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ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, JOŽICA LEBAR S.P., GREGORČIČEVA 25, 9000 MURSKA SOBOTA

OZNAKA:

V1-01 (enokrilna ognjevarna vrata v 1.nadstropju)

OZNAKA:

V1-02 (enokrilna ognjevarna vrata v 1.nadstropju)

OZNAKA:

SVETLA MERA:
ZIDARSKA MERA:
PODBOJ:
KRILO:

90/198 cm
99/203 cm
kovinski podboj, površinski prašni premaz v barvi RAL 7016 (antrazit siva)
kovinsko krilo iz vroče pocinkane pločevine, debelina vratnega krila 75 mm,
polnilo sestavlja plošča iz mineralnih vlaken, površinski prašni premaz v barvi
RAL 7016 (antrazit siva)

SVETLA MERA:
ZIDARSKA MERA:
PODBOJ:
KRILO:

120/120 cm
129/206 cm
kovinski podboj, površinski prašni premaz v barvi RAL 7016 (antrazit siva)
kovinsko krilo iz vroče pocinkane pločevine, debelina vratnega krila 75 mm,
polnilo sestavlja plošča iz mineralnih vlaken, površinski prašni premaz v barvi
RAL 7016 (antrazit siva)

SVETLA MERA:
ZIDARSKA MERA:
PODBOJ:
KRILO:

PRITRDITEV:
OKOVJE, KLJUKA:

suhomontažno ali mokromontažno, direktno na zid ali špaleto
INOX kljuka za protipožarna vrata

PRITRDITEV:
OKOVJE, KLJUKA:

suhomontažno ali mokromontažno, direktno na zid ali špaleto
INOX kljuka za protipožarna vrata

PRITRDITEV:
OKOVJE, KLJUKA:

KLJUČAVNICA:
POŽARNA ODPORNOST:
DODATNA OPREMA:
POSEBNE ZAHTEVE:

cilindrična ključavnica s sistemskim ključem
ognjevarna in dimotesna vrata s klasifikacijo EI2 60-C3 Sa s samozapiralnim mehanizmom
talni ali stenski odbojnik, silikonska tesnila za mehko in neslišno zapiranje
-

KLJUČAVNICA:
POŽARNA ODPORNOST:
DODATNA OPREMA:
POSEBNE ZAHTEVE:

cilindrična ključavnica s sistemskim ključem
ognjevarna in dimotesna vrata s klasifikacijo EI2 60-C3 Sa s samozapiralnim mehanizmom
talni ali stenski odbojnik, silikonska tesnila za mehko in neslišno zapiranje
-

KLJUČAVNICA:
POŽARNA ODPORNOST:
DODATNA OPREMA:
POSEBNE ZAHTEVE:

KOLIČINA:

deb. stene
15 cm (104cm)
20 cm
15 cm

KOLIČINA:

deb. stene
20 cm
20 cm
15 cm

KOLIČINA:

OPOMBE:

material stene
beton
opeka
mavčno kart. stena

smer odpiranja
1D
-

1 kos

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU!
Vključiti ves montažni material in podkonstrukcijo. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse
izvedbe, materiale, obdelave in barve je uskladiti z arhitektom.
Element mora zadostiti vsem predpisom kot celotni vgrajeni izdelek.
OBVEZNO GLEJ ŠTUDIJO POŽARNE VARNOSTI!
POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA - OBNOVA GRAJSKE DVORANE - REKONSTRUKCIJA_P0-08/2017-A_STRAN 07

OPOMBE:

material stene
beton
opeka
mavčno kart. stena

smer odpiranja
1L
-

1 kos

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU!
Vključiti ves montažni material in podkonstrukcijo. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse
izvedbe, materiale, obdelave in barve je uskladiti z arhitektom.
Element mora zadostiti vsem predpisom kot celotni vgrajeni izdelek.
OBVEZNO GLEJ ŠTUDIJO POŽARNE VARNOSTI!
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OPOMBE:

min. 120 cm!

V1-03 (enokrilna ognjevarna vrata v 1.nadstropju)

OZNAKA:

V1-20 (enokrilna ognjevarna vrata z nadsvetlobo v 1.nad.)

OZNAKA:

V1-19 (enokrilna ognjevarna vrata z nadsvetlobo v 1.nad.)

min. 120/398 cm
140/403 cm
kovinski podboj, površinski prašni premaz v barvi RAL 7016 (antrazit siva)
kovinsko krilo iz vroče pocinkane pločevine, debelina vratnega krila 75 mm,
polnilo sestavlja plošča iz mineralnih vlaken, površinski prašni premaz v barvi
RAL 7016 (antrazit siva)

SVETLA MERA:
ZIDARSKA MERA:
PODBOJ:
KRILO:

140/230 cm
158/335 cm
kovinski podboj, površinski prašni premaz v barvi RAL po izboru projektanta
kovinsko krilo iz vroče pocinkane pločevine, debelina vratnega krila 75 mm,
polnilo steklo, s fiksno zastekljeno nadsvetlobo, površinski prašni premaz v
barvi RAL po izboru projektanta (kot napr. Jansen Janisol)

SVETLA MERA:
ZIDARSKA MERA:
PODBOJ:
KRILO:

140/230 cm
165/340 cm
kovinski podboj, površinski prašni premaz v barvi RAL po izboru projektanta
kovinsko krilo iz vroče pocinkane pločevine, debelina vratnega krila 75 mm,
polnilo steklo, s fiksno zastekljeno nadsvetlobo, površinski prašni premaz v
barvi RAL po izboru projektanta (kot napr. Jansen Janisol)

suhomontažno ali mokromontažno, direktno na zid ali špaleto

PRITRDITEV:
OKOVJE, KLJUKA:

suhomontažno ali mokromontažno, direktno na zid ali špaleto
INOX kljuka za protipožarna vrata

PRITRDITEV:
OKOVJE, KLJUKA:

suhomontažno ali mokromontažno, direktno na zid ali špaleto
INOX kljuka za protipožarna vrata

cilindrična ključavnica s sistemskim ključem

KLJUČAVNICA:
POŽARNA ODPORNOST:
DODATNA OPREMA:
POSEBNE ZAHTEVE:

cilindrična ključavnica s sistemskim ključem
ognjevarna in dimotesna vrata s klasifikacijo EI2 60-C3 Sa s samozapiralnim mehanizmom
talni ali stenski odbojnik, silikonska tesnila za mehko in neslišno zapiranje
-

KOLIČINA:

deb. stene
20 cm
20 cm
15 cm

OPOMBE:

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU!
Vključiti ves montažni material in podkonstrukcijo. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse
izvedbe, materiale, obdelave in barve je uskladiti z arhitektom.
Element mora zadostiti vsem predpisom kot celotni vgrajeni izdelek.
OBVEZNO GLEJ ŠTUDIJO POŽARNE VARNOSTI!

ključavnica panik po B-SIST EN 1125 (naletna letev, kljuka)
cilindrična ključavnica s sistemskim ključem
ognjevarna in dimotesna vrata s klasifikacijo EI2 60-C3 Sa s samozapiralnim mehanizmom

talni ali stenski odbojnik, silikonska tesnila za mehko in neslišno zapiranje
deb. stene
20 cm
20 cm
15 cm

material stene
beton/opeka
opeka
mavčno kart. stena

smer odpiranja
1D
-

KLJUČAVNICA:
POŽARNA ODPORNOST:
DODATNA OPREMA:
POSEBNE ZAHTEVE:
KOLIČINA:

1 kos

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU!
Vključiti ves montažni material in podkonstrukcijo. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse
izvedbe, materiale, obdelave in barve je uskladiti z arhitektom.
Element mora zadostiti vsem predpisom kot celotni vgrajeni izdelek.
OBVEZNO GLEJ ŠTUDIJO POŽARNE VARNOSTI!
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OPOMBE:

ognjevarna in dimotesna vrata s klasifikacijo EI2 60-C3 Sa s samozapiralnim mehanizmom

talni ali stenski odbojnik, silikonska tesnila za mehko in neslišno zapiranje

deb. stene
20 cm
20 cm
15 cm

material stene
beton
opeka
mavčno kart. stena

smer odpiranja
1L
-

1 kos

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU!
Vključiti ves montažni material in podkonstrukcijo. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse
izvedbe, materiale, obdelave in barve je uskladiti z arhitektom.
Element mora zadostiti vsem predpisom kot celotni vgrajeni izdelek.
OBVEZNO GLEJ ŠTUDIJO POŽARNE VARNOSTI!
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material stene
beton
opeka
mavčno kart. stena

smer odpiranja
1D
-

1 kos
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