
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 

Apzīm.Nr.

p.k.

Gabarītshēma

1.

AprakstsSkaits

2. 

AD1

AD2

~
2
9
5
0

~2730

precizēt objektā

p
r
e
c
i
z
ē
t
 
o
b
j
e
k
t
ā

14

~
2
9
5
0

~2730

precizēt objektā

p
r
e
c
i
z
ē
t
 
o
b
j
e
k
t
ā

Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem

5

7

L1*2.

L2

3.

5L2*

L3 - 1

~
2
2
0
0

~2730

precizēt objektā

~
2
2
0
0

~2730

precizēt objektā

2
2
0
0

1000

2
3
0
0

1100

2
2
0
0

1800

1000

L1

1
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-017. 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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L1-1 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

... pārbaudīt dabā!!! 

krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33)

parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā
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V.Orlova

Izstrādāja

M.Lejnieks

Būvprojekta daļas vadītājs

ARD

vienk. atjaunošana

ARD-01_i1

Lapas caurejošais Nr.

Mērogs

Pasūtītājs

Projekta sadaļa

Lapas Nr.

Datums

Lapas nosaukums

Stadija

16-37

Pasūtījuma Nr.

Arhīva Nr. 

16-37_001

www.lpbarhitektura.lv

Baložu iela 33-30, Rīga LV-1048

Elektronikas un datorzinātņu institūts

SIA "Lejnieku projektēšanas birojs''

Logu, durvju specifikācijas

06.04.2017

Būvprojekta izstrādātājs

1:100

Dzērbenes iela 14, Rīga

Objekts

Fasāžu vienkāršotā atjaunošana

Dzērbenes iela 14, Rīga

kadastra numurs 0100 092 0440 001

* 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. 


