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6.18. Wykończenie ścian H-Block· od wewnątrz boazerią w układzie pionowym - podłoga wisząca -

wersja I 

6.19. Wykończenie ścian H-Block· od wewnątrz boazerią w układzie pionowym - ciepła płyta 

fundamentowa - wersja I 

6.20. Wykończenie ścian H-Block· od wewnątrz boazerią w układzie pionowym - podłoga wisząca -

wersja li 

6.21. Wykończenie ścian H-Block· od wewnątrz boazerią w układzie pionowym - ciepła płyta 

fundamentowa - wersja li 

7. Stropy:

7.1 Połączenie ściany z płytą stropową

7.2. Połączenie ściany z belką stropową

7.3. Połączenie ściany z belką stropową poddasza nieużytkowego

7.4. Połączenie belek stropowych na ścianie wewnętrznej

7.5. Oparcie stropu H-Block· na belce

7.6. Oparcie stropu H-Blockptus· na belce

7.7. Otwór w stropie przylegający do ściany zewnętrznej - wersja I

7.8. Otwór w stropie przylegający do ściany zewnętrznej - wersja II

8. Wykończenie stropów:

8.1. Wykończenie stropu z ogrzewaniem wodnym podłogowym

9. Podciągi:

9.1. Oparcie drewnianej belki podłogowej na podciągu drewnianym

9.2. Oparcie drewnianej belki na podciągu stalowym

9.3. Połączenie drewnianej belki z drewnianym podciągiem ukrytym w grubości stropu -

wersja dwustronna (wieszak jednoczęściowy)

9.4. Połączenie drewnianej belki z drewnianym podciągiem ukrytym w grubości stropu - wersja

dwustronna (wieszak dwuczęściowy) 

9.5. Połączenie drewnianej belki z drewnianym podciągiem ukrytym w grubości stropu - wersja 

jednostronna (wieszak jednoczęściowy) 

9.6. Połączenie drewnianej belki z drewnianym podciągiem ukrytym w grubości stropu - wersja 

jednostronna (wieszak dwuczęściowy) 

9.7. Połączenie drewnianej belki oraz stropu z podciągiem stalowym - wersja jednostronna 
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11.13. Wzmocnione połączenie połaci dachowych pod kątem innym niż 90° z płyt 

H-Block"/ H-Blockptus" z płatwią kalenicową bez krokwi -wersja C

11.14. Wzmocnione połączenie połaci dachowych pod kątem innym niż 90° z płyt H-Block· z płatwią 

kalenicową i ukrytą krokwią -wersja C 

11.15. Wzmocnione połączenie połaci dachowych pod kątem innym niż 90° z płyt 

H-Block·/ H-Blockptus· bez płatwi kalenicowej i bez krokwi -wersja A

11.16. Wzmocnione połączenie połaci dachowych pod kątem innym niż 90° z płyt H-Block· bez płatwi 

kalenicowej i z ukrytą krokwią -wersja A 

11.17. Wzmocnione połączenie połaci dachowych pod kątem innym niż 90° z płyt 

H-Block·/ H-Blockptus· bez płatwi kalenicowej i bez krokwi -wersja B

11.18. Wzmocnione połączenie połaci dachowych pod kątem innym niż 90° z płyt H-Block· bez płatwi 

kalenicowej i z ukrytą krokwią -wersja B 

11.19. Wzmocnione połączenie połaci dachowych pod kątem innym niż 90° z płyt 

H-Block·/ H-Blockptus· bez płatwi kalenicowej i bez krokwi -wersja C

11.20. Wzmocnione połączenie połaci dachowych pod kątem innym niż 90° z płyt H-Block· bez płatwi 

kalenicowej i z ukrytą krokwią -wersja C 

11.21. Wzmocni one połą cze n ie połaci dachowych pod kątem 90° z płyt 

H-Block·/ H-Blockptus· bez płatwi kalenicowej i bez krokwi

11.22. Wzmocnione połączenie połaci dachowych pod kątem 90° z płyt H-Block· bez płatwi 

kalenicowej i z ukrytą krokwią 

12. Dachy-okapy i rynny:

12.1.Zakończenie okapu dachu H-Block" lub H-Blockptus" - wersja A

12.2.Zakończenie okapu dachu H-Block" lub H-Blockptus" - wersja B

12.3.Zakończenie okapu dachu H-Block· lub H-Blockptus· - wersja C

12.4.Zakończenie płyty H-Block" przy dachu jednospadowym

12.5.Mocowanie rynny-wariant 1

12.6.Mocowanie rynny-wariant 2

12.7.Mocowanie rynny-wariant 3

12.8.Mocowanie rynny- wariant 4

12.9.Mocowanie rynny-wariant 5

12.1 O. Mocowanie rynny-wariant 5 -przekrój A-A
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