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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali konferen-

cyjnej budynku biurowego zlokalizowanego  
w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110A, działka nr 26/1, 26/4 obręb 2 
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3.0 Przeznaczenie i program użytkowy budynku  
4.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu       
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1.0 Dane ogólne.  

 Projekt przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali konferencyjnej dotyczy 
budynku biurowego, należącego w części do jednostki Zielonogórskie Wodociągi i Kanaliza-
cje Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 110A na działce nr 26/1 oraz 26/4 obręb 2 w 
Zielonej Górze. Czterokondygnacyjny budynek biurowy z parterową zabudową i salą konfe-
rencyjną. Całość zlokalizowana w południowej części działki. Projektowana przebudowa 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali konferencyjnej nie spowoduje zmiany sposobu za-
gospodarowania działki nr 26/1 oraz 26/4 ani terenów znajdujących się w pobliżu. 
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2.0 Opis stanu istniejącego. 
 Istniejąca zabudowa stanowi układ dwóch brył o zróżnicowanej wysokości z dachami 
płaskimi. Część niska parterowa w której znajduje się sala konferencyjna stanowi dobudowę 
od strony północnej, zabudowa parterowa jest w części podpiwniczona. Sala konferencyjna 
zlokalizowana jest w poziomie parteru od strony północnej i nie jest podpiwniczona. Bryła 
budynku z salą konferencyjną obrócona jest w rzucie o kąt 45° w stosunku do obrysu zasad-
niczej części budynku. W sali konferencyjnej projektowana jest zmiana sposobu użytkowania 
– na pomieszczenia biurowe. 

 Komunikacja do projektowanych pomieszczeń biurowych w obrębie sali konferencyjnej 
zapewniona jest z poziomu parteru budynku biurowego, poprzez istniejące dwa wejścia od 
strony południowej (od strony ul. Zjednoczenia). 

 Przedmiotowy budynek wykonany został w technologii tradycyjnej w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego stulecia. Stan techniczny i ocena możliwości wykonania projektowa-
nych zmiany sposobu użytkowania i przebudowy przedstawiono w oddzielnym opracowaniu. 
Projektowana zmiana sposobu użytkowania jest technicznie możliwa i nie spowoduje zmian 
w zasadniczej konstrukcji zabudowy.  

 

3.0. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. 
Projektuje się przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali konferencyjnej znaj-

dującej się w poziomie parteru budynku biurowego ZWiK w Zielonej Górze na pomieszcze-
nia biurowe obsługi klienta oraz pomieszczenia techniczne i socjalne.  

Projektowane pomieszczenia biurowe obejmują wydzielone pokoje dla pracowników biu-
rowych oraz ogólnie dostępną salę do obsługi klienta. Obsługę osób niepełnosprawnych z 
uwagi na występujące różnice poziomów – pomiędzy holem i biurami - planuje się prowadzić 
w obrębie istniejącego holu na wydzielonym stanowisku biurowym. Pracownik obsługujący 
osobę niepełnosprawną będzie przychodził z pomieszczenia biurowego.  

Wyposażenie stanowiska do obsługi klientów niepełnosprawnych - stół z krzesłem oraz 
miejsce dla osoby niepełnosprawnej, dzwonek przywołujący pracownika ZWiK z wybranego 
pokoju biurowego.  

Projektowana jest również przebudowa istniejących pomieszczeń biurowych znajdujących 
się w pobliżu wejścia do budynku z dostosowaniem ich do potrzeb kasy i działu windykacji. 
Wejście do tych pomieszczeń z holu głównego.   

W związku z planowaną przebudową sali konferencyjnej zaprojektowano przebudowę w 
obrębie istniejącego holu głównego budynku biurowego. Polega ona na usunięciu istniejących 
drewnianych okładzin ściennych - boazerii, wymianie posadzek i okładzin schodowych, wy-
konaniu ścian oddzielenia pożarowego oraz dostosowaniu pomieszczeń do aktualnych po-
trzeb.   

W wyniku projektowanej przebudowy powstaną pomieszczenia ze stałymi miejscami pra-
cy. Przewiduje się łącznie 13 miejsc stałej pracy w systemie jednozmianowym. W przedsię-
biorstwie ZWiK  - nie przewiduje się dodatkowego zatrudnienia a jedynie przesunięcie pra-
cowników obsługujących obecnie klientów na różnych kondygnacjach - w nowe zintegrowa-
ne miejsce obsługi klienta.  

W przebudowywanych pomieszczeniach biurowych, które zaadaptowane będą na po-
mieszczenia kasy i działu windykacji przewidziano zatrudnienie dla łącznie 3 osób w syste-
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mie jednozmianowym. Zmiany te roboty pozwolą na kompleksową obsługę klientów w po-
ziomie parteru budynku.     

Szczegółowy program inwestycji przedstawia się następująco: 

- adaptacja przestrzeni sali konferencyjnej na pomieszczenia biurowe (sufit podwieszony, 
ściany działowe lekkie GK oraz szkieletowe z profili aluminiowych, warstwy posadzkowe)  
i pomieszczenia techniczne,  

- zabudowa ścian oddzielenia pożarowego w hallu głównym i pomieszczeniach biurowych. 
Oddzielenie funkcji po granicy własności PGKiM oraz ZWiK. Wydzielenie sali konferen-
cyjnej jako strefy pożarowej, 

- adaptacja i remont części istniejącej przestrzeni hallu należącej do ZWiK, 

- adaptacja i przebudowa dwóch pomieszczeń biurowych w poziomie parteru (wejście z hallu) 
na pomieszczenia kasy, windykacji i pom. techniczne. 

- adaptacja istniejącego pomieszczenia gospodarczego na WC męskie,  

- przebudowa istniejącego pomieszczenia WC damskiego, 

- zagospodarowanie istniejącego pomieszczenia /dawnej kuchni/ na pokój śniadań, 

- adaptacja istniejącego kiosku na pomieszczenie gospodarcze /magazynowe/, 

- wyburzenie istniejących drewnianych okładzin na ścianach i na suficie w hallu, remont 
schodów, nowa aranżacja w hallu i w przedsionku wejściowym do budynku, 

- wyburzenia i zamurowania fragmentów istniejących ścian wewnętrznych w rejonach otwo-
rów drzwiowych, 

- wzmocnienie istniejącej konstrukcji stalowych dźwigarów kratowych dachowych w sali 
konferencyjnej, zabudowa sufitów podwieszonych, nowe warstwy posadzkowe 

- modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w obszarach remontowanych, 

- modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnych w obszarze remontowanym, 

- budowa wentylacji mechanicznej w obrębie sali konferencyjnej i pokoju śniadań, 

- zabudowa części świetlików dachowych w obrębie części hallu oraz toalet.  

Poziom parteru budynku istniejącego:          poz. ± 0,00  

Poziom proj. pomieszczeń biurowych w sali konferencyjnej:             poz. - 0,73 m 

Powyższy program projektowany jest w poziomie parteru budynku, realizacja programu nie 
powoduje zmiany przeznaczenia oraz istniejących dróg komunikacyjnych w budynku a także 
istniejących stref pożarowych. 

3.1 Charakterystyczne parametry techniczne.   

Obszar przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali konferencyjnej  

Stan istniejący:  

- powierzchnia obszaru opracowania    - 452,60 m2 

- powierzchnia sali konferencyjnej                        - 219,70 m2 

obszar istniejącej sali konferencyjnej  

- liczba kondygnacji       - 1 

- długość i szerokość       - 15,59/15,59 m 
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- wysokość budynku       - 6,71 - 7,11m 

- wysokość kondygnacji (w świetle)     - 6,08 - 6,38m 

- wysokość do dolnego pasa dźwigara (wys. użytkowa)  - 4,58 m 

Stan projektowany: 

- powierzchnia planowanej przebudowy    - 392,98 m2 

 w tym  

 - powierzchnia użytkowa     - 257,10 m2 

 - powierzchnia ruchu     - 104,68 m2  

 - powierzchnia gospodarcza    -   31,20 m2 

obszar istniejącej sali konferencyjnej  

- liczba kondygnacji       - 1 

- długość i szerokość       - 15,59/15,59 m 

- wysokość do stropodachu      - 6,08m - 6,38m 

- wysokość do proj. sufitu podwieszonego (wys. użytkowa) - 4,18 m 

- kubatura budynku sali konferencyjnej    - 1485,7 m3 

  

4.0. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposób jego dostosowania do 
krajobrazu i otaczającej zabudowy. 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali konferencyjnej nie spowoduje 
zmiany bryły budynku wysokiego i bryły zabudowy niskiej oraz nie powoduje zmian zago-
spodarowania terenu znajdującego się wokół budynku. Forma architektoniczna i funkcja 
obiektu biurowego nie ulegają zmianie. Budynek wielkością i wyglądem jest dostosowany do 
otaczającego terenu. 

 

5.0. Układ konstrukcyjny obiektu 
5.1. Fundamenty.  

Nie przewiduje się zmian w sposobie posadowienia budynku. Projektowana zmiana 
sposobu użytkowania części zabudowy parterowej nie powoduje zwiększenia obciążeń działa-
jących na ustrój nośny budynku.  

5.2. Ściany oddzielenia pożarowego. 

Projektowane jest wykonanie dwóch oddzieleń pożarowych. 

• Projektuje się oddzielenie pożarowe w poziomie parteru wynikające z odrębnej własności 
dwóch części budynku i przebiegającą w poprzek budynku po granicy działek będących w 
posiadaniu różnych właścicieli /ZWiK oraz PGKiM/. Z uwagi na klasę odporności pożaro-
wej obu tych części budynku (klasa "B") zastosowano jako oddzielenie pożarowe mur z 
bloczków gazobetonowych Ytong o grubości 24 cm i 18 cm, który spełnia wymaganą klasę 
odporności ogniowej REI 120.  

• Projektuje się oddzielenie pożarowe w poziomie parteru wydzielające powstałe pomiesz-
czenia biurowe w obrębie istniejącej sali konferencyjnej od pozostałej części budynku. 
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Umożliwia to obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej tej części budynku do kla-
sy odporności pożarowej "D". Projektowane oddzielenie pożarowe przebiega po linii istnie-
jących ścianach wewnętrznych spełniających wymaganą klasę odporności ogniowej REI 
120. W przypadku braku odpowiedniej części ściany oddzielenia pożarowego projektuje 
się wykonanie murów (głównie zamurowanie istniejących otworów drzwiowych) z blocz-
ków gazobetonowych Ytong o grubości 24 cm, który spełnia wymaganą klasę odporności 
ogniowej REI 120.  

 

5.3. Ściany działowe.  

W obszarze sali konferencyjnej projektuje się ściany lekkie z płyt GK na systemowym 
stelażu metalowym oraz ściany szkieletowe przeszklone w systemie YAWAL. Konstrukcja 
ściany GK składa się z profili systemowych do ścian działowych CD 100; UD100; UA100, 
okładzina z podwójnych płyt gipsowo-kartonowych 2x12,5 mm. Warstwa izolacyjna z wełny 
mineralnej Rockwool Panelrock gr. 80 mm wewnątrz ściany. Łączna grubość ścian 15 cm. W 
pomieszczeniach biurowych ( przy hallu) projektuje się ścianki działowe w systemie GK z 
wewnętrzną izolacją z wełny mineralnej. 

5.4. Nadproża.  

W nowoprojektowanych i przebudowywanych otworach zaprojektowano nadproża 
stalowe z profili dwuteowych IPE oraz nadproża systemowe zespolone YTONG. 

5.5 Konstrukcja dachu  

 Istniejąca konstrukcja dachu Sali konferencyjnej składa się ze stalowych dźwigarów 
kratowych z przekryciem z płyt korytkowych zabetonowanych na podporach/ umonolitycz-
nienie /. Projektowane jest wzmocnienie istniejących dźwigarów – zgodnie z obliczeniami 
statycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Roboty te obejmują oczyszczenie elemen-
tów pasa dolnego z warstw pokryć malarskich zabezpieczeń antykorozyjnych. Oczyszczenie 
metodą strumieniowo-ścierną do klasy czystości S 2½ wg PN-ISO 8501-1. Wzmocnienie 
konstrukcji nastąpi poprzez dospawanie do kątowników z których składa się obecnie pas dol-
ny ( są to profile L65x65x6) nowych kątowników równoramiennych L50x50x6. Stosować na 
długości połączenia spoiny przerywane wg zaleceń konstrukcyjnych, z tym że w pobliżu wę-
złów kratownicy stosować spoiny ciągłe o dł. min. 350 mm. Wykonywanie spawania w wa-
runkach budowy i pod obciążeniem konstrukcji – wymaga szczególnego przygotowania orga-
nizacji robót oraz ścisłego nadzoru. Wskazana jest konsultacja z projektantem. 

 Do konstrukcji dźwigarów dachowych /w płaszczyźnie pionowej tych dźwigarów/ za-
projektowano zamocowanie (podwieszenie) dodatkowych beleczek nośnych z ceowników 
zimnogiętych 100x60x6 opartych dodatkowo na ścianach zewnętrznych budynku. Beleczki te 
- tworzą w poziomie pasa dolnego dźwigarów układ przedłużający pas tych dźwigarów i - 
mają za zadanie umożliwienie podwieszenia podkonstrukcji dla sufitu z płyt gipsowo-
kartonowych z ociepleniem z wełny mineralnej. Belki te należy  zabezpieczyć antykorozyjnie 
poprzez malowanie.  

5.6. Belki podkonstrukcji do zawieszenia sufit z płyt gipsowych GKF  

 Belki podkonstrukcji wykonane z dwóch beleczek stalowych - profil ceownik zimno-
gięty 80x40x3 mm rozmieszczone co 120 cm, mocowane do poziomej części pasa dolnego 
dźwigara oraz do projektowanych belek nośnych za pomocą indywidualnych klamer (obejm) 
wykonanych z pręta Ø10 mm. Pomiędzy obiema belkami montowana będzie górna część 
wieszaka noniuszowego - elementu systemu podwieszenia stropu z płyt GKF. Rozstaw wie-
szaków co 50 cm na długości belek podkonstrukcji, co daje siatkę rozmieszczenia wieszaków 
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120x50 cm. Końce belek oparte na ścianach za pomocą belek ciągłych z ceownika zimnogię-
tego 100x60x6 mocowanego do ścian zewnętrznych za pomocą kotwi wklejanych. Beleczki 
podkonstrukcji oraz ceowniki stanowiące podporę na ścianach – projektowane są jako ocyn-
kowane o grubości powłoki - 70 µm. Ubytki ocynku powstałe na montażu / z tytułu docięć, 
nawierceń otworów itp. należy uzupełnić powłoką cynkową natryskową /. Bardzo istotne jest 
prawidłowe /jednakowe/ wypoziomowanie podkonstrukcji pod sufit podwieszony. 

5.7. Klatka schodowa.  

 Istniejąca klatka schodowa w budynku jest wydzieloną strefą pożarową – nie wchodzi 
w zakres opracowania. 

5.8. Wewnętrzne schody w hallu. 

 Schody wewnętrzne w hallu są projektowane do przebudowy, będą stanowić drogą 
ewakuacyjną w kierunku wyjścia z budynku. Istniejące schody są nierówne, wykładzina la-
strikowa jest wykonana nieestetycznie, należy ją skuć w całości łącznie z betonowymi doni-
cami przy skrajach schodów. Projektuje się zastosowanie / nadbudowanie / prefabrykowa-
nych stopni typu Probet Dasag z nawierzchnią lastrykową. Prefabrykowane stopnie – na dłu-
gości należy podzielić na dwa elementy z połączeniem na środku. Na schodach – środkiem i 
przy ścianach zaprojektowano barierki z profili rurowych, stal nierdzewna polerowana. Ba-
rierki boczne z pojedynczej rury fi 48 mm, mocowana bezpośrednio do ściany, barierka środ-
kowa ze słupkami mocowana do posadzki. 

5.9. Sufit podwieszony. 

 Projektuje się w obszarze sali konferencyjnej sufit podwieszony na systemowym ste-
lażu metalowym. Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR mocowane do konstrukcji 
krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, okładzina z płyt GKF 3x12,5 mm lub 2x15 mm. 
Ocieplenie sufitu podwieszanego wełna mineralną Rockwool Rockmin - gr. 150 mm. Sufit 
jest przegrodą izolacji cieplnej oraz przegrodą oddzielenia pożarowego o klasie EI 60. W po-
mieszczeniu WC męskim projektowany jest sufit ze zwykłych  płyt GK na systemowym rusz-
cie metalowym podwieszonym do stropu żelbetowego. W hallu i we wejściu do budynku - su-
fit podwieszony rastrowy 600/600 mm na typowej podkonstrukcji mocowanej do stopu żelbe-
towego. 

5.10. Naświetla dachowe. 

 Projektuje się zabudowanie istniejących naświetli dachowych w obrębie planowanej 
przebudowy / hall po stronie ZWiK i WC /. Projektowana jest zabudowa w poziomie prze-
kryci dachowego oraz w poziomie dolnej płaszczyzny stropu. Projektuje się zabudowę do 
klasy odporności pożarowej  EI 30  / rys. 2.0.W /. Zabudowa jest uwarunkowana obowiązują-
cymi przepisami ochrony pożarowej. 
 

6.0 Izolacja przeciwwilgociowa  
6.1 Izolacja dachu.  

Pozostaje bez zmian. Stropodach został docieplony. 

7.0 Izolacje cieplne i akustyczne  

7.1 Ściany zewnętrzne.  

Pozostają bez zmian. Ściany zewnętrzne budynku zostały docieplone. 

7.2. Sufit podwieszony nad pomieszczeniami biurowymi i hallem. 
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Nad pomieszczeniami biurowymi zaprojektowano warstwę izolacji cieplnej matą z wełny mi-
neralnej ROCKMIN gr.15cm. Matę z wełny mineralnej należy układać „szczelnie” na całej 
powierzchni sufitu /stropu /. Niedopuszczalne są przerwy lub nieciągłości w zabudowie izola-
cji cieplnej. Przestrzeń poddachowa nie jest ogrzewana ale jest wentylowana grawitacyjnie. 

W obszarze hallu oraz korytarza zaprojektowano sufit podwieszony z płyt ROCKFON Tropic 
E24 600x600x15mm montowany w zabudowie systemowej System T24 E ( krawędź czę-
ściowo ukryta) bez warstwy docieplającej. 

7.3. Ściany działowe  

Projektuje się izolację akustyczną wewnątrz ścian działowych pomieszczeń biurowych i w 
części ścian oddzielających hall oraz pomieszczenia techniczne – izolacja z wełny mineralnej 
ROCKWOOL PANELROCK gr 80 mm. Izolacja zabudowana szczelnie pomiędzy profilami 
ZG konstrukcji ścianek. 

Ściany działowe /wydzielające/ murowane nie mają dodatkowych warstw izolacji cieplnych. 

8.0 Wykończenie wewnętrzne. 
Projektuje się demontaż istniejących drewnianych okładzin na ścianach i na sufitach – 

dotyczy to tylko obszaru będącego własnością ZWiK. Po zdemontowaniu boazerii projektuje 
się remont powierzchni tynkowanych na ścianach. W obszarze sali konferencyjnej, pomiesz-
czenia po dawnej kuchni oraz projektowanych pomieszczeń technicznych i gospodarczych 
projektuje się remont tynków – poprzez ich uzupełnienie i naprawę / możliwe są lokalne wy-
burzenia tynków które utraciły przyczepność do podłoża / oraz szpachlowanie całych po-
wierzchni wraz z malowaniem. W poziomie posadzek projektuje się ceramiczne cokoliki 
przyścienne na wysokość min. 10 cm.  

8.1 Tynki i okładziny ścienne. 

Ściany istniejące: 

Demontaż istniejących warstw okładzinowych /boazerii/, lokalna naprawa uszkodzeń i odpa-
rzeń tynków oraz szpachlowanie wyrównawcze i malowanie farbami akrylowymi zmywal-
nymi. Cokoliki ceramiczne na wys. 10 cm. 

Ściany projektowane: 

 Wg warstw projektowanych, tynki gipsowe nakładane mechanicznie z gotowych 
kompozycji NIDA–GIPS oraz szpachlowanie i malowanie. 

 Okładziny ścienne w sanitariatach - płytki ceramiczne do wysokości ościeżnic 
drzwiowych. Pas z płytek ceramicznych ściennych w pokoju śniadań przy zabudowie meblo-
wej – szerokość 80 cm. Cokoliki ceramiczne na wys. 10 cm. 

8.2 Podłogi i posadzki. 

 Projektuje się demontaż istniejącej warstwy lastryko w hallu oraz klepki parkietowej 
w sali konferencyjnej.  

 Zaprojektowano nowe posadzki we wszystkich pomieszczeniach – płytki gresowe nie-
szkliwione w VI klasie ścieralności i o własnościach antypoślizgowych w hallu oraz wykła-
dzinę podłogową PVC POLIFLOR w pomieszczeniach biurowych. Na schodach wewnętrz-
nych – prefabrykowane stopnie, okładzina kątowa podcięta terazzo PROBET DASAG – wer-
sja antypoślizgowa. 
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8.3 Parapety wewnętrzne.   

 W obszarze pomieszczeń biurowych – na istniejącej konstrukcji lastrykowej parape-
tów projektuje się nadbudować okładzinę z płyty meblowej. Istniejące okładziny parapetów 
wykonane z płytek ceramicznych należy zdemontować i podłoże oczyścić z zaprawy klejowej 
a ewentualne nierówności wyszpachlować. 

8.4 Balustrady wewnętrzne. 

Projektuje się balustrady o konstrukcji rurowej przy schodach wewnętrznych w hallu, stal nie-
rdzewna polerowana, wysokość h=110 cm. W części środkowej balustrada mocowana do po-
sadzki i do schodów, przy ścianach poręcze rurowe mocowane do ścian. 

8.5 Malowanie. 

Ściany i sufity - malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi w systemie Caparol 

9.0. Wykończenie zewnętrzne.  
9.1 Tynki i okładziny. 
Pozostaje bez zmian.  
 

10.0. Stolarka i ślusarka. 
10.1. Stolarka okienna. 

Pozostaje bez zmian. 

10.2. Stolarka drzwiowa. 

Zewnętrzna:  

Generalnie pozostaje bez zmian. Wymianie podlegają drzwi zewnętrzne wejścia głównego do 
części stanowiącej własność ZWiK. 

Wewnętrzna: 

Zaprojektowano drzwi przeszklone systemowe z profili aluminiowych Yawal oraz drzwi peł-
ne systemowe Pol-Skone. Szczegóły wg zestawienia stolarki. 

 

11.0. Wyposażenie instalacyjne.  
Przyłącza do budynku wg stanu istniejącego. 

Instalacje wewnętrzne sanitarne – w obszarze projektowanym podlegają częściowej mo-
dernizacji i rozbudowie. W obszarze holu projektuje się nowy hydrant z przyłączem do insta-
lacji istniejącej. Na potrzeby projektowanej wentylacji mechanicznej projektuje się przyłą-
czenie czynnika grzewczego z lokalnego przyłącza cieplnego / jako rozwiązanie alternatywne  
dla potrzeb wentylacji mechanicznej możliwe jest zastosowanie grzałki elektrycznej /. W proj. 
WC męskim projektuje się podłączenie kanalizacji sanitarnej, wody zimnej oraz wody ciepłej 
z zastosowaniem podgrzewacza przepływowego. W pomieszczeniach biurowych przy hallu i 
w obrębie hallu – wentylacja grawitacyjna z wykorzystaniem istniejących pionów kominowo-
wentylacyjnych budynku z jednoczesną wymianą kratek i dobudową leżaków. Wentylacja w 
WC – ze wspomaganiem wentylatorami uruchamianymi wraz ze światłem. 

Instalacje wewnętrzne elektryczne – w obszarze projektowanej zmiany sposobu użytkowa-
nia oraz hallu i pomieszczeń biurowych, projektuje się nowe instalacje oświetleniowe oraz in-
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stalacje komputerowe i logistyczne. Układy instalacyjne będą włączone do istniejących szaf 
rozdzielczych w poziomie parteru budynku. 

 Szczegółowe rozwiązania instalacji sanitarnych i elektrycznych zawarte są w oddziel-
nych opracowaniach projektowych.   

12.0. Projektowana kolorystyka. 
Zewnętrzna: 

Pozostaje bez zmian – nie jest objęta projektowaniem. 

Wewnętrzna:  

Ściany wewnętrzne: 

• pomieszczenia biurowe:  

- istn. ściany malowane     - kolor biały RAL 9016 

- proj. ściany działowe GK malowane   - kolor biały RAL 9016 

- proj. ściany aluminiowe systemowe YAWAL  - kolor białe aluminium RAL 9006 

• pomieszczenia techniczne – ściany działowe GK malowane - kolor biały RAL 9016 

• pomieszczenia sanitarne – płytki ceramiczne ścienne w kolorze białym RAL 9016 np. Para 

  dyż Modul Bianco 30x60cm 

• hall – ściany malowane , kolorystyka wg aranżacji  

Drzwi wewnętrzne: 

• drzwi systemowe Pol-Skone: 

- sala obsługi interesantów: drzwi Pol-Skone typ: Deco 00 (pełne) kolor: szary 222  

- kuchnia: drzwi Pol-Skone typ: Deco 00 kolor: szary 222 z podcięciem wentylacyjnym 

- WC D. i M., pom.gospodarcze: drzwi Pol-Skone typ: Deco 00 kolor: szary 222,  

   z podcięciem wentylacyjnym 

- Biuro 1, Biuro 2: drzwi Pol-Skone typ: Deco 00 kolor: szary 222  

• drzwi systemowe YAWAL  aluminiowe - kolor ; białe aluminium RAL 9006 

Sufity: - malowane na kolor biały RAL 9016  

Posadzki: 

• pomieszczenia biurowe – wykładzina PVC POLIFLOR homogeniczna– kolor szary – Clas-
sic Mystique Pur typ: Smokestone 1160 

• pomieszczenia techniczne – płytki ceramiczne podłogowe antypoślizgowe kolor szary: Para- 

  dyż Doblo Grafit satyna wym. 44.8x44.8cm 

• pomieszczenia sanitarne – płytki ceramiczne podłogowe antypoślizgowe kolor szary: Para- 

 dyż Doblo Grafit satyna wym. 44.8x44.8cm 

• hall – płytki ceramiczne kolor szary: Paradyż Doblo Grafit satyna wym.59.8x59.8cm 

• schody wewnętrzne – stopnie prefabrykowane, okładzina kątowa Probet Dasag Centro Art. 
Nr – 7321 


