OGRODZENIE OD STRONY ZACHODNIEJ - DŁUGOŚĆ ok. 85,0 mb
Ogrodzenie panelowe o wysokości ok. 1,5 m (panel kratowy wys. 1,21 m + podmurówka wys. 25 cm) w rozstawie
słupów ok. 2,5m,
Panel zgrzewany, ocynkowany, powleczony poliestrowo z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych
pojedynczych).
Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm].
Średnica drutu pionowego: 6 [mm].
Wymiary oczek prostych: 50x200mm;
Zakończenie od góry drutami pionowymi w kształcie fali.
Słup montażowy, profil 60x40mm, dł. 2,0m
Furtka wejściowa prawa 100 x 140 cm - skrzydło furtki wypełnione panelem kratowym o średnicy drutu pionowego 6 mm,
średnica drutów poziomych 2x8 mm; panel kratowy wspawany do konstrukcji. Furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz
kompletem zawiasowo - zamkowym.
Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej.
Furtka wejściowa lewa 100 x 140 cm - skrzydło furtki wypełnione panelem kratowym o średnicy drutu pionowego 6 mm,
średnica drutów poziomych 2x8 mm panel kratowy wspawany do konstrukcji; panel kratowy wspawany do konstrukcji.
Furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.
Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej.
Całość zabezpieczona antykorozyjnie; ocynk ogniowy+ malowanie proszkowe w kolorze zielonym (RAL 6005)
Podmurówka systemowa betonowa (wym. i elementy wg rys. projektu wykonawczego)
Uwaga! Przy montażu furtek wejściowych należy zwrócić uwagę czy prześwit dolny pod furtką jest wystarczający, aby
otwierała się ona do środka działki. W razie konieczności furtkę zamontować nieco wyżej.

OGRODZENIE OD STRONY POŁUDNIOWEJ - DŁUGOŚĆ ok. 58,3 mb
Ogrodzenie panelowe o wysokości ok. 1,5 m (panel kratowy wys. 1,21 m + podmurówka wys. 25 cm) w rozstawie
słupów ok. 2,5m,
Panel zgrzewany, ocynkowany, powleczony poliestrowo z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych
pojedynczych).
Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm].
Średnica drutu pionowego: 6 [mm].
Wymiary oczek prostych: 50x200mm;
Zakończenie od góry drutami pionowymi w kształcie fali.
Słup montażowy, profil 60x40mm, dł. 2,0m
Całość zabezpieczona antykorozyjnie; ocynk ogniowy+ malowanie proszkowe w kolorze zielonym (RAL 6005)
Podmurówka systemowa betonowa (wym. i elementy wg rys. projektu wykonawczego)

OGRODZENIE OD STRONY WSCHODNIEJ - DŁUGOŚĆ ok. 37,4 mb
Ogrodzenie panelowe o wysokości ok. 1,5 m (panel kratowy wys. 1,21 m + podmurówka wys. 25 cm) w rozstawie
słupów ok. 2,5m,
Panel zgrzewany, ocynkowany, powleczony poliestrowo z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych
pojedynczych).
Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm].
Średnica drutu pionowego: 6 [mm].
Wymiary oczek prostych: 50x200mm;
Zakończenie od góry drutami pionowymi w kształcie fali.
Słup montażowy, profil 60x40mm, dł. 2,0m
Całość zabezpieczona antykorozyjnie; ocynk ogniowy+ malowanie proszkowe w kolorze zielonym (RAL 6005)
Podmurówka systemowa betonowa (wym. i elementy wg rys. projektu wykonawczego)
UWAGA! POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ OGRODZENIA PRZEDSZKOLNEGO OD STRONY ZACHODNIEJ O dł. 44,3 mb
STANOWI OGRODZENIE HYBRYDOWE PROJEKTOWANEGO BOISKA (wym. i elementy ogrodzenia w części
projektu dotyczącej boiska.)

OGRODZENIE OD STRONY PÓŁNOCNEJ - DŁUGOŚĆ ok. 58,00 mb
Ogrodzenie panelowe o wysokości ok. 1,5 m (panel kratowy wys. 1,21 m + podmurówka wys. 25 cm) w rozstawie
słupów ok. 2,5m,
Panel zgrzewany, ocynkowany, powleczony poliestrowo z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych
pojedynczych).
Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm].
Średnica drutu pionowego: 6 [mm].
Wymiary oczek prostych: 50x200mm;
Zakończenie od góry drutami pionowymi w kształcie fali.
Słup montażowy, profil 60x40mm, dł. 2,0m
Brama wjazdowa przesuwna ręczna lewa- wym. 4,0m x 1,5m Brama samonośna wysięgnikowo zawieszona nad
wjazdem. Brama składa się z szyny jezdnej, zespołu jezdnego, konstrukcji zamkniętej skrzydła bramy, ramy
prowadzącej, słupa zamykającego wyposażonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizującej skrzydło po jej otwarciu (
w zależności od szerokości bramy).Wypełnienie skrzydła: panel kratowy płaski (przykręcany do konstrukcji),
średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm],
średnica drutu pionowego: 6 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].
Całość zabezpieczona antykorozyjnie; ocynk ogniowy+ malowanie proszkowe w kolorze zielonym (RAL 6005)
Podmurówka systemowa betonowa (wym. i elementy wg rys. projektu wykonawczego)

W realizacji obiektu można stosować materiały zamienne o parametrach równoważnych nie gorszych od wskazanych.
Wszelkie produkty powinny posiadać dopuszczenia do stosowania na terenie RP i posiadać Aprobatę Techniczną.

