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Obytný / Kancelářský kontejner
Vnitřní výška kontejneru:

2350 mm

Vnější lakování:

přírodní barvy

Vnitřní dekor:

světlé dřevo

Izolace:

minerální vata podlaha/stěny/strop 60mm/60mm/100mm

Obecné požadavky:
-

Elektrika dle CZ (400V/32A/5-polu)
1 x kancelářské okno (945x1200mm) s otáčecím a vyklápěcím kováním a roletou dle
typu kontejneru
1 x ocelové venkovní dveře (875x2000mm) klika uvnitř, zamykací
1 x elektrické konvektorové topení (2kW)
2 x dvojitá zásuvka
2 x dvojité světlo
(2x36W)
1 x pojistná skříňka

Kontejner – sklad
Tento kontejner nebude opatřen oknem.
Kontejner obytný
Kontejner bude mít jedno až dvě okna.
Kontejner bude opatřen 2 policemi, které budou umístěny ve
výšce cca 185 cm po obou delších stranách kontejneru tj. o
délce cca 6 m a hloubce 35 cm. Konstrukce police bude
složena ze dvou lamino-třískových desek o výšce minimálně
18 mm a šířce cca 35 cm ve tvaru L nebo mimostředného T,
kdy jeden díl bude (vodorovně) tvořit polici o hloubce cca 35
cm a druhý bude upevněn kolmo na stěnu a na jeho spodní
delší část budou umístěny věšáky na oblečení ve sponu cca 30
cm. Police bude v několika místech ze spodu v pravém úhlu
vyztužena klínem pro větší pevnost police. Nákres je ilustrativní. Jsou přípustná variantní
řešení.
Materiál: LDT / lamino-třísková deska o minimální síle 18 mm nebo kvalitnější.
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Na krátké straně kontejneru bude
nainstalovaná policová skříň o rozměrech
– šířka 2,4 m, výška 0,9 m, hloubka 0,5 m.
Může být složena z několika dílů, které
budou nahoře spojeny jednolitou vrchní
deskou, která bude odolná a snadno
omyvatelná. Nákres je pouze ilustrativní.
Jsou přípustná variantní řešení. Avšak
v každém díle skříní bude minimálně jedna
police a jeden díl bude opatřen dvířky.
Materiál: LDT / lamino-třísková deska o
minimální síle 18 mm nebo kvalitnější.

Herní sestava - POLYGON ŠESTIBOKÝ
Herní sestava je šestiboký polygon z lepeného, sušeného trojhranolu s cinkovaným spojem
z jehličnanů nebo opracované tvrdé dřeviny. Sestava je kotvená na ocelových, žárově
zinkovaných kotvách.
Jednotlivé prvky sestavy jsou: šplhací stěna s horolezeckými chyty, šplhací síť, šplhací síť a
lano, hrazda a tři hrazdy s kruhem.
Dřevěné části jsou povrchově upraveny třívrstvým lazurovým nátěrem, který obsahuje
impregnaci proti houbám a dřevokaznému hmyzu a filtr proti UV záření. Kovové části jsou
barveny práškově vypalovanou barvou. Šplhací síť je polyamidová s ocelovým jádrem.
Herní sestava je vhodná pro děti od 3 do 14 let.
Dopadové plochy podle ČSN EN 1177 – 6,5x6,5 m
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Fitness prvek - běžecké lyže
Rozměry:

cca 1460x1100x1450 mm

Bezpečnostní zóna: 200cm x 150 cm
Kovová konstrukce z oceli, povrchová úprava zinkování a
práškově vypalovaná barva.

Fitness prvek - bradla
Rozměry: cca 1875x530x1600 mm
Bezpečnostní zóna: 250cm x 150cm
Kovová konstrukce z oceli, povrchová úprava zinkování a
práškově vypalovaná barva.

Lavička s opěradlem kov/dřevo
délka x šířka x výška (mm) min. 1500x560x800
materiál: kov, dřevo
povrchová úprava: zinek a prášková barva,
lazura
Lavička bez opěradla kov/dřevo
délka x šířka x výška (mm) min. 1500x450x400
materiál: kov, dřevo
povrchová úprava: zinek a prášková barva, lazura

Všechny uvedené fotografie jsou ilustrativní.
V Nebovidech dne 12. 5. 2016

Milan Mojžíš – starosta obce
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