B

A
fragment ściany
do przemurowania

fragment dachu
do remontu

fragment ściany
do przemurowania

okno do zamurowania

ściana ceglana
do odczyszczenia

elewacja ceglana
do remontu i odczyszczenia

okno do zamurowania
mur graniczny z wapienia
do remontu wg opisu

260,00
260,02
wymian pod komin

RD 10 cm

2x ø25 260,15

260,17
pom. gospodarcze
10,85m2
pos. beton. nienasiąkliwa

pom. na odpadki stałe
25,75m2
pos. beton. nienasiąkliwa
KROKIEW
1,5%

1,5%

1,5%

ø25
KROKWIE DO WYMIANY

260,18

260,12

260,11

100
200

100
200

RS 10 cm

260,09

260,21

260,07

Rs śred. 10 cm

260,11

DETAL OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
SKALA 1:10

drzewo - kasztan

ELEWACJA BOCZNA

elewacja ceglana
do remontu i odczyszczenia

papa termozgrzewalna
deski 2,5cm
krokwie 6x15cm co ok. 90cm
pustka
wełna mineralna 15cm
folia paroszczelna
istniejący strop odcinkowy ok 12cm
tynk cem-wap. kl. III 1,5cm

DETAL 'A'
+265.01
+264.41

obrbka blacharska
blacha cynkowa

5

+264.42

rynna z bl. cynkowiej
śr. 10cm

5

blacha tytanowo - cynkowa
grub. 0,7 mm s = 33 cm

h zmienne
zależne od spadku rynny

rynna blacha
tytanowo - cynkowa ø 100
obróbka blacharska
blacha cynkowa

rynhak

DETAL OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
PRZY ŚCIANIE SZCZYTOWEJ SKALA 1:10

obejmy stalowe ocynkowane

rury blacha cynkowana śr. 25cm
mocowane do konstrukcji budynku

szyna
100mm

obejmy stalowe ocynkowane
zamurować okno
lico ceglane

papa termozgrzewalna
deski 2,5cm
krokwie 6x15cm co ok. 90cm
pustka
wełna mineralna 15cm
folia paroszczelna
płyty fermacell na ruszcie stalowym

rynna z bl. cynkowiej
śr. 10cm

10x10

RZUT

B

A

ELEWACJA FRONTOWA

DETAL MOCOWANIA RYNNY
SKALA 1:10

+262.28
+262.15

blacha tytanowo - cynkowa
grub. 0,7 mm s = 37 cm

+262.98

+262.825

szyna
100mm

+262.53

rury blacha cynkowana śr. 25cm
mocowane do konstrukcji budynku

+262.11
+262.11

+262.13

zamurować okno
lico ceglane
rura spustowa
śred. 10 cm

+260.17

+260.11

+260.09

+260.05

+260.07

izol. pionowa wg opisu

ELEWACJA TYLNA

PRZEKRÓJ A-A

+260.13

izol. pionowa wg opisu

posadzka betonowa zbrojona siatką 4,5mm
12x12cm - beton B20 15cm
2xpapa asfaltowa klejona na zkładach
chudy beton 5cm
piasek 30cm

posadzka betonowa zbrojona siatką 4,5mm
12x12cm - beton B20 15cm
2xpapa asfaltowa klejona na zkładach
chudy beton 5cm
piasek 30cm

PRZEKRÓJ B-B

autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudło"
41-605 Świętochłowice ul. Moniuszki 3/8 tel.,fax: 0/32 245 39 61

zadanie
inwestycyjne

Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno-handlową
wraz z pełną modernizacją budynku

adres
projekt

Będzin, dworzec kolejowy Będzin Miasto dz. nr 27
Projekt wykonawczy przebudowy budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie
na działce nr 27

nazwa rys.

Projekt remontu budynku gospodarczego

branża

Architektura i Konstrukcja

edycja

projektował

mgr inż. arch. Jan Pudło upr. proj. 482/85

skala:

sprawdził

mgr inż. arch. Piotr Kózka upr. proj. 1275/94
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1 : 50; 1:10
AB 33

