VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI IN USKLADITI NA GRADBIŠČU!

V2 - vrata v sobo iz predprostora
svetla mera: 80/210
kom.: 24 (L: 11 / D: 13)
Enokrilna notranja vrata v različnih stenah (10, 13, 20cm).
Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno
oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in
obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec!
Podboji suhomontažni, iz barvanih kovinskih (Al, jekl.)
profilov (kot Deržič).
Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr.
Hoppe Amsterdam),
Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek.
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VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI IN USKLADITI NA GRADBIŠČU!

V3 - vrata v kopalnico
svetla mera: 80/210
kom.: 48 (L: 20 / D: 28)
Enokrilna notranja vrata v različnih stenah (10, 13, 20cm).
Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno
oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in
obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec!
Podboji suhomontažni, iz barvanih kovinskih (Al, jekl.)
profilov (kot Deržič).
Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr.
Hoppe Amsterdam),
Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek.
Varnostno odpiranje iz zunanje strani.
Vrata so spodrezana zaradi prezračevanja - dimenzija po načrtu SI.
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OPOMBE:
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključke

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.
investitor:

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska ulica 9
1000 LJUBLJANA
objekt:
Energ. sanacija CŠOD OE Soča
VP:
SP:

Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh
Rok Gerbec, univ.dipl.inž.arh

s.p. načrta:

datum:

merilo:

št. načrta:

1 - NAČRT ARHITEKTURE

julij 2020

1:50

SPK-01

družba za razvoj, projektiranje,
konzalting, inženiring d.d.

projektant:

Cesta krških žrtev 59
8270 Krško
Slovenija

vrsta risbe:
ZAPS 1227
ZAPS 1851,
št. projekta:

20016-00

SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA
B. Srpčič univ.dipl.inž.arh.
vrsta proj.:

s.p. nač.:

št.prikaza:

št. lista:

sprem.:
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