
DREWNIANA, OBEJMUJĄCA Z

PROFILOWANIEM

Wykonana zgodnie z

AT-15-6103/2010, zgodnie z frezami

istniejącymi, mocowana do muru na

kotwy stalowe wg AT-15-6103/2010.

Pomiędzy ościeznicą a ścianą od

wewnętrz wełna mineralna od

zewnątrz pianka montażowa.

Wykonana zgodnie z

AT-15-6103/2010, zgodnie z frezami

istniejącymi, mocowana do muru na

kotwy stalowe wg AT-15-6103/2010.

Pomiędzy ościeznicą a ścianą od

wewnętrz wełna mineralna od

zewnątrz pianka montażowa.

Wykonana zgodnie z

AT-15-6103/2010, zgodnie z frezami

istniejącymi, mocowana do muru na

kotwy stalowe wg AT-15-6103/2010.

Pomiędzy ościeznicą a ścianą od

wewnętrz wełna mineralna od

zewnątrz pianka montażowa.

Uszczelka dymoszczlna.

Wykonana zgodnie z AT-15-6103/2010,

zgodnie z frezami istniejącymi, mocowana do

muru na kotwy stalowe wg AT-15-6103/2010.

Pomiędzy ościeznicą a ścianą od wewnętrz

wełna mineralna od zewnątrz pianka

montażowa.

Wykonana zgodnie z

AT-15-6103/2010, zgodnie z frezami

istniejącymi, mocowana do muru na

kotwy stalowe wg AT-15-6103/2010.

Pomiędzy ościeznicą a ścianą od

wewnętrz wełna mineralna od

zewnątrz pianka montażowa.

DREWNIANA, OBEJMUJĄCA DREWNIANA, OBEJMUJĄCA DREWNIANA, OBEJMUJĄCA
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DREWNIANA, OBEJMUJĄCA Z
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DREWNIANA, OBEJMUJĄCA

DREWNIANA, OBEJMUJĄCA Z

PROFILOWANIEM

DREWNIANE PŁYCINOWE, Z

PROFILOWANIEM

Trzon stanowi płyta Halspan gr. 44mm

na którą przyklekony jest obłóg

dębowy gr. 2mm  oraz elementy

dekoracyjne z drewna dębowego -

kasetony, listwy wykończeniowe,

listwa przymykowa. Elementy

dekoracyjne zostaną wykonane

dokładnie wg wzoru drzwi typu DZ3.

Skrzydła należy wykonac zgodnie z

AT-15-6054/2010 i AT-15-6103/2010.

Trzon stanowi płyta Halspan gr. 54mm

na którą przyklekony jest obłóg

dębowy gr. 2mm  oraz elementy

dekoracyjne z drewna dębowego -

kasetony, listwy wykończeniowe,

listwa przymykowa. Elementy

dekoracyjne zostaną wykonane

dokładnie wg wzoru drzwi typu DZ3.

Skrzydła należy wykonac zgodnie z

AT-15-6054/2010 i AT-15-6103/2010.

Trzon stanowi płyta Halspan gr. 44mm

na którą przyklekony jest obłóg

dębowy gr. 2mm  oraz elementy

dekoracyjne z drewna dębowego -

kasetony, listwy wykończeniowe,

listwa przymykowa. Elementy

dekoracyjne zostaną wykonane

dokładnie wg wzoru drzwi typu DZ3.

Skrzydła należy wykonac zgodnie z

AT-15-6054/2010 i AT-15-6103/2010.

Trzon stanowi płyta Halspan gr. 54mm na którą

przyklekony jest obłóg dębowy gr. 2mm  oraz

elementy dekoracyjne z drewna dębowego -

kasetony, listwy wykończeniowe, listwa

przymykowa. Elementy dekoracyjne zostaną

wykonane dokładnie wg wzoru drzwi typu DZ3.

Skrzydła należy wykonac zgodnie z

AT-15-6054/2010 i AT-15-6103/2010.

Trzon stanowi płyta Halspan gr. 44mm

na którą przyklekony jest obłóg

dębowy gr. 2mm  oraz elementy

dekoracyjne z drewna dębowego -

kasetony, listwy wykończeniowe,

listwa przymykowa. Elementy

dekoracyjne zostaną wykonane

dokładnie wg wzoru drzwi typu DZ3.

Skrzydła należy wykonac zgodnie z

AT-15-6054/2010 i AT-15-6103/2010.
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DREWNIANE PŁYCINOWE

PŁASKIE

DREWNIANE PŁYCINOWE, Z

PROFILOWANIEM

3 ZAWIASY  , ZAMKI WPUSZCZANE,

KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ Z

SZYLDEM OKRĄGŁYM, DRZWI

WEJŚCIOWE DO SANITARIATÓW Z

SAMOZAMYKACZAMI

Klamka ze stali nierdzewnej, szyldy

okrągłe. Zawiasy - 3 sztuki na

skrzydło, zastosowac zawiasy

czopowe takie jak istniejące, zgodnie z

AT-15-6103/2010 EI 60 .

Samozamykacz  chowany. Zamek

wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy

z funkcją kontroli dostępu.

Klamka ze stali nierdzewnej, szyldy

okrągłe. Zawiasy - 3 sztuki na

skrzydło, zastosowac zawiasy

czopowe takie jak istniejące, zgodnie z

AT-15-6103/2010 EI 60 .

samozamykacz  chowany. Zamek

wpuszczany, antypaniczny.

Klamka ze stali nierdzewnej, szyldy

okrągłe. Zawiasy - 3 sztuki na

skrzydło, zastosowac zawiasy

czopowe takie jak istniejące, zgodnie z

AT-15-6103/2010 EI 60 .

Samozamykacz  chowany. Zamek

wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy.

* w drzwiach na 1 piętrze zamek

andypaniczny z dźwignią typu push

bar, ** zamki z funkcją kontroli dostępu

Klamka ze stali nierdzewnej, szyldy okrągłe.

Zawiasy - 3 sztuki na skrzydło, zastosowac

zawiasy czopowe takie jak istniejące, zgodnie

z AT-15-6103/2010 EI 60 . Samozamykacz

chowany do drzwi dwuskrzydłowych. Napędy

drzwiowe 500N sprzężone z systemem

oddymiana sali. Zamek wpuszczany,

antypaniczny z przeciwzamkiem.

Klamka ze stali nierdzewnej, szyldy

okrągłe. Zawiasy - 3 sztuki na

skrzydło, zastosowac zawiasy

czopowe takie jak istniejące, zgodnie z

AT-15-6103/2010 EI 60 .

Samozamykacz  chowany. Zamek

wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy.

3 ZAWIASY  , ZAMKI WPUSZCZANE,

KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ Z

SZYLDEM OKRĄGŁYM

3 ZAWIASY  , ZAMKI WPUSZCZANE Z

FUNKCĄ KONTROLI DOSTĘPU, KLAMKI ZE

STALI NIERDZEWNEJ Z SZYLDEM

OKRĄGŁYM

3 ZAWIASY  , ZAMEK WPUSZCZANY ,

KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ Z

SZYLDEM OKRĄGŁYM

3 ZAWIASY MOSIĘZNE  , ZAMKI

WPUSZCZANE, KLAMKI MOSIĘŻNE

Z SZYLDEM OKRĄGŁYM

3 ZAWIASY MOSIĘZNE  , ZAMKI

WPUSZCZANE, KLAMKI MOSIĘŻNE

Z SZYLDEM OKRĄGŁYM

3 ZAWIASY  , ZAMKI

WPUSZCZANE, KLAMKI ZE

STALI NIERDZEWNEJ Z

SZYLDEM OKRĄGŁYM

3 ZAWIASY  , ZAMKI

WPUSZCZANE, KLAMKI ZE

STALI NIERDZEWNEJ Z

SZYLDEM OKRĄGŁYM

MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM

Ościeżnica i drzwi malowane lakierem

akrylowym w kolorze białym.

Ościeżnica i drzwi malowane lakierem

akrylowym w kolorze białym.

Ościeżnica i drzwi malowane lakierem

akrylowym w kolorze białym.

Ościeżnica i drzwi malowane lakierem

akrylowym w kolorze białym.

Ościeżnica i drzwi malowane lakierem

akrylowym w kolorze białym.

FORNIR NATURALNY - ORZECH FORNIR NATURALNY - ORZECH FORNIR NATURALNY - ORZECH MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM

FORNIR NATURALNY -

ORZECH

MALOWANE W KOLORZE

BIAŁYM

Uszczelki w drzwiach zastosowane

wg AT-15-6103/2010, pomiędzy

skrzydłami a  ościeżnicą zastosowana

uszczelka EPDM i dwie uszczelki

pęczniejące np.:SP 6850,S 6577/0 , S

6512/0 lub

       S 6612/0 firmy  Inter Deventer. Na

spodzie drzwi zastosowana uszczelka

opadająca. Należy wykonać zgodnie z

Uszczelki w drzwiach zastosowane

wg AT-15-6103/2010, pomiędzy

skrzydłami a  ościeżnicą zastosowana

uszczelka EPDM i dwie uszczelki

pęczniejące np.:SP 6850,S 6577/0 , S

6512/0 lub

       S 6612/0 firmy  Inter Deventer. Na

spodzie drzwi zastosowana uszczelka

opadająca. Należy wykonać zgodnie z

Uszczelki w drzwiach zastosowane

wg AT-15-6103/2010, pomiędzy

skrzydłami a  ościeżnicą zastosowana

uszczelka EPDM i dwie uszczelki

pęczniejące np.:SP 6850,S 6577/0 , S

6512/0 lub

       S 6612/0 firmy  Inter Deventer. Na

spodzie drzwi zastosowana uszczelka

opadająca. Należy wykonać zgodnie z

Uszczelki w drzwiach zastosowane  wg

AT-15-6103/2010, pomiędzy skrzydłami a

ościeżnicą zastosowana uszczelka EPDM i

dwie uszczelki pęczniejące np.:SP 6850,S

6577/0 , S 6512/0 lub

       S 6612/0 firmy  Inter Deventer. Na spodzie

drzwi zastosowana uszczelka  opadająca.

Należy wykonać zgodnie z 

Uszczelki w drzwiach zastosowane

wg AT-15-6103/2010, pomiędzy

skrzydłami a  ościeżnicą zastosowana

uszczelka EPDM i dwie uszczelki

pęczniejące np.:SP 6850,S 6577/0 , S

6512/0 lub

       S 6612/0 firmy  Inter Deventer. Na

spodzie drzwi zastosowana uszczelka

opadająca. Należy wykonać zgodnie z

6/9 4/7 * -/1 1/-

2/3 (1*/1*, -/2**)

-/1 -/1 2/1 1/1 -/1 -/1 1/- 1/- 5/4
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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PAŁACU
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