pritrditev ograje; točkovni L profil 300/180/5mm
vročecinkano, prašno barvano v črno barvo

lesene smrekove impregnirane podnice, d=4,5cm
postavljene na buzone; 5x vijačene v AB zidec

lesene smrekove impregnirane podnice, d=4,5cm
5x vijačene v vzdolžni nosilec s TBS 8/120
globinsko impregnirane

utrjeno nasutje

prečni nosilec 2 x 10/18cm
globinsko impregniran, smreka
vzdolžni nosilec 12/20cm
globinsko impregniran, smreka; trio C24

OBSTOJEČA OGRAJA

lesena ograja
smrekove letve 9/6/130cm na osnem razmiku 20cm
2x vijačene v vzdolžni nosilec s TBS 8/140
globinsko impregnirane, zgornja ploskev pod naklonom

BRV

ZATRAVLJENA POVRŠINA

lesena ograja, globinsko impregnirane smrekove letve 9/6/107cm
osni razmik 20cm, 2x vijačene v točkovni L profil
zgornja in spodnja ploskev pod naklonom

OBSTOJEČA OGRAJA

kovinski ročaj za invalide
vročecinkano, prašno barvano v črno barvo
pritrjen na vsako vertikalo

kovinski ročaj za invalide, pritrjen na vsako vertikalo
vročecinkano, prašno barvano v črno barvo

PL 297x500x5

PL 170x295x5 (2x)

ograja brvi

PRITRDITEV KOVINSKE PLOŠČICE NA VZDOLŽNE IN PREČNE NOSILCE

podkonstrukcija za lesene podnice
AB zidec š=20cm

obstoječa ograja
zaključek ograje prilagoditi izteku brvi

obstoječa ograja
zaključek ograje prilagoditi izteku brvi

leseni pilot
Ø 20cm, L=5m
globinsko impregniran, bor

pilot
VSTOP NA BRV IZ VZHODNE STRANI

PREREZ I_I

POGLED M1:20

LESENA PODKONSTRUKCIJA

OSREDNJI DEL BRVI

PREREZ H_H
BETONSKA PODKONSTRUKCIJA

IZTEK BRVI NA VZHODNI STRANI

PRITRDITEV KOVINSKE PLOŠČICE NA PILOTE

PL 295x500x5
PL 170x295x5

kovinski ročaj za invalide, pritrjen na vsako vertikalo
vročecinkano, prašno barvano v črno barvo

podest

ležišče za vzdolžni leseni nosilec

armirano betonski zidec

kovinski elementi za pritrditev nosilcev s privarjenimi maticami M16
295/500/5mm
lesene smrekove impregnirane podnice, d=4,5cm
vročecinkano, prašno barvano v črno barvo
5x vijačene v vzdolžni nosilec s TBS 8/120
globinsko impregnirane

prečni nosilec 10/18
robni nosilec 12/20

OBSTOJEČA POT

lesena ograja, globinsko impregnirane smrekove letve 9/6/130cm
osni razmik 20cm, 2x vijačene v vzdolžni nosilec s TBS 8/140
globinsko impregnirane, zgornja in spodnja ploskev pod naklonom

OBSTOJEČI ROBNIK

OBSTOJEČI ROBNIK

OBSTOJEČE CESTIŠČE

privarjene matice M16

POGLED OD STRANI

prečni nosilec 2 x 10/18cm
globinsko impregniran, smreka

PL 295x500x5

vzdolžni nosilec 12/20cm
globinsko impregniran, smreka; trio C24

PL 170x295x5
robni nosilec 12/20

ležišče za vzdolžni leseni nosilec

armirano betonski zidec
širine 30cm

IZTEK BRVI NA ZAHODNI STRANI

armirano betonski zidec
širine 20cm

leseni pilot
Ø 20cm, L=5m
globinsko impregniran, bor

PRIKLJUČITEV BRVI NA BREG NA ZAHODNI STRANI

OSREDNJI DEL BRVI

prečni nosilec 10/18

IZTEK BRVI NA VZHODNI STRANI

POGLED OD SPREDAJ

PREREZ G_G M1:20

obstoječi robnik
obstoječa lesena ograja

lesena ograja
armirano betonski zidec
širine 20cm

vzdolžni nosilec

armirano betonski zidec
širine 20cm

* vsi kovinski deli so vroče cinkani in prašno barvani
** obdelava lesenih delov: glej tehnično poročilo
** pri lesenih povezavah se pod matice in glave vijakov podloži »lesene podložke«,
ki so večje in preprečujejo vtiskovanje vijakov v les ter povečajo nosilnost

armirano betonski zidec
širine 30cm

kd prostoRož
Rimska 22, 1000 Ljubljana
t. +386 (0)590 19 080 e. prostoroz@gmail.com

armirano betonski zidec
širine 20cm

tip A
. 4kom
. v oseh 21, 22, 23, 26
IZTEK BRVI NA JUŽNI STRANI

tip C
. 16kom
. v oseh 1, 2, 4, 6, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 18, 20,
24, 25, 27
SHEMA POZICIJ KOVINSKIH PLOŠČIC GLEDE NA POZICIJE PILOTOV

PREREZI IN TLORISI BRVI M1:20

DETAJL KOVINSKE PLOŠČE ZA PRITRDITEV PODKONSTRUKCIJE BRVI M 1:10

obstoječa lesena ograja
IZTEK BRVI NA ZAHODNI STRANI

OSREDNJI DEL BRVI

tip B
. 7kom
. v oseh 3, 5, 7, 9
15, 17, 19

naročnik

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
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