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UWAGI:
- Dokumentację rozpatrywać całościowo, łącznie z pozostałymi
rysunkami, opisem technicznym, projektami branżowymi.
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako
szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, wszystkie
wymiary należy sprawdzić w naturze.
- Ewentualne wątpliwości wyjaśnić z Projektantem
- Wprowadzanie zmian bez wiedzy i akceptacji Projektanta lub
Inwestora jest zabronione.
OPIS NOWOPROJEKTOWANEJ STOLARKI:
Okna zaprojektowano na podstawie stolarki zamontowanej w tym
obiekcie w latach 2016-2017. Nowe okna wykonane mają być z
proﬁli PCV prostych, co najmniej pięciokomorowych, w okleinie
zewnętrznej w kolorze "ORZECH", w kolorze białym od środka.
Szklenie pakietami dwuszybowymi, jednokomorowymi 4/16/4, o
przenikalności ciepła mniejszej bądź równej 1,0 [W/m²*K].
Szerokość ramiaków powinna być zbliżona do ramiaków istniejących.
We wszystkich oknach zamontować należy nawiewniki powietrza.
OKNO O - 01
Okno jednokwaterowe. Skrzydło otwierane do środka-prawe,
podzielone dwoma szprosami weneckimi na trzy równe części
widocznego fragmentu szyby zewnętrznej.
OKNO O - 02
Kwatery górne i dolne z ruchomym słupkiem, otwierane do środka,
odzdzielone poziomym szprosem konstrukcyjnym, stałym. Kwatery
dolne podzielone symetrycznie szprosami weneckimi na dwie równe
części widocznego fragmentu szyby zewnętrznej, skrzydła prawe funkcyjne rozwierno-uchylne, skrzydła lewe - bierne.
Niezbędnie uzupełnić brakującą warstwę cegieł w otworze okiennym
usytuowanym na ścianie szczytowej, przywracająć tym samym
pierwotny wymiar wysokości. Niezbędna wymiana parapetów
wewnętrznych na nowe wykonane z drewna.
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