
Cam yünü / taşyünü

Ses yalıtım bandı (75 mm)

≤20

DC75 Profili (47x74x47)

60

BD 150 / 100 (CX+CX+DC100+CX+CX)

1/5 @ A4

                                           COREX KURU DUVAR - DOĞRAMA BİRLEŞİM DETAYI

Cam yünü / taşyünü (75 mm)

Borazan vida (25 mm)

COREX (12,5 mm)

DC100 Profili (47x99x47)

Ses yalıtım bandı (50 mm)

DC50 Profili (47x49x47)

Cam yünü / taşyünü (50 mm)

Matkap uçlu vida (25 mm)

Kenar kapama profili (tercihe bağlı)

Kenar kapama profili

(tercihe bağlı)

DC100 profili (47x99x47)

Agraf vidası

Cam yünü / taşyünü

COREX (12,5 mm)

Agraf vidası

Borazan vida (38 mm)

DC50 profili (47x49x47)

Borazan vida (25 mm)

Delikli köşe profili

veya

Köşe bandı + DERZTEK



Cam yünü / taşyünü

Ses yalıtım bandı (75 mm)

COREX (12,5 mm)

≤20

DC75 Profili (47x74x47)

60

Cam yünü / taşyünü

COREX (12,5 mm)

Agraf vidası

Borazan vida (25 mm)

DC100 Profili (47x99x47)

BD 125 / 100 (CX+DC100+CX)

1/5 @ A4

                                           COREX KURU DUVAR - DOĞRAMA BİRLEŞİM DETAYI

Cam yünü / taşyünü (75 mm)

Borazan vida (25 mm)

COREX (12,5 mm)

DC100 Profili (47x99x47)

Ses yalıtım bandı (75 mm)

DC75 Profili (47x74x47)

Cam yünü / taşyünü (75 mm)

Matkap uçlu vida (25 mm)

Kenar kapama profili (tercihe bağlı)

Kenar kapama profili

(tercihe bağlı)

Delikli köşe profili

veya

Köşe bandı + DERZTEK



Cam yünü / taşyünü

Ses yalıtım bandı (50 mm)

COREX (12,5 mm)

≤20

DC50 Profili (47x49x47)

60

Cam yünü / taşyünü

COREX (12,5 mm)

Agraf vidası

Borazan vida (25 mm)

DC75 Profili (47x74x47)

BD 100 / 75 (CX+DC75+CX)

1/5 @ A4

                                           COREX KURU DUVAR - DOĞRAMA BİRLEŞİM DETAYI

Cam yünü / taşyünü (75 mm)

Ses yalıtım bandı (50 mm)

COREX (12,5 mm)

DC75 Profili (47x49x47)

Ses yalıtım bandı (50 mm)

DC50 Profili (47x49x47)

Cam yünü / taşyünü (50 mm)

Matkap uçlu vida (25 mm)

Kenar kapama profili (tercihe bağlı)

Kenar kapama profili

(tercihe bağlı)
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