ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
Świetlik z oczyszczoną i
pomalowaną konstrukcją
stalową pokryty nową fasadą
szklano-aluminiową

+ 14,42

3%

Należy odtworzyć ciągłość parapetów
podkreślając horyzontalność budynku; parapet wykonany w
sposób ciągły z blachy aluminiowej w kolorze RAL 9006

Wymiana elementów wentylacji stropodachu na elementy o
identycznych proporcjach, wykonane z aluminium w kolorze RAL 9006

+ 14,02

Pasy międzyokienne wycofać zachowując małą
tektonikę budynku - zróżnicowanie grubości - wycofanie o 4 cm w
stosunku do głównej płaszczyzny fasady; kolor nr 2 wg opisu

Czapa betonow gr. 6 cm z betonu
licowego C 25/30 W6

Wymiana elementów wentylacji stropodachu na
elementy o identycznych proporcjach, wykonane z
aluminium w kolorze RAL 9006

Kolor nr 1 - wg opisu technicznego

WENTYLATORNIE

Kolor nr 1 - wg opisu technicznego
+ 11,55

Kolor nr 1 - wg opisu technicznego

+ 11,55
+ 11,22

1%

+ 11,22

+ 11,20
+ 10,91

4%
+ 10,64

+ 10,10

2

2

3 554

OOP - sala chorych 6 łóżek

+ 6,30

Zmiana faktury na tynk gruboziarnisty;
w miejscu styku tynku gruboziarnistego z tynkiem drobnoziarnistym należy wykonać odcięcie o
szerokości 2 cm i głębokości 2 cm; rozwiązanie to ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy elementem
odcinającym nie jest parapet; kolor nr 2 wg opisu

śluza

+ 5,20

O3

1 117

+ 6,27

O2

303

F1

Nadwieszenie - wysięg ok. 135 cm

H

+ 4,25

Kolor nr 1 - wg opisu technicznego
Demontaż krat okiennych

Kolor nr 1 - wg opisu technicznego

O2

250

Kolor nr 1 - wg opisu technicznego

trawa

Ścianka z bloczków betonowych z betonu
klasy C 20/25 gr 25 cm na całej długości
łącznika nr 4 o fakturze i kolorze tynku nr 3

Nadwieszenie - wysięg ok. 27 cm

0,5%

- 0,75 = 90,06 m n.p.m

G
- 3,36

P1
Stopnie w ramach opaski wykonane z
obrzeża betonowego 30x6 cm oraz kostki
brukowej wibroprasowanej

P1

P1
Należy odtworzyć ciągłość parapetów
podkreślając horyzontalność budynku; parapet wykonany w
sposób ciągły z blachy aluminiowej w kolorze RAL 9006

P1
Pasy międzyokienne wycofać zachowując małą
tektonikę budynku - zróżnicowanie grubości - wycofanie o 4 cm w
stosunku do głównej płaszczyzny fasady; kolor nr 2 wg opisu

P1
Partia cokołowa - tynk w
kolorze nr 3 wg opisu technicznego

P1

G'

120

250
81

- 0,14

O3

P1

P1

P1

P1

P1
Należy odtworzyć ciągłość parapetów
podkreślając horyzontalność budynku; parapet wykonany w
sposób ciągły z blachy aluminiowej w kolorze RAL 9006

P1
Pasy międzyokienne wycofać zachowując małą
tektonikę budynku - zróżnicowanie grubości - wycofanie o 4 cm w
stosunku do głównej płaszczyzny fasady; kolor nr 2 wg opisu

O3

Zadaszenie rampy
zgodnie z projektem
wykonawczym

Demontaż krat okiennych

O1

O1

O1

O1

O1

O3

O1

O3

P2
B'

Kolorystyka elewacji:
Kolor nr 1 - paleta kolorów NCS 1202G48Y; tynk drobnoziarnisty 1,5 mm-2,0
mm
Kolor nr 2 - paleta kolorów NCS 2202B66G; tynk gruboziarnisty 4,0 mm-5,0 mm

Nowe opierzenia z blachy tytan-cynk.
Pokrycie daszku 2x papa termozgrzewalna

217

UWAGI !

P2

B
Płyta żelbetowa gr. 12 cm z betonu klasy
C 25/30 licowy, zbrojony siatką górną i
dolną o oczkach 10x10 cm stalą Ø 12 BSt
500S

14,42%

przyłącze kanalizacji
deszczowej D 150

Odwodnienie liniowe typu ACO
lub równoważne

Zjazd wykonany z kostki brukowej
wibroprasowanej gr. 8 cm

TEMAT:

TERMOMODENIZACJA BUDYNKU
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W
POZNANIU

Kolor nr 3 - paleta kolorów NCS 5003B61G; tynk dekoracyjny ,
średnioziarnisty: 0,5 - 1,8 mm.

L 50x50x5

P2

TERMOENERGY
inż. Józef Zieleziński
ul.Arystofanesa 85
60-461 Poznań

INWESTOR

Wnęki okienne wykończyć tynkiem
drobnoziarnistym; kolor nr 1 wg opisu

Rampa betonowa z betonu
licowego klasy C 25/30 W6

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
UL. JURASZÓW 7/19
POZNAŃ

AKTUALIZACJA I ADAPTACJA mgr inż. arch. Marcin Piotrowski
WP-OIA/OKK/UpB/6/2007

Zmiana faktury na tynk gruboziarnisty; w
miejscu styku tynku gruboziarnistego z
tynkiem drobnoziarnistym należy wykonać
odcięcie o szerokości 2 cm i głębokości 2
cm; rozwiązanie to ma zastosowanie tylko w
sytuacji, gdy elementem odcinającym nie
jest parapet lub uskok elewacji. Kolor nr 2
wg opisu

Partia cokołowa wycofana, odcięta od głównej
bryły budynku; zmiana koloru tynku; kolor nr 3 wg opisu

Drzwi do wymiany
- 5,84

Okno do wymiany
Okno do
zamurowania
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