(TØ)
Stern opbygges som
på nedsænket tag efter
påføring af
ekstra isolering og
ny tagpap.

(TØ)
Stern opbygges efter
nedbrydning af tilstødende
bygning.
(TØ)
Eternitbeklædning
som facadevæg
mod Nord opsat
jvf. producents
anvisninger.

(TØ)
Væg beklædes med plan
eternit efter nedbrydning af
tilstødende bygning
opsætningsmønster og type
som facadevæg mod Nord

2600

Køl/frost rum
Bygherre leverance.

(VVS)
Udslags vask .

(TØ)
Dobbeltdør som Domus
pladedør alt som fabrikat
Rationel Vinduer A/S

(TA)
Overgang mellem
pap og mur udføres
jvf. Tor 22.

(TØ)
Plankeværk omkring varegård opbygges
af 95x25 mm og 56x38 mm savskåret trykimpregneret
fyr opsat på 125x45 mm stolper.
16mm vandfast krydsfiner som beklædning ind mod varegård
Stolper opsættes på udniveleret fodrem.
Fodrem fastgøres til stålsøjle.
Placering af stål samt type jfv. ing

(TØ)
Vinkelprofil til understøtning
af trapezplade. jf. ing.

(MU)
Nedbrydning af
væg efter
oplægning af
2 stk IPE 270
jvf. Ingeniør

(MU)
Fundament ført til bæredygtig grund
min. 900 mm under terræn.

(AN)
Belægning lægges med fald mod afløb.

Snit F-F

Snit G-G
Entreprise grænse

Entreprise grænse

Entreprise grænse

632

ca. 265 m²
Nyt Veslagulv

(TØ)
Dobbeltdør/glasparti som
Scandi-bo udført som
selvlukkende røgtæt dør
CSa.

(MU)
UNP 140
fastgjort
jvf. Ingeniør
Let væg.

2130

1.04
BUTIK

1020

(TØ)
Nedstroppet Ecophonloft
type se tømrerbeskrivelse.

2130

(TØ)
Dobbeltdør som Domus
glasrammedør.

(MU)Ny 410 mm ydervæg
opføres.
tegl som på eksisterende
bygning.

2200
Hulmål

(TØ)
Nye vinduer type som
HS Hansen Millenium
jvf. tømrerbeskrivelse.

(MU)
UNP 200 fastgjort jvf.
Ingeniør

3000

(MU/TØ)
Ny tagflade som
eksisterende tag,
sammenbygges
med eksisterende

Dør udføres
på senere
tidspunkt i
let væg.

(MU)
Fundament ført til bæredygtig grund
min. 900 mm under terræn.

Snit D-D

Snit E-E
Entreprise grænse

(TØ)
Udhæng på ny
tagkonstruktion udføres med
eternit på stern og
underbeklædning.

Entreprise grænse

Entreprise grænse

(TA/MU/TØ)
Betongesims fjernes,
underpapføres min. 1000 mm
op i eks. tagkonstruktion,
overkant pap lim overkant spær.
trapez plade fastgøres jvf. Ing. anvisninger

3600

ca.42 m²
Eksis. klinkegulv

150
150
100

(TØ)
Nye vinduer type som
HS Hansen Millenium
jvf. tømrerbeskrivelse.

(MU)
Ny gulvopbygning:
100 mm armeret beton med gulvvarme
2x150 mm trykfast isolering
som sundolit type S80
udlagt på afrettet sandlag.

Snit C-C
Entreprise grænse

Entreprise grænse

(TØ)
Nedstroppet
gips loft
jvf. tømrer
beskrivelse.

120
150
150

(TØ)
Nye vinduer type som
HS Hansen Millenium
jvf. tømrerbeskrivelse.

(TØ)
Nye vinduer type som
HS Hansen Millenium
jvf. tømrerbeskrivelse.

(MU)
Ny gulvopbygning:
100 mm armeret beton
2x150 mm trykfast isolering
som sundolit type S80
udlagt på afrettet sandlag.

Snit B-B

(TØ)
Nedstroppet
ecophon loft
jvf. tømrer
beskrivelse.

Rumhøjde

1.14
FORSØGSMEJERI

Eks. Bueåbning,

2145

(TØ)
Scandi-bo vinduer og døre
EI60 ogEI₂60 konstruktioner.
Søjle 80x80x5 mm
kvadratisk rør inddækket til EI60

Entreprise grænse

(TØ)
Nye vinduer type som
HS Hansen Millenium
jvf. tømrerbeskrivelse.

(TØ)
250 mm brandteknisk
fastholdt isolering

Dørhøjde

ca. 13 m²
Nyt Veslagulv

2130

(MU)
Udsparing i væg

2145

2500

1.03
TOILETTER

Dørhøjde

(TØ)
Danogips systemvægge
jvf. Tømrerbeskrivelse.

Rumhøjde

632

(TØ)
Nedstroppet Gipsloft jvf.
Tømrerbeskrivelse

(TØ)
Vinkelprofil til
understøtning af
trapez plade. jf. ing.
(MU)
Sløjfet port åbning
som indtrukket
murfelt.

4250

ca1488

(TA)
Overgang mellem
pap og mur udføres
jvf. Tor 22.

Rumhøjde

Entreprise grænse

Tegn nr:

NOTE:

1-50

Alle ubenævnte mål er i mm.
Alle koter er relative.
Måltagning må ikke foretages på tegningen.

SIGNATURFORKLARING:
Eksisterende mur
efterisoleret
Let væg danogips
Isolering klasse 37
Beton
Trykfast isolering
Særskilt nedbrydningsentreprise
(bygherreleverance)
Nedbrydning Murer/Tømrer
Arbejde

(TØ)
Ny tagkonstruktion opbygges af
trapezplader understøttet af
stålprofiler dim jvf. Ing.
Fald 1:40 mod afløb.
1x100 mm isolering
1x150 mm isolering til påbrænding af pap.

Eksisterende klinkegulv afrenset.

Snit; 1:50

ca. 265 m²
Nyt Veslagulv
(GU) Gulv som Vesla udlagt pa afrettet underlag.

(TØ)
Vinkelprofil til
understøtning af
trapez plade. jf. ing.

Tegn.: Snittegninger

200

Ingeniørgruppen
Skjern AS

Scandi-bo vinduer og døre
EI-60 og EI₂60 konstruktioner.

4250

1.01
MEJERITORV

(TØ)
Nye vinduer og døre isættes
type som HS Hansen
millenium
se tømrerbeskrivelse

ca. 96 m²
Eksis. klinkegulv

Tegn.af:

Sag nr:

-

4220-09

Tegn
udført
af

Tegn.af:

Sag nr:

LSH

0724

R. dato:

Dato:

-

24.02.09

Mål:

Rev. nr.:

Tegn nr:

1:100

-

1-50

tel. +45 9648 8080
fax. +45 9736 8701

Buen 12
dk-6950 Ringkøbing

Eksisterende klinkegulv afrenset.

tel. +45 9732 1300
fax. +45 9732 1336
www.boedtker.dk
info@boedtker.dk

Snit A-A
Entreprise grænse

Tegn
udført
af

Bredgade 47
dk-6900 Skjern

2582
2130

1.04
BUTIK

(MU) IPE 500 oplagt efter ING.
Anvisning
(TØ)indækket til
R60 A2-s1,d0 med 20 mm
Vermiculux 3 sider jvf.
producents anvisninger.
2145

(TØ)
Nedstroppet ecophon loft
type se tømrerbeskrivelse.

(MU)
Understøtning. jf. ing.

4120

(TØ)
Vinkelprofil til understøtning
af trapezplade. jf. ing.

Emne: Projektering Etape 1

1467

(GU)
Gulv som Vesla udlagt pa afrettet underlag.

(TØ)
Nedstroppet Ecophon loft opsat mod
eksisterende betondæk
100 mm isolering klasse 34.

Rumhøjde

(TØ)
Polycarbonat Svingdør
jvf. Tømrerbeskrivelse.

(TA)
Overgang mellem
pap og mur udføres
jvf. Tor 22.

2200

(TØ)
Nedstroppet ecophon loft
type se tømrerbeskrivelse.

(TA)
Overgang mellem
pap og mur udføres
jvf. Tor 22.

Birkevænget 29 Astrup, 6900 Skjern

(ALLE)
Rummet holdes uden for
entreprise, eneste undtagelse
er isætning af nye vinduer jvf.
Tømrer beskrivelse, udskæring
af trappehul i etagedæk,
opsætning af støvvæg, samt
opsætning af trappe.

(TØ)
Eternitbeklædning
som Facadevæg
mod Nord opsat jvf.
Lev. anvisninger

Dørhøjde

ca. 90 m²
Eksis. klinkegulv

(TØ)
Danogips system væg
jvf. Tømrer beskrivelse.

Faster Gl. Mejeri
Højevej 25 Astrup
Bygherre:

3000

1.05
LAGER

2200

5250

Eksisterende rumhøjde.

Eksisterende Loftsbeklædning afrenset.

(NA)
Betonkar nedrives.

Foreningen Faster Andelsmejeri

Rumhøjde

Bærende bjælker

Bærende bjælker

(ALLE)
Rummet holdes uden for
entreprise, eneste undtagelse
er renovering af eksisterende
gavlvinduer, befæstigelse af
gavltrekant til tagkonsruktion,
udskiftning af enkelt bjælke i
tagkonstruktion.

632 632 632

(TA)
Pap på eksisterende tag
fjernes, ekstra 150 mm
isolering oplægges og ny pap
påbrændes.
(TØ)
Stern renoveres til samme
udseende som ny
tagkonstruktion.

(TØ)
Fremtidig glasvæg.
istedet opsættes midlertidig støvvæg
samt dør.

Entreprise grænse

