
GSPublisherVersion 68.17.90.25

tel. (091) 434 73 43    fax.(91) 435 19 95

70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12

e-mail: info@biurometropolis.pl    www.biurometropolis.pl

METROPOLIS

bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian
ten projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim

INWESTOR:

BRANŻA:

TEMAT RYSUNKU:

FAZA:

SKALA:

arch. Remigiusz Smolik
upr. nr 18/97- Szczecin
specjaność architektoniczna

mgr inż. arch. Marta Sutowska
specjalność architektoniczna

Gmina Olesno
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

ADRES:

INWESTYCJA:

GŁÓWNY PROJEKTANT: podpis :

OPRACOWANIE:

tel. (091) 434 73 43    fax.(91) 435 19 95

biuro architektoniczne
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12

e-mail: info@biurometropolis.pl    www.biurometropolis.pl

METROPOLIS

bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian
ten projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim

podpis :

INWESTOR:

BRANŻA:

TEMAT RYSUNKU:

FAZA:

NR RYS:SKALA:

P.W.

DATA:

grudzień 2018

SPRAWDZAJĄCA: podpis :

arch. Małgorzata Pruchnicka
upr. nr 2/ZPOIA/2004 - Szczecin
specjaność architektoniczna

MODERNIZACJA KOMPLEKSU
BASENÓW OTWARTYCH W OLEŚNIE

- ETAP I - BUDOWA KĄPIELISKA

Olesno, ul. Tadeusza Kościuszki 17
dz. nr 2114, 2118, 2216, 2131, 2132,

2213, 2214, 2232, 2206,
fragmenty 2135,2128

obręb 68 Olesno

L.p. Akcesorium Ilustracja poglądowa Liczba sztuk/Ilość Opis

lustro
[L]

1. pom. 008a: 106 cm x 360 cm - 1 szt.
                   106 cm x 510 cm - 1 szt.
pom. 011a: 106 cm x 310 cm - 1 szt.
                   106 cm x 402 cm - 1 szt.
pom. 010:  117 cm x 150 cm - 1 szt.

ŁĄCZNIE: 5 szt.
2. dozownik mydła w pianie

[PM]

klejone do ściany nad zlewem,
 wymiary wg wymiarów zgodnych z rysunkiem;

3.

pom. 008a: 5 szt.
pom. 011a: 5 szt.
pom. 010: 1 szt.

ŁĄCZNIE: 11 szt.

duża pojemność dozownika 2500 dawek,
łatwy w użyciu dla dzieci czy osób starszych, wytrzymała konstrukcja,
plastikowy pojemnik, kolor szary, smukły dozownik,
wymiary gł. 10,5 x 11,3 x wys. 28,6 cm;

kosz na odpadki
[Ś]

pom. 008a: 2 szt.
pom. 011a: 2 szt.

ŁĄCZNIE: 4 szt.

Kosz z uchylna pokrywą; wymiary: gł. 28,9 x 38,9 x  wys. 62,9 cm,
kolor szary (bez dodatków kolorystycznych), pojemność 50 litrów,
plastikowy trwały kosz, możliwość mocowania do ściany, wyposażony
w zdejmowaną pokrywę, całkowicie schowany worek na odpady;
prosta wymiana worków; wyposażony w kółka- łatwe otwieranie;

Mały kosz na odpadki, plastikowy kosz, poj. 5l, kolor biały (bez
dodatków kolorystycznych), montowany do ściany na wys. 5cm od
posadzki, trwały kosz z samozamykającą się pokrywą, łatwy w
utrzymaniu czystości, wymiary: gł. 16 x 19 x wys. 33,8 cm;

4. pom. 008b: 5 szt.
pom. 011b: 2 szt.
pom. 010: 1 szt.

ŁĄCZNIE: 8 szt.

mały kosz na odpadki
[MŚ]

5. elektryczna suszarka do rąk
[SU]

pom. 008a: 2 szt.
pom. 011a: 2 szt.

ŁĄCZNIE: 4 szt.

Elektryczna  suszarka do rąk, suszarka kieszonkowa; prędkość powietrza
690km/h, brak nagrzewnicy, czas suszenia 10s, certyfikat HACCP, niski
poziom hałasu, niskie koszty utrzymania; higieniczna (wyposażona w filtry,
pokryta antybakteryjną powłoką); bezdotykowa obsługa; suszarka posiada
szczeliny w kształcie muszli; wytrzymała konstrukcja, wandaloodporna; kolor
biały; wymiary gł. 24,7 x 30,3 x wys. 66,1 cm; rekomentowane wysokości
montażu mierzone od podłogi do spodu urządzenia: kobiety: 31,5cm,
mężczyźni: 39cm, dzieci lub osoby NPS 21,5 cm(wysokość montażu
urządzenia należy dostosować do funkcji pomieszczenia; wymiary +/- 5cm);
przepływ powietrza uruchamiany bezdotykowo przy udziale czujników
podczerwieni;bezpieczna dla środowiska;

6. poręcz dla niepełnosprawnych
przy misce ustępowej
[R]

pom. 010: 2 szt.

ŁĄCZNIE: 1 szt.

rura stalowa, odporne na wilgoć i korozję, malowane proszkowo na
kolor RAL 7035; jedną poręcz wyposażyć w uchwyt na papier
toaletowy;

7. poręcz dla niepełnosprawnych
pod prysznicem
[R]

pom. 010: 1 szt. rura stalowa, odporne na wilgoć i korozję, malowane proszkowo
na kolor RAL 7035;

8. dozownik papieru
toaletowego
[T]

pom. 008b: 5 szt.
pom. 011b: 2 szt.

ŁĄCZNIE: 7 szt.

z automatyczną zmianą rolek, miesci dwie rolki papieru po 100m,
duża pojemność dozownika, wykorzystana rolka nie spada na
podłogę, smukły dozownik, plastikowy pojemnik, kolor biały,
wymiary gł. 14,0 x 18,4 x wys. 34,4 cm;

9. szczotka do muszli
[SZ] Szczotka do muszli z uchwytem mocowanym do ściany tuba z

pokrywką, stal matowa, wymiary: gł. 10,1 x 8 x wys. 39 cm,
uchwyt przykręcany do ściany; wyjmowany wkład z tworzywa
sztucznego; rączka szczotki z klapą zapobiegającą wydosyaniu
się zapachów;

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PWA.15 - PWA.17 (KŁADY ŁAZIENEK)

+ (x1)

10. siedzisko podprysznicowe
[SP]

ŁĄCZNIE: 2 szt.

ŁĄCZNIE: 7 szt.

ŁĄCZNIE: 1 szt.

pom. 008b: 5 szt.
pom. 011b: 2 szt.

pom. 010: 1 szt.

-

WYKAZ AKCESORIÓW ŁAZIENEK
OGÓLNODOSTĘPNYCH

PWA.19
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