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TUALETES ĒKAS „TIPS 15.4” TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Tualetes ēka tiek izgatavota no siltinātas koka konstrukcijas ar kompozītmateriāla - stiklplasta jeb GPR 

(stikla šķiedras armēta poliestera) apšuvumu. Stiklplasts starp citiem materiāliem (tādiem kā metāls, betons, 

citi plastmasas veidi, koks, flīzes u. tml.) izceļas ar tā īpašībām: 

- pilnīgi hermētisks un mitrumu necaurlaidīgs; 

- tas ir bez savienojuma šuvēm; 

- noturīgs pret koroziju un agresīvu vidi; 

- tas ir viegli apkopjams, nav nepieciešama pārkrāsošana, pārlīmēšana vai tml. 

Ar stiklplasta pārklājumu izgatavotas ēkas iekšējās virsmas (sienas, grīda) ir iespējams tīrīt ar augstspiediena 

ūdens strūklu, izvairoties no tiešas strūklas virzīšanas uz elektroaprīkojumu un iekārtām (kā kontaktligzdas, 

slēdži, lampas, elektrības sadales skapji u.c.), sienas ir ķimikāliju izturīgas un viegli apkopjamas.  
TUALETES ĒKA „TIPS 15.4”  

 

Tualetes ēka sastāv no: 
▪ Tualetes telpas dāmām / kungiem / cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 
▪ Tehniskās telpas. 

 

Tualetes ēka ir stacionāra, var būt pieslēgta pie pilsētas vai lokālās kanalizācijas sistēmas. 
 

ĒKAS KONSTRUKCIJA 
 

Nosaukums Apraksts 

Jumts 

Divslīpju, ar 25o slīpumu. 

GRP pārklājums krāsas tonis RAL 9005 (melns) ar iestrādātu pretslīdes virsmu un 

dekoratīvām līstēm. 
100 mm akmens vates izolācija. 
Koka karkass, OSB. 

Sienas 

Fasādei ir impregnētu (zem spiediena, krāsas tonis – Tanalith E (zaļgans), apstrādes 

kods TE/Gfb) neēvelētu koka dēļu (sisti trinītī) apšuvums. Dēļu nostiprināšanai tiek 

izmantotas karsti cinkotas naglas. 
Vēja izolācija, 100 mm akmens vates izolācija, koka karkass. 

Grīda 

GRP pārklājums, krāsas tonis RAL7000 (pelēka vāvere), ar punktotu melnbaltu 

rakstu. 
Grīda ir vienlaidus, bez savienojuma šuvēm. Grīdas un iekšējo sienu savienojuma 

vieta ir vienlaidus (savienojuma vietā nav asu stūru, spraugu un tāpēc neveidojas 

gružu nosēdumi, baktērijas u.tml.), tas garantē vieglu kopšanu. 
100 mm akmens vates izolācija, koka karkass, OSB.  
Grīdā no apakšas iestrādātas kanalizācijas, ūdens un elektrības pieslēguma vietu 

caurules. 

Cokols GRP pārklājums, krāsas tonis RAL 7000. 

Iekšējās virsmas 
(griesti un sienas) 

Iekšējās sienas un griesti ir klāti ar strukturētu GRP pārklājumu. Virsmas ir 

higiēniskas, tās ir iespējams tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu (izņemot 

elektroaprīkojumu), tās ir ķimikāliju un korozijas noturīgas, viegli kopjamas. 
Sienas – RAL 9002 (pelēks/balts) bez savienojumu vietām. 
Griesti – divslīpju ar 25o slīpumu, krāsas tonis RAL9002. 

 

APRĪKOJUMS: 
 

Tualetes telpa dāmām / kungiem / cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir aprīkota sekojoši: 

Nosaukums Apraksts 

Telpas platība 5.98 m2. 

Tualetes pods Tualetes pods (WC), nerūsējoša tērauda*, ar roku atbalstiem (piemērots 
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cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, H: 480 mm). 
Izlietne un zīdaiņu 

pārtinamais galds 
GRP izlietne un zīdaiņu pārtinamais galds (GRP), monolīta konstrukcija, 
1860 x 600 mm.* 

Aukstā ūdens armatūra 
Piemērota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Ir iespēja izlaist ūdeni no sistēmas ziemas periodā. 

Iekšējais apgaismojums Ar kustību sensoru, 42W, 230 V. 
Ventilācija Reste, cinkota, 175 x 175 mm (apkures sistēma / ventilācija). 

Spogulis 
500 x 1000 mm (piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), akrila, iestrādāts 

GRP rāmī baltā krāsā, neplīstošs. 
Atkritumu maisiņa turētājs Metāla, krāsots baltā krāsā. 
Šķidro ziepju dozators Nerūsējošā tērauda*, “satin”. 
Drēbju pakaramais (2 gab.) Nerūsējošā tērauda*. 
Papīra dvieļu turētājs Nerūsējošā tērauda*, “satin”. 
Tualetes papīra turētājs Nerūsējošā tērauda*, “satin”. 
Ārējais apgaismojums Ar kustību / krēslas sensoru, GRP gaismeklis, RAL7000 (42W, 230V). 

Ārdurvis 

Karsti cinkots metāla rāmis ar stiklplasta pārklājumu, slēdzamas, 
900 x 2050 mm (brīvais platums 90o atvērumā), ar durvju slotiņu, bez sliekšņa. 

Uz durvīm vai blakus tām tiek uzstādīti piktogrammu attēli. Durvju aizvēršanas 

mehānisms TS 93G EN2-5. Durvju krāsa iekšpusē un ārpusē RAL7000. 

Logs Koka rāmis, stikla pakete, krāsa tonis RAL7000, neverams. 
Durvju rokturis Nerūsējošā tērauda, piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Trauksmes poga 
2 gab., 150 mm un 1200 mm augstumā no grīdas līmeņa) ar skaņas/gaismas 

signāku ēkas ārpusē. 
*Drošāks pret vandāļiem salīdzinājumā ar keramisko vai plastmasas aprīkojumu. 
 

Tehniskā telpa ir aprīkota sekojoši: 

Nosaukums Apraksts 

Telpas platība 2.12 m2.  

Ūdens sildītājs 
Elektriskais ūdens sildītājs Clage M3/SMB (vai analogs), ar aukstā/karstā 

ūdens armatūru. 

Iekšējais apgaismojums Ar dubulto slēdzi un kontaktligzdu, 42W, 230 V. 

Radiators Elektriskais, 1000 W (apkures sistēmas sastāvdaļa). 

Ventilators Elektriskās vilkmes, 230 V (apkures sistēmas sastāvdaļa). 

Atkritumu maisiņa turētājs Metāla, krāsots baltā krāsā. 

Papīra dvieļu turētājs Plastmasas. 

Izlietne GRP. 

Aukstā ūdens armatūra 
Ar šļūteni 5 m, šļūtenes turētāju, birsti, strūklas sprauslu (ir iespēja izlaist ūdeni 

ziemas periodā) 
Ārējais apgaismojums Ar slēdzi iekšpusē, 42W, 230 V, RAL7000. 
Elektrības sadales skapis 18-vietīgs, ar drošinātājiem, nokomplektēts atbilstoši ēkas el. aprīkojumam. 
Ūdens ievads Ø 60 mm, iestrādāts grīdā. 
Elektrības ievads Ø 60 mm, iestrādāts grīdā. 
Ūdens filtrs Uzstādīts uz ūdensvada pirms pieslēguma ēkai. 

Ārdurvis 
Karsti cinkots metāla rāmis ar stiklplasta pārklājumu, slēdzamās, 
960 x 2050 mm ar durvju slotiņu, bez sliekšņa. Durvju krāsa iekšpusē 

RAL9002  un ārpusē RAL7000. Bez durvju aizvēršanas mehānisma.  
 

ĒKAS UZSTĀDĪŠANA: 
 

Ēkas stiprināšanas aprīkojums pie iepriekš sagatavotajiem betona pamatiem ir iekļauts (SP Montāžas metode 

Nr. 15). Hermetizējošs materiāls – silikons. 


