NOTRANJA VRATA

SPLOŠNI POGOJI:
·
·

·

·
·
·
·
·
·

·
·

Podboji vrat: tipska kovinska suhomontažna konstrukcija z antikorozijsko zaščito in prašno
barvan po RAL, v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo (sistem kot npr. Deržič, Knauf)
Krila vrat: sredica masivni ali mdf okvir ojačan za nasadila in ključavnico, iverokal plošča,obloga
3,2 mm vlaknena plošča, finalno obojestransko gladki ultrapas, zgoraj in spodaj masivni leseni
okvir, robovi ABS zaokroženi nalimki, ustrezati morajo zahtevani zvočni zaščiti 40dB
Oprema vrat: Standardno okovje boljše kvalitete, trojna nasadila, tipska kljuka (cca 30 EUR),
ključavnica po shemi. Vključno s podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom, rešetke za
prezračevanje, ki so predvidene v načrtu strojnih inštalacij,
Vsa vrata z zasteklitvijo do višine 125 cm merjeno od tal morajo imeti vgrajeno varnostno steklo,
Požarna vrata odpornosti EI30 so lesena,
Barva po izboru projektanta, končno obliko poslati projektantu arhitekture objekta v potrditev po
izdelavi delavniških risb,
Možna so manjša odstopanja v zasnovi vezano na proizvodni program in zmožnosti izbranega
dobavitelja, spremembe mora potrditi projektant arhitekture objekta.
Vse mere kontrolirati na gradbišču oz. uskladiti z izdelovalcem montažne konstrukcije objekta.
Vrata na evakuacijskih poteh morajo imeti vgrajeno panik okovje ter biti usklajena z zahtevami
požarne študije oz. požarnega reda. Opremljena morajo biti z zapirali (evakuacijske kljuke,
letve), ki so v skladu s smernico SZPV-CFPA-E..., Tip varnostnega okovja in sistema kot npr.
ASSA ABLOY
Kakor zahteva študija požarne varnosti morajo imeti vgrajena samozapirala, odpiranje mora biti
v smeri evakuacije,
V vseh prostorih kjer se gibljejo otroci na vrata namestiti zaščito proti pripiranju (kot npr.:
FInprotect plus ali Alerta), pri tečajih notranjih vrat TIP50 - 90 v barvi podboja.
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VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

V1 - notranja vrata
zid. mera: 116/208, sv. mera:101/200
kom: 2 (2D)
Enokrilna zvočno izolativna vrata.
IGRALNICE
Podroben opis vrat je podan v uvodu.
Posebnosti: cilindrična ključavnica, samozapiralo, zaščita proti pripiranju
prstov, talna avtomatska pripira oz. tesnilo.

V2 - notranja vrata
zid. mera: 96/204, sv. mera 88/200
kom: 2 (1D, 1L)
Enokrilna vrata.
OTROŠKE SANITARIJE
Podroben opis vrat je podan v uvodu.
Posebnosti: navadna ključavnica, zasteklitev v vratih iz enojnega stekla,
velikost odprtine cca. 64/63 višina parapeta 125 cm, zaščita proti pripiranju
prstov.
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OKNA

TEHNIČNI POGOJI:
TIP: PVC okna
PROFIL: ustrezen glede na zahtevano toplotno prevodnost
BARVA: bela
ZASTEKLITEV: troslojna s PVC distančnikom, varnostno steklo VSG do višine min. 1,25 m
TOPLOTNA
PREHODNOST:
U≤0,90
W/m²K
(določeno
po
standardu
SIST
EN
14351-1:2006+A1:2010)
OKOVJE: kvalitetno vrtljivo nagibno okovje v sivi barvi (kot npr.: Shuco, Roto NT)
ODKAPNIK: ALU odkapni profil na krilu in okvirju v barvi po izboru arhitekta
SILIKON: transparentni ali v barvi okvirja
TESNILO: v skladu z zahtevami po toplotni prehodnosti in zrakotesnoti.
SENČENJE: krpan žaluzije na elektro ali ročni pogon, podometna toplotno izolirana omarica,
standardne C oz Z lamele (kot npr.: Medle Z-75 mm, Z-90 mm in C-80 mm), V primeru elektro
pogona uskladiti mesta priklopa z električarji.
DODATNA OPREMA: nevedena pri posamezni shemi

OPOMBE:
Vse mere predhodno uskladiti z izdelovalcem montažne konstrukcije oz. jih kontrolirati na
gradbišču.
·
Možna so manjša odstopanja v zasnovi vezano na proizvodni program in zmožnosti izbranega
dobavitelja, spremembe mora potrditi projektant arhitekture objekta.
·
Za vse sheme oken velja pogled z notranje strani objekta in se odpirajo v objekt, če ni drugače
navedeno.
·
Navpični trikotnik označuje odpiranje na kip, vodoravni pa na stežaj pri čemer je kljuka ali
pololiva na mestu vrha trikotnika.
·
Podane mere so zunanje.
·
Balkonska vrata oz. vrata na terase imajo na znanji strani držala, in zaščito proti pripiranju (kot
npr.: FInprotect plus ali Alerta), pri tečajih zunanjih vrat TIP90 - 120 v barvi podboja.

·

3

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

O1 - okno

razširitveni profil za vgradnjo žaluzij

zid.mera: 302/215, parapet: 90cm
kom: 1
OKNO IGRALNICE
Posebnosti: zunanje žaluzije - ročni pogon
FIX
FIX
VSG

FIX
VSG

FIX
VSG

O2 - okno

razširitveni profil za vgradnjo žaluzij

zid.mera: 204/215
parapet: 90 cm
kom: 2

FIX

OKNA IGRALNIC
Posebnosti: zunanje žaluzije ročni pogon
VSG

FIX
VSG

FIX
VSG

BV1 - balkonska vrata
zid.mera: 99/305
kom: 2 (1D, 1L)

VSG

IZHOD NA TERASO
Posebnosti: poglobljen prag,
nadsvetloba zunanje žaluzije ročni pogon, vrata notranji rolo,
zaščita proti pripiranju prstov.
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VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

SS1 - steklena stena
zid.mera: 240/320
kom: 1
FIX

FIX

FIX

FIX
VSG

FIX
VSG

FIX
VSG

FIX

FIX

FIX

ALU STEKLENA STENA (med igralnicama)
Posebnosti: dvojna zasteklitev, notranji senčni roloji

FIX

FIX

FIX

NO1 - notranje okno
zid.mera: 480/120
parapet 200 cm
kom: 1
NOTRANJE OKNO (med igralnicama)
Posebnosti: dvojna zasteklitev, notranji senčni roloji
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VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX
VSG

FIX
VSG

VSG

FIX
VSG

FIX
VSG

FIX
VSG

FIX
VSG

VSG

SS2 - steklena stena
zid.mera: 336/375
kom: 1
ALU STEKLENA STENA (knjižnica)
Posebnosti: vrata V3

V3 - notranja vrata
zid. mera: 113/206, sv. mera 101/200
kom: 1 (1L)
Enokrilna vrata.
VRATA KNJIŽNICE
Podroben opis vrat je podan v uvodu.
Posebnosti: cilinrična ključavnica, dvojna zasteklitev iz varnostnega stekla.
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