KOSZ [K]

KOSZ [K]

ŁAWKA Z OPARCIEM [ŁO]

ELEWACJA FRONTOWA

RZUT

ELEWACJA FRONTOWA

deski: drewno iglaste
(lub liściaste)
gr. 2,5 cm, szer. 15 cm

B
A

B

ŁAWKA Z OPARCIEM [ŁO]
ELEWACJA BOCZNA

WIATA [W]

WIATA [W]

ELEWACJA FRONTOWA

RZUT DACHU

A

obejma stalowa - mocowanie worka:
profil stalowy z nierdzewnej bednarki
mocowany do desek bocznych
kosza za pomocą śrub nierdzewnych M6
z łbem kulistym, z nakrętkami
profil stalowy:
blacha gr. 4 mm

A
słup: robinia/dąb
śr. 15 cm

śruba
deski boczne

KOSZ [K]

A

PRZEKRÓJ A-A
rama kosza - profil stalowy
(płaskownik spawany)
z nierdzewnej bednarki 40x5mm

A

A

mocowanie słupa do ramy kosza
za pomocą prętów śr. 6mm,
spawanych do do ramy kosza
deski tworzące dno kosza - "krzyżak"
gr. 2,5cm, szer.12 cm
mocowane do desek bocznych
za pomocą kątowników stalowych

B

B

KOSZ [K]
PRZEKRÓJ B-B

ŁAWKA Z OPARCIEM [ŁO]

ŁAWKA Z OPARCIEM [ŁO]

RZUT

PRZEKRÓJ A-A

obejma stalowa - mocowanie worka
profil stalowy (płaskownik spawany) - rama kosza
40x5mm

belka oparcia (robinia/dąb) śr.12-14cm, mocowana
do belek podporowych za pomocą wkrętów
zagłębiona w gruncie na min. 70cm

mocowanie słupa do ramy kosza
za pomocą prętów śr. 6mm, przyspawanych
do ramy kosza i osadzonych w słupie

oparcie - deska gr. 4-4,5cm
20x180cm, z zaobleniem

odstęp pomiędzy słupem a deskami
bocznymi kosza - 1cm

oparcie - deska gr. 4 - 4,5cm
18x180cm, z zaobleniem

kątownik stalowy, gr. 3mm
mocowanie desek dna do desek bocznych

siedzisko - "półokrąglak" utworzone
z bali o średnicy 40cm, podciosanych u dołu;
gr. 7-8cm

deski tworzące dno kosza
gr. 2,5 cm, szer. 12 cm

belka podporowa (robinia/dąb) utworzona z bala
okrąglaka o średnicy ok. 40-60cm,
od spodu pokryta lepikiem lub smołą

WIATA [W]

WIATA [W]

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

pokrycie dachu:
deski gr. 4,5cm, szer. 30cm, dł. 315cm
układane na zakład - 5cm
mocowane za pomocą wkrętów lub gwoździ

MISA OGNISKOWA [O]

ŁAWKA BEZ OPARCIA [Ł]

RZUT

ELEWACJA FRONTOWA

ŁAWKA BEZ OPARCIA [Ł]

krokiew
7x14cm, dł. 287cm

ELEWACJA BOCZNA

płatew
14x14cm, dł. 275cm

podsypka żwirowa
kamień polny śr. 15-20cm
łączony za pomocą zaprawy
murarskiej

A

obejma z blachy ocynkowanej gr. 4mm,
śr. 222cm, wys. 25cm,
wkopana w grunt na gł. 20cm

słup (robinia/dąb)
śr. 25-40cm, dł. 256cm;
słup zagłębiony na min. 100 cm

obejma z blachy ocynkowanej gr. 4mm,
śr. 180cm, wys. 30cm,
wkopana w grunt na gł. 20cm
obejma z blachy ocynkowanej gr.
2,5-4mm, śr. 120cm, wys. 30cm,
wkopana w grunt na gł. 20cm

deski boczne tworzące ściany
gr. 4,5cm, szer. 25cm, dł. 275cm

A

dno paleniska: suchy beton
ukształtowane ze spadkiem ok.3-4st.
ku centrum, z otworem do
odprowadzania wody

ŁAWKA BEZ OPARCIA [Ł]

ŁAWKA BEZ OPARCIA [Ł]

RZUT

PRZEKRÓJ A-A

siedzisko - "półokrąglak" utworzone
z bali o średnicy 40cm, podciosanych u dołu,
gr. 7-8cm

MISA OGNISKOWA [O]
PRZEKRÓJ A-A

belka podporowa (robinia/dąb) utworzona z bala
okrąglaka o średnicy ok. 40-60cm,
od spodu pokryta lepikiem lub smołą

belka mocująca (robinia/dąb) śr. 12-14cm,
mocowana do belki podporowej za pomocą wkrętów;
zagłębiona w gruncie na min. 70cm

MISA OGNISKOWA [O]

STÓŁ [S]

ELEWACJA FRONTOWA

TABLICA EDUKACYJNA [T]

TABLICA EDUKACYJNA [T]

ELEWACJA FRONTOWA

RZUT

RZUT

A
A

A

{50-70cm}

{50-70cm}

A

A
STÓŁ [S]
ELEWACJA BOCZNA

A

STÓŁ [S]

Drewno należy zaimpregnować bezbarwnym preparatem (zabezpieczającym przed
grzybami, owadami i pleśnieniem) typu oleistego, bio- i wodochronnym oraz środkiem
kauczukowo-bitumicznym w postaci ich mieszanki. Dopuszcza się wybór innej metody
impregnacji pni w części podziemnej pod warunkiem, że nie zaburzy ona walorów
estetycznych obiektu i nie wpłynie na zmianę kolorystyki drewna.

PRZEKRÓJ A-A

blat gr. 7-8 cm, 180x40(50) cm
mocowany do bali (nóg stołu)
za pomocą wkrętów

TABLICA EDUKACYJNA [T]

TABLICA EDUKACYJNA [T]

ELEWACJA BOCZNA

PRZEKRÓJ A-A

nogi stołu (robinia/dąb)
utworzone z bali o śr. 30-40 cm
zagłębione w gruncie na 70 cm

plansza edukacyjna 100x50cm
wydruk na blasze lub PCV o gr. 3-5mm
mocowana do kłody za pomocą wkrętów,
z dystansem (podkładką) ok.1-2cm
kłoda (dąb lub buk)
śr. 50-70cm
wycięta w miejscu mocowania planszy
legary (robinia/dąb), śr. 15cm, dł. 70-80cm
podciosane w miejscu łączenia z kłodą
na gł. 2-3cm

Elementy blatów stołów oraz siedzisk ławek wykonać z drewna liściastego robinii,
dębu, buka, topoli lub innych gatunków.
Elementy naziemne, elementy wykończeniowe lub przewidziane do częstych wymian
wykonać z drewna liściastego robinii, dębu, buka, topoli lub innych gatunków,
opcjonalnie z gatunków drewna iglastego (np. świerk, sosna, jodła), z wyłączeniem
elementów siedzisk i blatów.
Wszystkie elementy drewniane należy wyszlifować, nie mogą posiadać ostrych
krawędzi, zakończenia muszą być zaokrąglone.
Elementy łączące - śruby i wkręty należy zagłębiać na ok. 0,5-1cm, a krawędzie
otworu zaoblić.
Ze względu na artystyczny charakter pracy dopuszcza się możliwość niewielkich
modyfikacji niektórych detali, gdyż praca z surowcem naturalnym jakim jest drewno
warunkuje często nieprzewidziane efekty.
Zmiany można wprowadzać jedynie jeżeli są podyktowane względami estetycznymi
i nie wpływają na ogólny charakter obiektów oraz nie zmieniają założonych walorów
funkcjonalnych urządzeń.
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