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kültér beltér
1cm mészhabarcs

vakolat vakolaterősítő
hálóra felhordva

20cm 1200kg/m3

térfogatsűrűségű
vályogból, habarccsal

falazzott vályogtégla fal

lég és párazáró fólia
favázra rögzítve

vázoszlopokra
csavarozott 5/10cm-es

faléc

EPS hőszigetelés

PE fólia technológiai
szigetelés

15cm tömörített
homokos kavics feltöltés

10cm vasbeton
aljzatlemez

PE fólia technológiai
szigetelés

10cm vasbeton aljzat,
pdalófűtés csöveivel

1cm dilatáció

tömörített
földfeltöltés/termett talaj

vasbeton gerendaalap
az aljzatbetonnal

egybevasalva

20/20 vázoszlop

függőleges lécezett
faburkolat
vázoszlopokra
csavarozott 5/10cm-es
faléc, faburkolat
tartóváza

1rtg bitumenes
vastaglemez
talajnedvesség elleni
szigetelés hideg
bitumenmáz kellősítésen

padlódeszkázat

fa padlóburkolat
vázgerendája, 10/18 cm

20/30 vasbeton konzol
nézete, az alaptesttel
egybevasalva

terméskő burkolat

szalma hőszigetelés

légáteresztő vízzáró fólia

habüveg hőszigetelés

20/20 talpgerenda

XPS hőszigetelés

1 sor mészhomok tégla711
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1cm mészhabarcs
vakolat vakolaterősítő

hálóra felhordva

20cm 1200kg/m3

térfogatsűrűségű
vályogból, habarccsal

falazzott vályogtégla fal

lég és párazáró fólia
favázra rögzítve

vázoszlopokra
csavarozott 5/10cm-es

faléc, faburkolat
tartóváza

tömítőkitt

20/20 vázoszlop

függőleges lécezett
faburkolat

vázoszlopokra
csavarozott 5/10cm-es
faléc, faburkolat
tartóváza

padlódeszkázat

szalma hőszigetelés

légáteresztő vízzáró fólia

20/20 fagerenda

10/20 födémgerenda
nézete

padlás padozatát tartó
gerenda
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kültérbeltér

lég és párazáró fólia
favázra rögzítve

vázoszlopokra
csavarozott 5/10cm-es

faléc, faburkolat
tartóváza

20/20 vázoszlop

függőleges lécezett
faburkolat

10/15 szarufa

5/5 ellenléc

lécváz a belső faburkolat
hátszerkezete

lég és párazáró fólia

légáteresztő vízzáró fólia

beltéri faburkolat

szalma hőszigetelés

szalma hőszigetelés

páraáteresztő
alátéthélyazat

5/3 cseréplécezés

hódfarkú kerámia
cserépfedés

deszkázott ereszalj,
bevezetve a második

szaruállásig

takaróléc, rajta
fémlemez vízorral a

cseréplécezésen rögzítve
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1cm vakolat
vakolaterősítő hálóra
felhordva

fém falkorona lefedés

Monostor-malom
romjának fala, kváder és
vegyes patakkőből

acél tüske a falszerkezet
stabilizálására, a
vasbeton koszorúba
betonozva

falegyenre, habarcsba
rakott kisméretű tégla
falazat

a meglazult elemek
visszafalazása, és
kiegészítése, 20-30 cm
vastagságban

monolit vasbeton koszorú

falegyen

alátétfólia
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kültér beltér

lég és párazáró fólia
favázra rögzítve

vázoszlopokra
csavarozott 5/10cm-es

faléc

20/20 vázoszlop

függőleges lécezett
faburkolat

vázoszlopokra
csavarozott 5/10cm-es
faléc, faburkolat
tartóváza

szalma hőszigetelés

légáteresztő vízzáró fólia

acél vaktok
habüveg hészigetelés

külső takaróléc

belső takaróléc

20/20 fa gerenda

20/20 fa födémgerenda
nézete

kétrétegű üvegezésű fa
nyílászáró

szilikon kit tömítés
mindkét oldalon, a külső
oldalon UVálló, közötte
PURhab

lég és párazáró fólia
végigvezetve
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kültér beltér

EPS hőszigetelés

PE fólia technológiai
szigetelés

15cm tömörített
homokos kavics feltöltés

10cm vasbeton
aljzatlemez

PE fólia technológiai
szigetelés

10cm vasbeton aljzat,
pdalófűtés csöveivel

1cm dilatáció

tömörített
földfeltöltés/termett talaj

vasbeton alaptest az
aljzatbetonnal
egybevasalva

kétrétegű üvegezésű fa
nyílászáró

1rtg bitumenes
vastaglemez
talajnedvesség elleni
szigetelés hideg
bitumenmáz kellősítésen

padlódeszkázat

fa padlóburkolat
vázgerendája, 10/18 cm

20/30 vasbeton konzol
nézete, az alaptesttel
egybevasalva

terméskő burkolat

habüveg hőszigetelés

20/20 talpgerenda

XPS hőszigetelés

szilikon kit tömítés
mindkét oldalon, a külső
oldalon UVálló, közötte
PURhab fa küszöb
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1cm mészhabarcs
vakolat vakolaterősítő
hálóra felhordva
20cm 1200kg/m3

térfogatsűrűségű
vályogból, habarccsal
falazzott vályogtégla fal

lég és párazáró fólia
favázra rögzítve

vázoszlopokra
csavarozott 5/10cm-es
faléc

20/20 vázoszlop

függőleges lécezett
faburkolat

vázoszlopokra
csavarozott 5/5cm-es
faléc, faburkolat
tartóváza

szalma hőszigetelés

habüveg hőszigetelés

UV álló szil.kitt tömítés

5/10 palló a másodlagos
vázszerkezet lezárása,
szarufák közé rögzítve

ereszdeszkázat

10/15cm szarufa

padlódeszkázat

szalma hőszigetelés

lég és párazáró fólia

páraáteresztő
alátéthéjazat
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beltér beltér

1cm mészhabarcs
vakolat vakolaterősítő

hálóra felhordva

20cm 1200kg/m3

térfogatsűrűségű
vályogból, habarccsal

falazzott vályogtégla fal

2db 10/10 fa kiváltó 20-
20cm-es felüléssel

takaróléc

tömör fa ajtó

 fa tokbéllet
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RÉSZLETRAJZOK M=1:10
1. - Fogadóéplet külső folyosó lábazat 2. - Fűtetlen és fűtött terek találkozása 3. - Oromzati eresz kialakítása

4. - Malom-épület falának kialakítása

5. - Nyílászáró beépítése a külső folyosó felőli homlokzaton felső részlet

6. - Nyílászáró beépítése a külső folyosó felőli homlokzaton alsó részlet

8. - Nyílászáró beépítése vályog vázkitöltő falba

7. - Terasz homlokzatkialakítása

R1 - Hőszigetelt vályogtégla fal függőleges fa burkolattal
 2,5 cm függőleges fa homlokzatburkolat
 1 rtg páraáteresztő, vízzáró fólia
 30 cm szalma hőszigetelés fa vázszerkezet között
 1 rtg párazáró fólia
 20 cm  vályogtégla vázkitöltő falazat
 1 rtg vakolaterősítő háló
 1 cm mészhabarcs vakolat

R2 - Hőszigetelt vályogtégla fal
 1 cm mészhabarcs vakolat
 1 rtg vakolaterősítő háló
 30 cm szalma hőszigetelés fa vázszerkezet között
 1 rtg párazáró fólia
 20 cm  vályogtégla vázkitöltő falazat
 1 rtg vakolaterősítő háló
 1 cm mészhabarcs vakolat

R3 - Vályogtégla válaszfal
 1 cm mészhabarcs vakolat
 1 rtg vakolaterősítő háló
 20 cm  vályogtégla vázkitöltő falazat
 1 rtg vakolaterősítő háló
 1 cm mészhabarcs vakolat

R4 - Fa vázkitöltő fal
 2,5 cm függőleges fa homlokzatburkolat
 1 rtg páraáteresztő, vízzáró fólia
 30 cm szalma hőszigetelés fa vázszerkezet között
 1 rtg lég és párafékező fólia
 2,5 cm függőleges fa homlokzatburkolat

R5 - Malomfal-Új
 1 cm vakolat
 1 rtg vakolaterősítő háló
 50 cm  kisméretű tégla falazat
 1 rtg vakolaterősítő háló
 1 cm vakolat

R6 -  Malomfal-Régi
 50 cm vegyes falazat (tégla,kő)

R7 - Alsó zárófödém
 1 cm felületkiegyenlítés
 10 cm vasbeton aljzat
 1 rtg Polietilén fólia technológiai elválasztó réteg
 10 cm XPS hőszigetelés
 1 rtg  bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 10 cm vasalt aljzat
 15 cm tömörített homokos kavics feltöltés
 - termett talaj

R8 - Malom padló
 2,5 cm deszkázat
 15 cm kavicságy a deszkázat 5/10es pontszerűen
   alátámasztott vázszerkezetével
 10 cm vasalt aljzat
 15 cm tömörített homokos kavics feltöltés
 - termett talaj

R9 - Kültéri burkolat
 10 cm beton térkő
 5cm finom homokágy
 1rtg geotextília
 15 cm tömörített homokos kavicsfeltöltés
 - termett talaj

R10 - Teraszburkolat
 2,5 cm deszkázat
 17,5 cm kavicságy a deszkázat 5/10es pontszerűen
  alátámasztott vázszerkezetével
 1 rtg  bitumenes vastaglemez talajvíz elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 10 cm vasalt aljzat
 15 cm tömörített homokos kavics feltöltés
 - termett talaj

R11 - Fedett-nyitott folyosó padozata
 2,5 cm deszkázat
 15 cm gerendázat
 30 cm vasbeton tartókonzolok a támfalakkal egybevasalva

R12 - Zárófödém
 2,5 cm deszkázat
 40 cm szalma hőszigetelés, a deszkázat 5/10es
  pontszerűen alátámasztott vázszerkezetével
 1 rtg lég és párazáró fólia
 2,5 cm deszkázat
 15 cm  15/15 födémgerendázat

R13 -  Cserépfedésű tető
  cserépfedés
 2,5 cm cseréplécezés
 5 cm  kiszellőztetett légrés, ellenlécezés
 1 rtg alátéthéjazat
 15 cm 15/10 szarufa

R14 - Cserépfedésű, hőszigetelt tető
  cserépfedés
 2,5 cm cseréplécezés
 5 cm  kiszellőztetett légrés, ellenlécezés
 1 rtg páraáteresztő alátéthéjazat
 15 cm 15/10 szarufa közötte szalma hőszigetelés
 7 cm hőszigetelés lécváz között
 1 rtg lég és párazáró fólia
 2,5 cm belső faburkolat

R15 -  Fémlemezfedésű tető
  állókorcos fémlemezfedés
 1 rtg alátéthéjazat
 2,5 cm teljes felületű deszkázat
 15 cm 15/10 szarufa

TELEK ANDREA C84TZ2 TURISZTIKAI FOGADÓÉPÜLET ÉS VENDÉGHÁZAK,PÁSZTÓ DIPLOMA 2016 URBANISZTIKA TANSZÉK



TELEK ANDREA C84TZ2   TURISZTIKAI FOGADÓÉPÜLET ÉS VENDÉGHÁZAK,PÁSZTÓ 3. MELLÉKLET  HÁLÓS ÜTEMTERV A KIVITELEZÉSRŐL


	részletrajzok
	LEADÁS_06.22
	00_ Tablók _2016.06.21
	00_.6 Csomópontok




