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PASTABOS:

1. Montuojant ventiliuojamą fasadą vadovautis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
išorinės įėjimo durys";

2. Esami šilumos trasos alsuokliai atkeliami. Už atkėlimo darbų organizavimą ir su šiais darbais susijusių kaštų padengimą,
derinimą su atsakingomis intstitucijomis, atsakingas Rangovas.

3. Iškabas, vėliavų laikiklius, stendus ir kitus elementus bei įrengimus tvirtinti nuo fasadų paviršiaus juos
atitraukus ≥ 20 mm.

4. Prieš užsakant gaminius visus matmenis tikslinti vietoje.
5. A laidos metu pakeista cokolio apdaila.
VISI A LAIDOS METU ATLIKTI PAKEITIMAI ŽYMIMI RAUDONAI.
BRĖŽINYS ĮSIGALIOJA GAVUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR UŽSAKOVO PRITARIMĄ.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Akmens masės fasadinės plytelės, NCS S 1502-G50Y
(CF-SYSTEMS- IDALGO, spalva- Bianco, labai šviesiai
pilka  arba analogiška);
Akmens masės fasadinės plytelės, NCS S 2502-G
(CF-SYSTEMS- IDALGO, spalva- Graphite, šviesiai pilka
arba analogiška);
Cokolis - Akmens masės plytelės 30 x 60cm, NCS S
6500-N (CF-SYSTEMS- IDALGO, spalva- Asphalt,  pilka
arba analogiška);

Lietvamzdžių, lietstovių, palangių, balkonu atitvaru, balkonų
apačios, balkonų, laiptinės stogelių, parapeto ir kt. stogelių
apskardinimų spalva - RAL 7038;
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PASTABOS:

1. Montuojant ventiliuojamą fasadą vadovautis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys";

2. Esami šilumos trasos alsuokliai atkeliami. Už atkėlimo darbų organizavimą ir su šiais darbais susijusių kaštų padengimą, derinimą su
atsakingomis intstitucijomis, atsakingas Rangovas.

3. Iškabas, vėliavų laikiklius, stendus ir kitus elementus bei įrengimus tvirtinti nuo fasadų paviršiaus juos atitraukus ≥ 20
mm.

4. Prieš užsakant gaminius visus matmenis tikslinti vietoje.
5. A laidos metu pakeista balkono aptvėrimo tvorelė, jos karkasas ir apdailos medžiaga, pakeista cokolio apdaila. Apdailos

medžiaga tvirtinama pagal gamintojo rekomendacijas. Metalas paruošiamas ir dažomas antikoroziniais dažais -C3 klasė,
spalva kaip projekte numatyta apskardinimams.

VISI A LAIDOS METU ATLIKTI PAKEITIMAI ŽYMIMI RAUDONAI.
BRĖŽINYS ĮSIGALIOJA GAVUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR UŽSAKOVO PRITARIMĄ.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Akmens masės fasadinės plytelės, NCS S 1502-G50Y
(CF-SYSTEMS- IDALGO, spalva- Bianco, labai šviesiai
pilka  arba analogiška);
Akmens masės fasadinės plytelės, NCS S 2502-G
(CF-SYSTEMS- IDALGO, spalva- Graphite, šviesiai pilka
arba analogiška);

Fibrocemento fasadinės plokštės (balkonų turėklų aptaisymas),
NCS S 1502-G50Y, labai šviesiai pilka  arba analogiška);

Cokolis - Akmens masės plytelės 30 x 60cm, NCS S
6500-N (CF-SYSTEMS- IDALGO, spalva- Asphalt,  pilka
arba analogiška);

Fibrocemento fasadinės plokštės (balkonus tarp butų atskirianti
atitvarinė sienelė),  NCS S 2502-G ( spalva- šviesiai pilka
arba analogiška);

Lietvamzdžių, lietstovių, palangių, balkonu atitvaru, balkonų
apačios, balkonų, laiptinės stogelių, parapeto ir kt. stogelių
apskardinimų spalva - RAL 7038;
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Akmens masės fasadinės plytelės, NCS S 1502-G50Y
(CF-SYSTEMS- IDALGO, spalva- Bianco, labai šviesiai
pilka  arba analogiška);
Akmens masės fasadinės plytelės, NCS S 2502-G
(CF-SYSTEMS- IDALGO, spalva- Graphite, šviesiai pilka
arba analogiška);
Cokolis - Akmens masės plytelės 30 x 60cm, NCS S
6500-N (CF-SYSTEMS- IDALGO, spalva- Asphalt,  pilka
arba analogiška);

Lietvamzdžių, lietstovių, palangių, balkonu atitvaru, balkonų
apačios, balkonų, laiptinės stogelių, parapeto ir kt. stogelių
apskardinimų spalva - RAL 7038;

PASTABOS:

1. Montuojant ventiliuojamą fasadą vadovautis STR 2.04.01:2018 "Pastatų
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys";

2. Iškabas, vėliavų laikiklius, stendus ir kitus elementus bei įrengimus tvirtinti nuo
fasadų paviršiaus juos atitraukus ≥ 20 mm.

3. Prieš užsakant gaminius visus matmenis tikslinti vietoje.
4. A laidos metu pakeista balkono aptvėrimo tvorelė, jos karkasas ir apdailos

medžiaga, pakeista cokolio apdaila. Apdailos medžiaga tvirtinama pagal
gamintojo rekomendacijas. Metalas paruošiamas ir dažomas antikoroziniais
dažais -C3 klasė, spalva kaip projekte numatyta apskardinimams.

VISI A LAIDOS METU ATLIKTI PAKEITIMAI ŽYMIMI RAUDONAI.
BRĖŽINYS ĮSIGALIOJA GAVUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR UŽSAKOVO
PRITARIMĄ.

Fibrocemento fasadinės plokštės (balkonus tarp butų atskirianti
atitvarinė sienelė),  NCS S 2502-G ( spalva- šviesiai pilka
arba analogiška);
Fibrocemento fasadinės plokštės (balkonų turėklų aptaisymas),
NCS S 1502-G50Y, labai šviesiai pilka  arba analogiška);
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