
Infotahvli materjal ja
kujundus tellida

disainerilt. Laudise võib
asendada

niiskuskindla
(filmkattega) vineeriga,
millele kleebitakse kogu

pinna ulatuses
kleebis infoga.

- 1200 mm

+ - 0000 mm

postide paigaldussügavus 1200 mm
puitpostide kaevikutäide: tihendatud 
peenkruus või liiv (kui kohalik pinnas
on halvasti vett läbilaskev)

puitpostide ümbrus
maapinnal kuni 300 mm
kaugusel postist ümbritseda 
ca 100 mm maakividega

i i i i ii i i i i

info-piktogrammid raja kohta 

piktogrammide kujundus vastavalt 
RMK firmastiili kataloogi leht
12.6.2. - le

Infotahvli  kujundus
vastavalt RMK

firmastiili käsiraamatu
lehele  12.7.

 
Laudise võib asendada

niiskuskindla
(filmkattega) vineeriga,
millele kleebitakse kogu

pinna ulatuses
kleebis infoga.

Märkused
1. Postid kinnitatakse maasse min 1200 mm sügavuselt.
2. Puitpostidena kasutada A-klassi immutatud puitu.
3. Puitpostide ümbrus maapinnal katta soovitatavalt ca 100 mm maakividega kuni 300 mm raadiuses postist. 
4. Puitpostide kaevik täita tihendatud liivaga.
5. Värvus tumepunane RAL 3004 või värvitu immutatud puit (naturaalne puit); Plastrex materjal - tootjapoolne pruun.
6. Infoaluste mõõtmeid võib proportsionaalselt (et säiliks külgede omavahelised proportsioonid) muuta. 
7. Infoväljade kujundus lahendada (tekstid, piktogrammid jm) vastavalt RMK firmastiili kataloogi  leht 12.6, 12.6.1., 12.6.2. ja 12.7. kohaselt. 
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post: immutatud pruss 100 x 100 mm või Plastrex 95 x 95 mm plastprofiil (tala)

kattelaud 1020 x 100...120 x 20 hööveldatud, immutatud puit või Plastrex analoog

ristlaud: 100 x 20 mm
ristlaua otste kalle 
45 kraadi

laud 1050 x 100 x 20

posti risti tapitud põõn 2700 x 50 
x 20...30 mm

poomkant laud 2700 x 20 x 
120...150 mm, esikülg 
käsihööveldatud, tähed süvistatud,
kujundus vastavalt RMK 
firmastiili käsiraamatu leht 
12.6.-le
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