Akadálymentesítési műszaki leírás
Benjámin Óvoda, Budapest XIV., Ungvár utca 12.
Megközelítés, parkolás
Az akadálymentes parkolás az épület udvarán, a bejárathoz lehető legközelebbi helyen lesz biztosítva. A
kerítéssel párhuzamosan elhelyezkedő P1 jelű állás akadálymentes parkolóként kerül kialakításra. A parkoló
mérete 2,00x5,50 m, a mellette elhelyezkedő közlekedő sáv szélessége 1,50 m. A bejárat előtti udvarrész és
a parkoló jelenlegi gyeprácskő burkolata helyett új térkő burkolat készül, mely szilárd, egyenletes és
csúszásmentes felületet biztosít. Az akadálymentes parkoló az európai szabványnak megfelelő
“mozgássérült” szimbólummal (kék alapon fehér szimbólum) kiegészített parkoló jelzőtáblával és felfestéssel
egyértelműen kijelölésre kerül.
Busz részére megállás az épület előtti utcaszakaszon lehetséges.
Bejárat, szélfogó
Az épület meglévő kétszárnyú bejárati és szélfogó ajtajánál a megfelelő szabad belméret egy szárny
nyitvatartásával biztosított. Az üvegezett felületek érzékelhetőségének javítása érdekében az üvegezésen
1,50 m magasságban kontarsztos jelölés (homokfúvott fóliacsík) kerül elhelyezésre. Az üvegezett felület az
ajtólap alsó 30 cm-e alá nem nyúlik le. A kilincs magassága 1,00 m.
Az épület bejárati szélfogójában az 1,50x1,50 m-nyi szabad terület jelenleg nem áll rendelkezésre. Az
akadálymentes használhatóság érdekében a bejárati és szélfogó ajtó nyíló szárnyait elektrohidraulikus
ajtónyitóval kerülnek ellátásra. Az ajtónyitó berendezés gombnyomással indítható és mindkét ajtószárnyat
egyszerre kitárja, így a szélfogón keresztüli akadálymentes áthaladás biztosított. Az ajtónyitó berendezés
nyomógombjai a padlóvonaltól mért 1,00 m magasságban kerülnek elhelyezésre az épület bejárata előtt
illetve a belső folyosón.
Épületen belüli közlekedés
Az épületen belüli, kerekesszékkel történő közlekedéshez és megfordulási lehetőséghez elegendő hely áll
rendelkezésre.
Akadálymentes WC
Az akadálymentes illemhely közvetlenül az előtérből nyílik, így a nemektől független használat biztosított.
A helyiség 0,90 m szabad belmérettel rendelkező nyílászáró szerkezettel ellátott. Az ajtó tokszerkezete a
háttérhez képest kontrasztos megjelenésű. A kilincs magassága 1,00 m. Az ajtó vész esetén kívülről is
nyitható WC-zárral ellátott. Akadálymentes használhatóság érdekében a meglévő akadálymentes WC-mosdó
helyiségben a WC csésze mindkét oldalán kapaszkodó kerül elhelyezésre. A fal felöli oldalon falra szerelt, „L”
alakú (vízszintes és függőleges részből álló) fix kapaszkodó kerül elhelyezésre a padlóvonaltól mért 75 cm
magasságban. A kapaszkodó vízszintes részén WC-papírtartó adapter kerül elhelyezésre. A WC tér felőli
oldalán falra szerelt felhajtható kapaszkodó kerül elhelyezésre a padlóvonaltól mért 75 cm magasságban. A
kapaszkodó a WC-csésze kiállásán maximum 10 cm-el nyúlik túl. A kapaszkodó WC-csésze tengelyétől mért
távolsága 30 cm.
A falcsempe burkolat 0,90-1,10 m magasságban kontrasztos színű sáv kerül kialakításra dekorfólia
segítségével. A WC-mosdó helyiségben alacsonyfeszültségű vészjelző berendezés telepítése szükséges,
amely állandó felügyeleti helyen jelez.
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