
Tehnične lastnosti:
KONSTRUKCIJA: cinkano jeklo, pobarvano na RAL 9002 (sivo bela) ali RAL 7016 (antracit).

STENE: debelina panelov je 40 mm in so oblikovani iz dveh lamel iz pocinkanega jekla in
prebarvano s sivo belo (RAL 9002) ali antracit (RAL 7016) pralno barvo z vmesno izolacijo
poliuretan – razred reakcije na ogenj: Euroclasse C-s3-d0, termična izolacija po normativih
EN 14509 A.10): U = 0,54 W/,2k – 0,46 kcal/m2hoC.

STREHA: horizontalna, valovite plošče debeline 40 mm (80 mm val), sestavljene iz dveh
lamel pocinkanega jekla in prebarvane z belo (RAL 9002)  pralno barvo z vmesno izolacijo
poliuretan – razred reakcije na ogenj: Euroclasse C-s3-d0, termična izolacija po normativih
EN 14509 A.10): U = 0,54 W/M2k – 0,46 kcal/m2hoC.

POD z nosilnostjo 200 kg/m2 je sestavljen iz osnovnega ogrodja (cinkano jeklo), z vmesnimi
pocinkanimi omega profili med katere je položena izolacija (40 mm poliuretan); nad tem so
fiksirani paneli iz iverke (možnost tudi OSB ali cementno vezane plošče), debeline 18 mm in
lepljen linolej ali vinilne plošče. Nosilnost poda lahko ojačamo na 500 kg/m2 ali do 1.000
kg/m2. Možnost tudi dodatne izolacije tal.

VHODNA VRATA: aluminijast profil v beli barvi (RAL 9010) ali antracitni (RAL 7016), s
sendvič polnilom v kompletu z ročajem, ključavnico in ključi (3 kopije ključa); lahko so pol
zastekljena z vertikalnimi rešetkami (dim. 950 cm x 205 cm) ali polna (dim. 800 cm x 205
cm). Po naročilu vam lahko vgradimo tudi druge dimenzije vrat.

OKNA PVC s termopan zasteklitvijo se odpirajo znotraj na ventus in krilno ali drsno; lahko
so brez rolete, enokrilna (dim. 80 cm x 120 cm), dvokrilna (dim. 150 cm x 120 cm ali 200 cm
x 120 cm) ali enokrilna z roleto (dim. 80 cm x 130 cm). Po naročilu vam lahko vgradimo tudi
druge dimenzije oken, npr. steklene panoramske stene. Okvirji oken so lahko bele ali
antracitne barve.

ELEKTRIČNA NAPELJAVA je nadometna, vidna po stenah in vključuje el. omarico, luč,
vtičnico za 220V (1 ali 2 kosa) in zunanjo vtičnico za priklop elektrike.


