
Apzīm.Nr.

p.k.

Gabarītshēma

L11.

AprakstsSkaits

Vēršanās veids:

Ailas izmērs:

neverams, atgāžams/ verams

~2730 x ~2950(h)mm

Konstrukcija: alumīnija profils

Palodze: iekštelpā -  grīdas seguma pieslēgums

Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - alumīnijs

Aprīkojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru.

Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, AR-03; tehniskos

ārtelpā - krāsots skārds ar polimēra pārklājumu 
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Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem
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Durvju tips:

Ailas izmērs:

ārējās, jaunas durvis esošajā ailā: divas vērtnes

1800x2200(h)mm

Apraksts:

Ugunsdrošība:  - 

Krāsas tonis: krāsas tonis - NCS S 3500-N

Aprīkojums: viras, rokturis, slēdzene, durvju atsitēju elementi, 

Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, tehniskos parametrus skatīt 

pašaizvēršanās mehānisms, noblīvētas piedurlīstes. 

... precizēt dabā!!!

metāla konstrukcijas durvis - akmensvates pildījums, 

blīvētas, gruntētas un rūpnieciski krāsotas ar matētu krāsu, 

kas nodrošina noturību ekspluatācijā un ir viegli kopjamas.

Durvju tips:

Ailas izmērs:

ārējās, jaunas durvis esošajā ailā

1100x2300(h)mm

Apraksts:

Ugunsdrošība:  - 

Krāsas tonis: krāsas tonis - NCS S 3500-N

Aprīkojums: viras, rokturis, slēdzene, durvju atsitēju elementi, 

Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, tehniskos parametrus skatīt 

pašaizvēršanās mehānisms, noblīvētas piedurlīstes. 

... precizēt dabā!!!

metāla konstrukcijas durvis - akmensvates pildījums, 

blīvētas, gruntētas un rūpnieciski krāsotas ar matētu krāsu, 

kas nodrošina noturību ekspluatācijā un ir viegli kopjamas.

... pārbaudīt dabā!!! 

krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33)

parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā

Vēršanās veids:

Ailas izmērs:

neverams, atgāžams/ verams

~2730 x ~2950(h)mm

Konstrukcija: alumīnija profils

Palodze: iekštelpā -  grīdas seguma pieslēgums

Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - alumīnijs

Aprīkojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru.

Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, AR-03; tehniskos

ārtelpā - krāsots skārds ar polimēra pārklājumu 

Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem

... pārbaudīt dabā!!! 

krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33)

parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā

Vēršanās veids:

Ailas izmērs:

neverams, atgāžams/ verams

~2730 x ~2200(h)mm

Konstrukcija: alumīnija profils

Palodze: iekštelpā - balta plastikāta 

Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - alumīnijs

Aprīkojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru.

Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, AR-03; tehniskos

ārtelpā - cinkots skārds

Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem

... pārbaudīt dabā!!! 

parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā

Vēršanās veids:

Ailas izmērs:

neverams, atgāžams/ verams

~2730 x ~2200(h)mm

Konstrukcija: plastmasas profils (pastiprināts)

Palodze: iekštelpā - balta plastikāta 

Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - balts

Aprīkojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru.

Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, AR-03; tehniskos

ārtelpā - cinkots skārds

Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem

... pārbaudīt dabā!!! 

parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā

Vēršanās veids:

Ailas izmērs:

neverams, atgāžams/ verams

~1000 x ~2200(h)mm

Konstrukcija: plastmasas profils

Palodze: iekštelpā - balta plastikāta 

Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - balts

Aprīkojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru.

Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, AR-03; tehniskos

ārtelpā - cinkots skārds

Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem

... pārbaudīt dabā!!! 

parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā

skaidrojošā aprakstā

skaidrojošā aprakstā

R-016. 1 Ventilācijas restes

atjaunot esošās vai izgatavot jaunas,

metāla restes krāsotas pulvertehnoloģijā,

krāsas tonis - NCS S 3000-N
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Ventilācijas restes

atjaunot esošās vai izgatavot jaunas,

metāla restes krāsotas pulvertehnoloģijā,

krāsas tonis - NCS S 3000-N
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* Zīmējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus.

* Būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā 

   esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis un jāinformē Arhitekts 

* Pirms logu, durrvju izgatavošanas jāpārbauda ailas izmērs dabā!!!

* Loga, durvju rāmis iestrādāts ailā, ar stiprinājuma elementiem stiprināts 

PIEZĪMES

* Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.

* Logu, durvju detalizētus rasējumus izstrādā Izgatavotājs,

  saskaņojot tos ar Arhitektu.

   pie sienas konstrukcijas, spraugas aizpildīt ar izolējošu materiālu.

   Arhitekts par atkāpēm no rasējumiem.

DURVJU SPECIFIKĀCIJALOGU SPECIFIKĀCIJA

* Tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā. 


