
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;
- 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

symbol

STOLARKA OKIENNA
WEWNĘTRZNA ALUMINIOWA

nr

uwagi
razem

nazwa

kolor

schemat na rysunku

typ

OW 01
1

970
2380

3

okno wewnętrzne

RAL 9003
kwatera stała

EI60

EI60

- stolarka okienna z PCV pieciokomorowego;
- szklenie - bezpieczne P3; K=1,1 W/m2K; od strony 
zachodniej i południowej g=41-43% LT=65-70%; od 
strony wschodniej i północnej parametry jak dla 
zwykłego szkła niskoemisyjnego
- odporność ogniowa EI60

wysokość w świetle ościeżnicy
szerokość w świetle ościeżnicy

1
RAL 9003

kwatera stała

- dolny profil szer. 15 cm
- szklenie - szkło bezpieczne P3

3740
2200

stolarka w korytarzu p.poż

2
Ow04

DZ02 DZ02EI60

stolarka w korytarzu p.poż

3
Ow02

A16EI60

1
RAL 9003

kwatera stała

2440
2850

EI60

stolarka w korytarzu p.poż

4
Ow03

A15

1
RAL 9003

kwatera stała

2440
2200

- dolny profil szer. 15 cm
- szklenie - szkło bezpieczne P3

EI60

- dolny profil szer. 15 cm
- szklenie - szkło bezpieczne P3
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