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ŚCIANY DO WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

LEGENDA

UWAGA!!!
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót
zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach. Nie
wolno brać wymiary mierząc bezpośrednio z rysunku.
Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiary w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy
zauważonej między projektem a stanem faktycznym,
wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do
biura projektowego.
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone
z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4. W sprawach nie określanych dokumentacją
obowiązują:
-prawo budowlane
-warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych
(wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
-normy Polskiego komitetu Normalizacyjnego (P.K.N)
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej,
-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i
dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
-przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość
materiałów i wykonywanych robót.
5.Zestawienie elementów konstrukcyjnych, wyposażenia
instalacji sanitarnych i elektrycznych wg projektów
branżowych
6. Projekt architektury należy rozpatrywać łacznie z
projetami branżowymi.
7. Projekt chroniony prawem autorskim.
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Istniejącą podłogę
należy usująć i
wykonać nowe warstwy podłogowe:
-płytki 2cm/wykładzina dywanowa (z wyrównaniem poziomu do płytek
-wylewka betonowa z instalacją ogrzewania podłogowego
-styropian EPS 100-038  - 10cm
-2x folia bud. przeciwwodna
-chudy beton - 10cm
-piasek stabilizujący do poziomu gruntu rodzimego
-grunt rodzimy

-Blacha na rąbek kątowy REHINZINK - wg systemu
- warstwa separacyjna mata strukturalna wg systemu
- płyta OSB-/BFU min gr. 22mm wg systemu
- łata 4/5 cm
-krokwie istniejące wg proj. konstr.
-wełna mineralna min. l=0,038[W/mK] gr. 26cm
-folia paroizolacyjna
-pustka powietrzna
-stelaż pod płyty
-płyty Ecophon Master F - wg systemu

Istniejącą więźbę należy zaimpregnować,
zabezpieczyć  grzybobójczo oraz zabezpieczyć

do NRO.

-fola Epdm lub papa
-wełna twarda min 26cm ze spadkami
 l=0,038[W/mK]
-folia paroizolacyjna
-belki lub strop żelbetowy poz.3,29 wg proj. konstr.
-pustka powietrzna
-stelaż pod płyty Ecophon
-płyty Ecophon

Obróbka blacharska
Ral 7012

1

Obróbka blacharska
RAL 7012

Obróbka blacharska
RAL 7012

Obróbka blacharska
RAL 7012

Obróbka blacharska
RAL 7012

Żwirek

Drzwi
EI 60

Wentylacja
wg proj. inst. sanit.

Sufit podwieszany
np. Ecophone

-Blacha na rąbek kątowy REHINZINK - wg systemu
- warstwa separacyjna mata strukturalna wg systemu
- płyta OSB-/BFU min gr. 22mm wg systemu
- łata 4/5 cm
-krokwie istniejące wg proj. konstr.
-wełna mineralna min. l=0,038[W/mK] gr. 26cm
-folia paroizolacyjna
-pustka powietrzna
-stelaż pod płyty
-płyty Ecophon Master F - wg systemu

Korytko

Sz9a

Sz6

Słupkami stalowymi
5x5cm malowanymi
proszkowo RAL 7012

Słup S-6
wg proj.konstr.

poz. 4,1
wg proj.konstr.

POZ. 3,35
wg proj.konstr.

POZ.4,4
wg proj.konstr.

Kostka
granitowa

Obrzeże
granitowe

Obrzeże
ogrodowe

Żwirek

1

2

Sz9a
-listwy drewniane o wymiarach 6x4cm,
rozstaw co 4cm.
-tynk zewnętrzny grafitowy ral 7012
ceinkowarstwowy 1mm
-styropian 12cm
-ściana konstrukcyjna 25 wg proj. konstr.
-styropian 12cm
-tynk zewnętrzny grafitowy ral 7012
ceinkowarstwowy 1mm
-listwy drewniane o wymiarach 6x4cm,
rozstaw co 4cm.

Sz6
-tynk wewnętrzny
-ściana istniejąca
-styropian 18cm
-tynk zewnętrzny grafitowy
ral 7012
ceinkowarstwowy 1mm

3

3

Rynna
fi120

Rynna
fi120

Kostka granitowa
-podsypka 3-8cm
-podbudowa 10-45cm
-warstwa pomocniczna podbudowy
odsączająca 8-10cm
-grunt rodzimy

Kolorystyka:
1- tynk biały – RAL 9016
2 - tynk grafitowy – RAL 7012
3 - listwy drewniane – Modrzew Polski olejowany
4 - obróbka blacharska, rynny, słupki – RAL 7012
5 - stolarka okienna – 7012
6 - stolarka drzwiowa zewnętrzna – RAL 7012
7 - Blacha tytan-cynk na rąbek kątowy – Rheinzink-prePATINA schiefergrau

UWAGA! Wszystkie kolory oraz materiały wykończeniowe należy
wcześniej skonsultować z projektantem!

DODATKOWE INFORMACJE
1. Wszystkie wymiary sprawdzić dokonując obmiaru z natury

2. Zestawienie przegród budowlanych, detali architektonicznych wg legendy
3. Zestawienie elementów konstrukcyjnych, wyposażenia instalacji sanitarnych i elektrycznych wg projektów branżowych

UWAGA. Przed zamówieniem stolarki wszystkie otwory okienne i drzwiowe należy sprawdzić na budowie.
4. Podane wymiary drzwi w znaczikach powinny być uzyskane w świetle przejścia.  Wymiary otworu należy odpowiednio powiększyć, wg

wytycznych producenta, w powyższym zestawieniu przyjęto grubość ościeży 2 x 5 cm.
5. Fasada szklana - ślusarka aluminiowa. Kolor RAL 7012. Ostateczny wybór fasady należy uzgodnić z autorem projektu.

6. Podane wymiary okien w znaczikach powinny być uzyskane w świetle muru.  Okna należy dostosować wg wytycznych producenta.
6. Podane wymiary okien dotyczą otworów w murze. Hp - wysokość parapetu na gotowo.
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