piorunochron

wymiana stolarki okiennej na nową
okno systemowe z funkcją oddymiania,
PVC w kolorze białym, np. producenta
Aluprof

lampa metalohalogenowa Jolly 2/A
15W asymetryczna firmy SBP

powiększenie otworów okiennych,
wymiana starej stolarki okiennej na nową PVC w kolorze białym

kamera monitoringu

demontaż lampy
oświetleniowej

ELEWACJA OBJĘTA NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

brama wjazdowa segmentowa z napędem elektrycznym
i drzwi ewakuacyjne z nadświetlem z profili
aluminiowych, przeszklone, w kolorze szarym, np.
producenta Hormann

powiększenie otworu bramy wjazdowej,
wzmocnienie naroży i nadproża bramy zgodnie z rys. nr 10

wymiana starej stolarki okiennej
na nową PVC w kolorze białym

wymiana rur spustowych Ø15 wraz z odsunięciem
od muru umożliwiającym docieplenie ściany
system rur spustowych blaszany ocynkowany

ELEWACJA OBJĘTA NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

osłony metalowe oczyścić,
pomalować farba antykorozyjną

lampa metalohalogenowa Jolly 2/A
150W asymetryczna firmy SBP

demontaż lampy
oświetleniowej

ELEWACJA BOCZNA - WSCHODNIA
SKALA 1:100

piorunochron

piorunochron

lampa metalohalogenowa Jolly 2/A
150W asymetryczna firmy SBP

POZIOM POSADZKI

wymiana starej stolarki okiennej
na nową PVC w kolorze białym

kamera monitoringu

POZIOM ŁAWY FUNDAMENTOWEJ

POZIOM MURU FUNDAMENTOWEGO

docieplenie istniejących ścian styropianem gr.12 cm
i wykonanie tynku zgodnego z częścią opisową
niniejszego opracowania

ISTNIEJĄCE ELEMENTY

ISTNIEJĄCE ELEMENTY DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANE ELEMENTY

WYBURZENIA

wymiana rur spustowych Ø15 wraz z odsunięciem
od muru umożliwiającym docieplenie ściany
system rur spustowych blaszany ocynkowany

demontaż lamp oświetleniowych

lampa metalohalogenowa Jolly 2/A
150W asymetryczna firmy SBP

jednostka projektowa:

adres:

podpis:

nr rys:

4

ul. Jagodowa 18, 53-007 Wrocław

remont schodów,
płytki ceramiczne mrozoodporne
antypoślizgowe ryflowane w kolorze
grafitowym, np. producenta Opoczno,
model Solar

balustrada ze stali nierdzewnej
h=1,10m

szklane zadaszenie, systemowe
szkło przyciemniane w odcieniu szarości,
mocowanie ze stali nierdzewnej, np.
producenta Kamiński Glasstudio

pochwyt ze stali nierdzewnej
h=1,10m

nazwa projektu:

Centrum Technologii Audiowizualnych, ul. Wystawowa 1, Wrocław

IV.2013

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I DOCIEPLENIA
ELEWACJI BUDYNKU A CeTA WRAZ Z PRZEJAZDEM

inwestor:

477/89/UW
131/DOŚ/06

146/63
17/73/Wm

146/63
72/08/DOIA

nr upraw.:

działka:

skala:

1:100

data:

nr 4 i nr 5, obręb Zalesie, ul. Wystawowa 1, Wrocław
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