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Име и презиме Параф

Инвеститор:

Комплекс / Објекат / Место градње:

Пројекат:

Цртеж
бр.:

Датум :

01.'17.

Прој.
бр.:

  Одг. пројектант

Назив цртежа:Размера:

01-01/16-АГ

О.Ш. “ Љубица Радосављевић
Нада” Зајечар

Озн. вр. тех. док..:
ИДР/ИДП/ПГД/ПЗИ/ПИО

Бр. лиценце

Инвестиционо одржавање објекта О.Ш.  "Љубица
Радосављевић Нада" , По+П+2, ул. Ђердапска бб. у
Зајечару , на кп. бр.9800  KO Зајечар у Зајечару

1 - Пројекат архитектуре

300 O838 16

Израдио: »КОРПРОЈЕКТ Д.О.О. БЕОГРАД« ,
ул . Смедеревска бр. 6
11108 Београд, Палилула

Прој . сарадник:

1:100
Шеме столарије

     -спољашње и унутрашње-

НАЧИН ОБЕЛЕЖАВАЊА У ШЕМИ

ПРЕМА СМЕРУ ОТВАРАЊА

ЛЕВИ ПРОЗОР

СА УНУТРАШЊЕ СТРАНЕ,ШАРКЕ СЕ НАЛАЗЕ НА

ЛЕВОЈ СТАНИ, КВАКА НА ДЕСНОЈ СТРАНИ,

И ПРОЗОР СЕ ОТВАРА ПРЕМА УНУТРА

ДЕСНИ ПРОЗОР

СА УНУТРАШЊЕ СТРАНЕ, ШАРКЕ СЕ НАЛАЗЕ НА

ДЕСНОЈ СТРАНИ, КВАКА НА ЛЕВОЈ И ПРОЗОР СЕ

ОТВАРА ПРЕМА УНУТРА

ЛЕВА ВРАТА ДЕСНА ВРАТА

ИЗГЛЕД

ЗИДАРСКА МЕРА

(од малтера до малтера)

НАЧИН ОТВАРАЊА

ОПИС

НАЧИН ОТВАРАЊА

ПРИЗЕМЉЕ

1. СПРАТ

2. СПРАТ

УКУПНО

УКУПНО

101X201

око вертикалне осе

Рамовску конструкцију

крила са саћем обострано

обложити шпер плочом.

Крило врата је дупло

шперовано, довратник је од

пуног дрвета - смреке,

причвршћен за слепи шток.

До зида је постоављена

ободна "viner" лајсна.

Финална обрада је бојење

полиуретанском бојом у тону

по избору инвеститора.

Врата поставити " у суво".

Сав видни оков, шилдови и

кваке су од прохтома. Оков

врата је од елоксираног

алуминијума са три ануба

шарке (6mm). Димензије

узети на лицу места.

лева десна

ШЕМЕ УНУТРАШЊЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ

11 13

44

5 9

2 4

18 26

81X201

око вертикалне осе

Рамовску конструкцију

крила са саћем обострано

обложити шпер плочом.

Крило врата је дупло

шперовано, довратник је од

пуног дрвета - смреке,

причвршћен за слепи шток.

До зида је постоављена

ободна "viner" лајсна.

Финална обрада је бојење

полиуретанском бојом у тону

по избору инвеститора.

Врата поставити " у суво".

Сав видни оков, шилдови и

кваке су од прохтома. Оков

врата је од елоксираног

алуминијума са три ануба

шарке (6mm). Димензије

узети на лицу места.

лева десна

3 2

5

71X201

око вертикалне осе

Рамовску конструкцију

крила са саћем обострано

обложити шпер плочом.

Крило врата је дупло

шперовано, довратник је од

пуног дрвета - смреке,

причвршћен за слепи шток.

До зида је постоављена

ободна "viner" лајсна.

Финална обрада је бојење

полиуретанском бојом у тону

по избору инвеститора.

Врата поставити " у суво".

Сав видни оков, шилдови и

кваке су од прохтома. Оков

врата је од елоксираног

алуминијума са три ануба

шарке (6mm). Димензије

узети на лицу места.

лева десна

1

1

75X201

око вертикалне осе

Рамовску конструкцију

крила са саћем обострано

обложити шпер плочом.

Крило врата је дупло

шперовано, довратник је од

пуног дрвета - смреке,

причвршћен за слепи шток.

До зида је постоављена

ободна "viner" лајсна.

Финална обрада је бојење

полиуретанском бојом у тону

по избору инвеститора.

Врата поставити " у суво".

Сав видни оков, шилдови и

кваке су од прохтома. Оков

врата је од елоксираног

алуминијума са три ануба

шарке (6mm). Димензије

узети на лицу места.

лева десна

1

1

ИЗГЛЕД

ЗИДАРСКА МЕРА

(од малтера до малтера)

НАЧИН ОТВАРАЊА

ОПИС

НАЧИН ОТВАРАЊА

ПРИЗЕМЉЕ

1. СПРАТ

2. СПРАТ

УКУПНО

УКУПНО

81X201

око вертикалне осе

лева десна

ШЕМЕ УНУТРАШЊЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ СТОЛАРИЈЕ

3 3

6

3 3

75X201

око вертикалне осе

лева десна

1 1

2

71X201

око вертикалне осе

лева десна

2

10

71X205

око вертикалне осе

лева десна

3

4

око вертикалне осе

лева десна

2 1

7

1 1

1 1

4 3

71X201

око вертикалне осе

лева десна

3 4

7

3 4

61X205

око вертикалне осе

Kонструкција од АЛ.

пластифицираних хладних

профила, са краћим крилом

за 10цм, са крилом од

равног пл.ал. лима. Боја

бела по РАЛ карти. У цену

улази и обрада зидова око

врата-шпалетне према

ходнику. Врата су

опремљена првокласним

оковом и заптивкама, са

три шарке по висини и

цилиндар бравом са 3

кључа, као и механизмом

за фиксирање крила

еквивалентно SIEGENIA

квалитета.
Димензије узети на лицу

места.

лева десна

1 1

6

3

1

4 2

61X205

13

2 1

2

Kонструкција од АЛ.

пластифицираних хладних

профила, са краћим крилом

за 10цм, са крилом од

равног пл.ал. лима. Боја

бела по РАЛ карти. У цену

улази и обрада зидова око

врата-шпалетне према

ходнику. Врата су

опремљена првокласним

оковом и заптивкама, са

три шарке по висини и

цилиндар бравом са 3

кључа, као и механизмом

за фиксирање крила

еквивалентно SIEGENIA

квалитета.
Димензије узети на лицу

места.

Kонструкција од АЛ.

пластифицираних хладних

профила, са крилом од

равног пл.ал. лима. Боја

бела по РАЛ карти. У цену

улази и обрада зидова око

врата-шпалетне према

ходнику. Врата су

опремљена првокласним

оковом и заптивкама, са

три шарке по висини и

цилиндар бравом са 3

кључа, као и механизмом

за фиксирање крила

еквивалентно SIEGENIA

квалитета.
Димензије узети на лицу

места.

Kонструкција од АЛ.

пластифицираних хладних

профила, са крилом од

равног пл.ал. лима. Боја

бела по РАЛ карти. У цену

улази и обрада зидова око

врата-шпалетне према

ходнику. Врата су

опремљена првокласним

оковом и заптивкама, са

три шарке по висини и

цилиндар бравом са 3

кључа, као и механизмом

за фиксирање крила

еквивалентно SIEGENIA

квалитета.
Димензије узети на лицу

места.

Kонструкција од АЛ.

пластифицираних хладних

профила, са крилом од

двостраног равног пл.ал.

лима и каменом вуном

између. Боја бела по РАЛ

карти. У цену улази и

обрада зидова око

врата-шпалетне према

ходнику. Врата су

опремљена првокласним

оковом и заптивкама, са три

шарке по висини и

цилиндар бравом са 3

кључа, као и механизмом за

фиксирање крила

еквивалентно SIEGENIA

квалитета. Димензије узети

на лицу места.

Kонструкција од АЛ.

пластифицираних хладних

профила, са крилом од

двостраног равног пл.ал.

лима и каменом вуном

између. Боја бела по РАЛ

карти. У цену улази и

обрада зидова око

врата-шпалетне према

ходнику. Врата су

опремљена првокласним

оковом и заптивкама, са три

шарке по висини и

цилиндар бравом са 3

кључа, као и механизмом за

фиксирање крила

еквивалентно SIEGENIA

квалитета. Димензије узети

на лицу места.

Kонструкција од АЛ.

пластифицираних хладних

профила, са крилом од

двостраног равног пл.ал.

лима и каменом вуном

између. Боја бела по РАЛ

карти. У цену улази и

обрада зидова око

врата-шпалетне према

ходнику. Врата су

опремљена првокласним

оковом и заптивкама, са три

шарке по висини и

цилиндар бравом са 3

кључа, као и механизмом за

фиксирање крила

еквивалентно SIEGENIA

квалитета. Димензије узети

на лицу места.

ИЗГЛЕД

ЗИДАРСКА МЕРА

(од малтера до малтера)

НАЧИН ОТВАРАЊА

ОПИС

ПОЗИЦИЈА

УКУПНО

565X370

око вертикалне осе

1

ЗАСТАКЉЕНИ ВИШЕДЕЛНИ ФАСАДНИ ПОРТАЛ СА

ЈЕДНИМ ДВОКРИЛНИМ УЛАЗНИМ ВРАТИМА ДИМ . 565/370мм

Набавка материјала , израда, испорука и уградња фиксног

улазног портала. Оквир, хоризонталне и вертикалне пречке од

алуминијумских пластифицираних профила са побољшаним

термичким прекидом .Фиксни делови застакљени трослојним

нискоемисионим термопан стаклом са аргоном 6+16+6+16+6 мм.

Спољно стакло провидно "памплекс". Парапет израдити од панела

висине 60цм од двостраног равног пл .ал. лима и каменом вуном

између.

Укупна проводљивост топлоте по отвору 1,2 или боља,

Uw=max 1,2W/m2.

Доказ: Сертификат прихватљив у Е U.

Противпровална отпорност- RC 2 (ЕNV 1627) у приземљу,

а на спрату RC 1.

Пропусност ваздуха- класа 4 према Е N 12207.

Заптивање на ударе кише- до класе 9А према 12208.

Звучна изолација до класе заштите 30-34 db.

Портал је са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Геометрију

и начин отварања извести по угледу на постојеће . Врата су од

пластифицираних ал . профила са побољшаним термичким

прекидом. Профили су опремљени трајним заптивкама , лајснама и

окапницом. Плот врата је застакљен трослојним нискоемисионим

термопан стаклом са аргоном 6+16+6+16+6 мм где је споља

противпровално панплекс стакло . Крило врата је у доњој зони има

парапет висине 60цм од двостраног равног пл .ал. лима и каменом

вуном између.Врата су снабдевена механизмом за

самозатварање.Спољна страна је у равни стакла док је унутрашња

удебљана ка унутрашњем простору , према горе наведеном опису

слојева.Сви профили портала су са равним  ивицама без заобљења .

Рукохват је вертикалан  кружног пресека пречника 42мм

пластифициран.Врата су опремљена првокласним оковом и

заптивкама, са три шарке по висини и цилиндар бравом са три

кључа, као и механизмом за фиксирање крила , еквивалентно

СИЕГЕНИА квалитета . Прибавити све АТЕСТЕ важеће у Републици

Србији.

Тачне мере и детаље везано за уградњу дужан је да обезбеди

испоручилац.

ШЕМЕ СПОЉАШЊЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ СТОЛАРИЈЕ

1ОЗНАКА 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

4 6

91X201

око вертикалне осе

Рамовску конструкцију

крила са саћем обострано

обложити шпер плочом.

Крило врата је дупло

шперовано, довратник је од

пуног дрвета - смреке,

причвршћен за слепи шток.

До зида је постоављена

ободна "viner" лајсна.

Финална обрада је бојење

полиуретанском бојом у тону

по избору инвеститора.

Врата поставити " у суво".

Сав видни оков, шилдови и

кваке су од прохтома. Оков

врата је од елоксираног

алуминијума са три ануба

шарке (6mm). Димензије

узети на лицу места.

лева десна

1

1

5

ЗАСТАКЉЕНИ ВИШЕДЕЛНИ ПОРТАЛ СА

ДВОЈЕ ДВОКРИЛНИХ И ЈЕДНИМ ЈЕДНОКРИЛНИМ ВРАТИМА ДИМ.

565/370мм

Набавка материјала, израда, испорука и уградња портала са

фиксним делом и троја  врата. Оквир, хоризонталне и вертикалне

пречке од  алуминијумских пластифицираних профила са

термичким прекидом.Фиксни делови застакљени једнослојним

термопан стаклом са аргоном 6+16+6мм. Парапет израдити од

панела висине 60цм ,од двостраног равног пл.ал. лима и каменом

вуном између.

Укупна проводљивост топлоте по отвору 1,2 или боља,

Uw=max 1,2W/m2.

Доказ: Сертификат прихватљив у Е U.

Противпровална отпорност- RC 2 (ЕNV 1627) у приземљу,

а на спрату RC 1.

Пропусност ваздуха- класа 4 према Е N 12207.

Заптивање на ударе кише- до класе 9А према 12208.

Звучна изолација до класе заштите 30-34 db.

Портал су са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Геометрију

и начин отварања извести по угледу на постојеће. Врата су од

пластифицираних ал. профила са  термичким прекидом. Профили су

опремљени трајним заптивкама, лајснама и окапницом. Плот врата

је застакљен једнослојног термопан стаклом са аргоном 6+16+6 мм.

Крило врата је у доњој зони има парапет висине 60цм од двостраног

равног пл.ал. лима и каменом вуном између. Врата су снабдевена

механизмом за самозатварање. Спољна страна је у равни стакла

док је унутрашња удебљана ка унутрашњем простору, према горе

наведеном опису слојева. Сви профили портала су са равним

ивицама без заобљења.

Рукохват је вертикалан  кружног пресека пречника 42мм

пластифициран.Врата су опремљена првокласним оковом и

заптивкама, са три шарке по висини и цилиндар бравом са три

кључа, као и механизмом за фикситање крила, еквивалентно

СИЕГЕНИА квалитета. Прибавити све АТЕСТЕ важеће у Републици

Србији.

Тачне мере и детаље везано за уградњу дужан је да обезбеди

испоручилац.

ОЗНАКА

ОЗНАКА 1 2

565X370

3

1 1

ЗАСТАКЉЕНИ ВИШЕДЕЛНИ ФАСАДНИ ПОРТАЛ СА

ЈЕДНИМ ДВОКРИЛНИМ УЛАЗНИМ ВРАТИМА ДИМ . 564/340мм

Набавка материјала , израда, испорука и уградња фиксног

улазног портала . Оквир, хоризонталне и вертикалне пречке од

алуминијумских пластифицираних профила са побољшаним термичким

прекидом.Фиксни делови застакљени трослојним нискоемисионим

термопан стаклом са аргоном 6+16+6+16+6 мм. Спољно стакло провидно

"памплекс". Парапет израдити од панела висине 60цм од двостраног

равног пл.ал. лима и каменом вуном између .

Укупна проводљивост топлоте по отвору 1,2 или боља,

Uw=max 1,2W/m2.

Доказ: Сертификат прихватљив у Е U.

Противпровална отпорност- RC 2 (ЕNV 1627) у приземљу,

а на спрату RC 1.

Пропусност ваздуха- класа 4 према Е N 12207.

Заптивање на ударе кише- до класе 9А према 12208.

Звучна изолација до класе заштите 30-34 db.

Портал је са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Геометрију и

начин отварања извести по угледу на постојеће . Врата су од

пластифицираних ал . профила са побољшаним термичким прекидом .

Профили су опремљени трајним заптивкама , лајснама и окапницом . Плот

врата је застакљен трослојним нискоемисионим термопан стаклом са

аргоном 6+16+6+16+6 мм где је споља противпровално панплекс стакло .

Крило врата је у доњој зони има парапет висине 60цм од двостраног

равног пл.ал. лима и каменом вуном између .Врата су снабдевена

механизмом за самозатварање .Спољна страна је у равни стакла док је

унутрашња удебљана ка унутрашњем простору , према горе наведеном

опису слојева.Сви профили портала су са равним  ивицама без

заобљења.

Рукохват је вертикалан  кружног пресека пречника 42мм

пластифициран.Врата су опремљена првокласним оковом и заптивкама ,

са три шарке по висини и цилиндар бравом са три кључа , као и

механизмом за фиксирање крила , еквивалентно СИЕГЕНИА квалитета .

Прибавити све АТЕСТЕ важеће у Републици Србији .

Тачне мере и детаље везано за уградњу дужан је да обезбеди

испоручилац.

565X340

4

340X290

ЗАСТАКЉЕНИ ВИШЕДЕЛНИ ФАСАДНИ ПОРТАЛ СА

ЈЕДНИМ ДВОКРИЛНИМ УЛАЗНИМ ВРАТИМА ДИМ . 340/290мм

Набавка материјала , израда, испорука и уградња фиксног

улазног портала. Оквир, хоризонталне и вертикалне пречке од

алуминијумских пластифицираних профила са побољшаним термичким

прекидом.Фиксни делови застакљени трослојним нискоемисионим

термопан стаклом са аргоном 6+16+6+16+6 мм. Спољно стакло провидно

"памплекс". Парапет израдити од панела висине 60цм од двостраног

равног пл.ал. лима и каменом вуном између .

Укупна проводљивост топлоте по отвору 1,2 или боља,

Uw=max 1,2W/m2.

Доказ: Сертификат прихватљив у Е U.

Противпровална отпорност- RC 2 (ЕNV 1627) у приземљу,

а на спрату RC 1.

Пропусност ваздуха- класа 4 према Е N 12207.

Заптивање на ударе кише- до класе 9А према 12208.

Звучна изолација до класе заштите 30-34 db.

Портал је са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Геометрију и

начин отварања извести по угледу на постојеће . Врата су од

пластифицираних ал . профила са побољшаним термичким прекидом .

Профили су опремљени трајним заптивкама , лајснама и окапницом . Плот

врата је застакљен трослојним нискоемисионим термопан стаклом са

аргоном 6+16+6+16+6 мм где је споља противпровално панплекс стакло .

Крило врата је у доњој зони има парапет висине 60цм од двостраног

равног пл.ал. лима и каменом вуном између .Врата су снабдевена

механизмом за самозатварање .Спољна страна је у равни стакла док је

унутрашња удебљана ка унутрашњем простору , према горе наведеном

опису слојева.Сви профили портала су са равним  ивицама без заобљења .

Рукохват је вертикалан  кружног пресека пречника 42мм

пластифициран.Врата су опремљена првокласним оковом и заптивкама ,

са три шарке по висини и цилиндар бравом са три кључа , као и

механизмом за фиксирање крила , еквивалентно СИЕГЕНИА квалитета .

Прибавити све АТЕСТЕ важеће у Републици Србији .

Тачне мере и детаље везано за уградњу дужан је да обезбеди

испоручилац.

ПРИЗЕМЉЕ ПРИЗЕМЉЕ ПРИЗЕМЉЕ ПРИЗЕМЉЕ

1

5

290X290

ЗАСТАКЉЕНИ ВИШЕДЕЛНИ ФАСАДНИ ПОРТАЛ СА

ЈЕДНИМ ДВОКРИЛНИМ УЛАЗНИМ ВРАТИМА ДИМ . 290/290мм

Набавка материјала , израда, испорука и уградња фиксног

улазног портала . Оквир, хоризонталне и вертикалне пречке од

алуминијумских пластифицираних профила са побољшаним термичким

прекидом.Фиксни делови застакљени трослојним нискоемисионим

термопан стаклом са аргоном 6+16+6+16+6 мм. Спољно стакло провидно

"памплекс". Парапет израдити од панела висине 60цм од двостраног

равног пл.ал. лима и каменом вуном између .

Укупна проводљивост топлоте по отвору 1,2 или боља,

Uw=max 1,2W/m2.

Доказ: Сертификат прихватљив у Е U.

Противпровална отпорност- RC 2 (ЕNV 1627) у приземљу,

а на спрату RC 1.

Пропусност ваздуха- класа 4 према Е N 12207.

Заптивање на ударе кише- до класе 9А према 12208.

Звучна изолација до класе заштите 30-34 db.

Портал је са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Геометрију и

начин отварања извести по угледу на постојеће . Врата су од

пластифицираних ал . профила са побољшаним термичким прекидом .

Профили су опремљени трајним заптивкама , лајснама и окапницом . Плот

врата је застакљен трослојним нискоемисионим термопан стаклом са

аргоном 6+16+6+16+6 мм где је споља противпровално панплекс стакло .

Крило врата је у доњој зони има парапет висине 60цм од двостраног

равног пл.ал. лима и каменом вуном између .Врата су снабдевена

механизмом за самозатварање .Спољна страна је у равни стакла док је

унутрашња удебљана ка унутрашњем простору , према горе наведеном

опису слојева.Сви профили портала су са равним  ивицама без

заобљења.

Рукохват је вертикалан  кружног пресека пречника 42мм

пластифициран.Врата су опремљена првокласним оковом и заптивкама ,

са три шарке по висини и цилиндар бравом са три кључа , као и

механизмом за фиксирање крила , еквивалентно СИЕГЕНИА квалитета .

Прибавити све АТЕСТЕ важеће у Републици Србији .

Тачне мере и детаље везано за уградњу дужан је да обезбеди

испоручилац.

ПРИЗЕМЉЕ

1

6

270X280

ЗАСТАКЉЕНИ ВИШЕДЕЛНИ ФАСАДНИ ПОРТАЛ СА

ДВОЈА ДВОКРИЛНА УЛАЗНА ВРАТА ДИМ . 270/290мм

Набавка материјала , израда, испорука и уградња фиксног

улазног портала. Оквир, хоризонталне и вертикалне пречке од

алуминијумских пластифицираних профила са побољшаним термичким

прекидом.Фиксни делови застакљени трослојним нискоемисионим термопан

стаклом са аргоном 6+16+6+16+6 мм. Спољно стакло провидно "памплекс".

Парапет израдити од панела висине 60цм од двостраног равног пл .ал. лима и

каменом вуном између .

Укупна проводљивост топлоте по отвору 1,2 или боља,

Uw=max 1,2W/m2.

Доказ: Сертификат прихватљив у Е U.

Противпровална отпорност- RC 2 (ЕNV 1627) у приземљу,

а на спрату RC 1.

Пропусност ваздуха- класа 4 према Е N 12207.

Заптивање на ударе кише- до класе 9А према 12208.

Звучна изолација до класе заштите 30-34 db.

Портал је са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Геометрију и начин

отварања извести по угледу на постојеће . Врата су од пластифицираних ал .

профила са побољшаним термичким прекидом . Профили су опремљени

трајним заптивкама, лајснама и окапницом . Плот врата је застакљен

трослојним нискоемисионим термопан стаклом са аргоном 6+16+6+16+6 мм

где је споља противпровално панплекс стакло . Крило врата је у доњој зони

има парапет висине 60цм од двостраног равног пл .ал. лима и каменом вуном

између.Врата су снабдевена механизмом за самозатварање .Спољна страна

је у равни стакла док је унутрашња удебљана ка унутрашњем простору ,

према горе наведеном опису слојева .Сви профили портала су са равним

ивицама без заобљења .

Рукохват је вертикалан  кружног пресека пречника 42мм

пластифициран.Врата су опремљена првокласним оковом и заптивкама , са

три шарке по висини и цилиндар бравом са три кључа , као и механизмом за

фиксирање крила, еквивалентно СИЕГЕНИА квалитета . Прибавити све

АТЕСТЕ важеће у Републици Србији .

Тачне мере и детаље везано за уградњу дужан је да обезбеди испоручилац .

ПРИЗЕМЉЕ

1
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ПРИЗЕМЉЕ/ 1.СПРАТ
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1

УЛАЗНА ВРАТА СА НАДСВЕТЛОМ И ЈЕДНИМ ДВОКРИЛНИМ УЛАЗНИМ

ВРАТИМА ДИМ. 130/280мм

Набавка материјала , израда, испорука и уградња фиксног

улазног портала. Оквир, хоризонталне и вертикалне пречке од

алуминијумских пластифицираних профила са побољшаним термичким

прекидом.Фиксни делови застакљени трослојним нискоемисионим термопан

стаклом са аргоном 6+16+6+16+6 мм. Спољно стакло провидно "памплекс".

Портал је са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Геометрију и начин

отварања извести по угледу на постојеће . Врата су од пластифицираних ал .

профила са побољшаним термичким прекидом .

Укупна проводљивост топлоте по отвору 1,2 или боља,

Uw=max 1,2W/m2.

Доказ: Сертификат прихватљив у Е U.

Противпровална отпорност- RC 2 (ЕNV 1627) у приземљу,

а на спрату RC 1.

Пропусност ваздуха- класа 4 према Е N 12207.

Заптивање на ударе кише- до класе 9А према 12208.

Звучна изолација до класе заштите 30-34 db.

Профили су опремљени трајним заптивкама , лајснама и окапницом . Плот

врата је застакљен трослојним нискоемисионим термопан стаклом са

аргоном 6+16+6+16+6 мм где је споља противпровално панплекс стакло .

Крило врата је у доњој зони има парапет висине 60цм од двостраног равног

пл.ал. лима и каменом вуном између .Врата су снабдевена механизмом за

самозатварање.Спољна страна је у равни стакла док је унутрашња

удебљана ка унутрашњем простору , према горе наведеном опису

слојева.Сви профили портала су са равним  ивицама без заобљења .

Рукохват је вертикалан  кружног пресека пречника 42мм

пластифициран.Врата су опремљена првокласним оковом и заптивкама , са

три шарке по висини и цилиндар бравом са три кључа , као и механизмом за

фиксирање крила, еквивалентно СИЕГЕНИА квалитета . Прибавити све

АТЕСТЕ важеће у Републици Србији .

Тачне мере и детаље везано за уградњу дужан је да обезбеди испоручилац .

130X280 270X290

фиксни портал са сегметима са

вентус механизмом

1

ЗАСТАКЉЕНИ ВИШЕДЕЛНИ ФАСАДНИ ПОРТАЛ

ДИМ. 270/290мм

Оквир, хоризонталне и вертикалне пречке од

алуминијумских пластифицираних профила са

побољшаним термичким прекидом. Фиксни

делови застакљени трослојним нискоемисионим

термопан стаклом са аргоном 6+16+6+16+6 мм са

термопрекидом, са ојачаним челичним

нерђајућим профилима.

Укупна проводљивост топлоте по отвору 1,2 или

боља,

Uw=max 1,2W/m2.

Доказ: Сертификат прихватљив у Е U.

Противпровална отпорност- RC 2 (ЕNV 1627) у

приземљу,

а на спрату RC 1.

Пропусност ваздуха- класа 4 према Е N 12207.

Заптивање на ударе кише- до класе 9А према

12208.

Звучна изолација до класе заштите 30-34 db.

Геометрију и начин отварања извести по угледу

на постојеће . Профили су опремљени трајним

заптивкама, лајснама и окапницом. Плот  је

застакљен трослојним нискоемисионим термопан

стаклом са аргоном 6+16+6+16+6 мм где је споља

противпровално панплекс стакло.Спољна страна

је у равни стакла док је унутрашња удебљана ка

унутрашњем простору, према горе наведеном

опису слојева.Сви профили портала су са равним

ивицама без заобљења.

Тачне мере и детаље везано за уградњу дужан је

да обезбеди испоручилац .

13 14

125X200

15

1 1

ЗАСТАКЉЕНИ ВИШЕДЕЛНИ ФАСАДНИ ПОРТАЛ

СА ЈЕДНИМ ДВОКРИЛНИМ УЛАЗНИМ

ВРАТИМА ДИМ. 564/340мм

 Оквир, хоризонталне и вертикалне пречке од

алуминијумских пластифицираних профила са

термицким прекидом.

Укупна проводљивост топлоте по отвору 1,2 или

боља,

Uw=max 1,2W/m2.

Доказ: Сертификат прихватљив у Е U.

Противпровална отпорност- RC 2 (ЕNV 1627) у

приземљу,

а на спрату RC 1.

Пропусност ваздуха- класа 4 према Е N 12207.

Заптивање на ударе кише- до класе 9А према

12208.

Звучна изолација до класе заштите 30-34 db.

Фиксни делови застакљени једнослојним

термопан стаклом са аргоном 6+16+6мм.

Парапет израдити од панела висине 90цм ,од

двостраног равног пл.ал. лима и каменом вуном

између.

Димензија отвора салтерског прозора је x/ y

цм.Прозор је опремљен првокласним оковом и

заптивкама .Сви профили портала су са равним

ивицама без заобљења.Спољна страна је у

равни стакла док је унутрашња удебљана ка

унутрашњем простору, према горе наведеном

опису слојева.

 Прибавити све АТЕСТЕ важеће у Републици

Србији. Тачне мере и детаље везано за уградњу

дужан је да обезбеди испоручилац .

395X350

1. СПРАТ ПРИЗЕМЉЕ

вентус механизам

ЗАСТАКЉЕНИ ЈЕДНОДЕЛНИ ФАСАДНИ

ПОРТАЛ ДИМ. 125/200мм

Оквир, хоризонталне и вертикалне пречке од

алуминијумских пластифицираних профила са

побољшаним термичким прекидом. Фиксни

делови застакљени трослојним нискоемисионим

термопан стаклом са аргоном 6+16+6+16+6 мм

са термопрекидом, са ојачаним челичним

нерђајућим профилима.

Укупна проводљивост топлоте по отвору 1,2 или

боља,

Uw=max 1,2W/m2.

Доказ: Сертификат прихватљив у Е U.

Противпровална отпорност- RC 2 (ЕNV 1627) у

приземљу,

а на спрату RC 1.

Пропусност ваздуха- класа 4 према Е N 12207.

Заптивање на ударе кише- до класе 9А према

12208.

Звучна изолација до класе заштите 30-34 db.

Геометрију и начин отварања извести по угледу

на постојеће . Профили су опремљени трајним

заптивкама, лајснама и окапницом. Плот  је

застакљен трослојним нискоемисионим термопан

стаклом са аргоном 6+16+6+16+6 мм где је

споља противпровално панплекс стакло.Спољна

страна је у равни стакла док је унутрашња

удебљана ка унутрашњем простору, према горе

наведеном опису слојева.Сви профили портала

су са равним  ивицама без заобљења.

Тачне мере и детаље везано за уградњу дужан је

да обезбеди испоручилац .

ПРИЗЕМЉЕ

265X200

1. СПРАТ

ЗАСТАКЉЕНИ ВИШЕДЕЛНИ ФАСАДНИ ПОРТАЛ 565/200мм

Набавка материјала, израда, испорука и уградња фиксног

улазног портала портала. Оквир, хоризонталне и вертикалне

пречке од  алуминијумских пластифицираних профила са

побољсаним термицким прекидом.Фиксни делови застакљени

трослојним нискоемисионим термопан стаклом са аргоном

6+16+6+16+6 мм са термопрекидом, са ојачаним челичним

нерђајућим профилима .

Укупна проводљивост топлоте по отвору 1,2 или боља,

Uw=max 1,2W/m2.

Доказ: Сертификат прихватљив у Е U.

Противпровална отпорност- RC 2 (ЕNV 1627) у приземљу,

а на спрату RC 1.

Пропусност ваздуха- класа 4 према Е N 12207.

Заптивање на ударе кише- до класе 9А према 12208.

Звучна изолација до класе заштите 30-34 db.

Геометрију и нацин отварања извести по угледу на постојеце.

Профили су опремљени трајним заптивкама, лајснама и

окапницом. Плот  је застакљен трослојним нискоемисионим

термопан стаклом са аргоном 6+16+6+16+6 мм где је споља

противпровално панплекс стакло.Спољна страна је у равни

стакла док је унутрашња удебљана ка унутрашњем простору,

према горе наведеном опису слојева.Сви профили портала су са

равним  ивицама без заобљења.

Тачне мере и детаље везано за уградњу дужан је да обезбеди

испоручилац.

фиксни портал са сегметима са вентус

механизмом
око вертикалне осе

145X340

УЛАЗНА ВРАТА СА НАДСВЕТЛОМ И ЈЕДНИМ ДВОКРИЛНИМ УЛАЗНИМ

ВРАТИМА ДИМ. 145/340мм

Набавка материјала , израда, испорука и уградња фиксног

улазног портала . Оквир, хоризонталне и вертикалне пречке од

алуминијумских пластифицираних профила са побољшаним термичким

прекидом.Фиксни делови застакљени трослојним нискоемисионим

термопан стаклом са аргоном 6+16+6+16+6 мм. Спољно стакло провидно

"памплекс". Парапет израдити од панела висине 60цм од двостраног

равног пл.ал. лима и каменом вуном између .

Укупна проводљивост топлоте по отвору 1,2 или боља,

Uw=max 1,2W/m2.

Доказ: Сертификат прихватљив у Е U.

Противпровална отпорност- RC 2 (ЕNV 1627) у приземљу,

а на спрату RC 1.

Пропусност ваздуха- класа 4 према Е N 12207.

Заптивање на ударе кише- до класе 9А према 12208.

Звучна изолација до класе заштите 30-34 db.

Портал је са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Геометрију и

начин отварања извести по угледу на постојеће . Врата су од

пластифицираних ал . профила са побољшаним термичким прекидом .

Профили су опремљени трајним заптивкама , лајснама и окапницом . Плот

врата је застакљен трослојним нискоемисионим термопан стаклом са

аргоном 6+16+6+16+6 мм где је споља противпровално панплекс стакло .

Крило врата је у доњој зони има парапет висине 60цм од двостраног

равног пл.ал. лима и каменом вуном између .Врата су снабдевена

механизмом за самозатварање .Спољна страна је у равни стакла док је

унутрашња удебљана ка унутрашњем простору , према горе наведеном

опису слојева.Сви профили портала су са равним  ивицама без

заобљења.

Рукохват је вертикалан  кружног пресека пречника 42мм

пластифициран.Врата су опремљена првокласним оковом и заптивкама ,

са три шарке по висини и цилиндар бравом са три кључа , као и

механизмом за фиксирање крила , еквивалентно СИЕГЕНИА квалитета .

Прибавити све АТЕСТЕ важеће у Републици Србији .

Тачне мере и детаље везано за уградњу дужан је да обезбеди

испоручилац.

300X280

фиксни портал са сегметима са вентус

механизмом у горња 2 крила

1.СПРАТ / 2.СПРАТ

ЗАСТАКЉЕНИ ВИШЕДЕЛНИ ФАСАДНИ ПОРТАЛ 300/280мм

Набавка материјала, израда, испорука и уградња фиксног

улазног портала портала. Оквир, хоризонталне и вертикалне

пречке од  алуминијумских пластифицираних профила са

побољсаним термицким прекидом.Фиксни делови

застакљени трослојним нискоемисионим термопан стаклом

са аргоном 6+16+6+16+6 мм са термопрекидом, са ојачаним

челичним нерђајућим профилима .

Укупна проводљивост топлоте по отвору 1,2 или боља,

Uw=max 1,2W/m2.

Доказ: Сертификат прихватљив у Е U.

Противпровална отпорност- RC 2 (ЕNV 1627) у приземљу,

а на спрату RC 1.

Пропусност ваздуха- класа 4 према Е N 12207.

Заптивање на ударе кише- до класе 9А према 12208.

Звучна изолација до класе заштите 30-34 db.

Геометрију и начин отварања извести по угледу на постојеће.

Профили су опремљени трајним заптивкама, лајснама и

окапницом. Плот  је застакљен трослојним нискоемисионим

термопан стаклом са аргоном 6+16+6+16+6 мм где је споља

противпровално панплекс стакло.Спољна страна је у равни

стакла док је унутрашња удебљана ка унутрашњем простору,

према горе наведеном опису слојева.Сви профили портала

су са равним  ивицама без заобљења.

Тачне мере и детаље везано за уградњу дужан је да

обезбеди испоручилац .

300X430

фиксни портал са сегметима са вентус

механизмом у горња 2 крила

ЗАСТАКЉЕНИ ВИШЕДЕЛНИ ФАСАДНИ ПОРТАЛ 300/280мм

Набавка материјала, израда, испорука и уградња фиксног

улазног портала портала. Оквир, хоризонталне и вертикалне

пречке од  алуминијумских пластифицираних профила са

побољсаним термицким прекидом.Фиксни делови

застакљени трослојним нискоемисионим термопан стаклом

са аргоном 6+16+6+16+6 мм са термопрекидом, са ојачаним

челичним нерђајућим профилима .

Укупна проводљивост топлоте по отвору 1,2 или боља,

Uw=max 1,2W/m2.

Доказ: Сертификат прихватљив у Е U.

Противпровална отпорност- RC 2 (ЕNV 1627) у приземљу,

а на спрату RC 1.

Пропусност ваздуха- класа 4 према Е N 12207.

Заптивање на ударе кише- до класе 9А према 12208.

Звучна изолација до класе заштите 30-34 db.

Геометрију и начин отварања извести по угледу на

постојеће. Профили су опремљени трајним заптивкама,

лајснама и окапницом. Плот  је застакљен трослојним

нискоемисионим термопан стаклом са аргоном 6+16+6+16+6

мм где је споља противпровално панплекс стакло.Спољна

страна је у равни стакла док је унутрашња удебљана ка

унутрашњем простору, према горе наведеном опису

слојева.Сви профили портала су са равним  ивицама без

заобљења.

Тачне мере и детаље везано за уградњу дужан је да

обезбеди испоручилац .

70X335

око вертикалне осе
фиксни портал са сегметима са

вентус механизмом

УЛАЗНА ВРАТА СА НАДСВЕТЛОМ И ЈЕДНИМ

ЈЕДНОКРИЛНИМ УЛАЗНИМ ВРАТИМА ДИМ.  70/335мм

Набавка материјала , израда, испорука и уградња фиксног

улазног портала . Оквир, хоризонталне и вертикалне пречке

од  алуминијумских пластифицираних профила са

побољшаним термичким прекидом .Фиксни делови

застакљени трослојним нискоемисионим термопан стаклом

са аргоном 6+16+6+16+6 мм. Спољно стакло провидно

"памплекс".

Укупна проводљивост топлоте по отвору 1,2 или боља,

Uw=max 1,2W/m2.

Доказ: Сертификат прихватљив у Е U.

Противпровална отпорност- RC 2 (ЕNV 1627) у приземљу,

а на спрату RC 1.

Пропусност ваздуха- класа 4 према Е N 12207.

Заптивање на ударе кише- до класе 9А према 12208.

Звучна изолација до класе заштите 30-34 db.

Портал је са ојачаним челичним нерђајућим профилима.

Геометрију и начин отварања извести по угледу на постојеће .

Врата су од пластифицираних ал . профила са побољшаним

термичким прекидом . Профили су опремљени трајним

заптивкама, лајснама и окапницом . Крило врата је од

двостраног равног пл .ал. лима и каменом вуном између .

Врата су снабдевена механизмом за самозатварање . Сви

профили портала су са равним ивицама без заобљења .

Рукохват је вертикалан  кружног пресека пречника 42мм

пластифициран.Врата су опремљена првокласним оковом и

заптивкама, са три шарке по висини и цилиндар бравом са

три кључа, као и механизмом за фиксирање крила ,

еквивалентно СИЕГЕНИА квалитета . Прибавити све АТЕСТЕ

важеће у Републици Србији .

Тачне мере и детаље везано за уградњу дужан је да

обезбеди испоручилац .

ИЗГЛЕД

ЗИДАРСКА МЕРА

(од малтера до малтера)

НАЧИН ОТВАРАЊА

ОПИС

НАЧИН ОТВАРАЊА

ПРИЗЕМЉЕ

1. СПРАТ

2. СПРАТ

УКУПНО

УКУПНО

101X205

око вертикалне осе

лева десна

ПРОТИВПОЖАРНА ВРАТА

1 1

6

4 2

2X70/201

око вертикалне осе

1

1

JЕДНОКРИЛНA ПРОТИВПОЖАРНA ВРАТА ДИМ.

110/210, ознаке 1 шеми браварије, атестиране на пожар

30мин. Врата су са магнетним контактом са сигналом за

ПТП централу,

Конструкција је од кутијастих челичних профила ,

двострано обложена челичним лимом д=8мм, са испуном

од негориве минералне вуне д=5цм. Финална обрада је

бојење заштитном бојом и 2 пута мат бојом за метал у

тону по избору пројектанта.Оков према начину отварања,

са 3 шарке по висини. Врата опремити укопаном

цилиндар бравом са три кључа и аутоматом за

самозатварање и потпуно дихтовање све у СИЕГЕНИА

квалитету. Завршна обрада пластификацијом у боји по

избору инвеститора.

Сви елементи ове позиције морају да имају сертификат о

квалитету. Радионички детаљи, пре производње морају

да имају сагласност пројектанта.

Позиција се уграђује према овереном елаборату .

2ОЗНАКА 1

3

1

ДВОКРИЛНA ПРОТИВПОЖАРНA ВРАТА ДИМ 140/200,

ознаке 2 у шеми браварије, атестиране на пожар

60мин.Врата су са магнетним дрзацима.

Конструкција је од кутијастих челичних профила,

двострано обложена челичним лимом д=8мм,

са испуном од негориве минералне вуне д=5цм.

Финална обрада је бојење заштитном бојом и 2 пута мат

бојом за метал у тону по избору пројектанта.

Оков према начину отварања, са 3 шарке по висини.

Врата опремити укопаном цилиндар бравом са три

кључа и аутоматом за самозатварање и потпуно

дихтовање све у сиегениа квалитету.

Сви елементи ове позиције морају да имају сертификат о

квалитету. Завршна обрада пластификацијом у боји по

избору инвеститора. Радионички детаљи, пре

производње морају да имају сагласност пројектанта.

Позиција се уграђује према овереном елаборату.

двокрилна

ИЗГЛЕД

ЗИДАРСКА МЕРА

(од малтера до малтера)

НАЧИН ОТВАРАЊА

ОПИС

ПОЗИЦИЈА

УКУПНО

270X200

једно крило се отвара помоћу вентус механизма

37

ОЗНАКА

270X200

ПРИЗЕМЉЕ

2

125

ПРИЗЕМЉЕ

једно крило се отвара помоћу вентус механизма

375X222

22

ФИСКУЛТУРНА САЛА

горње крило се отвара помоћу вентус механизма

265X200

4

15

ПРИЗЕМЉЕ

једно крило се отвара помоћу вентус механизма

67 1. СПРАТ 28 2. СПРАТ 30

1 3

270X100

5

7

оба крила се отварају помоћу вентус механизма

265X100

6

2

ПРИЗЕМЉЕ

једно крило од 3 се отвара помоћу вентус механизма

133X100

7

6

крило се отвара помоћу вентус механизма

162X100

8

6

крило се отвара помоћу вентус механизма

150X222

9

1

сва крила су фиксна

126X100

10

3

ПРИЗЕМЉЕ

крило се отвара помоћу вентус механизма

60X100

11

3

ПРИЗЕМЉЕ

135X100

12

1

ПРИЗЕМЉЕ

крило се отвара oко вертикалне осе и

помоћу вентус механизма

150X100

13

1

ПРИЗЕМЉЕ

једно крило се отвара помоћу вентус механизма

180X200

14

1

ПРИЗЕМЉЕ

једно крило се отвара помоћу вентус механизма

300X200

15

3

ПРИЗЕМЉЕ

крило се отвара oко вертикалне осе и

помоћу вентус механизма

једно крило се отвара oко вертикалне осе, друго

помоћу вентус механизма а осталa 2 су фикснa

ФИСКУЛТУРНА САЛАПРИЗЕМЉЕ 2 1. СПРАТ 2 2. СПРАТ 2 ПРИЗЕМЉЕ 2 1. СПРАТ 2 2. СПРАТ 2ПРИЗЕМЉЕ

Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са

шестокоморним системом профила  са термопрекидом и

унутрашњим ојачањем од челика минималне дебљине 1.5мм.

Геометрију и начин отварања извести по угледу на постојеће.

Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом

на угловима. Стакло-равно трослојно нискоемисионо ТЕРМОПАН

4+8+4+8+4мм пуњено аргоном. Минимална ширина профила 82мм

са 2 дихтунга Uw=max0,98W/м2 или боља.

Укупна проводљивост топлоте по отвору 1,2 или боља,

Uw=max 1,2W/m2.

Доказ: Сертификат прихватљив у Е U.

Боја профила - бело мат.

Противпровална отпорност- RC 2 (ЕNV 1627) у приземљу, а на

спрату RC 1

Пропусност ваздуха- класа 4 према Е N 12207.

Заптивање на ударе кише- до класе 9А према 12208.

Звучна изолација до класе заштите 30-34 db.

Крила опремити са свим потребним оковом по срб-у, за отварање

према шеми. Сви профили прозора су са равним ивицама без

заобљења. Сви елементи морају бити атестирани на потпуно

дихтовање и отпорност на ветар. У ове радове улази и обрада

шпалетни. (Обрада шпалетни пластичним малтером (бавалит)

ваљањем. Подлога мора бити здрава и сува. Подлогу очистити и

импрегнирати изолационом масом, ради боље везе. Отворе и друго

заштитити ПВЦ фолијом што улази у цену.

Тачне мере и детаље везано за уградњу дужан је да обезбеди

испоручилац.

Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са

шестокоморним системом профила  са термопрекидом и

унутрашњим ојачањем од челика минималне дебљине 1.5мм.

Геометрију и начин отварања извести по угледу на постојеће.
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Укупна проводљивост топлоте по отвору 1,2 или боља,

Uw=max 1,2W/m2.
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ШЕМЕ СПОЉАШЊЕ ПВЦ СТОЛАРИЈЕ


