UWAGI !

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

ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

Kolor nr 2 - paleta kolorów NCS 2202-B66G; tynk gruboziarnisty 4,0
mm-5,0 mm

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

Wymiana parapetu, zachować ciągłość parapetu na całej
długości zestawu okien; parapet stanowi naturalne oddzielenie
pomiędzy tynkiem o fakturze drobnoziarnistej, a tynkiem o
fakturze gruboziarnistej; parapet wykonany w sposób ciągły z
blachy aluminiowej w kolorze RAL 9006.

Kolor nr 1 - wg opisu technicznego

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

Kolor nr 2 - wg opisu technicznego

O6

O6

Wszystkie odcięcia powierzchni o różnym kolorze i fakturze o szerokości
2 cm i głębokości 2 cm

O6
Należy zachować delikatny podział, podkreślający
pasmowy układ okien; zastosować rozwiązanie w postaci
odcięcia o wysokości 2 cm i głębokości 2 cm;
Odcięcia wykonać w pionie przedłużając linię okien
pomiędzy kondygnacjami;
W poziomie - przedłużając linię okien,
można zastosować listwy systemowe

Odcięcie o szerokości 2 cm i głębokości 2 cm
przedłużenie pionowe linii okien

O6

O7

Płaszczyzna
pozioma
wykończona
jak płaszczyzna ściany; kolor nr 1
wg opisu

O6

O7

O6

Zachować pierwotny podział elewacji oznaczając poszczególne
fragmenty odpowiednią fakturą tynku oraz kolorem;
Tynk gruboziarnisty - układy poziome pomiędzy oknami.
Dodatkowe "boniowanie" na odcięciu pomiędzy rodzajami tynku oraz
boniowanie pionowe - w linii okien.
Wnęki okienne wykończyć tynkiem drobnoziarnistym; kolor nr 1 wg opisu

O7

EI60

O11

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

EI60
Wsporniki wykończone jak płaszczyzna ściany drobnoziarnista

Mur podpierający konstrukcję ŁĄCZNIKA NR I
faktura średnioziarnista kolor nr 3

Okna do wymiany
Ocieplenie wełną mineralną

Wymiana okładziny z płyt piaskowca na systemowe
rozwiązanie. Kształtki Novabrik na ruszcie stalowym
systemowym lub system równoważny. Kolor wg opisu.

Wymiana parapetu, zachować ciągłość parapetu na całej długości zestawu okien;
parapet stanowi naturalne oddzielenie pomiędzy tynkiem o fakturze drobnoziarnistej, a tynkiem o
fakturze gruboziarnistej; parapet wykonany w sposób ciągły z blachy aluminiowej w kolorze RAL
9006.

Zakres nie objęty opracowaniem

Rampa betonowa zabezpieczona preparatami dedykowanymi dla
betonu, firmy SIKA lub równoważne. Faktura i kolor naturalnego betonu.

Okno do wymiany

ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA

Okno do
zamurowania
EI60

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

Przegroda PPOŻ
wg osobnego
zadania

Kolor nr 1 - wg opisu technicznego

Wymiana parapetu, zachować ciągłość parapetu na całej długości
zestawu
okien; parapet stanowi naturalne oddzielenie pomiędzy tynkiem o fakturze
drobnoziarnistej, a tynkiem o fakturze gruboziarnistej; parapet wykonany w
sposób ciągły z blachy aluminiowej w kolorze RAL 9006.

Odcięcie o szerokości 2 cm i głębokości 2 cm

Mała tektonika: zróżnicować grubość izolacji termicznej,
zachowując wycofanie tego fragmentu elewacji - słupki
międzyokienne (2 cm)

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

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W
POZNANIU

Należy zachować delikatny podział, podkreślający pasmowy układ okien;
zastosować rozwiązanie w postaci odcięcia o wysokości 2 cm i głębokości
2 cm; należy wykonać także podziały pionowe o identycznych wymiarach,
można zastosować listwy systemowe

INWESTOR

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
UL. JURASZÓW 7/19
POZNAŃ

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

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Jan Nikisch
WP-OIA/OKK/UpB/50/2010

PROJEKT PIERWOTNY:

mgr inż. Paweł Peksa

SPRAWDZIŁ

O11 O11 O11

O11

O11

O11

O11

O11

Płaszczyzna pozioma wykończona
jak płaszczyzna ściany; kolor nr 1 wg
opisu

O11
Wsporniki wykończone jak płaszczyzna ściany drobnoziarnista

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TYTUŁ

ROTUNDA - ELEWACJE
Wymiana parapetu, zachować ciągłość parapetu na całej długości zestawu okien; parapet
stanowi naturalne oddzielenie pomiędzy tynkiem o fakturze drobnoziarnistej, a tynkiem o
fakturze gruboziarnistej; parapet wykonany w sposób ciągły z blachy aluminiowej w kolorze
RAL 9006.

Elementy wykończeniowe zadaszenia zastąpić
panelami aluminiowymi, zachowując jednocześnie
proporcje oraz intencję projektanta budynku
Powierzchnia przed wejściem do Przychodni
Wielospecjalistycznej z kostki betonowej wibroprasowanej
gr 8 cm - 295,5 m².

Wymiana okładziny z płyt piaskowca na systemowe
rozwiązanie. Kształtki Novabrik na ruszcie stalowym
systemowym lub system równoważny. Kolor wg opisu.

Wymiana parapetu bezpośrednio oddzielającego część izolowaną termicznie
w ramach termomodernizacji, a fragmentem elewacji wykończonej systemem
fasadowym firmy Novabrik; parapet wykonany w sposób ciągły z blachy
aluminiowej w kolorze RAL 9006.

Rampa betonowa zabezpieczona preparatami dedykowanymi
dla betonu, firmy SIKA lub równoważne. Faktura i kolor
naturalnego betonu.
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