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drzwi ewakuacyjne

REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ
z wymianą płytek chodnikowych na kostkę
brukową i korektą poziomu ułożenia w rejonie
drzwi wyjścia ewakuacyjnego

okno proj. - wymiary, podziały
wysokość parapetu i nadproża
jak w istn. oknach sąsiadujących

parapet zewn. z cegły
układanej na rąb na
wzór istniejących

nadproże wg proj. konstr.

proj. sufit modułowy (na wieszakach mocowanych
do wiązarów dachowych / na własnej konstrukcji

belkowej), ocieplenie wełną szklaną o grub. 25 cm.
Poziomy układania sufitu na rysunku rzutu 1:50, w

tabeli zestawienia pom.

istniejący modułowy sufit
podwieszony - do demontażu

nadproże wg proj. konstr.

istniejący poziom stropu w pom.
gosp., magazynie i kotłowni (w pom.
na parterze sąsiadującego budynku)

10,0cmpodbudowa z kruszywa
warstwa odcinająca z piasku

podsypka cementowo-piaskowa

10,0cm

CHODNIKCh

Ch

FUNDAMENTY POD PROJ. ŚCIANY WEWNĘTRZNE, KOMIN,
PODEST ORAZ SCHODY WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI

ISTNIEJACE STALOWE WIĄZARY DACHOWE

istn. pokrycie dachu - blachodachówka

     Wyburzyć istn. scenę, rozebrać istniejącą posadzkę - deski podłogowe na legarach.
     Zebrać górną warstwę podsypki piaskowej. Wykonać ławy fundamentowe (wg proj.
     konstrukcji) pod proj. ściany i komin, Ubić podsypkę i wykonać nową posadzkę:

- posadzka - np. płytki ceram. niepoślizgowe, PEI V (lub tarket)
- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, zatarta na gładko, układana na folii PE - 6 cm
- izolacja termiczna ze styropianu - 15 cm
- izolacja p.wilgociowa
- wylewka betonowa - 10-15 cm
- ubity grunt

kostka brukowa betonowa 6,0cm
3-5cm
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO

Rysunek jest własnością firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie za pisemną zgodą właściciela praw.
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