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FŐBEJÁRAT



FÖLDSZINTI ALAPRAJZ



FOGADÓTÉR



PRÓBATEREM



MŰVÉSZ BEJÁRAT



BACKSTAGE, HANGSZERTÁROLÓ



EMELETI ALAPRAJZ



KONCERTTEREM



FALBURKOLAT KIOSZTÁS



AKUSZTIKA

TOPPERFO mikroperforált, 
reflektív és elnyelő panelek 

„Shoebox”



FŐBEJÁRAT



A-A METSZET

RÉTEGRENDEK

P.01/P.01* Talajon fekvő padló kerámia burkolattal (használati víz elleni szig.)*
1,5 cm gresporcelán padlóburkolat + ragasztás 
(2 rtg. használati víz elleni szigetelőhabarcs bevonat)*
8 cm cementesztrich, hálós vasalással
1 rtg polietilén fólia elválasztó réteg

14 cm EPS 150 termékosztályú, expandált polisztirolhab hőszigetelés
0,4 cm 1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált 

bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés

10 cm vasalt beton aljzat
8 cm Dombornyomott polietilén lemez szerelőréteg

Tömörített homokos kavics aljzat

P.02 Talajon fekvő padló fa burkolattal
1,5 cm fa burkolat

8 cm cementesztrich, hálós vasalással
1 rtg polietilén fólia elválasztó réteg

14 cm EPS 150 termékosztályú, expandált polisztirolhab hőszigetelés
0,4 cm 1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált 

bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés

10 cm vasalt beton aljzat
8 cm Dombornyomott polietilén lemez szerelőréteg

Tömörített homokos kavics aljzat

P.03/P.03* Emeletközi födém (használati víz elleni szigeteléssel)*
1,5 cm gresporcelán padlóburkolat + ragasztás / fa burkolat
(2 rtg. használati víz elleni szigetelőhabarcs bevonat)*
8 cm cementesztrich, hálós vasalással
1 rtg polietilén fólia elválasztó réteg
4 cm EPS 100 minőségű expandált polisztirolhab védőréteg
4 cm EPS T4  minőségű expandált polisztirolhab lépéshang szigetelő 

réteg
monolit vasbeton födémszerkezet statikai terv szerint
glettelés, festés, illetve a terven jelölt helyeken és 
vastagságban álmennyezet

T.01 Egyenes rétegrendű üzemszerűen nem járható lapostető zárófödémen
műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés, gyártó 
által méretezett mechanikai rögzítéssel
geotextília elválasztó réteg

2- cm lejtésképzés 1,5-2% felületi lejtéssel
14+14 cm EPS 100 hőszigetelés

0,4 cm alumíniumfólia betétes, üvegfátyol hordozórétegű bitumenes 
vastaglemez párazáró réteg, lángolvasztásos ragasztással 
fektetve 

- oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés
monolit vasbeton födémszerkezet, statikai terv szerint

F.01 Homlokzati fal vakolt felülettel, általános felületen
2,0 mm szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat
3,0 mm szálerősített műgyantával javított ásványi habarcs ágyazó 

réteg 
20 cm EPS 80 termékosztályú expandált polisztirolhab hőszigetelés 

ragasztva, kiegészítő mechanikai rögzítéssel ellátva
0,5 cm ragasztás műgyanta adalékkal javított cementkötésű 

ragasztóhabarcsból
vasbeton szerkezet/kerámia vázkitöltő falazat, statikai terv 
szerint
glettelés + festés szilikát festékkel két rétegben

F.02 Homlokzati fal vakolt felülettel lábazati sávban
2,0 mm szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat
3,0 mm szálerősített műgyantával javított ásványi habarcs ágyazó 

réteg 
20,0 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés

0,2 cm ragasztás műgyanta adalékkal javított cementkötésű 
ragasztóhabarccsal teljes felületű ragasztással

0,4 cm 1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált 
bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés

- oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés
vasbeton szerkezet, statikai terv szerint
glettelés + festés szilikát festékkel két rétegben

T.
01

T.
01

T.
01

P
.0

3P
.0

3
P

.0
2

P
.0

2

P
.0

1*

F.01

F.02





D-D METSZET - NAGYTEREM

RÉTEGRENDEK

P.01/P.01* Talajon fekvő padló kerámia burkolattal (használati víz elleni szig.)*
1,5 cm gresporcelán padlóburkolat + ragasztás 
(2 rtg. használati víz elleni szigetelőhabarcs bevonat)*
8 cm cementesztrich, hálós vasalással
1 rtg polietilén fólia elválasztó réteg

14 cm EPS 150 termékosztályú, expandált polisztirolhab hőszigetelés
0,4 cm 1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált 

bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés

10 cm vasalt beton aljzat
8 cm Dombornyomott polietilén lemez szerelőréteg

Tömörített homokos kavics aljzat

P.02 Talajon fekvő padló fa burkolattal
1,5 cm fa burkolat

8 cm cementesztrich, hálós vasalással
1 rtg polietilén fólia elválasztó réteg

14 cm EPS 150 termékosztályú, expandált polisztirolhab hőszigetelés
0,4 cm 1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált 

bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés

10 cm vasalt beton aljzat
8 cm Dombornyomott polietilén lemez szerelőréteg

Tömörített homokos kavics aljzat

T.01 Egyenes rétegrendű üzemszerűen nem járható lapostető zárófödémen
műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés, gyártó által méretezett 
mechanikai rögzítéssel
geotextília elválasztó réteg

2- cm lejtésképzés 1,5-2% felületi lejtéssel
14+14 cm EPS 100 hőszigetelés

0,4 cm alumíniumfólia betétes, üvegfátyol hordozórétegű bitumenes 
vastaglemez párazáró réteg, lángolvasztásos ragasztással fektetve 

- oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés
monolit vasbeton födémszerkezet, statikai terv szerint

T.02 Üzemszerűen nem járható lapostető zárófödémen, külső tér felett 
műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés, gyártó által méretezett 
mechanikai rögzítéssel
geotextília elválasztó réteg

2- cm lejtésképzés 1,5-2% felületi lejtéssel
14+14 cm EPS 100 hőszigetelés

0,4 cm alumíniumfólia betétes, üvegfátyol hordozórétegű bitumenes 
vastaglemez párazáró réteg, lángolvasztásos ragasztással fektetve 

- oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés
monolit vasbeton födémszerkezet, statikai terv szerint

0,5 cm ragasztás műgyanta adalékkal javított cementkötésű ragasztóhabarcsból
20,0 cm EPS 80 termékosztályú expandált polisztirolhab hőszigetelés ragasztva, 

kiegészítő mechanikai rögzítéssel ellátva
3,0 mm szálerősített műgyantával javított ásványi habarcs ágyazó réteg 
2,0 mm szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat

F.01 Homlokzati fal vakolt felülettel, általános felületen
2,0 mm szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat
3,0 mm szálerősített műgyantával javított ásványi habarcs ágyazó 

réteg 
20 cm EPS 80 termékosztályú expandált polisztirolhab hőszigetelés 

ragasztva, kiegészítő mechanikai rögzítéssel ellátva
0,5 cm ragasztás műgyanta adalékkal javított cementkötésű 

ragasztóhabarcsból
vasbeton szerkezet/kerámia vázkitöltő falazat, statikai terv 
szerint
glettelés + festés szilikát festékkel két rétegben

F.02 Homlokzati fal vakolt felülettel lábazati sávban
2,0 mm szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat
3,0 mm szálerősített műgyantával javított ásványi habarcs ágyazó 

réteg 
20,0 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés

0,2 cm ragasztás műgyanta adalékkal javított cementkötésű 
ragasztóhabarccsal teljes felületű ragasztással

0,4 cm 1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált 
bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés

- oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés
vasbeton szerkezet, statikai terv szerint
glettelés + festés szilikát festékkel két rétegben

P.03/P.03* Emeletközi födém (használati víz elleni szigeteléssel)*
1,5 cm gresporcelán padlóburkolat + ragasztás / fa burkolat
(2 rtg. használati víz elleni szigetelőhabarcs bevonat)*
8 cm cementesztrich, hálós vasalással
1 rtg polietilén fólia elválasztó réteg
4 cm EPS 100 minőségű expandált polisztirolhab védőréteg
4 cm EPS T4  minőségű expandált polisztirolhab lépéshang szigetelő 

réteg
monolit vasbeton födémszerkezet statikai terv szerint
glettelés, festés, illetve a terven jelölt helyeken és 
vastagságban álmennyezet

J.01 Kültéri járda terrazzo burkolattal
- terrazzo burkolat világos színben
3 cm finomágyazat (zúzott homok)
1 rtg 136 gr/m2 felülettömegű geotextília szűrőfátyol réteg
9 cm tömörített finom (4/11 szemeloszlású) zúzottkő ágyazóréteg

10 cm tömörített durva (22/32 szemeloszlású) zúzottkő réteg
1 rtg 136 g/m2 felülettömegű műanyag szűrőfátyol réteg
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C-C METSZET - PRÓBATEREM

RÉTEGRENDEK

P.01/P.01* Talajon fekvő padló kerámia burkolattal (használati víz elleni szig.)*
1,5 cm gresporcelán padlóburkolat + ragasztás 
(2 rtg. használati víz elleni szigetelőhabarcs bevonat)*
8 cm cementesztrich, hálós vasalással
1 rtg polietilén fólia elválasztó réteg

14 cm EPS 150 termékosztályú, expandált polisztirolhab hőszigetelés
0,4 cm 1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált 

bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés

10 cm vasalt beton aljzat
8 cm Dombornyomott polietilén lemez szerelőréteg

Tömörített homokos kavics aljzat

P.02 Talajon fekvő padló fa burkolattal
1,5 cm magas kopásállóságú fa burkolat?? 

8 cm cementesztrich, hálós vasalással
1 rtg polietilén fólia elválasztó réteg

14 cm EPS 150 termékosztályú, expandált polisztirolhab hőszigetelés
0,4 cm 1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált 

bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés

10 cm vasalt beton aljzat
8 cm Dombornyomott polietilén lemez szerelőréteg

P.03/P.03* Emeletközi födém (használati víz elleni szigeteléssel)*
1,5 cm gresporcelán padlóburkolat + ragasztás / fa burkolat
(2 rtg. használati víz elleni szigetelőhabarcs bevonat)*
8 cm cementesztrich, hálós vasalással
1 rtg polietilén fólia elválasztó réteg
4 cm EPS 100 minőségű expandált polisztirolhab védőréteg
4 cm EPS T4  minőségű expandált polisztirolhab lépéshang szigetelő 

réteg
monolit vasbeton födémszerkezet statikai terv szerint
glettelés, festés, illetve a terven jelölt helyeken és 
vastagságban álmennyezet

T.01 Egyenes rétegrendű üzemszerűen nem járható lapostető zárófödémen
műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés, gyártó által 
méretezett mechanikai rögzítéssel
geotextília elválasztó réteg

2- cm lejtésképzés 1,5-2% felületi lejtéssel
14+14 cm EPS 100 hőszigetelés

0,4 cm alumíniumfólia betétes, üvegfátyol hordozórétegű bitumenes 
vastaglemez párazáró réteg, lángolvasztásos ragasztással 
fektetve 

- oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés
monolit vasbeton födémszerkezet, statikai terv szerint

T.03 Egyenes rétegrendű terasztető 1. emeleten fűtött tér fölött
2,5 cm WPC burkolat
3,0 cm 60/40 WPC alátétszerkezet zúzalékágyba süllyesztve

vált. cm 4/8 balzatzúzalék ágyazóréteg (min. 5 cm)
0,9 cm műanyagfátyol szűrőréteggel kasírozott felületszivárgó lemez és 

szigetelésvédelem
1,8 mm FPO lemez csapadékvíz elleni szigetelés, gyártó által méretezett 

mechanikai rögzítéssel
2-9 cm PIR hab lejtésképzés 2% felületi 

8 cm PIR hab hőszigetelés, csaphornyos élképzéssel, két oldali alumínium fólia 
kasírozással, ragasztott rögzítéssel

0,4 cm alumíniumfólia betétes, üvegfátyol hordozórétegű bitumenes 
vastaglemez párazáró réteg, lángolvasztásos ragasztással fektetve 

- oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés
monolit vasbeton födémszerkezet, statikai terv szerint

F.01 Homlokzati fal vakolt felülettel, általános felületen
2,0 mm szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat
3,0 mm szálerősített műgyantával javított ásványi habarcs ágyazó réteg 
20 cm EPS 80 termékosztályú expandált polisztirolhab hőszigetelés ragasztva, 

kiegészítő mechanikai rögzítéssel ellátva
0,5 cm ragasztás műgyanta adalékkal javított cementkötésű ragasztóhabarcsból

vasbeton szerkezet/kerámia vázkitöltő falazat, statikai terv szerint
glettelés + festés szilikát festékkel két rétegben

F.02 Homlokzati fal vakolt felülettel lábazati sávban
2,0 mm szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat
3,0 mm szálerősített műgyantával javított ásványi habarcs ágyazó 

réteg 
20,0 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés

0,2 cm ragasztás műgyanta adalékkal javított cementkötésű 
ragasztóhabarccsal teljes felületű ragasztással

0,4 cm 1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált 
bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés

- oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés
vasbeton szerkezet, statikai terv szerint
glettelés + festés szilikát festékkel két rétegben

J.01 Kültéri járda terrazzo burkolattal
- terrazzo burkolat világos színben
3 cm finomágyazat (zúzott homok)
1 rtg 136 gr/m2 felülettömegű geotextília szűrőfátyol réteg
9 cm tömörített finom (4/11 szemeloszlású) zúzottkő ágyazóréteg

10 cm tömörített durva (22/32 szemeloszlású) zúzottkő réteg
1 rtg 136 g/m2 felülettömegű műanyag szűrőfátyol réteg

termett talaj
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KÜLTÉRI KONCERTHELYSZÍN – SZÍNPAD, NÉZŐTÉR



KÜLTÉRI KONCERTHELYSZÍN – SZERELHETŐ SZÉKEK

Kompozit műanyag 
ülőfelület

Kiemelő láb

Csatlakozó csőhüvely
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Köszönöm a figyelmet!


