Energiamärgis
Jordi Stock hoone on madalaenergiahoone (B‐energiaklass). Hoone lõunapoolsele küljele
on paigaldatud päikesepaneelid.

Konstruktsioon
Vundament

Raudbetoonist madalvundament

Välisseinad

Sandwich kergpaneelidest, mis on osaliselt kaetud komposiitplaatidega
(rendipindade sissepääsude ümber)

Siseseinad

Rendipindade vahelised seinad on sandwich kergpaneelidest; tuletõkke
vaheseinad on kiviplokkidest müüritised

Katus

Metallfermidel on profiilplekk, soojustusmaterjal, PVC katusekate.

Aknad

PVC raamidega aknad, 3‐kordse klaaspaketiga

Uksed/Väravad

Rendipindade välisusteks on alumiiniumraamiga klaasuksed
Tehniliste ruumide välisusteks on soojustatud metalluksed
Väravad‐tõstuksed on mõõtudega 3,0 x 3,5m ja jalgväravaga
Siseusteks on büroo ja lao/tootmise vahel metalluksed,
büroo sanitaarruumidel niiskuskindlamad puituksed

Tehnovõrgud
Küte

Hoonet köetakse gaasi baasil. Igal rendipinnal on oma autonoomne
gaasikondensatsioonikatel. Büroodes on seintel madalad vesikandjal
radiaatorid. San. ruumides on elektripõrandaküte. Lao‐/tootmispindadel on
seintel või postidel küttekalorifeerid.

Ventilatsioon

Büroodes ja lao‐/tootmispindadel on soojustagastusega mehaanilised
sissepuhke‐väljatõmbe ventilatsioonisüsteemid. Igal rendipinnal on oma
autonoomne ventilatsiooniagregaat.

Jahutus

Hoone lõuna poolsetel büroopindadel on jahutussüsteemid fancoilide baasil.

Veevarustus ja
kanalisatsioon

Hoone on ühendatud tsentraalsesse vee‐ ja kanalisatsioonivõrku. Näitude
edastamine toimub kauglugemisega, igal rendipinnal on oma veearvesti.

Sadevesi

Katuse sadevee ärajuhtimiseks on hoonesisene torustik.

Tugevvool

Väiksematel rendipindadel peakaitse 32A, suurematel rendipindadel 100A.
Igal rendipinnal on oma kaugloetav elektriarvesti.

Nõrkvool

Rendipindadel on valvesignalisatsiooni lõpuseadmete paigaldusvalmidus.
Hoone välisperimeetril on videovalve IP kaameratega.

Valgustus

LED valgustid. Sisse‐väljalülitamine büroodes käsitsi, lao‐/tootmispindadel
liikumisanduritega.

Valgusreklaam

Hoone välisfassaadil on valmidus valgusreklaamide paigaldamiseks.

Viimistlus
Välisseinad

Sandwich kergpaneelide toon väljast tumehall, hoones seestpoolt valge

Büroopindade laed

Moodulripplagi (600x600 mm)

Büroopindade seinad

Kipsplaatidest seinad on pahteldatud ja värvitud‐ toon valge
Sandwich kergpaneelid ‐ toon valge
Kiviplokkidest müüritised (puhas vuuk)– toon valge

Büroopindade
põrandad

Keraamiline plaat (toon vastavalt siseviimistluslahendusele)

San. ruumid

Põrandal on keraamiline plaat. Seinad on pahteldatud ja värvitud
niiskuskindla värviga. Dušinurga seinad on kaetud keraamiliste plaatidega
kuni kõrguseni 2,1m. Valamu tagune seinaosa on kaetud keraamiliste
plaatidega ca 0,5m ulatuses. Laes on niiskuskindel moodulripplagi (600x600
mm, valge). Materjalide toonid vastavalt siseviimistluslahendusele.

Lao‐/tootmispindade
laed

Valge profiilplekk, laefermid on värvitud valgeks.

Lao‐/tootmispindade
seinad

Raudbetoonist postidel naturaalne betoonpind. Sandwich kergpaneelidest
seinad valged. Kiviplokkidest müüritised (puhas vuuk) on värvitud valgeks.

Lao‐/tootmispindade
põrandad

Naturaalne pinnakõvendiga betoonpind.

Heakord ja välisruum
Parkla

Kõik parkimiskohad asuvad kinnistul

Teed, platsid

Teed ja parkimisalad on kaetud asfaldiga. Rendipindade ees on sõiduteest
äärekividega eraldatud käigutee sillutiskividest.

Haljastus

Haljasaladel on murukate.

Aed

Kinnistu piiril on 1,5m kõrgune piirdeaed. Territooriumile sisse‐väljasõidul
on automaatikaga liugvärav.

