załącznik nr 4.2
Wytyczne dotyczące montażu szyb w placówkach pocztowych dla stanowisk obsługi klientów
Zasady ogólne
Montaż szyb w placówkach objętych modernizacją wymaga opracowania projektu architektonicznego, z
uwzględnieniem konstrukcji zabezpieczenia stanowiska obsługi szybami bezpiecznymi i uzyskanie
wymaganych uzgodnień z Zamawiającym
Dopuszcza się zastosowanie wyłącznie szyb bezpiecznych spełniających wymogi dot. spękania i odłamków
szkła co najmniej typu B wg właściwej normy PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie– Szyby ochronne –
Badania i klasy, klasyfikacja odporności na ręczny atak.

Stanowiska operacyjne z zabudową ramy w lokalu z podwieszonym sufitem:
1)

zabezpieczenie stanowiska obsługi i przestrzeni z wagą paczkową stanowi szyba bezpieczna, w tym
część uchylna nad wagą,

2)

montaż szyb bezpiecznych na stanowisku obsługi wymaga odpowiedniego wzmocnienia konstrukcji
biurka oraz obudowy boków ramy, w celu zapewnienia odpowiedniej nośności i wytrzymałości całej
konstrukcji zabudowy,

3)

górna krawędź szyby powinna być odległa od zabudowy ramy 30 cm;

4)

sugerowana odległość pomiędzy blatem a dolną krawędzią szyby wynosi 20 cm

(parametr do

indywidualnego dostosowania),
5)

odległość od poziomu wagi do dolnej krawędzi szyby wynosi 15 cm (parametr do indywidualnego
dostosowania),

6)

konstrukcja zabudowy nad wagą – szyba bezpieczna uchylna, otwierana do wewnątrz,
zabezpieczona zamknięciem od strony pracowników obsługi.

Stanowiska operacyjne (bez obudowy, bez podwieszanego sufitu):
1)

zabezpieczenie stanowiska obsługi i przestrzeni z wagą paczkową stanowi szyba bezpieczna, w
tym część uchylna nad wagą,

2)

montaż szyb bezpiecznych na stanowisku obsługi wymaga odpowiedniego wzmocnienia konstrukcji
biurka oraz ścian bocznych, w celu zapewnienia odpowiedniej nośności i wytrzymałości całej
konstrukcji zabudowy,

3)

górna krawędź obudowy stanowiska (szyby bezpiecznej) powinna być odległa od poziomu podłogi
2,10 m – 2,50 m przy wysokości pomieszczenia mniejszej niż 3,00 m,

4)

w pomieszczeniach sal operacyjnych, których wysokość przekracza 3,00 m górna krawędź obudowy
stanowiska (szyby bezpiecznej) powinna być odległa od poziomu podłogi co najmniej na wysokość
2,60 m,

5)

odległość pomiędzy blatem a dolną krawędzią szyby wynosi 20 cm (parametr do indywidualnego
dostosowania).

Załączniki:
1. Propozycja montażu szyb – placówka w nowej aranżacji – 1 stanowisko.
2. Propozycja montażu szyb – placówka w nowej aranżacji – 2 stanowiska

