
projektowana zabudowa g-k 30x45 cm
malowanie

monta  miski ust powe,
uzupoe nienie p ytek posadzkowych po pod czeniu muszli,
wymiana drzwi p ycinowych azienkowe, "80"

malowanie sufitu wsp. 1.25

H = 2,80 m

projektowana zabudowa g-k 30x45 cm
malowanie cian i sufitu,
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zabudowa z p yt g-k gr. 12.5 mm

zdemontowa  tale yki i mimo rody,
zamontowa  korki 1/2'  i uzupe ni  p ytki

ciana do rozbiórki,
przebudowa inst. elektrycznej

demonta  wentylacji Ø400

demonta  umywalki i zlewu

demonta  i monta  kabiny natryskowej,
skucie i uzupe nienie p ytek na posadzce,
pod czenie miski ust powej,
wymiana drzwi p ycinowych na azienkowe"80",

wymiana wszystkich drzwi na pe ne z PCV
szer. "100" (szeroko  dostosowa
                   do istniej cego otworu)
uzupe ni  p ytkami o cie a po osadzeniu drzwi,

wymiana wyk adziny Tarket z wykonaniem coko u
na cianie o wys. 10 cm, wyk adzina zgrzewana
roboty malarskie na cianach i syficie,

wstawi  szyb  termo. 55x57 cm

monta  wyk adziny PCV Tarket z wywini ciem na ciany na wys. 10 cm
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uzupe ni  tynk w na wietlu

osadzenie drzwi z PCV

zawilgocona ciana

monta  wyk adziny PCV Tarket z wywini ciem
na ciany na wys. 10 cm
sku  zawilgocone tynki,

osuszy ciany,
wykona  izolacj  np. 2x Abizol,

uzupe ni  tynki,
uzupe ni  p ytki na cianie,

wykona  malowanie cian i sufitu,
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PROJEKTANT

Bran a: budowlana

INWESTOR:

INWESTYCJA:

REMONT POMIESZCZE  PIWNICY PO MEDYCYNIE PRACY
W BUDYNKU NR 1

W WSPL SP ZOZ,  W GRUDZI DZU

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ

ul. LEGIONÓW 57  86300 GRUDZI DZ
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