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Технічні характеристики:
1. Розміри:





Габаритні розміри будівлі (ДхШхВ): 6.05 х 2.41 x 2.8м;
Висота стелі: 2.5м;
Поверховість будівлі: 1 поверх;
Загальна площа будівлі: 14.58 м2;

2. Каркас модулю збірно-розбірний, на болтовому з’єднанні:









Периметр каркасу основи виконано з металевого, гнутого спец. профілю висотою 150мм,
товщина металу t=3мм; лаги виконано з гнутого металевого швелера 100х40мм, товщина металу
t=2мм;
Периметр каркасу покриття виконано з металевого, гнутого спец. профілю висотою 150мм,
товщина металу t=3мм; лаги покриття виконано з металевого гнутого швелеру 80х40мм, товщина
металу t=2мм;
Несучі опорні кути виконано з металевого, гнутого спец. профілю - кутик 175х150мм, товщина
металу t=3мм;
Каркас основи та покриття обладнані такелажними фітингами, виконаними з листового металу
товщиною t=4мм;
Всі елементи каркасу покриваються антикорозійним ґрунтом, в один шар;
Всі дерев’яні елементи каркасу обробляються вогне-біо-захистом;
Видимі елементи каркасу забарвлюються емаллю в два шари, колір: RAL3020 (червоний);

3. Основа модулю (підлога):






Підшивка основи оцинкованим гладким листом, товщина металу - 0.5мм;
Утеплення пінопластовою плитою 100мм (всі стики заповнюються монтажною піною);
Пароізоляційна мембрана;
Настил підлоги з цементно-стружкових плит (ЦСП) товщиною 20мм;
Покриття підлоги ламінатом (колір на вибір замовника). По периметру приміщень – ПВХ плінтус
(колір на вибір замовника);

4. Покриття модулю з плоскою покрівлею (стеля):








Гідроізоляційне покриття з ПВХ мембрани товщиною 1.2мм;
Суцільна обрешітка орієнтовано-стружковими плитами (OSB-3) товщиною 12мм;
Утеплення мінеральною ватою, товщиною 150мм;
Обрешітка дерев’яною рейкою 50х25мм (сосна);
Пароізоляційна мембрана;
Обрешітка дерев’яним брусом 40х20мм (сосна);
Ламінована ДСП плита 16мм (колір – білий);

5. Зовнішні стіни збірні, з сендвіч-панелей:




Зовнішня сторона - профільний металевий лист 0.45мм, з полімерним покриттям RAL7024
(графітовий сірий);
Утеплювач: Пінополіізоцианурат (PIR) 100мм;
Внутрішня сторона - гладкий металевий лист 0.45мм, з полімерним покриттям RAL1015 (слонова
кістка);

6. Перегородки збірні, з сендвіч-панелей:



З обох сторін - гладкий металевий лист 0.45мм, з полімерним покриттям RAL1015 (слонова
кістка);
Утеплювач: Пінополіізоцианурат (PIR) 60мм;
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7. Обрамлення:



Зовнішнє: гнуті планки з гладкого металевого листа 0.45мм, з полімерним покриттям RAL3020
(червоний);
Внутрішнє: гнуті планки з гладкого металевого листа 0.45мм, з полімерним покриттям RAL1015
(слонова кістка);

8. Вікна металопластикові, двокамерний склопакет, п’ятикамерний профіль,
зовнішня ламінація, колір – антрацит темний:





Вікно 1600х2800мм (імпост на висоті 2000мм, фрамужна стулка 800х800мм – відкидна) – 1 шт.;
Вікно 1150х2800мм (імпост на висоті 2000мм, фрамужна стулка – відкидна) – 1 шт.;
Вікно 1150х2800мм (імпост на висоті 2000мм, глухе) – 2 шт.;
Вхідна група 900х2800мм з дверима 900х2000мм (цільний склопакет, натискна ручка, врізаний
замок, дверний упор) – 1 шт.;

9. Двері міжкімнатні, МДФ:


Двері міжкімнатні 700х2000, МДФ «Брама» Серія 2.1 (натискна ручка, врізаний замок
(сантехнічний), лиштви, дверний упор, колір – білий) – 1 шт.;

10. Електропроводка прихована, виконана в гофрованому металевому рукаві:















Кабель ввідний - мідний провід з подвійною ізоляцією ВВГнг 5х6мм2;
Введення електропостачання (стаціонарна вилка, втоплена в перекриття модуля, комплектується
переносною розеткою);
Виведення електропостачання (стаціонарна розетка, втоплена в перекриття модуля,
комплектується переносною вилкою);
Розподільчий ПВХ щит, вбудований (розташований в модулі, на стелі);
Ввідний диференційний автомат - 32А, 380В;
Автомати на розеткові групи – 16А, 220В;
Автомати на групи освітлення – 10А, 220В;
Заземлення каркаса модулів (каркас кожного модуля підключений до шини заземлення в РЩ);
Кабель на розеткові групи - мідний провід з подвійною ізоляцією ВВГнг 3х2,5мм2;
Кабель на групи освітлення - мідний провід з подвійною ізоляцією ВВГнг 3х1,5мм2;
Одинарна розетка із заземленням – 5 шт.;
Подвійна розетка із заземленням – 3 шт.;
Одноклавішний вимикач – 1 шт.;
Двоклавішний вимикач – 1 шт.;

11. Освітлення:



LED світильник, 12W, вбудований – 1 шт.;
LED панель, 36W, 595х595мм – 3 шт.;

12. Додаткова комплектація модульної будівлі:









Введення і розводка холодного водопостачання (ППР труби Ф20мм) відкритим способом – 2
точок;
Розведення гарячого водопостачання (ППР труби Ф20мм), відкритим способом – 1 точок;
Розведення й вивід системи каналізації (ППР труби Ф50мм і Ф110мм), відкритим способом – 2
точок;
Унітаз-компакт з бачком і сидінням дюропласт – 1 шт.;
Раковина 50см, на п'єдесталі, укомплектована змішувачем (г/х) – 1 шт.;
Електричний водонагрівач, проточний (4 кВт) – 1 шт.;
Електрична витяжка Ф100мм зі зворотним клапаном (настінна) – 1 шт.;
Кондиціонер спліт-система №7 – 1 шт.;
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Електричний конвектор (настінний) 0.5кВт – 1 шт.;
Електричний конвектор (настінний) 2.0кВт – 1 шт.;
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