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odvod dažďovej vody cez vpusť
vedenej (v stavanej skrini v

nevytápanom prostore pavlače)

zábradlie postranne kotvené
do nosného stĺpu pavlače

nosný drevený KVH
stĺp 160x160 mm

vŕtaná pilota O 60 mm

železobetónový základový rošt

okapový plech

výsuvné drevené okno

sieťová výplň zábradlia

strešná vpusť s ochanným košom

dažďový zvod DN 100, vedený v
inštalačnej šachte/skini prístupnej z

pavlače

ocelová konzola pre kotvenie okna

zvod dažďovej vody do
akumulačnej nádrže

exteriérová roleta

drevené madlo

nosný drevený trám KVH
profil 200x160 mm
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STROP
·NOVATOP Element 200 mm
 horná CLT doska 27 mm
 vzduchová medzera
 minerálna izolácia
 spodná CLT doska 27 mm
·minerálna izolácia 40 mm
·Fermacell doska 30 mm
·interiérová omietka

OBVODOVÁ STENA
·drevený obklad 20 mm
·drevené laťovanie /
 prevetrávaná medzera 30 mm
·difúzna fólia
·drevovláknitá doska STEICOflex 60 mm
·drevovláknitá doska STEICOtherm 140 mm
·masívna drevená stena
 NOVATOP SOLID 124 mm
·Fermacell doska
·interiérová omietka

ZELENÁ STRECHA
·extenzívny osev
·extenzívny minerálny substrát 30 mm
ISOVER FLORA 50 mm
·ochrana geotextília
·EPDM hydoizolácia 2 mm
·tepelná izolácia EPS spádovaná 60 mm
·tepelná izolácia EPS 220 mm
·hydroizolácia 3 mm
·NOVATOP Element 200 mm
 horná CLT doska 27 mm
 vzduchová medzera
 spodná CLT doska 27 mm
·minerálna izolácia 40 mm
·Fermacell doska 30 mm
·interiérová omietka

+12.300

PODLAHA NA VYNÁŠACEJ
BETÓNOVEJ DOSKE
·drevené parkety 14 mm
·podlahový diel Fermacell  20 mm
·STEICOtherm 8 mm
·betónové dlaždice 38 mm
·STEICOtherm 20 mm
·minerálna izolácia 150 mm
·penosklo izolácia 100 mm
·betónová doska 400 mm
·betónový prievlak 650x500 mm

tepelne izolačná
nosná vložka

PAVLAČ PODLAHA - NA VYNÁŠACEJ
BETÓNOVEJ DOSKE
·drevená terasa, terasové prkna tl. 25mm
·drevený rošt KVH nosníky 160 x 80 mm
·rektifikačné podložky
·hydroizolácia, PVC fólia, vpusť s
ochranným límcom

·spádová vrstva z EPS tl 80 - 20 mm
·betónová doska 400 mm

PAVLAČ - PODLAHA
·drevená terasa, prkna tl. 25mm
·drevené late 20 x 40 mm
·rektifikačné podložky
·hydroizolácia, PVC fólia,
 vpusť s ochranným límcom
·konštrukčná doska
 Cetris Basic tl. 12 mm
·KVH drevené nosníky 160 x 80 mm /
 spádované
·záklop cementotriesková doska
nehorľavá 12 mm, CETRIS PROFIL
LASUR, dezén dreva

betónový prievlak 650x500 mm

PODLAHA
·drevené parkety 14 mm
·podlahový diel Fermacell  20 mm
·STEICOtherm 8 mm
·betónové dlaždice 38 mm
·STEICOtherm 20 mm

PERSPEKTÍVA VNÚTORNÉHO PARKU /  KONŠTRUKČNÝ REZ 1:25BYDLENÍ STARÁ ČISTÍRNA /  PRAHA – BUBENEČ /  JAKUB KENDER
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