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MEGLÉVŐ KÜLTÉRI FITNESZ GÉPEK (7 db)
 Gyöngykavics burkolat

(Beton kerti szegély)

Meglévő homokozó

Zúzottkő tároló edények
(Pentanque pálya tartozéka)

Focikapu Focikapu

Röplabda háló

Új játék (2): fészekhinta

Új játék (1): Aura mászóvár
csúszdával

Új játékok (4): Fűzkunyhók (3 db)

Meglévő, áthelyezendő
rugós játék (motor)

Új játék (3): Hintaló

Új kerékpártárolók

Fűszerkert
fonott szegéllyel

Évelőágyás fonott szegéllyel

Mobil Wc

Meglévő, áthelyezett
kerékpártárolóMadáritató

Ivókút

Meglévő, áthelyezendő
kis csúszda

Szaniter konténer
tervezett helye

(2,4x6,1 m)

Átültetendő ezüstfenyő
új helye

Áthelyezett
madáretető

Megtartandó
pad

Süllyesztett szegély
(úttest felőli hosszú oldalon)

Kiemelt szegély
(játszótér felőli hosszú oldalon
és a rövid oldalakon)

Áthelyezett
madáretető

Meglévő fa kerítés a park körül
- elemei közül 10 db cserélendő

Tanösvény indítótábla
(áthelyezett)
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HOMOKOS
RÖPLABDA PÁLYA

(Felújítás során
szegélyezendő)

GUMITÉGLA
BURKOLATÚ

MULTIFUNKCIONÁLIS
SPORTPÁLYA

MEGLÉVŐ
KONTÉNER

PENTANQUE
PÁLYA

GYEPES FOCIPÁLYA
(nincs szegélyezve)

Gladiátor u.

ELŐTETŐ

FEDETT
FITNESZ
PARK

KÜLTÉRI FITNESZ

KÖZÖSSÉGI TÉR

JÁTSZÓTÉR

(Külön beruházás!)

Meglévő kerítés vonala
Új kerítés

Lombhullató fa
(Sorszámozva)

Örökzöld fa

Füves területek

Gyephézagos ecogreen
térkő burkolat

Vegyes, alacsony évelő
és cserje felületek

Magas cserjék,
cserjesávok, sövény

Homok

Gyöngykavics

Zúzottkő

Gumitégla burkolat

Térkő burkolat

Játékeszközök esési tereinek
jelölése

Megtartandó padok

Új, háttámlás padok

Új asztal padokkal

Információs tábla

Kerti csap

Világítás

Fa kerítés a park körül

Magas kerítés a

sportpályák körül, mellett

Madáretető

Új hulladékgyűjtő
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TÁJÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVEK
KERTÉPÍTÉSZETI TERV

MEGJEGYZÉS:
A tervlapok és a szöveges munkarészek együtt kezelendők!
Méretek és mennyiségek a helyszínen ellenőrizendők,
méretellenőrzésből adódó többletköltségek a kivitelezőt terhelik!
Beépített termékeknél a gyártó előírásait be kell tartani!
A tervlapokon szereplő feliratok a mérvadók.
A munkálatok kertészeti szakfelügyelet mellett végezendőek.
Fák törzsét kivitelezés közben megsérteni nem szabad!
A kertépítészeti tervek a szakági tervekkel összenézendők,
azokkal együtt értelmezendők (vizes).
A kiviteli tervekben foglaltaktól, csak a tervező írásbeli jóváhagyásával lehetet eltérni!
A bontandó burkolatok alépítményvastagsága becsült érték.
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