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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!

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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