
Wykończenie wnętrz - kolorystyka ścian

firma:

branża: rewizja: skala: nr rys.:
architektura 01 1:100 AW-05data:

listopad 2018
stadium:

PW

temat rysunku:

dz. nr 1/2; AM-12; obręb ew. 0013 Gaj; jednostka ewidencyjna 026401_1; ul. R. 
Weigla; Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław;

projekt: 91572 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na 
Oddział Chirurgii Naczyniowej

adres:

podpis:projektant:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA

podpis:asystent:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Adriana Kostuch

podpis:sprawdzający:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

SYMBOL OPIS

TYP 1: ŚCIANA - PŁYTKI CERAMICZNE 

SYMBOL OPIS

BIAŁY

TYP 2: ŚCIANA - PŁYTY CS ACROVYN BACTERICIDE LUB O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH 

SYMBOL OPIS

TYP 3: ŚCIANA - FARBA LATEKSOWA

SYMBOL OPIS

TYP 3: ŚCIANA - FARBA LATEKSOWA

1.18
prysznic m.
pow.: 1,6m2

1.27
mag.bielizny brudnej
pow.: 3,8m2

1.04
izolatka
pow.: 18m2

1.29
dyzurka pielegniarska
pow.: 13,7m2

1.30
sala chorych
pow.: 17,4m2

1.28
sala chorych
pow.: 16,5m2

1.26
lazienka
pow.: 4,4m2

1.02
komunikacja
pow.: 122,6m2

1.01
klatka schodowa K9
pow.: 10,6m2

1.06
sala pooperacyjna
pow.: 70,6m2

1.37
sala chorych
pow.: 17,4m2

1.35
lazienka
pow.: 4m2

1.36
lazienka
pow.: 3,6m2

1.34
sala chorych
pow.: 18,1m2

1.16
wc pacjentow
pow.: 6,6m2

1.15
sekretariat
pow.: 12,5m2

1.14
kierownik oddzialu
pow.: 13,2m2

1.08
gab.lekarski/sala odpraw
pow.: 20,6m2

1.10
dyzurka lekarska
pow.: 14,1m2

1.07
gab.zabiegowy
pow.: 23,4m2

1.09
gab.konsultacyjny i USG
pow.: 14,1m2

1.33
sala chorych
pow.: 18,4m2

1.32
lazienka
pow.: 4,2m2

1.31
lazienka
pow.: 4m2

1.13
oddzialowa
pow.: 12,5m2

1.12
sala cwiczen
pow.: 21m2

1.11
pokoj fizjoterapeutow
pow.: 10,4m2

1.03
lazienka
pow.: 5,3m2

1.05
sluza
pow.: 4,7m2

1.24
brudownik
pow.: 4,4m2

1.25
sluza
pow.: 2,2m2

1.20
pom.gospodarcze
pow.: 2,8m2

1.23
umywalnia d.
pow.: 4,6m2

1.18
umywalnia m.
pow.: 4,7m2

1.17
wc m.
pow.: 1,4m2

1.22
wc d.
pow.: 1,4m2

1.21
prysznic d.
pow.: 1,6m2

HP

pow. wolna:8,7m2

pow. wolna:7,1m2

pow. wolna:9,8m2

pow. wolna:9,9m2

pow. wolna:6,3m2

pow. wolna:10.2m2

1.01
klatka schodowa K8
pow.: 28,6m2

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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