1
P 01
drzwi przesywne / medyczne

nr
symbol
nazwa
STOLARKA DRZWIOWA
WEWNĘTRZNA STALOWA
schemat na rysunku

szerokość w świetle ościeżnicy
wysokość w świetle ościeżnicy
typ
kolor
razem
uwagi

1200
2100
przesuwne wzdłuż lini ściany
stal nierdzewna / faktura szlifowana
5
- drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej
- skrzydło i ościeżnica w całości wykonane ze stali
nierdzewnej o fakturze szlifowanej
- okucia ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
- konstrukcja płata z wysoko-sprężonej pianki
poliuretanowej
- pochwyt w wersji długiej
- higieniczna uszczelka silikonowa
- drzwi w wersji hermetycznej dla zapewnienia
kontrolowanej wymiany powietrza i zapobiegania
przedostania się ciał obcych
- obróbka otworu drzwiowego ze stali
nierdzewnej
- wyposżyć w automatykę drzwiową np. GEZE
Slim Drive
- obszar działania drzwi wzdłuż linii ściany
- wyposażyć w aktywatory / włączniki łokciowe do
powierzchniowego montażu na ścianie
- drzwi wyposażyć w tabliczkę

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

firma:

projekt:

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

adres:

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

projektant:

mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA

specjalność architektoniczna:

asystent:
specjalność architektoniczna:

sprawdzający:
specjalność architektoniczna:

temat rysunku:

branża:

podpis:
podpis:

mgr inż. arch. Adriana Kostuch

podpis:

mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

Zest. stolatki - drzwi wewnętrzne stalowe przesuwne

architektura

data:

wrzesień 2018

stadium:

PB

rewizja:

01

skala:

1:50

nr rys.:

A-10

