
± 0,00
± 0,00 poziom spocznika
dopasowaã do poziomu parteru

+ 3,10

+ 6,35

Isniej¹ca �ciana zewnêtrzna

54
29

0
13

6
17

4
13

6
18

9

11
36

35
0

32
°

PRZEKRÓJ B-B
skala 1:50

Styropian  14cm
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Istniej¹cy strop

Gùadê cementowa 5cm
Folia
Styropian 7cm

Stopnie biegu piwnicznego nale¿y
ponadlewaã i wykoñczyã pùytami

granitowymi

+ 3.10 poziom spocznika
dopasowaã do poziomu piêtra

+ 6.35poziom spocznika
dopasowaã do poziomu poddasza

- 0,92

+ 1,55

+ 4.73

Istniej¹c¹ balustradê wymieniã na
now¹ ze stali nierdzewnej.

Istniej¹c¹ balustradê wymieniã na
now¹ ze stali nierdzewnej.

Schody nale¿y ponownie rozliczyã
i dopasowaã do poziomu nowych
posadzek tak aby nie powstaùy
¿adne progi.Wykoñczyã pùytami
granitowymi pùomieniowanymi.

Schody nale¿y ponownie rozliczyã
i dopasowaã do poziomu nowych
posadzek tak aby nie powstaùy
¿adne progi.Wykoñczyã pùytami
granitowymi pùomieniowanymi.

32°

Obni¿enie posadzki piwnicy o min 30cm
pod kocioù do poziomu min. -2.50

Wymiary dopasowaã do technologii
kotùa(min200x100, otwieranie drzwiczek).

- 2.50

- 2.08 istniej¹ca
posadzka

Gumowa ta�ma
uszczelniaj¹ca

42 42
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Studzienka
schùadzaj¹ca

siatka #8 co 15cm

siatka #8 co 15cm

"D"

Szczegóù "D"
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62%32°

62%32°

Isniej¹ca �ciana zewnêtrzna

Listwa startowa

Krata ocynkowana

Gumowa ta�ma
uszczelniaj¹ca

siatka #8 co 15cm

BETON W10
STAL :
- zbrojenie gùówne AIII N
- strzemiona, prêty rozdzielcze A0 (St0S)

Klej na siatce

Szczegóù
�ciany "C"

Istniej¹ca �ciana zewnêtrzna

Klej na siatce

"B"
"B"

"C"
"C"
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BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANE
J.W.  *PROJEKTOWANIE*KOSZTORYSY*NADZORY*

48-250 Gùogówek, tel/fax 4 372 569, dom 4 372 048

Uwaga:
- rysunek rozpatrywaã ù¹cznie z projektami bran¿owymi.

Inwestor :  GMINA CISEK, 47-253 Cisek, ul. Planetorza 52.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA  BUDYNKU  BIUROWO - US£UGOWEGO.

Lokalizacja :  Cisek , ul Planetorza 57,  dziaùka nr  192, k.m. 1 , obrêb Cisek,
              jednostka ewidencyjna Cisek .

Data: 21.11.2016r

Wysoko�ã stopni nie mo¿e przekroczyã
17,5cm, wszystkie stopnie w jednym

biegu musz¹ mieã t¹ sam¹ wysoko�ã

Wysoko�ã stopni nie mo¿e przekroczyã
17,5cm, wszystkie stopnie w jednym

biegu musz¹ mieã t¹ sam¹ wysoko�ã
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 posadzka cementowa

Warstwa wykoñczeniowa
-pùytki ceramiczne

Istniej¹ca konstrukcja stropu
drewnianego

Pùyty OSB 2warstwy x18mm ukùadane
na przemian, pióro- wpust, wodoodporne
w miejscu polepy
weùna mineralna 15cm

Tarkiet

strop z pùyt g-k ognioodporny( 30min)
montowany na ruszcie stalowym

Istniej¹ca konstrukcja stropu
drewnianego
przestrzwñ pomiêdzy belkami stropu
wypeùniã weùn¹ mineraln¹ gr.15cm ,
w miejsce istniej¹cej polepy

£aty 4x6
Kontrùaty 2,5x5
Folia wiatrowa
Istniejce krokwie/
weùna mineralna 24cm

Dachówka ceramiczna
karpiwka

czê�ã krokwi (uszkodzonych,
zkorodowanych)nal¿y wymieniã na nowe

Sprawdzaj¹cy:  in¿. Piotr Pantke,  konstrukcja
upr. bud. nr OPL/0535/PWOK/09.

Autor:  in¿. Józef Wilczek, konstrukcja
            upr. bud. nr 98/92, 104/92/Op.

Sprawdzaj¹ca:  mgr in¿. arch. Joanna Maksymiak - Grabowska,
                architektura upr. bud. nr 295/01/DUW.

Autor:  mgr in¿. arch. Maria Mnich, architektura
        upr. nr 09/OPOKK/2015

Szczegóù
�ciany "B"

Istniej¹ca �ciana zewnêtrzna
Masa KMB

Klej na siatce

Pùyty OSB +panele

Istniej¹ce skosy dachu dociepliã weùn¹ mineraln¹
gr. 24cm, ë=0,040W/(mK)

Istniej¹ce skosy dachu dociepliã weùn¹ mineraln¹
gr. 24cm, ë=0,040W/(mK)

Styrodur 10cm, ë=0,036W/(mK)

Styropian 14cm, ë=0,031W/(mK)

Styrodur 10cm, ë=0,036W/(mK)


