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projekt: 91572 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na 
Oddział Chirurgii Naczyniowej - termomodernizacja części V budynku numer 1
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LEGENDA
N okna i drzwi podlegające wymianie 

I kolorystyka nawiązująca do części II i IV Budynku 
nr 1 kolor jasny pastelowy RAL 1013 

II kolorystyka nawiązująca do części II i IV Budynku 
nr 1 kolor jasny pastelowy RAL 9010 - obramowania
 okien i drzwi 
wszystkie urządzenia techniczne wraz z instalacjami
do demontażu

Grubość warstwy termomodernizacyjnej analogiczna 
jak na elewacjach budynku głównego w
części wyremontowanej (około 15 cm).
Kolorystyka analogiczna jak w budynku głównym.

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, 
zachowując zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;
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