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pokrycie daszku-poliwęglan przezroczysty pełny

balustrada "f2"

słup ŜelbetowyØ30cm
Poz.2.2

konstrukcja wsporcza profil zamknięty
daszku-wg proj.konstrukcji i wskazań producenta

balustrada "a"

balustrada "e2"

nastopnice+podstopnice
płyty lastriko płukane

pochwyt drewniany Ø60mm

uklad podziału nastopnic

balustrada "f2"

istn. uszkodzoną wyprawę tynkarską i cieplenie uzupełnić
osiatkować i otynkować tynkiem systemu zastosowanego

na pozostałej części elewacji

oprawa óświetleniowa

obudowa typu siding
do demontaŜu

istn. uszkodzony tynk skuć
ocieplić 12 cm styropian FS 15
osiatkować i otynkować

konstrukcja wsporcza profil zamknięty
daszku-wg proj.konstrukcji i wskazań producenta

pokrycie daszku-poliwęglan przezroczysty pełny

nastopnice+podstopnice
płyty lastriko płukane

balustrada "b"

balustrada "d"

odprowadzenie wody deszczowej
do istn. studzienki kanalizacyjnej

balustrada "f1"

pochwyt drewniany Ø60mm

zasięg wypraw ociepleniowych
i tynkarskich
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PCV w kolorze białym
-rynna Ø100mm

-rura spustowa Ø80mm
mocowana do muru

dzwonek przywoławczy
dla obsługi
niepełnosprawnych

pochwyt drewniany
Ø60mm

dzwonek przywoławczy
dla obsługi

niepełnosprawnych

tablica informacyjna
zdemontować przed remontem
zamontować
po pracach budowlanych

zasięg wypraw ociepleniowych
i tynkarskich

płytki beton. - płukane 40x40cm

PCV w kolorze białym
-rynna Ø100mm
-rura spustowa Ø80mm
 mocowana do muru

balustrada "c"

balustrada "e1"

R.S.PCV białe
Ø 80mm

balustrada "f1"

rynna PCV białe
Ø100mm
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Podpis:

PRZEKRÓJ, WIDOKI

WIDOK 2-2 - PRZEKRÓJ  PRZEZ  DACH

WIDOK 1-1

UWAGA:
dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych
odbywać się będzie za pomocą pojazdu typu  TREPPENKULI
po przywołaniu obsługi sygnalizacja przywoławczą -dzwonkiem Naprawa schodów zewnętrznych z uwzględnieniem potrzeb

osób niepełnosprawnych i zadaszeniem głównego wejścia
Zespół Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

wycieraczka zewnętrzna absorbcyjna
wysokość 22mm montowana we wpuście
zlicowana z górną płaszczyzną podestu
wymiary 235 x 100 cm
wg katalogu POLMAR PROFIL sp. z o.o.
- typ BONN lub TOKIO,lub odpowiednik
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