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Ēka ir piemērota uzstādišanai uz stabveida betona pamata, ēku nostiprinot ar stiprinājuma enkuriem.
Klienta rasējums

ĒKAS UZSTĀDĪŠANA:
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STANDARTA APRĪKOJUMS

Izstr.

Apst.

1:175 Pārb.

Mērogs

11.06.14

Dat.

ET

Tualetes pods, porcēlana, piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
H:480 mm., 3 gab.
Paceļami roku atbalsts invalīdiem, nerūsējošā tērauda "satin",
3 gab.x 3 kompl.
Sānu roku atbalsts invalīdiem, nerūsējošā tērauda "satin", 4 gab.x 3 kompl.
Sānu horizontālais/vertikāls roku atbalsts dušai, nerūsējošā tērauda "satin",
3 gab.
Paceļams sēdeklis, nerūsējošā tērauda "satin", 3 gab.
Izlietne, porcēlana, ar augstumu regulējošiem kronšteiniem, ar krānu ar
pagarinātu regulātoru invalīdiem, 3 gab.
Izlietne, nerūsējošā tērauda, ar krānu ar pagarinātu regulātoru invalīdiem,
3 gab.
Duša ar garnituru un krānu maisītāju dušai, 1 gab.x 3 kompl.
Transformējams zīdaiņu pārtinamais galds, stiklplasts, 3 gab.
Šķidro ziepju turētājs, nerūsējošā tērauda "satin", 2 gab.x 3 kompl.
El. roku žāvētājs, nerūsējošā tērauda "satin", 2 gab.x 3 kompl.
Neplīstošs spogulis, 500x1000 mm., izgatavots no organiskā stikla ar
spoguļa virsmu, iestrādāts stiklaplasta rāmī (piemērots cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām), 2 gab.x 3 kompl.
Atkritumu tvertne, 65 litri, nerūsējošā tērauda "satin", 2 gab.x 3 kompl.
Ārējais apgaismojums, stiklplasta lampas korpuss, ar krēslu/ kustību
sensoru, 42W, 230 V., 6 gab.
Iekšējais apgaismojums, ar kustību sensoru, 28W, 230 V., 3 gab.x 3 kompl.
Iekšējais apgaismojums ar avārijas barošanas moduli 1 st., ar kustību
sensoru, 28W, 230 V., 2 gab.x 3 kompl.
Drēbju pakaramais, 2 gab.x 3 kompl., nerūsējoša terāuda.
Tualetes papīra turētājs, nerūsējoša terāuda, montējams pie atbalsta,
1 gab.x 3 kompl.
Skapis, lamināts, ar 2 gab. plauktiem, 12 gab.
Bīdāmas durvis, metāla rāmis ar stiklplasta pārklājumu RAL7035
(gaiši pelēks), 1 gab.x 3 kompl.
Ārdurvis, karsti cinkots metāla rāmis ar stiklplasta pārklājumu RAL7035,
(gaiši pelēks) un 50 mm. izolāciju, 960x 2050 mm., ar neveramu logu un
durvju slotiņu, bez sliekšņa, 2 gab.x 3 kompl.
Durvju rokturis, nerūsējošā tērauda, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Logs, PVC, verams, 500x1700, baltā krāsā, 5 gab.
Logs, PVC, verams, 500x780, baltā krāsā, 4 gab.
El - ventilators/ ventilācijas reste, cinkota, 175x 175 mm , 2 gab.x 3 kompl.
Ūdens ievads, 2 gab.
El. ievads, 2 gab.
Elektrības sadales skapis, 24 vietas, 2 gab.
El. ūdens sildītājs, Ferroli VBO150, 150 ltr., 1,5 kW , 2 gab.

Montāžas metodes 15 aprīkojums.
Dat.

Scan-Plast

SP Noliktavas un ģerbtuvju
moduļu bloks
W038-01-001
Plāns, fasādes

Izstrādājums: SP Tualetes ēka

Izmēri mm. Augstuma līmeņi m.

-0,135

Stabveida
pamats

Jumts: Ruukki profils T20-24W-1100, "Pural" sarkanā krāsā RR-29 (RAL 3009).
Jumta gali: impregnēti neēvelēti koka dēli (sisti trinītī), pusmatēta krāsā Sadolin F2.06.80
Jumta dzega: impregnēti neēvelēti koka dēli, pusmatēta krāsā Sadolin CN.00.37
Moduļus ēkas: Griestos- 100 mm izolācija, griesti pārklāti ar GRP baltā krāsā
Iekšējās sienas- 100 mm izolācija, iekšējās sienas pārklāti ar GRP gaiši pelēkā krāsā
Ārējās sienas- impregnēti neēvelēti koka dēli (sisti trinītī), pusmatēta krāsā Sadolin F2.06.80
Grīda- pārklāti ar GRP zilā krāsā ar punktotu melnbaltu rakstu, 100 mm izolācija, GRP gaiši pelēkā krāsā
Ārdurvis- GRP plāksnes, gaišā zīloņkaula krāsā RAL-1015 ar logu 700x350 (GRP rāmis/ stiklapakete)
Ailu noseglīste, durvju aploda, loga aploda sarkanā krāsā Sadolin C9.47.42.
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