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RZUT Z GÓRY
SKALA 1:65

Schody wykonane z drewna dębowego,
olejowane, podstopnice białe. Cokoły przyścienne

białe.
Poręcz biała mocowana do ściany z doświetleniem

LED od dołu poręczy.  Poręcz występuje
przy najdłuższym biegu schodowym.

2 stopnice 1190/320/155 mm
1 stopnica o wymiarach 1750/320/155mm

1 stopnica w kształcie litery L  1750-580/320/155mm
18 stopnic o wymiarach 1250/320/155mm
2 spoczniki o wymiarach 1340/1250mm

Pomiary są podane do wyceny
(występują niewielkie różnice między każdym stopniem).

Przed realizacją zamówienia, należy ponownie
pobrać pomiary prze firmę realizującą zlecenie.

Skrzydła drzwiowe "70"



Płytka Torano white 79,8/79,8 lappato
Tubądzin

Należy skuć poprzednią posadzkę
i założyć nową zgodnie z układem

jak na rzucie.

UKŁAD POSADZKI
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Włączniki w panelu poziomo h=1200 mm
- włącznik podwójmy -listwa 1 i listwa 2
- włącznik podwójny -listwa 3 i listwa 4
- włącznik podwójny -lampa główna sufitowa 1 i 2
- włącznik podwójny -lampa wisząca nad biurkiem 1 i 2
- włącznik pojedynczy LED przy biurkach

listwa 1

listwa 2

listwa 3

listwa 4

włączniki  w panelu poziomo h=1200 od stopnicy
- włącznik pojedyńczy - led pod poręczą
- włącznik podwójny - lampy typu tuba (4)
oraz 2 kinkiety na schodach (schodowy)

włącznik pojedyńczy -tuby korytarzyk (2)
h=1200 mm

włącznik pojedyńczy -tuby kantor (4)
h=1200 mm
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2 panele w posadzce
każdy z 3 gniazdami elektr. i wejściem ethernet.

2434

PUNKTY ELEKTRYCZNE
WŁĄCZNIKI
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Kład A A

Ściany pomalowane farbą
Tikkurila  Optiva Matt 5  G487
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Szkło hartowane kolor szary, z otworem do
montażu zegara o wym. 1230/1738mm,
drugi o wym. 2900/780 mm
Przy szafie znajduje się wejście do elektryki.
Jeżeli włazu nie będzie można przenieść, należy zaplanować
drzwiczki montażowe w tym miejscu oklejone szkłem

Szkło hartowane kolor biały
o wym. 1280/780 mm

2100

Farba Tikkurila
Optiva Matt
 kolor G 487
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Grzejnik przełożony
 na tą ścianę

640 52
0

Kład B

Szafa na wymiar 500/380/3008 mm
MDF lakier satyna biała , uchwyty frezowane

3-drzwiowa

Grafika na szkle w kolorystyce jak na zdjęciu,
przedstawiająca mapę Inowrocławia

o wymiarach 2900/1738

Pomiędzy elementami szklanymi
należy przykleić plytę meblową Kronospan

K008 PW Orzech Select Jasny 18 mm.

Szkło oraz płyta meblowa mają się licować.
Cokół biały

przypodłogowy 150 mm

W tej części schodowej farba Jeger
Farba biała

farba
 biała
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Litery 3D ciemnoszare - wysoki połysk
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Farba Tikkurila Optiva
Matt 5, kolor G 487
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Kład C

Meble na wymiar MDF lakier satyna, kolor biały
W dolnej części szuflady lub szafka z połką, wszystkie na kluczyk, uchwyty chrom,

głębokość mebli 320mm z wyjątkiem szafy pełnej, która posiada
głębokosć 520mm. W górnej części otwarty regał.

Cokół meblowy 60 mm.

Farba biała
Farba
biała

Farba Jeger

Cokół biały przypodłogowy 150 mm

Farba Jeger
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Litery 3D ciemnoszare
wysoki połysk

10
00

50
95

0

Lada wykonana z płyty MDF Kronospan
K008 PW Orzech Select Jasny 1300/300/50 mm
z miejscem na podajnik kasowy.

Kład D D

Farba Tikkurila
Optiva Matt 5 kolor G487

szyba

drzwi "70"
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Kład E

2 biurka o wymiarach 1300//630/730
MDF lakier satyna.

Część z szufladami jest na kluczyk i
posiada głębokość 550mm.

Płyta tylna biurka mocowana na głębokości
biurka 550-580 mm, gdyż część biurka -150 mm
ma być na schowanie krzeseł po drugiej stronie

biurka.

Między biurkami regał 600/630/1000
dwie półki (jak na rzucie). Plecy regału na głębokości

550-580mm tak, abu z drugiej strony
również powstał o głębokości 150mm,

półki symetryczne.



Płyta meblowa z doświetleniem
LED z góry i dołu.
płytka meblowa Kronospan
K008 PW Orzech Select Jasny

Kład F
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Otwór drzwiowy
800mm, drzwi "70"

Kład G

Wejście do kantoru

Farba Tikkurila Optiva
Matt 5 kolor G487
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Zmiana usytuowania grzejnika

ŚCIANKI DZIAŁOWE
DOSTAWIENIA, WYBURZENIA

 zabudowa o wym.500/500/670 mm wyburzyć

Dostawić  ścianki działowe o grubości 120 mm
(ścianka wraz z tynkiem)

do wysokości stropu (3879 mm).
W ściance o dł. 2852 mm będzie przeszklenie

 oraz  otwór na drzwi "70".
Część sufitowa, która powstanie po dostawieniu
ścianek będzie wykończona matowym szkłem.

Wszystkie widoczne rury schować w ścianie, jeśli
nie ma przeciwskazań.

Ze względu na dużą różnice w wymiarze
szerokości pomieszczenia na wejściu i schodach,

należy na bieżąco sprawdzać wymiary i
korygować je tak, aby osiągnąć spójność.
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Regał o wym.750/200/2000mm
wykonany z płyty meblowej Kronospan
Orzech Select Jasny
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Biurko  o wym. 500/300/750mm
wkonane z płyty meblowej
Kronospan Orzech Select Jasny
posiadające  dwie szuflady po 750 mm
szerokości

W tej części znajduje
się wejście pod schody

Lada wykonana z płyty MDF Kronospan
K008 PW Orzech Select Jasny 1300/300/50 mm
z miejscem na podajnik kasowy.

KANTOR

Wewnątrz kantoru ściany pomalowane farbą
Tikkurila Optiva Matt 5 kolor G487
cokół biały przypodłogowy 150mm



Sufit podwieszony obniżony do wysokości
podciągu (3519 mm) tak, aby stworzyć jedną
płaszczyznę.

W tym miejscu powstanie pusta wnęka na wysokości
środkowego biegu schodów,
w której należy wykonać sufit z płyt
kartonowo-gipsowych lub innych zaproponowanych
przez ekipę remontową.
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2 listwy z 6 tubami oświetleniowymi
oraz 2 listwy w tym samym układzie
po stronie przeciwnej.

podświetlenie  LED pod poręczą
zaplanować umiejscowienie
transformatora taśmy LED

4 punkty oświetleniowe
typu tuba rozłożone
symetrycznie

2 punktu oświetleniowe typu
tuba

4 punktu oświetleniowe
typu tuba rozłożone symetrycznie
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kinkiet
h=2100 od wys. spocznika
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h=2100 od wys. spocznika
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lampa wisząca

lampa wisząca

Podświetlenie LED w biurkach2000
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OŚWIETLENIE

część sufitu
szklana

lampa
główna

lampa
główna


