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Šķiedrcementa dēļu
ETERNIT CEDRAL
apšuvums uz metāla karkasa
Dēļu apšuvuma leņķis- 450

dēļi klāti "skujiņrakstā"
Dēļu garums-1200 mm,
platums 190 mm
biezums 10 mm

Dz/b pārsedze
(skat.DZK sadaļu,
lapu DZK-2.1)

Fibo 3 MPa bloku siena,
300 mm

Iekšējā apdare-
apmetums,
mitrumizturīgs krāsojums
skat.lapā AR-20,
telpu apdares tabula

Estrādes būves logiem,
ārdurvīm izmantojama
Metāla apdares detaļa

Šķiedrcementa dēļu
ETERNIT CEDRAL
apšuvums uz metāla karkasa
Dēļu apšuvuma leņķis- 450

dēļi klāti "skujiņrakstā"
Dēļu garums-1200 mm,
platums 190 mm
biezums 10 mm

Metāla ārējā palodze
RAL 7040

"Eternit Cedral "
montāžas
gala profils
Krāsa RAL 7040

Estrādes būves logiem,
ārdurvīm izmantojama
Metāla apdares detaļa
"Eternit Cedral "
montāžas
gala profils
Krāsa RAL 7040

PiezīmesApz. Ailas izm./mm/
L H

Daudzums

1000 1400L-1

LOGU SPECIFIKĀCIJA
(Logiem metāla rāmji)

700 2500L-2

Tonis

L-1 L-2

Ārpuse-pelēks, RAL 7040
iekšpuse - pelēka RAL 7040,
atbilst RR 21 jumta tonim

4x2=8780 x 980

PiezīmesApz.
Izmēri /mm/
L H

Daudzums

JL-1

Tonis

JUMTA LOGU SPECIFIKĀCIJA

Mitrumizturīgs koka logs ar baltu
poliuretāna pārklājumu, neverams
piem. VELUX  GLU 0055 ( MK04) vai analogs

Balts

LB 700 x 1400 1
Ugunsdroša lūka ar metāla kāpnēm  EI 45
piem .FAKRO LWF 45 ( vai analogs)
RAL tonis skaņojams a/u kārtībā.

9

4x2=8

*Logi tualešu būvēs.

Palodzes-ārējās metāla RAL 7040
Iekšējās - koka krāsotas

Brīvdabas estrāde Rojā

Selgas iela 1, Roja, Rojas novads

Rojas novada dome

Logu specifikācija.

Alumīnija profilu rāmju sistēma,
pakešu logiem divstiklu pakete.
Logi verami.

*Logi
tualešu
būvēs.

Vispārīgās piezīmes:
* Logiem paredzēts uzstādīt alumīnija profilu sistēmu , pakešu logu blokiem-
divstiklu pakete;
* Logu rāmjiem tonis ārpusē, iekšpusē-RAL 7040;
* Ārējās palodzes un metāla nosegdetaļa tonis RAL-7040
* Iekšējās palodzes paredzētas masīva koka, krāsotas;
* Visi logi komplektējami ar aplodām un nepieciešamajām noseglīstēm,
atbilstošu furnitūru;

* Jebkuru projektā uzrādīto izstrādājumu detaļrasējumi pasūtāmi attiecīgajā
izgatavotājuzņēmumā, saskaņojami ar projekta autoriem;

* Logu veids un furnitūra pirms to izgatavošanas saskaņojama ar pasūtītāju
un projekta autoriem autoruzraudzības kārtībā;

* Logu specifikācijā norādītais skaits un vēršanās virzienu atbilstība fasādēs
norādītajiem izgatavotājam jāpārbauda pirms to izgatavošanas.
Specifikācijā norādītais vēršanās virziens ir attēlots simboliski,
izgatavotājam vadīties pēc fasādēs norādītajiem, neskaidrību gadījumā
pirms izgatavošanas precizēt ar projekta autoru.

* Pirms logu un durvju izgatavošanas visas ailes pārbaudīt un izmērīt dabā,
iespējamās nesaistes precizēt autoruzraudzības kārtībā;

* Veicot jebkuru darbu ievērot ražotāju izstrādātas tehnoloģiskās prasības
un rekomendācijas;

*Iespējamās izmaiņas un neskaidrie jautājumi precizējami un saskaņojami
ar projekta autoriem pirms attiecīgo darbu uzsākšanas;

*Būvdarbu gaitā konstatējot nesaistes starp šai dokumentācijā  uzrādītajiem
un dabā esošajiem parametriem, informēt autoruzraudzību risinājumu
koriģēšanai.

Logu iebūves mezgls L1
Horizontāls mezgls

Logu iebūves mezgls L2
Vertikāls mezgls
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