
Békés Megyei
Építészek Kiállítása

Czira Roland
Postacím: 5630 Békés, Iskola u. 12.
Telefon: +36 30 299 2975
E-mail: czira.roland@gmail.com
Cégek: ARCHIMAX Kft. és PORTICO PLAN Bt.

tervezett lakóépület
(utca felől magastetős, hátúl lapostetős)

Hém.: m, padl.sz.:+0,10 és +0,47,
(Hutcai homl. m.: 4,67 m)

ép. engedély nélkül építhető,
hátsókertben is elhelyezhető,
hátul tűzfalas kialakítású,
kieg. rendeltetésű épület,
(ezen egysz. bej.-i tervnek nem része)
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BAUMIT 0019 fehér színű
kapart (1,5) nemesvakolat,
hőszigetelő rendszeren

tölgy színűre lazúrozott,
Okume Aqua Garant kültéri rétegrag.

homlokzati nagytáblás faburkolat

BAUMIT 0019 fehér színű
kapart (1,5) nemesvakolat,

hőszigetelő rendszeren

BAUMIT 0019 fehér színű
kapart (1,5) nemesvakolat,
hőszigetelő rendszeren
(könnyűszerkezetes ereszburkolaton)

PREFA P10 antracitszürke
négyszögletes ereszcsatorna

PREFA P10 antracitszürke
négyszögletes ereszcsatorna

antracitszürke HÖRMANN L-bordas Decograin LPU-42,
szekcionált garázskapu, fix. egyedi sávfelülvilágítóval

PREFA P10 antracitszürke lemezből
kialakított egyedi keresztmetszetű

rejtett ereszcsatorna

PREFA P10 antracitszürke
egyvízorros fallefedés

sötétszürke színű
BAUMIT mozaikvakolat,

láb. hőszigetelő rendszeren

létesítendő elektr. bekötés
és mérőszekrény javasolt helye

tölgy színűre lazúrozott,
Okume Aqua Garant kültéri rétegrag.
homlokzati nagytáblás faburkolat

szomsz. épület
tűzfala

antracitszürke színű acélszerkezetű
egyedi kétszárnyú nagykapu,
belül opál polikarbonát beélátásgátló rátéttel

antracitszürke színű acélszerkezetű
egyedi bejárati főkapu
belül opál polikarbonát beélátásgátló rátéttel

szomszéd
lakóépület
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TERRAN Zenit antracitszürke
betoncserép

tervezett egylakásos,
fsz.-es, lapostetős lakóépület

tervezett
lapostetős melléképület
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K1: SCHIEDEL UNI20 kémény, PREFA
patinaszürke korcolt lemezburkolattal,

szürke beton kéményfedkővel

 szürke színű
BAUMIT mozaikvakolat,

láb. hőszigetelő rendszeren

 szürke színű
BAUMIT mozaikvakolat,
láb. hőszigetelő rendszeren

BAUMIT kapart (1,5),
(3009) fehér színű nemesvakolat,
hőszigetelő rendszeren

BAUMIT kapart (1,5),
(3009) fehér színű nemesvakolat,

hőszigetelő rendszeren

BAUMIT kapart (1,5),
(3009) fehér színű nemesvakolat,

hőszigetelő rendszeren

dió színűre lazúrozott,
Okume Aqua Garant kültéri rétegragasztott

homlokzati nagytáblás faburkolat

palaőrleményes bit. lem.
lapostető szigetelés lelépcsőzve

PREFA patinaszürke
korcolt tűzfalllefedések

HÖRMANN LPU42 Silkagrain L-bordás
szekcionált garázskapu

RAL 7016 antracitszürke színben

napelemek,
attikán belül a lapostetőn

sö
vé

ny

építendő lakóépület, garázzsal
Hé.m: 4,99 m, (Hhoml.m. utca felől: 5,51m,

terasz
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csiszolt, polírozott travertin
mészkő párkány burkolat,
ragasztva, ferde szögben

ablakok között
csiszolt és polírozott travertin

mészkő burkolat, ragasztva

ablakok között
halványbézs színű BAUMIT
kapart (K1,5) nemesvakolat

vasalt beton virágvályú,
szürke színű csiszolt műkő felülettel,
elől (2,5cm széles 1cm mély) nutázással tagolva

csiszolt és polírozott travertin
mészkő homlokzatburkolat, ragasztva

szürke színű előregyártott csiszolt műkő lábazatburkolat,
felül kifelé lejtő ferde lezárással,
az illesztéseknél (2,5cm széles 1cm mély) nutázással tagolva

szürke színű előregyártott csiszolt műkő lábazatburkolat,
felül kifelé lejtő ferde lezárással,
az illesztéseknél (2,5cm széles 1cm mély) nutázással tagolva

halványbézs színű BAUMIT
kapart (K1,5) nemesvakolat

halványbézs színű BAUMIT
kapart (K1,5) nemesvakolat

párkányokon halványbézs színű
BAUMIT kapart (K1,5) nemesvakolat,

RHEINZINK Blue-grey párkányfedéssel

dió színűre lazúrozott,
Okume Aqua Garant kültéri rétegragasztott
homlokzati nagytáblás faburkolat,
(szemöldökpárkányként, függ. tagozatként és
homlokzatburkolatként),
felül RHEINZINK Blue-grey párkányfedéssel

RHEINZINK Blue-grey
fémlemez fallefedés,

korcolt toldásokkal tagolva

TONDACH Bolero rézbarna
színű cserépfedés

RHEINZINK Blue-grey
fémlemez fallefedés,
korcolt toldásokkal tagolva

egyedi profilú zártcellás polisztirol
ragasztott  párkánytagozat,

fehér színű homlokzatfestéssel

meglévő
szomszédos falazott kerítés

meglévő szomszédos
lakóépület, tűzfalas

csatlakozással
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