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BL01

1000/3050 mm
9 db4 db5 db

- 9 db9 db

falvastagság 10 / 15 / 21 cm
3 db15 cm: 3 db21 cm:-10 cm:

ajtólap magasság 2250 mm

gyártó üzemben horganyzott felületre felhordott, porszórás egyedi / elemenként eltérő, egyedi  szín-
keveréssel RAL Design színkártya alapán választott színben belsőépítészeti terv szerint, többféle
színminta, mintafelület alapján, megrendelő és tervező által jóváhagyandó

felülvilágítós síkba záródó teli belső ajtó / 100

m 1:50

megjegyzés

 12

csatlakozó szerkezetek

megnevezés - jel 1

 8

küszöb 9
felületkezelés10

üvegezés

típus6

névleges méret 3
 4 falnyílás méret

 5 tokkülméret

 7

 2 darabszám

 11
vasalat

összesen:jobbos: balos:

összesen:

követelmény

 13

szélességi és magassági értelemben egyaránt a választott típus gyártójának adatszolgáltatása szerint

típus 3 dimenzióban állítható rejtett nemesacél pánt, PZ zártest hengerzár betéttel, vizes
helyiségekben wc zárral, nagy forgalmú ajtókra DIN szabvány szerinti 4-es használati osztályú
alumínium vagy nemesacél kilincsgarnitúra, típusa és formája,valamint wc zár használata
megrendelővel és tervezővel egyeztetendő
hengerzár: wc zár:

a falnyílás mérete a végleges termék ismeretében pontosítandó, az alaprajzokon
/ szélességi értelemben az ajtó DIN 18100 szerinti építési iránymérete
/ magassági értelemben a maximális tokkülméret szerepel

akusztikai követelménynek megfelelő biztonsági üvegezés

akusztikai követelménynek megfeleleő automa süllyedő küszöb

Rw + C ≥ 37 dB
alaprajzi elrendezés szerint változó összvastagságú szerelt válaszfal szabványos CW/UW
profilvázzal, 2 rtg. gipszkarton borítással / monolit gipszkarton gipszkarton álmennyezet (a.s = +3,45
m / pv. = +0,40 m)

a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően,
a helyszíni méretfelvételen alapuló, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és
megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható!

BL01
belső nyílászáró konszignáció

/típus teli belső ajtó falcnélkül ajtólappal egyedi befoglaló tokkal/

tok: egyedi falsíkkal együttfutó, 1 részes, toktükör nélküli befoglalótok-profil felülvilágító elemmel,
szerelt gipszkarton falszerkezethez, szabványos falcolatlan ajtólaphoz, min. 1,5 mm vtg. acéllemezből,
profilgumi tömítéssel_pl Hörmann HW-SL Profil, vagy azzal egyenértékű
ajtólap: falsíkba illeszkedő egyedi magasságú 40 mm összvastagságú, magas minőségű, falcolatlan,
DIN standard méretrend szerinti típus ajtólap, furatolt vagy tömör faforgácslap betéttel, legalább 0,8
mm vtg. acéllemez borítással _pl.: HÖRMANN  / FORM Trend vagy azokkal egyenértékű
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BL02

750/2125 mm
8 db4 db4 db

8 db 8 db-

falvastagság 10 / 15 / 21 cm
-15 cm: -21 cm:8 db10 cm:

gyártó üzemben horganyzott felületre felhordott, porszórás egyedi / elemenként eltérő, egyedi  szín-
keveréssel RAL Design színkártya alapán választott színben belsőépítészeti terv szerint, többféle
színminta, mintafelület alapján, megrendelő és tervező által jóváhagyandó

síkba záródó teli belső ajtó várótermi kiszolgáló helyiségeken / 75

m 1:50

megjegyzés

 12

csatlakozó szerkezetek

megnevezés - jel 1

 8

küszöb 9
felületkezelés10

üvegezés

típus6

névleges méret 3
 4 falnyílás méret

 5 tokkülméret

 7

 2 darabszám

 11
vasalat

összesen:jobbos: balos:

összesen:

követelmény

 13

szélességi és magassági értelemben egyaránt a választott típus gyártójának adatszolgáltatása szerint

típus 3 dimenzióban állítható rejtett nemesacél pánt, PZ zártest hengerzár betéttel, vizes
helyiségekben wc zárral, nagy forgalmú ajtókra DIN szabvány szerinti 4-es használati osztályú
alumínium vagy nemesacél kilincsgarnitúra, típusa és formája,valamint wc zár használata
megrendelővel és tervezővel egyeztetendő
hengerzár: wc zár:

a falnyílás mérete a végleges termék ismeretében pontosítandó,
az alaprajzokon az ajtó DIN 18100 szerinti építési iránymérete szerepel

-

küszöb nélkül

Rw + C ≥ 28 dB
alaprajzi elrendezés szerint változó összvastagságú szerelt válaszfal szabványos CW/UW
profilvázzal, 2 rtg. gipszkarton borítással (a kerámia falburkolat az összvastagságot nem növeli)

a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően,
a helyszíni méretfelvételen alapuló, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és
megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható!

BL02
belső nyílászáró konszignáció

/típus teli belső ajtó falcnélkül ajtólappal egyedi befoglaló tokkal/

tok: egyedi falsíkkal együttfutó, 1 részes, toktükör nélküli befoglalótok-profil szerelt gipszkarton
falszerkezethez, szabványos falcolatlan ajtólaphoz, min. 1,5 mm vtg. acéllemezből, profilgumi
tömítéssel_pl Hörmann HW-SL Profil, vagy azzal egyenértékű
ajtólap: falsíkba illeszkedő 40 mm összvastagságú, magas minőségű, falcolatlan, DIN standard
méretrend szerinti típus ajtólap, furatolt vagy tömör faforgácslap betéttel, legalább 0,8 mm vtg.
acéllemez borítással _pl.: HÖRMANN  / FORM Trend vagy azokkal egyenértékű
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BL03

1000/2125 mm
1 db-1 db

1 db 1 db-

falvastagság 10 / 15 / 21 cm
-15 cm: -21 cm:1 db10 cm:

gyártó üzemben horganyzott felületre felhordott, porszórás egyedi / elemenként eltérő, egyedi  szín-
keveréssel RAL Design színkártya alapán választott színben belsőépítészeti terv szerint, többféle
színminta, mintafelület alapján, megrendelő és tervező által jóváhagyandó

síkba záródó teli belső ajtó akadálymentes mosdón / 100

m 1:50

megjegyzés

 12

csatlakozó szerkezetek

megnevezés - jel 1

 8

küszöb 9
felületkezelés10

üvegezés

típus6

névleges méret 3
 4 falnyílás méret

 5 tokkülméret

 7

 2 darabszám

 11
vasalat

összesen:jobbos: balos:

összesen:

követelmény

 13

szélességi és magassági értelemben egyaránt a választott típus gyártójának adatszolgáltatása szerint

típus 3 dimenzióban állítható rejtett nemesacél pánt, PZ zártest hengerzár betéttel, vizes
helyiségekben wc zárral, nagy forgalmú ajtókra DIN szabvány szerinti 4-es használati osztályú
alumínium vagy nemesacél kilincsgarnitúra, típusa és formája,valamint wc zár használata
megrendelővel és tervezővel egyeztetendő
hengerzár: wc zár:

a falnyílás mérete a végleges termék ismeretében pontosítandó,
az alaprajzokon az ajtó DIN 18100 szerinti építési iránymérete szerepel

-

küszöb nélkül

Rw + C ≥ 28 dB
alaprajzi elrendezés szerint változó összvastagságú szerelt válaszfal szabványos CW/UW
profilvázzal, 2 rtg. gipszkarton borítással (a kerámia falburkolat az összvastagságot nem növeli)

a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően,
a helyszíni méretfelvételen alapuló, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és
megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható!

BL03
belső nyílászáró konszignáció

/típus teli belső ajtó falcnélkül ajtólappal egyedi befoglaló tokkal/

tok: egyedi falsíkkal együttfutó, 1 részes, toktükör nélküli befoglalótok-profil szerelt gipszkarton
falszerkezethez, szabványos falcolatlan ajtólaphoz, min. 1,5 mm vtg. acéllemezből, profilgumi
tömítéssel_pl Hörmann HW-SL Profil, vagy azzal egyenértékű
ajtólap: falsíkba illeszkedő 40 mm összvastagságú, magas minőségű, falcolatlan, DIN standard
méretrend szerinti típus ajtólap, furatolt vagy tömör faforgácslap betéttel, legalább 0,8 mm vtg.
acéllemez borítással _pl.: HÖRMANN  / FORM Trend vagy azokkal egyenértékű
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BL04

falvastagság 10 / 15 / 21 cm
1 db15 cm: 1 db21 cm:6 db10 cm:

750/2125 mm
1 db1 db-

4 db 8 db4 db

teli belső ajtó / 75

m 1:50

megjegyzés

 12

csatlakozó szerkezetek

megnevezés - jel 1

 8

küszöb 9
felületkezelés10

üvegezés

típus6

névleges méret 3
 4 falnyílás méret

 5 tokkülméret

 7

 2 darabszám

 11
vasalat

összesen:jobbos: balos:

összesen:

követelmény

 13

szélességi és magassági értelemben egyaránt a választott típus gyártójának adatszolgáltatása szerint

típus 3 dimenzióban állítható nemesacél pánt, PZ zártest hengerzár betéttel, vizes helyiségekben wc
zárral, nagy forgalmú ajtókra DIN szabvány szerinti 4-es használati osztályú alumínium vagy
nemesacél kilincsgarnitúra, típusa és formája,valamint wc zár használata megrendelővel és tervezővel
egyeztetendő
hengerzár: wc zár:

a falnyílás mérete a végleges termék ismeretében pontosítandó,
az alaprajzokon az ajtó DIN 18100 szerinti építési iránymérete szerepel

(DIN 18100 szerinti építési irányméret)

-

gyártó üzemben horganyzott felületre felhordott, porszórás RAL Classic színkártya alapán választott
színben belsőépítészeti terv szerint, színminta alapján, megrendelő és tervező által jóváhagyandó

küszöb nélkül

Rw + C ≥ 28 dB

tok: típus 1 részes befoglaló tok szerelt gipszkarton falszerkezethez, szabványos falcolt ajtólaphoz,
min. 1,5 mm vtg. acéllemezből, profilgumi tömítéssel_pl Hörmann Profil 21120, vagy azzal egyenértékű
ajtólap: 40 mm összvastagságú,magas minőségű, falcolt, DIN standard méretrend szerinti típus
ajtólap, furatolt vagy tömör faforgácslap betéttel, legalább 0,8 mm vtg. acéllemez borítással _pl.:
HÖRMANN OIT / FORM Universal vagy azokkal egyenértékű

alaprajzi elrendezés szerint változó összvastagságú szerelt válaszfal szabványos CW/UW
profilvázzal, 2 rtg. gipszkarton borítással (a kerámia falburkolat az összvastagságot nem növeli)

a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően,
a helyszíni méretfelvételen alapuló, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és
megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható!

BL04
belső nyílászáró konszignáció

/típus teli belső ajtó falcos ajtólappal típus befoglaló tokkal/
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BL05

875/2125 mm
2 db2 db-

- 2 db2 db

falvastagság 10 / 15 / 21 cm
-15 cm: 1 db21 cm:1 db10 cm:

teli belső ajtó / 87,5

m 1:50

megjegyzés

 12

csatlakozó szerkezetek

megnevezés - jel 1

 8

küszöb 9
felületkezelés10

üvegezés

típus6

névleges méret 3
 4 falnyílás méret

 5 tokkülméret

 7

 2 darabszám

 11
vasalat

összesen:jobbos: balos:

összesen:

követelmény

 13

szélességi és magassági értelemben egyaránt a választott típus gyártójának adatszolgáltatása szerint

típus 3 dimenzióban állítható nemesacél pánt, PZ zártest hengerzár betéttel, vizes helyiségekben wc
zárral, nagy forgalmú ajtókra DIN szabvány szerinti 4-es használati osztályú alumínium vagy
nemesacél kilincsgarnitúra, típusa és formája,valamint wc zár használata megrendelővel és tervezővel
egyeztetendő
hengerzár: wc zár:

a falnyílás mérete a végleges termék ismeretében pontosítandó,
az alaprajzokon az ajtó DIN 18100 szerinti építési iránymérete szerepel

(DIN 18100 szerinti építési irányméret)

-

gyártó üzemben horganyzott felületre felhordott, porszórás RAL Classic színkártya alapán választott
színben belsőépítészeti terv szerint, színminta alapján, megrendelő és tervező által jóváhagyandó

küszöb nélkül

Rw + C ≥ 28 dB

tok: típus 1 részes befoglaló tok szerelt gipszkarton falszerkezethez, szabványos falcolt ajtólaphoz,
min. 1,5 mm vtg. acéllemezből, profilgumi tömítéssel_pl Hörmann Profil 21120, vagy azzal egyenértékű
ajtólap: 40 mm összvastagságú,magas minőségű, falcolt, DIN standard méretrend szerinti típus
ajtólap, furatolt vagy tömör faforgácslap betéttel, legalább 0,8 mm vtg. acéllemez borítással _pl.:
HÖRMANN OIT / FORM Universal vagy azokkal egyenértékű

alaprajzi elrendezés szerint változó összvastagságú szerelt válaszfal szabványos CW/UW
profilvázzal, 2 rtg. gipszkarton borítással (a kerámia falburkolat az összvastagságot nem növeli)

a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően,
a helyszíni méretfelvételen alapuló, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és
megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható!

BL05
belső nyílászáró konszignáció

/típus teli belső ajtó falcos ajtólappal típus befoglaló tokkal/
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BL06

1000/2125 mm
4 db3 db1 db

- 4 db4 db

falvastagság 10 / 15 / 21 cm
2 db15 cm: -21 cm:2 db10 cm:

teli belső ajtó / 100

m 1:50

megjegyzés

 12

csatlakozó szerkezetek

megnevezés - jel 1

 8

küszöb 9
felületkezelés10

üvegezés

típus6

névleges méret 3
 4 falnyílás méret

 5 tokkülméret

 7

 2 darabszám

 11
vasalat

összesen:jobbos: balos:

összesen:

követelmény

 13

szélességi és magassági értelemben egyaránt a választott típus gyártójának adatszolgáltatása szerint

típus 3 dimenzióban állítható nemesacél pánt, PZ zártest hengerzár betéttel, vizes helyiségekben wc
zárral, nagy forgalmú ajtókra DIN szabvány szerinti 4-es használati osztályú alumínium vagy
nemesacél kilincsgarnitúra, típusa és formája,valamint wc zár használata megrendelővel és tervezővel
egyeztetendő
hengerzár: wc zár:

a falnyílás mérete a végleges termék ismeretében pontosítandó,
az alaprajzokon az ajtó DIN 18100 szerinti építési iránymérete szerepel

(DIN 18100 szerinti építési irányméret)

-

gyártó üzemben horganyzott felületre felhordott, porszórás RAL Classic színkártya alapán választott
színben belsőépítészeti terv szerint, színminta alapján, megrendelő és tervező által jóváhagyandó

küszöb nélkül

Rw + C ≥ 28 dB

tok: típus 1 részes befoglaló tok szerelt gipszkarton falszerkezethez, szabványos falcolt ajtólaphoz,
min. 1,5 mm vtg. acéllemezből, profilgumi tömítéssel_pl Hörmann Profil 21120, vagy azzal egyenértékű
ajtólap: 40 mm összvastagságú,magas minőségű, falcolt, DIN standard méretrend szerinti típus
ajtólap, furatolt vagy tömör faforgácslap betéttel, legalább 0,8 mm vtg. acéllemez borítással _pl.:
HÖRMANN OIT / FORM Universal vagy azokkal egyenértékű

alaprajzi elrendezés szerint változó összvastagságú szerelt válaszfal szabványos CW/UW
profilvázzal, 2 rtg. gipszkarton borítással (a kerámia falburkolat az összvastagságot nem növeli)

a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően,
a helyszíni méretfelvételen alapuló, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és
megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható!

BL06
belső nyílászáró konszignáció

/típus teli belső ajtó falcos ajtólappal típus befoglaló tokkal/
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BL07t

750/2125 mm
3 db1 db2 db
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szélességi és magassági értelemben egyaránt a választott típus gyártójának adatszolgáltatása szerint

hengerzár: wc zár:

a falnyílás mérete a végleges termék ismeretében pontosítandó,
az alaprajzokon az ajtó DIN 18100 szerinti építési iránymérete szerepel

-

szárnyba süllyesztett automata padlótömítés

-

belső nyílászáró konszignáció

tok: 1 részes speciális tűzgátló anyaggal társított átfogó "gipszkarton tok", 2 mm vtg. acéllemezből,
profilgumi tömítéssel
ajtólap: 55 mm összvastagságú tűzgátló acél ajtólap, vékonyfalcos kialakítással, laposacél
merevítéssel DIN standard méretrend szerint, min. 1,5 mm vtg.lemezborítással, ásványgyapot
béléssel,_pl.: HÖRMANN HH 30 C2 vagy azzal egyenértékű

alaprajzi elrendezés szerint 100 mm összvastagságú szerelt válaszfal szabványos CW/UW
profilvázzal, gipszrostlemez borítással

csapágyazott konstrukciós pántok, csúszókaros ajtócsukó, PZ zártest hengerzár betéttel, nagy
forgalmú ajtókra DIN szabvány szerinti 4-es használati osztályú alumínium vagy nemesacél
kilincsgarnitúra, típusa és formája megrendelővel és tervezővel egyeztetendő

gyártó üzemben horganyzott felületre felhordott, porszórás RAL Classic színkártya alapán választott
színben belsőépítészeti terv szerint, színminta alapján, megrendelő és tervező által jóváhagyandó

(DIN 18100 szerinti építési irányméret)

tűzgátló belső ajtó / 75
/egyszárnyú típus tűzgátló acél ajtó EI2 30-C minősítéssel/

a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően,
a helyszíni méretfelvételen alapuló, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és
megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható!
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összesen:
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 13

szélességi és magassági értelemben egyaránt a választott típus gyártójának adatszolgáltatása szerint

hengerzár: wc zár:

a falnyílás mérete a végleges termék ismeretében pontosítandó,
az alaprajzokon az ajtó DIN 18100 szerinti építési iránymérete szerepel

-

szárnyba süllyesztett automata padlótömítés

-

belső nyílászáró konszignáció

tok: 1 részes speciális tűzgátló anyaggal társított átfogó "gipszkarton tok", 2 mm vtg. acéllemezből,
profilgumi tömítéssel
ajtólap: 55 mm összvastagságú tűzgátló acél ajtólap, vékonyfalcos kialakítással, laposacél
merevítéssel DIN standard méretrend szerint, min. 1,5 mm vtg.lemezborítással, ásványgyapot
béléssel,_pl.: HÖRMANN HH 30 C2 vagy azzal egyenértékű

alaprajzi elrendezés szerint 100 mm összvastagságú szerelt válaszfal szabványos CW/UW
profilvázzal, gipszrostlemez borítással

csapágyazott konstrukciós pántok, csúszókaros ajtócsukó, PZ zártest hengerzár betéttel, nagy
forgalmú ajtókra DIN szabvány szerinti 4-es használati osztályú alumínium vagy nemesacél
kilincsgarnitúra, típusa és formája megrendelővel és tervezővel egyeztetendő

gyártó üzemben horganyzott felületre felhordott, porszórás RAL Classic színkártya alapán választott
színben belsőépítészeti terv szerint, színminta alapján, megrendelő és tervező által jóváhagyandó

(DIN 18100 szerinti építési irányméret)

tűzgátló belső ajtó / 100
/egyszárnyú típus tűzgátló acél ajtó EI2 30-C minősítéssel/

a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően,
a helyszíni méretfelvételen alapuló, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és
megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható!
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típus az üvegezés súlyára statikailag méretezett rozsdamentes pánt és kiegészítők, kétoldali tolórúd
(pl. DORMA BEYOND), zár  / rendszerelemek (pl. DORMA UNIVERSAL), ajtó rögzítő
típus és forma, megrendelővel és tervezővel egyeztetendő

szélességi és magassági méretek a határoló gipszkarton szerkezetek geometriája szerint
helyszíni méretfelvétel alapján / a megadott méretek a határoló szerkezetek méretei
az üvegfalba kerülő nyílóajtó méret / szabad átjárás mérete 1000 mm

min. 10 mm vtg. biztonsági üvegezés / laminált biztonsági felépítéssel, szilárdsági méretezés alapján
meghatározott üvegvastagságokkal, szükség szerint edzett rétegekkel, minden rétegben alacsony
vastartalmú alapanyagból
az OTÉK előírása szerint a sérülésveszély elkerülése érdekében az üvegfelületeken, 1,50 m alatti
sávban belső oldalon fóliázott felülettel, egyedi design / grafika szerinti érzékelhető jelöléssel

nincs / fix üvegek mentén alsó típus alu (pl. DORMA) / inox fogadó profil

menekülési útvonal Æ menekülésre minõsített ajtó
alaprajzi elrendezés szerint változó összvastagságú szerelt válaszfalak szabványos CW/UW
profilvázzal, 2 rtg. gipszkarton borítással / általános esetben monolit gipszkarton álmennyezet
(a.s = +3,45 m / pv. = +0,40 m), vizesblokkok felső síkján önhordó gipszkarton álmennyezet felső
síkja ( f.s = +2,775 m / pv. = +0,40 m)

a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően, valamint
a helyszíni méretfelvételen alapuló, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és
megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható!

BL09
belső nyílászáró konszignáció

/egyedi keret nélküli üvegfal integrált nyílóajtóval/

üvegfal: egyedi méretrendű, tagolt felületű, keretnélküli,
típus / rendszer (pl. DORMA UNIVERSAL) rögzítéssel, 10 mm vastag biztonsági üvegezéssel
ajtó: menekülésre minősített nyílóajtó, automata ajtócsukó szerelvénnyel

jobbos / balos elem meghatározás = alaprajzi elrendezés szerint az integrált nyílószárny nyitásiránya

az üvegfal részletes tervét / pontos méreteit lásd é25 terven!
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típus az üvegezés súlyára statikailag méretezett rozsdamentes pánt és kiegészítők, kétoldali tolórúd
(pl. DORMA BEYOND), zár  / rendszerelemek (pl. DORMA UNIVERSAL), ajtó rögzítő
típus és forma, megrendelővel és tervezővel egyeztetendő

szélességi és magassági méretek a határoló gipszkarton szerkezetek geometriája szerint
helyszíni méretfelvétel alapján / a megadott méretek a határoló szerkezetek méretei
az üvegfalba kerülő nyílóajtó méret / szabad átjárás mérete 1000 mm

min. 10 mm vtg. biztonsági üvegezés / laminált biztonsági felépítéssel, szilárdsági méretezés alapján
meghatározott üvegvastagságokkal, szükség szerint edzett rétegekkel, minden rétegben alacsony
vastartalmú alapanyagból
az OTÉK előírása szerint a sérülésveszély elkerülése érdekében az üvegfelületeken, 1,50 m alatti
sávban belső oldalon fóliázott felülettel, egyedi design / grafika szerinti érzékelhető jelöléssel

nincs / fix üvegek mentén alsó típus alu (pl. DORMA) / inox fogadó profil

menekülési útvonal Æ menekülésre minõsített ajtó
alaprajzi elrendezés szerint változó összvastagságú szerelt válaszfalak szabványos CW/UW
profilvázzal, 2 rtg. gipszkarton borítással / általános esetben monolit gipszkarton álmennyezet
(a.s = +3,45 m / pv. = +0,40 m), vizesblokkok felső síkján önhordó gipszkarton álmennyezet felső
síkja ( f.s = +2,775 m / pv. = +0,40 m)

a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően, valamint
a helyszíni méretfelvételen alapuló, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és
megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható!

BL10
belső nyílászáró konszignáció

/egyedi keret nélküli üvegfal integrált nyílóajtóval/

üvegfal: egyedi méretrendű, tagolt felületű, keretnélküli,
típus / rendszer (pl. DORMA UNIVERSAL) rögzítéssel, 10 mm vastag biztonsági üvegezéssel
ajtó: menekülésre minősített nyílóajtó, automata ajtócsukó szerelvénnyel

jobbos / balos elem meghatározás = alaprajzi elrendezés szerint az integrált nyílószárny nyitásiránya

az üvegfal részletes tervét / pontos méreteit lásd é25 terven!
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