BOČNA FASADA
zaključek venca, Alu pločevina 1mm, r.š.490mm,
hor. stiki podloženi s trakovi pločevine, podloga za
naleganje pločevine OSB4-22mm

2.73

0.05

0.05

0.28

FRONTALNA FASADA

2.33
2.44

cilindrična ključavnica
vgrajena v škatlo iz Fe pločevine
varjeno na L nosilni okvir

2.44

2.33

fasadna obloga - ekspandirana pločevina
vijačena na nosilne kovinske okvirje

0.89

VZDOLŽNI PREREZ

0.90
2.68

0.17

0.89

1.48

1.48

0.03

0.05

0.03

0.05

dvokrilna vrata 2x148 / 244cm
fasadna obloga - ekspandirana pločevina
vijačena na nosilne kovinske okvirje

0.17

3.30

zaključek venca, Alu pločevina 1,5mm, r.š.490mm,
hor. stiki podloženi s trakovi pločevine, podloga za
naleganje pločevine OSB4-22mm

PREČNI PREREZ

na okvir privarjena 'L' prirobnica 70 / 50/ 10 mm ( 2x)
pritrditev z vijačenjem na HEA

1%

0.10

3%

0.12

0.12

lesena letev 6 / 6 cm

0.28
0.12 0.15

0.10

+2.75

nosilni profil HEA 120mm

sekundarni nosilni profil
strehe C80

nosilni profil HEA 120mm
v naklonu 1%

nosilni profil HEA 120mm
nosilni okvir L profil 50/50/3mm

elektro omarica DEA
(30 / 60 /80 )

DEA - 80 / 158 / 122cm

DEA - 80 / 158 / 122cm

0.30

ZU.Uo.2
stojalo za kolesa

0.90

travni tlakovci 20/20cm z distančniki 3cm za travno
fugo
pesek
ločilni sloj
nosilni nevezani sloj : drobljenec
utrjeno nasutje
raščen teren, utrjeno mešano nasutje

2.52

2.52

ZU.T.5

2.47

podstavek za omarico - Fe pločevina 'L' oblike
(300 / 600 / 600mm) , d=8mm, vijačeno
na HEA profil preko 'U' profila privarjenega
na hrbet

2.51

0.79

fasadna obloga - ekspandirana pločevina

vertikala odvodnjavanja
Ø100mm, preboj talne plošče in
pasovnega temelja , preboj tesnjen s
trajnoelastičnim kitom
in pokrit s prirobnico iz Alu pločevine

nivo zatravljenega terena

0.05

0.05

0.10

-0.80

preboj temelja 20 / 20 cm

peskolov
0.13

0.40

0.20

0.80

AB temelj MB 15 v/š/g 20/30/30 cm
0.80

AB temelj MB 15 v/š/g 20/30/30 cm

0.80

AB temelj MB 15 v/š/g 20/30/30 cm

0.05
0.47

0.40

drenažno nasutje

+0.00

0.03

sidranje stojala za kolesa (ZU.Uo.2) v AB temelj

0.27

0.30

1.73

0.30

1.73

0.30

0.27

0.30

2.16

0.30

0.30

7.65

0.11

preboj temelja 20 / 20 cm
-47 do -67 cm

AB temelj MB 15 v/š/g 20/30/30 cm
sidranje stojala za kolesa (ZU.Uo.2)

AB temelj MB 15 v/š/g 20/30/30 cm
sidranje stojala za kolesa (ZU.Uo.2)

0.30

0.40

*splošno

ZU.Uo.2
*stojalo za kolesa
DEA - 80 / 158 / 122cm

0.26

0.30

1.73

0.30

1.73

0.30

0.31
elektro omarica DEA
(30 / 60 /80 )

3.30

1%

pritrditev okvirjev z vijačenjem - na HEA
privarjena prirobnica 100/100/10 mm ( 2x)

podstavek za omarico - Fe pločevina 'L'
oblike (300 / 600mm) , d=8mm, vijačeno
na HEA profil preko 'U' profila privarjenega
na hrbet

+0.00
-0.20

1%

KOLESARNICA

dvokrilna vrata , ekspandirana pločevina
na Fe okvirju , zaklepanje -cilindrična
ključavnica

0.74

ZU.T.5
*travni tlakovci

*barva vseh vidnih kovinskih delov po izboru projektanta po barvni lestvici RAL ali NCS. Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati barvni vzorec
in ga predložiti v potrditev projektantu
*izvajalec je pred izvedbo dolžan preveriti in uskladiti vgradne gradbene mere z izvajalcem gradbenih del in projektantom
*izvajalec je dolžan uporabiti ustrezno protikorozijsko zaščito vseh kovinskih delov in nanjo nuditi garancijo
*izvajalec je dolžan predložiti delavniške načrte v potrditev odgovornemu vodji projekta in projektantu gradbenih konstrukcij

opis - tip

nadstrešnica in prostor za DEA s kovinsko nosilno konstrukcijo in fasadno oblogo iz dekapirane pločevine
izvedba po načrtu gradbenih konstrukcij, finalni vrhnji sloj obdelan kot v sestavi ZU.T.4
OPOMBA - talna plošča je dimezionirana na težo predvidenega DEA , pred izvedbo je potrebno uskladiti detajle vgradnje in preveriti težo!

talna plošča

nosilna konst. - nadstrešnica izvedba po načrtu gradbenih konstrukcij iz profilov HEA120 in C80
protikorozijska zaščita - vroče cinkanje , finalna obdelava prašno barvano
podkonstrukcija fasadne
obloge

montažni okvirji iz L kotnikov 50 / 50 /3mm in T profilov 50 / 50 / 3mm, okvirji fiksirani na nosilno konst. preko privarjenih prirobnic iz

fasadna obloga

dekapirana pločevina , šestkotna 45 x13x5 , debelina mat.3mm , odprtost 24% iz plošč višine 3000mm , vijačena na nosilne okvirje

Fe pločevine 8mm skozi predpripravljene izvrtine , protikorozijska zaščita - vroče cinkanje , finalna obdelava prašno barvano
protikorozijska zaščita - vroče cinkanje , finalna obdelava prašno barvano
dvokrilna vrata 2x148 / 233 cm , izvedba v enakem detajlu kot fasada, montaža na šarnir tečaje , zaklepanje s cilindrično ključavnico
protikorozijska zaščita - vroče cinkanje , finalna obdelava prašno barvano

streha

0.74

fasadna obloga - ekspandirana pločevina

prikaz pločevine fasadne obloge

1.48

+0.00
-0.80

strešna sestava ZU.S.1 (prodec / hidroizolacija / OSB4 22mm - plošče barvane s spodnje strani)
strešna obroba - barvana Alu pločevina r.š. 49cm , d=1,5mm , hor. stiki podloženi s trakovi pločevine

fasadna obloga

0.74

+0.00
-0.40

na okvir privarjena prirobnica 100/10 mm ( 2x)
pritrditev z vijačenjem na HEA
hor. spoj okvirjev z vijačenjem prirobnica Fe pločevina 50 / 100 / 8mm

na okvir privarjena prirobnica 'L' 50/50/8 mm (
2x) pritrditev z vijačenjem na HEA
vert. T profil okvirja 50/50mm
0.17
0.17

+0.00
-0.80

1

nosilna konst. - temelji in

vrata v fasadni oblogi

nosilni okvir L profil 50/50/3mm
2.45

Element: kolesarnica in
prostor DEA
Št. kos.:

odpiranje vrat

ZU.Uo.2
*stojalo za kolesa

tečaji - šarnir , fiksirani
na okvir iz L profila
0.17
0.17

vertikala odvodnjavanja
Ø100mm, preboj talne plošče in
pasovnega temelja , preboj tesnjen s
trajnoelastičnim kitom
in pokrit s prirobnico iz Alu pločevine

0.11

0.74

0.57

0.40

+0.00
-0.80

0.30

Oznaka: ZU.KO

fasadna obloga - ekspandirana pločevina
2.26

0.20

3.08

1.48

0.27

manipulacijska površina

TLORIS

AB temelj MB 15 v/š/g 20/30/30 cm
sidranje stojala za kolesa (ZU.Uo.2)

2.70

0.89
0.12
0.12
4.89

0.30

0.78

0.90
0.90
2.46
2.16

0.89
0.78

0.12
0.12
0.30

7.65
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Naziv objekta:

Večnamenska športna dvorana

Vsebina risbe:

Sheme in detajli elementov zunanje ureditve

Merilo:

Datum:

julij 2017

Številka lista:

M 1:20
ZU.Sh.1

Oznaka: ZU.R1.a

ZU.St

Element: zunanje tribune
iz AB prefabriciranih
robnikov
t.m.
136 ( ZU.R1.a)
kos
8 ( ZU.St)
*splošno

2.00 razdalja od atletske steze

2.52
0.12

0.68

0.12

0.80

0.68

0.12

0.68

0.80

0.12

0.80

trata na raščenem terenu
nivelacija terena do roba tribune

+1.60

opis - tip

zunanja tribuna iz prefabriciranih betonskih robnikov in sedalno površino iz travnih tlakovcev

vgradnja
material
zaščita / obdelava
barva
opis sestave tribune

robniki vbetonirani v podložni beto na utrejenem nasutju
prefabricirani beton, armiran , zmrzlinsko odporen - izdelava kalupa po dogovoru z izvajalcem, debelina elementov 12cm
premaz za zaščito proti vodi , finalna površina brušena , zunanji robovi / front sedišč in zgornji robovi stopnic posneti pod kotom cca1cm
pigment in granulacija po dogovoru s projektantom
čela tribune - Zu.R.1a - prefabricirani betonski robniki s posnetimi zunanjimi robovi , dim. 200 / 60 / 12cm , vbetonirani v podložni beton
stopnice tribune - ZU.St - prefabricirane betonske stopnice , dim. 120 / 40 / 20 , položene na podložni beton
sediščni del tribune - ZU.T.5* - travni tlakovci na utrjenem nasutju

580.95m.n.v.
0.40

zunanji robovi posneti pod kotom

*barva vseh vidnih kovinskih delov po izboru projektanta po barvni lestvici RAL ali NCS. Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati barvni vzorec
uporabljenih materilaov in ga predložiti v potrditev projektantu
*izvajalec je pred izvedbo dolžan preveriti in uskladiti vgradne gradbene mere z izvajalcem gradbenih del in projektantom
*izvajalec je dolžan uporabiti ustrezno protikorozijsko zaščito vseh kovinskih delov in nanjo nuditi garancijo
*izvajalec je ob izkopu dolžan preveriti ustreznost podlage za temeljenje in po potrebi prilagoditi način temeljenja dejanskemu stanju

Zu.T.5*

+1.20

linija obstoječega terena

0.40

zunanji robovi posneti pod kotom

0.40

1.60

0.70

+0.80

0.06

+0.40

0.50

+0.00

579.59m.n.v.

0.20

0.10

0.54
0.70

* višina
zmrzlinsko odpornih atletska steza
trata na raščenem
terenu
materialov min.70cm

0.40

stopnica na
podložnem betonu
v/ š/g 20 /120/40cm

0.10

utrjen tamponski nasip
uvaljan v plasteh po 25cm

0.70

linija predvidenega izkopa

-0.40

PREČNI PREREZ M 1:20

Guzic Trplan Arhitekti

Gužič Trplan arhitekti,d.o.o.,Ciril Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 014269932, fax:014269933

Naziv objekta:

Večnamenska športna dvorana

Vsebina risbe:

Sheme in detajli elementov zunanje ureditve

Merilo:

M 1:20

Datum:

avgust 2013

Številka lista:

Zu.Sh.2

ZU..S.1
Oznaka: ZU.Og.3

PARCIALNI PREREZ STOPNIC ZU.S.1 / ROČAJ OGRAJE ZU.Og.3

ZU.S.1

0.06

0.06

Element: prefabricirane
AB stopnice

0.06

1.62

Element: kovinska ograja

0.06

*splošno

v U profil vstavljen linijski LED trak

ZU.S.1

3.52

ročaj ograje - U profil 60 / 80 / 4mm
obrnjen navzdol

St.B ( dim. 163,5 /45 /10 cm)
0.03

St.C ( dim. 163,5 /33 /10 cm)0.18

0.42

St.A

0.18

nivo travnega terena

0.10

0.03

0.15

utrjeno tamponsko nasutje 20cm

0.06

0.45

Zu.R.1
AB robnik

St.B
0.33

St.C

podložni beton 15cm

0.02

St.A
utrjen gramozni nasip v uvaljanih plasteh po 25 cm

uvod kabla skozi Fe cev
sidra za pritrditev

0.22

0.18

St.B

0.21

Zu.T.4
liti beton

0.20

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
1.10

sidrni čevelj - vbetonirana cev Ø30mm , zgoraj zaključena
kot dvostranski'U' profil višine 100mm , tlorisne dim. 70 /
60mm debelina pločevine 8mm , stojka linijskoprivarjena na
sidrni čevelj

Zu.R.1
AB robnik

( dim. 163,5 /42 /20 cm)

0.10

podložni beton 10cm

0.63

0.95

St.A

stopnice na podložnem betonu na utrjenem nasutju
prefabricirani beton, armiran , zmrzlinsko odporen - izdelava kalupa po dogovoru z izvajalcem
premaz za zaščito proti vodi , finalna površina brušena , zunanji robovi / front sedišč in zgornji robovi stopnic posneti pod kotom cca1cm
pigment in granulacija po dogovoru s projektantom
dim. 163,75 / 42 / 20 cm = 24 kosov ( 6x vgrajen sidrni čevelj za ograjo)
dim. 163,75 / 45 / 10 cm = 24 kosov ( 6x vgrajen sidrni čevelj za ograjo)
dim. 163,75 / 33 / 10 cm = 24 kosov ( 6x vgrajen sidrni čevelj za ograjo)

opis - tip

kovinski ročaj ograje

vgradnja
material / dim

varjenje na predhodno vgrajen sidrni čevelj
robne stojke - U profil 80 / 60 / 4mm , L=100 cm
vmesne stojke ploščato železo 60 / 4mm povezane z distančniki 2x Ø15mm , L=100cm
ročaj ograje- U profil 80 / 60 / 4mm , L=352 cm
sidrni čevelj - Fe cev Ø30mm, z navarjeno Fe pločevino d=8mm, 'L' oblike višine 100mm , tlorisne dim. 70 / 60 mm
protikorozijska zaščita , vroče cinkanje / finalna obdelava - prašno bavanje s strukturno barvo ( npr. Tyger Drylac)
po dogovoru s projektantom - izbor iz barvne lestvice Tyger Drylac
6 kosov
v zgornji del ročaja je vgrajena LED linijska svetilka, v sklopu izdelave temelja in vgradnje sidra je potrebno zagotoviti dovod el. kabla
in vgradnjo pvc cevi za kabel do Fe cevi sidra, el. kabel se v vert. stojki pokrije z s privijačeno pokrivno masko iz Fe pločevine 2mm

3°

St.C

zunanje stopnice iz prefabriciranih AB elementov

vgradnja
material
zaščita / obdelava
barva
opis elementov stopnic:
element stopnic St.A
element stopnic St.B
element stopnic St.C

10

liti beton

opis - tip

ZU.Og.3

stojka ograje - 2x ploščato železo profil 60 / 4mm povezano
z distančniki Ø15mm 2x

Zu.R.1
AB robnik

0.06

Zu.T.4

stojka ograje - U profil 60 / 80 / 4mm
obrnjen navznoter

1.00

0.06

pokrivna maska za dovod kabla
Fe pločevina 2mm - U profil 70 / 15mm

0.16

1.01

stojka ograje - U profil 60 / 80 / 4mm
obrnjen navznoter

sidrni čevelj - vbetonirana cev Ø30mm , zgoraj zaključena
kot 'L' profil ,višine 100mm , tlorisne dim. 70 / 55mm
debelina pločevine 8mm , stojka linijsko
privarjena na sidrni čevelj

*barva vseh vidnih kovinskih delov po izboru projektanta po barvni lestvici RAL ali NCS. Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati barvni vzorec
in ga predložiti v potrditev projektantu
*izvajalec je pred izvedbo dolžan preveriti in uskladiti vgradne gradbene mere z izvajalcem gradbenih del in projektantom
*izvajalec je dolžan uporabiti ustrezno protikorozijsko zaščito vseh kovinskih delov in nanjo nuditi garancijo
*izvajalec je dolžan predložiti delavniške načrte v potrditev odgovornemu vodji projekta in projektantu gradbenih konstrukcij

zaščita / obdelava
barva
št. ročajev / komplet
*opomba

Guzic Trplan Arhitekti

Gužič Trplan arhitekti,d.o.o.,Ciril Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 014269932, fax:014269933

0.30

0.12

0.42

0.42

0.30

0.12

0.42
3.78

0.42

0.30

0.12

0.42

0.42

Naziv objekta:

Večnamenska športna dvorana

Vsebina risbe:

Sheme in detajli elementov zunanje ureditve

Merilo:

M 1:10

Datum:

avgust 2013

Številka lista:

Zu.Sh.3

Oznaka: ZU.S.2

ZU.Og.3a
Element: betonske stopnice
kovinski ročaj
Št. kos.: 1x ( stopnice)
2x ( ročaj )

PREREZ ČEZ STOPNICE ZU.S.2
POGLED NA OGRAJO ZU.Og.3a

*splošno

*barva vseh vidnih kovinskih delov po izboru projektanta po barvni lestvici RAL ali NCS. Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati barvni vzorec
in ga predložiti v potrditev projektantu
*izvajalec je pred izvedbo dolžan preveriti in uskladiti vgradne gradbene mere z izvajalcem gradbenih del in projektantom
*izvajalec je dolžan uporabiti ustrezno protikorozijsko zaščito vseh kovinskih delov in nanjo nuditi garancijo
*izvajalec je dolžan predložiti delavniške načrte v potrditev odgovornemu vodji projekta in projektantu gradbenih konstrukcij

ZU.S.2

zunanji robovi vogalov brušeni

ročaj ograje - U profil 60 / 80 / 4mm
obrnjen navzdol

stiki profilov pod kotom - brušeni in
kitani zvari

opis - tip

AB stopnice

dimenzije
* opomba

širina 260 cm , stopnice 9x15,6cm / 31,5cm , zunanji robovi nastopnih ploskev posneti pod kotom za cca 0,5cm
sestava podlage, izgled in obdelava betona enak kot v sestavi tlaka ZU.T.4

ZU.Og.3a

31,5

0/1

5,56

h=1
.

stojka ograje - 2x ploščato železo
profil 60 / 4mm povezano z
distančniki Ø15mm 2x

cm
(

širin
a

stop

nic

260

cm)

0.06

0.16

sidrni čevelj - vbetonirana cev
Ø30mm , zgoraj zaključena kot
dvostranski'U' profil višine 100mm ,
tlorisne dim. 70 / 60mm debelina
pločevine 8mm , stojka linijsko
privarjena na sidrni čevelj

0.06

0.14

ZU.T.4

0.315

0.16

0.20

0.16

utrje
no n
asu
tje
zem
ljina

2.14

varjenje na predhodno vgrajen sidrni čevelj
robne stojke - U profil 80 / 60 / 4mm , L=100 cm
vmesne stojke ploščato železo 60 / 4mm povezane z distančniki 2x Ø15mm , L=100cm
ročaj ograje- U profil 80 / 60 / 4mm , L=288 cm
sidrni čevelj - Fe cev Ø30mm, z navarjeno Fe pločevino d=8mm, 'L' oblike višine 100mm , tlorisne dim. 70 / 60 mm
protikorozijska zaščita , vroče cinkanje / finalna obdelava - prašno bavanje s strukturno barvo ( npr. Tyger Drylac)
po dogovoru s projektantom - izbor iz barvne lestvice Tyger Drylac
2 kosa

zaščita / obdelava
barva
št. ročajev / komplet

00m

0.16

28°

9v x

raje

0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156
1.40

0.16

0.90

580.90m.n.v.

kovinski ročaj ograje

vgradnja
material / dim

j og

0.99

ZU.T.4

roč
a
0.16

dilatacijska fuga

2.88

0.62

1.01

sidrni čevelj - vbetonirana cev
Ø30mm, L=200mm , zgoraj
zaključena kot 'L' profil višine 100mm
, tlorisne dim. 70 / 60mm debelina
pločevine 8mm , stojka linijsko
privarjena na sidrni čevelj

opis - tip

stojka ograje - U profil 60 / 80 / 4mm
obrnjen navznoter

zunanji robovi stopnic brušeni
pod kotom 45 ( širina cca 5mm)
dilatacijska fuga
ZU.T.4

579.50m.n.v.

bituprodec
0.90

1.24

°
116

pigmentiran betonski tlak - brušen
AB plošča

komprimirano nasutje

0.10

po potrebi skalomet do trdne
kamninske podlage,
ocenenjen nivo -1 .00m

Guzic Trplan Arhitekti
0.315

2.21
2.81

Gužič Trplan arhitekti,d.o.o.,Ciril Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 014269932, fax:014269933

0.315

Naziv objekta:

Večnamenska športna dvorana

Vsebina risbe:

Sheme in detajli elementov zunanje ureditve

Merilo:

M 1:20

Datum:

avgust 2013

Številka lista:

Zu.Sh.4

Oznaka: ZU.Og.3b
Element: kovinska ograja in
kovinski ročaj
Št. kos.:
*splošno

fiksiranje ročaja bočno preko distančnika Fe
cevØ20 mm , L=170mm - 3x

zunanji robovi vogalov brušeni
stiki profilov pod kotom - brušeni in
kitani zvari

ročaj ograje - U profil 60 / 80 / 4mm
obrnjen navzdol
0.06

6.35
0.06

0.06
1.51

1.03
dilatacijska fuga

stojka ograje - U profil 60 / 80 / 4mm
obrnjen navznoter

0.06

1.51

1.51

h=1
.00
m

nerjaveča pletenica d = 8mm
( linija mreže)
karabin za napenjanje obodne pletenice
privarjen obroč Ø15mm za pletenico

0.06

579.50m.n.v.
0.02

pigmentiran betonski tlak - brušen
AB plošča
AB oporni zid - vodotesni beton( *obdelano v Načrtu
arhitekture)

29°

7v

x3
0,0

0/

16,

30
c

m

AB stopnice ( *obdelano v Načrtu arhitekture)
OPOMBA! - finalna obdelava površine kot v sestavi ZU.T.4!
1.14

1.24

0.16

0.30

komprimirano nasutje

po potrebi skalomet do
trdne kamninske
podlage, ocenenjen nivo
-1 do - 2 m

0.14 0.13

kanaleta ( *obdelano v Načrtu kanalizacije)

0.10

578.36m.n.v.

0.30

0.25

0.25

0.29

širina 260 cm , stopnice 7x16.30cm / 30,0cm , zunanji robovi nastopnih ploskev posneti pod kotom za cca 0,5cm
sestava podlage, izgled in obdelava betona enak kot v sestavi tlaka ZU.T.4

opis - tip

kovinska ograja s polnilom iz mrežno prepletene jeklene pletenice

vgradnja
material / dim

varjenje na predhodno vgrajen sidrni čevelj
robne stojke - U profil 80 / 60 / 4mm , L=100 cm
vmesne stojke ploščato železo 60 / 4mm povezane z distančniki 2x Ø15mm , L=100cm
ročaj ograje- U profil 80 / 60 / 4mm , L=635 cm in 239 cm ( ročaj zaprt s čela in fiksiran na stojke z distaničniki 3x Ø20mm / L=170mm)
sidrni čevelj - Fe cev Ø30mm, z navarjeno Fe pločevino d=8mm, 'L' oblike višine 100mm , tlorisne dim. 70 / 60 mm

zaščita / obdelava
barva
št. ročajev / komplet

protikorozijska zaščita , vroče cinkanje / finalna obdelava - prašno bavanje s strukturno barvo ( npr. Tyger Drylac)
po dogovoru s projektantom - izbor iz barvne lestvice Tyger Drylac
2 kosa
primer mreže iz jeklene pletenice

T.1.3.g

bituprodec

AB stopnice

dimenzije
* opomba

polnilo

nerjaveča pletenica d = 8mm
( linija mreže)

2.39

579.50m.n.v.

opis - tip

ZU.Og.3b
stojka ograje - 2x ploščato železo
profil 60 / 4mm povezano z
distančniki Ø15mm 2x
( vstavljeni po montaži mreže)

ZU.T.4

*barva vseh vidnih kovinskih delov po izboru projektanta po barvni lestvici RAL ali NCS. Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati barvni vzorec
in ga predložiti v potrditev projektantu
*izvajalec je pred izvedbo dolžan preveriti in uskladiti vgradne gradbene mere z izvajalcem gradbenih del in projektantom
*izvajalec je dolžan uporabiti ustrezno protikorozijsko zaščito vseh kovinskih delov in nanjo nuditi garancijo
*izvajalec je dolžan predložiti delavniške načrte v potrditev odgovornemu vodji projekta in projektantu gradbenih konstrukcij

AB stopnice
0.10

0.06

1.51
ročaj ograje h=1.00m

roč
aj o
gra
je

linija fasade

mreža iz prepletene nerjaveče jeklene pletenice
90 / 90mm , pletenica d=3,2mm
fiksirana / napeta po obodu z nerjavečo pletenico d = 8mm
( napenjalna pletenica napeta z nastavljivimi nerjavečimi karabini min. 4x)

1.00

ročaj ograje - U profil 60 / 80 / 4mm
obrnjen navzdol , zaprt na obeh čelih

2x

sidrni čevelj - vbetonirana cev
Ø30mm, L=200mm , zgoraj
zaključena kot 'U' profil višine 100mm
, tlorisne dim. 70 / 60mm debelina
pločevine 8mm , stojka linijsko
privarjena na sidrni čevelj
* tlorisna pozicija osno na sredini AB zida

sidrni čevelj - vbetonirana cev
Ø30mm, L=200mm , zgoraj
zaključena kot 'L' profil višine 100mm
, tlorisne dim. 70 / 60mm debelina
pločevine 8mm , stojka linijsko
privarjena na sidrni čevelj

T.1.3.f

2%

pigmentiran betonski tlak
naklonski beton

AB talna plošča ( 'bela kad')
podložni beton
utrjeno nasutje

Guzic Trplan Arhitekti

zemljina

Gužič Trplan arhitekti,d.o.o.,Ciril Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 014269932, fax:014269933

Naziv objekta:

Večnamenska športna dvorana

Vsebina risbe:

Sheme in detajli elementov zunanje ureditve

Merilo:

M 1:20

Datum:

avgust 2013

Številka lista:

Zu.Sh.5

Oznaka: ZU.R.1

ZU.K.1
Element: AB robniki
AB klop
t.m..:
405 (ZU.R.1)
Št. kos.: 6 (ZU.K.1)

PARCIALNI PREREZ KASKADE IN KLOPI ZU.K.1

*splošno

ZU.R.1 - prefabriciran AB robnik
dim. 163,75 / 12 / 50 cm

klop sidrana 4xM15 s podložnim distančnikom Ø30mm,H=30mm

ZU.R.1

klop sidrana 4xM15
Zu.Kl.1 - prefabricirana AB klop
dim. 327 / 12 / 65cm

0.65
0.03

0.30

zatravljena površina , debelina nanosa
zemljine cca 20cm

0.50

0.12

0.30
0.30

0.12

utrjeno prodnato nasutje v plasteh
25 - 30 cm

opis - tip

kaskadna ureditev iz prefabriciranih betonskih robnikov - modularni segmenti dim 163,75 / 12 / 50 cm

vgradnja
material
zaščita / obdelava
barva

robniki vbetonirani v podložni beton na utrjenem nasutju
prefabricirani beton, armiran , zmrzlinsko odporen - izdelava kalupa po dogovoru z izvajalcem
premaz za zaščito proti vodi , finalna površina brušena , zunanji robovi posneti pod kotom cca1cm
pigment in granulacija po dogovoru s projektantom

ZU.Kl.1
opis - tip

prefabricirana AB klop - dim. 327 / 12 / 65 cm

vgradnja
material
zaščita / obdelava
barva

vgradnja na AB temelj , dodatno pritrjevanje in podpiranje z Fe sidri in distančnikom
prefabricirani beton, armiran , zmrzlinsko odporen - izdelava kalupa po dogovoru z izvajalcem, debelina elementov 12cm
premaz za zaščito proti vodi , finalna površina brušena , zunanji robovi posneti pod kotom cca1cm
pigment in granulacija po dogovoru s projektantom

0.10

0.30

0.50

0.45

0.03 0.12

0.32
0.20
0.12

*barva vseh vidnih kovinskih delov po izboru projektanta po barvni lestvici RAL ali NCS. Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati barvni vzorec
in ga predložiti v potrditev projektantu
*izvajalec je pred izvedbo dolžan preveriti in uskladiti vgradne gradbene mere z izvajalcem gradbenih del in projektantom
*izvajalec je dolžan uporabiti ustrezno protikorozijsko zaščito vseh kovinskih delov in nanjo nuditi garancijo
*izvajalec je dolžan predložiti delavniške načrte v potrditev odgovornemu vodji projekta in projektantu gradbenih konstrukcij

0.30
0.10

0.10

0.30

1.24

pasovni temelj klopi
53/320/30 cm

ZU.R.1 - prefabriciran AB robnik
dim. 163,75 / 12 / 50 cm

pasovni temelj klopi
30/320/70 cm
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Naziv objekta:

Večnamenska športna dvorana

Vsebina risbe:

Sheme in detajli elementov zunanje ureditve

Merilo:

M 1:10

Datum:

avgust 2013

Številka lista:

Zu.Sh.6

Oznaka: ZU.Og.1

ZU.Og.V1
Element: pletena mrežna
ograja
t.m.:
*splošno

PREREZ - ZU.Og,1
tipski stebrič za montažo
pletene mrežne ograje
Fe cev fi 60, postavljene na
razmaku 2,5 m
mreža iz prepletene nerjaveče
jeklene pletenice v obliki trapeza
velikost okenc 60/60 mm
pletenica d=2,8 mm

POGLED - ZU.Og.1.V1
enokrilna vrata v panelni ograji
nosilni okvir Fe cev 60/60 mm
montaža mreže ograje z L kotnikom
60/60 mm preko nosilnega okvirja
nerjaveča pletenica d=8
mm napeta po obodu
z bočno montiranimi tečaji

nerjaveča pletenica d=8 mm
napeta po obodu
2.50

opis - tip

kovinska ograja s polnilom iz mrežno prepletene jeklene pletenice

dimenzije
temelj in vgradnja ograje

ograja iz mrežnega pletiva višine 2000 mm - višina se prilagodi obstoječi ograji
temelj - PVC cev Ø300mm , h=80cm, vbetonirana v podložni beton
(temeljenje in vgradnja se po potrebi prilagodi tehničnim zahtevam proizvajalca)
stebrič ograje se vbetonira v temelj

nosilna konstrukcija in
mreža

zaščita / obdelava
barva

stebri fi 60 postavljeni na razmaku 2,5 m ter podporni stebrički postavljeni na razmaku 29 m - montaža v betonski temelj
mreža iz prepletene nerjaveče jeklene pletenice v obliki trapeza z velikostjo okenc 60/60 mm (oz. se prilagodi velikosti okenc obstoječe ograje),
pletenica d=2.8 mm, fiksirana/napeta po obodu z nerjavečo pletenico d=8 mm,
napenjalna pletenica napeta do ustrezne togosti - po tehničnih zahtevah proizvajalca
protikorozijska zaščita Fe podkonstrukcije - vroče cinkano
standardna - vroče cinkano

ZU.Og.V1
opis - tip
dimenzije
temelj in vgradnja ograje

2.20

2.20

*barva vseh vidnih kovinskih delov po izboru projektanta po barvni lestvici RAL ali NCS. Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati barvni vzorec
in ga predložiti v potrditev projektantu
*izvajalec je pred izvedbo dolžan preveriti in uskladiti vgradne gradbene mere z izvajalcem gradbenih del in projektantom
*izvajalec je dolžan uporabiti ustrezno protikorozijsko zaščito vseh kovinskih delov in nanjo nuditi garancijo
*izvajalec je dolžan predložiti delavniške načrte v potrditev odgovornemu vodji projekta in projektantu gradbenih konstrukcij

ZU.Og.1

1.25

kovinska kljuka in cilindrična
ključavniva , privarjena Fe
ploščica za zadržanje vrat

222 m

v sklopu izdelave ograje je potrebno zajeti izdelavo vrat ZU.Og.V1 v enakem sistemu kot je izdelana ograja:
1x enojna vrata širine 125cm / višine 200cm
vrata se izdelajo iz:
nosilnega okvirja enakih dimenzij kot stebri ograje 60/60mm
mreže za ograjo - mreža se vpne na nosilni okvir s pokrivnim L profilom 60/60mm vijačenim v nosilni okvir
v vrata se vgradi kljuka s cilindrično ključavnico, za zaustavitev vrat se predvidi navarjena ploščica iz Fe pločevine

kota terena

0.10

-0.10

trata na raščenem terenu

0.80

točkovni temelj stebrička:
PVC cev, fi 30cm, globina
80cm, obbetonirana
podložni beton

izvedba temelja na nivoju pod
AB ploščo pešpoti na cca -0.15cm

1.25

Guzic Trplan Arhitekti

0.30

Gužič Trplan arhitekti,d.o.o.,Ciril Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 014269932, fax:014269933

Naziv objekta:

Večnamenska športna dvorana

Vsebina risbe:

Sheme in detajli elementov zunanje ureditve

Merilo:

M 1:20

Datum:

avgust 2013

Številka lista:

Zu.Sh.7

Oznaka: ZU.Og.2
Element: panelna kovinska
ograja
PREREZ - TIPIČEN MODUL

t.m.:

tipski stebrič za montažo
panelne ograje Fe cev 6/8 cm

*splošno

panelna ograja 200/ 50mm

*barva vseh vidnih kovinskih delov po izboru projektanta po barvni lestvici RAL ali NCS. Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati barvni vzorec
in ga predložiti v potrditev projektantu
*izvajalec je pred izvedbo dolžan preveriti in uskladiti vgradne gradbene mere z izvajalcem gradbenih del in projektantom
*izvajalec je dolžan uporabiti ustrezno protikorozijsko zaščito vseh kovinskih delov in nanjo nuditi garancijo
*izvajalec je dolžan predložiti delavniške načrte v potrditev odgovornemu vodji projekta in projektantu gradbenih konstrukcij

opis - tip

kovinska modularna panelna ograja za šolska igrišča (npr. Ograje Kočevar Tip 2D-8/6/8)

dimenzije

ograja iz modulov različnih dolžin (določenih osno glede na stebre) ter višine 2230 mm (h)
modul 'a': dim. 2360 / 2230 mm (h) - 10 KOS
modul 'b': dim. 2265 / 2230 mm (h) - 2 KOS
modul 'c': dim. 2230 / 2230 mm (h) - 4 KOS
modul 'd': dim. 2282 / 2230 mm (h) - 9 KOS
modul 'e': dim. 1759 / 2230 mm (h) - 3 KOS
modul 'f' : dim. 1932 / 2230 mm (h) - 1 KOS

temelj in vgradnja ograje

temelj - PVC cev Ø300mm , h=80cm, vbetonirana v podložni beton
(temeljenje in vgradnja se po potrebi prilagodi tehničnim zahtevam proizvajalca)
stebrič ograje se vbetonira v temelj
stebri 80/60mm, vroče cinkani in barvani ( tipska zelena barva)
mreža iz žičnega pletiva Ø8mm in 6mm , velikost okenc 200/50mm, paneli s horizontalnimi ojačitvami / pregibi
protikorozijska zaščita Fe podkonstrukcije - vroče cinkano , plastificirano z elektrostatičnim prašnim nanosom barve
standardna / zelena - RAL 6005
modul 'a*' predstavlja element ograje z dimenzijo modula 'a', ki je izdelan pod kotom padca brežine

nosilna konstrukcija in
mreža
zaščita / obdelava
barva
* opomba

2.20

64,8 m

kota terena

0.10

-0.10
trata na raščenem terenu

0.80

točkovni temelj stebrička:
PVC cev, fi 30cm, globina
80cm, obbetonirana
podložni beton

0.30
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Naziv objekta:

Večnamenska športna dvorana

Vsebina risbe:

Sheme in detajli elementov zunanje ureditve

Merilo:

M 1:20

Datum:

avgust 2013

Številka lista:

Zu.Sh.8

Oznaka: ZU.Og.4
PREREZ - DETAJL VGRADNJE M1:20

Element: lovilna mreža
Št. kos.:

Fe profil Ø80mm, d=3mm
zgoraj zaprt , vstavljen v
kovinsko pušo
vbetonirano v temelj

*splošno

*barva vseh vidnih kovinskih delov po izboru projektanta po barvni lestvici RAL ali NCS. Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati barvni vzorec
in ga predložiti v potrditev projektantu
*izvajalec je pred izvedbo dolžan preveriti in uskladiti vgradne gradbene mere z izvajalcem gradbenih del in projektantom
*izvajalec je dolžan uporabiti ustrezno protikorozijsko zaščito vseh kovinskih delov in nanjo nuditi garancijo
*izvajalec je dolžan predložiti delavniške načrte v potrditev odgovornemu vodji projekta in projektantu gradbenih konstrukcij

PVC lovilna mreža
jeklena žica z napenjalkami

-0.20

0.10

zatravljena površina ,
debelina nanosa
zemljine cca 10-20cm

0.20

+0.00

0.60

nasutje prodnatega
materiala po izkopu

2 kompleta

opis - tip

lovilna mreža za nogometno igrišče z nosilno konstrukcijo

dimenzije
vgradnja - temelj
nosilni stebri
mreža
zaščita / obdelava
barva
* opomba

mreža - dolžina 30.00m, višina 4.00m , stebri za mrežo L=6.60m , 5 stebrov
točkovni AB temelj dim. 42 / 44 / 500 cm ( v / š / d) , na podložnem betonu in utrjenem drenažnem nasutju višine cca 20-50cm glede na podlago
stebri iz Fe cevi Ø80mm, L=6.60m, zgoraj zaprte , vstavljene v kovinsko pušovišine 600mm vbetonirano v točkovni temelj
mreža - lovilna, tipska, PE , dim. okenc 130/130mm, debelina vrvi 3-4mm, polietilenska, obrobljena,v kompletu z žico in napenjalkami
protikorozijska zaščita Fe podkonstrukcije - vroče cinkanje
mreža - črna
sistem pritrditve na steber je potrebno uskladiti s sistemom napenlalk in zagotoviti ustrezne kovinske zanke za žico

0.80

vbetonirana kovinska puša /
Fe cev cca Ø90mm / d=4mm

-1.00

točkovni AB temelj š/d/g
60/60/80 cm

podložni beton
0.60

predvideno utrjeno tamponsko
nasutje do apnenčne podlage

POGLED 1:100
30.08
5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

.10

.80 .20

4.00

5.00

.80
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Naziv objekta:

Večnamenska športna dvorana

Vsebina risbe:

Sheme in detajli elementov zunanje ureditve

Merilo:

M 1:20

Datum:

avgust 2013

Številka lista:

Zu.Sh.9

Oznaka: ZU.K.2
Element: klop za rezervne
igralce

PREČNI PREREZ

0.44

*splošno

0.08

*barva vseh vidnih kovinskih delov po izboru projektanta po barvni lestvici RAL ali NCS. Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati barvni vzorec
in ga predložiti v potrditev projektantu
*izvajalec je pred izvedbo dolžan preveriti in uskladiti vgradne gradbene mere z izvajalcem gradbenih del in projektantom
*izvajalec je dolžan uporabiti ustrezno protikorozijsko zaščito vseh kovinskih delov in nanjo nuditi garancijo
*izvajalec je dolžan predložiti delavniške načrte v potrditev odgovornemu vodji projekta in projektantu gradbenih konstrukcij

+0.42

sidrano v AB temelj 2x M10
0.32

0.42

0.10

Fe okvir, ploščato železo 60/10 mm

sistem igrišča z umetno travo

pasovni AB temelj 40/44/500 cm
podložni beton na utrjenem drenažnem nasutju
višine 20cm

0.40

+0.00

2

Št. kos.:

lesene letve 8/10 cm, macesen
vijačene od spodaj skozi Fe okvir
fuge med letvami 1cm

-0.40

opis - tip

lesena klop na kovinski podkonstrukciji

dimenzije
vgradnja - temelj
podkonstrukcija / noge
sedišče klopi
zaščita / obdelava
barva
* opomba

klop dim. 42 / 44 / 500 cm ( v / š / d)
pasovni AB temelj dim. 42 / 44 / 500 cm ( v / š / d) , na podložnem betonu in utrjenem drenažnem nasutju višine 20cm
noge - okvir iz Fe ploščatega železa 60/10mm, dim. okvirja 44/32cm ( 5 kosov) , sidran v AB temelj 2xM10
lesena masiva - letve 10/8cm , macesen , vijačene skozi Fe okvirje od spodaj, robovi posneti pod kotom - cca 5mm
protikorozijska zaščita Fe podkonstrukcije - vroče cinkanje , zaščita lesa - globinska impregnacija
/
montaža nosilne Fe podkonstrukcije čez finalno površino - umetno travo

0.44

POGLED

5.00
lesena masiva 10/8cm , macesen

0.06

1.18

0.06

1.18

0.06

1.18

0.06

1.18

0.10

Fe okvir, ploščato železo 60/10 mm

0.06

0.32
0.42

sistem igrišča z umetno travo

0.41

pasovni AB temelj 40/44/500 cm
utrjeno drenažno nasutje igrišča
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Naziv objekta:

Večnamenska športna dvorana

Vsebina risbe:

Sheme in detajli elementov zunanje ureditve

Merilo:

Datum:

avgust 2013

Številka lista:

M 1:20
Zu.Sh.10

Oznaka: ZU.Sv1
Element: temelj za reflektor
detajl montaže
kandelaber fi 152 mm za reflektor 'Fael'
LM h=11 m,* luč zajeta v načrtu
električnih inštalacij

PREREZ

Št. kos.:
*splošno

rozeta iz Fe pločevine fi 35 cm, izvrtina
za steber Ø154mm, debelina 8 mm,
zavihek višine 50mm , dvodelna,
vijačena na steber, pocinkana
prirobnica Fe 500 x 500 x 25 mm, , z
bočnimi ojačitvami, pocinkana

0.05

+0.00

*barva vseh vidnih kovinskih delov po izboru projektanta po barvni lestvici RAL ali NCS. Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati barvni vzorec
in ga predložiti v potrditev projektantu
*izvajalec je pred izvedbo dolžan preveriti in uskladiti vgradne gradbene mere z izvajalcem gradbenih del in projektantom
*izvajalec je dolžan uporabiti ustrezno protikorozijsko zaščito vseh kovinskih delov in nanjo nuditi garancijo
*izvajalec je dolžan predložiti delavniške načrte v potrditev odgovornemu vodji projekta in projektantu gradbenih konstrukcij

opis - tip

izdelava AB podstavka za steber z reflektorji

dimenzije ( v / š / d )
vgradnja
kovinski elementi za vgradnjo

AB temelj dim. 80 / 80 / 180 cm
vgradnja pritrditvenih elementov za steber luči po tehničnih specifikacijah, vgradnja PVC cevi za el. kable in sidrnih elementov
sidrni vijaki 4XM24 , L=1500mm
prirobnica za pritrditev stebra luči - Fe pločevina 500/500/25mm , s 4 kotnimi oporami
prirobnica za zaključitev tlaka / umetne trave - Fe pločevina Ø350mm, d=8mm, dvodelna , vijačena v steber luči

zaščita / obdelava
* opomba

protikorozijska zaščita Fe podkonstrukcije - vsi deli pocinkani
steber luči je zajet v Načrtu elektroinštalacij, priprava za vgradnjo mora biti usklajena s tehničnimi specifikacijami za montažo stebra in luči

Zu.T.2

0.35

6

0.28

0.24

0.30

0.30

umetna trava
.50

tamponski drobljenec

-0.30
tamponski drobljenec

1.50

2.10

PVC cev SF 63 mm

1.80

AB temelj MB 15 v/š/g 180/80/80 cm
*opomba :
obvezen geomehanski nadzor
izkop globina - glede na podlago
sidrni vijaki M 24x1500 mm- 4 kom
*opomba : sidrne vijake se
vbetonira s šablono
podložni beton

0.30

-2.10

0.80
0.15

0.50

0.15
AB temelj MB 15 v/š/g 180/80/80 cm

0.15
0.50

sidrni vijaki M 24x1500 mm- 4 kom
prirobnica 500 / 500 / 25 mm
z bočnimi ojačitvami 4x

Guzic Trplan Arhitekti
0.15

0.80

0.175

TLORIS

Gužič Trplan arhitekti,d.o.o.,Ciril Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 014269932, fax:014269933

PVC cev SF 63 mm

Naziv objekta:

Večnamenska športna dvorana

Vsebina risbe:

Sheme in detajli elementov zunanje ureditve

Merilo:

Datum:

avgust 2013

Številka lista:

M 1:20
Zu.Sh.11

Oznaka: ZU.Sv2

Element: temelj za svetilko
Št. kos.:
*splošno

18

*barva vseh vidnih kovinskih delov po izboru projektanta po barvni lestvici RAL ali NCS. Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati barvni vzorec
in ga predložiti v potrditev projektantu
*izvajalec je pred izvedbo dolžan preveriti in uskladiti vgradne gradbene mere z izvajalcem gradbenih del in projektantom
*izvajalec je dolžan uporabiti ustrezno protikorozijsko zaščito vseh kovinskih delov in nanjo nuditi garancijo
*izvajalec je dolžan predložiti delavniške načrte v potrditev odgovornemu vodji projekta in projektantu gradbenih konstrukcij

opis - tip

izdelava AB podstavka za steber luči

dimenzije ( v / š / d )
vgradnja
kovinski elementi za vgradnjo
zaščita / obdelava
* opomba

AB temelj dim. 30 / 30 / 60 cm
vgradnja pritrditvenih elementov za steber luči po tehničnih specifikacijah, vgradnja PVC cevi za el. kable in sidrnih elementov
sidrni vijaki 4 po specifikacijah za vgradnjo luči
protikorozijska zaščita Fe podkonstrukcije - vsi deli pocinkani
steber luči in pritrditvena ploščica sta zajeta v Načrtu elektroinštalacij
priprava za vgradnjo mora biti usklajena s tehničnimi specifikacijami za montažo stebra in luči

PREREZ

svetilka zajeta v načrtu
električnih inštalacij

0.55

tipska prirobnica za montažo
luči v AB točkovni temelj
170 / 170mm , 4x vijačeno
zatravljena površina ,
debelina nanosa
zemljine cca 10-20cm

0.17

0.27

0.10

+0.00
-0.10

nasutje prodnatega
materiala po izkopu

0.60

AB točkovni temelj
60/30/30 cm
podložni beton

0.10

-0.60
0.30

Guzic Trplan Arhitekti

Gužič Trplan arhitekti,d.o.o.,Ciril Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 014269932, fax:014269933

Naziv objekta:

Večnamenska športna dvorana

Vsebina risbe:

Sheme in detajli zunanje ureditve

Merilo:

Datum:

avgust 2013

Številka lista:

M 1:20
Zu.Sh.12

Oznaka: ZU.Uo.1

Element: koš za odpadke
Št. kos.:
*splošno

4

*barva vseh vidnih kovinskih delov po izboru projektanta po barvni lestvici RAL ali NCS. Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati barvni vzorec
in ga predložiti v potrditev projektantu
*izvajalec je pred izvedbo dolžan preveriti in uskladiti vgradne gradbene mere z izvajalcem gradbenih del in projektantom
*izvajalec je dolžan uporabiti ustrezno protikorozijsko zaščito vseh kovinskih delov in nanjo nuditi garancijo
*izvajalec je dolžan predložiti delavniške načrte v potrditev odgovornemu vodji projekta in projektantu gradbenih konstrukcij

opis - tip

prostostoječ lesen koš za odpadke s kovinskim ogrodjem in kovinskim pokrovom

dimenzije
vgradnja
proizvajalec/dobavitelj npr.:
opis
zaščita / obdelava
barva
* opomba

h=70 cm , Ø=50cm
prostostoječ ( * opomba v območju postavitve koša je potrebno poskrbeti za utrjeno izravnano nasutje pod travno podlago)
Eko Lux d.o.o.
okrogel lesen koš z obodom iz lesenih letev in kovinsko podkonstrukcijo , koš ima kovinski pokrov in je promeren za namestitev vreč za smeti
Fe podkonstrukcija poicinkana , lesene letve z impregnacijskim zaščitnim premazom
les natur , kovinski deli pocinkani
dimenzije maske je potrebno uskladiti z obstoječim objektom !

Guzic Trplan Arhitekti

Gužič Trplan arhitekti,d.o.o.,Ciril Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 014269932, fax:014269933

Naziv objekta:

Večnamenska športna dvorana

Vsebina risbe:

Sheme in detajli zunanje ureditve

Merilo:

Datum:

avgust 2013

Številka lista:

/
Zu.Sh.13

Oznaka: ZU.Uo.2

Element: stojalo za kolesa
Št. kos.: 2 (10 mest)
*splošno

* izvajalec dostavi vse vzorce izdelkov , materialov in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* izvajalec je dolžan preveriti in po potrebi uskladiti pripravo podlage za montažo elementov zunanje ureditve z drugimi izvajalci
* izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno protikorozijsko zaščito kovinskih elementov in zagotavljati garancijski rok
* izvajalec je dolžan uskladiti način vgradnje skladno s specifikacijami proizvajalca in zagotoviti ustrezno predpripravo ter pritrdilni material

opis - tip
dimenzije (V/D/G)
tip

kovinsko stojalo za kolesa - 5 mest
34/204/38 cm
inox stojalo za kolesa ZU.St.Ko.1 - art. 100598

proizvajalec / dobavitelj npr.
tehnične specifikacije

EKI Kranj
talno stojalo iz RF cevi, 5 parkirnih mest za kolesa, talno, vključno s pritrditvenim materialom

barva / obdelava
*opombe

nerjaveče jeklo
pritrditev z vijačenjem / sidranjem v točkovni AB temelj dim. 30/30/20 cm

Guzic Trplan Arhitekti

Gužič Trplan arhitekti,d.o.o.,Ciril Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 014269932, fax:014269933

Naziv objekta:

Večnamenska športna dvorana

Vsebina risbe:

Sheme in detajli zunanje ureditve

Merilo:

Datum:

avgust 2013

Številka lista:

/
Zu.Sh.14

Oznaka: ZU.T.5

Element: travni tlakovci
površina:297,50m2
*splošno

*barva vseh vidnih kovinskih delov po izboru projektanta po barvni lestvici RAL ali NCS. Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati barvni vzorec
in ga predložiti v potrditev projektantu
*izvajalec je pred izvedbo dolžan preveriti in uskladiti vgradne gradbene mere z izvajalcem gradbenih del in projektantom
*izvajalec je dolžan uporabiti ustrezno protikorozijsko zaščito vseh kovinskih delov in nanjo nuditi garancijo
*izvajalec je dolžan predložiti delavniške načrte v potrditev odgovornemu vodji projekta in projektantu gradbenih konstrukcij

opis - tip

betonski travni tlakovci z distančniki cca 3cm za travne fuge

dimenzije
vgradnja
proizvajalec/dobavitelj npr.:
barva

20 / 20 / 6 cm
polaganje na peščeno utrjeno nasutje
Oblak betonski izdelki
betonsko siva

Guzic Trplan Arhitekti

Gužič Trplan arhitekti,d.o.o.,Ciril Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 014269932, fax:014269933

Naziv objekta:

Večnamenska športna dvorana

Vsebina risbe:

Sheme in detajli zunanje ureditve

Merilo:

Datum:

avgust 2013

Številka lista:

/
Zu.Sh.15

Oznaka: ZU.R.2

, 3, 4

Element: robniki zunanje
ureditve
t.m.
ZU.R.2 - 698 t.m.
ZU.R.3 - 24 t.m.
ZU.R.4 - 39 t.m.
*splošno

*barva vseh vidnih kovinskih delov po izboru projektanta po barvni lestvici RAL ali NCS. Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati barvni vzorec
in ga predložiti v potrditev projektantu
*izvajalec je pred izvedbo dolžan preveriti in uskladiti vgradne gradbene mere z izvajalcem gradbenih del in projektantom
*izvajalec je dolžan uporabiti ustrezno protikorozijsko zaščito vseh kovinskih delov in nanjo nuditi garancijo
*izvajalec je dolžan predložiti delavniške načrte v potrditev odgovornemu vodji projekta in projektantu gradbenih konstrukcij

ZU.R.2

vrtni betonski robniki - 20 / 5cm , pravokotni, z zarezo za spajanje, vgrajeni v podložni beton, betonsko sive barve

vgradnja
proizvajalec/tip npr.:
barva

vgradnja v podložni beton
Oblak betonski izdelki
betonsko siva

rob atletske steze in
drenažnega pasu ob objektu

ZU.R.3

robnik z gumiranim robom - 16 / 5cm , pravokotni, prefabriciran z EPDM gumijasto obrobo na vrhu robnika

vgradnja
proizvajalec/tip npr.:
barva

vgradnja v podložni beton
ACO - Aco Sport system 7100
bela

rob jame za skok v
daljino

ZU.R.4

robnik za ločevanje površin zunanje ureditve, Alu 10 /1 cm , z možnostjo izdelave radijev , vgradnja s sistemskimi klini in spojnimi elementi

vgradnja
proizvajalec/tip npr.:
barva

vgradnja v zemljino
Sachenband / Viaflex
Alu natur

rob površine pod
igrali otroškega igrišča

Guzic Trplan Arhitekti

Gužič Trplan arhitekti,d.o.o.,Ciril Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 014269932, fax:014269933

Naziv objekta:

Večnamenska športna dvorana

Vsebina risbe:

Sheme in detajli zunanje ureditve

Merilo:

Datum:

avgust 2013

Številka lista:

/
Zu.Sh.16

Oznaka: G.1

sestava: ZU.T.10

listopadna grmovnica
povezovalni
Pozicija: hodnik
Št. kos.: 28
*splošno

opis - tip
rast
cvetenje
višina ob dobavi
zasaditev

*zasaditev po hortikulturni praksi , dobavitelj rastlin poskrbi za ustrezno pripravo tal vključno z izkopom in zasutjem z ustrezno zemljino
*dobavitelj vključno z zasaditvijo priskrbi garancijo oziroma vzdrževanje, dokler se koreninski sistem ne vzpostavi

listopadna grmovnica - živikavi dren / 'Cornus Stolonifera Falviramea'
1,5-2,0m
maj-junij
60-80 cm
zasaditev v raščeni teren / protikoreninska zaščita - sadilna razdalja 80 cm

Guzic Trplan Arhitekti
Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, fax:012321387

Naziv objekta:

Večnamenska športna dvorana

Vsebina risbe:

Sheme zunanje ureditve - zazelenitev

Merilo:

Datum:

avgust 2013

Številka lista: ZU.KA.1

/

Oznaka: G.2

sestava: ZU.T.10

listopadna grmovnica
povezovalni
Pozicija: hodnik
Št. kos.: 30
*splošno

opis - tip
rast
cvetenje
višina ob dobavi
zasaditev

*zasaditev po hortikulturni praksi , dobavitelj rastlin poskrbi za ustrezno pripravo tal vključno z izkopom in zasutjem z ustrezno zemljino
*dobavitelj vključno z zasaditvijo priskrbi garancijo oziroma vzdrževanje, dokler se koreninski sistem ne vzpostavi

listopadna grmovnica - sibirski dren / 'Cornus Alba Sibirica'
1,5-2,0m
maj-junij
60-80 cm
zasaditev v raščeni teren / protikoreninska zaščita - sadilna razdalja 80 cm

Guzic Trplan Arhitekti
Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, fax:012321387

Naziv objekta:

Večnamenska športna dvorana

Vsebina risbe:

Sheme zunanje ureditve - zazelenitev

Merilo:

Datum:

avgust 2013

Številka lista: ZU.KA.2

/

