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1. ELEMENTI ZA OBVEŠČANJE

1.1 (usmerjevalni) lamelni sistem na kovinskem stebru v skladu s pravilnikom, ki ureja cestno prometno signalizacijo,

na ravni države (višine 250cm)

M 1:25

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

širina: 120 cm

višina: 250 cm

MATERIAL/BARVA:

kovina/antracit siva MS-5 (priporočen dobavitelj

Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran 1

OPIS:

Nosilna kovinska konzola v obliki obrnjene črke L je

namenjena za pritrjevanje tabel turistične signalizacije.

Narejena je iz okrogle kovinske cevi premera 9 cm.

Spodaj jo zaznamuje sedem 4 cm debelih izbočenih

obročev. Višina konzole je 250 cm. Vsi elementi so

ustrezno zaščiteni.
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V IZDELAVI

1. ELEMENTI ZA OBVEŠČANJE

1.1 (usmerjevalni) lamelni sistem na kovinskem stebru v skladu s pravilnikom, ki ureja cestno prometno signalizacijo,

na ravni države (višine 115cm)

M 1:25

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

širina: 120 cm

višina: 115 cm

MATERIAL/BARVA:

kovina/antracit siva MS-5 (priporočen dobavitelj

Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran 2

OPIS:

Nosilni kovinski nosilec v obliki obrnjene črke U je

namenjen za pritrjevanje tabel turistične signalizacije.

Narejen je iz okrogle kovinske cevi premera 9 cm. Spodaj

jo zaznamuje sedem 4 cm debelih izbočenih obročev.

Višina nosilca je 115 cm. Vsi elementi so ustrezno

zaščiteni proti koroziji.
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V IZDELAVI

1. ELEMENTI ZA OBVEŠČANJE

1.2 (usmerjevalen) lesen stebriček s kažipoti (na zelenih površinah in v odprti krajini)

M 1:20

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

dolžina: 14 cm

širina: 14 cm

višina: 180 cm in 240 cm

dolžina tablice: 46 cm

višina tablice: 14 cm

MATERIAL/BARVA:

hrastov ali macesnov les, nerjaveča pločevina/

naravna barva lesa, antracit siva MS-5 (priporočen

dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran 3

OPIS:

Totem je namenjen prvenstveno za označevanje

sprehajalnih poti, kolesarskih poti in znamenitosti.

Uporabi se ga lahko tudi za opozorila na nevarnost ali

prepoved dostopa. Steber iz hrastovega lesa 14 x 14 cm

je privijačen na jeklen podstavek s štirimi vijaki.

Podstavek pa vbetoniran v tla. Steber je lahko visok 240

cm ali 180 cm. Na vrhu je zašiljen v značilni obliki strehe

zaradi boljšega odcejanja. Obvestilna tablica je pritrjena

na višini 120 cm od tal v dimenzijah 14x46 cm narejena iz

ustrezno zaščitene pločevine. Vsi leseni deli naj se

ustrezno zaščitijo in dvignejo vsaj 5 cm od tal.
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V IZDELAVI

1. ELEMENTI ZA OBVEŠČANJE

1.3 označevalna tabla posameznega objekta, nameščena na funkcionalno pripadajočem zemljišču na lesenem ali kovinskem okviru  ali fasadi v
okviru kovinskega izveska (okrogel s klasičnno konstrukcijo)

M 1:10

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

širina table: 60 cm (56 cm osno do fasade)

višina table: 60 cm (skupaj 105 cm do vrha konstrukcije)

MATERIAL/BARVA:

kovina/antracit siva MS-5 (priporočen dobavitelj

Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran 4

OPIS:

Izvesek z napisom gostilne, prenočišča, trgovine ali

obrtne delavnice je pritrjen konzolno pravokotno na

fasade nizkih stavb. Konzolni nosilec izveska je

sestavljen je iz zvarjenih jeklenih palic fi 10mm z

zavitimi zaključki. Na konzolo je pritrjen izvesek z

znakom in napisom. Izvesek v obliki kroga premera 60

cm in  je izdelan iz ustrezno zaščitene pločevine.

Konzolni nosilec se pritrdi v fasado preko ploščatega

jeklenega traku z dvema vijakoma.
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V IZDELAVI

1. ELEMENTI ZA OBVEŠČANJE

1.3 označevalna tabla posameznega objekta, nameščena na funkcionalno pripadajočem zemljišču na lesenem ali kovinskem okviru  ali fasadi v
okviru kovinskega izveska (kvadraten s klasično konstrukcijo)

M 1:10

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

širina table: 70 cm (56 cm osno do fasade)

višina table: 42 cm (skupaj 90 cm do vrha konstrukcije)

MATERIAL/BARVA:

kovina/antracit siva MS-5 (priporočen dobavitelj

Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran 5

OPIS:

Izvesek z napisom gostilne, prenočišča, trgovine ali

obrtne delavnice je pritrjen konzolno pravokotno na

fasade nizkih stavb. Konzolni nosilec izveska je

sestavljen je iz  zvarjenih jeklenih palic fi 10mm z

zavitimi zaključki. Na konzolo je pritrjen izvesek z

znakom in napisom. Izvesek v obliki pravokotnika dim.

70 cm/ 43 cm in je izdelan iz ustrezno zaščitene

pločevine. Konzolni nosilec se pritrdi v fasado preko

ploščatega jeklenega traku z dvema vijakoma.



V IZDELAVI

1. ELEMENTI ZA OBVEŠČANJE

1.3 označevalna tabla posameznega objekta, nameščena na funkcionalno pripadajočem zemljišču na lesenem ali kovinskem okviru  ali fasadi v
okviru kovinskega izveska (okrogel s sodobno konstrukcijo)

M 1:10

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

širina table: 60 cm (56 cm osno do fasade)

višina table: 60 cm (skupaj 66 cm do vrha konstrukcije)

MATERIAL/BARVA:

kovina/antracit siva MS-5 (priporočen dobavitelj

Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran 6

OPIS:

Izvesek z napisom gostilne, prenočišča, trgovine ali

obrtne delavnice je pritrjen konzolno pravokotno na

fasade nizkih stavb. Konzolni nosilec izveska je

sestavljen je iz  zvarjenih jeklenih palic  3 x 3 cm z

zaključki. Na konzolo je pritrjen izvesek z znakom in

napisom. Izvesek v obliki kroga premera 60 cm in  je

izdelan iz ustrezno zaščitene pločevine. Konzolni

nosilec se pritrdi v fasado preko ploščatega jeklenega

traku z dvema vijakoma.
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V IZDELAVI

1. ELEMENTI ZA OBVEŠČANJE

1.3 označevalna tabla posameznega objekta, nameščena na funkcionalno pripadajočem zemljišču na lesenem ali kovinskem okviru  ali fasadi v
okviru kovinskega izveska (kvadraten s sodobno konstrukcijo)

M 1:10

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

širina table: 70 cm (56 cm osno do fasade)

višina table: 43 cm (skupaj 49 cm do vrha konstrukcije)

MATERIAL/BARVA:

kovina/antracit siva MS-5 (priporočen dobavitelj

Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran 7

OPIS:

Izvesek z napisom gostilne, prenočišča, trgovine ali

obrtne delavnice je pritrjen konzolno pravokotno na

fasade nizkih stavb. Konzolni nosilec izveska je

sestavljen je iz zvarjenih jeklenih palic  3 x 3 cm z

zaključki. Na konzolo je pritrjen izvesek z znakom in

napisom. Izvesek v obliki pravokotnika dim. 70 x 43 cm

in je izdelan iz ustrezno zaščitene pločevine. Konzolni

nosilec se pritrdi v fasado preko ploščatega jeklenega

traku z dvema vijakoma.

3x3 cm
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V IZDELAVI

1. ELEMENTI ZA OBVEŠČANJE

1.5 lesen ali kovinski okvir za oglasno tablo (višine 250cm)

M 1:20

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

dolžina: 128 cm

širina: 14 cm

višina: 250 cm (180 cm do vrha oglasne plošče)

MATERIAL/BARVA:

hrastov ali macesnov les/naravna barva lesa

stran xx

OPIS:

Informacijska tabla je namenjena za označevanje in

oglaševanje. Sestavljena je iz dveh lesenih okvirjev iz

hrastovega lesa dimenzije 14 x 6 cm. Okvirja sta 2 cm

razmaknjena tako, da iz obeh strani oklepata oglasno

površino iz vodoodporne vezane plošče 100 x 70 cm

oziroma 100 x 140 cm. Oglasna plošča je od tal

dvignjena za  40 cm. Lesen okvir je visok 250 cm in ima

značilno zašiljen zaključek v obliki strehe. Okvir je vijačen

v jeklen podstavek s štirimi vijaki, ki je položen v opaž

temelja v temeljno jamo in zalit z betonom.
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V IZDELAVI

1. ELEMENTI ZA OBVEŠČANJE

1.5 lesen ali kovinski okvir za oglasno tablo (višine 192cm)

M 1:25

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

širina: 113 cm

višina: 192cm

MATERIAL/BARVA:

kovina/antracit siva MS-5 (priporočen dobavitelj

Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran 2

OPIS:

Kovinski nosilec za informacijsko tablo dim. 100 cm / 70

cm je v obliki obrnjene črke U.  Namenjen je za

pritrjevanje tabele 70 cm /100cm. Narejen je iz okrogle

kovinske cevi premera 9 cm. Spodaj jo zaznamuje sedem

4 cm debelih izbočenih obročev. Vsi elementi so ustrezno

zaščiteni proti koroziji.
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TLORIS

POGLED

PREREZ

MODULARNOST (M 1:50)

2. ELEMENTI CESTNE OPREME

2.1 kamnit ali betonski robnik in klančina

M 1:25

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

zaključni element: 30 - 50 cm x 30 - 50 cm

vmesni element: 60 - 100 cm x 30 - 50 cm

višina elementov: 17 cm (12 cm od cestišča)

MATERIAL/BARVA:

kamen - granit, beton, betonski prefabrikati/

siva ali po vzorcu: glej stopnišče pri Prešernovem

spomeniku

stran xx

OPIS:

Uvozna klančina je sestavljena iz dveh prefabriciranih

elementov. Vmesni element je klančina, zaključna

elementa na vsaki strani se nadaljujeta v cestni robnik.

Uvozna klančina je zasnovana modularno in se lahko

podaljša glede na širino uvoza. Tudi širina elementov

varira od 30 cm do 50 cm.
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2. ELEMENTI CESTNE OPREME

2.4 leseno avtobusno postajališče

M 1:50

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

Klemen Rodman, u.d.i.a./po izboru

DIMENZIJE:

razdalja med lesenimi okvirji: 148 cm

širina: 215 cm

višina: 395 cm

MATERIAL/BARVA:

ogrodje iz hrastovega ali macesnovega lesa, cink/

naravna barva lesa in cinka

stran xx

OPIS:

Avtobusno postajališče je namenjeno zavetju ljudi pred

dežjem in soncem med čakanjem na avtobus.

Sestavljeno je iz lesenih okvirjev, ki se nizajo v razmakih

148 cm osno na okvir. Z številom lesenih okvirjev v nizu

je določena dolžina postajališča. Okvir ima značilen

trikotni zaključek, ki podpira streho. Na trikotni lesen okvir

so pritrjene vzdolžne letve prereza  8 cm x 4,5 cm, na

katere je pritrjen lesen opaž za kritino iz cinkove

pločevine. Na treh stranicah je med lesene okvirje

pritrjeno zaščitno steklo. Med lesene okvirje je prek

jeklenega L profila vijačena tudi lesena klop 55 cm višine

in 45 cm širine. Vsi leseni in kovinski deli so ustrezno

zaščiteni. Možnost plakatiranja na hrbtni strani

avtobusnega postajališča.
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2. ELEMENTI CESTNE OPREME

2.5 lesena varnostna ograja

M 1:25

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

širina: 31 cm

višina: 70 cm oz. 110 cm z nadvišanjem za pešce

razmak med stebrički: 150 cm

MATERIAL/BARVA:

jekleni stebrički, hrastov ali macesnov les/naravna barva

lesai

stran xx

OPIS:

Odbojna ograja je sestavljena iz vertikalnih in

horizontalnih lesenih lamel pravokotnega profila, ki so

ustrezno ojačane z jeklenimi profili. Vsi leseni in kovinski

deli so ustrezno zaščiteni. Ograja naj ima vse prometne

ateste.



V IZDELAVI
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2. ELEMENTI CESTNE OPREME

2.6 kovinski pokrov cestnega jaška (okrogel)

M 1:10

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

Sticom Plus d.o.o.

DIMENZIJE:

premer pokorva: 69 cm

višina: 10 cm

MATERIAL/BARVA:

duktilna (nodularna) litina NL 500-7/

protikorozijska antracit siva MS-5 (priporočen dobavitelj

Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Pokrov jaškov je iz duktilne litine NL 500-7 po standardu

EN 1563. Pobarvan je s protikorozijsko barvo. Pokrov

se lahko vgrajuje na cestah, bankinah in parkiriščih s

težkim tovornim prometom. Pokrov razreda D ima

nosilnost 400 kN. Na pokrov je odtisnjen motiv 'Rajske

ptice', simbol za vir življenja in bogastva, ki označuje

tradicijo Bleda.



V IZDELAVI
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2. ELEMENTI CESTNE OPREME

2.6 kovinski pokrov cestnega jaška (kvadraten)

M 1:10

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

Sticom Plus d.o.o.

DIMENZIJE:

premer pokorva: 70 cm x  70 cm

višina: 10 cm

MATERIAL/BARVA:

duktilna (nodularna) litina NL 500-7/

protikorozijska antracit siva MS-5 (priporočen dobavitelj

Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Pokrov jaškov je iz duktilne litine NL 500-7 po standardu

EN 1563. Pobarvan je s protikorozijsko barvo. Pokrov

se lahko vgrajuje na cestah, bankinah in parkiriščih s

težkim tovornim prometom. Pokrov razreda D ima

nosilnost 400 kN. Na pokrov je odtisnjen motiv 'Rajske

ptice', simbol za vir življenja in bogastva, ki označuje

tradicijo Bleda.
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V IZDELAVI

2. ELEMENTI CESTNE OPREME

2.7 kovinska cestna svetilka

M 1:10

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

Grah Lighting

DIMENZIJE:

Aerolite LSL®15 - 43 cm x 20 cm x 13 cm

Aerolite LSL®30 - 43 cm x 31 cm x 13,5 cm

BARVA:

ohišje iz aluminijeve zlitine/antracit siva MS-5

(priporočen dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Oba tipa stoječih uličnih svetilk sta namenjena za

osvetljevanje ožjih cest, dovoznih poti, sprehajalne poti,

kolesarskih poti in parkirišč, kjer je zahtevana svetloba 5

luxov oziroma 0,5 cd/m2. Svetilki sta oblikovani tako, da

sta vgradnja in montaža enostavna. Namestitev LED

svetilk  je možna na vse vrste standardnih stebrov s

premerom 60 mm do 76 mm. Možna je nastavitev kota

pritrditve v območju od -15° do +15°. Vhodna napetost

je 100-250 V.
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2. ELEMENTI CESTNE OPREME

2.8 kovinski stebriček (nizek kovinski)

M 1:20

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

višina: 55 cm (110 cm v celoti)

premer: 13 cm

MATERIAL/BARVA:

kovinski, prašno barvan/antracit siva MS-5 (priporočen

dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Količek se uporablja za preprečevanje dostopa oziroma

parkiranja vozil na zelenicah. Narejen je iz kovinske cevi

premera 13 cm s štirimi 4 cm izbočenimi obroči in

pokrova v obliki polkrogle. Količek se vgradi v beton, ki se

ga vlije v PVC cev premera 20 cm in dolžine 40 cm v

izkopu temelja.
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2. ELEMENTI CESTNE OPREME

2.8 kovinski stebriček (visok kovinski)

M 1:20

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

višina: 105 cm (160 cm v celoti)

premer: 13 cm

MATERIAL/BARVA:

kovinski, prašno barvan/antracit siva MS-5 (priporočen

dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Količek se uporablja za preprečevanje dostopa oziroma

parkiranja vozil na zelenicah. Narejen je iz kovinske cevi

premera 13 cm s štirimi 4 cm izbočenimi obroči in

pokrova v obliki polkrogle. Količek se vgradi v beton, ki se

ga vlije v PVC cev premera 20 cm in dolžine 40 cm v

izkopu temelja.
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3. ELEMENTI URBANE OPREME

3.1 kamnita, betonska, lesena ali kovinska klop (lesena- kovinska )

M 1:25

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

dolžina: 200 cm

širina: 47 cm

višina: 43 cm

MATERIAL/BARVA:

ogrodje iz jeklene pločevine/antracit siva MS-5

(priporočen dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

sedalo in naslon iz lesa - hrast, macesen/naravna barva

lesa

stran xx

OPIS:

Klop je robustna in enostavno oblikovana, ker je

namenjena različnim javnim prostorom. Ogrodje iz

upognjene jeklene pločevine podpira sedalo, ki je

sestavljeno iz posebej oblikovanih desk. Noge ogrodja so

iz upognjene 10 mm debele jeklene pločevine, ki je

zaščitena proti rjavenju in prašno barvana. Na noge so

vijačene lesene deske iz posebej profiliranega

hrastovega ali macesnovega lesa dimenzij 5x10 cm.

Noge se pritrjujejo z dvema nerjavečima vijakoma na

vsaki nogi v montažni temelj ali neposredno v tlak.

Klop je tlorisne dimenzije 47x200 cm. Sedalni del je iz

sestavljen iz sedmih lesenih tramičev, od katerih se vsak

neodvisno pritrjuje na nosilno kovinsko konstrukcijo.

Leseni tramiči so povezani z inox vezjo in ploščatim

jeklom na spodnji strani. Lesena obloga klopi je iz

macesnovega ali hrastovega lesa, obdelana s posnetimi

robovi in 3x zaščitena z UV obstojno  brezbarvno

impregnacijo za zunanje obloge in sicer sedišče iz

tramičev dimenzije 5x10 cm. Nosilna konstrukcija klopi je

iz jeklenih profilov in krivljene  pločevine. Lesena obloga

je spojena z inox vezjo in distančniki, ter privijačena z

vijaki na spodnji povezo iz ploščatega jekla. Povezna

inox cev ne sme biti vidna na zunanji strani krajnih

tramičev! Vsa nosilna  konstrukcija je vročecinkana,

barvana je v sivo barvo RAL 7016, vijaki za les, ter vez z

distančniki je  inox, temeljenje je z zemeljskimi vijaki kot

npr. Krinner KSF M 76x800-M12 ali drugi dimenzioniran

na nosilnost tal iz jeklene pocinkane pločevine - min. 2x

na posamezno klop.�
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V IZDELAVI

3. ELEMENTI URBANE OPREME

3.1 kamnita, betonska, lesena ali kovinska klop (lesena- kovinska z naslonjalom)

M 1:25

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

dolžina: 200 cm

širina: 52 cm

višina: 78 cm (43 cm do sedala)

MATERIAL/BARVA:

ogrodje iz jeklene pločevine/antracit siva MS-5

(priporočen dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

sedalo in naslon iz lesa - hrast, macesen/naravna barva

lesa

stran xx

OPIS:

Klop je robustna in enostavno oblikovana, ker je

namenjena različnim javnim prostorom. Ogrodje iz

upognjene jeklene pločevine podpira sedalo, ki je

sestavljeno iz posebej oblikovanih desk. Noge ogrodja so

iz upognjene 10 mm debele jeklene pločevine, ki je

zaščitena proti rjavenju in prašno barvana. Na noge so

vijačene lesene deske iz posebej profiliranega

hrastovega ali macesnovega lesa dimenzij 5x10 cm z

naslonom iz lesene deske 16x4 cm, privijačenim na

kovinsko konstrukcijo. Noge se pritrjujejo z dvema

nerjavečima vijakoma na vsaki nogi v montažni temelj ali

neposredno v tlak.

Klop je tlorisne dimenzije 52x200 cm. Sedalni del je iz

sestavljen iz sedmih lesenih tramičev, od katerih se vsak

neodvisno pritrjuje na nosilno kovinsko konstrukcijo.

Leseni tramiči so povezani z inox vezjo in ploščatim

jeklom na spodnji strani. Lesena obloga klopi je iz

macesnovega ali hrastovega lesa, obdelana s posnetimi

robovi in 3x zaščitena z UV obstojno  brezbarvno

impregnacijo za zunanje obloge in sicer sedišče iz

tramičev dimenzije 5x10 cm. Nosilna konstrukcija klopi je

iz jeklenih profilov in krivljene  pločevine. Lesena obloga

je spojena z inox vezjo in distančniki, ter privijačena z

vijaki na spodnji povezo iz ploščatega jekla. Povezna

inox cev ne sme biti vidna na zunanji strani krajnih

tramičev! Vsa nosilna  konstrukcija je vročecinkana,

barvana je v sivo barvo RAL 7016, vijaki za les, ter vez z

distančniki je  inox, temeljenje je z zemeljskimi vijaki kot

npr. Krinner KSF M 76x800-M12 ali drugi dimenzioniran

na nosilnost tal iz jeklene pocinkane pločevine - min. 2x

na posamezno klop.
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3. ELEMENTI URBANE OPREME

3.1 kamnita, betonska, lesena ali kovinska klop (masivna lesena)

M 1:25

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

AD krajine d.o.o.

DIMENZIJE:

dolžina: 200 cm

širina: 47 cm

višina: 43 cm

MATERIAL/BARVA:

ogrodje iz jeklene pločevine/antracit siva MS-5

(priporočen dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

sedalo iz lesa - hrast, macesen/naravna barva lesa

stran xx

OPIS:

Klop je sestavljena iz lesenih plohov in nosilca, ki je

pritrjen na vijačni temelj. Leseni plohi 5/25/200cm, med

katerimi so distančniki fi 60mm, so z vijakom pritrjeni na

kovinski nosilec v obliki črke U dimenzije 460/370/80mm.

Nosilci so privijačeni na vijačne temelje z ravnim

zaključkom, dimenzije 111/865mm, vgrajene v tlakovano

površino (drobljenec). Nosilci in distančniki morajo biti iz

vroče cinkane pločevine debeline 10mm, prašno barvani.

Vijak mora biti iz nerjavečega jekla, odporen na

vremenske razmere.

200
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V IZDELAVI

3. ELEMENTI URBANE OPREME

3.2 lesena prodajna hiška in stojnica (majhna prodajna hiška)

M 1:50

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

dolžina: 360 cm

širina: 210 cm

višina: 369 cm

MATERIAL/BARVA:

leseno ogrodje - hrast ali macesen/naravna barva lesa

pločevinasta kritina/Antracit siva MS-5 (priporočen

dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Kiosk je namenjen za stalno ali občasno

prodajo časopisov, tobačnih izdelkov in

spominkov. Postavlja se na obstoječe

tlakovane površine brez temeljev.

Zasnova kioska je razvita iz obstoječega

tipskega nadstreška avtobusnega

postajališča arhitekta Rodmana.

Zasnova kioska je modularna, da se ga

lahko sestavlja v vzdolžni ali prečni

smeri. Konstrukcija najmanjšega kioska

je sestavljena iz šestih povezanih

okvirjev iz lesenih desk, ki oblikujejo na

vrhu dvojni trikotnik z značilnim trikotnim

čelom. Na osnovno konstrukcijo so

privijačene deske na pero in utor, ki

zapirajo notranjost in konstrukcijo

zavetrujejo. Na prednji stranici je

odprtina za prodajni okni, ki se zapirata z

vezano ploščo. Na notranji strani je na

okvir pritrjen ozek prodajni pult. Nosilni

okvirji so postavljeni na kovinski okvir, na

katerega so pritrjene hrastove  podnice.

Spodnji kovinski okvir stoji na kovinskih

distančnikih za poravnavanje s terenom.

Na lesene trikotne okvirje so pritrjene

vzdolžne letve prereza 8 x 4,5 cm, na

katere je pritrjen lesen opaž za strešno

kritino iz cinkove pločevine. Streha

zagotavlja stalno prezračevanje

notranjosti kioska, iz žlote odteka voda

preko posebnega žleba. Obloga kioska

je iz macesnovih desk.
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3. ELEMENTI URBANE OPREME

3.2 lesena prodajna hiška in stojnica (velika prodajna hiška)

M 1:50

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

dolžina: 360 cm

širina: 210 cm

višina: 369 cm

MATERIAL/BARVA:

leseno ogrodje - hrast ali macesen/naravna barva lesa

pločevinasta kritina/Antracit siva MS-5 (priporočen

dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Kiosk je namenjen za stalno ali občasno

prodajo časopisov, tobačnih izdelkov in

spominkov. Postavlja se na obstoječe

tlakovane površine brez temeljev.

Zasnova kioska je razvita iz tipskega

nadstreška avtobusnega postajališča

arhitekta Rodmana. Zasnova kioska je

modularna, da se ga lahko sestavlja v

vzdolžni ali prečni smeri. Konstrukcija

najmanjšega kioska je sestavljena iz

šestih povezanih okvirjev iz lesenih desk,

ki oblikujejo na vrhu dvojni trikotnik z

značilnim trikotnim čelom. Na osnovno

konstrukcijo so privijačene deske na

pero in utor, ki zapirajo notranjost in

konstrukcijo zavetrujejo. Na prednji

stranici je odprtina za prodajni okni, ki se

zapirata z vezano ploščo. Ta služi tudi

za razstavljanje časopisov in revij. Na

notranji strani je na okvir pritrjen ozek

prodajni pult. Nosilni okvirji so postavljeni

na kovinski okvir, na katerega so

pritrjene hrastove  podnice. Spodnji

kovinski okvir stoji na kovinskih

distančnikih za poravnavanje s terenom.

Na lesene trikotne okvirje so pritrjene

vzdolžne letve prereza 8 x 4,5 cm, na

katere je pritrjen lesen opaž za strešno

kritino iz cinkove pločevine. Streha

zagotavlja stalno prezračevanje

notranjosti kioska, iz žlote odteka voda

preko posebnega žleba. Obloga kioska

je iz macesnovih desk.
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V IZDELAVI

3. ELEMENTI URBANE OPREME

3.2 lesena prodajna hiška in stojnica

M 1:50

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

dolžina: 224 cm

širina: 230 cm

višina: 286 cm

MATERIAL/BARVA:

leseni elementi - hrast ali macesen/

naravna barva lesa (lazurni premaz)

pločevinasta kritina/Antracit siva MS-5 (priporočen

dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Stojnica je namenjena za prodajo različnih izdelkov,

informiranje in podobno. Je zložljiva in prenosljiva, zato jo

je mogoče uporabljati na različnih lokacijah, za postavitev

na tržnicah, v sklopu sejmov oziroma drugih prireditev.

Po celotni dolžini stojnice se razteza lesen pult globine 90

cm, pod njim pa je prostor za shranjevanje. Stojnica je

pokrita z vodoneprepustno platneno streho, napeto prek

lesenega ogrodja. Nosilno ogrodje stojnice predstavljajo

lesene letve, po tri na vsaki strani, ki nosijo platneno

streho in pult. Letve so povezane med seboj tako, da ko

je stojnica postavljena, tvorijo obliko črke X. Vrtljivi spoj

omogoča zlaganje stojnice. Dvokapna platnena streha je

plastificirana, pritrjena na tri lesene letve, ki povezujejo

oba dela ogrodja med seboj. Na ogrodje je pritrjen zložljiv

lesen pult, zaprt s sprednje strani, pod njim je prostor za

shranjevanje. Vsi leseni deli so premazani z zaščitnim

premazom, spodnji deli nosilnega ogrodja, ki so v stiku s

tlemi, so pred obrabo zaščiteni s kovinskim trakom.



V IZDELAVI

3. ELEMENTI URBANE OPREME

3.2 lesena prodajna hiška in stojnica (kvadratna prodajna hiška)

stran xx
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OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

dolžina: 200 cm

širina: 200 cm

višina: 270 cm

MATERIAL/BARVA:

leseni elementi - hrast ali macesen/

naravna barva lesa (lazurni premaz)

pločevinasta kritina/Antracit siva MS-5 (priporočen

dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

OPIS:

Kiosk je namenjen za stalno ali občasno prodajo

časopisov, tobačnih izdelkov in spominkov. Postavlja se

na obstoječe tlakovane površine brez temeljev.

Konstrukcija kioska je sestavljena iz  lesenih prostorskih

okvirjev povezanih v celoto. Na osnovno konstrukcijo so

privijačene deske, ki zapirajo notranjost in konstrukcijo

zavetrujejo. Na prednji stranici je odprtina za prodajno

okno, ki se zapira z vezanimi ploščami. Ta služi tudi za

razstavljanje časopisov, revij, itd. Na notranji strani je na

okvir pritrjen ozek prodajni pult. Leseni nosilni okvirji so

postavljeni na okvir, na katerega so pritrjene hrastove

podnice. Spodnji okvir stoji na distančnikih za

poravnavanje s terenom. Streha zagotavlja stalno

prezračevanje notranjosti kioska, iz žlote odteka voda

preko posebnega žleba. Obloga kioska je iz macesnovih

desk. Možni so vhodi v kiosk z različnih smeri.

M 1:50
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3. ELEMENT URBANE OPREME

3.3 kovinski pitnik

M 1:20

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

--

DIMENZIJE:

dolžina: 60 cm

širina: 30 cm

višina: 120 cm

MATERIAL/BARVA:

lito železo/armiran beton

stran xx

OPIS:

Pitnik ima obliko kvadra, na zgornjem delu je nameščena

medninasta pipa, pred njim pa je v nivoju tlaka vgrajena

odtočna rešetka. Zaradi preproste oblike je pitnik

primeren za umestitev na različnih lokacijah. V zimskem

času je dovod vode v pitnik zaradi zmrzovanja zaprt.

Pitnik je izdelan iz brušenega armiranega betona. Odtok

je urejen prek litoželezne rešetke, debeline 45 mm, ki je

položena v jeklen okvir v nivoju tlaka na protismraden

način. Pitnik se na globini  pritrdi v betonski temelj. Pri

določitvi lokacij za postavitev pitnikov je potrebno preveriti

možnosti priključka na vodovodno omrežje. Pitnik se

priključi na vodovod preko jaška z zasunom.
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3. ELEMENTI URBANE OPREME

3.4 kovinska ulična svetilka (stoječa)

M 1:25

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

UKO, Kropa, d.o.o.

DIMENZIJE:

širina: 105 cm

višina: 515 cm

MATERIAL/BARVA:

votlo cevasto železo/bela RAL 9010 ali antracit siva

MS-5 (priporočen dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Stoječa svetilka je oblikovana v rastlinskem vzorcu vitic in

listov. Drog za svetilko se v višino tanjša in se zaključi s

polkrožno konzolo. Na koncu polkroga je pritrjena svetilka

z bakrenim pokrovom v obliki polkrogle, ki usmerja

svetlobo proti tlem. Neposredno pod pokrov svetilke je

nameščena sijalka. Moč sijalke je odvisna od tipa sijalke.

Električna napeljava je do svetilke napeljana znotraj

konzolne cevi. Svetilka je  s štirimi vijaki pritrjena na

temelj zabetoniran v cevi.
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3. ELEMENTI URBANE OPREME

3.4 kovinska ulična svetilka (stoječa)

M 1:25

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

UKO, Kropa, d.o.o.

DIMENZIJE:

širina: 105 cm

višina: 515 cm

MATERIAL/BARVA:

votlo cevasto železo/bela RAL 9010 ali antracit siva

MS-5 (priporočen dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Stoječa svetilka je oblikovana v rastlinskem vzorcu vitic in

listov. Drog za svetilko se v višino tanjša in se zaključi s

polkrožno konzolo. Na koncu polkroga je pritrjena svetilka

z bakrenim pokrovom v obliki polkrogle, ki usmerja

svetlobo proti tlem. Neposredno pod pokrov svetilke je

nameščena sijalka. Moč sijalke je odvisna od tipa sijalke.

Električna napeljava je do svetilke napeljana znotraj

konzolne cevi.. Svetilka je  s štirimi vijaki pritrjena na

temelj zabetoniran v cevi.
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3. ELEMENTI URBANE OPREME

3.4 kovinska ulična svetilka (konzolna)

M 1:10

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

UKO, Kropa, d.o.o.

DIMENZIJE:

širina: 70 cm

višina: 83 cm

MATERIAL/BARVA:

votlo cevasto železo/bela RAL 9010 ali antracit siva

MS-5 (priporočen dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Konzolna svetilka je oblikovana v rastlinskem vzorcu iz

stiliziranih vitic in listov. Ima obliko obrnjene črke J in

polkrožno konzolo previseva 70 cm od fasade. Na

koncu polkroga je pritrjena svetilka z bakrenim

pokrovom v obliki polkrogle, ki usmerja svetlobo proti

tlem. Neposredno pod pokrov svetilke je nameščena

sijalka. Moč sijalke je odvisna od tipa sijalke. Konzola je

izdelana iz votlega cevastega železa in ustrezno

protikorozijsko zaščitenega. Konzola se pritrdi v fasado

s štirimi vijaki. Električna napeljava je do svetilke

napeljana znotraj konzolne cevi.

70
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3. ELEMENTI URBANE OPREME

3.4 kovinska ulična svetilka (konzolna)

M 1:10

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

UKO, Kropa, d.o.o.

DIMENZIJE:

širina: 70 cm

višina: 83 cm

MATERIAL/BARVA:

votlo cevasto železo/bela RAL 9010 ali antracit siva

MS-5 (priporočen dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Konzolna svetilka je oblikovana v rastlinskem vzorcu iz

stiliziranih vitic in listov. Ima obliko obrnjene črke J in

polkrožno konzolo previseva 70 cm od fasade. Na

koncu polkroga je pritrjena svetilka z bakrenim

pokrovom v obliki polkrogle, ki usmerja svetlobo proti

tlem. Neposredno pod pokrov svetilke je nameščena

sijalka. Moč sijalke je odvisna od tipa sijalke. Konzola je

izdelana iz votlega cevastega železa in ustrezno

protikorozijsko zaščitenega. Konzola se pritrdi v fasado

s štirimi vijaki. Električna napeljava je do svetilke

napeljana znotraj konzolne cevi.

70



V IZDELAVI

3. ELEMENTI URBANE OPREME

3.5 kovinski koš za odpadke in pasje iztrebke

M 1:20

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

DIMENZIJE:

posamezna enota

širina : 30 cm

globina: 30 cm

višina: 78 cm

MATERIAL/BARVA:

Gladko brušena, nerjaveča pločevina/

naravna srebrna ali antracit siva MS-5 (priporočen

dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

hrastov ali macesnov les/naravna barva lesa

stran xx

OPIS:

Koš za ločeno zbiranje odpadkov iz proti korozijsko

zaščitene barvane jeklene pločevine z izvlečno košaro.

Predvideni so kompleti za ločene odpadke plastike,

papirja in ostalih odpadkov.

Koše se glede na podlago pritrjuje z nerjavečimi vijaki v

tla. Če stabilnost tal ne omogoča pritrjevanja z vijaki je

predhodno potrebno izvesti betonski temelj.
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3. ELEMENTI URBANE OPREME

3.6 kovinsko naslonjalo/ stojalo za kolo

M 1:20

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

širina stojala: 50 cm

višina: 80 cm

premer cevi: 5 cm

razmak med stojali: 85 cm

MATERIAL/BARVA:

Gladko brušena, nerjaveča pločevina/

naravna srebrna ali antracit siva MS-5 (priporočen

dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Kolesarska stojala iz kovinskih cevi so pravokotne oblike

z zaobljenimi robovi in vmesno prečko. Razdalja med

posameznimi stojali je 85 cm. Stojala se lahko vgradijo

neposredno v betonski temelj oz. pušo ali  z vijaki preko

kovinske plošče.
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3. ELEMENTI URBANE OPREME

3.6 kovinsko naslonjalo/ stojalo za kolo

M 1:25

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

širina stojala: 50 cm

višina: 80 cm

premer cevi: 5 cm

razmak med stojali: 85 cm

MATERIAL/BARVA:

Gladko brušena, nerjaveča pločevina/

naravna srebrna ali antracit siva MS-5 (priporočen

dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj) 

stran xx

OPIS:

Kolesarska stojala iz kovinskih cevi so pravokotne oblike

z zaobljenimi robovi in vmesno prečko. Razdalja med

posameznimi stojali je 85 cm, možna pa je tudi

namestitev skupinskega stojala iz šestih stojal, privarjenih

na dva trakova iz nerjaveče pločevine, ki se privijačita v

tlak. Stojala se lahko vgradijo neposredno v betonski

temelj oz. pušo ali  z vijaki preko kovinske plošče.
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4. ELEMENTI KRAJINSKE OPREME

4.2 lesen zaslon ekološkega otoka

M 1:50

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

dolžina: 353 cm

širina: 153 cm

višina: 160-255 cm

BARVA:

hrastov ali macesnov les/naravna barva lesa

antracitna (temno siva) kritina, titan- cink pločevina

tla iz vidnega betona, zaglajena AB plošča

stran xx

OPIS:

Zaslon za ekološki otok služi za spravilo skupin

zabojnikov v vaseh in stanovanjskih soseskah. Sestavljen

je iz lesenih elementov, kovinskih veznikov in strehe krite

s titan-cink pločevino antracitne barve. Nosilni leseni

stebriči kvadratnega prereza dimenzij 14 x 14 cm so 165

cm narazen in na montažni temelj pritrjeni s tipskimi

kovinskimi sidri. Na stebričke so na dveh višinah še

pritrjene horizontalne deske 12 cm x 2.5 cm. Nanje so

privijačene 12 cm široke vertikalne deske z zašiljenim

zaključkom. Poševno posnete deske debeline 2,5 cm so

med seboj razmaknjene za 1 cm zaradi lažjega odtekanja

vode in sušenja lesa. Zaslon je oblikovan modularno, da

omogoča poljubno sestavljanje. Osnovni modul je

namenjen 2 zabojnikom, ki sta obdana s treh strani. Z

različnimi postavitvami osnovnega modula se lahko

prilagajamo velikosti otoka in pogojem lokacije. Vsi leseni

elementi naj bodo vsaj 5 cm dvignjeni od tal in zaščiteni

z ustreznimi premazi.

Možna je izvedba z nadstrešnico izdelano iz nosilnega

lesenega okvirja s strani obdanega z lesenimi deskami,

na isti način kot spodnji del. Streha in vsi zaključki so iz

antracitne (temno sive) titan-cink pločevine.

Talna plošča je iz zaglajenega armiranega betona,

temeljenje izdelano glede na specifiko lokacije.
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V IZDELAVI

4. ELEMENTI KRAJINSKE OPREME

4.2 lesen zaslon ekološkega otoka

M 1:50

stran xx

165 165

OPIS:

Zaslon za ekološki otok se izdela v velikosti, ki služi

posameznim potrebam. Predvidene kombinacije so

izdelane za tipske zabojnike velikosti 1100 l in 240 l.

1100 l 1100 l

1100 l
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4. ELEMENTI KRAJINSKE OPREME

4.3 lesena ali kovinska varovalna ograja in oprijemalo
M 1:20

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

dolžina: 120 cm

širina: 8 cm

višina: 110 cm

debelina: 8 mm

MATERIAL/BARVA:

jeklo/bela RAL 9010 ali prašno barvana antracit siva

MS-5 (priporočen dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Oprijemalo je sestavljeno iz vertikalnih ploščatih jeklenih

trakov in horizontalnega T jeklenega profila. Zasnovana

je iz posameznih  modulov dolžine 120 cm, ki se med

seboj lahko zaradi večje stabilnosti povežejo. Oprijemalo

je s premazi barve ustrezno zaščiteno proti koroziji.
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4. ELEMENTI KRAJINSKE OPREME

4.3 lesena ali kovinska varovalna ograja in oprijemalo
M 1:20

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

dolžina: 120 cm

širina: 8 cm

višina: 110 cm

debelina: 8 mm

MATERIAL/BARVA:

jeklo/bela RAL 9010 ali prašno barvana antracit siva

MS-5 (priporočen dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Oprijemalo je sestavljeno iz vertikalnih ploščatih jeklenih

profilov in poševnega T jeklenega profila, ki sledi naklonu

stopnišča. Zasnovana je iz posameznih  modulov dolžine

120 cm, ki se med seboj lahko zaradi večje stabilnosti

povežejo. Oprijemalo je s premazi barve ustrezno

zaščiteno proti koroziji.
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4. ELEMENTI KRAJINSKE OPREME

4.3 lesena ali kovinska varovalna ograja in oprijemalo

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

dolžina: 120 cm

širina: 8 cm

višina: 110 cm

debelina: 8 mm

MATERIAL/BARVA:

jeklo/bela RAL 9010 ali prašno barvana antracit siva

MS-5 (priporočen dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Ograja je sestavljena iz vertikalnih jeklenih trakov širine 8

cm, ki so vpeti v spodnji in zgornji horizontalni jekleni

profil. Zasnovana je iz posameznih  modulov dolžine 120

cm, ki se med seboj lahko zaradi večje stabilnosti

povežejo. Oprijemalo je s premazi barve ustrezno

zaščiteno proti koroziji.

M 1:20
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4. ELEMENTI KRAJINSKE OPREME

4.3 lesena ali kovinska varovalna ograja in oprijemalo
M 1:20

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

dolžina: 120 cm

širina: 8 cm

višina: 110 cm

debelina: 8 mm

MATERIAL/BARVA:

jeklo/bela RAL 9010 ali prašno barvana antracit siva

MS-5 (priporočen dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Ograja je sestavljena iz vertikalnih jeklenih trakov širine 6

cm, ki so vpete v spodnji in zgornji horizontalni jekleni

profil. Ograja je zasnovana modularno. Moduli se med

seboj povežejo. Ograja naj bo ustrezno zaščitena in

barvana.
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4. ELEMENTI KRAJINSKE OPREME

4.3 lesena ali kovinska varovalna ograja in oprijemalo
M 1:20

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

razmak med stebrički: 120 - 150 cm

širina: 14,5 cm

višina: 110 cm

MATERIAL/BARVA:

hrastov ali macesnov les/naravna barva lesa

stran xx

OPIS:

Ograja je sestavljena iz vertikalnih lesenih stebričkov

12/12 cm na razdalji 120 cm ter horizontalnih poveznih

desk. Ograja je s premazi ustrezno zaščitena in pritrjena

vsaj 5 cm od tal.
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4. ELEMENTI KRAJINSKE OPREME

4.4 kovinska rešetka nad koreninami
M 1:20

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

Aco d.o.o. (skupina Aco)

DIMENZIJE:

dolžina: 150 cm

širina: 150 cm

premer drevesne odprtine: 72 cm

MATERIAL/BARVA:

vroče cinkana kovinska pod-konstrukcija, litoželezna

rešetka/

antracit siva MS-5 (priporočen dobavitelj Monicolor,

d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Talne rešetke zagotavljajo zaščito korenin drevesa,

primerno zračenje, dovajanje vode in gnojenje.

Pod-konstrukcija zagotavlja primerno trdnost rešetk tako

na pohodnih kot tudi na povoznih površinah za različne

obremenitve (15kN ali 50kN). Rešetke so pravokotne ali

okrogle oblike z okroglo odprtino za deblo. Reže širine 14

mm so žarkasto razporejene. Vroče cinkana kovinska

pod-konstrukcija z okvirjem in  litoželezne drevesne

rešetke so zaščitene s protikorozijskim premazom.

Dvodelna jeklena podkonstrukcija rešetke se med seboj

privijači in položi na betonski temelj. Posamezni segmenti

rešetke se nato položijo na jekleno konstrukcijo in med

seboj privijačijo.
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4. ELEMENTI KRAJINSKE OPREME

4.5 kovinska mreža okoli debla
M 1:20

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

Aco d.o.o. (skupina Aco)

DIMENZIJE:

premer spodnjega obroča: 85 cm

višina: 182 cm

MATERIAL/BARVA:

vroče cinkana pločevina, prašno barvana/antracit siva

MS-5 (priporočen dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Zaščitne mreže za debla so namenjene zaščiti predvsem

mlajših dreves pred poškodbami, kot so trki vozil ali

priklenitev koles ob debla. Zaščitne mreže za debla so

izdelane iz vroče cinkane kovine, prašno barvane z

zaščitnim lakom. Sestavljene so iz več kovinskih trakov,

ki potekajo vporedno z deblom drevesa, ti pa so pritrjeni

na več povezovalnih kovinskih obročev. Zaščitne mreže

se s štirimi kavlji pritrdijo na talno rešetko.
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4. ELEMENTI KRAJINSKE OPREME

4.5 kovinska mreža okoli debla
M 1:25

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

po izboru

DIMENZIJE:

višina: 47 cm

MATERIAL/BARVA:

gladko brušena nerjaveča pločevina/antracit siva MS-5

(priporočen dobavitelj Monicolor, d.o.o. Kranj)

stran xx

OPIS:

Zaščitna ograja za drevesa je namenjene zaščiti dreves

pred poškodbami, ki nastanejo ob trkih med bočnim

parkiranjem avtov. Ograja je oblikovana iz ukrivljene cevi

iz nerjaveče pločevine, ki na razdalji približno 80 cm od

debla drevesa na višini 45 cm preprečuje, da bi vozilo

vanj trčilo. Zaščitna ograja je v tlorisu lok, ki zavzema eno

četrtino polnega kroga in zagotavlja zaščito drevesa z

ene strani. Za zaščito iz obeh strani, se na vsako stran

debla namesti po ena zaščitna ograja. Zaščitna ograja je

izdelana iz cevi premera 38 mm iz gladko brušene

nerjaveče pločevine debeline 2 mm. Ograja se vgradi v

temelje premera 20 cm,vbetonirane v PVC cev do

globine 40 cm.
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