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É-06

!
Minden méret és szint a helyszínen ellenőrizendő! Méret a rajzról nem mérhető. Az építész tervlap a csatlakozó szakági tervekkel
együtt kezelendő! Ellentmondás esetén tervezői egyeztetés szükséges.

A tervdokumentáció a Szerző szellemi alkotása. Az 1999. LXXVI. törvény szerint a terv szellemi jogvédelem alatt áll. Felhasználni csak a PTK 409/3. bekezdése alapján lehet.

MEGJEGYZÉSEK:

Részletrajz - fedkő
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MEGJEGYZÉSEK:

A terv a műszaki leírással és a költségvetéssel együtt kezelendő! A tervtől eltérni csak  az építtető és a tervező
engedélyével lehetséges, az esetleges módosításról az építtető és a tervező értesítendő! A kivitelezési munkák
megkezdése előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!* Méret a rajzról nem mérhető. Az építész tervlap a
csatlakozó szakági tervekkel együtt kezelendő! A tervlapok csak együtt értelmezhetők. Esetleges ellenmondás
esetén a tervező értesítendő. Az ellentmondás feloldása a tervező kötelessége.

A beépítésre kerülő burkolatokról és felületkezelésekről a kivitelezőnek mintafelületet kell készíteni, melyet az
építtetőnek és a tervezőnek jóvá kell hagynia. Az alakalmazott építőanyagok beépítése során a mindenkori gyártó
"ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ"-jában leírtakat be kell tartani. Előregyártott elemek beépítése során a
mindenkori gyártó "ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ"-jában leírtakat be kell tartani.

*Az átalakításhoz az épületnél annak egyszerűsége, falainak szabálytalan kontúrja(kőfalazat) miatt a méret vétel
során a geodéziai felmérésekre támaszkodtunk, így az újonnan készülő elemek kivitelezésénél pontos helyszíni
méretellenőrzésre van szükség (műkő elemek gyártása miatt).
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