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LED осветителна лента (по вътрешен ръб на дъгата)
30 LED/m - 7.2 W/m - 3000K

стоманен профил, квадратна тръба
- сечение 10/10/1,5мм

Плот (мерен по вътрешен ръб на дъгата),
със ширина 350mm от ламинирано ПДЧ,
 цвят бреза с дебелина 25 mm,
2 mm ударо устойчив PVC или ABS кант
с цвета на меламиновото покритие,
 от четирите страни (по предварителна мостра) ,
 изрязан по отделен шаблон за всяка дъга
на амфитеатралната конструкция.

Гръб - шперплат  З mm , ширина 450 mm,
(мерен по вътрешен ръб на дъгата),

 цвят тъмен дъб RAL 8028
(по предварителна мостра),

пподова настилка в зоната на амфитеатъра и стълбите,
от многослойно PVC покритие,
отговарящо на изискванията за влажно почистване
и лесна поддръжка, висока износоустойчивост,
трайност на цвета, безвредност,
незадържащо петна и оцветяване
IRONSTONE 3850

подова настилка в зоната на амфитеатъра и стълбите,
от многослойно PVC покритие,
отговарящо на изискванията за влажно почистване
и лесна поддръжка, висока износоустойчивост,
трайност на цвета, безвредност,
незадържащо петна и оцветяване
IRONSTONE 3850подова настилка в зоната на амфитеатъра и стълбите,

от многослойно PVC покритие,
отговарящо на изискванията за влажно почистване
и лесна поддръжка, висока износоустойчивост,
трайност на цвета, безвредност,
незадържащо петна и оцветяване
IRONSTONE 3850

метален дюбел 10/50мм

метален дюбел 10/100мм

метален дюбел 10/100мм

Контакт в подова кутия за вграждане в бетон с капаче.
Разпределение в залата съгласно работния чертеж по част "Електро"

PVC лайсна

Метални шини. плосък профил - 20/5 mm,
огънати по прилежаща дъга,
цвят светло сив металик, RAL 9006

Органайзер - тип кошница ,
готов продукт, метален,
цвят светло сив металик,
RAL 9006
(с размери около 300/350/100mm )

PVC лайсна

пподова настилка в зоната на амфитеатъра и стълбите,
от многослойно PVC покритие,
отговарящо на изискванията за влажно почистване
и лесна поддръжка, висока износоустойчивост,
трайност на цвета, безвредност,
незадържащо петна и оцветяване
IRONSTONE 3850

крепежна ъглова планка 30/30/2

 права планка 140/55/2.5,
за фиксиране на плотовете един към друг

права планка 100/35/2.5
за фиксиране на плотовете един към друг

Стоманена конструкция, квадратна тръба,
със сечение 20/20/2 mm , прахово боядисана ,
цвят светло сив металик;   RAL 9006

крепежна ъглова планка 30/30/2,
PVC капачка - тъмно кафяво

 права планка 140/55/2.5,
за фиксиране на плотовете един към друг

 права планка 140/55/2.5,
за фиксиране на плотовете един към друг

Контакт в подова кутия за вграждане в бетон с капаче.
Разпределение в залата съгласно работния чертеж по част "Електро"

шперплат - ивици с дебелина 10мм, огънати по прилежащата дъга на място,
с ширина 20мм, с отнета фаска 2мм по двата външни ръба,
боядисани с боя на алкидна основа,
цвят по RAL 1015 (по предварителна мостра),
фиксирани към гърба от MDF с полиуретаново лепило
и такерирани невидимо с прави игли 0.8мм

планки с отвори за монтаж с анкерни болтове,
прахово боядисани,
 цвят светлосив металик,
RAL 9006

метални колонки,
прахово боядисани,
 цвят светлосив металик,
RAL 9006

Седалката  с механизъм за автоматично прибиране,
ергономична форма с вдлъбнатина за седалището,

400/400 mm изработена от слоеста дървесина,
с дебелина мин. 10mm.

• Лакирана с износоустойчив и удароустойчив лак,
 с цвят бреза, товароносимост мин. 125 kg.

• Захваната е към метални колонки прахово боядисани
с цвят светлосив металик по RAL 9006

• В долната си част имат заварени планки, прахово боядисани
с цвят светлосив металик по RAL 9006, с отвори за монтаж

 с анкерни болтове към пода.

метални колонки,
прахово боядисани,

 цвят светлосив металик,
RAL 9006

планки с отвори за монтаж с анкерни болтове,
прахово боядисани,
 цвят светлосив металик,
RAL 9006

метален дюбел 10/50мм

Органайзер - тип кошница ,
готов продукт, метален,
цвят светло сив металик,
RAL 9006
(с размери около 300/350/100mm )

плот (мерен по вътрешен ръб на дъгата)
с ширина 100мм от ламинирано ПДЧ-25мм,
цвят - бреза, 2мм удароустойчив PVC или ABS кант
с цвета на меламиновото покритие,
 от четирите страни  (предварителна мостра),
изрязан по отделен шаблон за всяка дъга
на амфитеатралната конструкция,
със зарязан улей за LED осветителна лента

LED осветителна лента (по вътрешен ръб на дъгата)
30 LED/m - 7.2 W/m - 3000K

шперплат - ивици с дебелина 10мм,
огънати по прилежащата дъга на място,

с ширина 20мм, с отнета фаска 2мм по двата външни ръба,
боядисани с боя на алкидна основа,

цвят по RAL 1015 (по предварителна мостра),
фиксирани към гърба от MDF с полиуретаново лепило

и такерирани невидимо с прави игли 0.8мм

Гръб:  MDF  10 mm,  боядисан с боя на алкидна
основа цвят по RAL 8028 (по предварителна мостра),
 с височина 970 mm, (по вътрешен ръб на дъгата) ,
огънат по прилежащата дъга,
фиксиран към металната конструкция със
 самонарезни винтове, с шайби, разположени
в зоната под декоративните ивици от шперплат

шперплат - ивици с дебелина 2х10мм,
огънати по прилежащата дъга на място,

с ширина 90мм, двата външни ръба,
боядисани с боя на алкидна основа,

цвят по RAL 8028 (по предварителна мостра),
фиксирани към гърба от MDF с полиуретаново

лепило и такерирани невидимо с прави игли 0.8мм

шперплат - ивици с дебелина 2х10мм,
огънати по прилежащата дъга на място,
с ширина 90мм, двата външни ръба,
боядисани с боя на алкидна основа,
цвят по RAL 8028 (по предварителна мостра),
фиксирани към гърба от MDF с полиуретаново
лепило и такерирани невидимо с прави игли 0.8мм

Метални шини. плосък профил - 20/5 mm,
огънати по прилежаща дъга,
цвят светло сив металик, RAL 9006

Метални шини. плосък профил - 20/5 mm,
огънати по прилежаща дъга,
цвят светло сив металик, RAL 9006

Стоманена конструкция, квадратна тръба,
със сечение 20/20/2 mm , прахово боядисана ,
цвят светло сив металик;   RAL 9006

Стоманена конструкция, квадратна тръба,
със сечение 20/20/2 mm , прахово боядисана ,
цвят светло сив металик;   RAL 9006

Гръб - шперплат  З mm , ширина 450 mm,
(мерен по вътрешен ръб на дъгата),
 цвят тъмен дъб RAL 8028
(по предварителна мостра),

Плот (мерен по вътрешен ръб на дъгата),
със ширина 350mm от ламинирано ПДЧ,
 цвят бреза с дебелина 25 mm,
2 mm ударо устойчив PVC или ABS кант
с цвета на меламиновото покритие,
 от четирите страни (по предварителна мостра) ,
 изрязан по отделен шаблон за всяка дъга
на амфитеатралната конструкция.

плот (мерен по вътрешен ръб на дъгата)
с ширина 100мм от ламинирано ПДЧ-25мм,
цвят - бреза, 2мм удароустойчив PVC или ABS кант
с цвета на меламиновото покритие,
 от четирите страни  (предварителна мостра),
изрязан по отделен шаблон за всяка дъга
на амфитеатралната конструкция,
със зарязан улей за LED осветителна лента

плот (мерен по вътрешен ръб на дъгата)
с ширина 100мм от ламинирано ПДЧ-25мм,
цвят - бреза, 2мм удароустойчив PVC или ABS кант
с цвета на меламиновото покритие,
 от четирите страни  (предварителна мостра),
изрязан по отделен шаблон за всяка дъга
на амфитеатралната конструкция,
със зарязан улей за LED осветителна лента

Седалката  с механизъм за автоматично прибиране,
ергономична форма с вдлъбнатина за седалището,
400/400 mm изработена от слоеста дървесина,
с дебелина мин. 10mm.
• Лакирана с износоустойчив и удароустойчив лак,
с цвят бреза, товароносимост мин. 125 kg.
• Захваната е към метални колонки прахово боядисани
с цвят светлосив металик по RAL 9006
• В долната си част имат заварени планки, прахово боядисани
с цвят светлосив металик по RAL 9006, с отвори за монтаж
 с анкерни болтове към пода.

шперплат - ивици с дебелина 2х10мм,
огънати по прилежащата дъга на място,
с ширина 90мм, двата външни ръба,
боядисани с боя на алкидна основа,
цвят по RAL 8028 (по предварителна мостра),
фиксирани към гърба от MDF с полиуретаново
лепило и такерирани невидимо с прави игли 0.8мм

Гръб:  MDF  10 mm,  боядисан с боя на алкидна
основа цвят по RAL 8028 (по предварителна мостра),
 с височина 970 mm, (по вътрешен ръб на дъгата) ,
огънат по прилежащата дъга,
фиксиран към металната конструкция със
 самонарезни винтове, с шайби, разположени
в зоната под декоративните ивици от шперплат

Гръб:  MDF  10 mm,  боядисан с боя на алкидна
основа цвят по RAL 8028 (по предварителна мостра),

 с височина 970 mm, (по вътрешен ръб на дъгата) ,
огънат по прилежащата дъга,

фиксиран към металната конструкция със
 самонарезни винтове, с шайби, разположени

в зоната под декоративните ивици от шперплат
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Приложение № 1в
Чертеж на банка


