
Beérkező kérdések 

 

1. Kérjük, fejtsék ki pontosan, hogy mit értenek "vandálbiztos mosdó konténer" alatt! Mely 

szerkezetek, eszközök szükségesek vandálbiztos kivitelben? A szanitereknél a saválló 

kivitelt értik ezalatt? Van esetleg a szanitereken kívül más, ami vandálbiztos kivitelben 

szükséges? Amennyiben lehetséges, jelöljék meg a konkrét típust is, amit szeretnének! 

 

- Alapfeladatként vandál biztos, saválló kivitelben szükséges a mosdók, 

kapaszkodók és a zárak szerelése. 

- Kérjük, legyen szíves 2 fajta ajánlatot küldeni, 

o az egyikben a vandál biztos saválló kivitelű szaniter termékeket 

szíveskedjék beárazni, míg  

o a másikban normál fajansz szaniter termékekkel árazott ajánlatot kérjük. 

 

2. A tervekben nem szerepel, kérjük, adják meg, hogy a víz- és lefolyóvezetékeket rejtetten 

kell szerelni, vagy lehet látszó is? A kapott alaprajz alapján sok helyen nem megoldható a 

rejtett szerelés, csak dupla fal alkalmazásával. 

A villany-, víz- és lefolyóvezetékeket falon kívüli szereléssel lehet elkészíteni. 

 

3. Villamos tervek nincsenek a dokumentációban. Kérjük, adják meg, hogy melyik 

helyiségben, hova, mennyi, és milyen lámpát, kapcsolót, esetleg dugaljat szeretnének! 

A mellékelten küldött dokumentumban bejelölésre került a 3 db mennyezeti lámpa (az osztott 

helyiségekben a mennyezet és 230 cm-es válaszfal elem közötti sávban, hogy a WC-t és 

előteret is megvilágítsa), mozgásérzékelő kapcsoló és dugaszoló aljzat az előterekben (a 

dugaljak 180 cm magasságú „felső” szereléssel). A mozgáskorlátozott WC-hez 1 db külső 

piros vészjelző lámpa és belülre zsinóros vészjelző csengőgomb.  

 

4. A csatolt helyszínrajzon nincsenek megadva a közmű csatlakozási pontok. Kérjük, jelöljék 

meg azokat! A helyszínrajz alapján meglévő térköves burkolatokat fog érinteni a telken belüli 

közművek elvezetése. A költségvetés nem tartalmazza ezek bontását és visszaépítését. Ez 

kinek a feladata lesz? 

 

Ez a Megrendelő feladata lesz. 

 

5. A terveken az épület burkolata Thermowood C5 burkolat. A költségvetésben 

lambériaburkolat van kiírva. Melyiket árazzuk? 



Lambéria burkolat vagy 1. osztályú felületkezelt telített fa deszka burkolat. 

 

6. A konténer teteje a tervek alapján kezeletlen, burkolatlan marad. Ez valóban így van? 

Igen.  

 

7. A tetőre hulló csapadékvizet milyen módon, és hova vezetjük el, és ez hogyan érinti a 

homlokzatburkolatot? 

A csapadékvíz a hosszoldalon a konténer felső széléhez szerelt rátét lemez folyókával hátul 

levezetendő, kívül a burkolat mellett. 


