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GLL tetősíkablak egymás melletti páros beépítése sík hornyolt cserép héjazatú
ásványi szálas hőszigetelésű fa fedélszékben
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süllyesztett fejű
facsavaros kiegészítő
rögzítés átlapolás alatt

süllyesztés nélküli cserép pozíció!

visszamarás mértéke

süllyesztett fejű facsavaros
kiegészítő rögzítés átlapolás alatt

süllyesztés nélküli cserép pozíció!

visszamarás mértéke
                        VELUX EKT
középső vízelvezető csatorna

víz- és szélzáró,
páraáteresztő alátéthéjazat

alumínium csíkkal erősített papír élvédő szalag

         VELUX EKT
         burkoló keret

         VELUX ZIL szúnyogháló sínVELUX ZIL szúnyogháló sín

     VELUX BBX
párafékező fólia
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VELUX BDX 2001
hőszigetelő keret

cserépléc vége visszamarva
a burkolókeret széléig!

VELUX BDX 2001
hőszigetelő keret

cserépléc vége visszamarva
a burkolókeret széléig!

5/15cm gomba, rovar és lángmentesített
gk burkolatot hordó kiváltó palló

gk álmennyezeti bordaprofil

bordaprofil megfogó állítható
kengyel

gk álmennyezeti "U" profil

10/106 PIR hab kiegészítő
hőszigetelő betét

10/137 15mm vtg. víz főzés és lúgálló rétegelt
lemezből üzemben előre összeépített vierendel
szerkezetű tartó PIR hab kiegészítő hőszigetelő
betéttel

tömítő szivacs VELUX EKT
burkolókeret csomag része

TR5f

TR5f

C

TR5f hornyolt cserép héjazatú ásványi szálas hőszigetelésű fa fedélszék
22cm egyszeres hornyolt sík cserép héjazat
25cm 25/5cm gomba rovar és lángmentesített cserépléc
5 cm  5/5cm gomba rovar és lángmentesített ellenléc
1 rtg. páraáteresztő szél- és vízzáró alátéthéjazat
10 cm 75/10cm gomba rovar és lángmentesített szelemen sor
 közte ásványi szálas hőszigetelés, hővezetési tényező max. ʎ=0,035 W/mK
15 cm 75/15cm gomba rovar és lángmentesített méretezett távtartó szaruzat
 közte ásványi szálas hőszigetelés, hővezetési tényező max. ʎ=0,035 W/mK
38 cm állítható kengyellel rögzített gk bordaprofil közte ásványi szálas hőszigetelés,
 hővezetési tényező max. ʎ=0,035 W/mK
1 rtg. lég- és párafékező polietilén fólia, egymáshoz és szilikát szerkezetekhez
 ragasztósávval felületfolytonosítva Sd-érték > 200m
125cm 1rtg. tűzgátló impregnált gk építőlemez burkolat
02cm glett réteg
- festék réteg

10/14 15mm vtg. víz főzés és lúgálló rétegelt
lemezből üzemben előre összeépített "I"
szelvényű tartó PIR hab kiegészítő hőszigetelő
betéttel, kiváltó 10/15 szelemenhez rögzítve

fogadó keretre kihajtott rétegrendi
szél és vízzáró alátéthéjazat
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VELUX BFX páraáteresztő
vízzáró gallér alátéthéjazathoz kétoldali
öntapadó szalaggal felületfolytonosítva
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