stena SS1

dim (cm) 342/240

kom: 1
- okvir in krilo: ALU okvir, naravni eloksiran aluminij
polno vratno krilo z izolativno sredico, HPL finalna obloga, nadsvetloba, fiksna zasteklitev sredinskega polja

3,42

SHEMA PREGRADNIH STEN
MERILO 1 : 100

- zasteklitev: enojno varnostno steklo VSG (folija 0,76 mm), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna,
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mavčno kartonska obojestranska obloga podkonstrukcije
polnilo mineralna volna

- odpiranje: enokrilno

2,10

2,60 5
2,40

- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna nasadila
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stena SS2

1,68
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- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka znotraj in zunaj, satinato nalepke po dogovorjeniem vzorcu
varnostna cilindrična ključavnica, kovinska podkonstrukcija za vpetje v strop, mavčno kartonska obloga
kovinske odkonstrukcije s polnilom iz mineralne volne
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. višina praga 2 cm
obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material
po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
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dim (cm) 468/240
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kom: 1
- okvir in krilo: ALU okvir, naravni eloksiran aluminij
polno vratno krilo z izolativno sredico, HPL finalna obloga, nadsvetloba, fiksna zasteklitev sredinskega polja

4,68
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mavčno kartonska obojestranska obloga podkonstrukcije
polnilo mineralna volna

- zasteklitev: enojno varnostno steklo VSG (folija 0,76 mm), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna,
- odpiranje: enokrilno
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- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna nasadila
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2,94

stena vložišče

81
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dim (cm) 345/145

kom: 1

1,19

1,45
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- zasteklitev: enojno varnostno steklo VSG (folija 0,76 mm), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost polja,
- odpiranje: fiksna zasteklitev
- okovje: /

4
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- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. višina praga 2 cm
obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material
po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska

- okvir : ALU okvir, naravni eloksiran aluminij
fiksna zasteklitev

3,45

1,23

- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka znotraj in zunaj, satinato nalepke po dogovorjeniem vzorcu
varnostna cilindrična ključavnica, kovinska podkonstrukcija za vpetje v strop, mavčno kartonska obloga
kovinske odkonstrukcije s polnilom iz mineralne volne
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- oprema: /
- opombe: zasteklitev se izvede v sklopu dobave novega pulta vložišča. Pohištvo ni predmet tega projekta
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