Wszystkie rysunki oraz projekty branżowe czytać łącznie a w razie wątpliwości/rozbierzności skierować zapytanie do jednostki projektowej
W trakcie wykonastwa dostosować elementy nowe do zastałej tkanki jak izolacje przeciw wodną, poziom zera, ect.
Wymiary otworów pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować do wybranego producenta
Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie
Do wyceny należy wziąśc pod uwagę kompletny zakres przebudowy, rozbudowy nawet nie ujęty w projekcie a wynikający ze sztuki budowlanej i prawa
polskiego
Wykonać listwy dylatacyjne na styku starego i nowego obiektu
Wszystkie pochwyty bądź wys. balustrad min. 110cm od poziomu warstw wykończonych. Dotyczy części wewnętrznej i zewnętrznej
Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.
Ściany wokół umywalek i zlewozmywaków wykończone ceramiką w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.
Sufity powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność i gładkość powierzchni.
Instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.
Drzwi do pomieszczeń bez progów. Drzwi wejsciowe do budynku: wys. progu max 2 cm

ściany istniejące
domurowania
usuwane ściany
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projektowane sciany
pustak ceramiczny i żelbet
oznaczony w projekcie konstrukcji

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
-tynk na siatce
-styropian lambda min.0,038 z min.15cm
-ceramika/żelbet
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Faza: Projekt budowlany

Patrycja Szumilas

PIĘTRO

Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego tj. szatni z inst. wew. wod-kan, co-MPEC,
prądu, teletechniki, went. mech. z przebudową zew. odcinka instalacji elektrycznej
oświetleniowej, chodnikami, utwardzeniami, miejscami utwardzony mi, budową powłoki
pneumatycznej wyłącznie na czas trwania imprez, małej architektury oraz likwidacją przyłącza
kan. ogólnospławnej, rozbiórką obiektu gospodarczego - na dz. ew. 40 w Krakowie przy ul
Bulwarowej obr. Nowa Huta

