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stosować nasady kominowe
wspomagające went. graw.

257

264

28

36

roleta

260

- wykończenie podłogi
- wylewka cementowa 5 cm
- folia
- polistyren ekstrudowany
lub styropian twardy 15 na zakładkę
λ=0,036 W/mK
- iz. pozioma - papa termozgrzewalna
- podłoże betonowe
- zagęszczona podsypka piaskowa
pracownia architektoniczna
a r c h i t e k t
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izolacja fundamentów wg systemu Ceresit
fundament na styku z wodą

fundamnety wg. rysunków konstrukcyjnych
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z uwagi na poziom wód gruntowych
zaleca sie wykonanaie drenażu wokół budynku

z uwagi na poziom wód gruntowych
zaleca sie wykonanaie drenażu wokół budynku
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Zespół dziewięciu budynków
mieszkalnych jednorodzinnych
wolnostojących
gm. Rokietnica, Rogierówko
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fundamnety wg. rysunków konstrukcyjnych
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izolacja fundamentów wg systemu Ceresit
fundament na styku z wodą

- wykończenie podłogi
- wylewka cementowa 5cm
- styropian akustyczny 5 cm
- strop wg proj. konstrukcji
- tynk cem.-wap. 1,5cm
- gładź gipsowa
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ściana międzylokalowa Porotherm Aku 25/37.5 lub silka A plus
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najniższa rzędna przy budynku -0,45
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C7 Pracownia Architektoniczna Jacek Roszyk
dowolny: 47,0 x 29,6 cm <txt>
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wspólna dla obydwu lokali
przestrzeń konstrukcyjna
nieocieplona

30

wspólna dla obydwu lokali
przestrzeń konstrukcyjna
nieocieplona

9,50

-pokrycie dachowe - dachówka
-łaty/kontrłaty,
-folia
-wiązar wg konstrukcji
-wełna mineralna 20 cm,
-parolizolacja - folia refleksyjna,
-podbicie z płyt G-K na ruszcie stalowym

tytuł rysunku
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