falcsatlakozási lehetőségei

Kell ide ez a felirat ide? Legfeljebb így: pl. kávézóban, teakonyhában

Sávos fém álmennyezet terve M=1:20 - pl.: kávézóban/ teakonyhában
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Részletrajzok
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Egy adott, hasonló kialakítású fém
jelleggöréje.

Ritkán azonos a főborda és a keresztborda
álmennyezet hangelnyelés
magassága (de ez termék és terhelés függő)
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Lentre áthelyezném, ott indokolt és jól értelmezhető
áttekinthető, érthető
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Egy adott, hasonló kialakítású fém
álmennyezet hangelnyelés jelleggörbéje.

2.

max. 1250

főborda sávhossz, termékadat alapján meghatározva

e

merevítő borda

falcsatlakozási lehetőségei
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(de ez konkrét termék függvénye)
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A 24 az általános, a (15) a ’ritka’, 6
mm a felfekvés azért elég szűk !
természetesen csak a számokat
írd fel

lépcsős falszegély 25/25/25/25
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A 24 a tipikus, az
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3

4
11

8

gyorsfüggesztő
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függesztő elem

álmennyzet alsó síkja: +3,00

max. 1200

-

ásványgyapot lap
főborda
keresztborda
osztó borda
L falszegély 24/24

67,8 910 11 -

gyorsfüggesztő (beakasztós)
keresztbordák távolsága
függesztők távolsága
főbordák távolsága
lapleszorító rugó
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B - lépcsős falszegély 25/25/25/25
C - lépcsős falszegély 25/15/8/15
D - süllyesztett élkiképzés kitöltő elemmel
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Közvetlenül a
födémről
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asszimetrikus lépcsős falszegély
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lépcső falszegély
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~38/24(15)
Bontható, látszóbordás, táblás álmennyezet felépítése ill. falcsatlakozási
lehetőségei
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tér
magassága és a lap típusának függvényében ennyire eltérő is lehet!
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(Közvetlenül a födémről
függesztve)

-------- főborda, alatta keresztborda
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A 24 az általános, a (15) a ’ritka’, 6
mm a felfekvés azért elég szűk !
természetesen csak a számokat
Táblás álmennyezet hangelnyelési
írd feltényezője az álmennyezeti

álmennyzet alsó síkja: +3,00
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Ritkán azonos a főborda és a keresztborda
magassága (de ez termék és terhelés függő)

Lentre áthelyezném, ott indokolt és jól értelmezhető
áttekinthető, érthető

Bontható, látszóbordás, táblás álmennyezet terve M=1:20 - Tanterem álmenyezetének részlete
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-------- főborda, alatta keresztborda

((elforgatva felírva))
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Táblás álmennyezet hangelnyelési tényezője az álmennyezeti
szegélyborda
tér magassága
és tényezője
a lap típusának
függvényében
jelentősen
Táblás álmennyezet
hangelnyelési
az álmennyezeti
tér
magassága és
a lap típusának
eltérő
lehet! függvényében ennyire eltérő is lehet!
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