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09/2019

REABILITARE FILIGORIE DE VARĂ.
EXTINDERE ȘI CONVERSIE ÎN STUDIO
(LOCUINȚĂ CU CARACTER TEMPORAR).

48 Etapa II
/2018

beneficiar:

amplasament: str. Republicii nr. 29, Mun. Brașov, jud. Brașov

Szöcs Martha (Lutsch)

±0.00

+4,20

+5,47

Trotuar de gardă - pantă 2% - piatră fasonată
cu rostuire de mortar de var hidraulic
Mortar de var hidraulic
Pat de nisip
Pământ argilos compactat

Rigolă Pământ + iarbă

Panou solar

Tablă Rheinzink - role 0.7mm gri grafit
Covor aerisire cu folie difuzie cu rol de hidroizolație - VAPOZINC - 8 mm
OSB ecologic
Căpriori lemn rășinoase 15/10cm
Termoizolație 15 cm panouri rigide din vată minerală...caut produs
OSB ecologic

Ferestre Velux
60x60cm

CALCAN
CLĂDIREA
VECINĂ

Podea din scândură de stejar - 2.5cm
Dulapi din lemn de stejar tratați la partea

inferioară (talpă) cu soluție bituminoasă- 7/10cm
Șapă din mortar de var hidraulic - 10cm

Strat de rupere a capilarității - 20cm
Pământ argilos compactat - 10cm

Podea din scândură de tec - 2.5cm
Dulapi din lemn de stejar tratați la partea

inferioară (talpă) cu soluție bituminoasă- 7/10cm
Șapă din mortar de var hidraulic - 10cm

Strat de rupere a capilarității - 20cm
Pământ argilos compactat - 10cm

Termoizolație 10 cm panouri rigide din vată minerală - INTRE GRINZI
OSB ecologic (2cm)
Tencuială minerală/silicatică, aplicată pe suport (armătură) din plasă de stuf (2cm)

Jgheab din tablă Rheinzink 0.7mm

bandă led

tub led

tavan pictat conform
studiului de parament

pat suprapus

canapea extensibilă
modulară cu depozitare

la partea inferioară
(cf. detaliu 48_3)

SECȚIUNE LONGITUDINALĂ CC' -
PROPUNERE  16*PLANȘĂ ÎN LUCRU


