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STANDARD  MATERIAŁOWY DLA INWESTYCJI  
„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 utwardzonymi, 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” 
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OGÓLNE ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW 
 
Izolacje termiczne i przeciwwodne: 
Izolacje termiczne o wskazanych w projekcie współczynnikach lambda  
Izolacje balkonów i tarasów według – przeciwwodna izolacja 3 powłokowa 
 
Tynki wewnętrzne: 
Na tynki wewnętrzne położyć gładź we wszystkich pomieszczeniach oprócz pomieszczeń 
technicznych i magazynowych tj.1.5, 1.6, 1.14, 1.15, 1.16. 
 
Balustrady zewnętrzne: 
Dopuszcza się balustrady stalowe z dowolnym wypełnieniem spełniające przepisy.  
 
Tarasy i balkony- Posadzka: 
Płytka grafitowa- Płytka z atestem higienicznym.  
Cokoły: 
Płytka grafitowa– Płytka z atestem higienicznym.  
 
Drzwi wewnętrzne:  
Drzwi opaskowe-  pełne bez przetłoczeń 
 
Stolarka zewnętrzna: 
Stolarka okienno-drzwiowa PCV lub aluminiowa – użyć możliwie cienkiego przekroju ramiaka 
i futryny.  
 
Oświetlenie zewnętrzne: 
Wejście główne 3 lampy natynkowe IP 65 
Kinkiety IP65 
 
 
Kostka brukowa: 
CHODNIKI PROJ.  i CHODNIKI DO WYMIANY z zachowaniem odpowiedniej nośności pod 
przejazd samochodów ciężarowych min. 100kN/oś. 
Zlikwidowano stopnie przed budynkiem, zniwelowano spadkami od budynku w kierunku 
zieleni w spadku nie przekraczającym 6° 
 
- Kostka w kolorze szarym  
Sufity podwieszane – należy obudować kanały wentylacyjne we wszystkich 
pomieszczeniach. 
 
ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH 
POMIESZCZEŃ: 
Pomieszczenie 1.1 i 1.3 - wiatrołap 
Posadzka: 
Płytka grafitowa– Płytka z atestem higienicznym.  
Cokoły: 
Płytka grafitowa– Płytka z atestem higienicznym.  
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Ściany: 
Tynk cementowo wapienny   farba kolor jasny 
Sufit w kolorze ścian, w części starej wypełnić ubytki i położyć gładź. 
Wycieraczki: 
Wycieraczka 12 mm, szara- zastosować wewnątrz pomieszczenia jak i na zewnątrz. 
Zlicować z wykończeniem posadzki 
Oświetlenie: 
Oprawy oświetleniowe, wiszące,  
 
 
Pomieszczenie 1.2 komunikacja- hol 
Posadzka: 
Płytka grafitowa– Płytka z atestem higienicznym.  
Cokoły: 
Płytka grafitowa– Płytka z atestem higienicznym.  
Ściany: 
Tynk cementowo wapienny  
Sufit w kolorze ścian, w części starej wypełnić ubytki i położyć gładź. 
Oświetlenie: 
Oprawy oświetleniowe , wiszące,  
 
Pomieszczenie 1.4 sala wielofunkcyjna 
Posadzka: 
- wykładzina winylowa – drewno podobne z warstwą poliuretanu  
Cokoły: 
w kolorze białym o przekroju prostokątnym, drewniane z możliwością ewentualnego 
przeprowadzenia okablowania.  
Ściany: 
Tynk cementowo wapienny - farba kolor jasny 
Sufit w kolorze ścian, w części starej wypełnić ubytki i położyć gładź. 
Oświetlenie: 
Oprawy oświetleniowe – nastropowa,  
 
Pomieszczenia dyżurki, magazynów, techn i konserwatora nr   1.5,   1.6,   1.14,    1.15,   
1.16: 
Posadzka: 
Wykładzina techniczna  
Cokoły: 
Według systemu 
Ściany: 
Tynk cementowo wapienny - farba kolor jasny 
Sufit w kolorze ścian, w części starej wypełnić ubytki i położyć gładź. 
Oświetlenie: 
Oprawy oświetleniowe, nastropowe, barwa światła ciepła 
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Pomieszczenia szatni nr 1.7,   1.8,   1.9,    1.10,   1.16: 
Posadzka: 
Płytka grafitowa – Płytka z atestem higienicznym.  
Cokoły: 
Płytka Grafitowa– Płytka z atestem higienicznym.  
Ściany: 
Pozostałe: 
Tynk cementowo wapienny - farba kolor jasny 
Sufit w kolorze ścian, w części starej wypełnić ubytki i położyć gładź. 
Oświetlenie: 
Oprawy oświetleniowe –, nastropowe,  
Pomieszczenia toalet, natrysków, sauny nr 1.11,   1.12,   1.13,   1.18,  1.19, 1.20 : 
Posadzka: 
Płytka grafitowa– Płytka z atestem higienicznym. 
Cokoły- brak ponieważ pomieszczenia są wyłożone płytkami do sufitu: 
Ściany: 
Płytka jasno szara mat– Płytka z atestem higienicznym. Nad umywalkami przewidziano 
lustra wymiar min 90x90 
Nad lustrami oświetlenie kinkietowe 
Oświetlenie: 
oprawy oświetleniowe  IP44, nastropowe lub oprawy oświetleniowe–wpuszczane w sufit,  
Pozostałe: 
Tynk cementowo wapienny - farba kolor jasny 
Sufit w kolorze ścian, w części starej wypełnić ubytki i położyć gładź, w pomieszczeniach 
1.11, 1.12, 1.13  
Sanitariaty: 
 
Pomieszczenia toalet dla niepełnosprawnychnr 1.17: 
Posadzka: 
Płytka grafitowa– Płytka z atestem higienicznym.  
Cokoły- brak ponieważ pomieszczenia są wyłożone płytkami do sufitu: 
Ściany: 
Płytka grafitowa– Płytka z atestem higienicznym.  
Nad umywalkami przewidziano lustro o wymiarach 70x90cm i. Nad lustrami oświetlenie 
kinkietowe 
Sanitariaty: 
Miska ustępowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych 
Umywalka dla niepełnosprawnych bez konieczności montowania pochwytów dla 
niepełnosprawnych  ( z otworami bocznymi) 
 
Pomieszczenia biurowe, korytarz, 2.1,  2.5,  2.6,  2.7,  2.8,  2.9,  2.10,  2,11,  2.12,  2.13: 
Posadzka: 
Wykładzina o kolorze betonu szara 
Cokoły: 
Według systemu w kolorze zbliżonym do posadzki lub inne o przekroju prostokątnym 
drewnianym z molowością ewentualnego przeprowadzenia okablowania.  
Ściany: 
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Tynk cementowo wapienny, gładź, farba kolor jasny 
Oświetlenie: 
Oprawy oświetleniowe –, wiszące, barwa światła ciepła 
 
Pomieszczenia toalet,  pom. socjalne nr 2.2,   2.3,   2.4: 
Posadzka: 
Płytka grafitowa – Płytka z atestem higienicznym.  
Cokoły- brak ponieważ pomieszczenia są wyłożone płytkami do sufitu: 
Ściany: 
Płytka grafitowa– Płytka z atestem higienicznym.  
Nad umywalkami przewidziano lustra wymiar min 90x90 
Nad lustrami oświetlenie kinkietowe  
 
Oświetlenie: 
 oprawy oświetleniowe  IP44, nastropowe 
 
 

wykonał: 
mgr inż. arch. Marek Tobiasz 
Kraków, marzec 2016 
 


