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                                                    Приложение № 5 

 

 

 

 

Кош за отпадъци 

 Размер на съоръжението: 

 В:0.90м. Ш:0.50м. Д:0.40м.  

 

 

 

 

 

 
                                           

 

 

Стойка за велосипеди 

В проекта се предвижда да бъдат поставени такива стоянки на няколко места за да има 

възможност велосипедистите да паркират колелата си на удобни места.  

I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Обща характеристика 

Стойка за велосипеди с метална конструкция от тръби и профили. Предназначени са за 

стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. 

2. Габаритни размери   

Дължина – 260 см; Височина – 40 см; Дълбочина – 60 см 

http://www.parzalki.com/wp-content/uploads/2012/12/%D0%9A%D0%BE%D1%88-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.jpg


3. Използвани материали  

За производството на стойката са използвани стомамени тръби и профили с необходимите 

технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при 

експлоатация. Всички метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието 

на атмосферни влияния с нетоксични покрития. 

ІІ. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО 

Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез анкериране в  

бетонен фундамен 

 



Приложение № 6
Габарити (В/Д/Ш)

 

І.Използвани материали 

  За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена иглолистна
дървесина  с  необходимите  профили,  с  технически  и  експлоатационни  характеристики,  които
съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Всички детайли са шлайфани,
импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба.  Сглобките са осъществени
чрез  поцинкован,  метален  резбови  обков.  Всички  останали  метални  части  и  елементи  на
съоръжението  са  защитени срещу действието  на атмосферни влияния  с  нетоксични покрития.
Покривите  на  беседките  се  изработват  от  дървена  конструкция,  покрита  с  OSB  и  битумни
керемиди с цветна посипка. Конструирани са да издържат на необходимите натоварвания на сняг,
вятър и температура.3

ІІ. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

  Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез  анкериране в бетонен
фундамент по посочения по-долу фундаментен план. Връзката на конструкцията на съоръжението
и бетонният фундамент се осъществява чрез метални пети и болтови връзки към конструкцията.
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