3 csoportos bölcsőde
5123 Jászfényszaru, Kossuth Lajos utca 2. (hrsz.: 478)

Kiviteli terv

építtető:

Jászfényszaru Város Önkormányzata
5123 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

tervező:

- felelős tervező:

Bátor Béla, okl. építészmérnök (É-16-0105)

- építész munkatárs:

Horváth Balázs, okl. építőmérnök (É3-16-0258)

Ék - 17

Dátum: 2016.augusztus

INFORMÁCIÓS TÁBLA KONSZIGNÁCIÓ

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
épületinformációs rendszer konszignáció
jel:

ÉI1-01

megnevezés:

helyiségnévtábla

méret:

150/40/3mm

darabszám:

1 db

keresztmetszet

szálcsiszolt rozsdamentes acél
fekete, festett, tömör felirattal

anyag:

rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör dombornyomott , fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez

8

közlekedő/AJ9 ajtó bal oldalán a falon
/személyzeti ölötözőblokk/ tábla alsó síkja 1,45m

helye:

szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

03

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
M=1:2

lépték:

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

személyzeti öltöző
27

GSPublisherVersion 0.0.100.100

8

06

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
épületinformációs rendszer konszignáció
jel:

ÉI1-02

megnevezés:

helyiségnévtábla

méret:

150/40/3mm

darabszám:

1 db

keresztmetszet

szálcsiszolt rozsdamentes acél
fekete, festett, tömör felirattal

anyag:

rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör dombornyomott , fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez

8

közlekedő/AJ9 ajtó bal oldalán a falon
/irattár/ tábla alsó síkja 1,45m

helye:

szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

03

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
M=1:2

lépték:

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

06

8

irattár
27

GSPublisherVersion 0.0.100.100

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
épületinformációs rendszer konszignáció
jel:

ÉI1-03

megnevezés:

helyiségnévtábla

méret:

150/40/3mm

darabszám:

1 db

keresztmetszet

szálcsiszolt rozsdamentes acél
fekete, festett, tömör felirattal

anyag:

rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör dombornyomott , fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez

8

közlekedő/AJ12 ajtó bal oldalán a falon
/vezetői iroda/ tábla alsó síkja 1,45m

helye:

szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

03

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
M=1:2

lépték:

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

vezetői iroda
27

GSPublisherVersion 0.0.100.100

8

06

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
épületinformációs rendszer konszignáció
jel:

ÉI1-04

megnevezés:

helyiségnévtábla

méret:

150/40/3mm

darabszám:

1 db

keresztmetszet

szálcsiszolt rozsdamentes acél
fekete, festett, tömör felirattal

anyag:

rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör dombornyomott , fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez

8

közlekedő/AJ22 ajtó bal oldalán a falon
/gondozónői szoba/ tábla alsó síkja 1,45m

helye:

szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

03

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
M=1:2

lépték:

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

gondozónői szoba
27

GSPublisherVersion 0.0.100.100

8

06

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
épületinformációs rendszer konszignáció
jel:

ÉI1-05

megnevezés:

helyiségnévtábla

méret:

150/40/3mm

darabszám:

1 db

keresztmetszet

szálcsiszolt rozsdamentes acél
fekete, festett, tömör felirattal

anyag:

rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör dombornyomott , fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez

8

közlekedő/AJ22 ajtó bal oldalán a falon
/gondozónői szoba/ tábla alsó síkja 1,45m

helye:

szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

03

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
M=1:2

lépték:

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

teakonyha
27

GSPublisherVersion 0.0.100.100

8

06

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
épületinformációs rendszer konszignáció
jel:

ÉI1-06

megnevezés:

helyiségnévtábla

méret:

150/40/3mm

darabszám:

2 db

keresztmetszet

szálcsiszolt rozsdamentes acél
fekete, festett, tömör felirattal

anyag:

rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör dombornyomott , fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez

8

közlekedő/AJ9 ill AJ21 ajtó jobb oldalán a falon
/tak.szertár/ tábla alsó síkja 1,45m

helye:

szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

03

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
M=1:2

lépték:

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

takarító szertár
27

GSPublisherVersion 0.0.100.100

8

06

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
épületinformációs rendszer konszignáció
jel:

ÉI1-07

megnevezés:

helyiségnévtábla

méret:

150/40/3mm

darabszám:

2 db

keresztmetszet

szálcsiszolt rozsdamentes acél
fekete, festett, tömör felirattal

anyag:

rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör dombornyomott , fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez

8

közlekedő/AJ22 ajtó bal oldalán a falon
/fogy.edény mosogató/ tábla alsó síkja 1,45m

helye:

szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

03

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
M=1:2

lépték:

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

06

8

mosogató
27

GSPublisherVersion 0.0.100.100

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
épületinformációs rendszer konszignáció
jel:

ÉI1-08

megnevezés:

helyiségnévtábla

méret:

150/40/3mm

darabszám:

1 db

keresztmetszet

szálcsiszolt rozsdamentes acél
fekete, festett, tömör felirattal

anyag:

rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör dombornyomott , fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez

8

közlekedő/AJ22 ajtó bal oldalán a falon
/közlekedő/ tábla alsó síkja 1,45m

helye:

szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

03

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
M=1:2

lépték:

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

közlekedő
27

GSPublisherVersion 0.0.100.100

8

06

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
épületinformációs rendszer konszignáció
jel:

ÉI1-09

megnevezés:

helyiségnévtábla

méret:

150/40/3mm

darabszám:

1 db

keresztmetszet

szálcsiszolt rozsdamentes acél
fekete, festett, tömör felirattal

anyag:

rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör dombornyomott , fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez

8

közlekedő/AJ20 ajtó jobb oldalán a falon
/húselőkésztő/ tábla alsó síkja 1,45m

helye:

szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

03

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
M=1:2

lépték:

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

húselőkészítő
27

GSPublisherVersion 0.0.100.100

8

06

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
épületinformációs rendszer konszignáció
jel:

ÉI1-10

megnevezés:

helyiségnévtábla

méret:

150/40/3mm

darabszám:

1 db

keresztmetszet

szálcsiszolt rozsdamentes acél
fekete, festett, tömör felirattal

anyag:

rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör dombornyomott , fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez

8

közlekedő/AJ20 ajtó bal oldalán a falon
/zöldségelőkészítő/ tábla alsó síkja 1,45m

helye:

szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

03

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
M=1:2

lépték:

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

zöldségelőkészítő
27

GSPublisherVersion 0.0.100.100

8

06

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
épületinformációs rendszer konszignáció
jel:

ÉI1-11

megnevezés:

helyiségnévtábla

méret:

150/40/3mm

darabszám:

1 db

keresztmetszet

szálcsiszolt rozsdamentes acél
fekete, festett, tömör felirattal

anyag:

rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör dombornyomott , fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez

8

közlekedő/AJ20 ajtó bal oldalán a falon
/zöldségelőkészítő/ tábla alsó síkja 1,45m

helye:

szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

03

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
M=1:2

lépték:

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

zöldségelőkészítő
27

GSPublisherVersion 0.0.100.100

8

06

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
épületinformációs rendszer konszignáció
jel:

ÉI1-12

megnevezés:

helyiségnévtábla

méret:

150/40/3mm

darabszám:

1 db

keresztmetszet

szálcsiszolt rozsdamentes acél
fekete, festett, tömör felirattal

anyag:

rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör dombornyomott , fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez

8

közlekedő/AJ17 ajtó jobb oldalán a falon
/szárazáru raktár/ tábla alsó síkja 1,45m

helye:

szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

03

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
M=1:2

lépték:

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

szárazáru raktár
27

GSPublisherVersion 0.0.100.100

8

06

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
épületinformációs rendszer konszignáció
jel:

ÉI1-13

megnevezés:

helyiségnévtábla

méret:

150/40/3mm

darabszám:

1 db

keresztmetszet

szálcsiszolt rozsdamentes acél
fekete, festett, tömör felirattal

anyag:

rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör dombornyomott , fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez

8

közlekedő/AJ20 ajtó bal oldalán a falon
/szárazáru raktár/ tábla alsó síkja 1,45m

helye:

szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

03

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
M=1:2

lépték:

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

fogyóeszköz raktár
27

GSPublisherVersion 0.0.100.100

8

06

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
épületinformációs rendszer konszignáció
jel:

ÉI1-14

megnevezés:

helyiségnévtábla

méret:

150/40/3mm

darabszám:

1 db

keresztmetszet

szálcsiszolt rozsdamentes acél
fekete, festett, tömör felirattal

anyag:

rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör dombornyomott , fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez

8

közlekedő/AJ23 ajtó bal oldalán a falon
/élelmezésvezetői iroda/ tábla alsó síkja 1,45m

helye:

szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

03

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
M=1:2

lépték:

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

élelmezésvezetői i.
27

GSPublisherVersion 0.0.100.100

8

06

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
épületinformációs rendszer konszignáció
jel:

ÉI1-15

megnevezés:

helyiségnévtábla

méret:

150/40/3mm

darabszám:

3 db

keresztmetszet

szálcsiszolt rozsdamentes acél
fekete, festett, tömör felirattal

anyag:

rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör dombornyomott , fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez

8

közlekedő/AJ14,AJ15,AJ16 ajtó jobb oldalán a falon
/csoportszoba/ tábla alsó síkja 1,45m

helye:

szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

03

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
M=1:2

lépték:

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

csoportszoba
27
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8

06

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
épületinformációs rendszer konszignáció
jel:

ÉI1-16

megnevezés:

helyiségnévtábla

méret:

150/40/3mm

darabszám:

1 db

keresztmetszet

szálcsiszolt rozsdamentes acél
fekete, festett, tömör felirattal

anyag:

rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör dombornyomott , fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez

8

közlekedő/AJ6 ajtó bal oldalán a falon
/játékraktár/ tábla alsó síkja 1,45m

helye:

szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

03

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
M=1:2

lépték:

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

játékraktár
27
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8

06

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
épületinformációs rendszer konszignáció
jel:

ÉI1-17

megnevezés:

helyiségnévtábla

méret:

150/40/3mm

darabszám:

1 db

keresztmetszet

szálcsiszolt rozsdamentes acél
fekete, festett, tömör felirattal

anyag:

rozsdamentes acél+fekete dombornyomott festett felirat

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör dombornyomott , fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez

8

közlekedő/AJ13 ajtó jobb oldalán a falon
/akadálymentes wc/ tábla alsó síkja 1,45m

helye:

szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

03

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
M=1:2

lépték:

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

akadálymentes wc
27
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8

06

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
jel:

ÉI2-01

megnevezés:

piktogram

méret:

90/90/3

darabszám:

1 db

helye:

AJ9 ajtó folyosó felőli oldalán /női WC/

anyag:

rozsdamentes acél, fekete festett felirattal

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör, fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez
szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

nézet 1:50

a

a

1,72

épületinformációs rendszer konszignáció

A táblát az ajtószárny csukott helyzetben való függőleges
középvonalára kell elhelyezni. A tábla felső síkjának 1,72m
magasságban kell lennie!

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
lépték:

M=1:1

9

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

03

GSPublisherVersion 0.0.100.100

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
jel:

ÉI2-02

megnevezés:

piktogram

méret:

90/90/3

darabszám:

1 db

helye:

AJ8 ajtó folyosó felőli oldalán /gyermek WC/

anyag:

rozsdamentes acél, fekete festett felirattal

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör, fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez
szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

nézet 1:50

a

a

1,72

épületinformációs rendszer konszignáció

A táblát az ajtószárny csukott helyzetben való függőleges
középvonalára kell elhelyezni. A tábla felső síkjának 1,72m
magasságban kell lennie!

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
lépték:

M=1:1

9

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

03

GSPublisherVersion 0.0.100.100

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
jel:

ÉI2-03

megnevezés:

piktogram

méret:

90/90/3

darabszám:

1 db

helye:

A13 ajtó folyosó felőli oldalán /akadálymentes WC/

anyag:

rozsdamentes acél, fekete festett felirattal

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör, fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez
szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

nézet 1:50

a

a

1,72

épületinformációs rendszer konszignáció

A táblát az ajtószárny csukott helyzetben való függőleges
középvonalára kell elhelyezni. A tábla felső síkjának 1,72m
magasságban kell lennie!

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
lépték:

M=1:1

9

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

03

GSPublisherVersion 0.0.100.100

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
jel:

ÉI2-04

megnevezés:

piktogram

méret:

90/90/3

darabszám:

1 db

helye:

AJ8 ajtó folyosó felőli oldalán /férfi WC/

anyag:

rozsdamentes acél, fekete festett felirattal

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör, fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez
szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

nézet 1:50

a

a

1,72

épületinformációs rendszer konszignáció

A táblát az ajtószárny csukott helyzetben való függőleges
középvonalára kell elhelyezni. A tábla felső síkjának 1,72m
magasságban kell lennie!

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
lépték:

M=1:1

9

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

03

GSPublisherVersion 0.0.100.100

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
jel:

ÉI2-05

megnevezés:

piktogram

méret:

90/90/3

darabszám:

1 db

helye:

AJ11 ajtó folyosó felőli oldalán /GYERMEKMOSDÓ/

anyag:

rozsdamentes acél, fekete festett felirattal

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör, fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez
szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

nézet 1:50

a

a

1,72

épületinformációs rendszer konszignáció

A táblát az ajtószárny csukott helyzetben való függőleges
középvonalára kell elhelyezni. A tábla felső síkjának 1,72m
magasságban kell lennie!

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
lépték:

M=1:1

9

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

03

GSPublisherVersion 0.0.100.100

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve
jel:

ÉI2-05

megnevezés:

piktogram

méret:

90/90/3

darabszám:

1 db

helye:

AJ24 ajtó folyosó felőli oldalán /MOSODA/

anyag:

rozsdamentes acél, fekete festett felirattal

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör, fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 20mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez
szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás

nézet 1:50

a

a

1,72

épületinformációs rendszer konszignáció

A táblát az ajtószárny csukott helyzetben való függőleges
középvonalára kell elhelyezni. A tábla felső síkjának 1,72m
magasságban kell lennie!

előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
lépték:

M=1:1

9

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

03

GSPublisherVersion 0.0.100.100

jászfényszarui 3 csoportos bölcsőde kiviteli terve

épületinformációs rendszer konszignáció

nézet

ÉI3-01

megnevezés:

álatlános tájékoztató tábla

méret:

600/600/3 mm

darabszám:

1 db

helye:

elhelyezési alaprajzon és az 1:20 részlet alaprajzon
és falnézeten jelöltek szerint, a bejárat mellett

anyag:

rozsdamentes acél

felületkezelés:

rozsdamentes acél szálcsiszolt felület

szín:

felirat tömör, fekete

felirat, minta:

Lucida Sans Unicode, bold, 36 és 24 mm magas

rögzítés:

teljes felületén a falra ragasztva

megjegyzés:

Gyártás megkezdése előtt a táblák elhelyezéséhez

információs tábla
gyermek mosdó
akadálymentes mosdó
férfi mosdó
csoportszobák
udvar

szükséges méretek ellenőrzése a helyszínen kötelező!
Lásd még akadálymentes műleírás vonatkozó részét.
A konszignációban szereplő Braille feliratok
tájékoztató jellegűek! A Braille feliratokat gyártás
előtt hitelesíteni szükséges, hiteles Braille fordító által!
A Braille feliratok helyességéért felelősséget
vállalni nem tudunk!
lépték:

M=1:2,5

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

20

60

43

információs tábla

60

gyermek mosdó
akadálymentes mosdó
férfi mosdó
csoportszobák
udvar

2,00
2,40

1,12

1,72

női mosdó
vezetői iroda
konyha
kiszolgáló funkciók

pm 0,00
20

60

keresztmetszet

43

női mosdó
vezetői iroda
konyha
kiszolgáló funkciók
60
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Információs táblák helyei:

ÉI3-01
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