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Технічне завдання. 

 

Модуль службовий 6х2,5х2,5 м. 
 

1. План-схема (розміри). 
 

 
 

2. План-схема (електрика). 
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Де: 
1. Електричний ввід ~ 220 В. 
2. Електричний щиток с автоматичними вимикачами. 
3. Освітлення приміщення. 
3.1. Зовнішнє освітлення. 
4. Вимикач освітлення. 
5. Електрична розетка: ~220 В. 
6. Електричний вентилятор. 
 

Опис: 
 

№ 
П/н Склад конструкції: Параметри: 

1 Розмір (ДхШхВ): 6000х2500х2500 мм. 

2 Каркас силовий: Суцільнозварна конструкція , оброблена антикорозійним ґрунтом. Сталеві 
профільні труби: 80х40х2 мм, 40х40х2 мм. 

3 Ребра жорсткості: Сталеві профільні труби , оброблені антикорозійним ґрунтом: 60х30х2 мм, 
40х20х2 мм. 

4 Дах: Плоска. Оцинкований проф. лист С-20 , завтовшки 0,5 мм. 
5 Зовнішні стіни: Оцинкований проф. лист С-10, завтовшки 0,45 мм. 
Внутрішня обробка: 

6 Підлога: 
Оцинковані листи металу, гідробар'єр , утеплювач (базальтова вата 
«Тепловата» , щільністю 30 кг / м.куб. ) 50 мм завтовшки, паробар'єр , 
вологостійкі плити OSB-3 товщиною 18 мм, лінолеум, пластиковий плінтус . 

7 Стіни: Гідробар'єр , утеплювач (базальтова вата «Тепловата» , щільністю 30 кг / 
м.куб. ) 50 мм завтовшки, вологостійкі плити OSB-3 товщиною 8 мм. 

8 Стеля: 
Гідробар'єр , утеплювач (базальтова вата «Тепловата» , щільністю 30 кг / 
м.куб. ) 50 мм завтовшки, паробар'єр , панелі білі пластикові 100 мм шириною 
. 

9 Вікна: 3 шт. - 900х900 мм металопластикові, однокамерні ( поворотно-відкидні ). 
10 Двері зовнішні: 1 шт. - Металева утеплена 800х2000 мм (молоткове покриття). 
11 Двері внутрішні: 1 шт. – МДФ розміром 600х2000 мм, 1 шт. – МДФ розміром 700х2000 мм. 
Електричне обладнання: 

12 Кабель: Мідна проводка в подвійній ізоляції (прихована),  
щиток пластиковий для автоматів, автомати (25А, 16А, 10А) 

13 Розетки: ~220В (згідно схеми). 
14 Вимикачі: ~220В (згідно схеми). 
15 Освітлення внутрішнє: 3 шт. - стельові світильники (згідно схеми). 
16 Освітлення зовнішнє: 1 шт. -  світильник зі ступенем захисту від вологи (згідно схеми). 

17 Додаткове обладнання : - Електричний вентилятор – 1 шт. 
- Ролети на вікна – 3 шт. 

 
Вартість: 

1 Модуль службовий 6х2,5х2,5 м 71.300,00 грн. з НДС. 
Всього: 71.300,00 грн. з НДС 

 
Виробник: ПП «Славбудтранс» 
Гарантія: 12 міс.  
Термін виготовлення: 3 - 4 робочих днів, з моменту передплати 80% коштів. 

Срок поставки: 

Одразу після оплати 10 % коштів по готовності виробу до відвантаження 
"Замовнику". 
Залишок 10% оплачується не пізніше 2 банківських днів, після підписання акту 
прийому-передачі "Замовником". 

 

*Доставка у вартість виробу не включена. 
 
Телефонуйте нам! 
 Телефон факс: (04579) 2-22-42 

Телефон: моб. (095) 437-37-95  
               (067) 127-04-62 

e-mail: info@cabin.com.ua 
www.cabin.com.ua 

 


