BUDYNEK B
ELEWACJA NUMER 4
ZESPÓŁ KOMINÓW WENTYLACYJNYCH
I SPALINOWYCH, ISTNIEJĄCYCH
I PROJEKTOWANYCH WYPROWADZIĆ PONAD DACH
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
4xKOMIN WENTYLACYJNY + 2xKOMIN SPALINOWY
(KOTŁY KONDENSACYJNE)

BUDYNEK ISTNIEJĄCY
UL. ŻEROMSKIEGO 19

BUDYNEK B
ELEWACJA NUMER 5

BUDYNEK ISTNIEJĄC
UL. ŻEROMSKIEGO

ściana osłonowa aluminiowa kolor mat RAL 9005

obróbka blacharska
kolor RAL 9005

obróbka blacharska
kolor RAL 9005
+18,22

wykończenie blendą w kolorze ślusarki
+17,42

+15,30
+15,00

+17,32

70

70

12,0°

+17,42

obróbka blacharska
kolor RAL 9005

okna i drzwi balkomowe w kolorze
białym wg opisu

ISTNIEJĄCY KOMIN DYMOWY
0,54m x 0,415m MUROWANY WYPROWADZIĆ
DO WYMAGANEGO POZIOMU
+11,60

+12,03

okna i drzwi balkomowe w kolorze
białym wg opisu

1 160

+8,70

1 692

tynk silikatowy
RAL 7016

1 692

1 160

tynk silikatowy
RAL 7016

+5,80

okładzina klinkierowa na zaprawie
klejowej ok. 24x7cm beżowa np.
ARTBRICK R762 lub równoważna

okładzina klinkierowa na zaprawie
klejowej ok. 24x7cm beżowa np.
ARTBRICK R762 lub równoważna

okładzina klinkierowa na zaprawie
klejowej ok. 24x7cm beżowa np.
ARTBRICK R759 lub równoważna
425

462

37

+2,90

±0,00 =288,54

Balustrada stalowa ocynkowana
malowana proszkowo na kolor RAL 9005
słupki 40x40, wypełnienie z profili 20x20
pochwyt kwadratowy 40x40,
mocowanie systemowe

±0,00

-1,85=286,99

Brama i furta stalowa ocynkowana
malowana proszkowo na kolor RAL 9005
słupki 40x40, wypełnienie z profili 20x20
pochwyt kwadratowy 40x40,
mocowanie systemowe.

okładzina klinkierowa na zaprawie
klejowej ok. 24x7cm beżowa np.
ARTBRICK R759 lub równoważna

Uwaga:
1.
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przeanalizować i przyjąć odpowiednie zapasy w wielkości
otworów w murze dla okien i drzwi zwykłych i pożarowych - zgodnie z parametrami produktu
producenta ślusarki ze szczególnym uwzględnieniem warunków ewakuacji.
2.
Roboty budowlano-instalacyjne muszą byc prowadzone z równoległą koordynacją międzybranzową. W
przypadku stwierdzenia różnic i problemów należy opracowaćrozwiązanie zamienne i uzgodnić z
projektantem.
3.
Przed przystapieniem do robót wykonawca powinien zapoznac się
z całością dokumentacji branżowej oraz kosztorysowej, przedmiarowej, specyfikacji technicznych oraz
wszelkich wydanych przez gestorów warunków technicznych i dokumentów. Wszystkie opisane w
powyższych dokumentach i zaprojektowane rozwiązania włącznie z wymogami warunków technicznych
i prawa budowlanego muszą zostać uwzględnione. W przypadku istnienia rozbieżności lub braków
należy je wyjaśnić z projektantem przed wykonaniem wyceny prac budowlanych.
4.
W sprawach nie okreslonych dokumentacją obowiązującą:
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
5.
Niezależnie od rozwiązań w niniejszej dokumentacji projektowej wykonawca zobowiazany jest spełnic i
zrealizowac wysztkie wymogi opisane m.in. w pkt. 4.
6.
Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest wykonać łącznie zakresy wszystkich dokumentacji
branżowych oraz przedmiarów kosztorysów
i specyfikacji technicznych. W przypadku różnic lub kolizji między opracowaniami branzowymi, należy
uzgodnić rozwiąznie z projektantem, jednakże koszt przyjety do wyceny realizacji robót budowlanych
należy przyjąć jak dla najdroższego rozwiązania.
7.
Wykonawca zobowiazany jest załozyć odpowiednie zapasy wielkości otworów dla zaprojektowanej
stolarki drzwiowej i okiennej. Przed zamówieniem okien i drzwi, nalezy sprawdzić wymiary oraz
uwzględnić szczegółowy typ okna, drzwi, profili oraz innych elementów wyposażenia z projektantem.
8.
Oznaczenia ścian pozarowych przyjęto zgodnie z załączonym do projektu opisem warunków ochrony
pozarowej. W celu wyjasnienia wszystkich zagadanień, proszę zapoznać się z załączonym operatem.
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