
SHEME VRATNIH 
    ELEMENTOV
         Pritličje

VRATA kom: 1 desna: 1 VRATA leva: 1oznaka: V1 - prit. leva: --

SHEMA:    M 1:50

V1

1

oznaka: V2 - prit. 

SHEME notranjih VRATNIH elementov-vrtec Gabrovka

SHEMA:    M 1:50

V2

OPIS:

2

OPIS:

desna: -- VRATA

SHEMA:    M 1:50

OPIS:

VRATA

SHEMA:    M 1:50

OPIS:

oznaka: V3 - prit. kom: 1kom: 1 oznaka: V2* - prit. 

V2*

Enokrilna vrata z nadsvetlobo vel. 100/260 (215+45) v kovinskem podboju (širina podboja je enaka širini zidu) vgrajenem v  
zidani steni deb.25cm. 

Ostalo enako ko V2 !

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

kom: 1 leva: -- desna: 1 leva: 1 desna: --

V3

3 4

Enokrilna vrata z nadsvetlobo vel. 100/260 (215+45) v kovinskem podboju (širina podboja je enaka širini zidu) vgrajenem v zidani 
steni deb.20cm. Vratno krilo je polno. Krilo je opremljeno s cilindrično ključavnico-sistemski ključ, tesnilno gumo in kljuko z 
deljenim ščitom. Robovi vratnega krila so obloženi z ABS zaključki (oblimki). Vrata so obdelana v laminatu - po izbiri projektanta. 
Zasteklitev nadsvetlobe je fiksna - termopan zasteklitev.

Vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah. 

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!                                                   VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

VRATA kom: 1 desna: 1leva: --

SHEMA:    M 1:50

OPIS:

oznaka: V4 - prit. 

V4

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!
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VRATA kom: 1

SHEMA:    M 1:50

oznaka: V5 - prit. 

V5

6

OPIS:

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

VRATA kom: 1 desna: 1leva: --

SHEMA:    M 1:50

OPIS:

7

leva: 1 desna: -- oznaka: V6 - prit. 

V6

Enokrilna vrata z nadsvetlobo vel. 100/260 (215+45) v kovinskem podboju (širina podboja je enaka širini zidu) vgrajenem v  
zidani steni deb.25cm. Vratno krilo je polno, delno zastekljeno s termopan steklom (varnostno lepjeno steklo)-termopan, 
zaradi zvočne zaščite. Ravno tako je zastekljena nadsvetloba nad vrati. Krilo je opremljeno s cilindrično ključavnico-sistemski ključ, 
tesnilno gumo in kljuko z deljenim ščitom. Robovi vratnega krila so obloženi z ABS zaključki (oblimki). Vrata so obdelana v 
laminatu - po izbiri projektanta. 
Vratno krilo ima v spodnjem delu vgrajeno rešetko za dovod zraka AR/4P 425/125mm.

Vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah. 
                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

Enokrilna vrata z nadsvetlobo vel. 80/260 (215+45) v kovinskem podboju (širina podboja je enaka širini zidu) vgrajenem v  
montažni "knauf" steni deb.10cm. Vratno krilo je polno. Krilo je opremljeno s cilindrično ključavnico-sistemski ključ, 
tesnilno gumo in kljuko z deljenim ščitom. Robovi vratnega krila so obloženi z ABS zaključki (oblimki). 
Vrata so obdelana v laminatu - po izbiri projektanta. Zasteklitev nadsvetlobe je fiksna - termopan zasteklitev.
Vratno krilo ima v spodnjem delu vgrajeno rešetko za dovod zraka AR/4P 425/125mm.

Vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah. 

Opomba:
VARNOSTNO STEKLO NA 
OBEH STRANEH !

Opomba:
VARNOSTNO STEKLO NA 
OBEH STRANEH !

Opomba:
VARNOSTNO STEKLO NA 
OBEH STRANEH !

Enokrilna vrata z nadsvetlobo vel. 100/260 (215+45) v kovinskem podboju (širina podboja je enaka širini zidu) vgrajenem v  
montažni "knauf" steni deb.10cm. Vratno krilo je polno, delno zastekljeno s termopan steklom (varnostno lepjeno steklo)-termopan, 
zaradi zvočne zaščite. Ravno tako je zastekljena nadsvetloba nad vrati.
Zvočna izolativnost vratnega krila Rw=42dB. Krilo je opremljeno s cilindrično ključavnico-sistemski ključ, tesnilno gumo 
in kljuko z deljenim ščitom. Robovi vratnega krila so obloženi z ABS zaključki (oblimki). Vrata so obdelana v laminatu - po izbiri 
projektanta. 

Vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah. 

Enokrilna vrata z nadsvetlobo vel. 90/260 (215+45) v kovinskem podboju (širina podboja je enaka širini zidu) vgrajenem v  
montažni "knauf" steni deb.10cm. Vratno krilo je polno. Zvočna izolativnost vratnega krila Rw=42dB.  Krilo je opremljeno s 
cilindrično ključavnico-sistemski ključ, tesnilno gumo in kljuko z deljenim ščitom. Robovi vratnega krila so obloženi z ABS 
zaključki (oblimki). Vrata so obdelana v laminatu - po izbiri projektanta. 
Zasteklitev nadsvetlobe je fiksna - termopan zasteklitev.

Vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah. 

kom: 1 desna: 1leva: --

SHEMA:    M 1:50

OPIS:

VE1

Lesen vhodni vratni element vel. 220/260 (215+45) iz lepljenega smrekovega lesa, sestavljen iz vratnega krila 90/210, 
nadsvetlobe in dveh stranskih fiksnih zastekljenih elementov dim. 60/260cm. Vratni element je zastekljen z varnostnim 
lepljenim steklom.  
Vratno krilo je opremljeno s cilindrično ključavnico-sistemski ključ, tesnilno gumo in kljuko z deljenim ščitom. 
Barvo površinske impregnacije določi projektant.
 
Vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah. 

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

Opomba:
VARNOSTNO STEKLO NA 
OBEH STRANEH !

kom: 1

SHEMA:    M 1:50

OPIS:

desna: --leva: 1

DV

2.
15

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

Lesena drsna vrata vel. 90x215 cm z vodili vrat zgoraj. Krilo vrat je leseno, opremljena z vertikalno kljuko in clindrično
ključavnico. Vrata so obdelana v laminatu - po izbiri projektanta. Robovi vratnega krila so obloženi z ABS zaključki (oblimki).

SHEMA:    M 1:50

OPIS:

kom: 1 leva: 1 desna: --

Opomba:
VARNOSTNO STEKLO NA 
OBEH STRANEH !

VE

VRATNI ELEMENT oznaka: VE - prit. oznaka: VE1 - prit. VRATNI ELEMENT DRSNA VRATA oznaka: DV - prit. 

8 9 10

Vratni element sestavljen iz enokrilnih vrat z nadsvetlobo vel. 100/260 (215+45) v kovinskem podboju (širina podboja je enaka 
širini zidu) vgrajenem v  zidani steni deb.25cm in fiksnega dvokrilnega okenskega elemnta dim. 220/170. Vratno krilo je polno, 
delno zastekljeno s termopan steklom (varnostno lepjeno steklo)-termopan. Ravno tako je zastekljena nadsvetloba nad vrati in 
okenski element. Notranja in zunanja polica je kot npr. Max isovolta ali Werzalit s polkrožnim zaključkom. Krilo je opremljeno s 
cilindrično ključavnico-sistemski ključ, tesnilno gumo in kljuko z deljenim ščitom. Robovi vratnega krila so obloženi z ABS 
zaključki (oblimki). Vrata so obdelana v laminatu - po izbiri projektanta. 
Vratno krilo ima v spodnjem delu vgrajeno rešetko za dovod zraka AR/4P 425/125mm.

Vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah. 

Enokrilna vrata z nadsvetlobo vel. 90/250 (215+35) v kovinskem podboju (širina podboja je enaka širini zidu) vgrajenem v zidani 
steni deb.20cm. Vratno krilo je polno. Krilo je opremljeno s cilindrično ključavnico-sistemski ključ, tesnilno gumo in kljuko z 
deljenim ščitom. Robovi vratnega krila so obloženi z ABS zaključki (oblimki). Vrata so obdelana v laminatu - po izbiri projektanta. 
Zasteklitev nadsvetlobe je fiksna - termopan zasteklitev.
Vratno krilo ima v spodnjem delu vgrajeno rešetko za dovod zraka AR/4P 425/125mm.

Vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah. 


