Békés Megyei

Építészek Kiállítása
BÉKÉSCSABA, CSALÁDI HÁZ
2007

FOTÓK

É

NY

szomszédos lakóépület
építménymag.: 5,42 m
gerincmagasság: 7,72 m

K
D

meglévő megmaradó melléképület
építménymag.: 5,75 m

tervezett lakóépület
ép.mag.: 4,16m

térburk.

építendő térkő burkolatú
bejárók

tetőterasz

gyepes rézsű

terasz

térburk.

4x8m-es medence

tervezett kerítés

gyepes rézsű

utca

HELYSZÍNRAJZ
BRAMAC Classic Protector
betoncserép, antracitszürke színben

PREFALZ állókorcos
alu síklemez tetőfedés,
világosszürke színben

gyalult faburkolat,
világos tölgy színű vastaglazúrral

+7,365

+5,165

előregyártott műkő
párkánytagozat
+3,55

BAUMIT szilikát nemesvakolat
fehér színben

+2,90
+2,60

+2,99

+3,78

+2,30

szomszéd
kerítés

+0,90
+0,30
±0,00

+0,05

gyalult faszerkezetű kiskapu,
világos tölgy színű vastaglazúrral
kőutánzatú FABRO MILANO2 ragasztott műkő
lapburkolat szürke-szürkésbarna színben

BAUMIT mozaik vakolat,
világosszürke színben
párkánytagozaton

BAUMIT mozaik
lábazati vakolat, világosszürke színben

BAUMIT szilikát nemesvakolat
fehér színben

telekhatár
vonala

gyalult faszerkezetű kiskapu,
világos tölgy színű vastaglazúrral

kőutánzatú FABRO MILANO2 ragasztott műkő
lapburkolat szürke-szürkésbarna színben

UTCAI HOMLOKZAT

BÉKÉS, CSALÁDI HÁZ
2006

FOTÓK

É
NY

K
D

tervezett
lakóépület

utca

HELYSZÍNRAJZ
BAUMIT Szilikát kapart (1,5) nemesvakolat,
3009 fehér színben

világosszürke műkő kéményfedkő,
korracél kéményfedéllel

állókorcos PREFALZ
alu síklemez fedés, világosszürke

+7,19

gyalult ereszdeszkázat,
világostölgy lazúrral

PREFA alu tűzfallefedés,
világosszürke

5

állókorcos PREFALZ
síklemez fedés, világosszürke

5

+6,67

+6,67

natúr tüzihorganyzott
acél korlát

+5,33

üvegtégla betétek,
padlásbevilágítóként

+4,70

+4,605
+4,275

+4,26

+4,20
+3,95

+3,90

+3,73
+3,53

+3,32
+2,70

+2,70

+2,70

+2,96

+2,70
+2,96

+2,25

+1,20

világosszürke
színű festett
+2,60
acél cső oszlopfej

+1,35

+1,20
+0,70
+0,32

+0,20
±0,00
BAUMIT Mozaik vakolat
(019) szürkés-beige

gyalult faburkolat,
világostölgy lazúrral

világosszürke monolit műkő
terasszegély

+0,20
±0,00

ragasztott, téglavörös színű klinkertégla
homlokzatburkolat

BAUMIT Mozaik vakolat
(019) szürkés-beige

BAUMIT Szilikát kapart (1,5) nemesvakolat,
3009 fehér színben

UDVARI HOMLOKZAT

BÉKÉSCSABA, CSALÁDI HÁZ
2010

FOTÓK

É

NY

K
D

tervezett lakóépület
ép.mag.: 3,72 m

tervezett melléképület
ép.mag.: 3,32 m

építendő térkő burkolatú bejáró

létesítendő 5m3-es zárt vb
szennyvízgyűjtő akna

kialakult, előírt beépítési vonal

HELYSZÍNRAJZ
BRAMAC Tectura antik színű
betoncserép
RHEINZINK Blue-grey
korcolt tűzfallefedés

RHEINZINK Blue-grey
korcolt ereszsáv

halvány beige színű (TRADITION 3109)
BAUMIT Struktúra kapart nemesvakolat

K2 Schiedel SR20 kémény
egyedi szürke műkő fedkővel

RHEINZINK Blue-grey
korcolt lemezszegély

sötétbarna színű lazúrozott
faszerkezetű nagykapu

RHEINZINK Blue-grey
fallefedések

gáz- és villamos
mérőszekrények

+1,70

+1,70

+0,30
±0,00

+0,30
±0,00

+1,20
+0,70

+0,65

sötétbarna színű lazúrozott
faszerkezetű kerítésbetét

világosszürke színű (019), BAUMIT
lábazati mozaikvakolat

UTCAI HOMLOKZAT

12cm vtg sárgásbarna színű
homlokzati téglaburkolat

sárgásbarna színű
homlokzati téglából falazott kerítés

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

Czira Roland

