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klapa oddymiająca MCR 100140
100 x 140cm na ściankach wymuro
wanych na stropie, wyprowadzonych
ponad dach, zgodnie z zaleceniami
producenta, pow. oddymiania 0,84m2

Wybicie otworu w stropie i wzmocnienie
wg szczegółu dla klapy oddymiajacej

drzwi EI 30

drzwi EI 30
110 x 210

drzwi EI 30
130 x 210

drzwi 100 x 210
skrzydło po otwarciu
min. 90cm w świetle

podkuć do uzyskania szerokości spocznika 150cm

skrócić wystające końcówki pochwytów balustrady

przegroda z przeszkleniem EI 30
drzwi EI 30
140 x 210

wnęka dla grzejnika

pochwyty przyścienne
mosiężne - takie jak poręcz balustrady
i na tej samej wysokości, 5 cm od ściany

podkuć do uzyskania szerokości spocznika 150cm

podkuć wnęki dla pochwytów
zamontować pochwyty z
obudową wnęki drewnianą

wymiana balustrady na
stalową malowaną z
z pochwytem ze stali nierdz.

wnęka dla grzejnika,

osłona grzejnikowa

 parapet z czarnego granitu
i osłona grzejnikowa

półeczka z czwrnego granitu nad
grzejnikiem 15 x 130cm na wspornikach met.

schowek porządk.

przegroda z przeszkleniem EI 30

drzwi 130 x 210 z naświetlem -
skrzydło główne po otwarciu
min. 90cm w świetle

poz.1.5.

sprawdzić istnienie przewodów i wykorzystać do
pomieszczeń w razie ich braku domurować tak jak zaprojektowano

obudowa rur płytami gipsowo-
kartonowymi w pionie

podłączyć wentylację do sanitariatu 2/8

drzwi łamane "ALFA" firmy PORTA
wymiar w świetle ościeżnic 100 x 200
okleina naturalna DĄB 2

wyłaz na
strych o odporn,
ogniowej EI 15

klapa oddymiająca MCRE 140150
140 x 150cm na ściankach wymuro-
wanych na stropie, wyprowadzonymi
ponad dach zgodnie z zaleceniami
producenta - pow. czynna 1,26m2

poz.1.5.

wyłaz strychowy i drabinkę
wyczyścić i pomalować

zamontować szyfrator do drzwi

półeczka z czwrnego granitu nad
grzejnikiem 15 x 110cm na wspornikach met.

wykonać półkę nad grzejnikiem

pomieszczenie porządkowe

ścianka do wys. 220 cm
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mgr inż.arch. Stanisław Górski
ul. Jamnicka 120, Nowy Sącz
upr. do proj. w specj. archit.
Nr upr. GPA-7342-95/94

PROJEKTANT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SKALA

1 : 50

PODPIS

TEMAT RYSUNKU

RYSUNEK

PROKURATURA OKRĘGOWA
W NOWYM SĄCZU
ul. Jagiellońska 56a
33 - 300 Nowy Sącz

INWESTOR

Budynek Prokuratury Okręgowej
w Nowym Sączu,
ul. Jagiellońska 56a,
dz. nr 61/2, obr. 76

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ
w budynku Prokuratury Okręgowej
w Nowym Sączu

OBIEKT

PROJEKT WNĘTRZ

RZUT II PIĘTRA

2/1

2/11

2/20

2/3 2/92/5

2/12

2/7

2/24, 2/25

2/2 2/4 2/6 2/8 2/10

2/21

2/16 2/182/14a 2/15 2/17 2/192/14

2/23

Posadzka:   -  parkiet wymienić, wycyklinować i pomalwać lakieremn bezbarwnym do parkietów o
  zwiększonej odporności na ścieranie,

Ściany:        -   tapety zostawić poprawić szpalety okien, ściany pomalować
  farbą akrylową na kolor NCS S0505-Y20R,

Sufit:   -  sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa

Drzwi:          -   drzwi do pomieszczeń po demontażu istniejących poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM",

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe istniejące,

Posadzka:   -  istniejąca w dobrym stanie

Ściany:        -  istniejące malowanie w dobrym stanie, poprawić szpalety okien

Sufit:   -  istniejące w dobrym stanie

Drzwi: -  drzwi w okleinie drewnianej przeszlifować, wyczyścić, pomalować bejcolakierem firmy Levis
  "Linitop DARK OAK 288" powierzchnia satynowa
  wykonać opaski drzwiowe w okleinie dębowej od strony korytarza malowane bejcola-
  kierem firmy Levis"Linitop DARK OAK 288" powierzchnia satynowa

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe istniejące

130
210

HP
HP

ARCHITEKT
Stanisław Górski
ul. Jamnicka 120,
33-300 Nowy Sącz

rys. nr PB 02/2012/03

2/3a

2/7
2/8

2/22

Posadzka:   -  stopnie i spoczniki z płyt granitowych - renowqację poprzez szlifowanie i pozostawienie pow.
  bez polerowania zaimpregnować środkiem do kamienia zalecanym prezez wykonującego
  usługę
Ściany:        -  zdemontować listwy odbojowezdjąć tapetę, wyszpachlować, wykończyć malując  farbą
  natryskową firmy "TOKATO" w kolorze ST4521 tło CTO 0195 od poziomu listew odbojowych
  do poziomu sufitu, poniżej listew odbojowych płytki ceramiczne polerowane PARADYŻ
    "Masto Bianco" 30 x 60cm, układane w układzie poziomym na cienką spoinę 2mm, fugę
     Ceresit dobrać do koloru płytek, pozostawić istn. cokół granitowy, zabudować rury C.O.

Sufit:   -  sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa

Drzwi:           -  ślusarka i wejściowe drzwi z holu i z korytarza do klatki schodowej atestowana z
 podziałem  zapewniającym 90cm szer. skrzydła po otwarciu do 90st.,
 szyby bezpieczne - kolor ślusarki RAL 7006 - mat, odporność ogniowa przegrody i
 skrzydeł drzwi EI 30,

Oświetlenie: -  w suficie pod biegami i spocznikiem oprawy oświetleniowe okrągłe PLEXIFORM BARI II
 DL 195 / TC-D/G24d-2  w kolorze "metal"

W celu uzyskania odpowiedniej szerokości spocznika (150cm w świetle przejścia) należy ścianę zewnętrzną
pocienić o 5cm poprzez podkucie do wysokości  nadproża okiennego, wykonać wnękę dla grzejnika i cofnąć
parapet okienny do lica ściany. Ponadto należy skrócić pochwyty mosiężne do zlicowania z konstrukcją
balustrady.
Na bocznych ścianach przy biegach zamontować pochwyty mosiężne na wysokości poręczy balustrady
z zachowaniem szerokości biegu w świetle pomiędzy pochwytami 120cm

2/13

2/3a

Posadzka:   -  parkiet wymienić, wycyklinować i pomalwać lakieremn bezbarwnym do parkietów
  o zwiększonej odporności na ścieranie,

Ściany:        -  pomalować farbą akrylową na kolor NCS S0505-Y20R

Sufit:   -  sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa

Drzwi:         -   drzwi do pomieszczeń po demontażu istniejących poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM"
 - boks kasowy wyczyścić lub pomalować na kolor RAL 7006

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe istniejące

Posadzka:   -  parkiet wymienić, wycyklinować i pomalwać lakieremn bezbarwnym do parkietów o
  zwiększonej odporności na ścieranie,

Ściany:        -   ukryć zasilanie klimatyzatora - zabudowa, zdjąć tapety, ściany wyszpachlować i pomalować
  farbą akrylową na kolor NCS S0505-Y20R, listwy odbojowe wymienić - płyta
    fornirowana w kolorze dąb naturalny

Sufit:   -  sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa

Drzwi: -   drzwi do pomieszczeń po demontażu istniejących poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM"

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe istniejące

Posadzka:   -  parkiet wymienić, wycyklinować i pomalwać lakieremn bezbarwnym do parkietów o
  zwiększonej odporności na ścieranie,

Ściany:        -  pomalować farbą akrylową na kolor NCS S0505-Y20R, obudować rury inst. C.O.
    w pionie

Sufit:   -  sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa

Drzwi:          -   drzwi po demontażu istniejących poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM"

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe do wymiany na PLEXIFORM TORINO (raster PAR-S) 2 x 36W
 PX1619122 - 2 szt.

Posadzka:   -  parkiet wycyklinować i pomalwać lakieremn bezbarwnym do parkietów o
  zwiększonej odporności na ścieranie, zlikwidować próg, zastosować listwę progową

Ściany:        -  pomalować farbą akrylową na kolor NCS S0505-Y20R, obudować rury inst. C.O.,
    zamontować listwy odbojowe

Sufit:   -  sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa

Drzwi: - drzwi po demontażu istniejących poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM"

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe istniejące

Posadzka:   -  posadzka z płyt marmurowych - przewprowadzić renowację poprzez szlifowanie i  polerowanie
  zaimpregnować środkiem do kamienia zalecanym prezez wykonującego usługę, posadzkę
    lastrikową i cokoliki w części korytarza usunąć - w to miejsce ułożyć płyty zdemontowane w
    pomieszczeniu 1/7,

Ściany:        - zdemontować listwy odbojowe, zdjąć istn. tapetę, ściany wyszpachlować, wykończyć
    malując  farbą natryskową firmy "TOKATO" w kolorze ST4521 tło CTO 0195 od
    poziomu listew odbojowych do poziomu sufitu, poniżej listew odbojowych płytki
    ceramiczne polerowane PARADYŻ "Masto Bianco" 30 x 60cm w układzie poziomym
    na cienką spoinę 2mm, fugę dobrać do koloru płytek, pozostawić istn. cokół granitowy,

Sufit:   -  sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa

Drzwi:           -  ślusarka drzwi przy klatce schodowej o odporności ogniowej EI30, otwierane w kierunku ewa-
  kuacji szyby bezpieczne - kolor ślusarki RAL 7006 - mat, w każdych drzwiach przynajmniej
  jedno skrzydło o szerokości 90cm w świetle po otwarciu o 90 st.
 

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe istniejące do uporządkowania

Klapa oddymiająca

 
Posadzka:   -   na korytarzach posadzka lastrikowa - na wierzch ( po przygotowaniu podłoża) ułożyć
  wykładzinę PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0065 0, z wstawką nr 1161 0066 0 lub
    POLYFLOR     Asparagus 1320 w/r 8360 z wstawką Lilypad 1310 w/r 3810 lub
    wykładziny innej firmy w kolorystyce porównywalnej do powyższych, w liniach drzwi
    zastosować listwę aluminiową wykończeniową, progową jako połączenie różnych
    rodzajów posadzek, cokoły z wykładziny podłogowej jako wywinięte na ścianę,
 - ustawić meble kuchenne wrz ze zlewozmywakiem i baterią,

Ściany:         - zdemontować listwy odbojowe, skuć cokoliki lastrikowe, zdjąć istn. tapetę, ściany
    wyszpachlować, wykończyć malując  farbą natryskową firmy "TOKATO" w kolorze
    ST4521 tło CTO 0195, zamontować listwy odbojowe, zamontować 3 gniazda elektr.

Sufit:   -  sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa,

Drzwi:           -  drzwi łamane "ALFA" firmy PORTA wymiar w świetle ościeżnic 100 x 200 okleina natur. DĄB 2,

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe typu downlight 2 szt. PLEXIFORM BARI II DL 195 / TC-D/G24d-2
 w kolorze "metal"  

Posadzka:   -   na korytarzach posadzka lastrikowa - na wierzch ( po przygotowaniu podłoża) ułożyć
  wykładzinę PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0065 0, z wstawką nr 1161 0066 0 lub
    POLYFLOR     Asparagus 1320 w/r 8360 z wstawką Lilypad 1310 w/r 3810 lub
    wykładziny innej firmy w kolorystyce porównywalnej do powyższych, w liniach drzwi
    zastosować listwę aluminiową wykończeniową, progową jako połączenie różnych
    rodzajów posadzek, cokoły z wykładziny podłogowej jako wywinięte na ścianę,

Ściany:        - zdjąć istn. tapetę, ściany wyszpachlować, malowanie farbą akrylową w kolorze
  NCS S 2005-Y30R, zastosować listwy odbojowe,

Sufit:   -  sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa,

Drzwi:           -  ślusarka drzwi przy klatce schodowej o odporności ogniowej EI30, otwierane w kierunku ewa-
  kuacji szyby bezpieczne - kolor ślusarki RAL 7006 - mat, skrzydło o szerokości 90cm
   w świetle po otwarciu o 90 st.,
 - drzwi do pomieszczeń po demontażu istniejących poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM"
 

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe istniejące  

Posadzka:   -   po demontżu oraz montażu nowej balustrady dokonąć niezbędnych uzupełnień lastrika
   usunięciu, lastriko wyszlifować i zaimpregnować,

Ściany:        -  zdjąć istn. tapetę, ściany wyszpachlować, wykończyć  malując  farbą natryskową firmy
  "TOKATO" w kolorze ST4521 tło CTO 0195, we wnękach wykutych w ścianie zamontować
  pochwyty przy biegach schodowych na wys. 110 cm, wnęki obudować drewnem,
 
Sufit:   -   spody spoczników i biegów  malowany na kolor biały - farba akrylowa,

Drzwi:            - ślusarka drzwi przy klatce schodowej o odporności ogniowej EI30, otwierane w kierunku ewa-
  kuacji szyby bezpieczne - kolor ślusarki RAL 7006 - mat, skrzydło o szerokości 90cm
   w świetle po otwarciu o 90 st.,

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe istniejące

Dokonać demontażu baludtrady istniejącej i wykonać nową w duszy schodów wg rysunku z profili stalowych
malowanych na kol. RAL7022 z zastosowaniem pochwytu ze stali nierdzewnej, zamontować boczne pochwyty
ze stali nierdzewnej w bruzdach wykutych w ścianach bocznych tak aby pomiędzy pochwytami balu-
strad otrzymać szerokość 120cm, poszerzyć spoczniki do szerokości 150cm w świetle przejścia.  

Posadzka:   -  parkiet wymienić, wycyklinować i pomalwać lakieremn bezbarwnym do parkietów o
  zwiększonej odporności na ścieranie,

Ściany:        -   ukryć zasilanie klimatyzatora - zabudowa, zdjąć tapety, ściany wyszpachlować i pomalować
  farbą akrylową na kolor NCS S0505-Y20R, listwy odbojowe wymienić - płyta
    fornirowana w kolorze dąb naturalny

Sufit:   -  sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa

Drzwi: -   drzwi po demontażu istniejących poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM",

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe istniejące

Posadzka:   -  istniejąca

Ściany:        -  pomalować farbą akrylową na kolor biały

Sufit:   -  sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa

Drzwi:         - drzwi po demontażu istniejących poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM",

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe istniejące,

Posadzka:   -  płytki podłogowe  TUBĄDZIN kolekcja "TOSCANA BEŻ"
  fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm

Ściany:        -   płytki ścienne TUBĄDZIN kolekcja "TOSCANA"
  30 x  41,6cm w układzie poziomym, fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm -
  górna krawędź płytek ok. 257,5cm,
  listwa dekoracyjna na około z kolekcji o szer. 7,4cm ułożyć,
  płytki ułożone do sufitu (rozwiazania szczegółowe w nadzorze autorskim)

Sufit:   -   obniżenie pomieszczenia sufitem z płyt gipsowo-kartonowych do wysokości 257,5cm
     malowanie farbą akrylową na biało, nad sufitem poprowadzić przewód wentylacyjny do
     pomieszczenia 2/3a

Drzwi:           -   drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna
  w kolorze "DĄB 2", ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM" - w dolnej części drzwi
 nawiew, jako wewnętrzne zastosować zdemontowane drzwi płytowe z korytarza na I piętrze
Oświetlenie: -  oprawy wpuszczane typu downlight IP44 w kolorze chrom PLEXIFORM RA 230 2x18W, lub
 Massive LUTEA 59905/17/10 IP44
 nad lustrem oprawa Massive NILE 34006/11/10 IP44

Wyposażenie: - umywalki i miski ustępowe KOŁO z kolekccji NOVA, miska ustępowa podwieszona,
  na spłuczka typu "GEBERIT" zabudowana, baterie umywalkowe ORAS VEGA

Wymienić rury instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej.

Na kratce wentylacyjne zamontować wentylator osiowy uruchamiany wraz z oświetleniem i
wyłącznay z opóźnieniem.

Posadzka:   -  parkiet wymienić, wycyklinować i pomalwać lakieremn bezbarwnym do parkietów o
  zwiększonej odporności na ścieranie,

Ściany:        -   ukryć rury C.O. - zabudowa, zdjąć tapety, ściany wyszpachlować i pomalować
  farbą akrylową na kolor NCS S0505-Y20R,zamontować listwy odbojowe  - płyta
    fornirowana w kolorze dąb naturalny,

Sufit:   -  sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa,

Drzwi: -   drzwi do pomieszczeń po demontażu istniejących poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM",

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe istniejące,

Wnęka z umywalką: zamontować umywalkę KOŁO z kolekccji NOVA wraz z szafką meblową
podumywalkową, wyłożyć ściany płytkami - płytki ścienne i podłogowe TUBĄDZIN kolekcja "TOSCANA"
  30 x  41,6cm w układzie poziomym, fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm.

Posadzka:   -  parkiet wymienić, wycyklinować i pomalwać lakieremn bezbarwnym do parkietów o
  zwiększonej odporności na ścieranie,

Ściany:        -  usunąć tapety, dokonać szpachlowania, ściany pomalować
  farbą akrylową na kolor NCS S0505-Y20R, istn. rury instalacji wodnej i C.O. ukryć z
    zastosowaniem rewizji,

Sufit:   -  sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa,

Drzwi:          -   drzwi do pomieszczeń po demontażu istniejących poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM",

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe istniejące,

Włącznik oświetlenia z korytarza przełożyć do pomieszczenia.

Posadzka:   -   na korytarzach posadzka lastrikowa - na wierzch ( po przygotowaniu podłoża) ułożyć
  wykładzinę PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0065 0, z wstawką nr 1161 0066 0 lub
    POLYFLOR     Asparagus 1320 w/r 8360 z wstawką Lilypad 1310 w/r 3810 lub
    wykładziny innej firmy w kolorystyce porównywalnej do powyższych, w liniach drzwi
    zastosować listwę aluminiową wykończeniową, progową jako połączenie różnych
    rodzajów posadzek, cokoły z wykładziny podłogowej jako wywinięte na ścianę,

Ściany:         - zdemontować listwy odbojowe, skuć cokoliki lastrikowe, zdjąć istn. tapetę, ściany
    wyszpachlować, wykończyć malując  farbą natryskową firmy "TOKATO" w kolorze
    ST4521 tło CTO 0195, zamontować listwy odbojowe,

Sufit:   -  sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa,

Drzwi:         -  ślusarka drzwi przy klatce schodowej o odporności ogniowej EI30,
   szyby bezpieczne - kolor ślusarki RAL 7006 - mat, skrzydło o szerokości 90cm
   w świetle po otwarciu o 90 st.,
                 -   drzwi do pomieszczeń po demontażu istniejących poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM"

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe istniejące  

Posadzka:   -  istniejący parkiet wycyklinować ułożyć dywanik elektrostatyczny z odprowadzeniem ładunków
    do uziemienia w miejscu przebywania pracowników,

Ściany:        -  pomalować farbą akrylową na kolor NCS S0505-Y20R

Sufit:   -  sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa

Drzwi: -  drzwi w okleinie PCV - pozostawić istniejace (jeżeli posiadaja atest) lub wymienić na
    antywałmaniowe o odporności ogniowej EI60 z atestem, zamontować szyfrator zamka

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe iwymienić  na PLEXIFORM TORINO (raster PAR-S) 2 x 36W
 PX1619122 - 4 szt.

Posadzka:   -  istniejąca w dobrym stanie

Ściany:        -  ściany nad płytkami malować na kolor biały, zabudować płytami g-k pion kanalizacyjny
    w narożniku pomieszczenia,

Sufit:   -  malować na kolor biały,

Drzwi:            -   drzwi do pomieszczeń po demontażu istniejących poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM",

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe istniejące.

Posadzka:    - istniejąca posadzka PCV do likwidacji, dokonać napraw podłoża ułożyć wykładzinę
    PVC Gamrat Centra43 - nr 116100340,lub POLYFLOR Shoreline 1460 w/r 1460 z wstawką
  Lilypad 1310 w/r 3810 jako pas szer 20cm wokół pomieszczenia w odległości 45 cm od ścian
    lub wykładziny innej firmy w kolorystyce porównywalnej do powyższych,
  w liniach drzwi zastosować listwę aluminiową wykończeniową, progową jako połączenie
    różnych rodzajów posadzek, cokoły z wykładziny podłogowej jako wywinięte na ścianę

Ściany:        -  zdjąć tapetę, wyszpachlować - w razie potrzeby zastosować flizelinę malarską, malować farbą
    akrylową na kolor NCS S0505-Y20R, wkuć oporzewodowanie,
    zaślepić otwór drzwiowy w ścianie płytami g-k na ruszcie stalowym,

Sufit:   -  sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa,

Drzwi: - drzwi do pomieszczeń po demontażu istniejących zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM"
 

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe istniejące

Zabudować rury C.O. w poziomie i w pionie płytami g-k i na wierzchu w poziomie demontowalną płytą
meblową drewnopodobną  w kolorze "dąb"

Zabudować rury C.O. w poziomie i w pionie płytami g-k i na wierzchu w poziomie demontowalną płytą
meblową drewnopodobną  w kolorze "dąb",

Pozostałe - zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

Posadzka:   -   na korytarzach posadzka lastrikowa - na wierzch ( po przygotowaniu podłoża) ułożyć
  wykładzinę PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0065 0, z wstawką nr 1161 0066 0 lub
    POLYFLOR     Asparagus 1320 w/r 8360 z wstawką Lilypad 1310 w/r 3810 lub
    wykładziny innej firmy w kolorystyce porównywalnej do powyższych, w liniach drzwi
    zastosować listwę aluminiową wykończeniową, progową jako połączenie różnych
    rodzajów posadzek, cokoły z wykładziny podłogowej jako wywinięte na ścianę,

Ściany:        - zdjąć istn. tapetę, ściany wyszpachlować, malowanie farbą akrylową w kolorze
  NCS S 2005-Y30R, zastosować listwy odbojowe,

Sufit:   -   po zdemontowaniu paneli metalowych zamontować w razie potrzeby sufit z płyt g-k,
     sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa,

Drzwi:           -  ślusarka drzwi przy klatce schodowej o odporności ogniowej EI30, otwierane w kierunku ewa-
  kuacji szyby bezpieczne - kolor ślusarki RAL 7006 - mat, skrzydło o szerokości 90cm
   w świetle po otwarciu o 90 st.,
 - drzwi do pomieszczeń po demontażu istniejących poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM",
 

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe istniejące  

Posadzka:   -  istniejąca

Ściany:        - malowanie farbą akrylową w kol. białym

Sufit:   - malowanie farbą akrylową w kol. białym

Drzwi:            - drzwi do pomieszczeń po demontażu istniejących poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM",
 

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe istniejące
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Posadzka:   -  płytki podłogowe  TUBĄDZIN kolekcja "TOSCANA BEŻ"
  fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm,
Ściany:        -   płytki ścienne TUBĄDZIN kolekcja "TOSCANA"
  30 x  41,6cm w układzie poziomym, fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm -
  górna krawędź płytek ok. 257,5cm,
  listwa dekoracyjna na około z kolekcji o szer. 7,4cm ułożyć,
  płytki ułożone do sufitu (rozwiazania szczegółowe w nadzorze autorskim)
Sufit:   -   obniżenie pomieszczenia sufitem z płyt gipsowo-kartonowych do wysokości 257,5cm
     malowanie farbą akrylową na biało, nad sufitem poprowadzić przewód wentylacyjny do
     pomieszczenia 1/22a,
Drzwi:           -   drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna
  w kolorze "DĄB 2", ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM" - w dolnej części drzwi
 nawiew, jako wewnętrzne zastosować zdemontowane drzwi płytowe z korytarza na I piętrze
Oświetlenie: -  oprawy wpuszczane typu downlight IP44 w kolorze chrom PLEXIFORM RA 230 2x18W, lub
 Massive LUTEA 59905/17/10 IP44
 nad lustrem oprawa Massive NILE 34006/11/10 IP44,
Wyposażenie: - umywalki i miski ustępowe KOŁO z kolekccji NOVA, miska ustępowa podwieszona,
  na spłuczka typu "GEBERIT" zabudowana, baterie umywalkowe ORAS VEGA

Wymienić rury instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej.

Na kratce wentylacyjne zamontować wentylator osiowy uruchamiany wraz z oświetleniem i
wyłącznay z opóźnieniem.

wykładzina PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0065,lub POLYFLOR Asparagus 1320 w/r 8360

wykładzina PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0066,lub POLYFLOR  Lilypad 1310 w/r 3810

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

LEGENDA :

osłony grzejnikowe

drzwi do wymiany (demontaż istniejacych,
poszerzenie otworów, montaż nowych) zamontować drzwi
 PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach
w świetle ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane
" PORTA SYSTEM" o wymiarach w świetle ościeżnic min 90 x 200cm
otwierane do środka - kierunek otwierania uzgodnić z użytkownikami

parapety PCV nakładane z powierzchnia drewnopodobną w kolorze
jasny dąb o wymiarach ok. 45x210cm w pom. nr 0/10 o wym. 55 x 210cm
(przed zamówieniem dokonać dokładnych pomiarów z natury)

okładziny ścian do wysokości desek odbojowych
z płytek polerowanych PARADYŻ "Masto Bianco"
30 x 60cm w układzie poziomym

deski odbojowe w okleinie dębowej malowane
lakierem bezbarwnym o powierzchni satynowej

Uwagi :

Posadzka:   -   na korytarzach posadzka lastrikowa - na wierzch ( po przygotowaniu podłoża) ułożyć
  wykładzinę PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0065 0, z wstawką nr 1161 0066 0 lub
    POLYFLOR     Asparagus 1320 w/r 8360 z wstawką Lilypad 1310 w/r 3810 lub
    wykładziny innej firmy w kolorystyce porównywalnej do powyższych, w liniach drzwi
    zastosować listwę aluminiową wykończeniową, progową jako połączenie różnych
    rodzajów posadzek, cokoły z wykładziny podłogowej jako wywinięte na ścianę,

Ściany:        - zdjąć istn. tapetę, ściany wyszpachlować, malowanie farbą akrylową w kolorze
  NCS S 2005-Y30R, zastosować listwy odbojowe

Sufit:   -   po zdemontowaniu paneli metalowych zamontować w razie potrzeby sufit z płyt g-k,
     sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa

Drzwi:           -  ślusarka drzwi przy klatce schodowej o odporności ogniowej EI30, otwierane w kierunku ewa-
  kuacji szyby bezpieczne - kolor ślusarki RAL 7006 - mat, skrzydło o szerokości 90cm
   w świetle po otwarciu o 90 st.,
 - drzwi do pomieszczeń po demontażu istniejących poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM"
 

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe istniejące  

1. Na parapety lastrikowe w pomieszczeniach nałożyc parapety nakładane PCV o powierzchni imitujacej drewno
    w kolorze "Dąb"

3. Zamontować osłony grzejnikowe na klatkach schodowych wg wzoru istniejących

4. Wszystkie drzwi do pomieszczeń powinny posiadać wymiary w świetle ościeżnicy 90 x 200cm po otwarciu ich skrzydeł
    pod katem 90o  - z uwagi na nienormatywną szerokość istn. drzwi - wszystkie otwory drzwiowe należy poszerzyć.

5. Kratki wentylacyjne we wszystkich pomieszczeniach wymienić na metalowe ze stali nierdzewnej,
    do kazdego pomieszczenia zapewnić jedną drożną wentylację, w pom. sanitariatów wentylatory osiowe.

6. Przed przystąpieniem do remontu wykonawca zleci mistrzowi kominiarskiemu analizę przebiegu przewodów
    wentylacyjnych oraz opracowanie wytycznych co do ich wykorzystania i przyporządkowania poszczególnym
    pomieszczeniom.

7. We wszystkich pomieszczeniach ukryć pojedyncze kable instalacyjne poprzez ułożenie ich w "peszlach" pod powierzchnią
    tynku.

8. Na wszystkich kratkach wentylacyjnych w sanitariatach zamontować wentylatory wyciągowe - osiowe (doprowadzenie
    instalacji elektrycznej i zamontownanie wentylatorów z włączączaniem sprzeżonym z oświetleniem).

9. Dokonać napraw ścian po rurach zdemontowanej instalacji C.O.


