UWAGI
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łacznie z całym wielobranżowym
projektem technicznym, którego jest integralną częścia.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed
przysąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie
rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic
wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z
Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonyważ, a specyfikowane materiały stosowć
zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i
dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne,związane z zastosowaniem wskazanych
produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny
być poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawcę z właściwymi kartami
katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych
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płyta meblowa,
fornirowana, lakierowana decor klon

10

60

183,5

2xgniazdo zasilajace w
podwójnej ramce

60
367

353

płyta meblowa wewnętrzna
28mm, laminowana
laminatem HPL, faktura
gładka, kolor biały,
mocowana do
podkonstrukcji za pomocą
profili systemowych,
demontowalna

176,5

PANEL DEMONTOWALNY

płyta meblowa wewnętrzna
18 mm, laminowana
laminatem HPL, faktura
gładka, kolor biały, klejona
do podkonstrukcji

63,5

W2.

7

W1.

110

krótszy słupek
blat roboczy wykonany
z płyty laminowanej
laminatem HPL ,
faktura gładka kolor
biały

60

blat roboczy wykonany z
płyty laminowanej
laminatem HPL , faktura
gładka kolor biały
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30
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5

105

Projektant

110

Widok W2.W2. 130

Rzut

PKN
ul. Świętokrzyska 14, Warszawa

Inwestor

W2.

40

SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO
KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
ul. Świętokrzyska 14
Warszawa

70

3.

7

3.

5

Obiekt

7

15

W1.

PANEL DEMONTOWALNY

4.

60

płyta meblowa,
fornirowana, lakierowana decor klon

176,5

płyta MDF,
fornirowana,
lakierowana jak
posadzka - decor klon,
narożniki stykaja się
pod kątem 45o

63,5

183,5

płyta MDF, fornirowana,
lakierowana jak
posadzka - decor klon,
narożniki stykaja się pod
kątem 45o

RPS Architekci
Rafał Sukiennik
ul. Husarska 14/10
05-120 Legionowo

Widok W1.W1.

Nr uprawnień

arch. Paulina Suchenek - Descours

MA/ 074/10

arch. Rafał Sukiennik

MA/ 027/10

Podpis

Temat

40

płyta MDF, fornirowana,
lakierowana jak
posadzka - decor klon,
narożniki stykaja się pod
kątem 45o

ELEMENTY WYSTROJU WNĘTRZA
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LAWKA TYP ZS-2.2 -WIDOKI
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Widok W1.W1.
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Skala
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