1 POSADZKA HOLU I TUNELU
- płytki gres porcellanato 9,2 i 8,7mm z dylatacjami jak posadzka
+ przygotowanie do płytkowania
- grunt pod płytkowanie
- posadzka betonowa B20 zbrojona siatką śr. 3,5mm 10x10cm
z dylatacjami 12mm max wymiary pola 12m x 12m - grub. 8cm.
- izolacja - papa asfaltowa klejona na zakładkach
- izolacja - folia PE budowlana
- grunt pod posadzkę betonową - podsypka piaskowa
- istniejące warstwy posadzkowe
1" POSADZKA HOLU I TUNELU
- płytki gres porcellanato 9,2 i 8,7mm z dylatacjami jak posadzka
+ przygotowanie do płytkowania
- grunt pod płytkowanie
- posadzka betonowa B20 zbrojona siatką śr. 3,5mm 10x10cm
z dylatacjami 12mm max wymiary pola 12m x 12m - grub. 8cm.
- izolacja - papa asfaltowa klejona na zakładkach
- izolacja - folia PE budowlana
- beton w spadku
- istniejące warstwy posadzkowe

14,98

4

DACH PRZERABIANY
OD STRONY PODWÓRKA
- papa termozgrzewalna w kolorze
jak na pozostałych dachach
- deski 2,5 cm
- krokwie 12 x 15 cm
- wełna mineralna 20cm
- folia PE paroszczelna 2x
- płyta stropowa istniejąca
- tynk cement.-wapienny klasy III
zacierany na gładko i szpachlowany gipsem

14,42

12,62

istniejący dach
tynk cem-wap. kl III
11,17

11,17

9 STROP NAD WEJŚCIEM DO POM. PEC
- płytki gres porcellanato 9,2 i 8,7mm z dylatacjami jak posadzka
+ przygotowanie do płytkowania
- posadzka betonowa B20 zbrojona siatką śr. 3,5mm 10x10cm
z dylatacjami 12mm max wymiary pola 12m x 12m - grub. 8 cm.
- izolacja - papa asfaltowa klejona na zakładkach
- izolacja - folia PE budowlana
- strop żelbetowy zbrojony siatką 8mm 10x10cm B20 - 12cm
- ocieplenie styropian 15cm
- płyta Fermacell 1,25cm naruszcie stalowym

9,70

8,06

8,06

10

schody kręcone
wg rys. AB 26

PERON

balustrada tarasu
wg rys. AB 21
tablica informacyjna PKP

4

10

DACH PRZERABIANY OD STRONY
PODWÓRKA Z UZUPEŁNIONYM STROPEM
- papa termozgrzewalna kolot tak jak pozostałych dachach
- deski 2,5 cm
- krokwie 12 x 15 cm
- wełna mineralna 20cm
- folia PE paroszczelna 2x
- strop żelbetowy zbrojony siatką 8mm 10x10cm - 12cm
- pustka
- ocieplenie styropian 15cm
- płyta Fermacell 1,25cm naruszcie stalowym

Nadproże 4 I 200
poz. 2.2.4. L=475 cm

ściany szklane
wg rys. AB 19

OGRÓDEK

ściany szklane
wg rys. AB 19

11
3,54

lokal komercyjny
0.4

53

hall
0.1

2,39

lokal komercyjny
0.5

podcień

ścianę wyremontować
wg opisu p. A.2.11.5.

1"

ścianę wyremontować
wg opisu p. A.2.11.4.

9

Nadproże 4 I 100, l=240cm
z zewnątrz nadproże płaskie z
cegły cem na płask

11
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piwnice

piwnice

schody do
pom. PEC
ława fundamentowa 30x30cm
zbrojona 4 fi14 A-III,
strzemiona fi 6 20x20cm co 30cm

4

+/-0,00=256,85m npm

pom. PEC

beton
wyrównawczy

- izolacja 2 x lepik asfaltowy
- tynk rapowany
- mur fund. z bloczków beton. gr, 58cm
- mur istniejący
- tynk cem-wap. kl III

1

1
5%

ścianę 1/2 cegły
dobudować
wg opisu p. A.2.11.6.

DOBUDOWANA ŚCIANA
PRZY SCHODACH DO WYMIENNIKOWNI

1,10

270

Nadproże 4 I 100
poz. 2.2.3. L=250 cm

PODWÓRKO

3,54

Przekrój B-B

-2,90

posadzka betonowa istniejąca
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1 POSADZKA HOLU I TUNELU
- płytki gres porcellanato 9,2 i 8,7mm z dylatacjami jak posadzka
+ przygotowanie do płytkowania
- grunt pod płytkowanie
- posadzka betonowa B20 zbrojona siatką śr. 3,5mm 10x10cm
z dylatacjami 12mm max wymiary pola 12m x 12m - grub. 8cm.
- izolacja - papa asfaltowa klejona na zakładkach
- izolacja - folia PE budowlana
- grunt pod posadzkę betonową - podsypka piaskowa
- istniejące warstwy posadzkowe
1" POSADZKA HOLU I TUNELU
- płytki gres porcellanato 9,2 i 8,7mm z dylatacjami jak posadzka
+ przygotowanie do płytkowania
- grunt pod płytkowanie
- posadzka betonowa B20 zbrojona siatką śr. 3,5mm 10x10cm
z dylatacjami 12mm max wymiary pola 12m x 12m - grub. 8cm.
- izolacja - papa asfaltowa klejona na zakładkach
- izolacja - folia PE budowlana
- beton w spadku
- istniejące warstwy posadzkowe

14,98

4

DACH PRZERABIANY
OD STRONY PODWÓRKA
- papa termozgrzewalna w kolorze
jak na pozostałych dachach
- deski 2,5 cm
- krokwie 12 x 15 cm
- wełna mineralna 20cm
- folia PE paroszczelna 2x
- płyta stropowa istniejąca
- tynk cement.-wapienny klasy III
zacierany na gładko i szpachlowany gipsem

14,42

12,62

istniejący dach
tynk cem-wap. kl III
11,17

11,17

9 STROP NAD WEJŚCIEM DO POM. PEC
- płytki gres porcellanato 9,2 i 8,7mm z dylatacjami jak posadzka
+ przygotowanie do płytkowania
- posadzka betonowa B20 zbrojona siatką śr. 3,5mm 10x10cm
z dylatacjami 12mm max wymiary pola 12m x 12m - grub. 8 cm.
- izolacja - papa asfaltowa klejona na zakładkach
- izolacja - folia PE budowlana
- strop żelbetowy zbrojony siatką 8mm 10x10cm B20 - 12cm
- ocieplenie styropian 15cm
- płyta Fermacell 1,25cm naruszcie stalowym

9,70

8,06

8,06

10

PERON

balustrada tarasu
wg rys. AB 21

schody kręcone
wg rys. AB 26

tablica informacyjna PKP

4

10

DACH PRZERABIANY OD STRONY
PODWÓRKA Z UZUPEŁNIONYM STROPEM
- papa termozgrzewalna kolot tak jak pozostałych dachach
- deski 2,5 cm
- krokwie 12 x 15 cm
- wełna mineralna 20cm
- folia PE paroszczelna 2x
- strop żelbetowy zbrojony siatką 8mm 10x10cm - 12cm
- pustka
- ocieplenie styropian 15cm
- płyta Fermacell 1,25cm naruszcie stalowym

Nadproże 4 I 200
poz. 2.2.4. L=475 cm

ściany szklane
wg rys. AB 19

OGRÓDEK

ściany szklane
wg rys. AB 19

11
3,54

lokal komercyjny
0.4

53

hall
0.1

2,39

lokal komercyjny
0.5

podcień

ścianę wyremontować
wg opisu p. A.2.11.5.

PODWÓRKO

ścianę wyremontować
wg opisu p. A.2.11.4.

ścianę 1/2 cegły
dobudować
wg opisu p. A.2.11.6.

9
beton
wyrównawczy

11
schody do
pom. PEC
ława fundamentowa 30x30cm
zbrojona 4 fi14 A-III,
strzemiona fi 6 20x20cm co 30cm

posadzka betonowa istniejąca

- izolacja 2 x lepik asfaltowy
- tynk rapowany
- mur fund. z bloczków beton. gr, 58cm
- mur istniejący
- tynk cem-wap. kl III

4

1

1
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Nadproże 4 I 100, l=240cm
z zewnątrz nadproże płaskie z
cegły cem na płask

DOBUDOWANA ŚCIANA
PRZY SCHODACH DO WYMIENNIKOWNI

1,10

270

Nadproże 4 I 100
poz. 2.2.3. L=250 cm

1"

3,54

piwnice

pom. PEC

piwnice

zadanie
inwestycyjne

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

adres

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

projekt
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