PRAWA AUTORSKIE:

wymienione pokrycie połaci dachowej
dachówka ceramiczna - holenderka
kolor - naturalna czerwień, mat
kolorystyka dobrana do koloru pierwotnego pokrycia dachowego

okno połaciowe 114x180
ochrona przed słońcem- roleta zewnętrzna

czerpnia powietrza w ścianie budynku
żaluzje metalowe z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze grafitowym

obróbka blacharska z blachy tytanowo-cynkowej
w kolorze grafitowym

okna połaciowe 114x180,
ochrona przed słońcem- roleta zewnętrzna

Ściana zewnętrzna klatki schodowej
przeszklenie w aluminiowym systemie fasadowym
szklenie szkłem przejrzystym
ślusarka aluminiowa w kolorze grafitowym

okna połaciowe 114x180,
ochrona przed słońcem- roleta zewnetrzna

wymienione pokrycie połaci dachowej
dachówka ceramiczna - holenderka
kolor - naturalna czerwień, mat
kolorystyka dobrana do koloru pierwotnego pokrycia dachowego

Wszystkie prawa autorskie dotyczące niniejszego rysunku jak
również całej dokumentacji projektowej, której rysunek jest częścią,
należą do Studio-Projekt Autorskiej Pracowni Architektonicznej s.c.
Ryszard Bąk Anna Mikulska-Bąk Piotr Mikulski-Bąk.
Niniejszy rysunek może być udostępniany i wykorzystywany
zgodnie z umową nr 180/09/09/2015/02 z dn. 14.09.2015 r.

7,34

UWAGA
1) Należy wykonać próby kolorystyczne każdego koloru w
formacie 60x150cm i przedstawić do akceptacji projektantowi
2) Kolorystyka dobrana wg. próbnika NCS i opisana na
rozrysowanych elewacjach
3) Wymiary sprawdzić w naturze
4) Rury i rynny spustowe- blacha cynkowo- tytanowa w kolorze
grafitowym

deskowanie w
kolorze białym

STUDIO - PROJEKT

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
RYSZARD BĄK ANNA MIKULSKA-BĄK PIOTR MIKULSKI-BĄK

4,20

ul. Jo dł o w a 7A , 10 - 16 4 Olsz ty n
tel. 08 9 5 27 0 3 8 3 fax 08 9 5 12 0 7 7 8
e ma il: p r a c o w nia @s p a p a .p l http: w w w .s pa pa .pl

rynny i rury spustowe
z blachy tytanowo-cynkowej
w kolorze grafitowym
rynny i rury spustowe
z blachy tytanowo-cynkowej
w kolorze grafitowym

projektowali:

mgr inż. arch. Anna Mikulska-Bąk
upr. bud. §5.1.1 nr 19/Gd/75; W-MOIA: WM-0094
mgr inż. arch. Piotr Mikulski-Bąk
upr. bud. § 13.1.1, § 14.1.1 nr 54/99/Ol; W-MOIA: WM-0005
opracował:

mgr inż. arch. Maciej Siejbik

zewnętrzna izolacja termiczna
istniejące docieplenie styropianem
(w najnowszym skrzydle)

sprawdził:

mgr inż. arch. Ryszard Bąk
upr. bud. § 5.1.1 nr 182/72/Ol; W-MOIA: WM-0023
temat:

0,00 = 116,12 m.n.p.m

MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) Z CZĘŚCIOWĄ
ADAPTACJĄ I TERMOMODERNIZACJĄ
BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWEGO
WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

0,00

Olsztyn, ul. Bałtycka 45
działki nr 110, 90/6, 90/2, 79/6 obręb 38
inwestor:
Gmina Olsztyn
10-101 Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1

projekt wykonawczy

status projektu:
tytuł:

okładzina- wertykalne deskowanie odporne na warunki atmosferyczne
w kolorze naturalnym

okładzina ścienna
z płyt szarego granitu

nowa, drewniana stolarka okienna
nawiązująca formą do istniejących, historycznych egzemplarzy stolarki
zastępująca istniejącą stolarkę okienną z PCV

nowa, drewniana stolarka okienna
nawiązująca formą do istniejących, historycznych egzemplarzy stolarki
zastępująca istniejącą stolarkę okienną z PCV - typu szkolnego

ELEWA CJA
POŁUDNIOW A
ETAP II
data:
skala:

wrzesień 2016
1:50

nr rys.

projektowany kolor ścian zewnętrznych - wg. wzornika NCS - S1020-Y20R
projekt. kolor stolarki okiennej i drzwiowej - wg. wzornika NCS - S6030-B

PW.A-3.03
projekt wykonano za pomocą programu ArchiCAD 17
licencja trzystanowiskowa numer 10-6062474 i jednostanowiskowa numer 2-1509783

