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Toon: RAL 7030 Steingrau.
5. Korsten
▪Korsten elutoas (kamin): ühe lõõriga korsten. All- ja pealpool lage/katusepinda
soojustatud metallmoodulkorsten - metallkorstna lahendus vastavalt
tootjajoonistele ja/või sisekujundusprojektile. Peab vastama tuleohutusnõuetele.
Korsten kaetud galvaniseeritud metallmütsiga; toon - RAL 8019 graubraun.
5.1. Korsten│šahti/ventilatsiooni väljaviik katusele
katuse tasapinnas viimistlusmaterjal ja toon sama, mis korstnal.
6. Metall│plekiosad
5.1
3.1
8
7ca 50mm), ventrestid,
6
parapetiplekk
(seina 7peale keeratud
+9,98
korstnamütsid, rennid, veepüstikud:
RAL 8019 graubraun - võimalikult ligilähedane alumiinimuni G216 anodeeringule.
+9,61
7. Metallkonstruktsioon(id)
rõdukonstruktsioon; varjualune 3K välisterrassil; käsipuu piire: 100x100mm
terastoru, puhtad/lihvitud keevisühendused (täpsustada).
+8,78
8. Päikesekaitselamellid, horisontaalasendis (nt Sapa profiilid AS)
+8,43
Päikesekaitsesüsteem SFB 4550, lamellitüüp - ristkülik (box), kaldenurk 0,
lamellid - 190x25mm, pulbervärvitud alumiinium, värvitoon RAL9006 (täpsustada).
9. Piirdeklaas
rõdudel metallkonstruktsiooni vahele, välisküljega ühele joonele kinnitatud
+7,28
rõduklaasid, karastatud; toon: kirgas.
10. Välistrepid
+6,80
maapealsed trepid: valatud armeeritud betoonist (C20/25), viimistlus looduslik
graniitgraanul (hall-tumehall mix)
11. Terrass (puit)
hööveldatud süvaimmutatud kuusk: 125mm, 10mm vahedega.
Termotöödeldud. Soontega, peidetud kinnititega.
Peitsitud Pinotex Terrace Oil, toon: 'hallikaspruun' (sarnane voodrilaua toonile;
täpsustada arhitektiga)
12. Kivisillutis väljas
Kehra mosaiik (5 erinevat suurust). Toon hall; Rudus AS
Servakivid: betoonist. Toon: hall.
15
6
13. 6Murukivi
Kehra murukivi; Toon: hall; Rudus AS
+3,42

Välisviimistlus
1. Katus
▪hingav PVC katusekate AlkorPLAN (nt. AlkorPLAN F 1.2)
▪toon: tumehall, Charcole 79851
2. Krohv│välissein
3
▪toon: Caparol, Agave 25
3. Puitfassaad│välissein
3.1
välisvoodrilaud: UTS paksus 20mm, laius 85mm, peensaetud kuusk,
südamikupool väljaspool. (nt Pinska OÜ; AS Rait, raitwood)
Kolmest toonist kokku segatud: RC-970 HK Silbergrau + RC-965 HK Salzgrün +
9
RC-652 Nussbaum;
2x peitsitud;
Remmers Baltica OÜ Estland (Mäesalu 10, Tallinn), täpsustada arhitektiga.
6
Paigaldatud peidetud puidukruvidega.
3.1. Puitpiire
laud: paksus 20, laius 85mm, peensaetud kuusk.
(nt Pinska OÜ; AS Rait, raitwood)
Kolmest toonist kokku segatud: RC-970 HK Silbergrau + RC-965 HK
Salzgrün 14
+ RC-652 Nussbaum; 2x peitsitud; Remmers Baltica OÜ Estland
(Mäesalu 10, Tallinn), täpsustada arhitektiga.
7
1
paigaldus: 7horisontaalselt kahes reas pikuti, vastava metallkonstruktsiooni
vahele, materjalide välisküljed ühel joonel; piirdes asetus üle ühe.
4. Sokkel
+2,98
polümeerkrohv integreeritud värviga plastikvõrgul 20mm, 2mm graanulid.
14. Aknad ja Nurgaaknad
Toon: RAL37030 Steingrau.
täpsustada arhitekti ja tellijaga vastavalt tootele/tootjale, (nt Lasita Aken AS)
+2,48
5. Korsten
+2,30
1. Energiasäästlik ’Saksa tüüpi’ Lasita Softline 78 ES
▪Korsten elutoas (kamin): ühe lõõriga korsten. All- ja pealpool lage/katusepinda
2. lengi ja raami sügavus 78mm
soojustatud metallmoodulkorsten - metallkorstna lahendus vastavalt
3. sissepoole avanev
tootjajoonistele ja/või sisekujundusprojektile. Peab vastama tuleohutusnõuetele.
4. tootetüüp: puitalumiinium
Korsten kaetud galvaniseeritud metallmütsiga; toon - RAL 8019 graubraun.
5. klaaspakett paksusega 36mm
+1,00
5.1. Korsten│šahti/ventilatsiooni väljaviik katusele
6. 2 raamtihendit ja klaasiliistualune tihend
katuse tasapinnas viimistlusmaterjal ja toon sama, mis korstnal.
7. toodetel CE märk
6. Metall│plekiosad
8. toon: väljast helehall (täpsustada)
9. 3x pakett ; klaasid kirkad
parapetiplekk (seina peale keeratud ca 50mm), ventrestid,
±0,00
10. klaaspaketid EKO + selektiivklaas + argoon
korstnamütsid, rennid, veepüstikud:
-0,30
RAL 8019 graubraun - võimalikult ligilähedane alumiinimuni G216 anodeeringule. 11. soovitavalt - SGG Climaplus Swisspacer; Cool-Lite 174; toon - must
12. veeliistud: G216 anodeering
7. Metallkonstruktsioon(id)
13.
rõdukonstruktsioon;
varjualune 3K välisterrassil; käsipuu
9
7
12 piire:
10 100x100mm 4
2 hinged: roostevaba teras
11
3.1
14
14. käepide/link: Rotoline F9
terastoru, puhtad/lihvitud keevisühendused (täpsustada).
15. aknatarvikute viimistlus: roostvaba teras, matt
8. Päikesekaitselamellid, horisontaalasendis (nt Sapa profiilid AS)
16. raami paksus ja sügavus 78mm (täpsustada vastavalt tootele).
Päikesekaitsesüsteem SFB 4550, lamellitüüp - ristkülik (box), kaldenurk 0,
samuti jälgida avatava osa puhul raami; kõik aknaraamid analoogsed; kõrvuti
lamellid - 190x25mm, pulbervärvitud alumiinium, värvitoon RAL9006 (täpsustada).
B
C
paiknevad erinevad raamid sama sügavusega ja joonel
9. Piirdeklaas
17. nurgaaknad ja plekid vastavalt tootjajoonistele
rõdudel metallkonstruktsiooni vahele, välisküljega ühele joonele kinnitatud
rõduklaasid, karastatud; toon: kirgas.
Välisviimistlus
15. Puitkilp
10. Välistrepid
1. Katus
1. nurgaakende 'teravik' kaetud väljast puitkilbiga, valmistatud aknatootja poolt;
maapealsed trepid: valatud armeeritud betoonist (C20/25), viimistlus looduslik
▪hingav PVC katusekate AlkorPLAN (nt. AlkorPLAN F 1.2)
sama puit ja viimistlus, mis akendel
graniitgraanul (hall-tumehall mix)
▪toon: tumehall, Charcole 79851
2. akendel, kus klaasava/akende vahel 'tummtükk' - valmistatud aknatootja poolt;
11. Terrass (puit)
2. Krohv│välissein
sama puit ja viimistlus nagu akendel
hööveldatud süvaimmutatud kuusk: 125mm, 10mm vahedega.
▪toon: Caparol, Agave 25
Termotöödeldud. Soontega, peidetud kinnititega.
3. Puitfassaad│välissein
16. Välisuks - peasissepääs
Peitsitud Pinotex Terrace Oil, toon: 'hallikaspruun' (sarnane voodrilaua toonile;
välisvoodrilaud: UTS paksus 20mm, laius 85mm, peensaetud kuusk,
1. puitraamil, puitspooniga sileuks.
täpsustada arhitektiga)
südamikupool väljaspool. (nt Pinska OÜ; AS Rait, raitwood)
2. Haapsalu uksetehas; uks ’Diplomaat 1A’
Kolmest toonist kokku segatud: RC-970 HK Silbergrau + RC-965 HK Salzgrün + 12. Kivisillutis väljas
3. toon: väljast sama alumiinium, mis aknad
Kehra mosaiik (5 erinevat suurust). Toon hall; Rudus AS
RC-652 Nussbaum; 2x peitsitud;
4. lävepakk: roostevaba teras, matt
Servakivid: betoonist. Toon: hall.
Remmers Baltica OÜ Estland (Mäesalu 10, Tallinn), täpsustada arhitektiga.
5. hinged: roostevaba teras
13. Murukivi
Paigaldatud peidetud puidukruvidega.
6. luku korpus: roostevaba teras
Kehra murukivi; Toon: hall; Rudus AS
3.1. Puitpiire
7. käepide/link: hõbemetallik, täpsustada tellimuse käigus.
laud: paksus 20, laius 85mm, peensaetud kuusk.
8. tarvikute viimistlus: roostevaba teras, matt
14. Aknad ja Nurgaaknad
(nt Pinska OÜ; AS Rait, raitwood)
täpsustada arhitekti ja tellijaga vastavalt tootele/tootjale, (nt Lasita Aken AS)
Kolmest toonist kokku segatud: RC-970 HK Silbergrau + RC-965 HK
17. Välisuks - tehniline/abiruum
1. Energiasäästlik ’Saksa tüüpi’ Lasita Softline 78 ES
Salzgrün + RC-652 Nussbaum; 2x peitsitud; Remmers Baltica OÜ Estland
1. metalluks
2. lengi ja raami sügavus 78mm
(Mäesalu 10, Tallinn), täpsustada arhitektiga.
2. toon: väljast sama alumiinium, mis aknad ja peasissepääsu uks
3. sissepoole avanev
paigaldus: horisontaalselt kahes reas pikuti, vastava metallkonstruktsiooni
3. lävepakk: roostevaba teras, matt
4. tootetüüp: puitalumiinium
vahele, materjalide välisküljed ühel joonel; piirdes asetus üle ühe.
4. hinged: roostevaba teras
5. klaaspakett paksusega 36mm
4. Sokkel
5. luku korpus: roostevaba teras
6. 2 raamtihendit ja klaasiliistualune tihend
polümeerkrohv integreeritud värviga plastikvõrgul 20mm, 2mm graanulid.
6. käepide/link: hõbemetallik, täpsustada tellimuse käigus.
7. toodetel CE märk
Toon: RAL 7030 Steingrau.
7. tarvikute viimistlus: roostevaba teras, matt
8. toon: väljast helehall (täpsustada)
5. Korsten
9. 3x pakett ; klaasid kirkad
▪Korsten elutoas (kamin): ühe lõõriga korsten. All- ja pealpool lage/katusepinda
10. klaaspaketid EKO + selektiivklaas + argoon
soojustatud metallmoodulkorsten - metallkorstna lahendus vastavalt
tootjajoonistele ja/või sisekujundusprojektile. Peab vastama tuleohutusnõuetele. 11. soovitavalt - SGG Climaplus Swisspacer; Cool-Lite 174; toon - must
12. veeliistud: G216 anodeering
Korsten kaetud galvaniseeritud metallmütsiga; toon - RAL 8019 graubraun.
13. hinged: roostevaba teras
5.1. Korsten│šahti/ventilatsiooni väljaviik katusele
14. käepide/link: Rotoline F9
katuse tasapinnas viimistlusmaterjal ja toon sama, mis korstnal.
15. aknatarvikute viimistlus: roostvaba teras, matt
6. Metall│plekiosad
16. raami paksus ja sügavus 78mm (täpsustada vastavalt tootele).
parapetiplekk (seina peale keeratud ca 50mm), ventrestid,
samuti jälgida avatava osa puhul raami; kõik aknaraamid analoogsed; kõrvuti
korstnamütsid, rennid, veepüstikud:
paiknevad erinevad raamid sama sügavusega ja joonel
RAL 8019 graubraun - võimalikult ligilähedane alumiinimuni G216 anodeeringule.
17. nurgaaknad ja plekid vastavalt tootjajoonistele
7. Metallkonstruktsioon(id)
rõdukonstruktsioon; varjualune 3K välisterrassil; käsipuu piire: 100x100mm
15. Puitkilp
terastoru, puhtad/lihvitud keevisühendused (täpsustada).
1. nurgaakende 'teravik' kaetud väljast puitkilbiga, valmistatud aknatootja poolt;
8. Päikesekaitselamellid, horisontaalasendis (nt Sapa profiilid AS)
sama puit ja viimistlus, mis akendel
Päikesekaitsesüsteem SFB 4550, lamellitüüp - ristkülik (box), kaldenurk 0,
lamellid - 190x25mm, pulbervärvitud alumiinium, värvitoon RAL9006 (täpsustada). 2. akendel, kus klaasava/akende vahel 'tummtükk' - valmistatud aknatootja poolt;
sama puit ja viimistlus nagu akendel
9. Piirdeklaas
OÜ Z-PROJEKT Objekt:
rõdudel metallkonstruktsiooni vahele, välisküljega ühele joonele kinnitatud
Kiini tn 2, Tallinn
16. Välisuks - peasissepääs
EP 10466012-0001
rõduklaasid, karastatud; toon: kirgas.
Tellija:
LORD CAPITAL OÜ
1. puitraamil, puitspooniga sileuks.
10. Välistrepid
56644400
2. Haapsalu uksetehas; uks ’Diplomaatmob
1A’
maapealsed trepid: valatud armeeritud betoonist (C20/25), viimistlus looduslik
Projektijuht: Oleg Žemtšugov
e-mail zprojektoy@hot.ee
3. toon: väljast sama alumiinium, mis aknad
graniitgraanul (hall-tumehall mix)
Arhitekt:
Kadri Liivorg
Joonis:
4. lävepakk: roostevaba teras, matt
11. Terrass (puit)
5. hinged: roostevaba teras
hööveldatud süvaimmutatud kuusk: 125mm, 10mm vahedega.
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