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oznaka: O1 - prit. kom: 1LESENO VEČKRILNO OKNO kom: 3 oznaka: O2 - prit. kom: 1LESENO VEČKRILNO OKNO

OPIS:

O1

 2

O2

OPIS:

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

LESNO ENOKRILNO OKNO oznaka: O3 - prit. kom: 4

O3

OPIS:
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                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

   SHEME ZUNANJIH 
OKENSKIH IN VRATNIH 
        ELEMENTOV
              Pritličje

OPIS:

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

oznaka: O4 - prit. 

O4

  4

oznaka: BE1 - prit. 

  5

B1

LESEN BALKONSKI ELEMENT

OPIS:

Vratni element je sestavljen iz enokrilnih zastekljenih vrat z nadsvetlobo. Zasteklitev vratnega krila je s prosojnim termopan 
varnostnim steklom. Vratni element je opremljen z notranjimi žaluzijami. Vrata so opremljena s tesnilno gumo, kljuko iz 
INOX cevi fi 30mm, cilindrično ključavnico-sistemski ključ. Ključ se hrani pri vzgojiteljicah zaradi kontrole pred uhajanjem otrok. 

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

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!
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B2

oznaka: B2 - prit. LESEN BALKONSKI ELEMENT LESEN VHODNI ELEMENT oznaka: VH1 - prit. 

VH1
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                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

LESEN VHODNI ELEMENT oznaka: VH2 - prit. 

VH2

8

OPIS:

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

Vratni element je sestavljen iz enokrilnih zastekljenih vrat z nadsvetlobo. Zasteklitev vratnega krila je s prosojnim termopan 
varnostnim steklom. Vratni element je opremljen z notranjimi žaluzijami. Vrata so opremljena s tesnilno gumo, kljuko iz 
INOX cevi fi 30mm, cilindrično ključavnico-sistemski ključ. Ključ se hrani pri vzgojiteljicah zaradi kontrole pred uhajanjem otrok. 
vrata služijo kot požarni izhod. Vrata so opremljena z avtomatskim samozapiralom.

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

Kljuka in ključavnica mora biti skladna z evropskim standardom za zasilni izhod SIST EN 179. 

Lesen zunanji vhodniI vratni element vel.140/260cm. Element je sestavljen iz enokrilnih zastekljenih vrat dim. 100/210cm z 
nadsvetlobo in fiksno stransko svetlobo dim. 40/260cm. Zasteklitev vratnega krila in stranske svetlobe je s prosojnim termopan 
varnostnim steklom, Uw<90 W/m2K (okvir+steklo). Rw>35db-zvočna izolativnost.Vrata so opremljena z avtomatskim zapiralom, 
tesnilno gumo in kljuko iz INOX cevi fi 30mm, cilindrično ključacnico-sistemski ključ in tesnilno gumo

Kljuka in ključavnica mora biti skladna z evropskim standardom za zasilni izhod SIST EN 179. 

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!
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kom: 1Lkom: 1Lkom: 1L LESEN VRATNI ELEMENT oznaka: VH3 - prit. kom: 1L

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

VH3

OPIS:

   SHEME ZUNANJIH 
OKENSKIH IN VRATNIH 
        ELEMENTOV
               Klet

10

O5

LESENO ENOKRILNO OKNO oznaka: O5 - klet kom: 4

Leseno enikrilno okno vel. 100/110 cm iz lepljenega smrekovega lesa. Na zunanji strani ima okno vgrajen odkapnoi profil. 
Zasteklitev je s prosojnim termopan steklom Uw<0,9 W/m2K (okvir+steklo), Rw>35dB-zvočna izolativnost.  
Krilo se odpiraa kombinirano po vertikalni in horizontalni osi. Okno se vgradi po RAL smernicah. 
Barvo površinske impregnacije določi projektant.

Zunanja okenska polica je iz naravnega kamna-granit. Notranja polica je kot. npr. Max isovolta ali Werzalit s polkrožnim zaključkom. 
Okenski elementi je opremljen s tesnilno gumo, okovjem srednjega kvalitetnega razreda in kljuko po izboru projektanta. 

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

Lesen večkrilni okenski element vel. 260/170 cm iz lepljenega smrekovega lesa. Na zunanji strani ima okno vgrajen odkapnoi profil. 
Zgornji del okenskega profila ima razširjen profil. Zasteklitev je s prosojnim termopan steklom Uw<0,9 W/m2K (okvir+steklo), 
Rw>35dB-zvočna izolativnost. Okenski element je horizontalno deljen tri dele, vertikalno pa na dva dela. 
Spodnji deli viš. 50cm so fiksni (skaldno s pravilnikom min. 125cmod tal), zastekljeni z varnostnim steklom. 
Zgornja krila se odpirajo kombinirano po vertikalni in horizontalni osi. Okno se vgradi po RAL smernicah. 
Barvo površinske impregnacije določi projektant.

Zunanja okenska polica je iz naravnega kamna-granit. Notranja polica je kot. npr. Max isovolta ali Werzalit s polkrožnim zaključkom. 
Posamezni okenski elementi so opremljeni s tesnilno gumo, okovjem srednjega kvalitetnega razreda in kljuko po izbiri projektanta. 
Okenski element je opremljen z zunanjimi ALU žaluzijami-širina lamel 8,0cm v barvi po izbiri projektanta. 

Lesen večkrilni okenski element vel. 320/230 cm iz lepljenega smrekovega lesa. Na zunanji strani ima okno vgrajen odkapnoi profil. 
Zgornji del okenskega profila ima razširjen profil. Zasteklitev je s prosojnim termopan steklom Uw<0,9 W/m2K (okvir+steklo), 
Rw>35dB-zvočna izolativnost. Okenski element je horizontalno in vertikalno deljen na dva dela. 
Spodnji deli viš. 95cm je fiksen (skaldno s pravilnikom min. 125cmod tal) in zastekljeni z varnostnim steklom. 
Zgornja krila se odpirajo kombinirano po vertikalni in horizontalni osi. Okno se vgradi po RAL smernicah. 
Barvo površinske impregnacije določi projektant.

Zunanja okenska polica je iz naravnega kamna-granit. Notranja polica je kot. npr. Max isovolta ali Werzalit s polkrožnim zaključkom. 
Posamezni okenski elementi so opremljeni s tesnilno gumo, okovjem srednjega kvalitetnega razreda in kljuko po izbiri projektanta. 
Okenski element je opremljen z zunanjimi ALU žaluzijami-širina lamel 8,0cm v barvi po izbiri projektanta. 

Na notranji strani je po celi dolžini okenskega elementa varnostna ograja dim. 320/90cm iz inox cevi fi 12mm-vertikalno 
na razdalji < 8,0cm (po shemi).

Lesen enokrilni okenski element vel. 110/90 cm iz lepljenega smrekovega lesa. Na zunanji strani ima okno vgrajen odkapnoi profil. 
Zgornji del okenskega profila ima razširjen profil. Zasteklitev je s prosojnim termopan steklom Uw<0,9 W/m2K (okvir+steklo), 
Rw>35dB-zvočna izolativnost. Okno se odpira kombinirano po vertikalni in horizontalni osi. Okno se vgradi po RAL smernicah. 
Barvo površinske impregnacije določi projektant.

Zunanja okenska polica je iz naravnega kamna-granit. Notranja polica je kot. npr. Max isovolta ali Werzalit s polkrožnim zaključkom. 
Okenski elementi so opremljeni s tesnilno gumo, okovjem srednjega kvalitetnega razreda in kljuko po izbiri projektanta. 
Okenski element je opremljen z zunanjimi ALU žaluzijami-širina lamel 8,0cm v barvi po izbiri projektanta. 

Lesen balkonski element vel. 260/260 cm iz lepljenega smrekovega lesa, sestavljen iz dveh okenskih elementov in enokrilnih vrat. 
Na zunanji strani ima okno vgrajen odkapnoi profil. Zgornji del okenskega profila ima razširjen profil. Zasteklitev okenskih 
elementov in vratnega elementa je s prosojnim termopan steklom Uw<0,9 W/m2K (okvir+steklo), Rw>35dB-zvočna izolativnost. 
Okenski element je horizontalno in vertikalno razdeljan na dva dela. Spodnja dela viš. 50cm sta fiksna 
(skaldno s pravilnikom min. 125cmod tal), zastekljeni z varnostnim steklom. 
Zgornja krila se odpirata kombinirano po vertikalni in horizontalni osi. Okno se vgradi po RAL smernicah. 
Barvo površinske impregnacije določi projektant.
Zunanja okenska polica je iz naravnega kamna-granit. Notranja polica je kot. npr. Max isovolta ali Werzalit s polkrožnim zaključkom. 
Posamezni okenski elementi so opremljeni s tesnilno gumo, okovjem srednjega kvalitetnega razreda in kljuko po zbiri projektanta. 
Okenski element je opremljen z zunanjimi ALU žaluzijami-širina lamel 8,0cm v barvi po izbiri projektanta. 

Lesen balkonski element vel. 325/260 cm iz lepljenega smrekovega lesa, sestavljen iz dveh okenskih elementov in enokrilnih vrat. 
Na zunanji strani ima okno vgrajen odkapnoi profil. Zgornji del okenskega profila ima razširjen profil. Zasteklitev okenskih 
elementov in vratnega elementa je s prosojnim termopan steklom Uw<0,9 W/m2K (okvir+steklo), Rw>35dB-zvočna izolativnost. 
Okenski element je vertikalno razdeljan na dva dela. Spodnja dela viš. 95cm sta fiksna (skaldno s pravilnikom min. 125cmod tal), 
zastekljeni z varnostnim steklom. Zgornja krila se odpirata kombinirano po vertikalni in horizontalni osi. Okno se vgradi po 
RAL smernicah. Barvo površinske impregnacije določi projektant.
Zunanja okenska polica je iz naravnega kamna-granit. Notranja polica je kot. npr. Max isovolta ali Werzalit s polkrožnim zaključkom. 
Posamezni okenski elementi so opremljeni s tesnilno gumo, okovjem srednjega kvalitetnega razreda in kljuko po izbiri projektanta. 
Okenski element je opremljen z zunanjimi ALU žaluzijami-širina lamel 8,0cm v barvi po izbiri projektanta. 

Lesen zunanji vratni element vel.100/260cm. Element je sestavljen iz enokrilnih polnih vrat dim. 90/210cm in 
nadsvetlobo dim. 100/50cm. Zasteklitev nadsvetlobe je s prosojnim termopan steklom, Uw<90 W/m2K (okvir+steklo). 
Rw>35db-zvočna izolativnost. Vrata so opremljena s tesnilno gumo, kljuko po izbiri projektanta, cilindrično 
ključacnico-sistemski ključ in tesnilno gumo.

K1

LESEN VRATNI ELEMENT oznaka: K1 - klet 
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                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

GV

2.20

LESNA DVOKRILNA POŽARNA VRATA oznaka: GV - klet kom: 1
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OPIS:

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

kom: 1

SHEME VRTEC GABROVKA-okenski elementi-Pritličje, Klet, Podstrešje

     SHEME ZUNANJIH 
OKENSKIH ELEMENTOV
              Podstrešje
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O6

oznaka: O6 - podst. LESNO VEČKRILNO OKNOLESNO ENOKRILNO OKNO oznaka: O7 - podst. 

14

OPIS:

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

Lesen enokrilni okenski element vel. 110/90 cm iz lepljenega smrekovega lesa. Na zunanji strani ima okno vgrajen odkapnoi profil. 
Zgornji del okenskega profila ima razširjen profil. Zasteklitev je s prosojnim termopan steklom Uw<0,9 W/m2K (okvir+steklo), 
Rw>35dB-zvočna izolativnost. Okno se odpira kombinirano po vertikalni in horizontalni osi. Okno se vgradi po RAL smernicah. 
Barvo površinske impregnacije določi projektant.

Zunanja okenska polica je iz naravnega kamna-granit. Notranja polica je kot. npr. Max isovolta ali Werzalit s polkrožnim zaključkom. 
Okenski elementi so opremljeni s tesnilno gumo, okovjem srednjega kvalitetnega razreda in kljuko po izbiri projektanta. 
Okenski element je opremljen z zunanjimi ALU žaluzijami-širina lamel 8,0cm v barvi po izbiri projektanta. 

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

Lesen zunanji vhodniI vratni element vel.140/260cm. Element je sestavljen iz enokrilnih zastekljenih vrat dim. 100/210cm z 
nadsvetlobo in fiksno stransko svetlobo dim. 40/260cm. Zasteklitev vratnega krila in stranske svetlobe je s prosojnim termopan 
varnostnim steklom, Uw<90 W/m2K (okvir+steklo). Rw>35db-zvočna izolativnost.Vrata so opremljena z avtomatskim zapiralom, 
tesnilno gumo in kljuko iz INOX cevi fi 30mm. Na zunanji strani vratnega krila je prilepjen logo vrtca-čeblica na foliji. vrata se 
vgradijo po RAL smernicah.
Vrata morajo biti opremljena za kontrolo pred uhajanjem otrok in sicer:
- iz zunanje strani s kljuko iz inox cevi, ključavnico (sistemski ključ) in tipko/zvonec za potrebe prihajanja izven časa ko so 
  vrata stalno odprta,
- iz notranje strani z "bunko" in na višini 180cm in tipko za odpiranje vrat, 

Kljuka in ključavnica mora biti skladna z evropskim standardom za zasilni izhod SIST EN 179. 

O7

kom: 1

SHEMA:    M 1:50 SHEMA: SHEMA: SHEMA:    M 1:50   M 1:50   M 1:50   M 1:50SHEMA:   M 1:50SHEMA:   M 1:50SHEMA:   M 1:50SHEMA:   M 1:50SHEMA:
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OPIS:

OPIS: OPIS:

OPIS:

O8

oznaka: O8 - podst. 
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oznaka: O9 - podst. 

17

10

   M 1:50SHEMA:

O9

oznaka: O10 - podst. kom: 1LESNO VEČKRILNO OKNOkom: 1

   M 1:50SHEMA:

OPIS:
Lesen večkrilni okenski element vel. 320/230 cm iz lepljenega smrekovega lesa. Na zunanji strani ima okno vgrajen odkapnoi profil. 
Zgornji del okenskega profila ima razširjen profil. Zasteklitev je s prosojnim termopan steklom Uw<0,9 W/m2K (okvir+steklo), 
Rw>35dB-zvočna izolativnost. Okenski element je horizontalno in vertikalno deljen na dva dela. 
Spodnji deli viš. 95cm je fiksen. Zgornja krila se odpirajo kombinirano po vertikalni in horizontalni osi. 
Okno se vgradi po RAL smernicah. Barvo površinske impregnacije določi projektant.

Zunanja okenska polica je iz naravnega kamna-granit. Notranja polica je kot. npr. Max isovolta ali Werzalit s polkrožnim zaključkom. 
Posamezni okenski elementi so opremljeni s tesnilno gumo, okovjem srednjega kvalitetnega razreda in kljuko po izbiri projektanta. 
Okenski element je opremljen z zunanjimi ALU žaluzijami-širina lamel 8,0cm v barvi po izbiri projektanta. 

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

OPIS:

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

Lesen večkrilni okenski element vel. 325/230 cm iz lepljenega smrekovega lesa. Na zunanji strani ima okno vgrajen odkapnoi profil. 
Zgornji del okenskega profila ima razširjen profil. Zasteklitev je s prosojnim termopan steklom Uw<0,9 W/m2K (okvir+steklo), 
Rw>35dB-zvočna izolativnost. Okenski element je horizontalno in vertikalno deljen na dva dela. 
Spodnji deli viš. 95cm je fiksen. Zgornja krila se odpirajo kombinirano po vertikalni in horizontalni osi. 
Okno se vgradi po RAL smernicah. Barvo površinske impregnacije določi projektant.

Zunanja okenska polica je iz naravnega kamna-granit. Notranja polica je kot. npr. Max isovolta ali Werzalit s polkrožnim zaključkom. 
Posamezni okenski elementi so opremljeni s tesnilno gumo, okovjem srednjega kvalitetnega razreda in kljuko po izbiri projektanta. 
Okenski element je opremljen z zunanjimi ALU žaluzijami-širina lamel 8,0cm v barvi po izbiri projektanta. 

kom: 2

OPIS:

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

LESENO DVOKRILNO OKNO LESNO DVOKRILNO OKNO

Lesen dvokrilni okenski element vel. 170/170 cm iz lepljenega smrekovega lesa. Na zunanji strani ima okno vgrajen odkapnoi profil. 
Zgornji del okenskega profila ima razširjen profil. Zasteklitev je s prosojnim termopan steklom Uw<0,9 W/m2K (okvir+steklo), 
Rw>35dB-zvočna izolativnost. Okenski element je vertikalno deljen na dva dela. Oba okenska krila se odpirata na ventus po 
horizontalni osi. Okno se vgradi po RAL smernicah. Barvo površinske impregnacije določi projektant.

Zunanja okenska polica je iz naravnega kamna-granit. Notranja polica je kot. npr. Max isovolta ali Werzalit s polkrožnim zaključkom. 
Okenski elementi so opremljeni s tesnilno gumo, okovjem srednjega kvalitetnega razreda in kljuko po izbiri projektanta. 
Okenski element je opremljen z zunanjimi ALU žaluzijami-širina lamel 8,0cm v barvi po izbiri projektanta. 

OPIS:

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

Lesen dvokrilni okenski element vel. 140/170 cm iz lepljenega smrekovega lesa. Na zunanji strani ima okno vgrajen odkapnoi profil. 
Zgornji del okenskega profila ima razširjen profil. Zasteklitev je s prosojnim termopan steklom Uw<0,9 W/m2K (okvir+steklo), 
Rw>35dB-zvočna izolativnost. Okenski element je vertikalno deljen na dva dela. Oba okenska krila se odpirata na ventus po 
horizontalni osi. Okno se vgradi po RAL smernicah. Barvo površinske impregnacije določi projektant.

Zunanja okenska polica je iz naravnega kamna-granit. Notranja polica je kot. npr. Max isovolta ali Werzalit s polkrožnim zaključkom. 
Okenski elementi so opremljeni s tesnilno gumo, okovjem srednjega kvalitetnega razreda in kljuko po izbiri projektanta. 
Okenski element je opremljen z zunanjimi ALU žaluzijami-širina lamel 8,0cm v barvi po izbiri projektanta. 

LESNO DVOKRILNO OKNO

Lesen dvokrilni okenski element vel. 110/170 cm iz lepljenega smrekovega lesa, sestavljen iz dveh okenskih elementov po vertikali
Na zunanji strani ima okno vgrajen odkapnoi profil. Zgornji del okenskega profila ima razširjen profil. Zasteklitev je s prosojnim 
termopan steklom Uw<0,9 W/m2K (okvir+steklo), Rw>35dB-zvočna izolativnost. Okno se odpira kombinirano po vertikalni in 
horizontalni osi. Okno se vgradi po RAL smernicah. Barvo površinske impregnacije določi projektant.

Zunanja okenska polica je iz naravnega kamna-granit. Notranja polica je kot. npr. Max isovolta ali Werzalit s polkrožnim zaključkom. 
Okenski elementi so opremljeni s tesnilno gumo, okovjem srednjega kvalitetnega razreda in kljuko po izbiri projektanta. 
Okno je opremljeno s KOMARNIKOM.
Okenski element je opremljen z zunanjimi ALU žaluzijami-širina lamel 8,0cm v barvi po izbiri projektanta. 

Opomba:
VARNOSTNO STEKLO NA 
OBEH STRANEH-na spodnjih fiksih krilih

Opomba:
VARNOSTNO STEKLO NA 
NOTRANJI STARNI-na spodnjih fiksih krilih

Opomba:
VARNOSTNO STEKLO NA 
OBEH STRANEH-na spodnjih fiksih krilih in vratnim elementom

Opomba:
VARNOSTNO STEKLO NA 
NOTRANJI STRANI-na spodnjih fiksih krilih in vratnim elementom

Opomba:
VARNOSTNO STEKLO NA 
OBEH STRANEH-na vratnem krilu in stranski stvelobi spodaj

Opomba:
VARNOSTNO STEKLO NA 
ZUNANJI STRANI-na vratnem krilu in stranski stvelobi spodaj

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

kom: 2L

   M 1:50

kom: 2-1L, 1D

Lesen zunanji vhodniI vratni element vel.100/230cm, zastekljen (po shemi). Zasteklitev vratnega krila je s prosojnim termopan 
varnostnim steklom, Uw<90 W/m2K (okvir+steklo). Rw>35db-zvočna izolativnost.Vrata so opremljena z avtomatskim zapiralom, 
tesnilno gumo, kljuko po izbiri projektanta, cilindrično ključacnico-sistemski ključ in tesnilno gumo.

2.
10

1.10 1.10

2.20

Lesena dvokrilna POŽARNA vrata vel. 220/210 cm v kovinskem podboju. Desno krilo ima dvotočkovni zapah (spodaj in zgoraj), 
levo krilo pa je opremljeno s cilindrično ključavnico-sistemski ključ in kljuko po izbiri projektanta. Obe krili sta opremljeni z nogo, 
ki prepričuje samodejno zapiranje vrat.  Barvo površinske impregnacije določi projektant. 
Vrata imajo požarno odpornost EI 30.

   M 1:50SHEMA:

oznaka: R1 - podst. kom: 2FIKSNA LESENA REŠETKA

OPIS:
Fiksna lesena trikotna rešetka na Vzhodni in Zahodni fasadi pod slemenom, dolžine 335cm in višine 131cm pod kotom 38st.
Rešetka je namenjena prezračevanju postrešja. Na notranji strani ima rešetka KOMARNIK, kot zašèito proti mrčesu.
V spodnjem delu je rešetka zaključena z odkapno pocinkano barvano pločevino.
Barvo površinske impregnacije določi projektant.

                                                  VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!
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R1


