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1. DRZWI
1.1. DRZWI WEWNĘTRZNE
Projektuje się drzwi wewnętrzne do pomieszczeo firmy DRE, typ STANDARD, zgodnie z
rysunkiem oraz zestawieniem poniżej:
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UWAGI:
1. Przed zamówieniem drzwi, wymiary i ilości sprawdzid na budowie.
2. Drzwi z ościeżnicą regulowaną typ D (160-180), z trzema zawiasami (w kolorze srebrnym).
3. Drzwi ze stabilizacją płytą wiórowo – otworową.
4. W drzwiach przesuwnych D2 zastosowad zamek hakowy z uchwytem owalnym, z kluczem,
kolor: chrom satyna.
5. W pozostałych drzwiach zastosowad klamkę DRE, kolor: nikiel satynowany z szyldem na
patent, a w toaletach – szyld łazienkowy.
1.2. ŚLUSARKA ALUMINIOWA
Należy wymienid drzwi wejściowe prowadzące na korytarz z klatki schodowej, oznaczone na
rysunku jako Z1, na drzwi aluminiowe z naświetlem bocznym, profil zimny, kolor szary.
Otwór drzwiowy – 90 cm w świetle ościeżnicy, szerokośd zestawu szklanego – 125 cm.
Projektuje się wydzielenie pomieszczeo 2/05- 2/09 za pomocą zestawu szklanego. Należy
wstawid zestaw szklany, oznaczony na rysunku jako Z2, o wymiarach 174 x 262 cm,
z otworem drzwiowym – 90 cm w świetle ościeżnicy. Zestaw szklany z naświetlem górnym i
bocznym, aluminiowy, profil zimny, kolor szary. Drzwi przeszklone.

2. WYKOŃCZENIE POSADZEK
2.1. WYKŁADZINA PCV
W pomieszczeniach 2/02, 2/08.2, 2/09 i 2/14 należy ułożyd wykładzinę PCV (homogeniczną
podłogową wykładzinę winylową) TARKETT Primo Premium wraz z wywinięciem cokoliku z
wykładziny na wysokośd 10cm. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem W-1. Na rysunku, jako 1a
oznaczono wykładzinę w kolorze beżowym nr 3128 661, a jako 1b - wykładzinę w kolorze
szarym nr 3128 653.
2.2. WYKŁADZINA DYWANOWA
W pomieszczeniach 2/01, 2/03 – 2/08.1, 2/12 i 2/13 należy ułożyd wykładzinę dywanową w
rolce Balsan Centaure 2000 wraz z cokolikiem dywanowym mocowanym na listwie pcv. Kolor
szary z nitką beżową – Ecureuil 775. Na rysunku wykładzinę dywanową oznaczono cyfrą 2.
2.3. PŁYTKI GRESOWE
W toaletach 2/10 i 2/11 posadzki wykooczyd płytkami gresowymi podłogowymi firmy
Tubądzin – P-Amber 1 (kolor bursztynowy - ciemniejszy) o wymiarach 333x333 mm. Należy
zastosowad fugę zmywalną do stosowania w kuchni i łazience, np. Mapei Buildfix w kolorze
karmelowym nr 141 lub podobną.

3. WYKOŃCZENIE ŚCIAN
3.1. PAS TECHNOLOGICZNY W POMIESZCZENIU SOCJALNYM
W pomieszczeniu socjalnym 2/09 należy ułożyd pas technologiczny z płytek ściennych
szkliwionych firmy Tubądzin – Majolika 2 (kolor pomaraoczowy) o wymiarach 115x115 mm.
Ułożyd 5 rzędów płytek od poziomu 90cm nad podłogą. Należy zastosowad fugę zmywalną
do stosowania w kuchni i łazience, np. Mapei Buildfix w kolorze jaśminowym (dopasowanym
do farby ściennej) nr 130 lub podobną.
3.2. PŁYTKI ŚCIENNE W TOALETACH
W toaletach 2/10 i 2/11 ściany wyłożyd płytkami ściennymi firmy Tubądzin linia Amber.
W przedsionkach, ścianę z umywalką (na rysunku oznaczona jako E.2) wyłożyd płytkami SAmber 1 (kolor bursztynowy - ciemniejszy) o wymiarach 250x360 mm. Należy zastosowad
fugę zmywalną do stosowania w kuchni i łazience, np. Mapei Buildfix w kolorze karmelowym
nr 141 lub podobną. Nad umywalką (na wysokości 120cm nad podłogą) wkleid lustro o
wymiarach 50 x 72 cm.
Pozostałe ściany (na rysunku oznaczone jako E.1) wyłożyd płytkami S-Amber 2 (jaśniejsze) o
wymiarach 250x360 mm. Należy zastosowad fugę, np. Mapei Ultracolor Plus lub Mapei
Buildfix w kolorze jaśminowym nr 130 lub podobną.

4. KOLORYSTYKA ŚCIAN I SUFITÓW
4.1. POMIESZCZENIA 2/08.1, 2/08.2, 2/09 i 2/14
W pomieszczeniach 2/08.1, 2/08.2, 2/09 i 2/14 ściany (na rysunku oznaczone jako A)
pomalowad zmywalną lateksową emulsją Dulux Diamond Satin (z mieszalnika) w kolorze
jasno kremowym, kolor wg Dulux np. nr 2044 83/100.
W celu optycznego skrócenia przestrzeni komunikacyjnej, podciągi korytarzy 2/08.2 i 2/14
oraz pasy na ścianach, odpowiadające szerokości podciągów, pomalowad w kolorze szarym
lateksową emulsją Dulux Kolory Świata, kolor wg Dulux – np. szarośd granitu.
4.2. POMIESZCZENIA 2/01- 2/07 oraz 2/12 i 2/13
W pomieszczeniach 2/01- 2/07 oraz 2/12 i 2/13 ściany pomalowad w kolorze jasno beżowym
lateksową emulsją Dulux Kolory Świata, kolor wg Dulux – np. biała czekolada.
4.3. SUFITY
Sufity (wszystkie poza podciągami korytarzy 2/08.2 i 2/14) pomalowad na kolor biały
lateksową emulsją Dulux Super Matt.

5. ARMATURA I CERAMIKA
5.1. TOALETY
W toaletach 2/10 i 2/11 w przedsionku zamontowad umywalki President firmy Cersanit
o wymiarach 50 x 43,5cm wraz z bateriami umywalkowymi Focus- E 31718UM firmy
Hansgrohe.
W kabinach ustępowych zamontowad WC kompakt Merida z deską firmy Cersanit.
5.2. POMIESZCZENIE SOCJALNE
W pomieszczeniu socjalnym 2/09 zamontowad zlew firmy Franke, model DSL711LT wraz z
baterią zlewozmywakową firmy Hansgrohe.

UWAGI:
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem zachowania
wskazanych w projekcie właściwości techniczno – użytkowych materiałów,
zaproponowanych rozwiązao oraz kolorystyki, tylko po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

