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ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ
A gyártás előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
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47

Épületasztalos konszignáció

Konszignációs jel

Megnevezés

Elhelyezkedés

Névleges méret (cm)

Üvegezés

Szárny

Könyöklő

Anyag

Tokszerkezet

Nyitás módja

Rögzítés

Parapet magasság [cm]

Párkány

Darabszám

Kapcs. szerk. bal oldalt

Kapcs. szerk. jobb oldalt

Kapcs. szerk. alul

Kapcs. szerk. felül

Küszöb

Felületkezelés

Vasalat, pánt, zár

Megjegyzés:

Megjegyzések:

A nyitásirány meghatározások a
pánt felőli oldalról nézve
értendők!

Felnyíló ablaknál /ajtónál a
nyitásirány az elsőként nyíló
szárnyat határozza meg!

A szerkezetvastagságok a tokok
és a keretek egymásratakarása a
jellegrajzon csak tájékoztató
jellegű!

Az ajtók/ablakok gyártását csak a
beépítési csomópontok
értelmezése és gyártmányterv
készítése után szabad elkezdeni!

A gyártmánytervet az építész
tervezővel egyeztetni kell!

AB-1

Ablak

002, 009, 010, 011

120/147 + pk (3,0)

98

5 db (0 balos, 5 jobbos)

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

kerámia papucsos áthidaló elem

bukó-nyíló

tokrögzítő csavar, felül Z vagy L-acél is megoldható

6 kamrás REHAU SYNEGO-80 műanyag tokszerkezet 80 mm-es beépítési mélységgel

3 rétegű, argon gátöltésű (Ug=0,60 W/m2K) fokozott hőszigetelő üvegezéssel (4-16-4-14-4)

SWEDSTEEL SSZ élhajlított PE25 bevonatos, 0,5 mm vtg. acél szegélylemez, anyagminőség: S250GD+Z275,
bevonat: 25µm PE

fehér műanyag könyöklő végzáróval

-

acélmerevítésű műanyag

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

6 kamrás REHAU SYNEGO-80 műanyag szárnyszerkezet

-

 ROTO NT rejtett vasalattal, HOPPE félkilinccsel

belső oldalon körben 30 mm-es takaróprofillal

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
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1,80

Épületasztalos konszignáció

Konszignációs jel

Megnevezés

Elhelyezkedés

Névleges méret (cm)

Üvegezés

Szárny

Könyöklő

Anyag

Tokszerkezet

Nyitás módja

Rögzítés

Parapet magasság [cm]

Párkány

Darabszám

Kapcs. szerk. bal oldalt

Kapcs. szerk. jobb oldalt

Kapcs. szerk. alul

Kapcs. szerk. felül

Küszöb

Felületkezelés

Vasalat, pánt, zár

Megjegyzés:

Megjegyzések:

A nyitásirány meghatározások a
pánt felőli oldalról nézve
értendők!

Felnyíló ablaknál /ajtónál a
nyitásirány az elsőként nyíló
szárnyat határozza meg!

A szerkezetvastagságok a tokok
és a keretek egymásratakarása a
jellegrajzon csak tájékoztató
jellegű!

Az ajtók/ablakok gyártását csak a
beépítési csomópontok
értelmezése és gyártmányterv
készítése után szabad elkezdeni!

A gyártmánytervet az építész
tervezővel egyeztetni kell!

AB-2

Ablak

002

180/147 + pk (3,0)

98

1 db (0 balos, 1 jobbos)

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

kerámia papucsos áthidaló elem

alul felnyíló, nyitott állapotban lecsukódás elleni biztosítással, felül bukó-nyíló

tokrögzítő csavar, felül Z vagy L-acél is megoldható

6 kamrás REHAU SYNEGO-80 műanyag tokszerkezet 80 mm-es beépítési mélységgel

3 rétegű, argon gátöltésű (Ug=0,60 W/m2K) fokozott hőszigetelő üvegezéssel (4-16-4-14-4)

SWEDSTEEL SSZ élhajlított PE25 bevonatos, 0,5 mm vtg. acél szegélylemez, anyagminőség: S250GD+Z275,
bevonat: 25µm PE

fehér műanyag könyöklő végzáróval

-

acélmerevítésű műanyag

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

6 kamrás REHAU SYNEGO-80 műanyag szárnyszerkezet

-

 ROTO NT rejtett vasalattal, HOPPE félkilinccsel

belső oldalon körben 30 mm-es takaróprofillal

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!



90 3
57

Épületasztalos konszignáció

Konszignációs jel

Megnevezés

Elhelyezkedés

Névleges méret (cm)

Üvegezés

Szárny

Könyöklő

Anyag

Tokszerkezet

Nyitás módja

Rögzítés

Parapet magasság [cm]

Párkány

Darabszám

Kapcs. szerk. bal oldalt

Kapcs. szerk. jobb oldalt

Kapcs. szerk. alul

Kapcs. szerk. felül

Küszöb

Felületkezelés

Vasalat, pánt, zár

Megjegyzés:

Megjegyzések:

A nyitásirány meghatározások a
pánt felőli oldalról nézve
értendők!

Felnyíló ablaknál /ajtónál a
nyitásirány az elsőként nyíló
szárnyat határozza meg!

A szerkezetvastagságok a tokok
és a keretek egymásratakarása a
jellegrajzon csak tájékoztató
jellegű!

Az ajtók/ablakok gyártását csak a
beépítési csomópontok
értelmezése és gyártmányterv
készítése után szabad elkezdeni!

A gyártmánytervet az építész
tervezővel egyeztetni kell!

AB-3

Ablak

005, 008

90/57 + pk (3,0)

188

2 db (0 balos, 2 jobbos)

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

kerámia papucsos áthidaló elem

bukó-nyíló

tokrögzítő csavar, felül Z vagy L-acél is megoldható

6 kamrás REHAU SYNEGO-80 műanyag tokszerkezet 80 mm-es beépítési mélységgel

3 rétegű, argon gátöltésű (Ug=0,60 W/m2K) fokozott hőszigetelő üvegezéssel (4-16-4-14-4)

SWEDSTEEL SSZ élhajlított PE25 bevonatos, 0,5 mm vtg. acél szegélylemez, anyagminőség: S250GD+Z275,
bevonat: 25µm PE

fehér műanyag könyöklő végzáróval

-

acélmerevítésű műanyag

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

6 kamrás REHAU SYNEGO-80 műanyag szárnyszerkezet

-

 ROTO NT rejtett vasalattal, HOPPE félkilinccsel

belső oldalon körben 30 mm-es takaróprofillal

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
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57

Épületasztalos konszignáció

Konszignációs jel

Megnevezés

Elhelyezkedés

Névleges méret (cm)

Üvegezés

Szárny

Könyöklő

Anyag

Tokszerkezet

Nyitás módja

Rögzítés

Parapet magasság [cm]

Párkány

Darabszám

Kapcs. szerk. bal oldalt

Kapcs. szerk. jobb oldalt

Kapcs. szerk. alul

Kapcs. szerk. felül

Küszöb

Felületkezelés

Vasalat, pánt, zár

Megjegyzés:

Megjegyzések:

A nyitásirány meghatározások a
pánt felőli oldalról nézve
értendők!

Felnyíló ablaknál /ajtónál a
nyitásirány az elsőként nyíló
szárnyat határozza meg!

A szerkezetvastagságok a tokok
és a keretek egymásratakarása a
jellegrajzon csak tájékoztató
jellegű!

Az ajtók/ablakok gyártását csak a
beépítési csomópontok
értelmezése és gyártmányterv
készítése után szabad elkezdeni!

A gyártmánytervet az építész
tervezővel egyeztetni kell!

AB-4

Ablak

005, 008

60/57 + pk (3,0)

188

1 db (0 balos, 1 jobbos)

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

kerámia papucsos áthidaló elem

bukó-nyíló

tokrögzítő csavar, felül Z vagy L-acél is megoldható

6 kamrás REHAU SYNEGO-80 műanyag tokszerkezet 80 mm-es beépítési mélységgel

3 rétegű, argon gátöltésű (Ug=0,60 W/m2K) fokozott hőszigetelő üvegezéssel (4-16-4-14-4)

SWEDSTEEL SSZ élhajlított PE25 bevonatos, 0,5 mm vtg. acél szegélylemez, anyagminőség: S250GD+Z275,
bevonat: 25µm PE

fehér műanyag könyöklő végzáróval

-

acélmerevítésű műanyag

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

6 kamrás REHAU SYNEGO-80 műanyag szárnyszerkezet

-

 ROTO NT rejtett vasalattal, HOPPE félkilinccsel

belső oldalon körben 30 mm-es takaróprofillal

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
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Épületasztalos konszignáció

Konszignációs jel

Megnevezés

Elhelyezkedés

Névleges méret (cm)

Üvegezés

Szárny

Könyöklő

Anyag

Tokszerkezet

Nyitás módja

Rögzítés

Parapet magasság [cm]

Párkány

Darabszám

Kapcs. szerk. bal oldalt

Kapcs. szerk. jobb oldalt

Kapcs. szerk. alul

Kapcs. szerk. felül

Küszöb

Felületkezelés

Vasalat, pánt, zár

Megjegyzés:

Megjegyzések:

A nyitásirány meghatározások a
pánt felőli oldalról nézve
értendők!

Felnyíló ablaknál /ajtónál a
nyitásirány az elsőként nyíló
szárnyat határozza meg!

A szerkezetvastagságok a tokok
és a keretek egymásratakarása a
jellegrajzon csak tájékoztató
jellegű!

Az ajtók/ablakok gyártását csak a
beépítési csomópontok
értelmezése és gyártmányterv
készítése után szabad elkezdeni!

A gyártmánytervet az építész
tervezővel egyeztetni kell!

AJ-1

Ajtó felülvilágítóval

001, 010, 011

100/250

-

3 db (1 balos, 2 jobbos)

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

kerámia papucsos áthidaló elem

befelé nyíló bejárati ajtó, felül bukóablakkal

tokrögzítő csavar, felül Z vagy L-acél is megoldható

6 kamrás REHAU SYNEGO-80 műanyag tokszerkezet 80 mm-es beépítési mélységgel

3 rétegű, argon gátöltésű (Ug=0,60 W/m2K) fokozott hőszigetelő üvegezéssel (4-16-4-14-4) tömör mezők
STADUR betéttel 44 mm vtg.-ban

hőhídmentes alumínium küszöb

acélmerevítésű műanyag

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

6 kamrás REHAU SYNEGO-80 műanyag szárnyszerkezet

-

3 db 3D-s ajtópánttal, HOPPE ajtókilinccsel és címmel, bukó ablak ROTO NT rejtett vasalattal, tokra szerelt
távnyitóval

belső oldalon körben 30 mm-es takaróprofillal

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

-

-
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Épületasztalos konszignáció

Konszignációs jel

Megnevezés

Elhelyezkedés

Névleges méret (cm)

Üvegezés

Szárny

Könyöklő

Anyag

Tokszerkezet

Nyitás módja

Rögzítés

Parapet magasság [cm]

Párkány

Darabszám

Kapcs. szerk. bal oldalt

Kapcs. szerk. jobb oldalt

Kapcs. szerk. alul

Kapcs. szerk. felül

Küszöb

Felületkezelés

Vasalat, pánt, zár

Megjegyzés:

Megjegyzések:

A nyitásirány meghatározások a
pánt felőli oldalról nézve
értendők!

Felnyíló ablaknál /ajtónál a
nyitásirány az elsőként nyíló
szárnyat határozza meg!

A szerkezetvastagságok a tokok
és a keretek egymásratakarása a
jellegrajzon csak tájékoztató
jellegű!

Az ajtók/ablakok gyártását csak a
beépítési csomópontok
értelmezése és gyártmányterv
készítése után szabad elkezdeni!

A gyártmánytervet az építész
tervezővel egyeztetni kell!

AJ-2

Ajtó felülvilágítóval

004, 007

100/250

-

2 db (0 balos, 2 jobbos)

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

kerámia papucsos áthidaló elem

kifelé nyíló bejárati ajtó, felül bukóablakkal

tokrögzítő csavar, felül Z vagy L-acél is megoldható

6 kamrás REHAU SYNEGO-80 műanyag tokszerkezet 80 mm-es beépítési mélységgel

3 rétegű, argon gátöltésű (Ug=0,60 W/m2K) fokozott hőszigetelő üvegezéssel (4-16-4-14-4) tömör mezők
STADUR betéttel 44 mm vtg.-ban

hőhídmentes alumínium küszöb

acélmerevítésű műanyag

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

6 kamrás REHAU SYNEGO-80 műanyag szárnyszerkezet

-

3 db 3D-s ajtópánttal, HOPPE ajtókilinccsel és címmel, bukó ablak ROTO NT rejtett vasalattal, tokra szerelt
távnyitóval

belső oldalon körben 30 mm-es takaróprofillal

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

-

-
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Épületasztalos konszignáció

Konszignációs jel

Megnevezés

Elhelyezkedés

Névleges méret (cm)

Üvegezés

Szárny

Könyöklő

Anyag

Tokszerkezet

Nyitás módja

Rögzítés

Parapet magasság [cm]

Párkány

Darabszám

Kapcs. szerk. bal oldalt

Kapcs. szerk. jobb oldalt

Kapcs. szerk. alul

Kapcs. szerk. felül

Küszöb

Felületkezelés

Vasalat, pánt, zár

Megjegyzés:

Megjegyzések:

A nyitásirány meghatározások a
pánt felőli oldalról nézve
értendők!

Felnyíló ablaknál /ajtónál a
nyitásirány az elsőként nyíló
szárnyat határozza meg!

A szerkezetvastagságok a tokok
és a keretek egymásratakarása a
jellegrajzon csak tájékoztató
jellegű!

Az ajtók/ablakok gyártását csak a
beépítési csomópontok
értelmezése és gyártmányterv
készítése után szabad elkezdeni!

A gyártmánytervet az építész
tervezővel egyeztetni kell!

AJ-3

Ajtó felülvilágítóval

006, 009

110/250

-

2 db (1 balos, 1 jobbos)

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

kerámia papucsos áthidaló elem

kifelé nyíló bejárati ajtó, felül bukóablakkal

tokrögzítő csavar, felül Z vagy L-acél is megoldható

6 kamrás REHAU SYNEGO-80 műanyag tokszerkezet 80 mm-es beépítési mélységgel

3 rétegű, argon gátöltésű (Ug=0,60 W/m2K) fokozott hőszigetelő üvegezéssel (4-16-4-14-4) tömör mezők
STADUR betéttel 44 mm vtg.-ban

hőhídmentes alumínium küszöb süllyesztett kivitelben (magassága <2 cm)

acélmerevítésű műanyag

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

Porotherm 30 Klíma vázkerámia falazóelem

6 kamrás REHAU SYNEGO-80 műanyag szárnyszerkezet

-

3 db 3D-s ajtópánttal, HOPPE ajtókilinccsel és címmel, bukó ablak ROTO NT rejtett vasalattal, tokra szerelt
távnyitóval

belső oldalon körben 30 mm-es takaróprofillal

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

-

-
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Épületasztalos konszignáció

Konszignációs jel

Megnevezés

Elhelyezkedés

Névleges méret (cm)

Üvegezés

Szárny

Könyöklő

Anyag

Tokszerkezet

Nyitás módja

Rögzítés

Parapet magasság [cm]

Párkány

Darabszám

Kapcs. szerk. bal oldalt

Kapcs. szerk. jobb oldalt

Kapcs. szerk. alul

Kapcs. szerk. felül

Küszöb

Felületkezelés

Vasalat, pánt, zár

Megjegyzés:

Megjegyzések:

A nyitásirány meghatározások a
pánt felőli oldalról nézve
értendők!

Felnyíló ablaknál /ajtónál a
nyitásirány az elsőként nyíló
szárnyat határozza meg!

A szerkezetvastagságok a tokok
és a keretek egymásratakarása a
jellegrajzon csak tájékoztató
jellegű!

Az ajtók/ablakok gyártását csak a
beépítési csomópontok
értelmezése és gyártmányterv
készítése után szabad elkezdeni!

A gyártmánytervet az építész
tervezővel egyeztetni kell!

AJ-4

belső ajtó

001, 004, 007

87,5/200

-

3 db (1 balos, 2 jobbos)

Porotherm 10 N+F vázkerámia válaszfal falazóelem

kerámia papucsos áthidaló elem

nyíló

tokrögzítő csavar

sajtolt acéllemez falszélességű "U" tok, porszórt festéssel, HÖRMANN típus

átfutós, rejtett

acél

méhsejt betétes, teljes felületén ragasztott, acéllemez burkolattal, porszórt festéssel

porszórt festés

típus pánt, 3 db, típus kilincs, normál biztonsági zár

-

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

-

-

Porotherm 10 N+F vázkerámia válaszfal falazóelem

Porotherm 10 N+F vázkerámia válaszfal falazóelem

-
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Épületasztalos konszignáció

Konszignációs jel

Megnevezés

Elhelyezkedés

Névleges méret (cm)

Üvegezés

Szárny

Könyöklő

Anyag

Tokszerkezet

Nyitás módja

Rögzítés

Parapet magasság [cm]

Párkány

Darabszám

Kapcs. szerk. bal oldalt

Kapcs. szerk. jobb oldalt

Kapcs. szerk. alul

Kapcs. szerk. felül

Küszöb

Felületkezelés

Vasalat, pánt, zár

Megjegyzés:

Megjegyzések:

A nyitásirány meghatározások a
pánt felőli oldalról nézve
értendők!

Felnyíló ablaknál /ajtónál a
nyitásirány az elsőként nyíló
szárnyat határozza meg!

A szerkezetvastagságok a tokok
és a keretek egymásratakarása a
jellegrajzon csak tájékoztató
jellegű!

Az ajtók/ablakok gyártását csak a
beépítési csomópontok
értelmezése és gyártmányterv
készítése után szabad elkezdeni!

A gyártmánytervet az építész
tervezővel egyeztetni kell!

AJ-5

belső ajtó

001

75/200

-

1 db (0 balos, 1 jobbos)

Porotherm 10 N+F vázkerámia válaszfal falazóelem

kerámia papucsos áthidaló elem

nyíló

tokrögzítő csavar

sajtolt acéllemez falszélességű "U" tok, porszórt festéssel, HÖRMANN típus

átfutós, rejtett

acél

méhsejt betétes, teljes felületén ragasztott, acéllemez burkolattal, porszórt festéssel

porszórt festés

típus pánt, 3 db, típus kilincs, normál biztonsági zár

-

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

-

-

Porotherm 10 N+F vázkerámia válaszfal falazóelem

Porotherm 10 N+F vázkerámia válaszfal falazóelem

-
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Épületasztalos konszignáció

Konszignációs jel

Megnevezés

Elhelyezkedés

Darabszám

Felületkezelés

Megjegyzés:

Megjegyzések:

A nyitásirány meghatározások a
pánt felőli oldalról nézve
értendők!

Felnyíló ablaknál /ajtónál a
nyitásirány az elsőként nyíló
szárnyat határozza meg!

A szerkezetvastagságok a tokok
és a keretek egymásratakarása a
jellegrajzon csak tájékoztató
jellegű!

Az ajtók/ablakok gyártását csak a
beépítési csomópontok
értelmezése és gyártmányterv
készítése után szabad elkezdeni!

A gyártmánytervet az építész
tervezővel egyeztetni kell!

VF-1

wc elválasztó paravánfal

005

alumínium keretben mosható építőlemez; wc zár kívül szabad-foglalt jelzés, belül kilincs; ajtó belső oldalán
2 db ruhaakasztóval; lábakon álló kivitelben falhoz rögzítve, 60 cm széles ajtókkal

típus fehér színben

SORTIMENT előszabott wc-fülkékből kialakítva! (www.sortiment.hu)

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Szerkezet

1

Cikkszám: LX18FR90 csomag
WC-FÜLKE FRONT 900 mm, 18 mm vtg fehér laminált lapból, INOX szerelvényekkel, natúr alumínium
profillal kompletten
tartalma:
1 db 600x1820 mm-es ajtó körben ABS szegéssel,
1 db 300x1860 mm-es front köztes vagy szélpanel, 1 alsó oldali ABS szegéssel,
inox szerelvények: 2 db láb, 3 db zsanér, 1 db zár,
2 db ajtóprofil, natúr alumínium, 1840 mm,
2 db fali U profil, natúr alumínium, 1860 mm,
1 db áthidaló U profil, natúr alumínium, 1000 mm

+ Cikkszám: L18VF130
WC-FÜLKE VÁLASZFAL panel 1300 mm, 18 mm vtg fehér laminált lapból
tartalma: 1 db 1300x1860 mm-es válaszfal panel, 1 felső és 1 alsó oldali ABS szegéssel
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15

29 60 96

1,85

Épületasztalos konszignáció

Konszignációs jel

Megnevezés

Elhelyezkedés

Darabszám

Felületkezelés

Megjegyzés:

Megjegyzések:

A nyitásirány meghatározások a
pánt felőli oldalról nézve
értendők!

Felnyíló ablaknál /ajtónál a
nyitásirány az elsőként nyíló
szárnyat határozza meg!

A szerkezetvastagságok a tokok
és a keretek egymásratakarása a
jellegrajzon csak tájékoztató
jellegű!

Az ajtók/ablakok gyártását csak a
beépítési csomópontok
értelmezése és gyártmányterv
készítése után szabad elkezdeni!

A gyártmánytervet az építész
tervezővel egyeztetni kell!

VF-2

wc elválasztó paravánfal

008

alumínium keretben mosható építőlemez; wc zár kívül szabad-foglalt jelzés, belül kilincs; ajtó belső oldalán
2 db ruhaakasztóval; lábakon álló kivitelben falhoz rögzítve, 60 cm széles ajtókkal

típus fehér színben

-

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Szerkezet

1

Cikkszám: LX18FR100 csomag
WC-FÜLKE FRONT 1000 mm, 18 mm vtg fehér laminált lapból, INOX szerelvényekkel, natúr alumínium
profillal kompletten
tartalma:
1 db 600x1820 mm-es ajtó körben ABS szegéssel,
1 db 400x1860 mm-es front köztes vagy szélpanel, 1 alsó oldali ABS szegéssel,
inox szerelvények: 2 db láb, 3 db zsanér, 1 db zár,
2 db ajtóprofil, natúr alumínium, 1840 mm,
2 db fali U profil, natúr alumínium, 1860 mm,
1 db áthidaló U profil, natúr alumínium, 1000 mm

Cikkszám: LF18FP40
2 csomag:
WC-FÜLKE front panel 400 mm, 18 mm vtg fehér laminált lapból
tartalma: 2 db 400x1860 mm-es front panel, 1 alsó oldali ABS szegéssel
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Épületasztalos konszignáció

Konszignációs jel

Megnevezés

Elhelyezkedés

Darabszám

Felületkezelés

Megjegyzés:

Megjegyzések:

A nyitásirány meghatározások a
pánt felőli oldalról nézve
értendők!

Felnyíló ablaknál /ajtónál a
nyitásirány az elsőként nyíló
szárnyat határozza meg!

A szerkezetvastagságok a tokok
és a keretek egymásratakarása a
jellegrajzon csak tájékoztató
jellegű!

Az ajtók/ablakok gyártását csak a
beépítési csomópontok
értelmezése és gyártmányterv
készítése után szabad elkezdeni!

A gyártmánytervet az építész
tervezővel egyeztetni kell!

VF-3

wc elválasztó paravánfal

008

alumínium keretben mosható építőlemez; wc zár kívül szabad-foglalt jelzés, belül kilincs; ajtó belső oldalán
2 db ruhaakasztóval; lábakon álló kivitelben falhoz rögzítve, 60 cm széles ajtókkal

típus fehér színben

-

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Szerkezet

1

Cikkszám: LX18FR100 (2 csomag)
WC-FÜLKE FRONT 1000 mm, 18 mm vtg fehér laminált lapból, INOX szerelvényekkel, natúr alumínium
profillal kompletten
tartalma:
2 db 600x1820 mm-es ajtó körben ABS szegéssel,
2 db 400x1860 mm-es front köztes vagy szélpanel, 1 alsó oldali ABS szegéssel,
inox szerelvények: 4 db láb, 6 db zsanér, 2 db zár,
4 db ajtóprofil, natúr alumínium, 1840 mm,
4 db fali U profil, natúr alumínium, 1860 mm,
2 db áthidaló U profil, natúr alumínium, 1000 mm

+Cikkszám: LF18FP30 (2 csomag)
WC-FÜLKE front panel 300 mm, 18 mm vtg fehér laminált lapból
tartalma:
2 db 300x1860 mm-es front panel, 1 alsó oldali ABS szegéssel
+cikkszám: L18VF130
WC-FÜLKE VÁLASZFAL panel 1300 mm, 18 mm vtg fehér laminált lapból
tartalma: 1 db 1300x1860 mm-es válaszfal panel, 1 felső és 1 alsó oldali ABS szegéssel
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Épületasztalos konszignáció

Konszignációs jel

Megnevezés

Elhelyezkedés

Darabszám

Megjegyzés:
Megjegyzések:

A nyitásirány meghatározások a
pánt felőli oldalról nézve
értendők!

Felnyíló ablaknál /ajtónál a
nyitásirány az elsőként nyíló
szárnyat határozza meg!

A szerkezetvastagságok a tokok
és a keretek egymásratakarása a
jellegrajzon csak tájékoztató
jellegű!

Az ajtók/ablakok gyártását csak a
beépítési csomópontok
értelmezése és gyártmányterv
készítése után szabad elkezdeni!

A gyártmánytervet az építész
tervezővel egyeztetni kell!

KSZ-1

alsó konyhaszekrény

002

-

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Szerkezet

1

Szekrény: 2 cm vtg. színes laminált bútorlap
Ajtólap, fiókok, polcok: 2 cm vtg. színes laminált bútorlap
Munkapult: 5 cm vtg. színes, márványmintás laminált munkalap
Fogantyú: krómozott acél
Lábak: krómozott acél, állítható
Mosogatótálca: rozsdamentes acél
Csaptelep: rozsdamentes acél
Rögzítőszerkezetek: rozsdamentes acél csavarok, tiplik
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Épületasztalos konszignáció

Konszignációs jel

Megnevezés

Elhelyezkedés

Darabszám

Megjegyzés:
Megjegyzések:

A nyitásirány meghatározások a
pánt felőli oldalról nézve
értendők!

Felnyíló ablaknál /ajtónál a
nyitásirány az elsőként nyíló
szárnyat határozza meg!

A szerkezetvastagságok a tokok
és a keretek egymásratakarása a
jellegrajzon csak tájékoztató
jellegű!

Az ajtók/ablakok gyártását csak a
beépítési csomópontok
értelmezése és gyártmányterv
készítése után szabad elkezdeni!

A gyártmánytervet az építész
tervezővel egyeztetni kell!

PFL-1

padlásfeljáró lépcső (FAKRO LWK Komfort)

001, 009

-

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Szerkezet

2

Típus szerkezet, hőszigetelt kivitelben, fehér ajtólappal, körkörös tömítéssel,
fém kapaszkodóval, csúszásgátló lépcsőfokokkal.

[cm] [cm] [cm] [cm]

8 234 25

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

280
138 120
138 12034

60

70
70

94

94
100

58x92,4
[cm]

58x98,460 100
68x92,4
68x98,4

138 120
138 120

[cm]
54x88
54x94

64x88
64x94

[cm]

14

T
Keret

magassága

H
Belmagasság

A
Födémnyílás
szélessége

B
Födémnyílás

hossza

K
Összecsukott

lépcső
vastagsága

R
Lehajtási távolság

C
Méret

lenyitott
állapotban

MxN
Keret

belső mérete

WxL
Keret

külső mérete

A

LXL

LWK -PADLÁSFELJÁRÓ LÉPCSŐ - MÉRETEK

A

Z
Lépcsőfok
vastagsága

E
Lépcsőfok

hossza

S
Lépcsőfok
szélessége

G
Lépcsőfokok

távolsága
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