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              WETERYNARII
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REMONT ELEWACJI BUDYNKU WRAZ
                 Z DOCIEPLENIEM.
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O1 wykucie otworu i załoŜenie 

okna 53/165

UWAGA:
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną ,obowiązującymi 
normami oraz instrukcjami producentów.
2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem naleŜy 
skontaktować się z projektantem.
3. Rozwiązania warsztatowe naleŜy omówić z projektantem.
4. Rzuty,przekroje oraz rysunki szczegółowe naleŜy rozpatrywać łącznie.
5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych nalezy sprawdzić wymiary 
oraz ilości na miejscu budowy.

-skucie całego ist.gzymsu
-naklejenie gzymsu ze styropianu 
ekstrudowanego-z zachowaniem 
istniejącego kształtu profilu  

obróbka 
blacharska

UWAGA !
1.  Usunięcie wszystkich niepotrzebnych elementów metalowych z elewacji
     : zawiasy ,anteny ,stare uchwyty.
2.  Skucie całości tynków do wysokośi gzymsu pośredniego wraz z tym gzymsem.
3.  Wyczyszczenie i uzupełnienie gzymsu okapowego(ok.50%), wykonanie przecierki
     z tynku szlachetnego na całości gzymsu.
4.  Wymiana obróbki blacharskiej na nową blaszaną tytan.-cynk.
5.  Likwidacja parapetów z kształtek ceramicznych,podmurowania,oraz wymiana 
     wszystkich  na nowe  blaszane powlekane w kol.brązowym.
6.  Wymiana wszytkich rynien i rur spustowych na nowe tytan.-cynk.
7.  Naprawa oraz obłoŜenie kamieniem schodów wejściowych głównych i bocznych.
8.  Docieplenie cokołu sturopianem gr.3cm i zabezpieczenie płytkami ceramicznymi 
     w kolorze czerwonym.
9.  Docieplenie ściany frontowej oraz zachodniej i północnej w starej części budynku
     styropianem gr.10cm,pozostałe ściany docieplone styropianem gr.20cm.
10.Odtworzenie  gzymsu pośredniego z styropianu ekstrudowanego. na wys.ok.142cm 
      ponad oknami parteru przeciągniecie tego gzymsu dookoła całości budynku.

-ist.daszek do likwidacji
-proj.daszek poliwęglanowy na słupkach ze
 stali nierdzewnej

krata metalowa-do 
wyczyszczenia i ponownego 
malowania 

-likwidacja starego zadaszenia 
-załoŜenie nowego daszku z poliwęglanu
 o wymiarach 265/220 na słupkach ze stali nierdzewnej

balustrada metalowa-do wymiany na 
nową ze stali nierdzewnej o 
wys.110cm

Schody:
-skucie płytek ceram.
-naprawa i uzupełnienia schodów
-obłoŜenie schodów kamieniem (impala 
płomieniowana lub  wanga-bordo)

obróbka 
blacharska
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Schody:
-skucie płytek ceram.
-naprawa i uzupełnienia schodów
-obłoŜenie schodów kamieniem (impala 
płomieniowana lub  wanga-bordo)

-skucie całego ist.gzymsu
-naklejenie gzymsu ze styropianu 
ekstrudowanego-z zachowaniem 
istniejącego kształtu profilu  

przemurowanie 
kominów cegłą 
klinkierową

wymiana obróbki blacharskiej

uzupełnienia i odtworzenie na całej 
dł.budynku tynku gzymsu okapowego

-likwidacja parapetów z kształtek 
ceramicznych,podmurowanie
-proj.  nowe z blachy aluminiowej 
powlekanej

krata metalowa-do wyczyszczenia i 
ponownego malowania 

przemurowanie 
kominów cegłą 
klinkierową

ELEWACJA POŁUDNIOWA

uzupełnienia i odtworzenie 
na całej dł.budynku tynku 
gzymsu okapowego

wymiana obróbki 
blacharskiej

malowanie garaŜu

uzupełnienia i odtworzenie 
na całej dł.gzymsu z 
zachowaniem istniejących 
profili

słupek betonowy-do 
usunięcia

barierka metalowa-do wyczyszczenia 
i ponownego malowania

SKUCIE CAŁOŚCI TYNKU 
DO WYS.GZYMSU

proj.daszek z 
poliwęglanu

SKUCIE CAŁOŚCI TYNKU 
DO WYS.GZYMSU

likwidacja daszku 
betonowego styropian 

gr.10cm

styropian 
gr.20cm

wykonanie loga nr.2
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