
Oppstartsalternativ 1

Støpt fra ferdig plate

Detalj:

Thermomur 200, Oppstartsalternativ 1

Beskrivelse:

Thermomur 200 som ikke bærende vegg.

Mål: Tegner: Tegningsnr:

1:10 JOSHAC 10121

Dato:

15.05.2014

Jackon AS gir råd og veiledning basert på vår nåverende kunnskap om våre produkter. Jackon påtar seg ikke rollen som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og

Bygningsloven. Jackon gir gjerne råd til ansvarlig søker eller de som representerer søkeren i byggesaken. Les alltid monteringsanvisningen for det gjeldende

produkt før arbeidet starter.

Muren kan også utføres med høyere kapasitet for vertikale laster, se detalj 10122
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Oppstartsalternativ 2

Bærevegg

Detalj:

Thermomur 200, Oppstartsalternativ 2

Beskrivelse:

Thermomur 200 som bærevegg, støpes fra ferdig gulv.

Mål: Tegner: Tegningsnr:

1:10 JOSHAC 10122

Dato:

15.05.2014

Jackon AS gir råd og veiledning basert på vår nåverende kunnskap om våre produkter. Jackon påtar seg ikke rollen som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og

Bygningsloven. Jackon gir gjerne råd til ansvarlig søker eller de som representerer søkeren i byggesaken. Les alltid monteringsanvisningen for det gjeldende

produkt før arbeidet starter.
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Oppstartsalternativ 3

Halvblokk + standardblokk

Detalj:

Thermomur 200, Oppstartsalternativ 3

Beskrivelse:

Startskift av halvannet blokk, for en totalhøyde på 450 mm

Mål: Tegner: Tegningsnr:

1:10 JOSHAC 10123

Dato:

15.05.2014

Jackon AS gir råd og veiledning basert på vår nåverende kunnskap om våre produkter. Jackon påtar seg ikke rollen som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og

Bygningsloven. Jackon gir gjerne råd til ansvarlig søker eller de som representerer søkeren i byggesaken. Les alltid monteringsanvisningen for det gjeldende

produkt før arbeidet starter.

Standardblokken kan byttes ut med en toppblokk for lettere avretting av støp.
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Oppstartsalternativ 4

2 stk. standardblokk

Detalj:

Thermomur 200, Oppstartsalternativ 4

Beskrivelse:

Startskift av to hele blokker, for en totalthøyde på 600 mm.

Mål: Tegner: Tegningsnr:

1:10 JOSHAC 10124

Dato:

15.05.2014

Jackon AS gir råd og veiledning basert på vår nåverende kunnskap om våre produkter. Jackon påtar seg ikke rollen som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og

Bygningsloven. Jackon gir gjerne råd til ansvarlig søker eller de som representerer søkeren i byggesaken. Les alltid monteringsanvisningen for det gjeldende

produkt før arbeidet starter.

Øverste standardblokk kan byttes ut med en toppblokk for lettere avretting av støp.
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Høyde 240 cm

Thermomur 200

Detalj:

Thermomur 200, Høyde 240

Beskrivelse:

7 standardblokker, med toppblokk som avslutning.

Mål: Tegner: Tegningsnr:

1:20 JOSHAC 10221

Dato:

15.05.2014

Jackon AS gir råd og veiledning basert på vår nåverende kunnskap om våre produkter. Jackon påtar seg ikke rollen som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og

Bygningsloven. Jackon gir gjerne råd til ansvarlig søker eller de som representerer søkeren i byggesaken. Les alltid monteringsanvisningen for det gjeldende

produkt før arbeidet starter.

Toppblokk

7 x Standardblokk

2400mm

Etasjeskiller

Startskift



Høyde 255

Thermomur 200

Detalj:

Thermomur 200, Høyde 255

Beskrivelse:

7 standardblokker, halvblokk, og toppblokk som avslutning.

Mål: Tegner: Tegningsnr:

1:20 JOSHAC 10222

Dato:

15.05.2014

Jackon AS gir råd og veiledning basert på vår nåverende kunnskap om våre produkter. Jackon påtar seg ikke rollen som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og

Bygningsloven. Jackon gir gjerne råd til ansvarlig søker eller de som representerer søkeren i byggesaken. Les alltid monteringsanvisningen for det gjeldende

produkt før arbeidet starter.

Toppblokk

7 x Standardblokk

Startskift

2550mm
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Høyde 270 cm

Thermomur 200

Detalj:

Thermomur 200, Høyde 270

Beskrivelse:

8 standardblokker, med toppblokk som avslutning.

Mål: Tegner: Tegningsnr:

1:20 JOSHAC 10223

Dato:

15.05.2014

Jackon AS gir råd og veiledning basert på vår nåverende kunnskap om våre produkter. Jackon påtar seg ikke rollen som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og

Bygningsloven. Jackon gir gjerne råd til ansvarlig søker eller de som representerer søkeren i byggesaken. Les alltid monteringsanvisningen for det gjeldende

produkt før arbeidet starter.

Toppblokk

8 x Standardblokk

Startskift

2700mm

Etasjeskiller


