Quiosque Veneza

CARACTERÍSTICAS:
Estrutura:
A estrutura principal é construída em perfis HEB120 e perfis em “L” 60x60 em
aço laminado a quente S275JR que cumprem a norma EN 10025-2:2004. Após
mecanizada é sujeita ao tratamento de metalização e lacada em cor a definir,
prevenindo a estrutura contra a corrosão e oxidação. A estrutura secundária é
construída em perfis retangulares de diversas dimensões em aço galvanizado
DX51D que cumprem a EN 10346.
Cobertura:
A cobertura é em painel sandwich de três ondas, com isolamento em
poliuretano 80mm, com fixação oculta. A chapa superior é ao RAL7011 e chapa
inferior é ao RAL 9010. O teto é revestido por painéis em HPL de 3mm de
espessura na cor branco
Paredes:
As paredes exteriores são executadas em chapa de aço laminado a quente de
5mm de espessura, galvanizado e termo lacado a cor branca ou cinza, chapa
com desenho recortada a laser em aço laminado a quente galvanizado e termo
lacado em cor a definir. Isolamento interior em la de rocha com 40 mm.
Paredes interiores são executadas em chapa de aço laminado a quente
galvanizado e termo lacado a cor branca ou cinza
Revestimento interior:
Execução de prateleiras e em contraplacado marítimo folheado à cor branca
Pavimento:
Pavimento parqué flutuante cinza claro de 5 mm, com resistência à humidade,
resistente à abrasão tipo AC5.
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Caixilharia:
Vido duplo com motivo desenhado (vinil) resistência antivandalismo, caixilho
reduzido à cor branca.
Estores interiores blackout de cor branca
Instalação elétrica:
A instalação elétrica é constituída por um quadro estanque com os disjuntores e
os diferenciais respetivos, uma caixa de conexão para fusível de terra e tomada
de corrente.
Iluminação:
A iluminação é feita por spots em led de embutir. Estão previstos quatro pontos
de luz, dois no interior e dois no exterior para iluminação do balcão.
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