
 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 

Загальні дані: 

Цей документ описує конструкцію, частин обладнання побутівки в типовому виконанні. 

Розмір ( мм ) та вага ( кг ) 

ТИП Зовнішні розміри Внутрішні розміри Вага 

 Довжина Ширина Висота Довжина Ширина Висота  

Преміум побутівка 5980 2480 2600 5800 2300 2.05 1600 
 

1) Підлога: 

 

 Конструкція рами: поґрунтований металевий швелер П14 з поґрунтованими металевими лагами 

труба 20*40 , проміжок між лагами 794 мм. Поґрунтований зварений шов по кутах та на лагах. Для 

монтажу на другому поверсі приварені шість пластин 196*10 знизу швелера П14. 

 Основа підлоги: вологостійка плита ДСП 18мм., вологостійка плита 12мм.,  

 Теплоізоляція: пінопласт 50мм. ПСБ-С-50 

 Покриття підлоги: лінолеум з покриттям ПВХ товщиною 5мм 

 

2) Дах: 

 

 Конструкція рами: поґрунтована металева труба 80*80 з поґрунтованими металевими перемичками, труба 

20*40, проміжок між перемичками 1450*352. Поґрунтований зварний шов на кутах та перемичках. 

Оброблена від шкідників дерев’яна обрешітка зверху та знизу конструкції рами, брус 2500*40*20. Для 

жорсткості конструкції та монтажу побутівки на другому поверсі поґрунтовані два швелера 2500 П14 з 

металевими пластинами на шість точок 196*196 товщина 10мм,. 

  Крівля: вологостійка плита ОСБ 18мм., Крівля оцинкований стальний лист товщино 0,45мм. ПС10 Варіант 

Теплоізоляція: мінеральна вата Rockmin50мм. Вітро-волого захисна мембрана MASTERFOLA-70, 

пароізоляційна плівка MASTERFOLSOFTW. 

 Стельова обшивка: варіант 1) Пластикова панель «вагонка» товщина 10мм. ширина панелі 100мм. колір 

сніжно-білий матовий. варіант  

 

3) Кутові стійки: 

-Преміум побутівка: поґрунтована металева труба 80*80, товщина 3мм. 

4) Стінові елементи: 

 

 Зовнішня обшивка: Панель вінілова, колір Житній 

 Ізоляція: мінеральна вата Rockmin50мм., вітрозахисна плівка MASTERFOL-70, паро-бар’єрна плівка . 

MASTERFOL SOFT W 

 Внутрішня обробка: Пластикова панель «вагонка» товщина 10мм. ширина панелі 100мм. колір сніжно-білий 

матовий. 
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5)  Двері: 

 

 Зовнішні двері: Пластикові двері розмір: 2000*900 мм.  

 

6) Вікна: 

 2шт. металопластикові вікна розмір: 1000*800 мм. 

 

7) Електрика: 

 Прихований монтаж, Кабель ШВВП 2*1,5 для розеток , Кабель ПВС 2*0,75 для освітлення в металевій 

трубі та трубі-гофрі. Два автоматичних вимикача А10, один вмикач світла, дві подвійних розетки із 

заземленням, два світильника з решітками, дві лампочки по 60 Вт. Підключення електроенергії зовні 

побутівки. Кабель ШВВП 2*1,5.  

 

8) Опалення і кондиціювання: 

  відсутнє.  

 

9)  Монтажні петлі. 

Чотири верхні монтажні петлі, відстань між петлями 6000*2500. 

Конструкція петлі : два металевих листа довжиною 60 мм та товщиною 10мм приварені по всій довжині до 

труби 60*60, до листа металу приварений прут 16, 3пс. Радіус петлі під монтажний гак R40. 

 

10) Транспортування , монтаж та установка. 

 

 Для транспортування побутівки підходить будь який транспортний засіб, який може розмістити габаритний 

размір 6000*2480*2600 вагою 1500кг.  

 Монтаж та встановлення проводиться спецтехнікою: автокраном чи краном-маніпулятором з дозволами від 

«Держгіртехнагляду».  

 Наша компанія має власний автопарк з кранами- маніпуляторами та автокран, саме тому для виключення 

зайвих витрат Вашого часу та коштів та для надійності транспортування рекомендуємо обрати саме нас. 

Багаторічний досвід роботи та всі необхідні дозволи від «Держгіртехнагляду» дають змогу без ризику 

доставити побутівку у потрібне Вам місце в зручний час.  

 Щоб не допустити підтікання з землі, втрати тепла і забезпечити природне обвітрювання, кожна окрема 

побутівка має бути встановлена на підготовлений фундамент на 6 точок спирання. Висота фундаменту 

обирається виходячи з місцевості. Фундамент може бути виготовлений з будь-якого твердого матеріалу. 

Рівна та привильна поверхня фундаменту полегшує монтаж побутівки та збільшує термін її експлуатації. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

ТзОВ „Булава Транс” 

ЄДРПУОУ 35671867, р/р 26003525357900, МФО 351005 

Публічнеакціонернетовариство «УкрСиббанк» 

  


