
Az alábbi domumentum a Pannon Épít!m"hely Kft. oldaláról, a www.pannonmuhely.hu oldalról került
letöltésre.

A Pannon Épít!m"hely Kft. célkit"zése, hogy támogatást nyújtson költségmegtakarítást eredményez!
energetikai beruházásokhoz, ehhez számos további információt találhat a www.pannonmuhely.hu oldalon.

Teljeskör" szolgáltatást nyújtunk társasházak és családi házak építése,
valamint kereskedelmi ingatlanok kivitelezése során. Megrendel!ink igénye
szerint vállaljuk ezen ingatlanok szerkezetkész vagy kulcsrakész állapotú
építését.

Célkit"zésünk, hogy Megrendel!ink részére - a modern kor igényeinek
megfelel! - korszer" épít!anyagokból energiatakarékos épületek
gazdaságos kivitelezését biztosítsuk, optimális esetben energiahatékonysági
tanácsaink alapján. Generálkivitelez!i tevékenységünk során a családi házak,
társasházak építése energiatakarékos épít!anyagok felhasználásával és
korszer" technológiák alkalmazásával történik.

A házépítés kalkulátor használatával online árkalkulációt készíthet a tervezett
családi ház vagy társasház becsült építési költségeire.

Komplex energetikai tanácsadással állunk vállalati, egyházi, önkormányzati és
magán ügyfeleink részére, melynek keretében részletes m"szaki felmérésen
alapuló energetikai koncepciót és energetikai tanúsítványt készítünk.

Munkánk során az üzemeltetés minden olyan területét vizsgáljuk, ami energia
megtakarítást eredményezhet: építészet, gépészet, villany, víz,
energiabeszerzés és az emberi tényez!. Energiatakarékosságot
eredményez! javaslataink esetében beruházási költség, éves megtakarítás és
megtérülés számítással támogatjuk az optimális tulajdonosi döntés
meghozatalát, így Ön valóban a legkedvez!bb energetikai beruházást
valósíthatja meg.

Energia kontroll rendszerünk megtakarítást biztosít az adatok
elemezhet!ségével és az állandó tulajdonosi jelenlét megteremtésével.
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A termék
1 x 2 méteres, két hosszanti oldalán csap-hornyos élképzésû expandált polisztirol habból (AT-N70) készült magas-
tetô hôszigetelô elem. A táblák 8, 10 és 12 cm vastagságban készülnek, és 1 m33-es csomagokban kerülnek forga-
lomba.
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A méretre szabott táblák elhelyezé-
se a szarufák között.

Az elem jól illeszthetô a vápa geren-
dához.

Síkban fekvô tetôtér ablak környeze-
tének hôszigetelése.

Az elemek egyszerûen rögzíthetôk.

A fogópárok helyének kivágása.

A hôszigetelés stabil, méretét, for-
máját megtartja, nem roskad.

Az 1 x 2 méteres táblák maradék nél-
kül felhasználhatók.

A fogópárok melletti hôszigetelés
kialakítása

A szarufák elôtt elhelyezett normál
méretû táblákkal a hôszigetelés
hôhídmentessé tehetô.

9028 Gyôr, Fehérvári u. 75.
Tel.: (96) 411-208, 412-208
Fax: (96) 412-086

3200 Gyöngyös, Déli külhatár út 1.
Tel.: (37) 507-270
Fax: (37) 314-921

austrotherm@austrotherm.hu
www.austrotherm.hu


