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reperacja uszkodzonego ceglanego
 sklepienia grub. 1 cegły

wymiana uszkodzonych belek
na 4   140

reperacja żelbetowego gzymsu

wymiana uszkodzonych belek
na 4   140

wymiana uszkodzonych schodów na
nowe z zachowaniem gabarytów
schodów dotychczsowych  wraz z
wymianą uszkodzonej stalowej rury
oraz wykonaniem nowej stalowej
balustrady

wymiana skorodowanych
cegieł ceglanego parapetu
na cegły klinkierowe

reperacja ceglanej lukarny
+ uzupełnienie cegła na płask
+ nowa obróbka blacharska
+ reperacja stalowych krat

wymiana uszkodzonych belek
na 4   140

nowe opierzenie

rozbiórka skorodowanych stalowych
elementów nieczynnej windy osobowej

nowa balustrada
i nowe ceglane tralki
z cegły klinkierowej

wymiana konstrukcji stropu

PRZEKRÓJ   A-A ELEWACJA WSCHODNIA

wymiana filarka
 żelbetowego 20x20cm

wymiana filarka
 żelbetowego 20x20cm

wyłaz dachowy

ø60/5 rura ocynkowana
maszt stalowy zabezpieczony
instalacją odgromową

tuleja stalowa na rurę ø60

blacha cynkowana
deski
płyta żelbetowa

wyłaz dachowy

ø60/5 rura ocynkowana
maszt stalowy zabezpieczony
instalacją odgromową

tuleja stalowa na rurę ø60

blacha cynkowana
deski
płyta żelbetowa

zabezpieczenie otworu siatką
ogrodzeniową stalową ocynkowaną
w ramie stalowej z L 50x50x5
zakotwionej do muru

zabezpieczenie otworu siatką
ogrodzeniową stalową ocynkowaną
w ramie stalowej z L 50x50x5
zakotwionej do muru
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INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŚWIDWIN, 78-300 ŚWIDWIN, ul. 3 MAJ  1
DATA:

NUMER RYS.

MARZEC
2009r.

SKALA:

1:100

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM

OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.

PRZEKRÓJ PIONOWY A-A oraz ELEWACJA WSCHODNIA
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stalowa drabina
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LEGENDA:

fragment ceglanego przemurowania w konstrukcji filara
wymurowanego z ciosanych kamieni granitowych do
uzupełnienia ubytków, odsolenia  oraz wymiany
uszkodzonych spoin.

mur kamienny licowny od zewnątrz ociosanymi
kamieniami granitowymi do uzupenienia ubytków,
odsolenia oraz wyminy uszkodzonych spoin.

LEGENDA:

mur kamienny licowny od zewnątrz ociosanymi
kamieniami granitowymi do uzupenienia ubytków,
odsolenia oraz wyminy uszkodzonych spoin.

IPROJEKT REMONTU WIEŻY WIDOKOWEJ
"BISMARKA" w ZABYTKOWYM PARKU MIEJSKIM

przy ul. DRAWSKIEJ  w ŚWIDWINIE

GŁÓWNY AUTOR OPRACOWANIA PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

SPRAWDZAJĄCY W BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

SPRAWDZAJĄCY W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJPROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

nowe łaty, deski 2.5 cm, papq x1,
pokrycie z blachy tytan -cynk w "KARO"

+ bloczki do flagi

18,37

tytuł rysunku:
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0,00
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