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Ogrodzenia wykonać jako siatkowe systemowe:
W skład ogrodzeń wchodzą :
- siatka pleciona,
- słupki ogrodzeniowe
- profesjonalne akcesoria montażowe.

Słupki ogrodzeniowe:
Słupki ogrodzeniowe winny być wykonane z rur o średnicy 48,3 mm w rozstawie co 2,5 m.
– wysokość od terenu h=200 cm.
W skład ogrodzenia wchodzą również słupki pośrednie, jak i słupki wyposażone w skręcane wypory, stanowiące integralny
element ogrodzenia siatkowego. Słupki na górze posiadają zaślepkę z tworzywa sztucznego.
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Siatka ocynkowana-powlekana:
Siatka ocynkowano-powlekana winna być wykonana z drutu stalowego gr.3,1 mm ocynkowanego i pokrytego warstwą
tworzywa sztucznego - polietylenu.
Przyjęto : Wielkość oczka 40x40 mm. Kolor - CIEMNO-ZIELONY
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Zestawienie :
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Furtka :
konstrukcja ramy - profil 40x40x1,5 mm
wypełnienie - siatka z drutu gr 3mm powlekana
odbojnik - blacha stalowa gr. 2 mm
Całość elementów spawana i malowana w kolorze CIEMNO-ZIELONYM RAL 6005

10

W projektowanym ogrodzeniu wykonać bramY i furtkI.
W ogrodzeniu istniejącym należy zdemontować część siatki i wstawić bramę wjazdową 1 szt. wraz z furtką – naprzeciwko placu
kompostowania i bramę wjazdową wraz z furtką na plac z płyt ażurowych.

OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE STAŁE
Obmiar - P=28,15+43,25+12,18+50,75+2,5+2,5+4,0+1,3+1,3 = 145,93 przyjęto 146 mb
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Brama : - 4 szt.
Furtka : - 2 szt

Ogrodzenie terenu
Projektuje się ogrodzenie systemowe z siatki stalowej na słupkach stalowych w rozstawie co 2,5m
Heko
Halina Karmolińska - Słotkowska
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Obiekt:

Lokalizacja:
Nazwa rysunku:
Branża:

Odbojnik z blachy
stalowej gr.2mm
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Rama z profili 40x40x1,5mm

ul. Jugosłowiańska 41,
60-301 Poznań
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