
Note:

Facade, snit og plangrundlag er optegnet med scannede eksist. tegninger som grundlag.
Facadens geometri er korrigeret iht. digitale opmålinger.

Alle mål i mm.

Normal kontrol og middel konsekvensklasse.

Døre
Dørtype
Der leveres døre i træ/ alu i mærket ”Ideal Combi Nation”. Dørene har 2-lags lavenergiglas, tre-punkts lukning med indvendigt paskvil-greb samt ventilationsspalte
med skjult luftindtag. Dørene tilstræbes udført i udseende og med samme fag-inddeling som eksisterende vinduer.

Farve
Dørene leveres grønne udvendigt (RAL6009 mat) og hvide indvendigt (RAL9010).

Altaner på facaden (1.- 4. sal)
Antal
Levering og montering af 8 stk. altaner model S1

Bund (tegning SB130)
Stålbund med glat frontprofil. Forberedt til afvanding over forkant.

Underbeklædning (UB410)
Aluminiumsplade (brandhæmmende DIBOND 3 mm) monteres under stålbunden,

Gulvbelægning (tegning AG230)
Trægulv i FSC-godkendt hårdttræ. Gulvbrædderne monteres på strøer og gummilister og lægges parallelt med facaden med den glatte side opad.

Rækværk (tegning SA100)
Tremmer i rundee aluminiumsprofiler monteret mellem rækværkets stolper. Tremmerne stopper ved overkanten af bunden og giver et synligt bundprofil. Rækværket
fastgøres på bundens overkant.

Håndliste (tegning H100)
Halvrundt håndlisteprofil i FSC-godkendt hårdttræ. Hjørnerne skæres i smig med ca. 2 mm. mellemrum.

Farve
Rækværk i grønt (RAL6009). Bund og ophængningsstål fremstår i galvaniseret stål (ulakeret).

Ophængning (forventet) (tegning F160)
Altanerne forventes ophængt med indspændt stål, der fastgøres i murværket (1.- 3. sal) og i etageadskillelsen udefra (4. sal).

Afvanding/ nedløb
Bunden har en svag hældning væk fra facaden, så afvanding sker over altanens forkant.
Eksisterende nedløb ved 26A rykkes over på den anden side af køkkentrappen for at undgå gennemløb på altaner på 3. sal samt for tilslutning af tagaltan 26B, 5. tv.
Nedløb ved 26B th. rykkes evt en smule for at undgå altanerne
Nyt nedløb etableres ved 26A

Signatur:
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(1.1) Positions nummer
(g) Galjer
(i) Indspænding
(ie) Indspænding i etageadskillelse
NN Nyt nedløb
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Snit AA

A 25.09.2015 SH Altaner tilrettet i henhold til mangelskrivelse
B 25.09.2015 SH Tagaltaner fjernet




