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1. Точните размери се вземат на място
по мярка.
2. За парковото осветление,
видеонаблюдението, напояването и
озеленяването да се гледат
съответните проекти.
3. Материалите на съоръженията за
игра, изпълнението и монтажа им да са
съгласно БДС EN1176, спецификация на
производителя и в пълно съответствие
с Наредба No1 от 12 януари 2009г. за
условията и реда за устройството и
безопастността на площадките за игра.
4. Настилките да са съгласно БДС
EN1176-1 и в пълно съответствие с
Наредба No1 от 12 януари 2009г. за
условията и реда за устройството и
безопастността на площадките за игра.
5. На входа на площадката да се
инсталира информационна табела
отговаряща на изискванията на чл. 10
от Наредба No1 от 12 януари 2009г. за
условията и реда за устройството и
безопастността на площадките за игра.
6. Всички видове материали и цветове
се уточняват с проектанта.
7. Всички нови елементи се монтират
след съгласуване с проектанта и
инвеститора.
8. Всички конкретни детайли
неописани в настоящия работен проект
и съпътстващата го документация се
изпълняват по детайл предложен от
строителя и съгласуван с проектанта.
9. Неточно изпълнение работи се
поправят за сметка на изпълнителя.
10. Качеството на работата и
вложените материали трябва да
съответстват на спецификациите,
чертежите и другите изисквания в
проектната документация, които да са
на разположение на Възложителя или
отговорника на проекта за нуждите на
идентификацията по време на периода
на изпълнение.
11. Котата на проектните настилки да
равни с нивото на съществуващите.
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No ЧЕРТЕЖ

ЗОНА ФОНТАН "ГОЛОТО МОМЧЕ' '

чеш
ма

възтановка на фонтан по
образец

ПЕЙКА 1 -
лят бетон,
дървена седалка-
бор, без облегалка
дължина: 180 см.
височина: 45 см.
ширина: 50 см.
тегло: 150кг

ПЕЙКА 3 -
поцинкована стомана, прахово
боядисана, дървена седалка, с
облегалка
дължина: 116 см.
височина: 81 см.
ширина: 58 см.
тегло: 62,1 кг
обем 0,27 m³
стоманена тръба: Ø 76x1000мм.
рамка на облегалка: 1160x553x434мм.

кош

ДЕТСКА ПЛОЩАДКА -
за деца от 3 до 12г.

НАСТИЛКА ТИП 2 - гранитни павета
рязани с пясъкоструйка,
термо-лющена повърхност,
награпена, не позволяваща
хлъзгане
цвят: тъмно сиво
размери:
100/100/50мм.

бордюри - гранит
размери: 100/16/8см.

плочи на тревна фуга
размери: 230/30/8см.

НАСТИЛКА ТИП 1 - гранитни плочи
рязани с пясъкоструйка, гладки
странични ръбове, термо-лющена
повърхност, награпена, не
позволяваща хлъзгане
цвят: светло и тъмно сиво
размери:
600/600/50мм.
400/600/50мм.
30/600/50мм.

ВЕЛОСИПЕДЕН СТЕНД - 5бр.,
единични, поцинкована
стомана, прахово боядисана в
черно RAL 9005.
дължина: 53см.
височина: 130см. /90 см. над
нивото на земята/
стоманена тръба: 4см х 8см

Ситуация
зона  "зелена стена'' 9/9

1. Точните размери се вземат на място
по мярка.
2. За парковото осветление,
видеонаблюдението, напояването и
озеленяването да се гледат
съответните проекти.
3. Материалите на съоръженията за
игра, изпълнението и монтажа им да са
съгласно БДС EN1176, спецификация на
производителя и в пълно съответствие
с Наредба No1 от 12 януари 2009г. за
условията и реда за устройството и
безопастността на площадките за игра.
4. Настилките да са съгласно БДС
EN1176-1 и в пълно съответствие с
Наредба No1 от 12 януари 2009г. за
условията и реда за устройството и
безопастността на площадките за игра.
5. На входа на площадката да се
инсталира информационна табела
отговаряща на изискванията на чл. 10
от Наредба No1 от 12 януари 2009г. за
условията и реда за устройството и
безопастността на площадките за игра.
6. Всички видове материали и цветове
се уточняват с проектанта.
7. Всички нови елементи се монтират
след съгласуване с проектанта и
инвеститора.
8. Всички конкретни детайли
неописани в настоящия работен проект
и съпътстващата го документация се
изпълняват по детайл предложен от
строителя и съгласуван с проектанта.
9. Неточно изпълнение работи се
поправят за сметка на изпълнителя.
10. Качеството на работата и
вложените материали трябва да
съответстват на спецификациите,
чертежите и другите изисквания в
проектната документация, които да са
на разположение на Възложителя или
отговорника на проекта за нуждите на
идентификацията по време на периода
на изпълнение.
11. Котата на проектните настилки да
равни с нивото на съществуващите.
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No ЧЕРТЕЖ

бордюри - гранит
размери: 100/16/8см.

плочи на тревна фуга
размери: 230/30/8см.

НАСТИЛКА ТИП 1 - гранитни плочи
рязани с пясъкоструйка, гладки
странични ръбове, термо-лющена
повърхност, награпена, не
позволяваща хлъзгане
цвят: светло и тъмно сиво
размери:
600/600/50мм.
400/600/50мм.
30/600/50мм.

НАСТИЛКА ТИП 2 - гранитни павета
рязани с пясъкоструйка,
термо-лющена повърхност,
награпена, не позволяваща
хлъзгане
цвят: тъмно сиво
размери:
100/100/50мм.

НАСТИЛКА ТИП 2 - гранитни павета
рязани с пясъкоструйка,
термо-лющена повърхност,
награпена, не позволяваща
хлъзгане
цвят: тъмно сиво
размери:
100/100/50мм.

ПЕЙКА 1 -
лят бетон,
дървена седалка-
бор, без облегалка
дължина: 180 см.
височина: 45 см.
ширина: 50 см.
тегло: 150кг

ПЕЙКА 2 -
поцинкована стомана, прахово
боядисана, дървена седалка, с
облегалка
дължина: 116 см.
височина: 81 см.
ширина: 58 см.
тегло: 62,1 кг
обем 0,27 m³
стоманена тръба: Ø 76x1000мм.
рамка на облегалка: 1160x553x434мм.

зелена стена

ПЕЙКА 3 -
поцинкована стомана, прахово
боядисана, дървена седалка, с
облегалка
дължина: 116 см.
височина: 81 см.
ширина: 58 см.
тегло: 62,1 кг
обем 0,27 m³
стоманена тръба: Ø 76x1000мм.
рамка на облегалка: 1160x553x434мм.

ВЕЛОСИПЕДЕН СТЕНД - 5бр.,
единични, поцинкована
стомана, прахово боядисана в
черно RAL 9005.
дължина: 53см.
височина: 130см. /90 см. над
нивото на земята/
стоманена тръба: 4см х 8см

коригиране на
настилка
/намаляне на
настилката за
сметка на
тревните площи/


