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B1

75 21
0

75
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75

balos (db)

Eltérő, de azonos minőségű gyártmány is lehet , a gyártók adatai szerint
pontosítva.
A megadott méretek névleges méretek!
Figyelem! A terveken ill. a konszignációban megadott (névleges) méreteket
a gyártást ill. megrendelést megelőzően a helyszínen ellenőrízni kell!

MéretekALAPRAJZI JEL

névleges méret

Szélesség (cm) Magasság (cm)

helye az épületben

Szerkezeti kialakítás

gyártmány

szerkezet

megjegyzés

75 210

fal

B1

Darabszám

jobbos(db) kétirányba nyíló (db)

-

összesen (db)

gyártó, egyedi rendelés

2016. augusztus

nyitásirány

rajz

3 DB

külső szín

üvegezés

küszöb

belső szín

külső párkány:

vasalat

belső könyöklő:

fehér fehér

van

felületképzés

tartozékok

nincs

nincs

szerelt fal

GYULA - FEJŐHÁZ
BELTÉRI AJTÓ

földszint F1.6, F1.11, emelet E2.2

műanyag kilincs, zár, tartalék kulccsal

műanyag szerk. szárny, műanyag tokszerkezet

anyagában színezett

1 2

termék szerint, zárható

nincs



B2

90 21
0

2,
10

90

90

balos (db)

Eltérő, de azonos minőségű gyártmány is lehet , a gyártók adatai szerint
pontosítva.
A megadott méretek névleges méretek!
Figyelem! A terveken ill. a konszignációban megadott (névleges) méreteket
a gyártást ill. megrendelést megelőzően a helyszínen ellenőrízni kell!

MéretekALAPRAJZI JEL

névleges méret

Szélesség (cm) Magasság (cm)

helye az épületben

Szerkezeti kialakítás

gyártmány

szerkezet

megjegyzés

90 210

fal

B2

Darabszám

jobbos(db) kétirányba nyíló (db)

-

összesen (db)

gyártó, egyedi rendelés

2016. augusztus

nyitásirány

rajz

2 DB

külső szín

üvegezés

küszöb

belső szín

külső párkány:

vasalat

belső könyöklő:

fehér fehér

van

felületképzés

tartozékok

nincs

nincs

szerelt fal

GYULA - FEJŐHÁZ
BELTÉRI AJTÓ

földszint F1.2, emelet E2.2

műanyag kilincs, zár, tartalék kulccsal

műanyag szerk. szárny, műanyag tokszerkezet

anyagában színezett

2 -

termék szerint, zárható

nincs
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1,00

1,00

balos (db)

Eltérő, de azonos minőségű gyártmány is lehet , a gyártók adatai szerint
pontosítva.
A megadott méretek névleges méretek!
Figyelem! A terveken ill. a konszignációban megadott (névleges) méreteket
a gyártást ill. megrendelést megelőzően a helyszínen ellenőrízni kell!

MéretekALAPRAJZI JEL

névleges méret

Szélesség (cm) Magasság (cm)

helye az épületben

Szerkezeti kialakítás

gyártmány

szerkezet

megjegyzés

100 210

fal

B3

Darabszám

jobbos(db) kétirányba nyíló (db)

-

összesen (db)

gyártó, egyedi rendelés

2016. augusztus

nyitásirány

rajz

9 DB

külső szín

üvegezés

küszöb

belső szín

külső párkány:

vasalat

belső könyöklő:

fehér fehér

van

felületképzés

tartozékok

nincs

nincs

szerelt fal, szendvicspanel

GYULA - FEJŐHÁZ
BELTÉRI AJTÓ

földszint F1.4, F1.7, F1.8, F1.9, F1.10, F1.16, emlet E2.3

műanyag kilincs, zár, tartalék kulccsal

műanyag szerk. szárny, műanyag tokszerkezet

anyagában színezett

2 7

termék szerint, zárható

nincs



B4

70 21
0

70

2,
10

70

-

70

megjegyzés

szerkezet

gyártmány

Szerkezeti kialakítás

helye az épületben

Magasság (cm)Szélesség (cm)

névleges méret

ALAPRAJZI JEL Méretek

Eltérő, de azonos minőségű gyártmány is lehet , a gyártók adatai szerint
pontosítva.
A megadott méretek névleges méretek!
Figyelem! A terveken ill. a konszignációban megadott (névleges) méreteket
a gyártást ill. megrendelést megelőzően a helyszínen ellenőrízni kell!

balos (db)

külső szín

üvegezés

küszöb

B4

Darabszám

belső szín

külső párkány:

vasalat

belső könyöklő:

felületképzés

tartozékok

nincs

nincs

szerelt fal

GYULA - FEJŐHÁZ
BELTÉRI TOLÓAJTÓ

földszint F1.4 (mosdó)

termék szerint, zárható

fogantyú, horg. acél alsó és felső vezető sín

1 DB

rajz

nyitásirány jobbos(db)

-

210

gyártó, egyedi rendelés

2016. augusztus

1

összesen (db)

fal

toló (db)

műanyag szerk. szárny, műanyag tokszerkezet

anyagában színezett

van

fehérfehér

nincs



B5

80 21
0

2,
10

80

80

-

80

megjegyzés

szerkezet

gyártmány

Szerkezeti kialakítás

helye az épületben

Magasság (cm)Szélesség (cm)

névleges méret

ALAPRAJZI JEL Méretek

Eltérő, de azonos minőségű gyártmány is lehet , a gyártók adatai szerint
pontosítva.
A megadott méretek névleges méretek!
Figyelem! A terveken ill. a konszignációban megadott (névleges) méreteket
a gyártást ill. megrendelést megelőzően a helyszínen ellenőrízni kell!

balos (db)

külső szín

üvegezés

küszöb

B5

Darabszám

belső szín

külső párkány:

vasalat

belső könyöklő:

felületképzés

tartozékok

nincs

nincs

szerelt fal

GYULA - FEJŐHÁZ
BELTÉRI TOLÓAJTÓ

földszint F1.3 (zuhanyzó)

1 DB

rajz

nyitásirány jobbos(db)

-

210

gyártó, egyedi rendelés

2016. augusztus

1

összesen (db)

fal

toló (db)

műanyag szerk. szárny, műanyag tokszerkezet

anyagában színezett

van

fehérfehér

termék szerint, zárható

fogantyú, horg. acél alsó és felső vezető sín, szellőzősáv

nincs



A1

90200

90

2,
00

90

anyagában színezett

műanyag szerk. 5 kamrás szárny, műanyag tokos

műanyag kilincs, zár, tartalék kulccsal

termék szerint, biztonsági zár (min 4 ponton zárodó)

földszint F1.13 (fejőterem)

GYULA - FEJŐHÁZ
MŰANYAG BEJÁRATI AJTÓ

szendvicspanel

nincs

tartozékok

felületképzés

van

fehérfehér

belső könyöklő:

vasalat

külső párkány:

belső szín

küszöb

üvegezés

külső szín

1 DB

rajz

nyitásirány

2016. augusztus

gyártó, egyedi rendelés

összesen (db)

--1

kétirányba nyíló (db)jobbos(db)

Darabszám

A1

fal

20090

megjegyzés

szerkezet

gyártmány

Szerkezeti kialakítás

helye az épületben

Magasság (cm)Szélesség (cm)

névleges méret

ALAPRAJZI JEL Méretek

balos (db)

nincs

Eltérő, de azonos minőségű gyártmány is lehet , a gyártók adatai szerint pontosítva.
A megadott méretek névleges méretek!
Figyelem! A terveken ill. a konszignációban megadott (névleges) méreteket a gyártást ill.
megrendelést megelőzően a helyszínen ellenőrízni kell!
A nyílászárókat a falazat külső síkjában kell elhelyezni és a külső hőszigetelés kialakításakor
a tokszerkezetre a hőszigeteléssel körben 3 cm-t kell rátakarni.

nincs



A2

100
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10

1,00

1,00

balos (db)

MéretekALAPRAJZI JEL

névleges méret

Szélesség (cm) Magasság (cm)

helye az épületben

Szerkezeti kialakítás

gyártmány

szerkezet

megjegyzés

100 210

fal

A2

Darabszám

jobbos(db) kétirányba nyíló (db)

-

összesen (db)

gyártó, egyedi rendelés

2016. augusztus

nyitásirány

rajz

1 DB

külső szín

üvegezés

küszöb

belső szín

külső párkány:

vasalat

belső könyöklő:

fehér fehér

van

felületképzés

tartozékok

nincs

nincs

szendvicspanel

földszint F1.1 (Kazán)

termék szerint, biztonsági zár (min 4 ponton zárodó)

műanyag kilincs, zár, tartalék kulccsal

műanyag szerk. szárny, műanyag tokszerkezet

anyagában színezett

-1

GYULA - FEJŐHÁZ
MŰANYAG BEJÁRATI AJTÓ

Eltérő, de azonos minőségű gyártmány is lehet , a gyártók adatai szerint pontosítva.
A megadott méretek névleges méretek!
Figyelem! A terveken ill. a konszignációban megadott (névleges) méreteket a gyártást ill.
megrendelést megelőzően a helyszínen ellenőrízni kell!
A nyílászárókat a falazat külső síkjában kell elhelyezni és a külső hőszigetelés kialakításakor
a tokszerkezetre a hőszigeteléssel körben 3 cm-t kell rátakarni.

nincs
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MéretekALAPRAJZI JEL

névleges méret

Szélesség (cm) Magasság (cm)

helye az épületben

Szerkezeti kialakítás

gyártmány

szerkezet

100 210

fal

A3

Darabszám

jobbos(db)

2 4 -

összesen (db)

gyártó, egyedi rendelés

2016. augusztus

nyitásirány

rajz

6 DB

külső szín

üvegezés

küszöb

belső szín

külső párkány:

vasalat

belső könyöklő:

fehér fehér

van

felületképzés

tartozékok

nincs

háromrétegű Uw≤1,1 W/m2K

szendvicspanel

GYULA - FEJŐHÁZ
MŰANYAG BEJÁRATI AJTÓ

földszint F1.6, F1.8, F1.12, F1.13, F1.16

termék szerint, biztonsági zár (min 4 ponton zárodó)

műanyag kilincs, zár, tartalék kulccsal

műanyag szerk. 5 kamrás szárny, műanyag tokos

anyagában színezett

kétirányba nyíló (db)balos (db)

üveg

követelmény

Eltérő, de azonos minőségű gyártmány is lehet ,  a gyártók adatai szerint pontosítva.
A megadott méretek névleges méretek!
Figyelem! A terveken ill. a konszignációban megadott (névleges) méreteket a gyártást ill.
megrendelést megelőzően a helyszínen ellenőrízni kell!
A nyílászárókat a falazat külső síkjában kell elhelyezni és a külső hőszigetelés kialakításakor
a tokszerkezetre a hőszigeteléssel körben 3 cm-t kell rátakarni.

megjegyzés

Uw≤1,1 W/m2K; Hangszigetelés: 32-34 (-1,-5) dB; Szélállóság: C1/B2/A3; Vízzárás: E 750

nincs
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1,50

1,50

ALAPRAJZI JEL

névleges méret

Szélesség (cm) Magasság (cm)

helye az épületben

Szerkezeti kialakítás

gyártmány

szerkezet

megjegyzés

150 210

fal

A4

Darabszám

jobbos(db) kétirányba nyíló (db)

1

összesen (db)

gyártó, egyedi rendelés

2016. augusztus

nyitásirány

rajz

1 DB

külső szín

üvegezés

küszöb

belső szín

külső párkány:

vasalat

belső könyöklő:

fehér fehér

nincs

felületképzés

tartozékok

nincs

-

szendvicspanel

GYULA - FEJŐHÁZ
MŰANYAG KÉTSZÁRNYÚ KAPU

földszint F1.5 (Raktár)

termék szerint, biztonsági zár (min 4 ponton zárodó)

műanyag kilincs, zár, tartalék kulccsal

műanyag szerk. 5 kamrás szárny, műanyag tokos

anyagában színezett

balos (db)

Méretek

-

nincs

nincs

Eltérő, de azonos minőségű gyártmány is lehet , a gyártók adatai szerint pontosítva.
A megadott méretek névleges méretek!
Figyelem! A terveken ill. a konszignációban megadott (névleges) méreteket a gyártást ill.
megrendelést megelőzően a helyszínen ellenőrízni kell!
A nyílászárókat a falazat külső síkjában kell elhelyezni és a külső hőszigetelés kialakításakor
a tokszerkezetre a hőszigeteléssel körben 3 cm-t kell rátakarni.
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2,00
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MéretekALAPRAJZI JEL

névleges méret

Szélesség (cm) Magasság (cm)

helye az épületben

Szerkezeti kialakítás

gyártmány

szerkezet

megjegyzés

200 210

fal

A5

Darabszám

jobbos(db) kétirányba nyíló (db)

1

összesen (db)

gyártó, egyedi rendelés

2016. augusztus

nyitásirány

rajz

1 DB

külső szín

üvegezés

küszöb

belső szín

külső párkány:

vasalat

belső könyöklő:

fehér fehér

nincs

felületképzés

tartozékok

nincs

szendvicspanel

GYULA - FEJŐHÁZ
MŰANYAG KÉTSZÁRNYÚ KAPU

földszint F1.14 (vegyszertároló)

termék szerint, biztonsági zár (min 4 ponton zárodó)

műanyag kilincs, zár, tartalék kulccsal

műanyag szerk. 5 kamrás szárny, műanyag tokos

anyagában színezett

- -

nincs

nincs

Eltérő, de azonos minőségű gyártmány is lehet, a gyártók adatai szerint pontosítva.
A megadott méretek névleges méretek!
Figyelem! A terveken ill. a konszignációban megadott (névleges) méreteket a gyártást ill.
megrendelést megelőzően a helyszínen ellenőrízni kell!
A nyílászárókat a falazat külső síkjában kell elhelyezni és a külső hőszigetelés kialakításakor
a tokszerkezetre a hőszigeteléssel körben 3 cm-t kell rátakarni.
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95 20
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balos (db)

Eltérő, de azonos minőségű gyártmány is lehet , a gyártók adatai szerint
pontosítva.
A megadott méretek névleges méretek!
Figyelem! A terveken ill. a konszignációban megadott (névleges) méreteket
a gyártást ill. megrendelést megelőzően a helyszínen ellenőrízni kell!

MéretekALAPRAJZI JEL

névleges méret

Szélesség (cm) Magasság (cm)

helye az épületben

Szerkezeti kialakítás

gyártmány

szerkezet

megjegyzés

95 200

fal

A6

Darabszám

jobbos(db) toló (db)

2

összesen (db)

gyártó, egyedi rendelés

2016. augusztus

nyitásirány

rajz

2 DB

külső szín

üvegezés

küszöb

belső szín

külső párkány:

vasalat

belső könyöklő:

- -

nincs

felületképzés

tartozékok

nincs

szendvicspanel

GYULA - FEJŐHÁZ
ACÉL TOLÓKAPU

földszint F1.13 (fejőterem)

termék szerint

fogantyú,horg. acél alsó és felső vezető sín

horg. acél tokszerkezet, acél szerkezetű szárny

-

-

nincs

-

nincs



3,
00

3,
00

A7

3,00

3,
00

2,
40

60

3,00

üvegüvegüveg

gépi és kézi nyítószerkezet

felületképzés

van

törtfehértörtfehér

belső könyöklő:

vasalat

külső párkány:

belső szín

küszöb

üvegezés

külső szín

1 DB

rajz

nyitásirány

2016. augusztus

egyedileg gyártott szekcionált ipari kapu

összesen (db)

-

felnyíló (db)jobbos(db)

Darabszám

A7

fal-fogadó szerkezet

300300

szerkezet

gyártmány

Szerkezeti kialakítás

helye az épületben

Magasság (cm)Szélesség (cm)

névleges méret

ALAPRAJZI JEL Méretek

balos (db)

1-

nincs

háromrétegű

szendvicspanel, egyedi acélváz

GYULA - FEJŐHÁZ
SZEKCIONÁLT IPARI KAPU

F1.13 (fejőterem)

termék szerint

tartozékok

hőszigetelt, dupla acéllemezes szendvicsszerkezet, PUR hab töltetű, vízszintes bordázatú

anyagában színezett

nincs

U≤2,6 W/m2K; Hangszigetelés: 19 dB; Szélállóság: 3.oszt; Vízzárás: V3

megjegyzés

követelmény

Eltérő, de azonos minőségű gyártmány is lehet , a gyártók adatai szerint pontosítva.
A megadott méretek névleges méretek!
Figyelem! A terveken ill. a konszignációban megadott (névleges) méreteket a gyártást ill.
megrendelést megelőzően a helyszínen ellenőrízni kell!
A nyílászárókat a falazat külső síkjában kell elhelyezni és a külső hőszigetelés kialakításakor
a tokszerkezetre a hőszigeteléssel körben 3 cm-t kell rátakarni.
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MéretekALAPRAJZI JEL

névleges méret

Szélesség (cm) Magasság (cm)

helye az épületben

Szerkezeti kialakítás

gyártmány

szerkezet

300 300

fal-fogadó szerkezet

A8

Darabszám

jobbos(db) felnyíló (db)

-

összesen (db)

egyedileg gyártott szekcionált ipari kapu

2016. augusztus

nyitásirány

rajz

8 DB

külső szín

üvegezés

küszöb

belső szín

külső párkány:

vasalat

belső könyöklő:

törtfehér törtfehér

van

felületképzés

tartozékok

nincs

szendvicspanel, egyedi acélváz

GYULA - FEJŐHÁZ
SZEKCIONÁLT IPARI KAPU

termék szerint

hőszigetelt, dupla acéllemezes szendvicsszerkezet, PUR hab töltetű, vízszintes bordázatú

anyagában színezett

- 8

háromrétegű

U≤2,6 W/m2K; Hangszigetelés: 19 dB; Szélállóság: 3.oszt; Vízzárás: V3

megjegyzés

követelmény

Eltérő, de azonos minőségű gyártmány is lehet, a gyártók adatai szerint pontosítva.
A megadott méretek névleges méretek!
Figyelem! A terveken ill. a konszignációban megadott (névleges) méreteket a gyártást ill.
megrendelést megelőzően a helyszínen ellenőrízni kell!
A nyílászárókat a falazat külső síkjában kell elhelyezni és a külső hőszigetelés kialakításakor
a tokszerkezetre a hőszigeteléssel körben 3 cm-t kell rátakarni.

földszint F1.10 (gépház), F1.13 (fejőterem)



AB1

pm 90

12
0

60

60

1,
20

AB1
Méretek

névleges méret

Szélesség (cm) Magasság (cm)

helye az épületben

Szerkezeti kialakítás

gyártmány

szerkezet

megjegyzés

60 120

fal

Darabszám

bukó (db) bukó-nyíló (db)nyíló (db)

- - 1

összesen (db)

gyártó, egyedi rendelés

nyitásirány

rajz

Eltérő, de azonos minőségű gyártmány is lehet , a gyártók adatai szerint pontosítva.
A megadott méretek névleges méretek!
Figyelem! A terveken ill. a konszignációban megadott (névleges) méreteket
a gyártást ill. megrendelést megelőzően a helyszínen ellenőrízni kell!
A nyílászárókat a szerelt fal síkjában kell elhelyezni.
A nyíló ablak külső oldalán fix szúnyoghálóval ellátva.

1 DB

külső szín

üvegezés

küszöb

belső szín

külső párkány:

vasalat

belső könyöklő:

fehér fehér

-

felületképzés

tartozékok műanyag kilincs, bukásgátló

nyitásmód

gerébtokos, műanyag tokszerkezet

nincs

anyagában színezett

három rétegű, homokfúvott

termék szerint, bukó-nyíló vasalat

bukó-nyíló

GYULA - FEJŐHÁZ
MŰANYAG ABLAK

2016. augusztus

földszint F1.4 (mosdó)

szendvicspanel

ALAPRAJZI JEL

követelmény Uw≤1,1 W/m2K; Hangszigetelés: 32-34 (-1,-5) dB; Szélállóság: C1/B2/A3; Vízzárás: E 750

nincs

bukó-nyíló
szárny



pm 90
pm 1,07

12
0

12
0

AB2

1,20

1,
20

Méretek

névleges méret

Szélesség (cm) Magasság (cm)

helye az épületben

Szerkezeti kialakítás

gyártmány

szerkezet

megjegyzés

120 120

fal

Darabszám

bukó (db) bukó-nyíló (db)nyíló (db)

- - 10

összesen (db)

gyártó, egyedi rendelés

nyitásirány

rajz

Eltérő, de azonos minőségű gyártmány is lehet, a gyártók adatai szerint pontosítva.
A megadott méretek névleges méretek!
Figyelem! A terveken ill. a konszignációban megadott (névleges) méreteket
a gyártást ill. megrendelést megelőzően a helyszínen ellenőrízni kell!
A nyílászárókat a szerelt fal síkjában kell elhelyezni.
Az F1.2, F1.7 és  F1.16  helyiségekben a nyíló ablak külső oldalán fix szúnyoghálóval ellátva.
Az F1.2 helyiség ablaka homokfúvott üvegezésű. Az  E2.3 helyiségben az ablakok  fix kialakításúak és
1 sor  biztonsági korláttal vannak ellátva.

11 DB

külső szín

üvegezés

küszöb

belső szín

külső párkány:

vasalat

belső könyöklő:

fehér fehér

-

felületképzés

tartozékok műanyag kilincs, bukásgátló, fix kialakításnál nincs

nyitásmód

szendvicspanel

gerébtokos, műanyag tokszerkezet

nincs

anyagában színezett

termék szerint, bukó-nyíló vasalat

bukó-nyíló,fix

GYULA - FEJŐHÁZ
MŰANYAG ABLAK

2016. augusztus

földszint F1.1, F1.2, F1.7, F1.8, F1.10, F1.16 emelet E2.3

AB2
ALAPRAJZI JEL

Uw≤1,1 W/m2K; Hangszigetelés: 32-34 (-1,-5) dB; Szélállóság: C1/B2/A3; Vízzárás: E 750követelmény

három rétegű

1

fix (db)

nincs

bukó-nyíló
szárny



AB3

pm 120

12
0

12
0

1,20

1,
20

Méretek

névleges méret

Szélesség (cm) Magasság (cm)

helye az épületben

Szerkezeti kialakítás

gyártmány

szerkezet

megjegyzés

120 120

fal

AB3

Darabszám

bukó (db) fix (db)nyíló (db)

- - 4

összesen (db)

gyártó, egyedi rendelés

nyitásirány

rajz

Eltérő, de azonos minőségű gyártmány is lehet , a gyártók adatai szerint pontosítva.
A megadott méretek névleges méretek!
Figyelem! A terveken ill. a konszignációban megadott (névleges) méreteket
a gyártást ill. megrendelést megelőzően a helyszínen ellenőrízni kell!
A nyílászárókat a szerelt fal síkjában kell elhelyezni.

4 DB

külső szín

üvegezés

küszöb

belső szín

külső párkány:

vasalat

belső könyöklő:

fehér fehér

-

felületképzés

tartozékok nincs

nyitásmód

gerébtokos, műanyag tokszerkezet

nincs

anyagában színezett

termék szerint

fix, sorolt

GYULA - FEJŐHÁZ
SOROLT MŰANYAG ABLAK

2016. augusztus

földszint F1.9 (vezérlő)

szendvicspanel

ALAPRAJZI JEL

Uw≤1,1 W/m2K; Hangszigetelés: 32-34 (-1,-5) dB; Szélállóság: C1/B2/A3; Vízzárás: E 750követelmény

három rétegű

nincs

fix szárny



AB2

10
0

12
0

pm 90

1,00

1,
20

fix (db)

Méretek
AB4

fehér

belső könyöklő:

GYULA - FEJŐHÁZ
MŰANYAG ABLAK

Eltérő, de azonos minőségű gyártmány is lehet, a gyártók adatai szerint pontosítva.
A megadott méretek névleges méretek!
Figyelem! A terveken ill. a konszignációban megadott (névleges) méreteket
a gyártást ill. megrendelést megelőzően a helyszínen ellenőrízni kell!
A nyílászárókat a szerelt fal síkjában kell elhelyezni.

rajz

külső szín

nyitásirány

2 DB

Magasság (cm)

névleges méret

megjegyzés

Szélesség (cm)

helye az épületben

Szerkezeti kialakítás

100 120

gyártmány

szerkezet

Darabszám

bukó-nyíló (db)bukó (db)

-

fal

összesen (db)

bukó-nyíló,fix

termék szerint, bukó-nyíló vasalat

anyagában színezett

nincs

három rétegű

gerébtokos, műanyag tokszerkezet

vasalat

küszöb

üvegezés

külső párkány:

belső szín

nyíló (db)

2016. augusztus

gyártó, egyedi rendelés

1-

emelet E2.3

szendvicspanel

nyitásmód

műanyag kilincs, bukásgátló, fix kialakításnál nincstartozékok

felületképzés

-

fehér

Uw≤1,1 W/m2K; Hangszigetelés: 32-34 (-1,-5) dB; Szélállóság: C1/B2/A3; Vízzárás: E 750

nincs

1

követelmény

ALAPRAJZI JEL

bukó-nyíló
szárny
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