Модули 61х30,5х7цм за зелен кров со
потконструкција за монтажа и систем за
наводнување и лесна мешавина 75кг/м2

м2

150

проектантот да достави детал за истиот. Начин на
прицврстување и поставување, довод на вода за
системот за полевање и детал за одвод

Модули за вертикални зелени ѕидови со
потконструкција за монтажа и резервоар за
рециркулирање на вода 225кг/ком

м2

54

Детал за истиот, материјал од кој е изработен со
прелив

Готов бусен трева 30kg/m2

м2

475

да се специфицира состав на семенски материјал
поради агресивност на коренов систем

istiot odgovoril deka ke se sadi

Составот нa тревните семиња е: Poa pratensis,Festuca rubra,Lolium perene,Agrostis palustris
dokolku se sadi Agostris palustris da dade pojasnuvawe na temperaturnite vijanija na istata bidejki ovoj varietet e poznat
pod naziv topla treva koja ne viree vo temperaturni zoni pod 5 stepeni i spaga vo grupata agresivni trevi poznata pod
narodno ime KOROV koj ja nisti postojnata treva
Vakov vid na mesavina ne e vozmozen bidejki ostanatite vidovi izumiraat a priozvoditelite ne gi proizveduvaat
Vo delot na polevaweto da se dase crtez ne detal na glavni vodovi i razvodni instalacii
Vo specifikaciite da se dodadat vozdusni ventili bidejki na detalite gi ima a na glavniot crtez nema nitu eden
Dali izveduvacot da dostavi ponuda spored detall ili spored crtez na elektrika kade pisuva deka e sistem,
za polevanje
Presek na sistem za zelen krov I presek na reviziona sahta ( bidejki ima samo za modularen element)

1. Проектантот ги предвидел тревните смеси како што се опишани. Горе
наведените мешaвини сеуште се произведуваат и ги има во речиси сите тревни
смешки кои ги има на пазарот и во Македонија и во Европа. Под народното
име КОРОВ спаѓа видот CYNEDON DACTILON, а за агресивноста на смешките
одговара проектантот.
2. Во основата во AutoCad се гледаат водовите, затоа е дадена спецификација на
материјалите за која се бара и понуда.
3. Воздушните вентили ќе се постават на одредени места по отварање на
кровната конструкција за да се видат падовите
4. Постојат разни производители на на модули за зелен кров и вертикелни
зидови. Со давање на било каков цртеж се открива производителот и со самото
тоа се фаворизира еден производител, што не е дозволено.

