Za³¹cznik nr 7f do SIWZ

OPIS DO WYKONANIA PLANSZ INFORMACYJNYCH
1. Tre informacji do ekspozycji na planszach obejmuje:
• Logo BKM,
• nr przystanku
• nazwa ulicy
• nazwa przystanku
• numery obs\ugiwanych linii – wykonane na ekranach z PCV.
Rozmieszczenie poszczególnych informacji ilustruje rysunek nr 1 stanowi cy
za\ cznik do opisu plansz.
2. Wykaz wiat przystankowych do wyposa enia w plansze informacji
przystankowej zawiera za\ cznik nr 03a.
3. Materia\y preferowane do wykonania zamówienia:
a) ekrany do zamieszczania informacji: p\yta wielowarstwowa typu DIBOND lub
równowa na pod wzgl dem w\a ciwo ci,
o grubo ci 3 mm, z obu stron malowana fabrycznie w kolorze niebieskim –
RAL 5002,
b) formatki z numerami linii autobusowych: PCV ogrubo ci 4 mm
c) prowadnice do mocowania formatek z numerami linii: ceownik aluminiowy
8x8x1 typu D/SAP/48001 lub o równowa nych w\a ciwo ciach,
d) logo BKM, litery z których sk\adaj si nazwy ulic i przystanków, cyfry
numerów przystankowych: folia samoprzylepna.
4. Technologia wykonania:
a) ekrany z materia\u typu dibond wykona i zamocowa wg. rysunku nr 5,
wzoruj c si na przyk\adzie wiat przystankowych przy Al. J. Pi\sudskiego, np.
nr 301, 302, 304,306, 307),
b) w przypadku wykonania ekranu z kilku elementów sk\adowych, nale y
dok\adnie spasowa przylegaj ce kraw dzie oraz dok\adnie licowa
p\aszczyzny poszczególnych elementów,
c) prowadnice do umieszczania numerów linii pomalowa proszkowo na kolor
niebieski RAL 5002 i przyklei klejem w rowkach wyfrezowanych w p\ycie
ekranu na g\ boko 1,5 mm.
d) zastosowane elementy mocowania ekranów, tj. \by rub, blachowkr tów, itp.,
zakupi z \bami pomalowanymi lub trwale pomalowa w kolorze ekranów.
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Wzór plastyczny oraz podstawowe parametry do projektowania i wykonania
plansz informacji przystankowej.
I. Wzór plastyczny planszy informacyjnej.
skala 1:20
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trebuchet 29,055
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II. Powiekszenie fragmentu oznaczonego A-B-C-D
skala 1:3
formatka PCV z nr linii

B
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III. Wymiary formatek z PCV:
a) formatka z nr linii jedno i dwucyfrowym - 216 mm x 156,5 mm
b) formatki z nr linii trzycyfrowym - 283 mm x 156,5 mm
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Przekrój poprzeczny planszy informacyjnej w p³aszczy¿nie B - B

skala 1:1

B-B

ekran z PCW o gr. 4 mm z nr linii

p³yta wielowarstwowa typu
dibond o gruboœci 3 mm
ceownik aluminiowy 8x8x1

zagiête wszystkie zewnêtrzne
bokoki p³yty pod k¹tem 90
na szerokoœæ

1,5 mm
25 mm
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Wzory nalepek z numerami linii
trebuchet 29,055

7 mm

~ 158
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Szerokoœæ naklejki
równa szerokoœci ekranu z PCV

166
~ 240

7 mm

trebuchet 29,055

~ 158
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Szerokoœæ naklejki
równa szerokoœci ekranu z PCV

233
~ 307

7 mm

trebuchet 29,055
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~ 240
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Szerokoœæ naklejki
równa szerokoœci ekranu z PCV

uwaga
D³ugoœæ nalepki nale¿y
zweryfikowaæ w stosunku
do gruboœci zastosowanego PCV

Za³¹cznik nr 7f do SIWZ
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MOCOWANIE PLANSZY DO WIATY PRZYSTANKOWEJ
SKALA 1 : 10
Wkrêt o/ 4,2 x 13 pomalowany RAL 5002

Dibond 3 mm RAL 5002

Belka czo³owa wiaty (platew P.-1a)

Wsporniki monta¿owe planszy:
k¹townik aluminiowy
80 x 20 x 2
d³ugoœæ 50 mm
pomalowany RAL 5002
rozstaw min.Cco 1 m..

25

Planszê wyregulowaæ przy monta¿u do pionu

190

Wkrêt o/ 4,2 x 19

Wzór plastyczny rozmieszczenia informacji na planszach wiat przystankowych

Rozmieszcenie informacji na planszy o d³. 7 m
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JÓZEFA CHEMOÑSKIEGO/WOJCIECHA RUBINOWICZA
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Rozmieszcenie informacji na planszy o d³. 5 m

