Стандартна побутівка, вагончик.

Оренда: 90 грн/доба
Продаж від: 39 000,00
грн

Якщо Вам потрібна стандартна побутівка.
В нас є такий варіант!
Такий вагончик можна використовувати як:
-Тимчасовий склад для речей, інструмента, будівельних матеріалів. І т.д.
-Пост охорони
-Тимчасове проживання
-Мобільний офіс
Технічні характеристики побутівки, з яких матеріалів зроблена:
ТИП
Стандартна
битовка

Зовнішній розмір, мм
Довжина Ширина Висота
6000

2480

2600

Внутрішній розмір, мм
Довжина Ширина Висота
5800

2310

2160

Вага,кг
1500

1) Підлога:
 Конструкція рами підлоги: поґрунтована металева труба 60*60 з поґрунтованими
металевими лагами 20*40 проміжок між лагами 1460мм. , товщина металу 3мм.
Поґрунтований зварний шов на кутах та на лагах.
 Основа підлоги: дерев’яний брус 6000*40*20
 Теплоізоляція підлоги: пінопласт 35, 1000*500*20
 Покриття підлоги: ОСБ плита 10мм.,лінолеум з покриттям ПВХ товщиною 5мм
2) Дах:
 Конструкція рами даху: односкатна конструкція рами, поґрунтовані металева труба 40*20 з
металевими фермами труба 40*20 та металевими прогонами труба 40*20. Проміжок між фермами
по довжині 605, проміжок між прогонами по ширині 1440 Поґрунтований зварний шов на кутах.
Дерев’яна обрешітка з верху та з низу конструкції рами, брус 2500*60*20
 Крівля даху: Крівля оцинкований стальний лист товщино 0,45мм. ПС10 ,по периметру верхня
частина даху захищена спец планкою 70*70, колір-коричневий.

 Теплоізоляція даху: мінеральна вата Rockmin 50мм., гідроізоляційна плівка під кровельна
«MASTERFOL FOIL SMP», пароізоляційна плівка MASTERFOL SOFT W
 Стельова обшивка даху: Пластикова панель «вагонка» товщина 10мм. ширина панелі
100мм. колір сніжно-білий матовий.

3) Кутові стійки:
 Поґрунтована металева труба 60*60 товщина 3мм.
4) Стінові елементи:
 Зовнішня обшивка: металевий профлист синього кольору, на всіх горизонтальних кутах
захисна спец планка кут 70*70 коричневий колір.
 Ізоляція: мінеральна вата Rockmin товщиною 50мм., гідроізоляційна плівка
«MASTERFOL FOIL SMP», пароізоляційна плівка MASTERFOL SOFT W
 Внутрішнє оздоблення: Пластикова панель «вагонка» товщина 10мм. ширина панелі
100мм. колір сніжно-білий матовий.
5) Двері:
 Зовнішні двері: 1шт. Металева конструкція 1960*830, кутник 40*40 труба 40*20 зовні
лист металу товщиною 2мм.пофарбований в коричневий колір. Утеплювач: мінеральна
вата «Ізовер» товщиною 50мм, з середини панель «вагонка» товщина 10мм. ширина
панелі 100мм. колір сніжно-білий. Петлі під накидний замок, з середини встановлений
засув.
6) Вікна:
 1шт. Металопластикове вікно 1000*1000, поворотно-відкидний механізм, колір - білий.
7) Електрика:
 Прихований монтаж, Кабель ШВВП 2*1,5 для розеток , Кабель ПВС 2*0,75 для освітлення
в металевій трубі та в гофротрубі. Два автоматичні вимикача А10 , один вмикач світла, дві
подвійні розетки з заземленням, два світильника з решітками, дві лампочки 60Вт.
Підключення електроенергії ззовні побутівки , Кабель ШВВП 2*1,5 .
8) Опалення та кондиціонування:
 Відсутнє.
9) Монтажні петлі.
 Чотири верхні монтажні петлі, відстань між петлями 6000*2500.
 Конструкція петлі – два листа металу довжиною 60мм товщиною 10мм приварені по всій
довжині до труби 60*60 , до листа металу приварений петлею прут 16, 3пс . Радіус петлі
під монтажний гак R40
10) Транспортування, монтаж, установка
 Для транспортування побутівки підходить будь-який транспортний засіб, який може
розмістити габаритний розмір 6000*2480*2600 вагою 1500кг.
 Монтаж та установка проводиться спецтехнікою: автокран або кран маніпулятор з
допусками від «Держгіртехнагляд».
 Наша компанія має власний парк автомобілів з кранами маніпуляторами та автокранів,
тому рекомендуємо, для уникнення зайвих витрат вашого часу та коштів , надійності
транспортування обрати саме нас. Багаторічний досвід роботи та всі відповідні допуски від
«Держгіртехнагляду» дозволяють без ризиків доставити побутівку в будь-який зручний ля
вас час.
 Щоб не допустити підтікання з землі , втрат тепла та забезпечити природнє обвіювання,
кожна окрема побутівка повинна бути встановлена на підготовлений фундамент мінімум з
6 точками опори. Висота фундаменту визначається виходячи з місцевості. Фундамент
може бути зроблений з будь якого твердого матеріалу. Рівна та правильна поверхня
фундаменту полегшує монтаж побутівки, та збільшує тривалість її експлуатації .

