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AZ “ANNO”
CSALÁD
Zsindely piros és zöld színben

“ANNO”típusú utasváró

“ANNO”típ. Hulladékgyüjtõ
rögzítése az utasváróhoz
két ponton

“ANNO”típ. Hulladékgyüjtõ

.

Fix rögzítés és mégis forgatható
- egyszerüû ürítés

.

“ANNO”típusú hírdetõ tábla

“ANNO”típusú Információs vitrin

Műszaki ismertetés
Utasváró szerkezeti elemei: oldalfalak, hátfal, tetőelemek
Oldalfalak , hátfal: fenyőlécekből kialakított keretszerkezet,mely magában foglalja a
sarokoszlopokat is . Lehet teljesen tömör , vagy igény szerint 2mm-es UV védett
plexilemez kerülhet beépítésre , takarólécekkel.
Tető: több előregyártott elemből áll , melyek a helyszíni szerelés során kerülnek
összeépítésre . A fenyőgerendából és lécekből álló tartószerkezetre OSB lap kerül,
majd ezt zsindelyborítás zárja le , melynek rögzítése ragasztással történik.
A zsindely színe zöld vagy piros lehet.
Vízelvezetés: a tető első részén végigfutó esőcsatornából a csapadékvíz az első
sarokoszlop mellett elhelyezett lefolyón kerül levezetésre.
Utasváró méretei:
Utasváró hossz
Tető hossza
Utasváró szélesség
Tető szélesség
Ereszmagasság

Háromegységes
2740
3000
1950
2700
2300

Négyegységes
3520
3800
1950
2700
2300

Vázszerkezet felületkikészítése : vastaglazúr , egyréteg alapozás+ két réteg színrefestés
színválasztéka : fenyő , cseresznye , teak (barna) , svédvörös
ettől eltérő színigény esetén előzetes egyeztetés szükséges.
Pad: opcióként rendelhető az utasváró vázszerkezettől független tartóvázra szerelt
45x300x2000mm-es méretű, három sorban szerelt ülőpad.
Hulladékgyűjtő : opcióként rendelhető az utasváró oszlopára felszerelhető faburkolatú ,
25l űrtartalmú , utasváró színével megegyező színű hulladékgyűjtő edény.
Alapozás: Az acél keretlábak 40x40 cm méretű, min. 80 cm mélységű (C16) beton
pontalapokra támaszkodnak vagy 12 cm vastag tömörített kavicságyazaton (homokos
sóder) legalább 16 cm vastagságú statikus terv szerinti (C16) minőségű vízszintes
betonaljzatra, az oszlopok dűbelcsavaros megoldással kerülnek rögzítésre. Lehetséges
díszburkolatra történő rögzítés is, amennyiben a díszburkolat alatt a talplemezeknél a
megfelelő vastagságú beton el-készítésre kerül. Az aljzatbeton, illetve a díszburkolat
készítésekor nagyon lényeges a pontos szinttartás. Az alapozás a helyi adottságoktól
függ, a meghatározása minden esetben az adaptáló tervező feladata.
Információs vitrin : 2000mm széles és 2100mm magas vitrines kialakítású , egy vagy kétoldalas információs tábla, melybe a papír alapú felíratok parafa lapra rögzíthetők.
A kétszárnyú nyíló ajtókba 2mm-es UV védett akril lemez kerül beépítésre.
Telepítés a tartóoszlopok betonozásával történik.

