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fransk altandør, stueetage - 5. sal
- ved eksisterende vindue

fransk altandør, stueetage - 4. sal
- i gavl uden eksisterende vindue
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Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i 
køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01 - 26, 
godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra 
Københavns Kommune, Center for Bydesign.

Placeringer af den/de ønskede altandør(e) anføres med angi-
velse af etagenr. (se facadetegning) og positionsnummer i 
ansøgning.

PrinsessegadeChristianshavns Voldgade
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Facadeopstalter er vist med mak-
simalt antal placeringer af franske 
altaner i køkken og opholdsrum, 
jævnfør principiel tilladelse af 17. 
januar 2008 fra Center for Byde-
sign, Københavns Kommune.
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Ansøgte franske altandøre

Placeringen af den/de ansøgte 
altandør(e) anføres i »Ansøgning 
om byggetilladelse« med angi-
velse af etage og positionsnum-
mer (se plantegning).
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Facade B
mål 1:200

Facade D
mål 1:200

Dørparti 

Udføres som malede snedkerpartier i kernetræ
Indadgående koblede rammer :
- udvendig 1 lag glas i kitfals.
- invendig een isoleringsrude pr. dørblad.
- udvendig malet i farve som eksisterende vinduer (mørk grøn).
- monteres med lysningsdybde som eksisterende (ca. 11 cm.)

Rækværk

Svejst stålkonstruktion, varmt galvaniseret.
Vandret 6 x 50 mm. fladstål/vinkelstål
Lodret Ø 16 mm.

Radiatorer

Gulv indvendig i lysning foran dør hæves med trin 8-10 cm. 
for eventuel passage af varmerør under trin.

Dobbeltdør - rækværk type A
- generel udførelse med 15 cm. fremspring fra facade

Enkeltdør / rækværk type B
- plan pos. 07 & 22

plan plan

snit type Bsnit type A

mål 1:50

Dobbeltdør / rækværk type B
- plan pos. 05, 06, 23 & 24

5. sal

4. sal

stueetage

1. sal
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Facader

Facadeopstalter er vist med maksimalt antal placeringer af 
franske altaner i køkken og opholdsrum, jævnfør principiel 
tilladelse af 17. januar 2008 fra Center for Bydesign, Køben-
havns Kommune.

Ansøgte franske altandøre

Placeringen af den/de ansøgte altandør(e) anføres i »Ansøg-
ning om byggetilladelse« med angivelse af etage og positions-
nummer (se plantegning).
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Bundkarm

Dørparti

Koblet indadgående terassedør.
4 mm. glas i kit fals i udvendig ramme.
26 mm. termorude uden sproser 
- i indvendig ramme.
Dimensioner på karm og rammeprofiler må 
afvige +/- 2 mm. fra anført målsætning,
- dog maks. +/- 1 mm. på sprosse og kitfals.
Udvendige karmmål fastlægges med plads 
for 12-15 mm. mørtelfals og efter øvrige 
terassedøre i samme facades lodrette eller 
vandrette række.
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Bundramme

Overramme

Overkarm

Sidekarm

Sideramme
Gående ramme
- side/midte

Stående ramme
- side/midte

Dobbeltdør - 
bredde 102 - 155 cm., generel type
mål 1: 20

Enkeltdør -
bredde ca. 91 cm., position 07 & 22
mål 1:20

Montering af dør

Lysningsdybden fra udvendig karmforkant til 
facaden er 11 cm.
Dør monteres efter fastgørelse af bærebe-
slag for rækværk i mur med karmskruer i 
henhold til producentens anvisninger.
Der fuges udvendigt med mørtel omkring 
vinduer.

Alle mål i mm.
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vandret snit A

vandret snit B

Vandret snit A Vandret snit B

28 mm. planke -Ipé oliebehandlet vederlag for planker
sålbænk -  15 - 20 mm. 
sort skiffer med drypkant

OpstaltSnit Beslag i væg
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Rækværk - udførelse

Alt svejsearbejde skal udføres af certifikatsvejsere.
Svejsesømme fuldsvejses/Dobbelte kantsømme i sømklasse III og kontrolklasse 2.
Kantsømme udføres i min. dim a= 4,0 mm.

Vederlag for planker af 6 x 50 rustfri stål svejst til rækværks bundramme, 30 mm. 
fra overkant bundramme.

NB! Samlinger i fladstål fuldsvejses som stumpsøm der slibes plant med fladstål.
NB! Samlinger  fladjern/Ø16 mm stænger udføres med kantsøm der planslibes i 45 
grader.

Efter udførelse er rækværk varmtforzinket til korrosionskategori  III.

Rækværk - materialer

Alt stål S235
Balustre Ø 16 mm. massive
Fladjern/vinkeljern 6 x 50 mm. 

Generelt

Særskilt beskrivelse er gældene for udførelse.
Anvisninger i ingeniørberegninger på tegning 1.51 og 1.52 er gældende.

Alle mål er mm.
Alle mål kontrolleres på stedet. 
Eventuelle afvigelser af målsætning fastlægges efter aftale med EF´s tilsyn.

Rækværk - montering

Monteringsbeslag i henhold til tegning 1.40 fastgjort til 
væg i lysning bag dørkarm i lod og vage.

1 lag murpap mellem væg og rækværk.

Der foretages udmåling for nøjagtig afkortning af bøsnin-
ger med gevind, ved prøvemontering af beslag i væg.

Montering af rækværk i bøsning/beslag med M 16 rustfri 
maskinbolt og rustfri fjederskive.
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Vandret snit A Vandret snit B

sålbænk -  15 - 20 mm. 
sort skiffer med drypkant

OpstaltSnit Beslag i væg
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Rækværk - materialer

Alt stål S235
Balustre Ø 16 mm. massive
Fladjern/vinkeljern 6 x 50 mm. 

Generelt

Særskilt beskrivelse er gældene for udførelse.
Anvisninger i ingeniørberegninger på tegning 1.51 og 1.52 er gældende.

Alle mål er mm.
Alle mål kontrolleres på stedet. 
Eventuelle afvigelser af målsætning fastlægges efter aftale med EF´s tilsyn.

Rækværk - udførelse

Alt svejsearbejde skal udføres af certifikatsvejsere.
Svejsesømme fuldsvejses/Dobbelte kantsømme i sømklasse III og kontrolklasse 2.
Kantsømme udføres i min. dim a= 4,0 mm.

Vederlag for planker af 6 x 50 rustfri stål svejst til rækværks bundramme, 30 mm. 
fra overkant bundramme.

NB! Samlinger i fladstål fuldsvejses som stumpsøm der slibes plant med fladstål.
NB! Samlinger  fladjern/Ø16 mm stænger udføres med kantsøm der planslibes i 45 
grader.

Efter udførelse er rækværk varmtforzinket til korrosionskategori  III.

Rækværk - montering

Monteringsbeslag i henhold til tegning 1.40 fastgjort til 
væg i lysning bag dørkarm i lod og vage.

1 lag murpap mellem væg og rækværk.

Der foretages udmåling for nøjagtig afkortning af bøsnin-
ger med gevind, ved prøvemontering af beslag i væg.

Montering af rækværk i bøsning/beslag med M 16 rustfri 
maskinbolt og rustfri fjederskive.

28 mm. planker -Ipé oliebehandlet, udlagt løst på vederlag
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Rækværk - montering

Limankre med 16 mm. rustfri gevind fastgjort min. 20 cm. ind i murværk i 
h.t. ingeniøranvisning.  1 lag murpap mellem væg og rækværk.

Vederlag for planker med underlag på sålbænk af vejrbestandig og trykfast 
siliconefuge, -omfang som vist.
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Silicone under vederlag

Rækværk - materialer

Alt stål S235
Balustre Ø 16 mm. massive
Fladjern/vinkeljern 6 x 50 mm. 

Rækværk - udførelse

Alt svejsearbejde skal udføres af certifikatsvejsere.
Svejsesømme fuldsvejses/Dobbelte kantsømme i sømklasse III og kontrol-
klasse 2.
Kantsømme udføres i min. dim a= 4,0 mm.

Vederlag for planker af 6 x 50 rustfri stål svejst til rækværks bundramme, 
30 mm. fra overkant bundramme.

NB! Samlinger i fladstål fuldsvejses som stumpsøm der slibes plant med 
fladstål.
NB! Samlinger  fladjern/Ø16 mm stænger udføres med kantsøm der plan-
slibes i 45 grader.

Efter udførelse er rækværk varmtforzinket til korrosionskategori  III.
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gulv af 28 mm. planker -Ipé oliebehandlet, udlagt løst på vederlag

Generelt

Særskilt beskrivelse er gældene for udførelse.

Alle mål er mm.
Alle mål kontrolleres på stedet. 
Eventuelle afvigelser af målsætning fastlægges efter aftale 
med EF´s tilsyn.

sålbænk -  15 - 20 mm. 
sort skiffer med drypkant
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gulv af 28 mm. planker -Ipé oliebehandlet, udlagt løst på vederlag

Vederlag for planker

sålbænk -  15 - 20 mm. 
sort skiffer med drypkant
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Rækværk - materialer

Alt stål S235
Balustre Ø 16 mm. massive
Fladjern/vinkeljern 6 x 50 mm. 

Rækværk - udførelse

Alt svejsearbejde skal udføres af certifikatsvejsere.
Svejsesømme fuldsvejses/Dobbelte kantsømme i sømklasse III og kon-
trolklasse 2.
Kantsømme udføres i min. dim a= 4,0 mm.

Vederlag for planker af 6 x 50 rustfri stål svejst til rækværks bund-
ramme, 30 mm. fra overkant bundramme.

NB! Samlinger i fladstål fuldsvejses som stumpsøm der slibes plant 
med fladstål.
NB! Samlinger  fladjern/Ø16 mm stænger udføres med kantsøm der 
planslibes i 45 grader.

Efter udførelse er rækværk varmtforzinket til korrosionskategori  III.

Rækværk - montering

Monteringsbeslag i henhold til tegning 1.4x fastgjort til væg i lysning 
bag dørkarm i lod og vage.
1 lag murpap mellem væg og rækværk.
Der foretages udmåling for nøjagtig afkortning af bøsninger med 
gevind, ved prøvemontering af beslag i væg.

Montering af rækværk i bøsning/beslag med M 16 rustfri maskinbolt og 
rustfri fjederskive.

Vederlag for planker med underlag på sålbænk af vejrbestandig og 
trykfast siliconefuge, -omfang som vist.

Generelt

Særskilt beskrivelse er gældene for udførelse.

Alle mål er mm.
Alle mål kontrolleres på stedet. 
Eventuelle afvigelser af målsætning fastlægges efter aftale 
med EF´s tilsyn.
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- i lysning
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karmskruer planforsænket type KS-SH 7,5 x 112 mm.

Nederste beslag
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opstalt
- front mod facade
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Beslag - montering

Beslag fastgøres i lysning med min. 3 stk. karmskruer 
monteret i hver anden af beslagets skruehuller, og kun 
direkte i mursten med maks. afstand til fuger.
Karmskruer er planforsænkede type KS-SH 7,5 x 112 
mm.

1 lag murpap mellem væg og rækværk.
Der foretages udmåling for nøjagtig afkortning af bøsnin-
ger med gevind, ved prøvemontering af beslag i væg.
Bøsninger afkortes individuelt til 30 - 40 mm. længde 
efter prøvemontering.

Montering af rækværk i bøsning/beslag med M 16 rustfri 
maskinbolt og rustfri fjederskive.

Beslag - udførelse

Alle beslag bolte og skiver m.v. udføres i rustfri stål.
Svejste vægbeslag af 6 x 50 stål påsvejst stålbøsning.
Skruehuller for karmskruer planforsænkes.
Bøsning af Ø 32 x 50 mm. med M 16 indv. gevind for 
maskinbolt M 16 x 30.
Bøsning svejses til beslag af 6 x 50 rustfri stål.

Alt svejsearbejde skal udføres af certifikatsvejsere.
Svejsesømme fuldsvejses/Dobbelte kantsømme i søm-
klasse III og kontrolklasse 2.Samlinger i fladstål fuldsvej-
ses som stumpsøm der slibes plant med fladstål.

maskinbolt

Generelt

Særskilt beskrivelse er gældene for udførelse.
Anvisninger i ingeniørberegninger på tegning 1.51 og 1.52 er gældende.

Alle mål er mm.
Alle mål kontrolleres på stedet. 
Eventuelle afvigelser af målsætning fastlægges efter aftalee med EF´s tilsyn.
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