ELEWACJE OBJĘTE NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

zbicie tynków, wykonanie nowego tynku cienkowarstwowego cem. wap.
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i ponownego montażu po wykonaniu robót
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tablica do wymiany na nową stalową
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wymiana drabiny pionowej na nową stalową

wymiana stolarki okiennej na nową drewnianą w kolorze NCS S0510Y

wymiana stolarki okiennej na nową PVC
w kolorze NCS S0510Y szyba P4
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wykonanie nowych przedłużonych obróbek blacharskich
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odsunięcie od muru rynien i rur spustowych
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oświetlenie awaryjne do zachowania
wymiana stolarki okiennej na nową drewnianą w kolorze NCS S0510Y szyba P4
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odsunięcie od muru rynien i rur spustowych
umożliwiające ocieplenie budynku
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wymiana stolarki okiennej na nową PVC
w kolorze NCS S0510Y szyba P4
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portal i schody kamienne do
renowacji zgodnie z programem
konserwatorskim

kamera monitoringu do zachowania
patrz rys. nr 13

wymiana stolarki okiennej na nową drewniną
w kolorze NCS S0510Y szyba P4
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kamera monitoringu do zachowania

przewidywane umiejscowienie
kolejnych tablic pamiątkowych
zgodnie z osobnym pozwoleniem
konserwatorskim oraz osobnym
pozwoleniem na budowę

ocieplenie elewacji budynku C
styropianem gr. 12 cm
wykonać tynk cienkowarstwowy

wymiana stolarki okiennej na nową drewnianą w kolorze NCS S0510Y szyba P4

przeniesienie tablic pamiątkowych

drzwi drewniane do wymiany

tablica do zachowania

wymiana uchwytów na flagi
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wymian dolnego odcinka rury spustowej
z rury żeliwnej (do poziomu rewizji)

drzwi do wymiany na aluminiowe
patrz rys. nr 15

numer policyjny do wymiany

projektowana balustrada ze stali nierdzewnej
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5D Pracownia Projektowa

jednostka projektowa:

SCHEMAT BUDYNKU
LEGENDA:
granica opracowania
elementy do demontażu/ rozbiórki
elementy projektowane/ do wymiany
O1, ...
stolarka okienna do wymiany
DZ1,... stolarka drzwiowa do wymiany/ renowacji

kolor np. z palety KEIM exclusiv nr 9251
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podokienniki z blachy ocynkowanej powlekanej
kolor biały RAL 9010

kolor np. z palety KEIM exclusiv nr 9533

obróbki blacharskie z blachy tytan cynk kolor naturalny

stolarka okienna kolor NCS S0510Y

balustrada stalowa malowana proszkowo RAL9006

elementy kamienne do renowacji

drzwi stalowe kolor RAL9007
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adres:

UWAGI I ZALECENIA:
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką
budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montażowych).
2. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją,
3. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed wpŁywem warunków
atmosferycznych.
4. Wszystkie zastosowane materiały, rozwiązania techniczne i urzadzenia będą
odpowiadały normom bezpieczeństwa p.poż i bhp (posiadają odpowiednie atesty i
aprobaty).
5. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z okreslona technologią należy wykonywać
dokładnie według wytycznych i zalecen producenta.
6. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralą część
niniejszego opracowania.
7. Po wykonaniu wykopu wezwać nadzór autorski.
8. Ze względu na charakter prac wszystkie wymiary, rzędne, otwory i zestawienia należy
sprawdzić na budowie przed zamówieniem materiałów budowlanych (przed
przystąpieniem do wykonania robót), a w przypadku wystąpienia różnic projektowany
układ należy dostosować do stanu istniejącego.

al. Gen. J. Hallera, 53-203 Wrocław
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