šikmá 3450
šikmá 3450

30°

30°

11000

snehozábrany

snehozábrany

Poznámka

Žľabové čelo

Dažďové žľaby

Ø 125 - 100 mm

Ø 125 mm

Ø 125 mm

Ø 125 mm

Hliníkový farbený plech v pásoch

spolu

spolu

spolu

spolu

spolu

6

5,2

4

2

26

4

22

farba tmavosivá

bm

ks

bm

ks

ks

ks

ks

bm

77 m 2

Žľabový hák

Ø 100 mm

spolu

22

Plocha

Žľabové hrdlo

spolu

30°

VÝPIS PRVKOV STRECHY + KLAMPIARSKE VÝROBKY

Sklon

Objímka

Ø 100 mm

spolu

Krytina

Dažďové zvody

Ø 100 mm

Klampiarske výrobky

Koleno 15°

Vetracie mriežky v štítach

spolu

spolu

14,2

4

bm

ks

Nasávacie mriežky odvetrania strechy

Štítová lemovacia lišta

Upozornenie :

Plocha krytiny a dĺžky klampiarskych prvkov sú orientačné .
Pred zadaním krytiny do výroby je nutné premerať skutočné rozmery na stavbe !

Pre správnu funkciu strechy je nutné zabezpečiť dostatočné odvetranie podstrešia ako aj
strešného plášťa .
Nasávanie vzduchu do strešného plášťa bude zabezpečené priebežnou vetracou mriežkou
medzi kontralatami v úrovni za dažďovým žľabom .

Odvetranie strešného plášťa bude zabezpečené odvetrávacími prvkami pod hrebeňom .

Odvetranie podstrešia bude zabezpečené vetracími mriežkami v štítových stenách .
Návrh snehozábran bude upresnený dodávateľom strešnej krytiny v závislosti od jej typu ,
snehovej oblasti , sklonu strechy a technologického predpisu výrobcu .

Dažďové vody budú odvedené dažďovou kanalizáciou do trativodnej šachty riešenej v rámci SO 01
Strechu je nutné opatriť bleskozvodom .

Farebne riešiť totožne s objektom pódia (SO 01)

Úpravu okolia a plôch + zatrávnenie a príp. výsadbu ostatných okrasných kríkov okrem
projektovaných drevín (v rámci SO 01 a SO 03), táto PD nerieši
zabezpečí si investor vo vlastnej réžii
Pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčiť v mieste a v okolí výkopu všetky
možné podzemné vedenia !

Projektant:

obec Klubina

Ing.Stanislav Mikovčák

Názov stavby :

Investor:

* Táto projektová dokumentácia je spracovaná v stupni pre vydanie stavebného povolenia (SP), v
žiadnom prípade nenahrádza realizačnú dokumentáciu !
* Táto projektová dokumentácia je výhradným vlastníctvom jej spracovateľa, jej šírenie, editácia
a kopírovanie je povolené iba na základe súhlasu jej spracovateľa !

Ing. Stanislav Mikovčák a kol.,

2.4

č.v.

VÝSTAVBA AMFITEÁTRA
NA KAMENCOCH V KLUBINE

Klubina, okres Čadca
kat.úz. Klubina , (KN 380/21)

SO 02 - Altánok

Stavebný objekt :

Miesto stavby :

Altánok - strecha

1:50
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