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5D Pracownia Projektowa

72/08/DOIAdr inż. arch. Przemysław Wojsznisprojektował:

ELEWACJA PÓŁNOCNA
4

Konstrukcja:

146/63inż. Adam Dobruckiprojektował:

Instalacje elektryczne:

183/79/WBPPinż. Henryk Płonkaprojektował:

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.

N

BUDYNEK C

BUDYNEK A

PRZEJAZD

BUDYNEK B

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

 kamera monitoringu do
zachowania

 wymiana stolarki okiennej na nową
drewnianą w kolorze NCS S0510Y

 wymiana stolarki okiennej na nową
drewnianą w kolorzeNCS S0510Y szyba P4

ocieplenie elewacji budynku C
styropianem gr. 12 cm

wykonać tynk cienkowarstwowy

wykonanie nowych przedłużonych obróbek blacharskich
gzymsów z blachy tytan cynk kolor naturalny

drabina stalowa do zachowania

istniejąca instalacja odgromowa
do ukrycia w ociepleniu

istniejąca instalacja odgromowa
do ukrycia w bruździe ściennej

istniejąca instalacja odgromowa
do ukrycia w ociepleniu

istniejący dźwig do demontażu

kraty do demontażu

drzwi do wymiany

krata do demontażu

wymiana oprawy
oświetleniowej

O1-1 O1-1 O1-1

O1-1

żaluzja do wymiany

O1-1

O1-2

 wymiana stolarki okiennej na nową
drewnianą w kolorze NCS S0510Y

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

O1-1

BUDYNEK C BUDYNEK B

O18O19
DZ7

ELEWACJA OBJĘTE NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

zb
ic

ie
 ty

nk
ów

, w
yk

on
an

ie
 n

ow
eg

o 
ty

nk
u

ci
en

ko
w

ar
st

w
ow

eg
o 

ce
m

. w
ap

.

kraty do demontażu

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

 kolor np. z palety KEIM exclusiv nr 9533

  
 stolarka okienna kolor NCS S0510Y

 elementy kamienne do renowacji

podokienniki z blachy ocynkowanej powlekanej
kolor biały RAL 9010

obróbki blacharskie z blachy tytan cynk kolor naturalny

balustrada stalowa malowana proszkowo RAL9006

drzwi stalowe kolor RAL9007

SCHEMAT BUDYNKU

ELEWACJA PÓŁNOCNA
skala 1:100


