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Dvokrilna zunanja toplotno izolirana masivna lesena vrata iz

macesnovega lesa ,v lesenem podboju.Velikost zidne

odprtine je 310cm /340cm. Vratni krili sta z zunanje strani

obloženi z macesnovimi vertikalnimi letvicami širine 10cm in

debeline 2,8cm ( enak izgled kot bo vertikalna lesena

prezračevana fasada objekta ).

Toplotna prehodnost vrat:  Uw=<1,0 W/m2K .

Vrata so opremljena s samozapiralom Dorma tip TS93 ter

sistemsko ključavnico z univerzalnim ključem ( winkhaus ) z

ločenimi okroglimi ščiti, štirimi uležajenimi šarnirnimi nasadili

in aluminijskim odbojnikom.

Kljuka: podolgovata, krom, srednji cenovni razred, po izboru

projektanta.

Enokrilna zunanja toplotno izolirana masivna lesena vrata iz

macesnovega lesa ,v lesenem podboju.Velikost zidne

odprtine je 110cm /260cm. Vratno krilo je  z zunanje strani

obloženo z macesnovimi vertikalnimi letvicami širine 10cm in

debeline 2,8cm ( enak izgled kot bo vertikalna lesena

prezračevana fasada objekta ).

Toplotna prehodnost vrat:  Uw=<1,0 W/m2K .

Vrata so opremljena s samozapiralom Dorma tip TS93 ter

sistemsko ključavnico z univerzalnim ključem ( winkhaus ) z

ločenimi okroglimi ščiti, štirimi uležajenimi šarnirnimi nasadili

in aluminijskim odbojnikom.

Kljuka: podolgovata, krom, srednji cenovni razred, po izboru

projektanta.

Leseno energijsko varčno dvokrilno okno,  iz

kvalitetnega macesnovega lesa, velikosti 300 / 200 cm.

Toplotna prehodnost okna  je Uw=<1,0 W/m2K.

Zasteklitev je troslojna ( Ug<0,8 W/m2K),  vgradnja okna

po RAL smernicah.

Odpiranje: kombinirano

Kljuka:kromirana / srednji cenovni razred ) po izbiri

projektanta

Barva okna: naravna barva macesna ( UV obstojni

zaščitni premaz )

Notranja polica: lesena debeline 24 mm.

Zunanja polica: naravni kamen

Stena tehnično sistemske rešitve ALU-K, tipa SL50 -

ITR,  s prekinjenim termičnim mostom, velikost in oblika

je razvidna iz detajla.

Stena je sestavljena iz dela dolžine 7,85m in višine

12,66m ter trikotnega dela dolžine 4,00m x višine 4,28m

( pod kotom 37 stopinj ),

Obliko je potrebno prilagoditi obstoječi strehi na licu

mesta.

V steno so vgrajena dvokrilna avtomatska vrata (

Doorson ) 2x1,00m/2,80m in dva okna velikosti 1,48m x

1,34m ( kombinirano odpiranje ) , tehnično sistemske

rešitve ALU K 77 IW.

Stena mora biti opremljeno z vsem potrebnim

pripadajočim standardnim ALU-K okovjem.

Stena je sestavljena iz zasteklenih delov in delov s

toplotnoizoliranimi steklopolnili.

Toplotna prehodnost stene  je Uw=<1,1 W/m2K.

Zasteklitev je z izolacijskim troslojnim varnostnim

kaljenim  lepljenim steklom ( Ug=<0,7W/m2K).

Barva stene: določi projektant.

Elementi zajemajo vse potrebne zaporne, tesnilne in

zaključne elemente.

Površinska obdelava: prašno barvano.

V steno je vgrajena rešetka.


