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SPLOŠNO

Upoštevati je treba opise v tehničnem poročilu, načrte PZI, 
detajlov in opreme!
Za vsa navedena komercialna imena velja: kot naprimer ali 
enakovredno po kakovosti, funkciji ter podobnega videza in 
oblike.
Izvajalec mora slediti določenim barvnim odtekom in struk-
turam površin ter izdelati vzorce, ki jih potrdijo projektanti.



POVRŠINE BARVE / TEKSTURE OPREMA

FASADNE ZASTEKLITVE

STEKLENA VRATA/OKNA: masivni smrekovi okviri, termično 
obdelani, zaščiteni s tonirano debeloslojno lazuro
OKOVJE IN KLJUKE: satiniran inox

ZUNANJOST - FASADA, MATERIALI POD NADSTREŠKI

TLAKI

TERASE: zaščitni tlak proti poškodbam - drobnozrnati EPDM 
granulat (tri barve), vezan s PUR pigmentiranim vezivom,
 na elastičnem osnovnem sloju (barva in granulacija po zbiri 
projektanta)
ATRIJ: grobo brušen beton
ZUNANJE POVRŠINE: asfalt

FASADNI PANELI

ZAKLJUČNE LETVE (smrekove letve) IN VERTIKALNE STOJKE 
(lepljen les): vse globinsko zaščiteno z zaščitnim sredstvom 
kot npr. Silvanolin ali enakovr. (les enakomerno posivi)

STROP

OBEŠEN LETVIČAST LESEN STROP: smrekove letve z 
vmesnimi režami; globinsko zaščitene z zaščitnim sredst-
vom kot npr. Silvanolin (les enakomerno posivi)

ZATEMNITVENA ROLO SENČILA

TEKSTIL: zunanja screen električna rolo senčila, melirana 
screen tkanina v sivi/beige barvi



POVRŠINE BARVE / TEKSTURE OPREMA

VRATA/NOTRANJE ZASTEKLITVE

STEKLENA VRATA: masivni macesnovi okviri
ZASTEKLITVE: masivni macesnovi okviri
OKOVJE IN KLJUKE: satiniran inox

IGRALNICE

TLAK

LITA GUMA: samorazlivni poliuretanski tlak z elastično 
podlago; barva NCS S 1002-Y

STENE

MAVČNO-KARTONSKE: barvane z lateks barvo
(do zgornjega roba vrat - 220 cm) - RAL 1013 Perlweiss,
nad 220 cm poldisperzijska barva 

SLOPI: lepljena lesena plošča, vidne površine premazane z 
zaščitnim tankoslojnim premazom na osnovi naravnih olj in 
voska, brez topil, v tonu po izboru projektanta, kot npr.: Ru-
bio Monocoat ali enakovredno. Premaz ohranja in poudarja 
naravno strukturo lesa.

AKUSTIČNE OBLOGE: perforirane lesene plošče (brezova 
vezana plošča, zaščitena z mat prozornim lakom na vodni 
osnovi)

MIZICE: brezova vezana plošča (viden lesen rob) + 
obojestranski laminat bele barve (kot npr. Max 0085), ma-
sivne lesene noge

LEŽALNIKI: zložljiv lesen ležalnik, ogrodje masivna bukev, leža-
lo iz ukrivljene vezane plošče z režami (lužen in s prozornim 
lakom lakiran les) kot npr. Rex slovenskega oblikovalca Nika 
Kralja

STROP

OBEŠEN LETVIČAST LESEN STROP: smrekove letve z 
vmesnimi režami; letve so zaščitene s tonirano mat lazuro 
na vodni osnovi 

STOLČKI: masivni les, lakirani s prozornim mat lakom
VEČNAMENSKI STOLČKI: brevvzova vezana plošča lakirana 
s prozornim mat lakom + sedala v naravni barvi in barvi po 
izboru projektanotv



POVRŠINE BARVE / TEKSTURE OPREMA

IGRALNICE

OMARE, MIZA, POLICE: 
- brezova vezana plošča, lakirana s prozornim mat lakom na 
vodni osnovi
- brezova vezana plošča + laminat bele barve (kot npr. Max 
št. 0085 ali enakovredno)
- vidni robovi vezane plošče, lakirani s prozornim mat 
lakom na vodni osnovi

STOL ZA VZGOJITELJICO: 
- stol s kovinskim ogrodjem in lesenimi, v en kos združenimi 
rokonasloni in hrbtiščem, sedalo iz prostorsko ukrivljene 
vezane plošče (kot npr. stol  Kralj 4455 ali enakovredno) - 
črna barva ogrodja in lesa (oz. po izboru projektanta)

SVETILKE: 
- splošna razsvetljava: svetilke različnih dolžin, umeščene med 
letvice obešenega stropa: kot npr. Bright proizvajalca Esse-ci 
(Alu ohišje, pokrov iz mlečnega stekla)
- prenosna svetilka: kot npr. Mayday proizvajalca Flos ali ena-
kovredno (barve po izboru projektanta)
- namizna svetilka: kot npr. Demetra proizvajalca Artemide ali 
enakovredno (črno ogrodje)



POVRŠINE BARVE / TEKSTURE OPREMA

IGRALNICE

PRENOSNI MEHKI ELEMENTI: elementi iz mehke ponjave, 
tapecirane s PVC prevleko (barve po izboru projektanta)



POVRŠINE BARVE / TEKSTURE OPREMA

IGRALNICE

PREMIČNI IGRALNI ELEMENTI: elementi iz vezane plošče na 
kolescih



POVRŠINE BARVE / TEKSTURE OPREMA

TLAK

KERAMIKA: ploščice 10/10cm, fuge v isti barvi, mat tekstu-
ra; v posameznem sanitarnem otoku so vse ploščice v eni 
barvi (barva po izboru projektantov)

STENE

MAVČNO-KARTONSKE: barvane z lateks barvo
(nad viš. 120 cm) - RAL 1013 Perlweiss

KERAMIKA: keramične ploščice 10/10cm do viš. 120cm, 
fuge v isti barvi, sijaj tekstura; v posameznem sanitarnem 
otoku se vse ploščice v eni barvi

STENE KABIN: kompozitne pralne plošče bele barve (kot 
npr. Max št. 0085); okovje satiniran inox

FASADNI PANELI: križno lepljena lesena plošča, vidne 
površine premazane z zaščitnim tankoslojnim premazom 
na osnovi naravnih olj in voska, brez topil, v tonu po izboru 
projektanta, kot npr.: Rubio Monocoat ali enakovredno. 
Premaz ohranja in poudarja naravno strukturo lesa. 

VRATA/NOTRANJE ZASTEKLITVE

STEKLENA VRATA: masivni macesnovi okviri
ZASTEKLITVE: masivni macesnovi okviri
OKOVJE IN KLJUKE: satiniran inox

SANITARNA KERAMIKA

OTROŠKI UMIVALNIKI: konzolni, beli, podolgovati (z dvema 
višinama oz. eno) kot npr. Keramag - 4Bambini, model no.: 
430000 ali enakovredno

SANITARNI OTOKI

STROP

OBEŠEN LETVIČAST LESEN STROP: smrekove letve z 
vmesnimi režami; letvice so zaščitene s tonirano mat lazuro 
na vodni osnovi 

UMIVALNIK OB PREVIJALNI MIZI IN V IGRALNICI: nadpultni 
vgradni, bel, pravokotne oblike kot npr. Catalano, Verso 
Trentasette 50 cod. 15037VEN00 ali enakovredno

STRANIŠČA - OTROŠKA: 
WC ŠKOLJKE: konzolna, bela, z belo pokrivno desko in pokrovom 
kot npr. Keramag, Child/baby model no. 201700 ali enakovredno
PISOARJI: konzolni, beli, z belim pokrivnim pokrovom kot npr. 
JIKA, Golem model no. 843060 ali enakovredno

SVETILKE: 
- splošna razsvetljava: svetilke različnih dolžin, umeščene med 
letvice obešenega stropa: kot npr. Bright proizvajalca Esse-ci 
(Alu ohišje, pokrov iz mlečnega stekla)



POVRŠINE BARVE / TEKSTURE OPREMA

VRATA/NOTRANJE ZASTEKLITVE

STEKLENA VRATA: masivni macesnovi okviri
ZASTEKLITVE: masivni macesnovi okviri
OKOVJE IN KLJUKE: satiniran inox

DODATNI PROSTOR ZA IGRO

TLAK

LITA GUMA: samorazlivni poliuretanski tlak z elastično 
podlago; barva NCS S 1002-Y

STENE

MAVČNO-KARTONSKE: barvane z lateks barvo
(do zgornjega roba vrat - 220 cm) - RAL 1013 Perlweiss,
nad 220 cm poldisperzijska barva 

FASADNI PANELI: križno lepljena lesena plošča, vidne 
površine premazane zaščitnim tankoslojnim premazom na 
osnovi naravnih olj in voska, brez topil, v tonu po izboru 
projektanta, kot npr.: Rubio Monocoat ali enakovredno. 
Premaz ohranja in poudarja naravno strukturo lesa. 

DIDAKTIČNE OBLOGE: 
lesene plošče z različnimi perforacijami in dodatki (brezova 
vezana plošča, zaščitena z mat prozornim lakom na vodni 
osnovi)

MIZICE: brezova vezana plošča (viden lesen rob) + 
obojestranski ultrapas bele barve (kot npr. Max 0085), 
masivne lesene noge
VEČNAMENSKI STOLČKI: brezova vezana plošča lakirana s 
prozornim mat lakom + sedala v naravni barvi in barvi po 
izboru projektanotv

POGANJALČKI: leseno ogrodje, deli barvani, kolesa iz gume, 
oblazinjen sedež (barve po izboru projektantov) 
PRENOSNI MEHKI ELEMENTI: elementi iz mehke ponjave, 
tapecirane s PVC prevleko (barve po izboru projektantov)

STROP

OBEŠEN LETVIČAST LESEN STROP: smrekove letve z 
vmesnimi režami; letve so zaščitene s tonirano mat lazuro 
na vodni osnovi 

SVETILKE: 
- splošna razsvetljava: svetilke različnih dolžin, umeščene med 
letvice obešenega stropa: kot npr. Bright proizvajalca Esse-ci 
(Alu ohišje, pokrov iz mlečnega stekla)



POVRŠINE BARVE / TEKSTURE OPREMA

ZLOŽLJIVI DRSNI PANELI

ZUNANJA OBLOGA: lesene plošče (brezova vezana plošča, 
zaščitena z mat prozornim lakom na vodni osnovi)

OSREDNJI PROSTOR

TLAK

LITA GUMA: dvoslojni samorazlivni poliuretanski tlak z 
elastično podlago; barva NCS S 1002-Y

STENE

MAVČNO-KARTONSKE: barvane s poldisperzijsko barvo 

SLOPI: lepljena lesena plošča, vidne površine premazane z 
zaščitnim tankoslojnim premazom na osnovi naravnih olj in 
voska, brez topil, v tonu po izboru projektanta, kot npr.: Ru-
bio Monocoat ali enakovredno. Premaz ohranja in poudarja 
naravno strukturo lesa.

FASADNI PANELI: križno lepljena lesena plošča, vidne 
površinepremazane z zaščitnim tankoslojnim premazom 
na osnovi naravnih olj in voska, brez topil, v tonu po izboru 
projektanta, kot npr.: Rubio Monocoat ali enakovredno. 
Premaz ohranja in poudarja naravno strukturo lesa.

AKUSTIČNE OBLOGE: perforirane lesene plošče (brezova 
vezana plošča, zaščitena z mat prozornim lakom na vodni 
osnovi)

AKUSTIČNE OBLOGE: penaste plošče, tapecirane s tekstilno 
oblogo (tip in barva po izboru projektanta)

LESENE OBLOGE: lesene plošče (brezova vezana plošča, 
zaščitena z mat prozornim lakom na vodni osnovi)

IGRALNA KLETKA:  stenska, s 6 elementi iz kvalitetnega lesa 
- tarča (z velikimi luknjami), plezalna stena (z malimi luknja-
mi), redki/gosti letvenik, pajkova mreža, poklopna lestev

LETVENIKI
- stenski, z izmaknjenim zg. delom: stranice so iz smrekove-
ga lesa, 10 ovalnih prečk iz trdega lesa
- stenski: stranice so iz prvovrstnega smrekovega lesa, 9 
ovalnih prečk iz trdega lesa.
- mehke penaste blazine na obeh vrstah letvenikov z ježki 
za pripenjajne (barva po izbiri projektanotv)

PLEZALNE STENE OB SLOPIH: 
- plezalne plošče iz vezane plošče, otroški oprimki različnih 
velikosti



POVRŠINE BARVE / TEKSTURE OPREMA

OSREDNJI PROSTOR

MEHKI ELEMENTI - ŠPORTNE BLAZINE IN SESTAV ŠPORTNIH 
POLIVALENTNIH BLAZIN
- športne blazine različnih dimenzij z (pena, oblečena v 
100% PES tkanino - barva po izboru projektantov)
- blazine različnih dimenzij in oblik za sestavljanje v kom-
pozicije (pena, oblečena v 100% PES tkanino - barva po 
izboru projektantov)

STROP

OBEŠEN LETVIČAST LESEN STROP: smrekove letve z 
vmesnimi režami; letve so zaščitene s tonirano mat lazuro 
na vodni osnovi ŠPORTNI ELEMENTI IZ LESA 

- skrinje s poklopi in prečkami; pručke različnih višin; letev 
s prečkami; gred za ravnotežje; leseni tobogan; lestev z 
zatičem; gugalo za telovadno klop; gimnastični triangel

STROPNA KONZOLNA PLEZALA: 
- tirnica s plezali iz  vrvi (plezalna vrv, mornarska vrv, vrv z 
vozli, telovadni krogi, plezalna mreža)



POVRŠINE BARVE / TEKSTURE OPREMA

OSREDNJI PROSTOR

MIZICA - KLUBSKA: okrogla, zgornja plošča furnirana z bukov-
im ali jesenovim furnirjem, na štirih masivnih okroglih nogah 
(kot npr. miza CC slovenskega oblikovalca Nika Kralja ali ena-
kovredno); vsi leseni deli barvani v črno barvo
ZLOŽLJIVI LESENI FOTELJI: ogrodje iz masivnega bukovega 
lesa; sedež, hrbtni naslon in rokonasloni iz prostorsko ukrivl-
jene vezane plošče; sedež in hrbtni naslon imata reže (leseni 
deli so luženi in premazani s prozornim lakom) (kot npr. fotelji 
Rex  slovenskega oblikovalca Nika Kralja ali enakovredno)

MEHKI ELEMENTI - SESTAV VEČNAMENSKIH BLAZIN
- blazine različnih dimenzij in oblik za sestavljanje v različne 
kompozicije (elementi iz mehke ponjave, tapecirane s PVC 
prevleko - barve po izboru projektantov)

SVETILKE: 
- splošna razsvetljava: svetilke različnih dolžin, umeščene med 
letvice obešenega stropa: kot npr. Bright proizvajalca Esse-ci 
(Alu ohišje, pokrov iz mlečnega stekla)



POVRŠINE BARVE / TEKSTURE OPREMA

VRATA/NOTRANJE ZASTEKLITVE

STEKLENA VRATA: masivni macesnovi okviri
ZASTEKLITVE: masivni macesnovi okviri
OKOVJE IN KLJUKE: satiniran inox

GARDEROBE - OTROCI

TLAK

LITA GUMA: samorazlivni poliuretanski tlak z elastično 
podlago; barva NCS S 1002-Y

STENE

MAVČNO-KARTONSKE: barvane z lateks barvo
(do zgornjega roba vrat - 220 cm) - RAL 1013 Perlweiss,
nad 220 cm poldisperzijska barva 
SLOPI: lepljena lesena plošča, vidne površine premazane z 
zaščitnim tankoslojnim premazom na osnovi naravnih olj in 
voska, brez topil, v tonu po izboru projektanta, kot npr.: Ru-
bio Monocoat ali enakovredno. Premaz ohranja in poudarja 
naravno strukturo lesa.

STROP

OBEŠEN LETVIČAST LESEN STROP: smrekove letve z 
vmesnimi režami; letve so zaščitene s tonirano mat lazuro 
na vodni osnovi 

SEDALA
- okrogle klopice iz vezane plošče in masivnega lesa (noge), 
lakirani s prozornim mat lakom; sedalo tapecirano (tekstilna 
obloga in barva po izboru projektantov)
- kubusne klopice z možnostjo sestavljanja iz vezane plošče 
lakirane s prozornim mat lakom; sedalo delno tapecirana (tek-
stilna obloga in barva po izboru projektantov) in delno lesena

GARDEROBNE OMARE
- brezova vezana plošča, lakirana s prozornim mat lakom na vodni osnovi
- brezova vezana plošča + laminat bele barve (kot npr. Max št. 0085 ali 
enakovredno) - previjalna niša
- vidni robovi vez.plošče, lakirani s prozornim mat lakom na vodni osnovi
- kljukice: satiniran inox

SVETILKE: 
- splošna razsvetljava: svetilke različnih dolžin, umeščene med 
letvice obešenega stropa: kot npr. Bright proizvajalca Esse-ci 
(Alu ohišje, pokrov iz mlečnega stekla)



POVRŠINE BARVE / TEKSTURE OPREMA

VRATA/NOTRANJE ZASTEKLITVE

STEKLENA VRATA: masivni macesnovi okviri
ZASTEKLITVE: masivni macesnovi okviri
OKOVJE IN KLJUKE: satiniran inox

PISARNE IN ZBORNICA

TLAK

LITA GUMA: samorazlivni poliuretanski tlak z elastično 
podlago; barva NCS S 1002-Y

STENE

MAVČNO-KARTONSKE: barvane z lateks barvo
(do zgornjega roba vrat - 220 cm) - RAL 1013 Perlweiss,
nad 220 cm poldisperzijska barva 
SLOPI: lepljena lesena plošča, vidne površine premazane z 
zaščitnim tankoslojnim premazom na osnovi naravnih olj in 
voska, brez topil, v tonu po izboru projektanta, kot npr.: Ru-
bio Monocoat ali enakovredno. Premaz ohranja in poudarja 
naravno strukturo lesa.

STROP

OBEŠEN LETVIČAST LESEN STROP: smrekove letve z 
vmesnimi režami; letve so zaščitene s tonirano mat lazuro 
na vodni osnovi 

STOLI IN MIZE V ZBORNICI
- stol s kovinskim ogrodjem in lesenimi, v en kos združenimi 
rokonasloni in hrbtiščem, sedalo iz prostorsko ukrivljene 
vezane plošče (kot npr. stol  Kralj 4455 ali enakovredno) - 
barva ogrodja in lesa po izboru projektanta
- zložljivi leseni fotelji: ogrodje iz masivnega bukovega lesa; 
sedež, hrbtni naslon in rokonasloni iz prostorsko ukrivljene 
vezane plošče; sedež in hrbtni naslon imata reže (leseni deli 
so luženi in premazani s prozornim lakom) (kot npr. fotelji 
Rex  slovenskega oblikovalca Nika Kralja ali enakovredno)
- mize/delovne: kovinsko ogrodje, prašno strukturno 
barvano v RAL 9010; plošča iz brezove vezane plošče, 
obojestransko prekrita z belim laminatom kot npr. Max 
0085 ali enakovredno; viden lesen rob, premazan s pro-
zornim mat lakom na vodni osnovi

GARDEROBNE OMARE, OMARE V HODNIKIH, PISARNAH IN 
ZBORNICI
- brezova vezana plošča, lakirana s prozornim mat lakom na 
vodni osnovi
- brezova vezana plošča + laminat bele barve (kot npr. Max 
št. 0085 ali enakovredno)
- vidni robovi vezane plošče, lakirani s prozornim mat 
lakom na vodni osnovi



POVRŠINE BARVE / TEKSTURE OPREMA

PISARNE IN ZBORNICA

MIZICA - KLUBSKA: okrogla, zgornja plošča furnirana z bu-
kovim ali jesenovim furnirjem, na štirih masivnih okroglih 
nogah (kot npr. miza CC slovenskega oblikovalca Nika Kralja 
ali enakovredno); vsi leseni deli barvani v črno barvo

STOLI IN MIZE V PISARNAH
- mize/delovne: kovinsko ogrodje, prašno strukturno 
barvano v RAL 9010; plošča iz brezove vezane plošče, 
obojestransko prekrita z belim laminatom kot npr. Max 
0085 ali enakovredno; viden lesen rob, premazan s pro-
zornim mat lakom na vodni osnovi

- delovni stol - vrtlijak: petkrako črno podnožje, sedišče tapecira-
no s črnim tekstilom, naslon iz mreže črne barve 
- oblazinjeni fotelji za pogovore: nizek oblazinjen fotelj (tekstil 
črne barve) kot npr. Rex Lounge brez rokonaslonov ali enakovredno
- leseni obešalnik iz okroglih lesenih vertikal



POVRŠINE BARVE / TEKSTURE OPREMA

PISARNE IN ZBORNICA

SVETILKE: 
- splošna razsvetljava: svetilke različnih dolžin, umeščene med 
letvice obešenega stropa: kot npr. Bright proizvajalca Esse-ci 
(Alu ohišje, pokrov iz mlečnega stekla)



POVRŠINE BARVE / TEKSTURE OPREMA

KUHINJA

STENE
ZIDANE iz porobetonskih zidakov, ometane: barvane z lateks 
barvo (nad omaricami/policami) - RAL 1013 Perlweiss

KERAMIKA: keramične ploščice 10/10cm do roba omaric/polic, 
fuge v isti barvi, sijaj tekstura (barva po izboru projektantov)

SLOPI - OBLEČENI DELI: lepljen les, obloga iz mavčno-kartonske 
plošče, fin. obloga keramične ploščice 10/10cm do viš. omaric; 
fuge v isti barvi, sijaj tekstura (barva po izboru projektantov)

SLOPI - VIDNI DELI: lepljen les, premazan z debeljoslojno ton-
irano mat lazuro na vodni osnovi (struktrura lesa ostaja vid-
na; les ne rumeni - lazura mora nuditi ustrezno UV zaščito)

FASADNI PANELI: križno lepljena lesena plošča, vidne 
površine premazane z zaščitnim tankoslojnim premazom 
na osnovi naravnih olj in voska, brez topil, v tonu po izboru 
projektanta, kot npr.: Rubio Monocoat ali enakovredno. 
Premaz ohranja in poudarja naravno strukturo lesa. 

STROP

STREŠNA PLOŠČA: križno lepljena, spodaj premazana z de-
beljoslojno tonirano mat lazuro na vodni osnovi (struktrura 
lesa ostaja vidna). Ton po izboru projektanta. 
AKUSTIČNE PLOŠČE (BAFFLI): plošče iz izolacijske goste 
volne, oblečene v tanko akustično teflonsko folijo, 
nepropustno za prah in vodo (barva po izboru projektantov)

TLAK

POLIURETANSKO/CEMENTNI TLAK: trokomponentni, vi-
sokoodporen in protizdrsno obdelan (barva NCS S 1002-Y) 

KUHINJSKA OPREMA: pulti, omare, naprave, vozički v inox 
izvedbi + gumbi/ročaji črne barve 

SVETILKE: 
- splošna razsvetljava: svetilke dolžin 1275/1572mm, viseče s 
stropne plošče: kot npr. PCM LED Esse-ci (belo ohišje iz ojačane-
ga poliestra, senčilo iz mlečnega polikarbonata)

VRATA/NOTRANJE ZASTEKLITVE

STEKLENA VRATA: masivni macesnovi okviri
ZASTEKLITVE: masivni macesnovi okviri
OKOVJE IN KLJUKE: satiniran inox



POVRŠINE BARVE / TEKSTURE OPREMA

STOPNIŠČE

TLAK

KAVČUK: homogeni stopniščni elementi (nastopne in čelne 
ploskve v enem kosu) iz kavčuka deb. 5,0 mm (kot npr.No-
rament 926 ali enakovredno). Barva po izboru projektanta.

STAVBNO POHIŠTVO/OGRAJE

STEKLENA VRATA: masivni macesnovi okviri
ZASTEKLITVE: masivni macesnovi okviri
OKOVJE IN KLJUKE: satiniran inox
OGRAJE: furnirana z masivnim zaključkom 

STENE

AB: ometane, barvane z lateks barvo (do 220 cm) - RAL 
1013 Perlweiss, nad 220 cm poldisperzijska barva 

STROP

OBEŠEN LETVIČAST LESEN STROP: smrekove letve z 
vmesnimi režami; letve so zaščitene s tonirano mat lazuro 
na vodni osnovi 

SVETILKE: 
- splošna razsvetljava: svetilke različnih dolžin, umeščene med 
letvice obešenega stropa: kot npr. Bright proizvajalca Esse-ci 
(Alu ohišje, pokrov iz mlečnega stekla)


