HASZNÁLAT

M 1:500
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GSPublisherEngine 0.3.100.100

Pannónia Általános Ikosla Lakópark

Lakópark (Cézár - ház)

RaM Colosseum

Pappas Auto

ÉSZAK

I.1.

I.2.

I.3. I.4. I.5.

I.6.

I.7.

I.8. I.9.

II.

I.1.

I.2.

I.3. I.4. I.5.

I.6.

I.7.

I.8. I.9.

II.

i. meglévo óvoda épületbol

iI. meglévo öltözo / fürdo épületbol

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KÖZÖSSÉGI IRODAHÁZ

MOZGÁSTEREM ÖLTÖZŐVEL
SPORTPÁLYA
BARKÁCSTEREM
VÁROSI KERTÉSZET BEMUTATÓFAL
KERTÉSZETI TEREM (kiegészítés)
KÉPZŐMŰVÉSZETI TEREM
PORTA
NAPPALI
KONYHA
JÁTSZÓTEREM
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?

x 2

tervezés

?

x 2 ?

x 2 ?

x 2

beépített bútorok

homlokzat

szerkezet

?

x 2

kiszolgáló
funkciók

földszint

1. emelet

2. emelet

közlekedők iroda terek
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2. EMELET
M 1:100

01
02
03
04
05
06
07
08
09

LÉPCSŐHÁZ
TÁRGYALÓ
KISTEREM
KÖZLEKEDŐ
NAGYTEREM
KONYHA
FFI MOSDÓ
AM MOSDÓ TUSOLÓVAL
NŐI MOSDÓ

25

24

2221

23

27

28

29

26

BÚTORZAT
AXO

PARCS Pop - Up Table
méret  Ø 40 x 43 cm
anyag  lakkozott rétegelt lemez
asztal lap mélyhúzott műanyag

PARCS Wing Chair
méret  Ø 40 x 43 cm
anyag  lakkozott rétegelt lemez
asztal lap mélyhúzott műanyag

PARCS Causeway
elemek:  - pad / 1 üléses 60 x 43 x 55 cm
   / 2 üléses 120 x 43 x 55 cm
   / 3 üléses 180 x 43 x 55 cm
   / sarok üles 60 x 43 x 60 cm

  - fal / alacsony 120 - 180 - 240 x 73 x 23 cm
   / magas 120 / 180 / 240 x 110 x 23 cm

kieg;észítők : - lámpa / Parasol Ø 100 x 104 cm
   / Piccolo Ø 37 x 61 cm

  - elektromos elosztó 7 x 39 x 54 cm

  - elektromos elosztó asztallal 30 x 20 x 54 cm

  - osztó 5 x 100 x 130 cm

  - karzat 100 x 30 - 40 cm

TIMBA Table

 Duo Wood Barstool

méret  Ø 100 x 106 cm
asztal lap 19 mm vtg fehér melamine borítású forgácslap
láb  természetes tölgy

méret  45 x 48 x 69 cm
láb  természetes tölgy

TIMBA Table

Excelsa

méret  182 x 100 x 106 cm
asztal lap 19 mm vtg fehér melamine borítású forgácslap
láb  természetes tölgy

méret  48 x 52 x 80 cm
anyag  természetes tölgy
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1. EMELET
M 1:100

11
12
13
14
15
16
17
18
19

LÉPCSŐHÁZ
TÁRGYALÓ
KISTEREM
KÖZLEKEDŐ
NAGYTEREM
KONYHA
FFI MOSDÓ
AM MOSDÓ TUSOLÓVAL
NŐI MOSDÓ

15

14

1211

13

17

18

19

16

tér - élmény

kiszolgáló
funkciók

közlekedők

iroda termek

mozaik

műgyanta

fa

nagyterem

kisterem / tárgyaló
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FÖLDSZINT

PINCE

M 1:100

M 1:100

01
02
03
04
05
06
07
08
09

-11
-12
-13
-15

ELŐTÉR
KÁVÉZÓ / BÜFÉ
RECEPCIÓ
AM. MOSDÓ
NŐI MOSDÓ
FFI MOSDÓ
KÖZLEKEDŐ
NAGYTEREM
LÉPCSŐHÁZ

LÉPCSŐHÁZ
SZEMÉLYZETI ÖLTÖZŐ
TUSOLÓ
GÉPÉSZET
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02

03

04

05

01

06

-12 -13

-11

-14

07 08

09

mozaik

műgyanta

fa

világos

új

meglévő, használatban

meglévő, használaton kívül

meglévő

sötét új

NAGYTEREM

KÁVÉZÓ / BÜFÉ

LÁTVÁNY



NYUGATI homlokzat
M 1:50
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B METSZET
M 1:50
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SIKA repair betonjavító
Schuco Fassade SFC 85 vízszintes borda

Schuco Fassade SFC 85 vízszintes borda

ff. tömör, hőszigeteléssel kitöltött panel eleme

állványzat függőleges
tartószerkezeti eleme Ø 5 cm

állványzat vízszintes
tartószerkezeti eleme Ø 5 cm

Ø 0,5 cm árnyékoló fémhuzalok 5 - 15 cm
sűrűségben az állványzathoz rögzítve

15 mm vtg pengeacél állványzatot tartó elem

bitumenes vastaglemez szigetelés
OSB lap háttámasz

fóliabádog mechanikailag rögzítve az OSB lemezhez

állványzat vízszintes
tartószerkezeti eleme Ø 5 cm
horganyzott acél rögzítőelem
OSB lap alátét

horganyzott acél rögzítőelem

SIKA SGmA műanyag lemez szigetelés
AUSTROTHERM AT-N 150 (AT-N 200) hőszigetelés

Z horganyzott acél rögzítőelem

diafragma

SIKA SGmA UV álló műanyag lemez szigetelés

R31 R42

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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c metszet

ALKALMAZOTT RÉTEGRENDEK

R31

R42

5 cm   fagyálló beton járólap 30x30x5cm
10-15 cm   bazalt-zúzalék ágyazó-szivárgó réteg
1 rtg   polipropilén fátyol szűrőréteg
5-10 cm   AUSTROTHERM XPS 30 (XPS-20) hőszigetelés védőréteg
1 rtg   SIKA SGmA műa. lem. csapadékvíz elleni szigetelés (mechanikai rögzítéssel)
1 rtg   alátét-elválasztó polipropilén filcréteg (gőznyomást kiegyenlítő)
2-12 cm   A. AT-N 150 (AT-N 200) LK lejtéskép. hőszig. elem (2,5% lejtés)
12 cm   AUSTROTHERM AT-N 150 (AT-N 200) hőszigetelés
1 rtg   SIKA bitumenes vastaglemez szigetelés
15-25 cm   vasbeton födémszerkezet
0.3 cm   áttetsző impregnálószer felületkezelés

5 cm   Ø5 kör acél szelvényekből álló árnyékoló szerkezet
12,5 cm   eltartás
22,1 cm   tömör függőnyfal rendszerelem kieg. hőszigeteléssel
1,2 cm   OSB lap támasz
1 rtg   SIKA bitumenes vastaglemez szigetelés
12 cm   AUSTROTHERM AT-N 150 (AT-N 200) hőszigetelés
1 rtg   alátét-elválasztó polipropilén filcréteg (gőznyomást kiegyenlítő)
1 cm   SIKA SGmA UV álló műa. lem. csapadékvíz elleni szig. (mech.-i rögzítéssel)

részletrajzok részletrajzok
M 1:50

rétegrendek csoportosÍtása

ÚJ SZÁRNY RÉGI SZÁRNY

talajjal érintkező aljzat: R11, R12, R13 talajjal érintkező aljzat: P11, P12

közbenső födém: R21, R22, R23, R24 közbenső födém: P21, P22, P23

tető födém: R31, R32 tető födém: P31

külső fal: R41, R42 külső fal: P41, P42, P43

A tervlapon fel nem tűntetett rétegrendeket lásd az épületszerkezettani műszaki leírásban.
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állványzat függőleges
tartószerkezeti eleme Ø 5 cm

edzett üveg
biztonsági üveg
ThermoTech PKL-200 padlóradiátor
kigészítő lépésállókeménygumi betéttel

rugalmas tömítés

állványzat vízszintes
tartószerkezeti eleme Ø 5 cm

Ø 0,5 cm árnyékoló fémhuzalok 5 - 15 cm
sűrűségben az állványzathoz rögzítve
ff. tömör, hőszigeteléssel kitöltött panel eleme

SIKA repair betonjavító

Schuco Fassade SFC 85 vízszintes borda

Schuco Fassade SFC 85 vízszintes borda
belső oldali pára- és légzárás

15 mm vtg pengeacél állványzatot tartó elem

R21
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külső oldali csapadékzáró membrán

Schuco Fassade SFC 85 függőleges borda
felsliccelve vízkivezetés céljából
megtámasztó L profil
belső oldali pára- és légzárás

Schuco Fassade SFC 85 vízszintes borda

felső síkján 2%-ban lejtetett aljzatbeton
helyenkénti kirekesztésekkel a víz áteresztéséhez

THERMOWOO  borovi fenyő
teraszburkolat 25x115 'A'  30SG

Ø 0,5 cm árnyékoló fémhuzalok 5 - 15 cm
sűrűségben az állványzathoz az alsó
ponton rugalmasan rögzítve
edzett üveg
biztonsági üveg
ThermoTech PKL-200 padlóradiátor
kigészítő lépésállókeménygumi betéttel

rugalmas tömítés

felületsimítás és kellősítés
bit. vtg lemez teljes felületen lángolv. r. rög.
XPS hőszig. bit. ragasztó pogácsákkal rög.

állványzat függőleges
tartószerkezeti eleme Ø 5 cm

THERMOWOO  borovi fenyő
párnafa 45 cm tengelytávolsággal fektetve,
alatta hézagolva gumicsíkok,
közötte bazaltzuzalék feltöltés

esővíz elvezető összefolyó
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R11

R21

0.3 cm   műgyanta felületkezelés
7.9 cm   vasalt aljzatbeton
1 rtg   PE fólia technológiai szigetelés
2.5 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
2.5 cm   EPS keményhab instalációs réteg
1 rtg   SIKA talajnedvesség elleni bitumenes vtg lemez szigetelés
10 cm   vasbeton alap
20 cm   kavicsterítés
   termőtalaj

1.5 cm   Thermowood kőris kem. fa p. burk. 15x130mm
0.5 cm   faragasztó
6 cm   vasalt aljzatbeton
1 rtg   PE fólia technológiai szigetelés
2.5 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
4 cm   EPS keményhab instalációs réteg
15-25 cm   vasbeton födémszerkezet
0.3 cm   áttetsző impregnálószer felületkezelés 12
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KELETI homlokzat

ÉSZAKI homlokzat

M 1:100

M 1:100
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A METSZET
M 1:50

ALKALMAZOTT RÉTEGRENDEK Az ÚJ SZÁRNYNÁL
R31

R42

5 cm   fagyálló beton járólap 30x30x5cm
10-15 cm   bazalt-zúzalék ágyazó-szivárgó réteg
1 rtg   polipropilén fátyol szűrőréteg
5-10 cm   AUSTROTHERM XPS 30 (XPS-20) hőszigetelés védőréteg
1 rtg   SIKA SGmA műa. lem. csapadékvíz elleni szigetelés (mechanikai rögzítéssel)
1 rtg   alátét-elválasztó polipropilén filcréteg (gőznyomást kiegyenlítő)
2-12 cm   A. AT-N 150 (AT-N 200) LK lejtéskép. hőszig. elem (2,5% lejtés)
12 cm   AUSTROTHERM AT-N 150 (AT-N 200) hőszigetelés
1 rtg   SIKA bitumenes vastaglemez szigetelés
15-25 cm   vasbeton födémszerkezet
0.3 cm   áttetsző impregnálószer felületkezelés

5 cm   Ø5 kör acél szelvényekből álló árnyékoló szerkezet
12,5 cm   eltartás
22,1 cm   tömör függőnyfal rendszerelem kieg. hőszigeteléssel
1,2 cm   OSB lap támasz
1 rtg   SIKA bitumenes vastaglemez szigetelés
12 cm   AUSTROTHERM AT-N 150 (AT-N 200) hőszigetelés
1 rtg   alátét-elválasztó polipropilén filcréteg (gőznyomást kiegyenlítő)
1 cm   SIKA SGmA UV álló műa. lem. csapadékvíz elleni szig. (mech.-i rögzítéssel)

R11

R21

0.3 cm   műgyanta felületkezelés
7.9 cm   vasalt aljzatbeton
1 rtg   PE fólia technológiai szigetelés
2.5 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
2.5 cm   EPS keményhab instalációs réteg
1 rtg   SIKA talajnedvesség elleni bitumenes vtg lemez szigetelés
10 cm   vasbeton alap
20 cm   kavicsterítés
   termőtalaj

1.5 cm   Thermowood kőris kem. fa p. burk. 15x130mm
0.5 cm   faragasztó
6 cm   vasalt aljzatbeton
1 rtg   PE fólia technológiai szigetelés
2.5 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
4 cm   EPS keményhab instalációs réteg
15-25 cm   vasbeton födémszerkezet
0.3 cm   áttetsző impregnálószer felületkezelés

R32

R41

5 cm   fagyálló beton járólap 30x30x5cm
10-15 cm  bazalt-zúzalék ágyazó-szivárgó réteg
1 rtg   polipropilén fátyol szűrőréteg
5-10 cm AUSTROTHERM XPS 30 (XPS-20) hőszigetelés védőréteg
1 rtg   műa. lem. csapadékvíz elleni szigetelés (mechanikai rögzítéssel)
1 rtg   alátét-elválasztó polipropilén filcréteg (gőznyomást kiegyenlítő)
2-12 cm A. AT-N 150 (AT-N 200) LK lejtéskép. hőszig. elem (2,5% lejtés)
12 cm   AUSTROTHERM AT-N 150 (AT-N 200) hőszigetelés
1 rtg   bitumenes vastaglemez szigetelés
20  cm vasbeton födémszerkezet
   álmennyezet

10 cm   vasbeton labazati burkolat
15 cm   EPS keményhab
1 rtg   talajnedvesség elleni bitumenes vtg lemez szigetelés
25 cm   vasbeton lábazat
   termőtalaj

R12

R22 R23 R24

0.4 cm   kerámia mozaik
0.3 cm   ragasztó
7.5 cm   vasalt aljzatbeton
1 rtg   PE fólia technológiai szigetelés
2.5 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
2.5 cm   EPS keményhab instalációs réteg
1 rtg   talajnedvesség elleni bitumenes vtg lemez szigetelés
10 cm   vasbeton alap
20 cm   kavicsterítés
   termőtalaj

0.3 cm   műgyanta felületkezelés
7.7 cm   vasalt aljzatbeton
1 rtg   PE fólia technológiai szigetelés
2.5 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
4 cm   EPS keményhab instalációs réteg
15-25 cm   vasbeton födémszerkezet
0.3 cm   áttetsző impregnálószer felületkezelés

0.4 cm   kerámia mozaik
0.3 cm   ragasztó
7.3 cm   vasalt aljzatbeton
1 rtg   PE fólia technológiai szigetelés
2.5 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
4 cm   EPS keményhab instalációs réteg
20 cm   vasbeton födémszerkezet
   szerelt álmennyezet

0.4 cm   kerámia mozaik
0.3 cm   ragasztó
0.4 cm   bevonatszig., hajlati dilatációs szalaggal
6-6.9 cm   vasalt aljzatbeton
1 rtg   PE fólia technológiai szigetelés
2.5 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
4 cm   EPS keményhab instalációs réteg
20 cm   vasbeton födémszerkezet
   szerelt álmennyezet
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