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  Jako projektant przebudowy budynku Pływalni w Śremie, przy 

ul. Staszica 1A na działkach nr ewid. 2304/1, 2590/1, gmina Śrem 

oświadczam, iż projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzień opracowania 

projektu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 



  
 

Pracownia Projektowa „GOYA” Sławomir Gierliński 
Pl. Niepodległości 32, 62-035 Kórnik 

G O Y A 
Sławomir Gierliński   

 
 

1. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

1.1.Położenie i obszar. 
 

Opracowywany budynek Pływalni Miejskiej zlokalizowany jest w Śremie przy ul. 

Staszica 1A, na działkach nr ewid. 2304/1, 2590/1. Nawierzchnia działki przy 

projektowanym budynku jest mało zróżnicowana i jest na poziomie rzędnej 80,80 m 

n.p.m. przed głównym wejściem do budynku.  

Działka ma powierzchnię: 10458,00m2. 

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków. 
 

1.2.Sąsiedztwo i zabudowa istniejąca. 
 

Działki nr 2304/1, 2590/1 objęte terenem inwestycji graniczą z drogą dojazdową (ul. 

Staszica) od strony północno-zachodniej. Z pozostałych stron przedmiotowe działki 

graniczą z działkami zabudowanymi budynkami szkoły i zakładem pracy Odlewnia 

Żeliwa. Na przedmiotowych działkach znajduje się przedmiotowy budynek Pływalni 

oraz obiekt lodowiska.  
 

1.3.Warunki gruntowo-wodne. 
 

Podstawę opracowania posadowienia fundamentów stanowi dokumentacja 

geotechniczna wykonana przez Pracownię „Geoperitus”, w grudniu 2015r. Szczegółowe 

dane geotechniczne zawarto w tymże opracowaniu. 

 

Rozbudowywany obiekt zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych 

warunkach geotechnicznych i nie jest dla niego wymagane sporządzenie dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej. 

W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania wykopów, obecności wody 

gruntowej lub innych wątpliwych warunków gruntowych, należy wstrzymać roboty i 

powiadomić projektanta. Po wykonaniu wykopu zostanie przeprowadzona analiza stanu 

podłoża gruntowego – ewentualna korekta wymiarów fundamentów zostanie 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 

 

Na terenie zabudowy występują proste warunki gruntowe. Warstwy gruntu, na które 

głównie składają się grunty piaszczyste, są jednorodne i ułożone równolegle do 

powierzchni terenu. 
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1.4.Koncepcja zagospodarowania.  

 Zaprojektowano przebudowę i remont budynku Pływalni Miejskiej w Śremie. 

Opracowywany obiekt jest budynkiem usługowym w zakresie rekreacji i sportu, 

wolnostojącym, trzykondygnacyjnym z antresolą i podpiwniczeniem. 

Bryła budynku, powierzchnia zabudowy, wysokość budynku, kąt nachylenia dachu oraz 

inne główne parametry charakterystyczne obiektu pozostają bez zmian.    

 Projektowana jest przebudowa budynku Pływalni Miejskiej. W zakres prac 

wchodzić będzie: 

 Wykonanie nowej niecki żelbetowej o wymiarach 25,0m x 12,5m i głębokości 

od 1,20m do 2,00m. Basen przewidziano jako sześciotorowy. W zakres 

wykonania nowej niecki żelbetowej wchodzi również wykonanie przyległych 

stropów. Nieckę obłożyć folią na izolacji. 

 Remont basenu dla dzieci z atrakcjami. W zakresie remontu wchodzić będzie 

wyburzenie istniejącego basenu wraz z całym obszarem stropu planowanego 

pod zakres nowej niecki basenowej przewidzianej dla Najmłodszych. Oparcie 

stropu na elementach istniejących i projektowanych podporach żelbetowych i 

stalowych. Dla podparcia projektuje się słupy stalowe i żelbetowe oparte na 

fundamentach żelbetowych. Nieckę obłożyć folią na izolacji. W basenie 

planuje się usytuowanie następujących atrakcji: wodny plac zabaw wraz ze 

zjeżdżalnią, hydra, śmigło, słonik, kwiat storczyk, małpka, muchomor i pączek. 

 Wymiana zjeżdżalni na nową wraz z wanną hamowną i schodami ze stali 

nierdzewnej. 

 Remont basenu do nauki pływania. W zakresie remontu przewiduje się 

wymianę warstw okładzinowych wraz z izolacjami i układem odwodnienia. 

Planuje się aranżację części sanitarnej oraz ustawienie nowych urządzeń. 

Istniejące płytki przewidziano do skucia. Nieckę obłożyć folią na izolacji. 

 Remont części SPA. W zakresie remontu planowane jest wyburzenie 

istniejących ścian działowych oraz wzmocnienie stropu w obrębie jacuzzi. 

Projektuje się nową aranżację ścian, saun i wyposażenia. Dla klientów 

przewidziano: 3 sauny (sucha, mokra, infrared – na podczerwień), 2 jacuzzi,  

2 leżaki ceramiczne, prysznice ślimakowe, kuwety do moczenia stóp. Przy 

SPA będzie zlokalizowane zaplecze szatni i sanitarne wyposażone w miski 

ustępowe i umywalki. Jednym z elementów dekoracyjnych będzie 

wyposażenie SPA w tzw. wodospad. Dla odpoczynku i rekreacji zlokalizowane 

w tej strefie będą również ławki i masażery. 

 

 

 

 

 



  
 

Pracownia Projektowa „GOYA” Sławomir Gierliński 
Pl. Niepodległości 32, 62-035 Kórnik 

G O Y A 
Sławomir Gierliński   

 
 

 Wykonanie w miejscu wyburzonych trybun i szatni nowej kawiarni 

dwupoziomowej z fasadą szklaną od strony basenu. Nowy układ szatni 

zlokalizowany będzie w miejscu szatni wyburzonych, zaś powyżej na 

kondygnacji II piętra planuje się kawiarnię z antresolą. Planowane jest 

wykonanie fragmentu stropu nad I piętrem i stropu nad II piętrem. Konstrukcję 

wsporczą stropów i fasady projektuje się jako stalową. 

 Zmiana aranżacji wnętrza części pływalni w zakresie korekty ścianek 

działowych, odświeżenie pomieszczeń ( w zakresie szpachlowania, malowania 

ścian, ułożenie nowych okładzin podłóg, nowych drzwi wewnętrznych i części 

drzwi zewnętrznych) i komunikacji ogólnej z dostosowaniem do obecnie 

obowiązujących wymagań PPOŻ., BHP i higieniczno-sanitarnych. Ponadto 

planowane jest wykonanie wzmocnienie fragmentów stropu z uwagi na 

urządzenia w strefie SPA oraz otwory instalacji wentylacji mechanicznej. 

 Remont elewacji tylnej. Planuje się demontaż istniejących fasad, zamurowanie 

otworów od strony SPA i fragmentów przy wyjściu na lodowisku. Na poziomie 

basenu do nauki pływania projektuje się wykonanie muru z komorą nawiewną 

o wysokości 1,0m. Na poziomie dużej niecki basenowej projektuje się 

rozbiórkę istniejącej fasady i obudowy z płyt warstwowych, demontaż 

konstrukcji stalowej. Nową konstrukcję pod fasadę wykonać jako stalową, a 

pozostałe fragmenty ścian w miejscach płyt warstwowych wykonać jako 

murowane z usztywnieniem elementami żelbetowymi. 

 Montaż nowej windy wewnętrznej z parteru na I i II piętro. Projektuje się 

wyburzenie istniejącej windy osobowej wraz z podkonstrukcją i fundamentami. 

W jej miejscu planowane jest zlokalizowanie nowego szybu żelbetowego na 

projektowanym fundamencie płytowym. Szyb windowy zaprojektowano jako 

żelbetowy. Ponadto planowana jest rozbiórka stropu nad częścią klatki 

schodowej i wykonanie nowego z uwzględnieniem otworów pod montaż klap 

dymowych oraz nadbudówki szybu windowego. 

 Zamurowania i przekucia części otworów okiennych i drzwiowych w elewacji. 

Z uwagi na obowiązujące przepisy przeciwpożarowe projektuje się 

zamurowania części otworów okiennych i wykonania otworów wentylacyjnych  

 Remont dachu Pływalni. Planowane jest zdemontowanie pokrycia z płyt 

warstwowych nad Pływalnią, oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej 

oraz wykonanie nowych warstw pokrycia wraz z orynnowaniem i opierzeniami. 

 Remont schodów zewnętrznych ewakuacyjnych przy części Pływalni. Planuje 

się wyburzenie istniejącej klatki schodowej ewakuacyjnej z budynku i 

wykonanie nowej w konstrukcji stalowej ze stopniami i podestem z krety 

Wema na fundamentach żelbetowych. 

 W zakresie opracowania w oznaczonym na rzutach kondygnacji obszarze 

przewiduje się wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, 

teletechnicznych, wentylacji mechanicznej oraz technologii basenowej wg 

projektów branżowych. 
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 Odświeżenie elewacji budynku wraz z demontażem blach stalowych z elewacji 

frontowej i tylnej. W zakresie odświeżenia wchodzić będzie wykonanie 

wyprawek w miejscach uszkodzeń elewacji oraz odmalowanie całości budynku. 

 Wykonanie utwardzenia przy budynku. Planowane jest ułożenie kostki poz-

bruk od frontu budynku w celu możliwości dojazdu wozów straży pożarnej i 

poprawienia komfortu komunikacji pieszej dla Klientów obiektu. 

 

 Główne wejście do obiektu usytuowano od strony elewacji południowo-

zachodniej. 

 Dojście i dojazd do budynku oraz miejsca parkingowe wyłożone kostką poz-

bruk, betonową. Pozostała część terenu przeznaczona pod zieleń niską. Wokół budynku 

zalecana opaska betonowa lub z kostki brukowej o szerokości min. 50cm.  

 Parking dla samochodów osobowych istniejący, zlokalizowany przy                         

ul. Staszica,  miejsca parkingowe zlokalizowane przy ul. Staszica, poza zakresem 

opracowania. Miejsca parkingowe utwardzone, nawierzchnia asfaltowa. 

 Na terenie posesji znajdują się pojemniki na odpady stałe, istniejące, poza 

zakresem opracowania. 

 Teren posesji wygrodzony od strony bocznej i tylnej, od strony frontowej 

skwer zieleni i utwardzenia. 
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1.5.Zakres oddziaływania inwestycji.  

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji mieści się w granicach 

przedmiotowych działek nr 2304/1, 2590/1. 

 

1.6.Wpływ inwestycji na środowisko.  

Wpływ obiektu na środowisko – ochrona środowiska: 

Projektowany obiekt nie wpływa niekorzystnie na środowisko. 

 Wpływ obiektu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i 

podziemne: Przebudowa nie wpłynie niekorzystnie na glebę i wody zarówno 

powierzchniowe jak i podziemne. 

 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 

podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: nie dotyczy, 

 Rodzaj i wytwarzanie odpadów: w projektowanym budynku wytwarzane będą 

odpady stałe odbierane i utylizowane przez odpowiednią firmę zajmującą się 

wywozem śmieci. Lokalizacja miejsc na śmieci – na terenie posesji, istniejące. 

Odpady będą segregowane, natomiast baterie i inne tego typu odpady będą 

składowane w odpowiednich pojemnikach do tego przeznaczonych. 

  Właściwości akustyczne oraz emisje drgań: nie dotyczy. 

 Ochrona powietrza: inwestycja nie będzie powodować zanieczyszczeń 

powietrza ponad poziomy dopuszczalne. 

 Ochrona wód: inwestycja nie spowoduje skażenia wód, w tym zachwiania 

poziomu ilości wody zapewniającego ochronę równowagi biologicznej. 

 Ochrona gleby: inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi, 

 Ochrona przed hałasem, wibracjami, i polami elektromagnetycznymi: budynek 

nie przekroczy  wartości normatywnych w odniesieniu do hałasu. 

 Inwestycja nie znajduje się w granicach terenu eksploatacji górniczej. 
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1.7.Komunikacja, dojścia, dojazdy. 
 

 Wjazd i wejście na działkę istniejące, od ul. Staszica.  

 Główne wejście do obiektu usytuowano od strony elewacji południowo-

zachodniej. 

 Dojście i dojazd do budynku oraz miejsca parkingowe wyłożone kostką poz-

bruk, betonową. Pozostała część terenu przeznaczona pod zieleń niską. Wokół budynku 

zalecana opaska betonowa lub z kostki brukowej o szerokości min. 50cm.  

 

1.8.Uzbrojenie terenu. 
 

 Sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i cieplika miejskiego 

podłączone do istniejącego budynku Pływalni Miejskiej.  

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzone będą do kanalizacji miejskiej. 

Woda opadowa z dachu odprowadzona będzie na teren działki za pomocą rynien i rur 

spustowych.  

Ogrzewanie z cieplika miejskiego PEC, przyłącze wykonane do pomieszczeń 

technicznych w piwnicy.  

Budynek wyposażony w wentylację grawitacyjną i mechaniczną. 

Projekty branżowe wg oddzielnego opracowania. 

Ewentualne zmiany stanowić będą temat osobnego, późniejszego opracowania. 
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1.9.Bilans terenu 
 

L.p. Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia 
Procentowo do pow. 

działki 

  [m2] [%] 

1. Zabudowa: 

- budynek Pływalni – istn., proj.   

   remont i przebudowa    

- lodowisko – istn.     

RAZEM:  

 

2962,50 

 

638,75 

3601,25 

 

28,33 

 

6,11 

34,44 

   2. Pow. utwardzone  1679,50 16,06 

3. Pow. biologicznie czynna   5177,25 49,50 

 Razem: 10458,00 100,00 

 Powierzchnia opracowanego terenu 10458,00 100,00 

 

1.10. Mapa zasadnicza - plan zagospodarowania działki, skala 1:500   
      

     Opracował: 
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2. OPIS TECHNICZNY 
 

2.1.Sprawy formalno - prawne 
 

 Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem, 

 

 Program użytkowy Inwestora, 

 

 Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora, 

 

 Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

 

    Wizja lokalna w terenie, 

 

 Normy i normatywy techniczne dotyczące projektowania budynków, 
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2.2. Dane ewidencyjne 

 

 

 

Obiekt:  Budynek Pływalni Miejskiej, wolnostojący, 

trzykondygnacyjny z antresolą, 

podpiwniczony. 

 

 

Adres budowy: Śrem, ul. Staszica 1A,  

 dz. nr ewid. 2304/1, 2590/1, obręb Śrem,   

 gmina Śrem  

 

 

Inwestor:  „Śremski Sport Sp. z o.o.” 

Ul. Staszica 1A 

 63 – 100 Śrem 

                               

 

Data opracowania: maj 2016r. 

 

 

2.3.Dane liczbowe inwestycji 

 
Powierzchnia: 

Powierzchnia działki 2304/1, 2590/1: 10458,00m2 

Powierzchnia zabudowy:  2962,50m2 

Powierzchnia zabudowy (część Pływalni objęta opracowaniem): 1591,07m2 

Powierzchnia całkowita (część Pływalni objęta opracowaniem):  5148,00m2 

Powierzchnia użytkowa (część Pływalni objęta opracowaniem):  4073,50m2  

Kubatura (część Pływalni objęta opracowaniem): 21820,00 m3 
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2.4.Opis lokalizacyjno – architektoniczny 

 
 Zaprojektowano przebudowę i remont budynku Pływalni Miejskiej w Śremie. 

Opracowywany obiekt jest budynkiem usługowym w zakresie rekreacji i sportu, 

wolnostojącym, trzykondygnacyjnym z antresolą i podpiwniczeniem. 

Bryła budynku, powierzchnia zabudowy, wysokość budynku, kąt nachylenia dachu oraz 

inne główne parametry charakterystyczne obiektu pozostają bez zmian.    

Projektowana jest przebudowa budynku Pływalni Miejskiej. W zakres prac wchodzić 

będzie: 

 Wykonanie nowej niecki żelbetowej o wymiarach 25,0m x 12,5m i głębokości 

od 1,20m do 2,00m. Basen przewidziano jako sześciotorowy. W zakres 

wykonania nowej niecki żelbetowej wchodzi również wykonanie przyległych 

stropów. Nieckę obłożyć folią na izolacji. 

 Remont basenu dla dzieci z atrakcjami. W zakresie remontu wchodzić będzie 

wyburzenie istniejącego basenu wraz z całym obszarem stropu planowanego 

pod zakres nowej niecki basenowej przewidzianej dla Najmłodszych. Oparcie 

stropu na elementach istniejących i projektowanych podporach żelbetowych i 

stalowych. Dla podparcia projektuje się słupy stalowe i żelbetowe oparte na 

fundamentach żelbetowych. Nieckę obłożyć folią na izolacji. W basenie 

planuje się usytuowanie następujących atrakcji: wodny plac zabaw wraz ze 

zjeżdżalnią, hydra, śmigło, słonik, kwiat storczyk, małpka, muchomor i pączek. 

 Wymiana zjeżdżalni na nową wraz z wanną hamowną i schodami ze stali 

nierdzewnej. 

 Remont basenu do nauki pływania. W zakresie remontu przewiduje się 

wymianę warstw okładzinowych wraz z izolacjami i układem odwodnienia. 

Planuje się aranżację części sanitarnej oraz ustawienie nowych urządzeń. 

Istniejące płytki przewidziano do skucia. Nieckę obłożyć folią na izolacji. 

 Remont części SPA. W zakresie remontu planowane jest wyburzenie 

istniejących ścian działowych oraz wzmocnienie stropu w obrębie jacuzzi. 

Projektuje się nową aranżację ścian, saun i wyposażenia. Dla klientów 

przewidziano: 3 sauny (sucha, mokra, infrared – na podczerwień), 2 jacuzzi,  

2 leżaki ceramiczne, prysznice ślimakowe, kuwety do moczenia stóp. Przy 

SPA będzie zlokalizowane zaplecze szatni i sanitarne wyposażone w miski 

ustępowe i umywalki. Jednym z elementów dekoracyjnych będzie 

wyposażenie SPA w tzw. wodospad. Dla odpoczynku i rekreacji zlokalizowane 

w tej strefie będą również ławki i masażery. 
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 Wykonanie w miejscu wyburzonych trybun i szatni nowej kawiarni 

dwupoziomowej z fasadą szklaną od strony basenu. Nowy układ szatni 

zlokalizowany będzie w miejscu szatni wyburzonych, zaś powyżej na 

kondygnacji II piętra planuje się kawiarnię z antresolą. Planowane jest 

wykonanie fragmentu stropu nad I piętrem i stropu nad II piętrem. Konstrukcję 

wsporczą stropów i fasady projektuje się jako stalową. 

 Zmiana aranżacji wnętrza części pływalni w zakresie korekty ścianek 

działowych, odświeżenie pomieszczeń ( w zakresie szpachlowania, malowania 

ścian, ułożenie nowych okładzin podłóg, nowych drzwi wewnętrznych i części 

drzwi zewnętrznych) i komunikacji ogólnej z dostosowaniem do obecnie 

obowiązujących wymagań PPOŻ., BHP i higieniczno-sanitarnych. Ponadto 

planowane jest wykonanie wzmocnienie fragmentów stropu z uwagi na 

urządzenia w strefie SPA oraz otwory instalacji wentylacji mechanicznej. 

 Remont elewacji tylnej. Planuje się demontaż istniejących fasad, zamurowanie 

otworów od strony SPA i fragmentów przy wyjściu na lodowisku. Na poziomie 

basenu do nauki pływania projektuje się wykonanie muru z komorą nawiewną 

o wysokości 1,0m. Na poziomie dużej niecki basenowej projektuje się 

rozbiórkę istniejącej fasady i obudowy z płyt warstwowych, demontaż 

konstrukcji stalowej. Nową konstrukcję pod fasadę wykonać jako stalową, a 

pozostałe fragmenty ścian w miejscach płyt warstwowych wykonać jako 

murowane z usztywnieniem elementami żelbetowymi. 

 Montaż nowej windy wewnętrznej z parteru na I i II piętro. Projektuje się 

wyburzenie istniejącej windy osobowej wraz z podkonstrukcją i fundamentami. 

W jej miejscu planowane jest zlokalizowanie nowego szybu żelbetowego na 

projektowanym fundamencie płytowym. Szyb windowy zaprojektowano jako 

żelbetowy. Ponadto planowana jest rozbiórka stropu nad częścią klatki 

schodowej i wykonanie nowego z uwzględnieniem otworów pod montaż klap 

dymowych oraz nadbudówki szybu windowego. 

 Zamurowania i przekucia części otworów okiennych i drzwiowych w elewacji. 

Z uwagi na obowiązujące przepisy przeciwpożarowe projektuje się 

zamurowania części otworów okiennych i wykonania otworów wentylacyjnych  

 Remont dachu Pływalni. Planowane jest zdemontowanie pokrycia z płyt 

warstwowych nad Pływalnią, oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej 

oraz wykonanie nowych warstw pokrycia wraz z orynnowaniem i opierzeniami. 

 Remont schodów zewnętrznych ewakuacyjnych przy części Pływalni. Planuje 

się wyburzenie istniejącej klatki schodowej ewakuacyjnej z budynku i 

wykonanie nowej w konstrukcji stalowej ze stopniami i podestem z krety 

Wema na fundamentach żelbetowych. 

 W zakresie opracowania w oznaczonym na rzutach kondygnacji obszarze 

przewiduje się wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, 

teletechnicznych, wentylacji mechanicznej oraz technologii basenowej wg 

projektów branżowych. 
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 Odświeżenie elewacji budynku wraz z demontażem blach stalowych z elewacji 

frontowej i tylnej. W zakresie odświeżenia wchodzić będzie wykonanie 

wyprawek w miejscach uszkodzeń elewacji oraz odmalowanie całości budynku. 

 Wykonanie utwardzenia przy budynku. Planowane jest ułożenie kostki poz-

bruk od frontu budynku w celu możliwości dojazdu wozów straży pożarnej i 

poprawienia komfortu komunikacji pieszej dla Klientów obiektu. 

 

 Główne wejście do obiektu usytuowano od strony elewacji południowo-

zachodniej. 

 Dojście i dojazd do budynku oraz miejsca parkingowe wyłożone kostką poz-

bruk, betonową. Pozostała część terenu przeznaczona pod zieleń niską. Wokół budynku 

zalecana opaska betonowa lub z kostki brukowej o szerokości min. 50cm.  

 

 Parking dla samochodów osobowych istniejący, zlokalizowany przy                         

ul. Staszica,  miejsca parkingowe zlokalizowane przy ul. Staszica, poza zakresem 

opracowania. Miejsca parkingowe utwardzone, nawierzchnia asfaltowa. 

 Na terenie posesji znajdują się pojemniki na odpady stałe, istniejące, poza 

zakresem opracowania. 

 Teren posesji wygrodzony od strony bocznej i tylnej, od strony frontowej 

skwer zieleni i utwardzenia. 

 Wjazd i wejście na działkę istniejące, od ul. Staszica.  

 

 Sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i cieplika miejskiego 

podłączone do istniejącego budynku Pływalni Miejskiej.  

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzone będą do kanalizacji miejskiej. 

Woda opadowa z dachu odprowadzona będzie na teren działki za pomocą rynien i rur 

spustowych.  

Ogrzewanie z cieplika miejskiego PEC, przyłącze wykonane do pomieszczeń 

technicznych w piwnicy.  

Budynek wyposażony w wentylację grawitacyjną i mechaniczną. 

Projekty branżowe wg oddzielnego opracowania. 

Ewentualne zmiany stanowić będą temat osobnego, późniejszego opracowania. 
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2.5.Opis elementów konstrukcyjnych i architektonicznych 

 

2.5.1 NIECKA ŻELBETOWA 

 

Projektuje się nową nieckę w konstrukcji żelbetowej o wymiarach 

wewnętrznych w warstwach wykończeniowych 25,0x12,5x(1,2-2,0)m. Fundament pod 

nieckę basenową stanowi płyta żelbetowa gr. 50cm (POZ. 3.1) wylewana bezpośrednio 

na istniejącym podbetonie. Od poziomu zbrojenia dolnego płyty fundamentowej należy 

wypuścić zbrojenie słupów żelbetowych (POZ. 1.9, POZ. 1.14).   

Płyta denna niecki basenowej, o schemacie statycznym płyty ciągłej, gr. 25cm 

(POZ. 1.1) usztywniona w obu kierunkach żebrami podłużnymi 35x60 (POZ. 1.7) oraz 

poprzecznymi 35x60 (POZ. 1.6). Ściany skrajne niecki (POZ. 1.2, POZ. 1.4) stanowią 

oparcie dla stropów przyległych do zbiornika, pozostałe ściany (POZ. 1.3, poz. 1.5) są 

monolitycznie połączone z przyległymi do nich stropami.  

Nieckę wykonać w technologii żelbetowej monolitycznej z betonu C 30/37 W8 

zbrojonej prętami żebrowanymi A-IIIN. Krawędzie płyt usztywnione podciągami i 

słupami. Podciągi żelbetowe stanowią belkę ciągłą. Zbrojenie i otulina wg detali na 

rysunku. 

Wykończenie niecki basenowej przyjęto z folii na warstwie izolacji. 

W przypadku zastosowania przerw technologicznych omówić szczegółowo 

miejsca na budowie i wykonać odpowiednie uszczelnienia w miejscach przerw. 

 

 

2.5.2 STROPY MONOLITYCZNE ORAZ ELEMENTY ŻELBETOWE I 

STALOWE PRZYLEGŁE DO NIECKI ŻELBETOWEJ 

 

Projektuje się stropy żelbetowe po obwodzie nowoprojektowanej niecki 

basenowej monolitycznie połączone z konstrukcją ścian niecki (POZ. 1.10, POZ. 1.11) 

oraz oparte na ścianach (POZ. 1.15, POZ. 1.16).  

Strop POZ. 1.10 grubości 25cm zbrojony dwukierunkowo prętami żebrowanymi 

A-IIIN zespolony z konstrukcją ściany POZ. 1.3 z jednej strony, oparty na podciągu 

stalowym HEB260 (POZ. 2.1) kotwionym do słupów istniejących wg detalu „A” 

rysunku A.N-3 z drugiej strony. Strop wykonać w technologii żelbetowej monolitycznej 

z betonu C30/37 W8 zbrojony prętami żebrowanymi A-IIIN. Zbrojenie i otulina wg 

detali na rysunku. 

Strop POZ. 1.11 grubości 40cm zbrojony dwukierunkowo prętami żebrowanymi 

A-IIIN zespolony z konstrukcją ściany POZ. 1.5 z jednej strony, oparty na podciągu 

żelbetowym (POZ. 1.12), którego podpory stanowią słupy żelbetowe (POZ. 1.14) 

zakotwione w płycie fundamentowej. Przyjęto schemat statyczny płyty ciągłej 

usztywnionej podciągami żelbetowymi 35x60 (POZ. 1.13) oraz żebrem 25x40cm (POZ. 

1.17). Strop stanowi oparcie dla ściany frontowej szatni gr. 18cm. Strop wykonać w 
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technologii żelbetowej monolitycznej z betonu C30/37 W8 zbrojony prętami 

żebrowanymi A-IIIN. Zbrojenie i otulina wg detali na rysunku. 

Strop POZ. 1.15 grubości 25cm zbrojony dwukierunkowo prętami żebrowanymi 

A-IIIN oparty na podciągach stalowych (POZ. 2.1, POZ. 2.2), na półki ściany niecki 

(POZ. 1.2) oraz na podciągu żelbetowym (POZ. 1.17). Strop wykonać w technologii 

żelbetowej monolitycznej z betonu C30/37 W8 zbrojony prętami żebrowanymi A-IIIN. 

Zbrojenie i otulina wg detali na rysunku. 

Strop POZ. 1.16 grubości 25cm zbrojony dwukierunkowo prętami żebrowanymi 

A-IIIN oparty na podciągach stalowych (POZ. 2.1, POZ. 2.2), na półki ściany niecki 

(POZ. 1.4) oraz na w części na wieńcu ściany istniejącej. Strop wykonać w technologii 

żelbetowej monolitycznej z betonu C30/37 W8 zbrojony prętami żebrowanymi A-IIIN. 

Zbrojenie i otulina wg detali na rysunku. 

 

2.5.3 KONSTRUKCJA BASENU Z ATRAKCJAMI WRAZ Z 

KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ 

 

Projektuje się remont basenu z atrakcjami o głębokości do 40cm.  Wykończenie 

niecki basenowej przyjęto z folii na warstwie izolacji. 

Istniejący basen – płyta stropowa oraz warstwy posadzkowe, z atrakcjami 

przewidziano do rozbiórki. 

Zaprojektowano nowy brodzik pod atrakcję jako płytę żelbetową (beton C30/37, 

W8) o grubości 20cm, opartą w zależności od obszaru na trzech lub czterech 

krawędziach. Podpory dla płyty stanowią istniejące zewnętrzne ściany murowane, 

projektowana ściana murowana zakończona wieńcem, podciągi stalowe wykonane z 

kształtowników HEB260, oraz krawędzie płyty stropowej przy dużej niecce.  

W obszarze płyty, w której zaprojektowano spadek (obręb między osiami C i A), 

przewidziano wzmocnienie płyty żebrami poprzecznymi o wymiarach 25x35-57cm. 

Murki okalające brodzik oraz wyznaczające krawędź między brodzikiem a strefą plaży 

wykonane jako żelbetowe monolityczne. W murkach przewidziano odwodnieni liniowe. 

Płyta stropowa POZ. 6.3 projektowana jako żelbetowa, monolityczna zbrojona 

prętami ϕ12 co 15cm (stal A-IIIN, RB500) (zbrojenie płyty wg rysunku K.B-1) górą i 

dołem z otulina 5cm. 

Podciągi stalowe (POZ. 7.2) z kształtowników HEB260 (stal St3S) stanowiące 

podporę dla płyty stropowej (POZ. 6.3) oparte na słupach stalowych (POZ. 7.1) z 

kształtowników HEB260 ze stali St3S oraz na  trzpieniach żelbetowych (POZ.6.1). 

Schematy statyczne przyjęte dla belek to belka jednoprzęsłowa wolno podparta             

(POZ. 7.2.1) oraz belka ciągła dwuprzęsłowa (POZ. 7.2.2). W celu częściowego 

zespolenia płyty żelbetowej z podciągami stalowymi, przewidziano króćce stalowe 

wykonane z kątownika, spawane co 40cm osiowo do pasa górnego belek. 

Trzpienie żelbetowe (POZ. 6.1) projektuje się jako monolityczne wykonane z 

betonu C25/30. Przyjęto  zbrojenie główne 12 (A-IIIN, RB500)  i  strzemiona  6cm, 

(stal A-0, St0). 
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POZ.6.1.1 TRZPIEN ŻELBETOWY, 34x62cm, zlokalizowany na kondygnacji 

piwnicy, zbroj. główne 1012, strzemiona czterocięte 6 co 18cm, zagęszczone 

co 9cm na odcinkach łączenia prętów głównych, 

POZ.6.1.2 TRZPIEN ŻELBETOWY, 60x62cm, zlokalizowany na kondygnacji 

piwnicy, zbroj. główne 1012, strzemiona czterocięte 6 co 18cm, zagęszczone 

co 9cm na odcinkach łączenia prętów głównych, 

POZ.6.1.3 TRZPIEN ŻELBETOWY, 49x62cm, zlokalizowany na kondygnacji 

piwnicy, zbroj. główne 1012, strzemiona czterocięte 6 co 18cm, zagęszczone 

co 9cm na odcinkach łączenia prętów głównych, 

POZ.6.1.4 TRZPIEN ŻELBETOWY, 25x50cm, zlokalizowany na kondygnacji 

parteru, zbroj. główne 1012, strzemiona czterocięte 6 co 18cm, zagęszczone 

co 9cm na odcinkach łączenia prętów głównych. 

 

Fundamenty projektuje się jako żelbetowe stopy (POZ. 6.2.1 – POZ. 6.2.4), 

oraz ławę (POZ. 6.2.5) wylewane z betonu C 25/30.  

Ława fundamentowa 70x50cm (POZ. 6.2.5)  zbrojona konstrukcyjnie 8Ø12 ze 

stali A-IIIN (RB500), strzemiona czterocięte Ø6 co 25cm ze stali A-0 (St0), na 

warstwie chudego betonu C 8/10 gr.10cm.  

 

Stopy fundamentowe 80x120x50cm (POZ. 6.2.1), 160x120x50cm (POZ. 6.2.2), 

73x120x50cm (POZ. 6.23) oraz 125x125x50cm (POZ. 6.2.4), zbrojone dołem i górą 

siatką z prętów Ø12 o oczkach 15x15cm ze stali A-IIIN (RB500), na warstwie chudego 

betonu C 8/10 gr.10cm.  

 

Od poziomu fundamentów wyprowadzić zbrojenie trzpieni żelbetowych.  

Na ławach fundamentowych należy ułożyć dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku 

asfaltowym lub jedną warstwą papy termozgrzewalnej. 

Fundamenty należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo. 

 

2.5.4 BASEN DO NAUKI PŁYWANIA 

Projektuje się remont basenu do nauki pływania wraz z całością pomieszczenia. 

Planuje się skucie istniejących płytek z powierzchni ścian i podłóg oraz demontaż 

sufitów podwieszanych. Należy skuć wszystkie płytki wraz z warstwą szlichty 

betonowej i styropianu. Po ułożeniu systemu odwodnienia oraz pozostałych instalacji 

przewiduje się wykonanie nowej warstwy szlichty betonowej na papie 

termozgrzewalnej. Na szlichcie wyłożyć folie na warstwie izolacji. 

Należy przewidzieć ułożenie nowych izolacji przeciwwodnych i warstwy 

wykończeniowej z płytek po uprzednim zerwaniu warstw istniejących.   
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2.5.5 STREFA SAUNY I JACUZZI 

Projektuje się remont strefy sauny i jacuzzi. W tym miejscu planowany jest 

kompleks SPA.  

Planuje się rozbiórkę ścianek działowych, skucie istniejących płytek z 

powierzchni ścian i podłóg oraz demontaż sufitów podwieszanych. Należy skuć 

wszystkie płytki wraz z warstwą szlichty betonowej. W zakresie remontu planowane 

jest też wzmocnienie stropu w obrębie jacuzzi. Po ułożeniu systemu odwodnienia oraz 

pozostałych instalacji przewiduje się wykonanie nowej warstwy szlichty betonowej na 

papie termozgrzewalnej. Na szlichcie wykonać warstwę systemowej izolacji 

przeciwwilgociowe i ułożyć płytki. 

Projektuje się nową aranżację ścian, saun i wyposażenia. Dla klientów 

przewidziano: 3 sauny (sucha, mokra, infrared – na podczerwień), 2 jacuzzi, 2 leżaki 

ceramiczne, prysznice ślimakowe, kuwety do moczenia stóp. Przy SPA będzie 

zlokalizowane zaplecze szatni i sanitarne wyposażone w miski ustępowe i umywalki. 

Jednym z elementów dekoracyjnych będzie wyposażenie SPA w tzw. wodospad. Dla 

odpoczynku i rekreacji zlokalizowane w tej strefie będą również ławki i masażery. 

 

2.5.6 ZMIANA ARANŻACJI WNĘTRZA CZĘŚCI PŁYWALNI W 

ZAKRESIE SZATNI BASENOWYCH I KAWIARNI ORAZ  

KOMUNIKACJI OGÓLNEJ 

 Projektuje się zmianę aranżacji wnętrza części pływalni i komunikacji ogólnej 

z dostosowaniem do obecnie obowiązujących wymagań PPOŻ., BHP i higieniczno-

sanitarnych.  

Planowana jest przebudowa komunikacji ogólnej w budynku z uwzględnieniem 

dostosowania do warunków ewakuacji przepisów PPOŻ. 

Planuje się również przebudowę części pływalni. Na I piętrze zlokalizowane zostaną 

szatnie koedukacyjne z przebieralniami, szatniami oraz prysznicami i toaletami dla 

klientów wszystkich rodzajów basenów i części saun i jacuzzi. Dla klientów 

korzystających z sauny, jacuzzi i basenu do nauki pływania przewidziane jest zejście 

nowymi schodami. 

W tym zakresie przewidziano wyburzenie fragmentów ścianek działowych, 

zamurowania części otworów, przekucia. Do skucia przewidziano również w obrębie 

szatni warstwy posadzkowe na I piętrze. Po wykonaniu wyburzeń należy wykonać 

nową aranżację ścianek działowych, wraz z ich wykończeniem, oraz warstwami 

posadzkowymi podłóg. 

 

Na II piętrze planowane jest zlokalizowanie w miejscu trybun dwupoziomowej kawiarni. 

Część kawiarniana zlokalizowana będzie na II piętrze i antresoli połączonej w 

pomieszczeniu kawiarnianym schodami wewnętrznymi. Przestrzeń pomiędzy kawiarnią 

i pływalnią rozdzielona będzie wewnętrzną systemową fasadą szklaną wg projektu 

wykonawczego producenta i dostawcy. 
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Zaprojektowano konstrukcję kawiarni jako stalową, ramową, ze stropami żelbetowymi. 

W poziomie stropu nad parterem zaprojektowano belki stalowe HEB 260 (POZ. 4.4) 

dla oparcia nowo wykonywanej płyty żelbetowej stropowej gr. 15cm (POZ. 5.2) oraz 

konstrukcję wsporczą pod obciążenia przekazywane z wyższych kondygnacji. Belki 

stalowe POZ. 4.4 oparto na trzpieniach żelbetowych 18x30 (POZ. 5.5) i zakotwiono w 

istniejących słupach. Dla podparcia podłogi szklanej oraz do mocowania fasady 

zaprojektowano belki stalowe HEB 260 (POZ. 4.7). 

Na kondygnacji kawiarni II piętra zaprojektowano słupy stalowe HEB 260 (POZ. 4.1) i 

wieszaki stalowe HEB 260 (POZ. 4.2) dla podparcia elementów stropu nad II piętrem. 

Elementy zaprojektowano jako stężone ze sobą za pomocą wieszaków z rur 

ϕ88,9x6,0mm (POZ. 4.3). 

Dla podparcia stropu nad II piętrem zaprojektowano podpory po krawędziach płyt z 

profili stalowych: belki stalowe HEB 260 (POZ. 4.5 i POZ. 4.7) oraz wzdłuż istniejącej 

krawędzi fragmentu stropu podporę L 150x150x10 (POZ. 4.8).  

Strop nad II piętrem w części kawiarnianej zaprojektowano jako żelbetowy 

monolityczny gr. 15cm (POZ. 5.1). 

Dla mocowania fasady stalowej na poziomie kondygnacji antresoli zaprojektowano 

konstrukcję wsporczą stalową złożoną ze słupów stalowych HEB 260 (POZ. 4.1) i 

wieszaków stalowych HEB 260 (POZ. 4.2). Elementy słupów i wieszaków 

zaprojektowano jako stężone ze sobą za pomocą wieszaków z rur ϕ88,9x6,0mm (POZ. 

4.3). Usztywnienie i zwieńczenie konstrukcji w poziomie górnym stanowić będą belki 

HEB 260 (POZ. 4.6 i POZ. 4.9). 

Konstrukcję stalową kawiarni (POZ. 4) zaprojektowano jako oddylatowaną od 

konstrukcji stalowej dachu. Nie należy mocować fasady szklanej kawiarni do 

istniejących kratownic stalowych dachu. 

Do pasów górnych podciągów stalowych HEB 260 dospawać odcinki kątownika L 

40x40x4 od długości l=10cm co 40cm w celu zespolenia płyty żelbetowej stropu z 

podciągami stalowymi. 

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwogniowo poprzez 

malowanie farbami układanymi w 3 warstwach np. firmy Flame-stal. Elementy stalowe 

zabezpieczyć do odporności ogniowej R 120. Do wykonania konstrukcji stalowej 

przyjęto klasę stali St3S, śruby kl. 8.8. 

Projektowane stropy żelbetowe w części kawiarnianej zaprojektowano jako płyty 

krzyżowo zbrojone oparte po obwodzie. Przyjęto schemat statyczny płyt 

wieloprzęsłowych swobodnie podpartych. 

Płyta żelbetowa stropu nad II piętrem gr. 15cm (POZ. 5.1) zbrojona dołem i górą siatką 

z prętów ϕ12 co 15cm, beton C 25/30. 

Płyta żelbetowa stropu nad II piętrem gr. 15cm (POZ. 5.2) zbrojona dołem i górą siatką 

z prętów ϕ10 co 15cm, beton C 25/30. 

Pozostałe elementy fasady wg dokumentacji rysunkowej. 
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Fasadę szklaną zaprojektowano ze szkła bezpiecznego na profilach aluminiowych. 

Fragmenty fasady przesłaniające grubość stropu wykonać ze szkła nieprzeziernego, 

ciemnego. 

 

2.5.7 REMONT ELEWACJI TYLNEJ 

Projektuje się remont elewacji tylnej, tj. elewacji szklanej od strony 

pomieszczenia pływalni zlokalizowanej na parterze i I piętrze. Planowany jest demontaż 

starej elewacji i montaż nowej w systemie fasadowym. System fasady szklanej wg 

indywidualnego projektu dostawcy fasady. 

Na poziomie dużej niecki basenowej projektuje się demontaż fasady wraz z 

konstrukcją stalową ścian. Ponadto należy zdemontować obudowę z płyt warstwowych 

na ścianach szczytowych i konstrukcję osłonową ścian. 

Nowe ściany szczytowe na poziomie dużego basenu projektuje się jako 

dwuwarstwowe, murowane gr. 25cm z ociepleniem 15cm. Usztywnienie za pomocą 

trzpieni i wieńcy żelbetowych. 

Nową podkonstrukcję pod fasadę szklaną wykonać z profili stalowych HEB 260 

(POZ. 8.1) montowanych w miejscach po istniejących słupach. Nowe słupy tworzyć 

będą również konstrukcję podparcia istniejącej więźby dachowej. W górnej części 

profile należy usztywnić w kierunku poprzecznym belką stalową o przekroju 

kwadratowym 120x120x10, zaś w poziomie spodu fasady konstrukcję wsporczą do 

mocowania będzie stanowił murek o wysokości ca' 1,0m zakończony wieńcem 

żelbetowym. Murek stanowić będzie konstrukcję komory rozprężnej dla wentylacji 

nawiewnej na fasadę. 

Murek wykonać od strony zewnętrznej z pustaków ceramicznych gr. 25cm i 

pustaków ceramicznych od strony wewnętrznej gr. 18cm. Szczelina pomiędzy 

warstwami wynosić będzie min. 20cm. Obie części murku zwieńczyć wieńcem  

żelbetowym 63x25cm zbrojonym prętami 6ϕ12 ze strzemionami ϕ6 co 25cm, 

dodatkowe pręty w postaci litery U co 25cm. 
 

2.5.8 MONTAŻ WINDY OSOBOWEJ, SZYB WINDOWY POZ. 11 

ORAZ STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ POZ. 10 
 

Projektuje się wykonanie nowej windy osobowej w miejscu istniejącej. Windę 

projektuje się dla obsługi klientów na kondygnacji parteru, I i II piętra. Istniejącą windę 

należy zdemontować. Należy przewidzieć również wyburzenie fragmentów ścianek 

działowych przy klatce schodowej wraz z ich odtworzeniem.  

Projektuje się nowy szyb windowy posadowiony na płycie żelbetowej o 

wymiarach 350x350x50cm. 

Ściany szybu przyjęto jako żelbetowe monolityczne gr. 25cm zbrojone siatką 

podwójną z prętów ϕ10 co 20cm. Dozbrojenia z prętów ϕ12 przy otworach. 

Płyta stropowa nad szybem windowym gr. 25cm zbrojona siatką dolną i górną z 

prętów ϕ10 co 15cm. 



  
 

Pracownia Projektowa „GOYA” Sławomir Gierliński 
Pl. Niepodległości 32, 62-035 Kórnik 

G O Y A 
Sławomir Gierliński   

 
 

Windę przyjęto jako produkt gotowy dostarczany przez producenta np. Kone. 

Z uwagi na nadszybie szybu windowego oraz klapy dymowe należy rozebrać 

fragment stropu nad klatką schodową wraz z warstwami dachu. Nowy strop wykonać 

jako żelbetowy monolityczny gr. 20cm (POZ. 10.1), beton C25/30. Zbrojenie stropu 

zaprojektowano z siatki dolnej i górnej z prętów ϕ12 co 15cm z dozbrojeniami po 

krawędziach płyty i otworów dodatkowo z prętów 2ϕ12dołem.  

Na stropie ułożyć folię PE gr. 0,3mm jako paroizolację, styropian schodkowo 

(grubość styropianu dostosować w sposób, aby odtworzyć grubość warstw istniejących), 

folię PE gr. 0,3mm oraz szlichtę betonową gr. min. 6cm. Warstwę izolacji 

przeciwwodnej wykonać z papy podkładowej i nawierzchniowej termozgrzewalnej.  

 

2.5.9 ŚCIANY PODBASENIA 

 

Ściany zewnętrzne podbasenia (otwór technologiczny) murować warstwowo z 

bloczków betonowych M6 gr.25cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa. 

Ścianę zewnętrzną podbasenia w miejscu otworu technologicznego murować na łączną 

grubość 52cm.  Ściany fundamentowe murować do poziomu stropu nad parterem. 

Ściany murowane podbasenia należy wyspoinować (spoina pełna) lub orapować 

zaprawą cementową i zaizolować przeciwwilgociowo za pomocą powłok asfaltowych 

lub bitumicznych (np. dysperbit) od strony zewnętrznej. Ściany fundamentowe ocieplić 

styrodurem grubości 8cm.  

 

2.5.10 ZAMUROWANIE I PRZEKUCIA ŚCIAN NOŚNYCH I 

ZEWNĘTRZNYCH 
 

Z uwagi na nową aranżację w części Pływalni projektuje się wykonanie 

fragmentów ścian nośnych oraz zamurowania i przekucia części otworów okiennych i 

drzwiowych w elewacji .  

Wyburzenia istniejących fragmentów ścian nośnych i zewnętrznych wykonać 

sprzętem mechanicznym nie wywołującym drgań, aby nie spowodować zarysowań 

pozostawianej konstrukcji murowej. 

 

Zamurowania na kondygnacjach nadziemnych wykonać z pustaków 

ceramicznych o grubości wg zamurowywanej ściany o wytrzymałości 15MPa na 

zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa. Alternatywnie zamurowania wykonać z 

bloczków gazobetonowych.  
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Fragmenty domurowywanych ścian zewnętrznych w miejscach ścian z płyt 

warstwowych sandwich wykonać jako dwuwarstwowe gr. min. 40cm. Warstwa 

konstrukcyjna z pustaków ceramicznych grubości min. 25cm o wytrzymałości 15MPa 

na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa. Ściany ocieplić styropianem gr. 15cm 

wg oznaczeń na rysunkach architektonicznych. Grubość pustaków ceramicznych 

dopasować do grubości obecnej ściany. 

Uwaga: Wszystkie wnęki i bruzdy instalacyjne wymiarami dostosować do 

montowanych w nich elementów i urządzeń. 

 

2.5.11 ZBIORNIKI ŻELBETOWE TECHNOLOGICZNE 
 

Projektuje się cztery zbiorniki żelbetowe technologiczne. Zbiorniki o grubości 

ścian, płyty dennej i stropowej gr. 25cm z betonu C 30/37, W8. Zbrojenie ścian, płyty 

dennej i stropowej siatkami podwójnymi  z prętów ϕ12 co 15cm, dodatkowe zbrojenie 

w narożach. 
 

2.5.12 SCHODY ŻELBETOWE WEWNĘTRZNE ORAZ 

WZMOCNIENIA I FRAGMENTY STROPÓW PRZY 

SCHODACH 
 

Projektuje się schody żelbetowe wewnętrzne. Schody wylewane z betonu C 

25/30 na mokro, grubość płyty biegowej 12cm, grubość płyt podestowych i fragmentów 

stropów przyległych 15cm. Zbrojenie biegów schodowych prętami ϕ12 co 15cm, 

zbrojenie rozdzielcze ϕ6 co 15cm. Przy podporach płyt biegowych zastosować 

dodatkowe pręty odgięte górą ϕ12 co 30cm. Płyty podestów i fragmentów stropów 

zbrojone siatką z prętów dołem i górą ϕ12 co 15cm. 

Schody i fragmenty stropów opierać na ścianach nośnych, płycie fundamentowej 

oraz w bruzdach ścian wg schematów na rysunkach. 

Zakres budowy schodów oraz wzmocnień fragmentów stropów: 

 schody z podbasenia na parter w obrębie osi: 4-9 : D-E, 

 schody z podbasenia na zewnątrz w obrębie osi: 8-12 : Y-Z, 

 schody z parteru na basen do nauki pływania, fragment stropu na 

poziomie basenu do nauki pływania w obrębie osi: 18-21 : M-N, 

 schody z parteru na basen do nauki pływania, fragment stropu nad 

podbaseniem w obrębie osi: 19-21 : X-Z, 

 strop nad podbaseniem w obrębie osi: 20-21 : G-M, 
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2.5.13  ŚCIANKI DZIAŁOWE 
 

Z uwagi na nową aranżację w części Pływalni projektuje się wyburzenie części 

istniejących ścianek działowych i wykonanie nowych.  

Wyburzenia istniejących fragmentów ścian nośnych i zewnętrznych wykonać 

sprzętem mechanicznym nie wywołującym drgań, aby nie spowodować zarysowań 

pozostawianej konstrukcji murowej. 
 

Ścianki działowe gr. 12cm murowane z pustaków ceramicznych na zaprawie 

cementowo-wapiennej marki 5MPa.  

Ścianki działowe usztywnić również prętami Ø6 co trzecią warstwę pustaków. 

Część ścianek działowych w szatniach przy przebieralniach wykonać jako systemowe.  

Ściankę na antresoli wykonać jako mobilną z możliwością rozsunięcia w momencie 

potrzeby połączenia sal w jedną całość. 

 

Uwaga: Wszystkie wnęki i bruzdy instalacyjne wymiarami dostosować do 

montowanych w nich elementów i urządzeń.  
 

2.5.14 KOMINY 
 

Kominy wykonać zgodnie z normą PN-89/B-10425. 

Kominy wentylacyjne z pomieszczeń klubowych/hotelowych zlokalizowanych 

na parterze wykonać jako murowane z kształtek ceramicznych 19x19cm na zaprawie 

cementowo-wapiennej marki 5MPa. Kominy murować od poziomu I piętra, a kanały 

doprowadzić rurami giętkimi pod stropem do pomieszczeń na parterze. Od poziomu 

stropu nad I piętrem obmurować z pustaków ceramicznych lub bloczków 

gazobetonowych. Kominy murowane zakończyć na poziomie konstrukcji stalowej 

dachu. Przewiduje się podłączenie do istniejącej rury wentylacyjnej zbiorczej z 

zamontowanym przy jej końcu wentylatorem kanałowym i kratką wywiewną w elewacji. 

Nie dopuszcza się podłączenia odpowietrzeń rur kanalizacyjnych. Odpowietrzenia 

kanalizacji należy wyprowadzić bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną. 
 

 

2.5.15 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 
 

Projektuje się remont klatki schodowej zewnętrznej przylegającej do części 

pływalni. Istniejącą klatkę schodową w konstrukcji żelbetowej należy wyburzyć i 

wykonać nową w konstrukcji stalowej. Słupy projektuje się z rur kwadratowych 

120x120x5, belki policzkowe i belki podestu z [ 240, stal St3S, zabezpieczenie 

konstrukcji antykorozyjne i przeciwogniowe zgodnie z opisem PPOŻ. Stopnie gotowe z 

kraty Wema, systemowe, bądź na płaskownikach stalowych. Podesty systemowe z kraty 

Wema. Mocowanie krat Wema za pomocą uchwytów systemowych. Fundamenty pod 

klatkę schodową wykonać w postaci stóp żelbetowych o wymiarach 100x100x60cm, 

zaglębione w gruncie na 80cm, zbrojone siatką dołem i górą z prętów ϕ12 co 15cm. 
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2.5.16 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

Projektuje wymianę zjeżdżalni. Do wyburzenia przewidziano istniejącą wannę 

hamowną. Zdemontować należy również poszczególne odcinki zjeżdżalni wraz z 

podkonstukcją oraz schody stalowe. Nową zjeżdżalnię należy wraz z podkonstrukcją 

wykonać jako systemową z laminatu, wraz z wanną hamowną. Schody wraz z 

balustradą przewidziano ze stali nierdzewnej. Zjeżdżalnię należy wyposażyć w system 

sygnalizacji bezpieczeństwa. 

 

2.5.17 IZOLACJA PRZECIWWODNA NIECEK BASENOWYCH I 

ELEMENTÓW ŚĆIAN I PODŁÓG NARAŻONYCH NA CZĘSTE 

DZIAŁANIE WODY 

 

Projektuje w pomieszczeniach mokrych izolacje przeciwwodne systemowe. Jako 

przykładowe rozwiązanie zaprojektowano rozwiązania systemowe firmy Botament. 

Dopuszcza się zastosowanie izolacji innych producentów, pod warunkiem spełnienia 

wszystkich parametrów i właściwości zaproponowanej izolacji. Zastosowane izolacje 

powinny mieć właściwości nie gorsze niż zaproponowane. 

Do pomieszczeń, w których należy wykonać systemowe izolacje należą: 

 posadzka plaży na kondygnacji I piętra, 

 posadzka w całej części zaplecza szatni i łazienek na I piętrze, 

 ściany na kondygnacji I piętra w części zaplecza szatni i łazienek - 

pomieszczenia prysznicy, 

 posadzka w strefie SPA na kondygnacji parteru, 

 ściany na kondygnacji parteru w strefie SPA - ściany przyległe do prysznicy 

i wodospadu, 

 posadzka plaży na kondygnacji parteru w strefie basenu do nauki pływania 

wraz z posadzką w przyległej toalecie, 

 ściany na kondygnacji parteru w pomieszczeniu pływalni wraz ze ścianami 

w pomieszczeniu przyległej toalety, 

 posadzka komunikacji z I piętra na parter wraz ze schodami - komunikacja 

wewnętrzna dla klientów pływalni. 
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Izolacja płyty dennej niecki basenowej: 

 folia basenowa na izolacji, 

 profilacja, korekta wymiarów oraz uzupełnienie ubytków - np. system 

Botament, 

 żelbetowa niecka basenu – płyta denna, 

 

Izolacja ściany bocznej niecki basenowej: 

 folia basenowa na izolacji, 

 profilacja, korekta wymiarów oraz uzupełnienie ubytków - np. system 

Botament, 

 żelbetowa niecka basenu - ściana boczna, 

 

Izolacja posadzki w pomieszczeniach basenowych i szatniach: 

 płytki ceramiczne, 

 basenowe antypoślizgowe wypełnienie spoin zaprawą chemoodporną np. 

Botament CF 200, 

 zaprawa klejowa np. Botament M29, 

 izolacja przeciwwodna np. Botament MD 28, 

 warstwa gruntująca - np. Botament D 11, 

 szlichta betonowa, 

 folia PE gr. 0,3mm klejona, 

 izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany, 

 bitumiczna izolacja np. Botament BM92, 

 warstwa gruntująca np. Botament BE 901, 

 stropowa płyta żelbetowa,  

 

Izolacja ścian w pomieszczeniach prysznicy: 

 płytki ceramiczne, 

 wypełnienie spoin zaprawą chemoodporną np. Botament CF 200, 

 zaprawa klejowa np. Botament M21, 

 izolacja przeciwwodna np. Botament DF 9 Plus, Botament MD 1, Botament 

MD 28, 

 powłoka gruntująca Botament D 11, 

 tynk cementowo-wapienny, 

 ściana murowana. 
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W wyżej wymienionych częściach pływalni dopuszcza się zastosowanie pod płytkami 

folii w płynie na ścianach w pomieszczeniach: 

 ściany na kondygnacji I piętra w pomieszczeniu pływalni, 

 ściany na kondygnacji I piętra w części zaplecza szatni i łazienek - poza 

pomieszczeniami z prysznicami, 

 ściany na kondygnacji parteru w strefie SPA - ściany poza obszarem  

prysznicy i wodospadu, 

 ściany na kondygnacji parteru w pomieszczeniu pływalni wraz ze ścianami 

w pomieszczeniu przyległej toalety. 

Jako rozwiązanie systemowe projektuje się zastosowanie folii w płynie np. Botament 

DF 9 Plus. 

 

Wszystkie materiały należy stosować zgodnie z instrukcją producenta. 

 

2.5.18  IZOLACJA PRZECIWWILGOIOWA 

 

Izolacja pionowa 

- ściany fundamentowe i piwnic – 2x np. dysperbit (po stronie zewnętrznej i 

wewnętrznej muru nośnego, dodatkowo dysperbit ułożyć na ścianie zewnętrznej 

murów parteru -  na pierwszej warstwie), zgodnie z rys. przekrojów i opisem warstw 

architektonicznych,  

Izolacja pozioma na stropie  

- pod posadzkami w pomieszczeniach – papa termozgrzewalna w pomieszczeniach 

mokrych basenowych, folia PE gr. 0,3mm w pozostałych pomieszczeniach klejona 

na łączeniach, wywinięta na ściany. 

Izolacja dachu  

- papa paroizolacyjna i papa nawierzchniowa. 

 

Uwagi: 

Izolację należy dobrać każdorazowo indywidualnie do warunków gruntowo-wodnych. 

Izolować suche powierzchnie lub stosować materiały odpowiednie do warunków 

gruntowo-wodnych oraz ukształtowania terenu. 

W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepik na gorąco, np. dysperbit lub inne 

masy bitumiczne nie powodujące rozpuszczania styropianu (bez wypełniaczy 

mineralnych). 
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2.5.19 IZOLACJA TERMICZNA 

 

Izolacja termiczna 

 Ściany zewnętrzne – styropian gr. 12 i 15cm, λ= 0,36 W/(m·K),  

 Stropodach ocieplony płytami poliuretanowymi w dwóch warstwach o łącznej gr. 

14cm,  λ= 0,26 W/(m·K). 

 

2.5.20  POSADZKI 

 

Warstwy posadzkowe zgodnie z rysunkami architektoniczno-budowlanymi.  

Uwagi: 

 Należy pamiętać o podwójnym ułożeniu izolacji w pomieszczeniach mokrych. 

Uszczelnić izolację przy przejściach instalacji kanalizacji sanitarnej. 

 Szlichtę cementową dylatować po obrysie i w progach pomieszczeń oraz dzielić 

na fragmenty o wymiarze liniowym nie większym niż 6m. Po obwodzie ścian, na 

wysokości gładzi cementowej, należy stosować piankową taśmę dylatacyjną. 

 Okładziny posadzek wg zestawienia podłóg w pomieszczeniach - zestawienie na 

rysunkach. 

2.5.21 SUFIT PODWIESZANY 

 

Nad pomieszczeniem pływalni projektuje się sufit ażurowy o oczkach 5x5cm 

systemowy z tworzywa ASA/PC/FR na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej. 

W pozostałych pomieszczeniach wskazanych na rzucie wg tabeli pomieszczeń sufit oraz 

zabudowę kanałów wentylacyjnych i technologicznych wykonać z płyt kartonowo-

gipsowych mocowanych na ruszcie stalowym. Ruszt stalowy w rozstawie max co 60cm 

z listwami krawędziowymi po obwodzie sufitu w każdym z pomieszczeń. Proponuje się 

zastosować płytę g-k gr. 1,25cm. W pomieszczeniach mokrych basenowych należy 

zastosować system płyt g-k i uszczelnień dedykowanych dla tego typu pomieszczeń. W 

pozostałych pomieszczeniach zastosować płytę g-k odporną na wilgoć. W suficie należy 

przewidzieć rewizje z dostępem do instalacji, zgodnie z projektami branżowymi. Rodzaj 

sufitu uzgodnić z Inwestorem na etapie budowy. 
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2.5.22 PŁYTKI I FOLIA 

 

Płytki podłogowe / folia: 

- Płytki ceramiczne podłogowe o parametrach technicznych zgodnych z normą 

PN-EN 14411, wg załącznika J „Płytki ceramiczne prasowane na sucho” 

3<E<6% Grupa B IIa GL, 

- W pomieszczeniach basenowych (pomieszczenia pływalni i szatni) płytki 

antypoślizgowe zgodnie z przeznaczeniem. Płytki podłogowe gresowe gr. 7,4 i 

7,8mm np. firmy Floor Gres przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej 

w części użytkowej. 

- W pozostałych pomieszczeniach płytki podłogowe gresowe gr. 8-10mm 

przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej w części użytkowej. 

- W pomieszczeniach łazienek, szatni płytki podłogowe o parametrze R9, A, 

- W pomieszczeniach prysznicy płytki podłogowe o parametrze R9, B, 

- W pomieszczeniach pływalni (tzw. plaża, schody, komunikacja) płytki 

podłogowe o parametrze klasy min. C, R 13, 

- Na schodach w pomieszczeniu pływalni płytki podłogowe o parametrze klasy 

min. C, 

- Basen duży, basen do nauki pływania - folia basenowa na izolacji, np. Alkorplan 

firmy Renolit, 

- Basen z atrakcjami - folia basenowa na izolacji, np. Alkorplan firmy Renolit, 

- Murki wokół niecek basenowych - płytki podłogowe o parametrze klasy min. C, 

- Płytki podłogowe o wymiarze 12,5 x 25,0 cm 

 

Płytki ścienne / folia: 

- Płytki ceramiczne ścienne o parametrach technicznych zgodnych z normą PN-

EN 14411, wg załącznika L „Płytki ceramiczne prasowane na sucho” E>10% 

Grupa B III GL, 

- W pomieszczeniach basenowych (pomieszczenia pływalni i szatni) płytki 

zgodnie z przeznaczeniem. Płytki podłogowe gresowe gr. 7,4 i 7,8mm np. firmy 

Floor Gres przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej w części 

użytkowej.  

- Na ścianach w nieckach basenowych folia basenowa na izolacji, np. Alkorplan 

firmy Renolit, 

- Płytki ścienne w pomieszczeniach pływalni 20,0x20,0 o wymiarze                             

12,5 x 25,0 cm 

 

Kolorystykę ustalić na budowie. 
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2.5.23  TYNKI 

 

Tynk  zewnętrzny w miejscach wykonywanych fragmentów elewacji cienkowarstwowy, 

mineralny, firmy np. Caparol, wykonany na siatce i kleju, malowanie farbą silikonową.  

 

Tynki  wewnętrzne  wykonać jako cementowo-wapienne, dwukrotnie szpachlowane. 

Ściany w pomieszczeniach mokrych i sanitarnych obłożone płytkami ceramicznymi na 

wysokość całego pomieszczenia, sufity malowane farbą lateksową. W pomieszczeniach 

prysznicy i łazienek części Pływalni płytki również na całą wysokość pomieszczenia.  

 

2.5.24  MALOWANIE 

 

Zewnętrzne: 

- Malowanie elewacji farbami silikonowymi, np.firmy Caparol, 

Wewnętrzne: 

- Dwukrotne malowanie emulsją, 

- Ściany we wskazanych przez Inwestora mokrych obłożone płytkami 

ceramicznymi do wysokości ustalonej z Inwestorem, powyżej malowanie farbą 

lateksową. 

- Nad brodzikiem z atrakcjami projektuje się malowidło w formie pirata. 
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2.5.25  STOLARKA 

 

Stolarka okienna aluminiowa, drzwi zewnętrzne aluminiowe. Okna o parametrach 

Umax=1,3 W/m2K, szyba U=1,0 W/m2K. 

 

Stosować profile okienne z rozszczelniaczem w celu zapewnienia właściwej infiltracji 

powietrza; profile okienne 5-komorowe, szyba podwójna Umax=1,0 W/m2K. Szklenie 

bezbarwne, nierefleksyjne.  

Drzwi zewnętrzne o parametrach Umax=1,7 W/m2K. Zamek górny i dolny. 

Drzwi wewnętrzne stalowe w podbaseniu, aluminiowe na ciągach komunikacji ogólnej i 

przy pomieszczeniach mokrych oraz drewniane płycinowe, pełne w pozostałych 

pomieszczeniach wg szczegółowego zestawienia stolarki. Drzwi do łazienek wykonać z 

otworami wentylacyjnymi w dolnej ich części, zgodnie z wytycznymi normatywnymi, 

oraz projektem wentylacji mechanicznej. 

Drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz do pomieszczeń sanitarnych wykonać z 

samozamykaczami. 

Uwaga:  

- Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić wymiary na miejscu 

wbudowania stolarki i przeszkleń. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji 

producenta. 

 

2.5.26 REMONT DACHU 
 

Projektuje się remont dachu. W tym zakresie należy wykonać nowe izolacje 

przeciwwodne i termiczne dachu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów PPOŻ.  
 

ROZBIÓRKA ISTN. POKRYCIA. 

Projektuje się rozbiórkę obecnego pokrycia dachu nad pływalnią.  Należy 

rozebrać opierzenia z blachy ścian attykowych, zdjąć orynnowanie, a następnie 

przystąpić do demontażu płyt warstwowych. Płyty warstwowe składają się z 

blachy stalowej powlekanej z rdzeniem z płyty styropianowej gr. 15cm. Przed 

rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zdjąć tablice, lampy oświetleniowe itp. 

drobne elementy oraz wykonać zabezpieczenia elementów istniejących 

mogących ulec uszkodzeniu. 
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KONSTR. STALOWA ZADASZENIA PŁYWALNI – ISTN. 

Należy odtłuścić i oczyścić konstrukcję oraz zabezpieczyć konstrukcję 

powłoką z przeznaczeniem dla środowisk wilgotnych i agresywnych chemicznie, 

antykorozyjnie oraz przeciwogniowo poprzez malowanie. Konstrukcję stalową 

dachu należy zabezpieczyć do odporności ogniowej R 30. Szczególną uwagę 

podczas malowania należy zwrócić na węzły, końcówki profili oraz płatwie pod 

pokryciem połaci dachu, gdyż obecnie najwięcej ognisk korozji pojawia się 

właśnie w tych miejscach. Odmalowanie w kolorach szarości/czerni, odcień 

ustalić z Projektantem na budowie po przedstawieniu próbek. 

Do demontażu przeznaczono cztery płatwie nad częścią kawiarni. 

 

POKRYCIE POŁACI DACHU NAD PŁYWALNIĄ 

 

Projektuje się nowe pokrycie dachu z blachy trapezowej T 55x750 gr. 

1,0mm, materiał S 320 GD, powłoka: poliester, cynk. Ze względu na 

środowisko agresywne chemicznie blachę należy zastosować z jednostronnym 

emaliowaniem od strony wewnętrznej (od strony pomieszczenia pływalni). 

Kolorystyka blachy w odcieniach szarości, próbki należy przedstawić do 

akceptacji na etapie budowy. Montaż blachy trapezowej do profili stalowych za 

pomocą wkrętów systemowych do metalu. Zakłady i oparcia blachy zgodne z 

wymaganiami producenta.  Połączenia arkuszy blachy dodatkowo nitowane w 

celu uciąglenia i uszczelnienia konstrukcji pokrycia.  

 

Na warstwie blachy należy ułożyć papę paroizolacyjną samoprzylepną. 

Wymagania projektowe w stosunku do papy samoprzylepnej: 

 Zgodność z normą PN-EN 13970 – Elastyczne wyroby 

wodochronne, asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej. 

Definicje i właściwości. 

 Produkt powinien być paroizolacją wykonaną z kompozytu 

samoprzylepnego bitumu, folii aluminiowej i włókien szklanych, 

 

Wymagane cechy charakterystyczne: 

  

Masa pokrywająca Samoprzylepny bitum modyfikowany elastomerem 

(SBS) 

Grubość 1,5mm 

Wkładka nośna Kompozyt folii aluminiowej i włókien szklanych 

Zakres elastyczności Od -25°C do +100°C 

Paroszczelność sd≥1500m 
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Przeznaczenie i zakres stosowania: 

 Stosować papę samoprzylepna paroizolacyjna na podkładach ze stalowej 

blachy trapezowej. Podłoże powinno być zagruntowane preparatem 

bitumicznym. Należy stosować zakłady podłużne papy szer. min. 8,0cm, 

poprzeczne szer. min. 10,0cm. 

Wstęgi papy układać wzdłuż fałd blachy i mocować za pomocą spodniej 

warstwy samoprzylepnej do górnych powierzchni fałd. Zakłady podłużne papy 

należy wykonać bezpośrednio na górnych fałdach blachy. Zakłady poprzeczne  

wykonać na podkładzie z paska papy szer. 15,0cm. Wstęgi papy powinny być 

bez dziur, załamań, naderwań, o prostych krawędziach, o równomiernie 

rozłożonej klejącej masie asfaltowej. 

 

Dane techniczne: 

 

Właściwości Metoda badań j.m. 
Wartości lub 

ustalenia 

Wady widoczne PN-EN 1850-1 - 
Brak widocznych 

wad 

Długość PN-EN 1848-1 m 20 

Szerokość PN-EN 1848-1 m 1,0 lub 1,08 

Grubość PN-EN 1849-1 mm 1,5 

Prostoliniowość PN-EN 1848-1 mm/10m ≤ 20 spełnione 

Wodoszczelność 
PN-EN 1928 

Metoda B 
kPa 200 (24h) 

Maksymalna siła rozciągająca: 

 wzdłuż 

 w poprzek 

PN-EN 12311-1 N/50mm 

 

400 

300 

Maksymalne wydłużenie: 

 wzdłuż 

 w poprzek 

PN-EN 12311-1 % 

 

3 

3 

Giętkość w niskiej temperaturze PN-EN 1109 ºC -25 

Odporność na spływanie  w 

podwyższonej temperaturze 
PN-EN 1110 ºC +100 

Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - Sd ≥ 1500m 
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Na tak przygotowanej powierzchni należy ułożyć izolację z płyt 

poliuretanowych gr. 14cm o parametrze =0,026 [W/ m*K]. Materiał powinien 

być zgodny z ISO 9001. Izolację termiczną zastosować z sztywnych płyt 

izolacyjnych z rdzeniem poliuretanowym PIR. Wykończenie powierzchni płyt: 

obustronna okładzina z arkuszy powlekanych włóknem szklanym spojonych z 

rdzeniem izolacji w procesie produkcji (system pełnego klejenia). Płyty należy 

mocować w systemie klejonym za pomocą kleju poliuretanowego. 

 

Na powierzchni izolacji termicznej z poliuretanu przewiduje się ułożenie 

OSB-3 gr. 18mm i warstwy papy samoprzylepnej.  

Wymagania projektowe w stosunku do papy samoprzylepnej: 

 Zgodność z normą PN-EN 13707 – Elastyczne wyroby 

wodochronne, Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć 

dachowych. Definicje i właściwości. 

 

Cechy charakterystyczne: 

  

Masa pokrywająca Samoprzylepny bitum modyfikowany elastomerem 

(SBS) 

Grubość 1,7mm 

Wkładka nośna Siatka szklana 120 g/m2 

Zakres 

elastyczności 

Od -30°C do +100°C 

 

Przeznaczenie i zakres stosowania: 

 

Stosować papę asfaltową samoprzylepną przeznaczoną do wykonywania 

warstwy podkładowej w wielowarstwowych pokryciach. Wyrób należy kleić do 

podłoża wykorzystując właściwości samoprzylepne masy asfaltowej znajdującej 

się od spodniej strony papy. Ostateczną wytrzymałość połączenia uzyskana 

będzie w momencie przygrzania papy wierzchniego krycia. 
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Dane techniczne: 

 

Właściwości Metoda badań j.m. 
Wartości lub 

ustalenia 

Wady widoczne PN-EN 1850-1 - 
Brak widocznych 

wad 

Długość PN-EN 1848-1 m 15 

Szerokość PN-EN 1848-1 m 1,0  

Grubość PN-EN 1849-1 mm 1,70 

Prostoliniowość PN-EN 1848-1 mm/10m ≤ 20 spełnione 

Wodoszczelność 
PN-EN 1928 

Metoda B 
kPa 200 (24h) 

Maksymalna siła 

rozciągająca: 

 wzdłuż 

 w poprzek 

PN-EN 12311-1 N/50mm 

 

1100 

1100 

Maksymalne wydłużenie: 

 wzdłuż 

 w poprzek 

PN-EN 12311-1 % 

 

2 

2 

Giętkość w niskiej 

temperaturze 
PN-EN 1109 ºC -30 

Odporność na spływanie  w 

podwyższonej temperaturze 
PN-EN 1110 ºC +100 

Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - µ = 20.000 

Jako wierzchnią warstwę należy ułożyć papę zgrzewalną wierzchniego 

krycia do wykonywania wielowarstwowych pokryć dachowych o odporności 

ogniowej RE 30. 

 

Charakterystyka: 

 

Masa pokrywająca Samoprzylepny bitum modyfikowany elastomerem 

(SBS) 

Warstwa wierzchnia Łupek naturalny 

Grubość 5,2mm (±0,2) 

Wkładka nośna Włóknina poliestrowa 250 g/m2 

Zakres elastyczności Od -25°C do +100°C 
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Dane techniczne: 

 

Właściwości Metoda badań j.m. 
Wartości lub 

ustalenia 

Wady widoczne PN-EN 1850-1 - 
Brak widocznych 

wad 

Długość PN-EN 1848-1 m 5,0 

Szerokość PN-EN 1848-1 m 1,0  

Grubość PN-EN 1849-1 mm 5,2 (± 0,2) 

Prostoliniowość PN-EN 1848-1 mm/10m ≤ 20 spełnione 

Wodoszczelność 
PN-EN 1928 

Metoda B 
kPa 200 (24h) 

Maksymalna siła 

rozciągająca: 

 wzdłuż 

 w poprzek 

PN-EN 12311-1 N/50mm 

 

1000 (± 200) 

1000 (± 200) 

Maksymalne wydłużenie: 

 wzdłuż 

 w poprzek 

PN-EN 12311-1 % 

 

45 (± 10) 

45 (± 10) 

Giętkość w niskiej 

temperaturze 
PN-EN 1109 ºC -25 

Odporność na spływanie  w 

podwyższonej temperaturze 
PN-EN 1110 ºC +100 (± 10) 

Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - µ = 20.000 

 

Przy wykonywaniu pokrycia nie należy wykorzystywać elementów 

dziurawiących powłokę paroizolacyjną i przeciwwodną. Wszystkie elementy 

izolacji przeciwwodnej, paraizolacji i termicznej należy mocować poprzez 

klejenie. 

 Należy również wymienić fragmenty połaci dachu i ścian przy 

wykuszach pokrytych blachą. 

 

UWAGA: 

W okresie eksploatacji nie dopuszcza się mocowania jakichkolwiek 

urządzeń do blachy (pokrycia dachu). 
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OPIERZENIA – PROJ. 

 

Projektuje się nowe opierzenia ścian attykowych z blachy tytan-cynk. 

Przy wykonywaniu opierzeń należy uwzględnić możliwość przyszłego 

docieplenia elewacji basenu. Należy przewidzieć dołożenie styropianu gr. 5cm. 

W tym celu należy zastosować szersze opierzenia z blachy mocowane na płycie 

OSB. Na płycie OSB zamocować papę wystającą poza obrys płyty. Opierzenia 

ścian attykowych łączyć ze sobą na rąbek. Spadek opierzeń ku stronie 

wewnętrznej dachu uzyskać za pomocą podkładania klinów dębowych lub 

konsol systemowych. 

 

ORYNNOWANIE – PROJ. 

 

Nowe orynnowanie projektuje się z blachy tytan-cynk. Przy rynnach wykonać 

nowe obróbki blacharskiej. Spadek podłużny rynien blaszanych min. 1%.  

Mocowanie rynien na hakach stalowych mocowanych do blachy/OSB-3 lub 

konstrukcji żelbetowej stropodachów za pomocą wkrętów i kotew. 

 

ŚCIANY ATTYKOWE – PROJ. 

Istniejący luźny tynk na ściankach należy odkuć i wykonać nową obrzutkę 

zaprawą cementową i wykonać wyprawki tynkarskie na siatce z klejem. Stronę 

wewnętrzną ścianek attykowych wyłożyć papą.  

 

SUFIT PODWIESZANY – PROJ. 

Projektuje się sufit podwieszany w sali basenowej jako systemowy ażurowy o 

kratce kwadratowej 5x5cm z tworzywa ASA/PC/FR mocowany na ruszcie 

systemowym na linkach nierdzewnych i łącznikach systemowych. W części 

antresoli kawiarni sufit g-k na ruszcie stalowym z podkonstrukcją mocowaną do 

elementów wiązarów i płatwi dachowych. 
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2.5.27  ODŚWIEŻENEI ELEWACJI 
 

Po zakończeniu prac zewnętrznych związanych z remontem dachu, fasad, 

zamurowaniami i przekuciami otworów okiennych i drzwiowych planuje się 

odświeżenie elewacji w zakresie odmalowania całości budynku. Projektuje się 

wykonanie wyprawek w miejscach uszkodzeń elewacji oraz odmalowanie całości 

elewacji. Do demontażu przewidziano obudowę blaszaną wraz z podkonstrukcją nad 

poziomem trybun sali gimnastycznej. W miejscu zdemontowanej obudowy z blachy 

należy ułożyć styropian gr. 12cm na siatce z klejem i tynk silikonowy.  

Przewiduje się odmalowanie całej elewacji farbami silikonowymi np. Caparol. 

Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem na etapie budowy po wykonaniu próbek.  

 

2.5.28   UTWARDZENIA I ZIELEŃ PRZY BUDYNKU 
 

 

Przy budynku od strony frontowej wykonać utwardzenia z kostki poz-bruk gr. 8cm na 

podbudowie z klińca zagęszczonego mechanicznie o grubości warstwy min. 30cm.  

Pozostały teren naruszony przy pracach budowlanych przy budynku zagospodarować 

zielenią. Projektuje się z nasadzeniami roślin, krzewów i drzew iglastych. Przed 

zasadzeniem sprawdzić pH gleby. W przypadku pH>7 należy zastosować środki 

zakwaszające glebą w celu poprawienia podłoża pod wzrost iglaków. 
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2.5.29  INSTALACJE 

Wyposażenie  projektowanego budynku w instalacje: 

 instalacje technologii basenowej, 

 instalacja  elektryczna, odgromowa, teletechniczna, 

 instalacja  wodociągowa,  

 instalacja kanalizacyjna,  

 wentylacja mechaniczna i grawitacyjna,  

 ogrzewanie i ciepła woda z cieplika miejskiego. 

Instalacje wg projektów branżowych. 

Ścieki sanitarne odprowadzone będą do kanalizacji miejskiej. 

Woda opadowa z dachu odprowadzona będzie na teren działki oraz do kanalizacji 

deszczowej. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

 zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przedstawionych w niniejszym projekcie 

są możliwe jedynie za zgodą autorów projektu 

 detale wykonawcze wg projektu wykonawczego 

 

 

opracował: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kórnik, maj 2016r. 
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2.6 ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC 

 

BUDOWA DUŻEJ NIECKI ŻELBETOWEJ WRAZ Z PRZYLEGŁYMI 

STROPAMI 

 wyburzenie stropu nad parterem w obrębie osi 15-17 : D-Z, 

 rozbiórka ściany w osi 15, D-Z na poziomie I parteru, 

 rozbiórka fragmentu stropu i schodów z parteru na I piętro w obrębie                         

osi 9-16 : B-C, 

 wykonanie płyty żelbetowej fundamentowej pod dużą nieckę basenową - 

szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyty, 

 wykonanie słupów do oparcia niecki basenowej - szalowanie, zbrojenie i 

betonowanie, 

 wykonanie płyty dennej dużej niecki żelbetowej wraz z podciągami 

żelbetowymi - szalowanie, zbrojenie i betonowanie, 

 wykonanie ścian żelbetowych niecki wraz z przyległymi fragmentami stropów 

w obrębie osi 4-8 : D-Z, 15-17 : D-Z, 8-15: D-E, 8-15: Y-Z - szalowanie, 

zbrojenie i betonowanie, 

 ułożenie na przyległych stropach izolacji przeciwwilgociowej, styropianu, folii 

PE, warstwy szlichty betonowej, ułożenie izolacji przeciwwodnych 

systemowych, ułożenie płytek wraz z systemem odwodnienia, 

 wykonanie otworów technologicznych w niecce żelbetowej wraz z 

uszczelnieniem przejść, 

 wyłożenie niecki żelbetowej folią na izolacji - ściany i płyta denna, 

 

 

REMONT BASENU Z ATRAKCJAMI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM 

 

 wyburzenie stropu nad parterem w obrębie osi 17-21 : A-M, 

 rozbiórka posadzek w obrębie osi 17-20 : A-C na kondygnacji parteru oraz w 

obrębie osi 18-21 : C-M na kondygnacji podbasenia, 

 wykonanie fundamentów w postaci nowych stóp żelbetowych pod konstrukcję 

wsporczą niecki żelbetowej basenu z atrakcjami - szalowanie, zbrojenie i 

betonowanie, 

 wykonanie trzpieni żelbetowych na kondygnacji podbasenia - szalowanie, 

zbrojenie i betonowanie, 

 odtworzenie posadzek betonowych w pomieszczeniach podbasenia w obrębie 

osi 18-21 : C-M i uzupełnienie podbetonów w części niepodpiwniczonej w 

obrębie osi 17-20 : A-C, 

 wykonanie słupów stalowych na kondygnacji parteru, 
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 wykonanie podciągów żelbetowych wraz z płytą denną brodzika pod atrakcje - 

szalowanie, zbrojenie i betonowanie, 

 wykonanie ścian żelbetowych niecki pod atrakcje - szalowanie, zbrojenie i 

betonowanie, 

 wykonanie konstrukcji żelbetowej kładki nad brodzikiem, 

 ułożenie izolacji przeciwwilgociowej, styropianu, warstwy szlichty betonowej,  

ułożenie izolacji przeciwwodnych systemowych, ułożenie płytek wraz z 

systemem odwodnienia, 

 wykonanie otworów technologicznych w niecce żelbetowej wraz z 

uszczelnieniem przejść, 

 wyłożenie niecki żelbetowej folią na izolacji - ściany i płyta denna oraz 

fragment plaży, 

 montaż elementów wyposażenia, 

 

WYMIANA ZJEŻDŻALNI 

 demontaż istniejącej zjeżdżalni z laminatu, 

 wyburzenie wanny hamownej, 

 demontaż schodów stalowych zjeżdżalni, 

 rozbiórka warstwa posadzkowych w obrębie osi 17-21 : M-Z, 

 montaż nowej zjeżdżalni z laminatu wraz z wanną hamowną w systemie 

wybranym przez producenta, 

 ułożenie izolacji przeciwwilgociowej, styropianu, warstwy szlichty betonowej, 

ułożenie izolacji przeciwwodnych systemowych, ułożenie płytek wraz z 

systemem odwodnienia, 

 wykonanie izolacji przeciwwodnej i ułożenie płytek na części plażowej, 

 

REMONT BASENU DO NAUKI PŁYWANIA 

 

 skucie płytek ze ścian, posadzek oraz niecki basenowej, 

 skucie warstw posadzkowych, 

 wyburzenia schodów wraz z fragmentami stropów, 

 wyburzenia istniejących odpływów liniowych przy basenie, 

 wykonanie nowych schodów wraz z fragmentami stropów, 

 wykonanie nowych ścianek działowych w obrębie toalety, 

 wykonanie tynków wewnętrznych, 

 montaż systemu odwodnienia, 

 wykonanie warstw i izolacji posadzkowych 

 wykonanie izolacji ściennych, 

 ułożenie płytek,  

 wyłożenie niecki folią na izolacji - ściany i płyta denna, 
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REMONT CZĘŚĆI SPA 

 

 wyburzenie istniejącej aranżacji strefy saun i jacuzzi wraz z demontażem 

urządzeń saun, jacuzzi, brodzików prysznicy, itp, 

 skucie warstw posadzkowych, 

 nowa aranżacja pomieszczenia - korekta ścianek działowych,  

 wykonanie tynków wewnętrznych 

 ułożenie warstw posadzkowych wraz z izolacjami, 

 ułożenie płytek, 

 montaż stolarki, 

 montaż urządzeń 

 

BUDOWA KAWIARNI ORAZ CZĘŚCI ZAPLECZA SZATNI BASENU 

 

 rozbiórka fragmentu stropu nad I piętrem wraz ze wspornikami żelbetowymi, 

 rozbiórka fragmentów ścian wraz z kominami do poziomu stropu nad parterem, 

 rozbiórka warstw posadzkowych na kondygnacji I i II piętra w obszarze 

projektowanego zaplecza szatni i kawiarni, 

 murowanie ściany gr. 18cm pomiędzy strefą szatni, a niecką basenową wraz z 

trzpieniami żelbetowymi, 

 montaż konstrukcji stalowej kawiarni (słupy, belki i ściągi stalowe), 

 wykonanie fragmentu stropu żelbetowego nad I piętrem - szalowanie, zbrojenie 

i betonowanie, 

 wykonanie stropu żelbetowego nad II piętrem - szalowanie, zbrojenie i 

betonowanie, 

 wykonanie schodów żelbetowych z II piętra na antresolę, 

 murowanie ścianek działowych, 

 odtworzenie przewodów kominowych - należy zapewnić wentylację 

pomieszczeń klubowych na parterze, 

 ułożenie tynków wewnętrznych, 

 ułożenie warstw posadzkowych, 

 montaż stolarki drzwiowej, 

 ułożenie płytek, 

 wykonanie ścian lekkiej zabudowy, 

 montaż urządzeń i wyposażenia, 
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REMONT DACHU 

 

 demontaż sufitu podwieszanego, 

 rozbiórka pokrycia z płyt warstwowych wraz z opierzeniami i orynnowaniem, 

 oczyszczenie konstrukcji poprzez piaskowanie, 

 demontaż płatwi pasa dolnego – 4szt., 

 malowanie konstrukcji antykorozyjnie i przeciwogniowo, 

 montaż warstw nowego pokrycia dachu, 

 montaż opierzeń i orynnowania, 

 montaż sufitu podwieszanego, 

 konstrukcja na dachu pod urządzenia – profile stalowe oparte na trzpieniach 

żelbetowych i w bruzdach ścian, 

 konstrukcja panelowa żaluzjowa do osłony urządzeń,  

 

REMONT FASAD SZKLANYCH 

 

 demontaż fasad szklanych - na poziomie dużej niecki basenowej, basenu do 

nauki pływania, części saun i jacuzzi oraz na poziomie wyburzonych trybun, 

 demontaż pokrycia ścian osłonowych z płyty warstwowej, 

 demontaż konstrukcji stalowej w poziomie dużej niecki basenowej - 

konstrukcja fasady i ścian szczytowych osłonowych, 

 montaż nowych słupów stalowych, 

 wykonanie odcinków ścian nośnych murowanych usztywnionych trzpieniami i 

wieńcami żelbetowymi na poziomie dużej nieci basenowej, 

 zamurowanie otworów po fasadach w części SPA (istn. część jacuzzi i sauny) 

oraz części projektowanej kawiarni (przy wyburzonych trybunach)  

 wykonanie na poziomie dużej niecki basenowej oraz basenu do nauki pływania 

murków przystosowanych do możliwości wentylacji fasad, 

 wykonanie tynków wewnętrznych, 

 montaż fasad szklanych, 

 

WYMIANA WINDY WRAZ Z BUDOWĄ SZYBU WINDOWEGO I  

 

 rozbiórka istniejącej windy, 

 rozbiórka ścianek działowych w obrębie klatki schodowej, 

 skucie posadzek i fundamentów windy w obrębie projektowanego fundamentu 

szybu windowego, 

 wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej szybu windowego, 

 wykonanie ścian żelbetowych szybu windowego w poziomie parteru i I piętra 

wraz z przyległymi fragmentami stropów, 
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 rozbiórka fragmentu stropodachu (konstrukcji wraz z warstwami pokrycia), 

 wykonanie ścian szybu windowego na kondygnacji II piętra 

 wykonanie nowej płyty żelbetowej stropodachu z uwzględnieniem otworów 

pod nadszybie windy oraz otworów pod klapy dymowe, 

 wykonanie ścian szybu windowego ponad płytą żelbetową stropodachu, 

 wykonanie stropu nad szybem windowym, 

 wykonanie obmurówki ścian klap dymowych wraz z zakończeniem wieńcem, 

 wykonanie warstw pokrycia dachu, 

 ułożenie tynku, szpachlowanie, malowanie, 

 montaż klap dymowych, 

 montaż windy, 

 wyprawki malarskie, 

 

ZAMUROWANIA I PRZEKUCIA OTWORÓW OKIENNYCH I 

DRZWIOWYCH, ZMIANA ARANŻACJI, WZMOCNIENIA 

FRAGMENTÓW STROPÓW 

 

 PODBASENIE 

 skucie fundamentów żelbetowych w pomieszczeniach 2/-1, 3/-1, 

 rozkucie fragmentu ściany niecki żelbetowej w obrębie osi 15 : I-K, wykonanie 

podmurowania pozostawionych fragmentów ściany żelbetowej w obrębie osi 

15 : I-K, 

 zamurowanie otworu technologicznego w osi Z : 10-12, 

 rozkucie fragmentu ściany żelbetowej i murowanej w celu udrożnienia szachtu 

dla instalacji elektrycznych, 

 demontaż konstrukcji stalowej wsporczej pod jacuzzi w obszarze osi 20-21 : 

G-K, 

 wykonanie ścianek działowych dla wydzielenia pomieszczeń z chemią 

basenową w obszarze osi 4-11 : U-Z, okładzina ścian i posadzek w 

pomieszczeniach z płytek chemoodpornych, 

 wykonanie fragmentu ściany z bloczków M-6 i schodów żelbetowych z 

podbasenia na parter w obrębie osi 4-9 : D-E, 

 wykonanie fragmentu ściany z bloczków M-6 i schodów żelbetowych z 

podbasenia na zewnętrz w obrębie osi 8-12 : Y-Z, 

 wyburzenie fragmentu stropu ze schodami i wykonanie nowego stropu i 

schodów w obrębie osi 19-21: X-Z, 

 wykonanie czterech zbiorników żelbetowych technologicznych, gr. ścian 25cm, 

beton C 30/37, W8, 

 wykonanie posadzki betonowej w obszarze osi 20-21 : M-Z, 
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 wykonanie ściany z bloczków M-6 do podparcia stropu nad podbaseniem 

(ściana pod oparcie stropu i schodów - komunikacja pomiędzy częścią basenu 

dużego i częścią SPA oraz basenu do nauki pływania), 

 

 PARTER 

 wyburzenie fragmentu stropu i schodów z parteru na I piętro w obszarze osi 9-

16 : B-C, 

 demontaż szklenia zewnętrznego i wiatrołapu przy wejściu głównym, 

 wyburzenie ścianek działowych w obrębie osi 16-21 : X-Z, 

 wyburzenie fragmentu stropu nad piwnicą ze schodami i wykonanie nowego 

stropu i schodów w obrębie osi 17-21: M-N, 

 wyburzenia ścianek działowych w strefie sauny i jacuzzi, 

 wykonanie murku z komorą rozprężną do wentylacji pod fasadą w 

pomieszczeniu basenu do nauki pływania w obrębie osi 21 : M-W, 

 wykonanie odcinka podwaliny żelbetowej i murka z bloczków M-6 dla 

podparcia schodów z parteru na I piętro w obrębie osi B-C : 10-12, wykonanie 

odcinka ściany murowanej z pustaków ceramicznych lub bloczków 

gazobetonowych gr. 18cm, 

 przekucie przy pomieszczeniu 11/1, montaż nadproży NSB, 

 wykonanie ścian zabudowy klatki schodowej w obrębie osi 1-5 : A-B, 

 wykonanie ścian murowanych z ociepleniem styropianem w obrębie osi 20 : 

A-C oraz 21, C-M, 

 rozbiórka ścian i montaż podciągów stalowych w obrębie osi 3-4 : X-Z, 

 zamurowania otworów okiennych i drzwiowych w elewacjach wg oznaczeń na 

rzutach, 

 rozbiórka podłóg wraz z warstwami posadzkowymi w obszarze strefy SPA i 

basenu do nauki pływania, 

 rozbiórka podłóg w pozostałej częśći, 

 ułożenie nowych warstw posadzkowych i podłóg wg zestawienia okładzin w 

pomieszczeniach, 

 obudowa z płyt g-k przewodów instalacyjnych w pomieszczeniach, 

 

 I PIĘTRO 

 wyburzenia ścianek działowych w obrębie osi 9-18 : A-C, 

 rozbiórka zjeżdżalni wraz ze schodami i wanną hamowną, 

 rozbiórka jacuzzi, 

 rozbiórka basenu z atrakcjami, 

 wykonanie nowej zjeżdżalni z laminatu wraz z wanną hamowną i schodami ze 

stali nierdzewnej, 

 zamurowania ścian w obrębie osi 12-18 : A-C, 
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 wykonanie ścian zabudowy klatki schodowej w obrębie osi 3-4 : A-B, 

 zamurowania otworów okiennych i drzwiowych w elewacjach wg oznaczeń na 

rzutach, 

 rozbiórka podłóg wraz z warstwami posadzkowymi w obszarze strefy SPA i 

basenu do nauki pływania, 

 rozbiórka podłóg w pozostałej części, 

 ułożenie nowych warstw posadzkowych i podłóg wg zestawienia okładzin w 

pomieszczeniach, 

 obudowa z płyt g-k przewodów instalacyjnych w pomieszczeniach, 

 

 II PIĘTRO I ANTRESOLA 

 wykonanie ścian zabudowy klatki schodowej w obrębie osi 3-5 : A-C, 

 zamurowania otworów okiennych i drzwiowych w elewacjach wg oznaczeń na 

rzutach, 

 zamurowanie otworów okiennych w obrębie osi 18 : B-C, 

 rozbiórka podłóg, 

 ułożenie nowych warstw posadzkowych i podłóg wg zestawienia okładzin w 

pomieszczeniach, 

 obudowa z płyt g-k przewodów instalacyjnych w pomieszczeniach, 

 

Kolejność prac opisana w podpunkcie pt. "zamurowania i przekucia otworów okiennych 

i drzwiowych, zmiana aranżacji, wzmocnienia fragmentów stropów" nie obejmuje 

czynności opisanych w pozostałej części punktu jako oddzielne. 
 

We wszystkich robotach murarskich należy uwzględnić roboty 

towarzyszące, tj. tynkowanie, szpachlowanie, ułożenie płytek, roboty 

malarskie, itp. 

 

DEMONTAŻ I MONTAŻ STOLARKI 

 demontaż stolarki wg zestawienia stolarki - wymienianych okien, drzwi i fasad, 

 obróbka otworów, 

 montaż nowej stolarki okiennej, drzwiowej i fasad wg zestawienia, 

 roboty wykończeniowe i malarskie, wyprawki, 
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REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH EWAKUACYJNYCH 

 wyburzenie istniejącej klatki schodowej ewakuacyjnej zewnętrznej od strony 

szczytowej części pływalni, 

 rozbiórka fundamentów spod klatki schodowej wraz z fragmentami 

przyległego utwardzenia, 

 wykonanie nowych stóp fundamentowych klatki stalowej, 

 wykonanie konstrukcji stalowej klatki schodowej zewnętrznej - słupy stalowe, 

belki policzkowe i belki podestu stalowe, 

 wykonanie podestów i stopni z kraty Wema, 

 montaż balustrad stalowych, 

 

ODŚWIEŻENIE ELEWACJI 

 

 demontaż atrapy blaszanej z elewacji frontowej na poziomie trybun nad częścią 

sali gimnastycznej, 

 wykonanie drobnych uzupełnień  i napraw uszkodzeń mechanicznych elewacji, 

 odmalowanie całości elewacji farbą silikonową, 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - UTWARDZENIA I ZIELEŃ 

 

 rozbiórka opaski przy budynku i istniejących fragmentów utwardzenia przed 

budynkiem - od strony frontowej wg planu zagospodarowania terenu, 

 korytowanie powierzchni pod utwardzenie, wywóz ziemi i gruzu z podbudowy 

do 10km, 

 wykonanie nowej podbudowy z warstwy klińca gr. 10cm, zagęszczonej 

podsypki cementowo-piaskowej. Podbudowa przewidziana będzie pod dojazd 

wozów bojowych straży pożarnej, 

 ułożenie kostki poz-bruk. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącej kostki pozb-

bruk z rozbiórki, pozostała brakująca część kostki nowa projektowana gr. 8cm, 

 

Podczas prac należy przewidzieć zabezpieczenie elementów 

konstrukcyjnych i architektonicznych przewidzianych po remoncie 

jako do użytkowania. 

 

W zakresie prac budowlanych należy uwzględnić równoczesność 

wykonywania prac instalacyjnych wg projektów branżowych. 
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Wykonawca ponosić będzie opłaty za zużycia prądu / wody / 

kanalizacji w trakcie budowy. W celu rozliczeń wykonawca jest 

zobowiązany do montażu na swój koszt podliczników w celu 

możliwości rozliczenia się za zużycie mediów. 

 

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 
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2.7 Obliczenie  współczynnika  przenikania  ciepła  UC [W/m2K], 

charakterystyka energetyczna obiektu i analiza możliwości racjonalnego 

wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia 

w energię i ciepło. 

 
Podstawa prawna: DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013r. [Rzporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie]. 

Ważne od 1 stycznia 2014r. 

 

Wartość współczynnika przenikania ciepła U 

 

1.  Ściana  zewnętrzna budynku  

 

Uc = 0,24W/m2 K< Umax = 0,25 W/m2 K 

 

2.  Stropodach              

                               

Uc = 0,19W/m2 K < Umax = 0,20 W/m2 K 

 

3.  Podłoga na gruncie  

 

     Uc = 0,27W/m2K = Uc max = 0,30 W/m2 K 
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

 

A) Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania i wentylacji 

budynku 
 

1. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie 

Htr = (btr,i·Ai·Ui) +  Utb,i·Ai                                     

Rodzaj przegrody Ai [m2]128,68 
Ui,  Ui,  

[W/(m2·K] 
btr,i 

btr,i·Ai·Ui 

[W/K] 

Ściany zewnętrzne  1137,91 0,24 1 273,10 

Okna 475,14 1,0 1 475,14 

Drzwi 37,45 1,5 1 56,17 

Dach 1212,59 0,19 0,8 184,31 

Podłoga na gruncie  1589,87 0,27 0,6 257,56 

Współczynnik strat przez przenikanie                                                           Htr = 1246,28 
 

2. Współczynnik strat ciepła przez wentylację 

Hve = 0,163· Ve                                                                                                          Hve =      3556,66 [W/K] 
 

3. Zyski ciepła od promieniowania słonecznego 

Qsol =  Ci·Ai·Isi·gi                 

Orientacja 

Pole pow. 

okien i drzwi 

Ai [m2] 

Udział pola 

powierzchni 

szklonej Ci 

Energ. prom. 

słon. w sezonie 

ogrzewczym Isi 

[kWh/(m2rok)] 

Współczynnik 

przepuszczalności 

promieniowania 

słonecznego gi 

Ci·Ai·Isi·gi 

[kWh/rok] 

N - 0,7 145 0,75 - 

N-E 15,14 0,7 165 0,75 1311,50 

E - 0,7 235 0,75 - 

S-E 284,37 0,7 320 0,75 47774,16 

S - 0,7 350 0,75 - 

S-W 43,42 0,7 310 0,75 7066,61 

W - 0,7 220 0,75 - 

N-W 23,86 0,7 160 0,75 2004,24 

Zyski od promieniowania słonecznego w sezonie grzewczym                 Qsol = 58156,51 

Dane ogólne, geometryczne i klimatyczne budynku 

 Kubatura ogrzewanej części budynku 

 Powierzchnia przegród otaczających ogrzewaną część 

budynku 

 Współczynnik kształtu 

 Powierzchnia o regulowanej temperaturze 

 Liczba stopniogodzin sezonu grzewczego 

 Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody na 1 osobę 

 Ciepło właściwe wody 

 Temperatura ciepłej wody 

 Temperatura zimnej wody  

Ve =21820,00 [m3] 

Ae = 7452,06 [m2] 

 

Ae/ Ve = 0,35m-1] 

Af = 4073,00 [m2] 

Sth = 89,80 [kKh/rok] 

Vcw = 7 [dm3/ doba] 

cW = 4,19 [kJ/(kgK)] 

Ѳcw = 55°C 

Ѳ0 = 10°C 
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4. Wewnętrzne zyski ciepła w sezonie ogrzewczym 

Qint = 22·Af                                                                          Qint = 89606,00[kWh/rok] 
 
 

 

5. Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego do ogrzewania i wentylacji 

QH,nd = Sth·( Htr + Hve) - H,s (Qsol + Qint ) 

Rodzaj strat i zysków Wartość Razem Mnożnik Razem [kwh/rok] 

Współczynnik strat przez 

przenikanie Htr [W/K] 
1246,28 

4802,94 
Sth [kKh/rok]= 

Sth = 89,80 
431304,01 

Współczynnik strat przez 

wentylację Hve [W/K] 
3556,66 

Zyski od promieniowania  

słonecznego Qsol [kWh/rok] 
58156,51 

147762,51 H,s = 0,95 140374,38 
Wewnętrzne zyski  
ciepła Qint [kWh/rok] 

89606,00 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego                                        QH,nd = 290929,63 
 

 
 

6. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania i wentylacji 

QK,H = wINS· QH,nd 

Współczynnik nakładu instalacji ogrzewczej ze źródłem ciepła wINS = 1,05 

QK,H = wINS· QH,nd                                                                  QK,H = 305476,11 [kwh/rok] 
 

 
 

7. Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną do ogrzewania i wentylacji 

QP,H = WH · wINS · QH,nd 

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej  wH = 1,1 

QP,H = WH · wINS · QH,nd                                                           QP,H = 336023,72 [kwh/rok] 
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B) Roczne zapotrzebowanie na energię końcową na potrzeby przygotowania ciepłej 

wody użytkowej 
 

 

 

8. Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej do przygotowania ciepłej wody 

QW,nd = VCWi · Li · cW · ρW · (ѲCW - Ѳ0)· kt · tUZ / (1000 · 3600) 

Liczba osób  Li = 150 

Czas użytkowania tUZ  182,50 doby 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego                            QW,nd =                    10036,36 [kwh/rok] 
 

 
 

9. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do przygotowania ciepłej wody 

QK,W = QW,nd  / Wtot 

Wtot = W,g · W,d · W.s  · W,e 

Roczne zapotrzebowanie energii końcowej                               QK,W = 13748,44  [kwh/rok] 

10. Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej 

Eel,pom,W = ∑ qel,W,i · Af · tel,i · 10-3 

Roczne zapotrzebowanie energii                                          Eel,pom,W  = 0,00 [kwh/rok] 
 

 

 

11. Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej na przygotowanie ciepłej wody 

QP,W = wW · QK,W + wel · Eel,pom,W 

Roczne zapotrzebowanie energii                                                QP,W =  16174,13 [kwh/rok] 
 

 
 

 

C) Sumaryczna wartość rocznego zapotrzebowania energii pierwotnej 
 

12. Sumaryczna wartość rocznego zapotrzebowania energii pierwotnej dla ogrzewania i 

wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 

QP= QP,H + QP,W                                                                         QP = 352197,85 [kwh/rok] 
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13. Porównanie wskaźnika EP z wartością  EPn wg wymagań Warunków Technicznych  

13.1 Wskaźnik EP dla budynku  

 EP = QP / Af                                                                                  EP = 86,47 [kwh/m2rok] 

13.2 Wymagania  

Współczynnik kształtu 
A / Ve [m-1] 

Graniczny wskaźnik sezonowego zapotrzebowania EPn  

wg Warunków Technicznych dla [kWh/m2.rok] 

A/ Ve ≤ 0,20 

0,20 < A/ Ve < 1,05 

1,05 ≤  A/ Ve 

EPn = 73 + ∆EP 

EPn= 55 + 90A/ Ve + ∆EP 

EPn= 149,15 + ∆EP 

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej do 

przygotowania ciepłej wody użytkowej w ciągu roku  ∆EP 

∆EP = ∆EPW = 7800 / (300 + 0,1 ·Af )                                       ∆EP = 11,03 [kWh/m2.rok] 

Wskaźnik EPH ≤ EPn 

86,47< 110,00 
 

D) Wskaźnik EK rocznego zapotrzebowania energii końcowej dla ogrzewania i 

wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
 

14. Wskaźnik EK dla budynku 

EK= (QK,H + QK,W) / Af                                                             EK = 78,38 [kWh/m2.rok] 
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E) Analiza możliwości racjonalnego wykorzystywania wysokoefektywnych 

systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło                                                   

1) Roczne zapotrzebowanie na całkowitą energię użytkową do ogrzewania, 

wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej Eu = 74,00 [kwh/m2rok] 

2) Dostępne nośniki energii 

a) Dopuszczalne nośniki energii: prąd elektryczny, gaz, źródła odnawialne – 

energia geotermalna, wiatrowa, solarna, biomasa i biogaz. 

- Biorąc pod uwagę formę i usytuowanie budynku oraz wielkość i kształt działki 

nie można efektywnie skorzystać z kolektorów słonecznych i ogniw 

fotowoltaicznych. 

-  Ze względu na rozmiary działki oraz gęstość sąsiednich działek nie ma 

możliwości skorzystania z energii wiatrowej. 

 

3) Rozpatrywano 2 warianty ogrzewania budynku: 

 - przy użyciu ciepła miejskiego, 

 - przy użyciu pompy ciepła (energia geotermalna) 

 

4) Porównanie wariantów: 

 

a) Cieplik miejski 

Cena 1kWh – 0,18zł 

Zapotrzebowanie na całkowitą energię użytkową Eu = 74,00 [kwh/m2rok] 

Wartość wskaźnika energii pierwotnej EP = 86,47 [kwh/m2rok] 

Roczny koszt energii  na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowana 

ciepłej wody użytkowej: 

0,18 [zł/kWh] x 74,00 [kwh/m2rok] = 13,32 zł/m2rok] 

Szacowany koszt ogrzewania budynku wyniesie 39960,00 zł/rok. 

 

b) Pompa ciepła 

Cena 1kWh – 0,16zł 

Zapotrzebowanie na całkowitą energię użytkową Eu = 74,00 [kwh/m2rok] 

Wartość wskaźnika energii pierwotnej EP = 73,50 [kwh/m2rok] 

Roczny koszt energii  na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowana 

ciepłej wody użytkowej: 

0,16 [zł/kWh] x 74,00 [kwh/m2rok] = 11,84 [zł/m2rok] 

Szacowany koszt ogrzewania budynku wyniesie 35520,00 zł/rok. 

 

c)  Wybrano wariant a 

 

                  Opracował:   
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2.8. Obliczenia statyczne 

 
Obliczenia statyczne w archiwum projektanta. 

 

Wykonane zgodnie z normami: 

 

 

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. 

 

PN-B-03002/Ap1 Konstrukcje murowe niezbrojone 

 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

  

 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

 

PN-80/B-02010  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

 

PN-77/B-02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 
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2.9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

2.9.1. Przeznaczenie budynku. Dane ogólne. 

Przedmiotowy budynek Pływalni Miejskiej to obiekt  trzykondygnacyjny z antresolą, 

podpiwniczony, o max. wysokości budynku ca’ 15,00m n.p.t. Budynek posiada 

powierzchnię wewnętrzną  strefy (zakres opracowania) do 5000 m2. 

 

Opracowywany budynek służy jako obiekt rekreacyjno-sportowy z infrastrukturą 

towarzyszącą. Mieszczą się w nim: 

 część Pływalni Miejskiej będąca zakresem opracowania, 

 część komunikacji ogólnej będąca zakresem opracowania, 

 część sali gimnastycznej poza zakresem opracowania, 

 część rekreacyjna, np. kręgle, siłowania będące poza zakresem opracowania, 

 część administracyjna będąca poza zakresem opracowania. 

 

2.9.2. Odległość od obiektów sąsiadujących. 

Budynek usytuowany jest ca’ 10,0m od frontowej  granicy działki. Od stron bocznych 

działki budynek jest usytuowany w granicy. Od strony północno-wschodniej 

opracowywany budynek połączony jest łącznikiem ze skrzydłem budynku szkoły.  

Odległość od budynku basenu do budynku szkoły wynosi ca’ 11,5m. 

 

2.9.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

W budynku nie przewiduje się przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

2.9.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

Przyjmuje się, że obciążenie ogniowe w pomieszczeniach technicznych nie przekroczy 

500MJ/m2.  

2.9.5. Kategoria zagrożenia ludzi. 

Budynek Pływalni Miejskiej został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, 

podbasenie do strefy PM – wydzielona strefa.  

 

2.9.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

Zagrożenie wybuchem w obiekcie jak i w bliskim sąsiedztwie nie występuje. 

2.9.7. Podział obiektu na strefy pożarowe. 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej o kategorii zagrożenia ludzi ZL I w 

budynku średniowysokim (SW), o trzech kondygnacjach nadziemnych wynosi 5000m2 i 

nie zostanie przekroczona.  
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Budynek zaprojektowano w dwóch strefach pożarowych: 

 Strefa pożarowa o powierzchni 4932,28m2, zaliczona do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL I obejmująca opracowywaną część Pływalni, 

 Strefa pożarowa pozostałej części budynku, zaliczona do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL I, poza zakresem opracowania. 

 

Ze strefy ZL I obejmującą opracowywaną część Pływalni wydziela się pożarowo część 

podbasenia jako odrębną strefę PM. Wydzielono pożarowo będą pomieszczenia z 

chemią oraz pomieszczenie wentylatorowi. 

Drzwi przeciwpożarowe powinny być zaopatrzone w samozamykacze lub urządzenia 

zamykające je samoczynnie w razie pożaru. 

 

2.9.8. Klasa odporności pożarowej budynku i odporność ogniowa elementów oraz 

stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. 

Budynek został zaprojektowany i powinien być wykonany w klasie „B” odporności 

pożarowej. Wszystkie elementy budynku powinny być nie rozprzestrzeniające ognia. 

Elementy budynku klasy „B” odporności pożarowej powinny odpowiadać następującym 

wymaganiom odporności ogniowej5): 

 główna  konstrukcja  nośna  (ściany, słupy, podciągi) –  R 120; 

 konstrukcja dachu – R 30;                                                                                                                                              

 stropy1) - REI 60; 

 ściany zewnętrzne1),2) – EI 60 (o-i); 

 ściany wewnętrzne1) – EI 30; 

 przekrycie dachu3) – RE 30. 

 

Oznaczenia: 

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad 

ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria 

nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy 

odporności pożarowej budynku. 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze 

stropem. 
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z 

zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej 

powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje 

się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 
5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

Elementy budynku zaprojektowane  są jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 
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2.9.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne. 

Przewidywana liczba osób mogących przebywać w budynku wynosi do 190 

osób. 

Ewakuacja z budynku odbywa się za pomocą poziomych i pionowych dróg 

komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji.  

Szerokość drzwi stanowiących wyjście z budynku wynosi co najmniej 1,2m.  

Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego (40m) w żadnym pomieszczeniu 

budynku nie będzie przekroczona. Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego (40m 

w strefie ZL, przy co najmniej 2 dojściach).  

Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z 

pomieszczenia, obliczono proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim 

równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym 

najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi 0,9 m, a w przypadku drzwi 

służących do ewakuacji do 3 osób — 0,8 m. 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych obliczono proporcjonalnie do liczby osób 

mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji obiektu, przyjmując co 

najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. 

Dopuszczono zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli 

jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób. 

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w obiekcie będzie mieć klasę odporności 

ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych, tj. EI 30. 

Budynek zostanie wyposażony w ewakuacyjne oświetlenie awaryjne na drogach 

ewakuacyjnych (oświetlenie ewakuacyjne holu), załączane automatycznie w przypadku 

zaniku napięcia podstawowego (z podtrzymaniem 1 godzinnym, natężenie oświetlenia 

ewakuacyjnego nie mniejsze niż 1 lx), zgodnie z odrębnym projektem i wymaganiami 

Polskich Norm. 

2.9.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych a w 

szczególności wentylacji, ogrzewczej, gazowej i elektroenergetycznej. 

 

Przepusty instalacyjne w ścianie lub stropie pomieszczeń wydzielonych 

przeciwpożarowo posiadają odporność ogniową (EI) równą odporności ogniowej tego 

oddzielenia.  

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, 

kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych. 

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach 

pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie 

niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, 
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będą zabezpieczone w klasie odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego 

pomieszczenia. 

W obiekcie zainstalowany zostanie przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

funkcjonujący zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

umieszczony zostanie w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza. 

 

2.9.11. Wyposażenie w instalacje techniczne. 

 2.9.11.1. Elektroenergetyczna i odgromowa.  

       Obiekt powinien być wyposażony w instalację chroniącą od wyładowań 

atmosferycznych. 

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i 

sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewnić 

ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas 

działania urządzenia przeciwpożarowego konieczny do przeprowadzenia ewakuacji.  

2.9.11.2 Wentylacyjna. 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a 

izolacje cieplne i akustyczne zapewniające nie rozprzestrzenianie ognia. 

2.9.11.3  Ogrzewcza. 

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, 

kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie ognia. 

2.9.12. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 

Budynek wyposażony zostanie w następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

a) Instalacje wodociągową przeciwpożarową – hydranty 25, 

W budynku zostaną zastosowane jako punkt poboru wody do celów 

przeciwpożarowych hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym, 

obejmujące swoim zasięgiem całą powierzchnię chronionego budynku. 

b) Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne. 

Przewiduje się ewakuacyjne oświetlenie awaryjne na drogach 

ewakuacyjnych, załączane automatycznie w przypadku zaniku napięcia 

podstawowego (z podtrzymaniem 1 godzinnym, natężenie oświetlenia 

ewakuacyjnego nie mniejsze niż 1 lx), zgodnie z odrębnym projektem i 

wymaganiami Polskich Norm. 

W skład oświetlenia ewakuacyjnego wchodzą lampy oświetlenia 

ewakuacyjnego oraz podświetlone znaki ewakuacyjne informujące o 

kierunkach ewakuacji. Znaki te będą umieszczone nad wyjściami i na 

drogach komunikacyjnych,  
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c) Klapy dymowe. 

Dla oddymiania klatki schodowej wewnętrznej zaprojektowano klapy 

dymowe o przekroju czynnym klapy równym min. 5% powierzchni 

największego rzutu oddymianej klatki schodowej. Klapy dymowe klasy 

B30030. Uruchamianie klapy podwójne – automatyczne i ręczne. 

d) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony zostanie w pobliżu 

głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. 

Urządzenia przeciwpożarowe powinny zostać wykonane zgodnie z projektem 

uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

2.9.13. Drogi pożarowe. 

Do budynku średnio wysokiego zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I 

wymagane jest zapewnienie drogi pożarowej. Do przedmiotowego budynku dojazd 

kołowy wozów straży pożarnej zapewniony ul. Staszica wraz z włączeniem się z 

wjazdem na teren posesji i drogą pożarową wewnętrzną. 

 

2.9.14. Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego 

gaszenia pożaru. 

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm3/s.  

Wymaganie spełni co najmniej jeden hydrant DN 80 nadziemny w odległości co 

najmniej 5 m od ściany budynku i maksymalnie do 75m od chronionego budynku oraz 

drugi w odległości do 150m. 

 

2.9.15. Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. 

Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia 

stałego: 

- w strefach pożarowych ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów 

łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo 

toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione; 

- na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie 

materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione; 

- okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów 

niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem 

ognia. 
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2.9.16. Gaśnice i oznakowanie obiektu znakami bezpieczeństwa. 

Obiekt zostanie wyposażony w gaśnice umieszczone w miejscach łatwo dostępnych w 

budynku. Rodzaj stosowanego sprzętu uzależniony zostanie od przeznaczenia danego 

pomieszczenia, rodzaju występujących materiałów w danej strefie. W budynku sprzęt 

gaśniczy (gaśnice o grupach gaszenia A,B,C) rozmieszczony zostanie w widocznych 

miejscach (minimum 1 gaśnica o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego 

w gaśnicach, na 100 m2 w strefie ZL). Długość dojścia do sprzętu gaśniczego nie może 

przekraczać 30m, oraz należy zapewnić dostęp o szerokości nie mniej niż 1,0m. 

Budynek powinien być oznakowany znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi 

Normami. 

 

2.9.17.  Wykaz aktów prawnych. 

[1]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.  Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).  

[2]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030). 

[3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 

[4]  PN-92/N-01256/01    Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-92/N-01256/02.   Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

[5]  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1994 r. o ochronie przeciwpożarowej  (tekst jednolity – 

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 147, 

poz. 1229). 

 

    Opracował:   
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2.10. Opis technologiczny 

 

 Zaprojektowano przebudowę i remont budynku Pływalni Miejskiej w Śremie. 

Opracowywany obiekt jest budynkiem usługowym w zakresie rekreacji i sportu, 

wolnostojącym, trzykondygnacyjnym z antresolą i podpiwniczeniem. 

Bryła budynku, powierzchnia zabudowy, wysokość budynku, kąt nachylenia dachu oraz 

inne główne parametry charakterystyczne obiektu pozostają bez zmian.    

 

 Projektowana jest przebudowa budynku Pływalni Miejskiej. W zakres prac 

wchodzić będzie: 

 

 Wykonanie nowej niecki żelbetowej o wymiarach 25,0m x 12,5m i głębokości 

od 1,20m do 2,00m. Basen przewidziano jako sześciotorowy. W zakres 

wykonania nowej niecki żelbetowej wchodzi również wykonanie przyległych 

stropów. Nieckę obłożyć folią na izolacji. 

 Remont basenu dla dzieci z atrakcjami. W zakresie remontu wchodzić będzie 

wyburzenie istniejącego basenu wraz z całym obszarem stropu planowanego 

pod zakres nowej niecki basenowej przewidzianej dla Najmłodszych. Oparcie 

stropu na elementach istniejących i projektowanych podporach żelbetowych i 

stalowych. Dla podparcia projektuje się słupy stalowe i żelbetowe oparte na 

fundamentach żelbetowych. Nieckę obłożyć folią na izolacji. W basenie 

planuje się usytuowanie następujących atrakcji: wodny plac zabaw wraz ze 

zjeżdżalnią, hydra, śmigło, słonik, kwiat storczyk, małpka, muchomor i pączek. 

 Wymiana zjeżdżalni na nową wraz z wanną hamowną i schodami ze stali 

nierdzewnej. 

 Remont basenu do nauki pływania. W zakresie remontu przewiduje się 

wymianę warstw okładzinowych wraz z izolacjami i układem odwodnienia. 

Planuje się aranżację części sanitarnej oraz ustawienie nowych urządzeń. 

Istniejące płytki przewidziano do skucia. Nieckę obłożyć folią na izolacji. 

 Remont części SPA. W zakresie remontu planowane jest wyburzenie 

istniejących ścian działowych oraz wzmocnienie stropu w obrębie jacuzzi. 

Projektuje się nową aranżację ścian, saun i wyposażenia. Dla klientów 

przewidziano: 3 sauny (sucha, mokra, infrared – na podczerwień), 2 jacuzzi,  

2 leżaki ceramiczne, prysznice ślimakowe, kuwety do moczenia stóp. Przy 

SPA będzie zlokalizowane zaplecze szatni i sanitarne wyposażone w miski 

ustępowe i umywalki. Jednym z elementów dekoracyjnych będzie 

wyposażenie SPA w tzw. wodospad. Dla odpoczynku i rekreacji zlokalizowane 

w tej strefie będą również ławki i masażery. 

 Wykonanie w miejscu wyburzonych trybun i szatni nowej kawiarni 

dwupoziomowej z fasadą szklaną od strony basenu. Nowy układ szatni 

zlokalizowany będzie w miejscu szatni wyburzonych, zaś powyżej na 

kondygnacji II piętra planuje się kawiarnię z antresolą. Planowane jest 
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wykonanie fragmentu stropu nad I piętrem i stropu nad II piętrem. Konstrukcję 

wsporczą stropów i fasady projektuje się jako stalową. 

 Zmiana aranżacji wnętrza części pływalni w zakresie korekty ścianek 

działowych, odświeżenie pomieszczeń ( w zakresie szpachlowania, malowania 

ścian, ułożenie nowych okładzin podłóg, nowych drzwi wewnętrznych i części 

drzwi zewnętrznych) i komunikacji ogólnej z dostosowaniem do obecnie 

obowiązujących wymagań PPOŻ., BHP i higieniczno-sanitarnych. Ponadto 

planowane jest wykonanie wzmocnienie fragmentów stropu z uwagi na 

urządzenia w strefie SPA oraz otwory instalacji wentylacji mechanicznej. 

 Remont elewacji tylnej. Planuje się demontaż istniejących fasad, zamurowanie 

otworów od strony SPA i fragmentów przy wyjściu na lodowisku. Na poziomie 

basenu do nauki pływania projektuje się wykonanie muru z komorą nawiewną 

o wysokości 1,0m. Na poziomie dużej niecki basenowej projektuje się 

rozbiórkę istniejącej fasady i obudowy z płyt warstwowych, demontaż 

konstrukcji stalowej. Nową konstrukcję pod fasadę wykonać jako stalową, a 

pozostałe fragmenty ścian w miejscach płyt warstwowych wykonać jako 

murowane z usztywnieniem elementami żelbetowymi. 

 Montaż nowej windy wewnętrznej z parteru na I i II piętro. Projektuje się 

wyburzenie istniejącej windy osobowej wraz z podkonstrukcją i fundamentami. 

W jej miejscu planowane jest zlokalizowanie nowego szybu żelbetowego na 

projektowanym fundamencie płytowym. Szyb windowy zaprojektowano jako 

żelbetowy. Ponadto planowana jest rozbiórka stropu nad częścią klatki 

schodowej i wykonanie nowego z uwzględnieniem otworów pod montaż klap 

dymowych oraz nadbudówki szybu windowego. 

 Zamurowania i przekucia części otworów okiennych i drzwiowych w elewacji. 

Z uwagi na obowiązujące przepisy przeciwpożarowe projektuje się 

zamurowania części otworów okiennych i wykonania otworów wentylacyjnych  

 Remont dachu Pływalni. Planowane jest zdemontowanie pokrycia z płyt 

warstwowych nad Pływalnią, oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej 

oraz wykonanie nowych warstw pokrycia wraz z orynnowaniem i opierzeniami. 

 Remont schodów zewnętrznych ewakuacyjnych przy części Pływalni. Planuje 

się wyburzenie istniejącej klatki schodowej ewakuacyjnej z budynku i 

wykonanie nowej w konstrukcji stalowej ze stopniami i podestem z krety 

Wema na fundamentach żelbetowych. 

 W zakresie opracowania w oznaczonym na rzutach kondygnacji obszarze 

przewiduje się wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, 

teletechnicznych, wentylacji mechanicznej oraz technologii basenowej wg 

projektów branżowych. 

 Odświeżenie elewacji budynku wraz z demontażem blach stalowych z elewacji 

frontowej i tylnej. W zakresie odświeżenia wchodzić będzie wykonanie 

wyprawek w miejscach uszkodzeń elewacji oraz odmalowanie całości budynku. 
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 Wykonanie utwardzenia przy budynku. Planowane jest ułożenie kostki poz-

bruk od frontu budynku w celu możliwości dojazdu wozów straży pożarnej i 

poprawienia komfortu komunikacji pieszej dla Klientów obiektu. 

 

Zaprojektowano przebudowę budynku Pływalni – Śremski Sport  Sp. z o. o.  

zlokalizowanego w Śremie przy ul. St. Staszica 1A. Przedmiotowy budynek składa się z 

opracowywanej części Pływalni oraz pozostałej części sportowo-rekreacyjnej będącej 

poza zakresem opracowania. Jest to budynek trzykondygnacyjny (parter + I piętro + II 

piętro z antresolą), podpiwniczony.  

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa części zawierającej pływalnię. 

Przebudowie podlega kryta pływalnia na I piętrze z basenem sportowym 25x12,5m, 

basen rekreacyjny - brodzik, basen hamowny ze zjeżdżalnią oraz basen dla dzieci 

zlokalizowany na niższej kondygnacji (parterze). W zakres opracowania wchodzi 

również przebudowa SPA.  

 

Charakterystyka basenów: 

 

B 1. Projektowana żelbetowa niecka basenu sportowego o wymiarach 25 x 12,5 m  

        i głębokości 1,2-2,0 m 

B 2. Projektowana niecka basenu rekreacyjnego (brodzik) o powierzchni ca’ 130 m2  

        i głębokości 0,4 m. 

B 3. Istniejąca niecka basenu dla dzieci o powierzchni 39,40 m2 i głębokości 

        0,8-1,05 m 

 

W poziomie piwnicy zostaną zlokalizowane pomieszczenia techniczne przeznaczone na 

instalacje i urządzenia stacji uzdatniania wody. W piwnicy znajduje się również 

podejście PEC wraz z rozprowadzeniem. 

 

Podstawowe dane techniczne basenów: 

Basen sportowy B1: 

- powierzchnia lustra wody 312,5 m2 

- pojemność niecki basenu 468,75 m3
 

 

Basen rekreacyjny (brodzik) B2: 

- powierzchnia lustra wody 130,0 m2
 

- pojemność niecki basenu 52,0 m3
 

 

Basen dla dzieci B3: 

- powierzchnia lustra wody 39,4 m2
 

- pojemność niecki basenu 36,45 m3 
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Atrakcje wodne basenów: 

Nieckę basenu sportowego B1 projektuje się jako żelbetową. Nie projektuje się atrakcji 

wodnych zlokalizowanych w niecce basenowej. 

 

Nieckę basenu rekreacyjnego (brodzik) B2 projektuje się o głębokości 0,40m 

wyposażoną w atrakcje basenowe np. zjeżdżalnie, grzybki i gejzery wodne.  

 

Istniejąca niecka basenu dla dzieci B3 zlokalizowana jest w poziomie parteru.  

Nie projektuje się atrakcji wodnych zlokalizowanych w niecce basenowej. 

 

Oprócz części basenowej projektuje się również przebudowę strefy SPA. Dla każdego z 

basenów oraz sauny zaprojektowano zaplecze pryszniców, WC oraz szatni. 

 

Dla części rozprowadzenia instalacji niezbędnych do obsługi przewidziano podbasenie 

zlokalizowane pod niecką żelbetową basenu sportowego.  

 

Dla klientów Pływalni zaprojektowano kompleks szatni w pełni wyposażony i 

przystosowany również dla osób niepełnosprawnych. Szatnie zaprojektowano jako 

koedukacyjne z oddzielnymi kabinami dla każdego klienta. Zaprojektowano w 

szatniach na I piętrze ca’ 180 szafek dla klientów pływalni i sal fitness. 

 

Na II piętrze w miejscu wyburzonych trybun zaprojektowano kawiarnię. Projektuje się 

dodatkowy strop kawiarni, aby uzyskać na antresoli możliwość dodatkowej powierzchni 

użytkowej kawiarni. Dla klientów kawiarni i kibiców zawodów sportowych na pływalni 

zaprojektowano fasadę szklaną, dzięki której z pomieszczeń kawiarni obserwować 

będzie można zajęcia na pływalni. 

 

         W stosunku do obiektu użyteczności publicznej przedstawiono w projekcie 

podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 

związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi oraz 

określono jednoznacznie przeznaczenie i program użytkowy lokalu, zgodnie z § 11 ust. 

2 pkt 1 i 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 

25.04.2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 462) 
 

Obiekt zapewnia niezbędne warunki do korzystania z niego przez osoby 

niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

Dla osób niepełnosprawnych zapewnione są miejsce parkingowe (3,6x5,0m) z 

przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.  
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 Na kondygnację usługową parteru osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim 

ma zapewniony dostęp poprzez wykonanie poziomu parteru budynku na równi z 

przyległym terenem przed wejściem głównym do budynku. Na pozostałe kondygnacje 

użytkowe dostęp za pomocą windy osobowej. 
 

Opracowywany budynek został przystosowany dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Poszczególne pomieszczenia mają wymiary pozwalające na 

swobodny obrót wózka inwalidzkiego.  

Przebudowywany obiekt wyposażony będzie we wszystkie niezbędne instalacje 

do prawidłowego funkcjonowania. 

 W budynku zastosowano dźwig osobowy. 

 Budynek jest przystosowany do wyposażenia w instalacje telekomunikacyjne, w 

tym radiowo-telewizyjne, odpowiadające przepisom odrębnym i Polskim Normom 

dotyczącym wykonania tych instalacji, a stosownie do przeznaczenia budynku – 

również w instalację sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej. 

 

Obiekt zaprojektowano zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1, 5 i 6 Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 462) 

oraz zgodnie z § 54 i 55 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 

75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 

 W przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części 

pomieszczeń należy dostosować do odpowiednich wymagań i kryteriów zgodnie z 

przeznaczeniem obiektu oraz uzgodnić z rzeczoznawcami odpowiednich branż                     

(ds. PPOŻ., BHP i higieniczno-sanitarnych). 

 

    Opracował:   
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2.11          INFORMACJA DOTYCZACĄ BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

INWESTOR :           „ŚREMSKI SPORT SP. ZO.O.”   

                             UL. STASZICA 1A 

                             63-100 ŚREM  

 

 

OBIEKT :                 BUDYNEK PŁYWALNI MIEJSKIEJ  

                                  ŚREM, UL. STASZICA 1A, DZ. NR 2304/1, 2590/1                  

                                    OBRĘB ŚREM, GMINA ŚREM 

                                                             

 

TEMAT:                   OPRACOWANIE STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO 

                                  WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ                                   

 

FUNKCJA 

 

IMIĘ I NAZWISKO DATA:                              PODPIS: 

OPRACOWAŁ: 
 

SŁAWOMIR GIERLIŃSKI 

 

MAJ 2016r. 

Podstawa prawna opracowania: 

 Ustawa  z dnia 07 lipca 1994r – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA IFRASTRUKURY z dnia 23 czerwca 2003r.  

 (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r)w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 

 Uzgodnienia z Inwestorem 

 Przepisy i normy budowlane 
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2.11.1 Zakres robót oraz kolejność realizacji 

W ramach zamierzenia budowlanego realizowane będą następujące roboty budowlane – 

w kolejności realizacji: 

 

BUDOWA DUŻEJ NIECKI ŻELBETOWEJ WRAZ Z PRZYLEGŁYMI 

STROPAMI 

 wyburzenie stropu nad parterem w obrębie osi 15-17 : D-Z, 

 rozbiórka ściany w osi 15, D-Z na poziomie I parteru, 

 rozbiórka fragmentu stropu i schodów z parteru na I piętro w obrębie                         

osi 9-16 : B-C, 

 wykonanie płyty żelbetowej fundamentowej pod dużą nieckę basenową - 

szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyty, 

 wykonanie słupów do oparcia niecki basenowej - szalowanie, zbrojenie i 

betonowanie, 

 wykonanie płyty dennej dużej niecki żelbetowej wraz z podciągami 

żelbetowymi - szalowanie, zbrojenie i betonowanie, 

 wykonanie ścian żelbetowych niecki wraz z przyległymi fragmentami stropów 

w obrębie osi 4-8 : D-Z, 15-17 : D-Z, 8-15: D-E, 8-15: Y-Z - szalowanie, 

zbrojenie i betonowanie, 

 ułożenie na przyległych stropach izolacji przeciwwilgociowej, styropianu, folii 

PE, warstwy szlichty betonowej, ułożenie izolacji przeciwwodnych 

systemowych, ułożenie płytek wraz z systemem odwodnienia, 

 wykonanie otworów technologicznych w niecce żelbetowej wraz z 

uszczelnieniem przejść, 

 wyłożenie niecki żelbetowej folią na izolacji - ściany i płyta denna, 

 

 

REMONT BASENU Z ATRAKCJAMI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM 

 

 wyburzenie stropu nad parterem w obrębie osi 17-21 : A-M, 

 rozbiórka posadzek w obrębie osi 17-20 : A-C na kondygnacji parteru oraz w 

obrębie osi 18-21 : C-M na kondygnacji podbasenia, 

 wykonanie fundamentów w postaci nowych stóp żelbetowych pod konstrukcję 

wsporczą niecki żelbetowej basenu z atrakcjami - szalowanie, zbrojenie i 

betonowanie, 

 wykonanie trzpieni żelbetowych na kondygnacji podbasenia - szalowanie, 

zbrojenie i betonowanie, 

 odtworzenie posadzek betonowych w pomieszczeniach podbasenia w obrębie 

osi 18-21 : C-M i uzupełnienie podbetonów w części niepodpiwniczonej w 

obrębie osi 17-20 : A-C, 
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 wykonanie słupów stalowych na kondygnacji parteru, 

 wykonanie podciągów żelbetowych wraz z płytą denną brodzika pod atrakcje - 

szalowanie, zbrojenie i betonowanie, 

 wykonanie ścian żelbetowych niecki pod atrakcje - szalowanie, zbrojenie i 

betonowanie, 

 wykonanie konstrukcji żelbetowej kładki nad brodzikiem, 

 ułożenie izolacji przeciwwilgociowej, styropianu, warstwy szlichty betonowej,  

ułożenie izolacji przeciwwodnych systemowych, ułożenie płytek wraz z 

systemem odwodnienia, 

 wykonanie otworów technologicznych w niecce żelbetowej wraz z 

uszczelnieniem przejść, 

 wyłożenie niecki żelbetowej folią na izolacji - ściany i płyta denna oraz 

fragment plaży, 

 montaż elementów wyposażenia, 

 

WYMIANA ZJEŻDŻALNI 

 demontaż istniejącej zjeżdżalni z laminatu, 

 wyburzenie wanny hamownej, 

 demontaż schodów stalowych zjeżdżalni, 

 rozbiórka warstwa posadzkowych w obrębie osi 17-21 : M-Z, 

 montaż nowej zjeżdżalni z laminatu wraz z wanną hamowną w systemie 

wybranym przez producenta, 

 ułożenie izolacji przeciwwilgociowej, styropianu, warstwy szlichty betonowej, 

ułożenie izolacji przeciwwodnych systemowych, ułożenie płytek wraz z 

systemem odwodnienia, 

 wykonanie izolacji przeciwwodnej i ułożenie płytek na części plażowej, 

 

REMONT BASENU DO NAUKI PŁYWANIA 

 

 skucie płytek ze ścian, posadzek oraz niecki basenowej, 

 skucie warstw posadzkowych, 

 wyburzenia schodów wraz z fragmentami stropów, 

 wyburzenia istniejących odpływów liniowych przy basenie, 

 wykonanie nowych schodów wraz z fragmentami stropów, 

 wykonanie nowych ścianek działowych w obrębie toalety, 

 wykonanie tynków wewnętrznych, 

 montaż systemu odwodnienia, 

 wykonanie warstw i izolacji posadzkowych, 

 wykonanie izolacji ściennych, 

 wyłożenie niecki folią na izolacji - ściany i płyta denna, 
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REMONT CZĘŚĆI SPA 

 

 wyburzenie istniejącej aranżacji strefy saun i jacuzzi wraz z demontażem 

urządzeń saun, jacuzzi, brodzików prysznicy, itp, 

 skucie warstw posadzkowych, 

 nowa aranżacja pomieszczenia - korekta ścianek działowych,  

 wykonanie tynków wewnętrznych 

 ułożenie warstw posadzkowych wraz z izolacjami, 

 ułożenie płytek, 

 montaż stolarki, 

 montaż urządzeń 

 

BUDOWA KAWIARNI ORAZ CZĘŚCI ZAPLECZA SZATNI BASENU 

 

 rozbiórka fragmentu stropu nad I piętrem wraz ze wspornikami żelbetowymi, 

 rozbiórka fragmentów ścian wraz z kominami do poziomu stropu nad parterem, 

 rozbiórka warstw posadzkowych na kondygnacji I i II piętra w obszarze 

projektowanego zaplecza szatni i kawiarni, 

 murowanie ściany gr. 18cm pomiędzy strefą szatni, a niecką basenową wraz z 

trzpieniami żelbetowymi, 

 montaż konstrukcji stalowej kawiarni (słupy, belki i ściągi stalowe), 

 wykonanie fragmentu stropu żelbetowego nad I piętrem - szalowanie, zbrojenie 

i betonowanie, 

 wykonanie stropu żelbetowego nad II piętrem - szalowanie, zbrojenie i 

betonowanie, 

 wykonanie schodów żelbetowych z II piętra na antresolę, 

 murowanie ścianek działowych, 

 odtworzenie przewodów kominowych - należy zapewnić wentylację 

pomieszczeń klubowych na parterze, 

 ułożenie tynków wewnętrznych, 

 ułożenie warstw posadzkowych, 

 montaż stolarki drzwiowej, 

 ułożenie płytek, 

 wykonanie ścian lekkiej zabudowy, 

 montaż urządzeń i wyposażenia, 
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REMONT DACHU 

 

 demontaż sufitu podwieszanego, 

 rozbiórka pokrycia z płyt warstwowych wraz z opierzeniami i orynnowaniem, 

 oczyszczenie konstrukcji poprzez piaskowanie, 

 demontaż płatwi pasa dolnego – 4szt., 

 malowanie konstrukcji antykorozyjnie i przeciwogniowo, 

 montaż warstw nowego pokrycia dachu, 

 montaż opierzeń i orynnowania, 

 montaż sufitu podwieszanego, 

 konstrukcja na dachu pod urządzenia – profile stalowe oparte na trzpieniach 

żelbetowych i w bruzdach ścian, 

 konstrukcja panelowa żaluzjowa do osłony urządzeń,  

 

REMONT FASAD SZKLANYCH 

 

 demontaż fasad szklanych - na poziomie dużej niecki basenowej, basenu do 

nauki pływania, części saun i jacuzzi oraz na poziomie wyburzonych trybun, 

 demontaż pokrycia ścian osłonowych z płyty warstwowej, 

 demontaż konstrukcji stalowej w poziomie dużej niecki basenowej - 

konstrukcja fasady i ścian szczytowych osłonowych, 

 montaż nowych słupów stalowych, 

 wykonanie odcinków ścian nośnych murowanych usztywnionych trzpieniami i 

wieńcami żelbetowymi na poziomie dużej nieci basenowej, 

 zamurowanie otworów po fasadach w części SPA (istn. część jacuzzi i sauny) 

oraz części projektowanej kawiarni (przy wyburzonych trybunach)  

 wykonanie na poziomie dużej niecki basenowej oraz basenu do nauki pływania 

murków przystosowanych do możliwości wentylacji fasad, 

 wykonanie tynków wewnętrznych, 

 montaż fasad szklanych 

 

WYMIANA WINDY WRAZ Z BUDOWĄ SZYBU WINDOWEGO I  

 

 rozbiórka istniejącej windy, 

 rozbiórka ścianek działowych w obrębie klatki schodowej, 

 skucie posadzek i fundamentów windy w obrębie projektowanego fundamentu 

szybu windowego, 

 wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej szybu windowego, 
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 wykonanie ścian żelbetowych szybu windowego w poziomie parteru i I piętra 

wraz z przyległymi fragmentami stropów, 

 rozbiórka fragmentu stropodachu (konstrukcji wraz z warstwami pokrycia), 

 wykonanie ścian szybu windowego na kondygnacji II piętra 

 wykonanie nowej płyty żelbetowej stropodachu z uwzględnieniem otworów 

pod nadszybie windy oraz otworów pod klapy dymowe, 

 wykonanie ścian szybu windowego ponad płytą żelbetową stropodachu, 

 wykonanie stropu nad szybem windowym, 

 wykonanie obmurówki ścian klap dymowych wraz z zakończeniem wieńcem, 

 wykonanie warstw pokrycia dachu, 

 ułożenie tynku, szpachlowanie, malowanie, 

 montaż klap dymowych, 

 montaż windy, 

 wyprawki malarskie, 

 

ZAMUROWANIA I PRZEKUCIA OTWORÓW OKIENNYCH I 

DRZWIOWYCH, ZMIANA ARANŻACJI, WZMOCNIENIA 

FRAGMENTÓW STROPÓW 

 

 PODBASENIE 

 skucie fundamentów żelbetowych w pomieszczeniach 2/-1, 3/-1, 

 rozkucie fragmentu ściany niecki żelbetowej w obrębie osi 15 : I-K, wykonanie 

podmurowania pozostawionych fragmentów ściany żelbetowej w obrębie osi 

15 : I-K, 

 zamurowanie otworu technologicznego w osi Z : 10-12, 

 rozkucie fragmentu ściany żelbetowej i murowanej w celu udrożnienia szachtu 

dla instalacji elektrycznych, 

 demontaż konstrukcji stalowej wsporczej pod jacuzzi w obszarze osi 20-21 : 

G-K, 

 wykonanie ścianek działowych dla wydzielenia pomieszczeń z chemią 

basenową w obszarze osi 4-11 : U-Z, okładzina ścian i posadzek w 

pomieszczeniach z płytek chemoodpornych, 

 wykonanie fragmentu ściany z bloczków M-6 i schodów żelbetowych z 

podbasenia na parter w obrębie osi 4-9 : D-E, 

 wykonanie fragmentu ściany z bloczków M-6 i schodów żelbetowych z 

podbasenia na zewnętrz w obrębie osi 8-12 : Y-Z, 

 wyburzenie fragmentu stropu ze schodami i wykonanie nowego stropu i 

schodów w obrębie osi 19-21: X-Z, 

 wykonanie czterech zbiorników żelbetowych technologicznych, gr. ścian 25cm, 

beton C 30/37, W8, 
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 wykonanie posadzki betonowej w obszarze osi 20-21 : M-Z, 

 wykonanie ściany z bloczków M-6 do podparcia stropu nad podbaseniem 

(ściana pod oparcie stropu i schodów - komunikacja pomiędzy częścią basenu 

dużego i częścią SPA oraz basenu do nauki pływania), 

 

 PARTER 

 wyburzenie fragmentu stropu i schodów z parteru na I piętro w obszarze osi 9-

16 : B-C, 

 demontaż szklenia zewnętrznego i wiatrołapu przy wejściu głównym, 

 wyburzenie ścianek działowych w obrębie osi 16-21 : X-Z, 

 wyburzenie fragmentu stropu nad piwnicą ze schodami i wykonanie nowego 

stropu i schodów w obrębie osi 17-21: M-N, 

 wyburzenia ścianek działowych w strefie sauny i jacuzzi, 

 wykonanie murku z komorą rozprężną do wentylacji pod fasadą w 

pomieszczeniu basenu do nauki pływania w obrębie osi 21 : M-W, 

 wykonanie odcinka podwaliny żelbetowej i murka z bloczków M-6 dla 

podparcia schodów z parteru na I piętro w obrębie osi B-C : 10-12, wykonanie 

odcinka ściany murowanej z pustaków ceramicznych lub bloczków 

gazobetonowych gr. 18cm, 

 przekucie przy pomieszczeniu 11/1, montaż nadproży NSB, 

 wykonanie ścian zabudowy klatki schodowej w obrębie osi 1-5 : A-B, 

 wykonanie ścian murowanych z ociepleniem styropianem w obrębie osi 20 : 

A-C oraz 21, C-M, 

 rozbiórka ścian i montaż podciągów stalowych w obrębie osi 3-4 : X-Z, 

 zamurowania otworów okiennych i drzwiowych w elewacjach wg oznaczeń na 

rzutach, 

 rozbiórka podłóg wraz z warstwami posadzkowymi w obszarze strefy SPA i 

basenu do nauki pływania, 

 rozbiórka podłóg w pozostałej częśći, 

 ułożenie nowych warstw posadzkowych i podłóg wg zestawienia okładzin w 

pomieszczeniach, 

 obudowa z płyt g-k przewodów instalacyjnych w pomieszczeniach, 

 

 I PIĘTRO 

 wyburzenia ścianek działowych w obrębie osi 9-18 : A-C, 

 rozbiórka zjeżdżalni wraz ze schodami i wanną hamowną, 

 rozbiórka jacuzzi, 

 rozbiórka basenu z atrakcjami, 

 wykonanie nowej zjeżdżalni z laminatu wraz z wanną hamowną i schodami ze 

stali nierdzewnej, 
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 zamurowania ścian w obrębie osi 12-18 : A-C, 

 wykonanie ścian zabudowy klatki schodowej w obrębie osi 3-4 : A-B, 

 zamurowania otworów okiennych i drzwiowych w elewacjach wg oznaczeń na 

rzutach, 

 rozbiórka podłóg wraz z warstwami posadzkowymi w obszarze strefy SPA i 

basenu do nauki pływania, 

 rozbiórka podłóg w pozostałej części, 

 ułożenie nowych warstw posadzkowych i podłóg wg zestawienia okładzin w 

pomieszczeniach, 

 obudowa z płyt g-k przewodów instalacyjnych w pomieszczeniach, 

 

 II PIĘTRO I ANTRESOLA 

 wykonanie ścian zabudowy klatki schodowej w obrębie osi 3-5 : A-C, 

 zamurowania otworów okiennych i drzwiowych w elewacjach wg oznaczeń na 

rzutach, 

 zamurowanie otworów okiennych w obrębie osi 18 : B-C, 

 rozbiórka podłóg, 

 ułożenie nowych warstw posadzkowych i podłóg wg zestawienia okładzin w 

pomieszczeniach, 

 obudowa z płyt g-k przewodów instalacyjnych w pomieszczeniach, 

 

Kolejność prac opisana w podpunkcie pt. "zamurowania i przekucia otworów okiennych 

i drzwiowych, zmiana aranżacji, wzmocnienia fragmentów stropów" nie obejmuje 

czynności opisanych w pozostałej części punktu jako oddzielne. 
 

We wszystkich robotach murarskich należy uwzględnić roboty 

towarzyszące, tj. tynkowanie, szpachlowanie, ułożenie płytek, roboty 

malarskie, itp. 

 

DEMONTAŻ I MONTAŻ STOLARKI 

 demontaż stolarki wg zestawienia stolarki - wymienianych okien, drzwi i fasad, 

 obróbka otworów, 

 montaż nowej stolarki okiennej, drzwiowej i fasad wg zestawienia, 

 roboty wykończeniowe i malarskie, wyprawki, 
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REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH EWAKUACYJNYCH 

 wyburzenie istniejącej klatki schodowej ewakuacyjnej zewnętrznej od strony 

szczytowej części pływalni, 

 rozbiórka fundamentów spod klatki schodowej wraz z fragmentami 

przyległego utwardzenia, 

 wykonanie nowych stóp fundamentowych klatki stalowej, 

 wykonanie konstrukcji stalowej klatki schodowej zewnętrznej - słupy stalowe, 

belki policzkowe i belki podestu stalowe, 

 wykonanie podestów i stopni z kraty Wema, 

 montaż balustrad stalowych, 

 

ODŚWIEŻENIE ELEWACJI 

 

 demontaż atrapy blaszanej z elewacji frontowej na poziomie trybun nad częścią 

sali gimnastycznej, 

 wykonanie drobnych uzupełnień  i napraw uszkodzeń mechanicznych elewacji, 

 odmalowanie całości elewacji farbą silikonową, 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - UTWARDZENIA I ZIELEŃ 

 

 rozbiórka opaski przy budynku i istniejących fragmentów utwardzenia przed 

budynkiem - od strony frontowej wg planu zagospodarowania terenu, 

 korytowanie powierzchni pod utwardzenie, wywóz ziemi i gruzu z podbudowy 

do 10km, 

 wykonanie nowej podbudowy z warstwy klińca gr. 10cm, zagęszczonej 

podsypki cementowo-piaskowej. Podbudowa przewidziana będzie pod dojazd 

wozów bojowych straży pożarnej, 

 ułożenie kostki poz-bruk. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącej kostki pozb-

bruk z rozbiórki, pozostała brakująca część kostki nowa projektowana gr. 8cm, 

 

Podczas prac należy przewidzieć zabezpieczenie elementów 

konstrukcyjnych i architektonicznych przewidzianych po remoncie 

jako do użytkowania. 

 

W zakresie prac budowlanych należy uwzględnić równoczesność 

wykonywania prac instalacyjnych wg projektów branżowych. 
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2.11.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 

Na przedmiotowych działkach znajduje się przedmiotowy budynek Pływalni oraz 

obiekt lodowiska. 

 

2.11.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które  

mogą stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W ramach zamierzenia budowlanego nie występują  elementy zagospodarowania 

działki bądź terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

2.11.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  

podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 

zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

- roboty,  przy których wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokości powyżej 

5,0m 

Prace murarskie i żelbetonowe, układanie konstrukcji stalowej, prace dekarskie, 

prace izolacyjne, malarskie i wykończeniowe. 

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigu 

Montaż konstrukcji stalowej, prace żelbetonowe przy wykonaniu niecki basenowej. 

 

2.11.5  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed   

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego należy zapewnić co najmniej szkolenia 

pracowników pod względem bezpieczeństwa pracy: 

- wstępne szkolenie BHP przy przyjęciu do pracy 

- szkolenie na budowie, przygotowujące do spodziewanych zagrożeń i 

uwzględniające miejscowe uwarunkowania – przy rozpoczynaniu budowy 

- instruktaż na stanowisku pracy omawiający sposób wykonania konkretnego 

elementu bądź roboty, spodziewane zagrożenia i konieczne zabezpieczenia – 

każdorazowo przy przystąpieniu danego pracownika do danego rodzaju robót. 
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2.11.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych,   

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń 

Dla zapobieżenia niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy zastosować 

następujące środki techniczne i organizacyjne: 

1.1. Należy zapewnić dla całego terenu budowy: 

- wstęp na teren budowy wyłącznie dla osób upoważnionych 

- osoby wizytujące budowę bezwzględnie zaopatrzyć w kaski ochronne 

- pracownicy wykonujący prace budowlane muszą posiadać aktualne badania 

lekarskie dopuszczające do wykonywania określonych prac (na wysokości, przy 

obsłudze maszyn, etc) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy 

- pracownicy wykonujący prace na terenie budowy musza być wyposażeni w sprzęt 

ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy 

- w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn należy umieścić instrukcję bezpiecznej obsługi 

urządzeń, zawierające również niezbędne  czynności konserwacyjne 

- bezwzględnie uniemożliwić uruchamianie maszyn i urządzeń nie w pełni sprawnych 

technicznie, nie posiadających aktualnych badań i atestów, bądź z uszkodzoną 

izolacją 

- wyznaczyć miejsce na apteczkę pierwszej pomocy i odpowiednio wyposażony 

punkt ppoż. 

1.2. Dla pracy w strefach szczególnego zagrożenia należy zapewnić ponadto: 

- bezwzględny zakaz wstępu do stref niebezpiecznych dla osób nie wykonujących 

bezpośrednio prac w strefach 

- stały nadzór nad pracownikami wykonującymi prace w strefach niebezpiecznych 

- dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wyłącznie pracowników 

posiadających oprócz badań lekarskich, także odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

(szkolenia wysokościowe, uprawnienia energetyczne, etc) 

                                                                                     

Opracował: 
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IV.       EKSPERTYZA TECHNICZNA 

 

Należy określić stan opracowywanego budynku Pływalni Miejskiej 

uwzględniając jego wiek i okres użytkowania za dość dobry.  

Budynek nadaje się do przeprowadzenia przebudowy po uprzednim uzyskaniu decyzji 

pozwolenia na budowę. 

Planowana przebudowa istniejącego obiektu jest możliwa do wykonania i nie narusza 

stabilności istniejącej konstrukcji przedmiotowego budynku. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne zawarte są w dokumentacji projektowej. 

         

Opracował: 

 

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-19 roku przez:

Pan Sławomir Gierliński o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1153/01

adres zamieszkania ul. Szarytek 8/34, 63-000 Środa Wielkopolska

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-AH4-VH1-IG3 *
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MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE ALKORPLAN 

DO BASENÓW KĄPIELOWYCH 

GWARANCJA i OGRANICZENIA TECHNICZNE  
 

Utrzymywanie wody w basenie kąpielowym w wysokiej temperaturze powoduje ogromne trudności 
z osiągnięciem prawidłowej równowagi chemicznej. 

Nieprawidłowy wodny bilans chemiczny moŜe działać niekorzystnie na membranę z PCW, 
powodując płowienie koloru i nadruku; fałdowanie się, łamliwość (kruchość) oraz przedwczesne 
strarzenie się membrany. Z tego powodu w basenach zbudowanych z uŜyciem membrany Alkorplan 
woda musi być utrzymywana w zakresach temperatur podanych poniŜej. 
 
Okładzina prefabrykowana 
Membrana Alkorplan o grubości 0,5mm oraz 0,75mm drukowana i gładka musi być utrzymywana 
w temperaturze poniŜej 30oC. 
 
Alkorplan 2000/3000 do basenów kąpielowych 
Właściwości hydroizolacyjne zbrojonej membrany Alkorplan 2000/3000 o grubości 1,5mm są 
gwarantowane przez 10 lat pod warunkiem, Ŝe temperatura w basenie jest utrzymywana poniŜej 32oC. 

Podczas instalacji membrany, która moŜe być naraŜona na działanie temperatury powyŜej 32oC, 
pusta przestrzeń pozostawiona za membraną powinna być zwiększona podczas dopasowywania stref 
naroŜnych. 
 
Do produkcji membran Alkorplan 2000/3000 firma RENOLIT wykorzystuje starannie dobierane 
pigmenty, które są poddawane testom pod względem zapewnienia kolorom ostrości i trwałości przez 
długi czas. Powierzchnia membrany jest dodatkowo chroniona za pomocą warstwy lakieru 
akrylowego. Pomimo tych starań, doświadczenie pokazuje, Ŝe w basenach o duŜym natęŜeniu osób 
korzystających z kąpieli; czynnych przez cały rok oraz utrzymywanych w temperaturze powyŜej 
32ºC (np. baseny kryte lub baseny do hydroterapii); istnieje ryzyko, Ŝe „kolor” będzie zmienny 
w okresie Ŝywotności przewidywanym dla tej membrany. Paramenty hydroizolacyjne są w duŜej 
mierze zachowane. 
 
Aby osiągnąć maksymalną uŜyteczność membrany, podajemy idealne warunki basenowe: 
• temperatura wody ok. 27o C lub mniej;  
• pH 7,2 – 7,6 
• stęŜenie wolnego chloru pomiędzy 0,3 a 0,8 gr/m³. 
 
Gwarancja dla membrany ALKORPLAN dotyczy wyłącznie jakości hydroizolacji 
membrany; wygląd estetyczny jest wyłączony z Gwarancji. 





Declaration of Conformity    
 

PRODUCT INFORMATION 
PRODUCT DESCRIPTION :    ALKORPLAN 2000/3000 
USE :    SWIMMING POOL MEMBRANE 
STANDARDS : NFT54803-2      EN15836-2       BGA/BUNDESGESUNDHEITSBLATT 10/89 
(page 464 – Künststoffe für Schwimmbäder - KSW) 
 

DESCRIPTION OF PERFORMANCES 
Mass per unit area   EN 1849-2   1.8 ± 0,1 kg/m2 
Reinforcement   3 x 3  PES  110Tex 
Water absorption   EN ISO 62    Method 1   < 1 % of mass 
Ca CO3 content   Atomic absorption spectrometry   < 3 % of mass 
Mean thickness   EN 1849-2   1.5 mm ± 5 % 
Tensile strength   EN 12311-2 A  ; ISO R 527 > 1100 N/50mm 
Elongation at break   EN 12311-2 A  ; ISO R 527 18-20 % 
Tear resistance   EN 12310-2   > 180 N 
Tear resistance  ISO 34-1 :   L > 40  kN/m  T > 35 kN/m 
Dimensional stability   EN 1107-2   6hr / 80ºC  < 0.5 % 
Resistance to foldability at low   temperature   EN 495-5   < -25 °C 
Peel resistance of joints   EN 12316-2   > 80 N/50mm  
Strength of weldings EN 12311-2 A  ; ISO R 527  : > 800 N/50mm 
Abrasion resistance EN ISO 5470-1 :  >500 cycles 
Resistance to an artificial ageing of 9.5 GJ/m2 (3000 h)   NF EN ISO 4892-   2:2006 Méthode A  
cycle nº1   ≥ 3    according EN 20105-A02 
Resistance to action of microorganisms   EN ISO 846:1997 / D   Mass loss <  1 % 
Resistance to streptovert. reticulum bacteria  ATCC 25607   EN ISO 846:1997 / C   No stains 
Chlorine resistance   T 54-803 Annex C   Rating ≥ 3     
Resistance to staining agents   T 54-803 Annex D   Rating ≥ 4 
Water permeability  EN 14150  :   < 2x 10-6 m³ / m² / day 
Fire resistance  EN 13501-5 :  CLASS E  
Static puncture resistance EN ISO 12236 :  3 kN 
Oxidation resistance  90 days / 85 ºC    EN 14575  :  CONFORM 
 The composition of the membrane conforms to european legislation (CMR content cat. 1 and 2 less than 
0.1%   -   Sum of  Pb, Cd,Hg, Cr(IV) and As less than 100 mg/kg). 
 

MANUFACTURER & PRODUCTION FACILITY INFORMATION     
ADRESS : RENOLIT IBERICA, SA   Carretera del Montnegre s/n   E-08470 SANT CELONI 
CERTIFICATION OF PRODUCTION PROCESS :   

BUREAU VERITAS – C/ Valportillo Primera 22-24 E-28108 MADRID 
Name: Hans Tanghe       Position: Technical Manager       Date: 2010-10-01 

             



TABLICA BASENOWA (DUŻY BASEN SPORTOWY) 

Zasilanie: 230V/ 50 Hz 

Sterowanie: pilot + automatyczne czujniki temperatury 

Wymiary zewnętrzne: 1600 x 1000 x 100 mm 

Wysokość cyfr: 13 cm 

Widoczność: 75 m 

Temperatura pracy: 0°C - 40°C 

 

Wyświetlane parametry: 

- godzina / data 

- temperatura wody 

- temperatura powietrza wewnątrz 

- temperatura powietrza na zewnątrz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZEGAR PŁYWACKI TRENINGOWY ( Z NADRUKIEM) – DUŻY 

BASEN SPORTOWY 

Zasilanie: 230V (w komplecie 3-żyłowy przewód), 

Wymiary zewnętrzne: średnica 60cm, 

Aluminiowa obudowa, 

Mechanizm oparty na silniczku krokowym (brak drgań podczas pracy zegara), 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

LINA TOROWA MIDI 25,0 M – DUŻY BASEN SPORTOWY 

Lina torowa do wyznaczania torów pływackich na basenach, podczas zawodów i 

treningów w wodzie. 

Lina tłumiąca fale (neutralizująca energię fal powstających podczas ruchów wody). 

 

Lina torowa w pełni zgodna z przepisami FINA. 

Lina składa się z szeregu polietylenowych talerzyków o średnicy 150 milimetrów i 

korków pośrednich, które wspólnie z talerzykami nawleczone są na linę stalową  o 

średnicy 4 mm, wykonaną ze stali nierdzewnej. 

Linka napinająca ze stali odpornej na szkodliwe działanie chloru zakończona 

profesjonalnym napinaczem. 

W zestawie kompletna lina, wyposażona w hak i mechanizm napinający (zestaw złożony 

z napinacza oraz haka mocowanego po drugiej stronie liny) oraz gniazda liny torowej z 

chowanym zaczepem  

Wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316. 
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ZESTAW NAWROTOWY (KOMPLET) – DUŻY BASEN 

SPORTOWY 

  

Zestaw nawrotowy do basenu o max. szerokości 21,0 m, 

Zestaw składa się z czterech  słupków wykonanych z rurki 43 mm, ze stali nierdzewnej 

AISI - 316 o wysokości 1,8m. Słupki osadzane w kotwach przeznaczanych do basenu z 

rynną przelewową typu fińskiego (rurka 43mm) 

 

 

Kotwy skośne 

       

 



SŁUPEK STARTOWY (KOMPLET) – DUŻU BASEN SPORTOWY 

Słupek startowych wykonanych w całości ze stali nierdzewnej AISI 316L, 

Słupek pomalowany proszkowo na kolor biały, 

Wymiary słupków zgodnie z przepisami FINA, 

Platforma startowa pokryta farbą antypoślizgową jasno niebieską, 

Kąt pochylenia platformy 10o , 

Możliwość zainstalowania platform falstartowych do systemu pomiaru czasu, 

Numeracja słupków startowych na wszystkich czterech ścianach, 

Montaż do podłoża za pomocą systemu kotew, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOŁO RATUNKOWE – DUŻY BASEN SPORTOWY 

 

Koło wykonane z polietylenu, wypełnione pianką poliuretanową, 

Koło z linką o średnicy 10 mm, umocowaną wokół koła, z białą taśmą 3M, 

Koło jest bardzo odporne na warunki atmosferyczne i eksploatację 

Wymiary:  

Średnica zewnętrzna : 720 mm 

Średnica wewnętrzna: 440 mm 

Grubość: 120 mm 

Masa: 3,10 kg 

Materiał powłoki: polietylen Stamylex 4068 DXU 

Materiał wypełniający: pianka poliuretanowa RZ3441R 

Posiada Atest PRS 

Zgodne konwencją solas 2007 

Koło ratunkowe spełnia wymagania normy PN-EN 14144:2004 

 

 

 

 

 



KRZESŁO RATOWNIKA (DUŻY BASEN SPORTOWY + MAŁY 

BASEN) 

Krzesło dla ratownika wodnego z uchwytem na koło ratunkowe oraz boje SP. 

Wykonane z rur ze stali nierdzewnej 316L o średnicy 25 mm. 

Podstawa o wymiarach 0,8 x 0,9 m. 

Wysokość siedziska ok 0,9 m. 

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wody oraz chemii 

basenowej. 

 

 

 

 

 

 

 



TELEWIZOR – DUŻY BASEN SPORTOWY 

Obraz    

Ekra 65 cali / 165 cm, 16:9  

Rozdzielczoś  Full HD, 1920 x 1080  

Technologia 3D  nie 

Zakrzywiony ekran (Curved)  nie 

Tuner  

DVB-T (MPEG-4), 

DVB-C, analogowy  

Podwójny tuner HD   nie 

Podświetlenie matrycy   Edge LED  

Optymalizacja ruchu   
Real Motion Rate 400 

Hz  

Kontrast dynamiczny  High  

Funkcje poprawy obrazu   

cyfrowy filtr 

grzebieniowy 3D, 

Digital Noise 

Reduction  

Dźwięk     

System dźwięku przestrzennego  Surround  

Moc głośników   2 x 10 W  

Regulacja tonów wysokich / niskich   nie 

Korektor dźwięku   tak 

Funkcje dodatkowe dźwięku   Dolby Digital Plus  

Funkcje sieciowe i multimedialne     

Smart TV  tak 

Wi-Fi  tak 

DLNA  tak 

HbbTV  tak 

Przeglądarka internetowa  tak 

Nagrywanie na USB   nie 

Komunikacja dodatkowa   nie 

Funkcje Smart TV   Essential Apps  

Informacje dodatkowe     

Menu w języku polskim   tak 

Telegazeta  tak 

Funkcje dodatkowe   

USB - zdjęcia, 

muzyka, film, 

VIERA Link, Digital 

EPG, możliwość 

aktualizacji 

oprogramowania  

Wejścia / wyjścia     

Liczba złączy HDMI  4  

Złącze DisplayPort  nie 

Liczba złączy USB  2  

Złącze EURO  1  

Czytnik kart pamięci   nie 

Złącze Ethernet (LAN)  tak 

Wejście komponentowe  tak 

Wejście PC VGA  tak 

Cyfrowe wyjście optyczne  tak 

Cyfrowe wyjście koaksjalne  nie 

Złącze CI (Common Interface)  1  

Wyjście słuchawkowe   tak 

http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Rozdzielczo%C5%9B%C4%87&definitionId=264464410
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Technologia+3D&definitionId=2710492804
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Zakrzywiony+ekran+%28Curved%29&definitionId=7900674292
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Tuner&definitionId=320204692
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Kontrast+dynamiczny&definitionId=264616932
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=System+d%C5%BAwi%C4%99ku+przestrzennego&definitionId=265987000
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Smart+TV&definitionId=2009113454
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Wi-Fi&definitionId=1029985156
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=DLNA&definitionId=264058182
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=HbbTV&definitionId=2600943810
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Przegl%C4%85darka+internetowa&definitionId=1701651010
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Essential+Apps&definitionId=10597644605&productCode=1065743
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Telegazeta&definitionId=356804902
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=VIERA+Link&definitionId=1943897588&productCode=1065743
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Digital+EPG&definitionId=1942456570&productCode=1065743
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Digital+EPG&definitionId=1942456570&productCode=1065743
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Liczba+z%C5%82%C4%85czy+HDMI&definitionId=264465636
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Z%C5%82%C4%85cze+DisplayPort&definitionId=3475894478
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Liczba+z%C5%82%C4%85czy+USB&definitionId=320211948
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Z%C5%82%C4%85cze+EURO&definitionId=264095838
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Z%C5%82%C4%85cze+Ethernet+%28LAN%29&definitionId=321094360
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Wej%C5%9Bcie+komponentowe&definitionId=265999264
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Wej%C5%9Bcie+PC+VGA&definitionId=141356238
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Cyfrowe+wyj%C5%9Bcie+optyczne&definitionId=458326504
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Cyfrowe+wyj%C5%9Bcie+koaksjalne&definitionId=458351542
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Z%C5%82%C4%85cze+CI+%28Common+Interface%29&definitionId=2082056122


Parametry fizyczne     

Seria (model na rok)   
Panasonic VIERA 

Seria C320 / 2015  

Kolor obudowy   czarny  

Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.)   146 x 90,5 x 34,4 cm  

Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.)   146 x 83,8 x 4,8 cm  

Waga z podstawą / bez podstawy   bd / 36,5 kg  

Możliwość montażu na ścianie  

tak / VESA 400x400 

mm  

Wymiary opakowania   160 x 20 x 100 cm  

Efektywność energetyczna     

Klasa energetyczna  A+  

"Typowy" pobór mocy (tryb włączenia)  118 W  

Roczne zużycie energii  172 kWh  

Przekątna ekranu   65 cali / 165 cm  

Pobór mocy (tryb czuwania)   0,5 W  

Pobór mocy (max)   200 W  

Rozdzielczość    1920 x 1080  

Zasilanie   

 
220 - 240 V 50/60 Hz  

Wyposażenie i akcesoria     

Wyposażenie   

pilot, 2 baterie 

AAA do pilota, 

podstawa, 

instrukcja 

obsługi w języku 

polskim, karta 

gwarancyjna  

Gwarancja     

Gwarancja   24 miesiące  
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DRABNKA DO BASENU Z RYNNĄ PRZELEWOWĄ (4 

STOPNIE) – DUŻY BASEN SPORTOWY 

- Drabinka przeznaczona do basenów z rynną przelewową. 

- Drabinka jest wykonana z rur polerowanych ze stali nierdzewnej, 

zarówno poręcze jak  

   i antypoślizgowe stopnie LUXE wykonane są ze stali AISI – 316. 

- Dostarczana w komplecie ze stopniami antypoślizgowymi ( w tym 

pierwszy stopień podwójny) oraz  

  z kotwami mocującymi. 

- Dostępne wersje 2,3,4,5-stopniowe. 

- Szerokość 500 mm . 

- Poręcze wykonane z ręcznie polerowanej stali nierdzewnej ( 43 mm ), 

- Zwiększona całkowita wysokość zapewnia zgodność z normami  PN - 

EN 13451-1 oraz   

  PN - EN 13451-2 

 

z podwójnym stopniem bezpieczeństwa 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRATKA RYNNY – DUŻY BASEN SPORTOWY + MAŁY BASEN  

- Kratka stosowana w basenach z rynną przelewową, 

- Kratka wykonana z białego PP, 

- Kratka wykonana zgodnie z normą 13451 -1,  

- Kratka łączona jest poprzez złącze w środkowej części elementu, 

- Górna powierzchnia kratki charakteryzuje się antypoślizgowością, 

- 41 szczebli na 1 mb,  

- Górna powierzchnia kratki charakteryzuje się antypoślizgowością, 

- 45 szczebli na 1 mb,  

Wymiary: 

szerokość kratki 247 mm 

wysokość 22mm 

 

 

 

 

 

 



LINIA TRENINGOWA BASENOWA – MAŁY BASEN 

- Produkt całkowicie zgodny z przepisami FINA, 

- Lina wykonana jest z polipropylenu o średnicy 6 mm, 

- 14 pływaków (70x65mm) na 1 mb liny z tworzywa sztucznego, 

- Zaczep i naciąg liny wykonany ze stali nierdzewnej. 

- Linka w całości z betylenu, 

- Możliwość dowolnej konfiguracji długości liny basenowej,  

- Kolorystyka dowolna:, niebiesko – czerwono - biała 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZEGAR BASENOWY – MAŁY BASEN 

STEROWANIE 

- bezprzewodowe z pilota + czujniki temperatur 

 

WSKAZYWANE PARAMETRY: 

- godzina / data 

- temperatura otoczenia ( opcja ) 

 

WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 150 mm, 

WYMIARY: 680 x 280 x 70 mm 

WIDOCZNOŚĆ: 60 metrów 

CIĘŻAR: 5 kg 

 

ZASILANIE ZEGARA: 220V/50Hz 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



DRABNKA DO BASENU Z RYNNĄ PRZELEWOWĄ (1 i 2 STOPNIE)  

– MAŁY BASEN 

- Drabinka przeznaczona do basenów z rynną przelewową. 

- Drabinka jest wykonana z rur polerowanych ze stali nierdzewnej, zarówno poręcze jak  

   i antypoślizgowe stopnie LUXE wykonane są ze stali AISI – 316. 

- Dostarczana w komplecie ze stopniami antypoślizgowymi ( w tym pierwszy stopień podwójny) oraz  

  z kotwami mocującymi. 

- Dostępne wersje 2,3,4,5-stopniowe. 

- Szerokość 500 mm . 

- Poręcze wykonane z ręcznie polerowanej stali nierdzewnej ( 43 mm ), 

- Zwiększona całkowita wysokość zapewnia zgodność z normami  PN - EN 13451-1 oraz   

  PN - EN 13451-2 

 

z podwójnym stopniem bezpieczeństwa 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



KRATKA RYNNY – BRODZIK DLA DZIECI  

- Kratka stosowana w basenach z rynną przelewową, 

- Kratka łączona jest poprzez złącze w środkowym punkcie co zapewnia możliwość układania  

   kratki w kształty łukowe, 

- Kratka wykonana z białego PP, 

- Kratka wykonana zgodnie z normą 13451 -1,  

- Górna powierzchnia kratki charakteryzuje się antypoślizgowością, 

- 45 szczebli na 1 mb,  

Wymiary: 

szerokość kratki 195mm 

wysokość 22mm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ATRACKJE W BRODZIKU DLA DZIECI 

Materiał - zabawka:  Stal nierdzewna w gatunku 316L malowana proszkowo. 

 

Materiał - konsola montażowa:  Stal nierdzewna w gatunku 316L. 

 

Elementy łączne:  Wszelkie połączenia śrubowe wykonać przy zastosowaniu elementów 

złącznych ze stali nierdzewnej w gatunku A4. 

 

Osłony: Elementy łączne w poziomie chodzenia powinny być zabezpieczone osłonami z 

PVC.  

 

Konstrukcja nośna atrakcji: Zabawki wykonane z rur giętych należy wykonać bez 

odkształceń rury w obszarze gięcia. Należy zastosować wyłącznie przekroje rur podane w 

opisach poszczególnych atrakcji.  

 

Dysze:  Dysze tryskające wodą należy wykonać ze stali nierdzewnej 316L z możliwością ich 

łatwego demontażu. Sumaryczna wydajność dysz ma zapewnić całkowity obszar tryskania 

podany w opisie poszczególnych atrakcji.  

 

Malowanie atrakcji:  Wszystkie elementy atrakcji należy wykończyć poprzez malowanie 

proszkowe.  

 

Elementy wyposażenia:  wszystkie elementy wyposażenia atrakcji ze szkła akrylowego 

wyszczególnione w opisach poszczególnych atrakcji wykonać jako bezpieczne elementy ze 

szkła akrylowego, wylewanego, barwionego w masie, transparentnego. Nie dopuszcza się 

zamiany szkła akrylowego na plexi lub tworzywo sztuczne.   

 

Szczelność:  przed końcowym montażem atrakcji wodnych należy przeprowadzić próbę 

szczelności instalacji. 

 

W dokumentacji wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i 

producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. W 

dokumentacji projektowej zamieszczono dane ww. produktów oraz dane techniczne i opisy 

technologii. Produkty te stanowią przykłady elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte 

przez wykonawcę w ramach wykonywanych robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i 

symbole zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. 



Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych 

produktów i może stosować inne, jednakże pod warunkiem ich całkowitej zgodności z 

produktami podanymi w dokumentacji pod względem: 

 Gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) 

 Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji) 

 Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału) 

 Parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, 

charakterystyki liniowe, konstrukcja) 

 Wyglądu (struktura, barwa, kształt) 

 Parametrów bezpieczeństwa użytkowania 

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane 

przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi 

poszczególnej grupy produktów.  

Wszelkie zmiany i odstępstwa do zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia założonych parametrów oraz pracy obrazów wodnych poszczególnych 

atrakcji, a w szczególności wielkości i parametrów poszczególnych strumieni wodnych oraz 

nie mogą powodować obniżenia właściwości funkcjonalnych oraz użytkowych instalacji. 

Zamiana elementów i materiałów wymienionych w dokumentacji technicznej na inne 

wymaga pisemnej zgody  projektanta.  

Od producenta niżej wymienionych atrakcji basenu, wymaga się doświadczenia w dostawie i 

montażu atrakcji wodnych dla minimum dwóch obiektów.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji zrealizowanych obiektów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atrakcja tryskająca wodą: „PĄCZEK G2-ATIS 0216” 

 

Atrakcja wielobarwna w owalnym kształcie wraz ze zlokalizowanymi na jej górnej (bocznej) 

powierzchni sześcioma dyszami wodnymi. Działanie dysz jest sprzężone. Głowica zabawki 

osadzona jest na wyprofilowanej, rurowej podstawie o średnicy 104 mm. Wymiary atrakcji: 

h=63 cm / dł.=60 cm / szer.=60 cm. Materiał stali nierdzewnej w gatunku 316L,  malowana 

proszkowo . Przybliżony obszar spryskiwania Ø 240 cm. Mocowanie zabawki realizowane 

poprzez połączenie śrubowe z konsolą montażową zakotwioną do żelbetowego fundamentu. 

Konsola wraz z przyłączem R 1 1/2”wykonana jest ze stali nierdzewnej w gatunku 316L. 

Maskownica z PVC. Kolorystyka zgodnie ze zdjęciem poniżej.  

 

 

  

 

 

Produkt: Atis-Jasienica lub nie gorszy niż wymieniony wyżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atrakcja tryskająca wodą: „MUCHOMOR-ATIS 0233” 

 

Atrakcja wielobarwna w owalnym kształcie wraz ze zlokalizowanymi na jej górnej 

powierzchni wieloma dyszami wodnymi. Działanie dysz jest sprzężone. Głowica zabawki 

osadzona jest na rurowej podstawie o średnicy 104 mm. Wymiary atrakcji: h=50 cm / dł.=60 

cm / szer.=60 cm. Materiał stali nierdzewnej w gatunku 316L,  malowana proszkowo. 

Przybliżony obszar spryskiwania Ø 240 cm. Mocowanie zabawki realizowane poprzez 

połączenie śrubowe z konsolą montażową zakotwioną do żelbetowego fundamentu. Konsola 

wraz z przyłączem R 1 1/2” wykonana jest ze stali nierdzewnej w gatunku 316L. Maskownica 

z PVC. Kolorystyka zgodnie ze zdjęciem poniżej.  

 

 

 

 

  

 

 

Produkt: Atis-Jasienica lub nie gorszy niż wymieniony wyżej. 

 

 

 

 

 

 

 



Atrakcja tryskająca wodą: „KWIAT STORCZYK G2-ATIS 0108” 

 

Wielobarwna atrakcja wyposażona w głowicę z dwoma kwiatami. Dysze wodne 

umiejscowione są w środkach kwiatów. Głowica zabawki osadzona jest na rurowej, giętej 

podstawie o średnicy 104 mm. Wymiary atrakcji: h=290 cm / 230cm. Zabawka wykonana jest 

ze stali nierdzewnej w gatunku 316L, malowanej proszkowo z wyjątkiem płatków, które 

wykonane są ze szkła akrylowego, wylewanego, transparentnego, barwionego w masie. 

Przybliżony obszar spryskiwania ma kształt dwóch elips 120/200 cm. Mocowanie zabawki 

realizowane poprzez połączenie śrubowe za pomocą konsoli montażowej, zakotwionej do 

żelbetowego fundamentu. Konsola wraz z przyłączem 2” wykonana jest ze stali nierdzewnej 

w gatunku 316L. Maskownica z PVC. Kolorystyka zgodnie ze zdjęciem poniżej.  

 

 

 

 

Produkt: Atis-Jasienica lub nie gorszy niż wymieniony wyżej. 

 

 

 

 



Atrakcja tryskająca wodą: „ŚMIGŁO KG2-ATIS 0109” 

 

Wielobarwna atrakcja wyposażona w głowicę z jednym wiaderkiem, które napełnia się 

stopniowo wodą a następnie opróżnia oraz jednym śmigłem obrotowym. Atrakcja uzbrojona 

jest w dwie niezależne dysze wodne skierowane jedna do wiaderka, druga na śmigło. Głowica 

zabawki osadzona jest na rurowej, giętej podstawie o średnicy 104 mm. Wymiary atrakcji: 

h=336 cm / 190cm. Zabawka wykonana jest ze stali nierdzewnej w gatunku 316L, malowanej 

proszkowo. Przybliżony obszar spryskiwania ma wymiar 1 x ø100 cm oraz 1x elipsa 150/100 

cm. Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe za pomocą konsoli 

montażowej, zakotwionej do żelbetowego fundamentu. Konsola wraz z przyłączem  1 1/2” 

wykonana jest ze stali nierdzewnej w gatunku 316L. Maskownica z PVC. Kolorystyka 

zgodnie ze zdjęciem poniżej.  

 

 

 

Produkt: Atis-Jasienica lub nie gorszy niż wymieniony wyżej. 

 



Atrakcja tryskająca wodą: „MAŁPKA-ATIS 0226” 

 

Wielobarwna, dwuelementowa zabawka w kształcie małpki. Pierwsza część atrakcji 

ukształtowana w formie łuku z licznymi dyszami wodnymi od wewnętrznej strony oraz z 

głową małpki wykonaną z szkła akrylowego, wylewanego, transparentnego, barwionego w 

masie. Druga część to ogon w formie giętej, rurowej zakończony dyszą wodną.  Wymiary 

atrakcji: h=240 cm / 230 cm. Materiał stal nierdzewna w gatunku 316L, malowana 

proszkowo. Przybliżony obszar spryskiwania 1 x Ø 60 cm oraz 1 x elipsa 50x200cm. 

Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe za pomocą konsol 

montażowych, zakotwionych do żelbetowego fundamentu. Konsole wraz z przyłączami 3x1”  

wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 316L. Maskownice z PVC. Kolorystyka zgodnie ze 

zdjęciem poniżej.  

 

 

 

 

Produkt: Atis-Jasienica lub nie gorszy niż wymieniony wyżej. 

 

 

 



Atrakcja tryskająca wodą: „HYDRA-ATIS 0237” 

 

Wielobarwna atrakcja wyposażona w trzy zielone głowy. Dysze wodne (po 2 szt.) 

umiejscowione są na końcach głów hydry. Głowica zabawki osadzona jest na rurowej, giętej 

podstawie o średnicy 104 mm. Wymiary atrakcji: h=325 cm / 180cm. Zabawka wykonana jest 

ze stali nierdzewnej w gatunku 316L, malowanej proszkowo. Przybliżony obszar 

spryskiwania 3 x elipsa 80/120 cm. Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie 

śrubowe za pomocą konsoli montażowej, zakotwionej do żelbetowego fundamentu. Konsola 

wraz z przyłączem 2” wykonana jest ze stali nierdzewnej w gatunku 316L. Maskownica z 

PVC. Kolorystyka zgodnie ze zdjęciem poniżej.  

 
Produkt: Atis-Jasienica lub nie gorszy niż wymieniony wyżej. 

 

 



DZIECIĘCY WODNY NPLAC ZABAW W BRODZIKU DLA DZIECI 

Dziecięcy wodny plac zabaw jest nietypową konstrukcją szkieletową wykonaną z rur 

stalowych łączonych za pomocą stalowych kołnierzy instalacyjnych. Wykorzystano także 

inne elementy takich połączeń jak trójniki, zwężki i kolana hamburskie. 

Rury konstrukcyjne spełniają jednocześnie funkcję instalacji wodociągowej zasilającej 

w wodę występujące atrakcje wodne. Część rur, jest zaślepiona [bez wody - na odcinkach, 

gdzie nie ma potrzeby użycia ich jako przewodów wodociągowych]. 

Instalacja wodna jest doprowadzona pod dnem basenu do każdej wieży oddzielnie ze 

studzienki zlokalizowanej poza obszarem niecki basenowej. Napełnianie niecki basenowej 

jest z wodociągu zewnętrznego. Woda do wież i atrakcji wodnych jest pompowana z niecki 

basenowej pod dnem basenu.  

Wszystkie słupy nośne są kotwione za pomocą kotew wklejanych typu HILTI bezpośrednio 

do żelbetowego dna niecki basenowej bez dodatkowych indywidualnych fundamentów.  

Takie kotwienie jest możliwe z uwagi na niewielkie obciążenia własne i użytkowe – 

przyjmowane z uwagi na gęstość słupów jako 10kN/m2 [równomiernie rozłożone]. System 

poziomych elementów rurowych [poprzeczek] poza funkcją doprowadzającą wodę ma na celu 

poprzeczne usztywnienie konstrukcji wież.  

Masywność połączeń kołnierzowych powoduje, że wszystkie węzły zostały potraktowane 

jako sztywne. 

Obiekt składa się z trzech wież o różnych wysokościach wynikających ze zróżnicowanej 

wysokości podestów komunikacyjnych i występujących atrakcji. 

Zaprojektowano powtarzalne podesty komunikacyjne z samonośnych monolitycznych 

rusztów z podłogami antypoślizgowymi [wykonanych ze zbrojonego włóknem szklanym 

laminatu] o jednakowych wymiarach boków powtarzalnych długości 1,6m w osiach słupów. 

Wieże są ze sobą połączone za pomocą podestów z różnicą wysokości 45cm. Przy takim 

połączeniu pomiędzy podestami wprowadzony jest dodatkowy stopień o wys. 2x15cm. 

Poziom najniższego podestu 0,45m licząc od dna basenu [wieża III] najwyższy 1,35m  

[wieża I].Wszystkie podesty są zabezpieczone przed wypadnięciem barierkami stalowymi  

o wys. 1,1m. Część podestów jest zadaszona. Wieża I – na jednym poziomie blachą 

trapezową do rozbijania wody z „wielkiego wiadra- ,,Big”.  

Podesty z dojściami schodowymi są obudowane płytami z laminatu bez dostępu  

dla użytkowników, lecz możliwością wejścia dla obsługi przez zamykane drzwiczki  

/ demontowaną płytę. 

W celu ułatwienia dostępu do czyszczenia i mycia obudowy, dojścia schodowe  

i inne elementy atrakcji będące pod wodą mają szczeliny pomiędzy nimi i płytą denną basenu 

wysokości min 5cm. 



Zgodnie z pierwowzorem kanadyjskim większość atrakcji wodnych jest dostępna do obsługi 

przez użytkowników i zaopatrzona w przepustnice o konstrukcji dostosowanej do rodzaju 

atrakcji, lub zawory z kierownicami silikonowymi obsługiwanymi z poziomu dna niecki  

basenowej i z podestów. 

 

Atrakcje wodne: 

1. zjeżdżalnia prosta mini „a” rynna Ø500; 1szt z podestu wys 1,35m 

2. wielka woda – wielkie wiadro [Big] – 1szt 

4. pojedynczy strumień typu ,,prysznic”    – 1szt 

5. armatki [Water Guns] – 2szt 

6. atrakcje wodne z podłączonymi zaworami (kierownice) do obsługi z niecki basenowej  

7.Tryskacze z pałąka 2szt;  

8. pojedynczy strumień łukowy [1szt] 

 

Elementy atrakcji wodnych podłączone są za pomocą kołnierzy a elementami konstrukcji 

stalowej wypełnionymi wodą.  

Dolne kołnierze słupów konstrukcyjnych, słupów atrakcji i podpór zjeżdżalni kotwionych  

do dna niecki basenowej po ich zamocowaniu zabezpiecza się kopułkami z laminatu. 

 

 
 

Produkt: Firma Mazur lub nie gorszy niż wymieniony wyżej. 

 



LEŻANKA CERAMICZNA PODGRZEWANA W SPA 

 
- Leżaki ceramiczne (Ecstasy Elipse L14) wykonane są z pianki polistyrenowej   

  ekstrudowanej XPS 

- Każda z leżanek wyposażona jest w zintegrowany system podgrzewania.  

- Szerokość leżanek to 70 cm.  

- Leżaki do obłożenia mozaiką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt: FLIZ-KOM SPA ELEMENTS lub nie gorszy niż wymieniony wyżej. 

 



KABINA PRYSZNICOWA ŚLIMAK W SPA 

 
- Kabiny prysznicowe (PRO 2)  wykonane są z pianki polistyrenowej ekstrudowanej XPS, 

- Rozmieszczenie kabin - 2 szt. (odbicie lustrzane). wg rys. architektury,  

- Wymiary wg załącznika,  

- Kabiny prysznicowe do obłożenia mozaiką, 

 

 

 

 

Produkt: FLIZ-KOM SPA ELEMENTS lub nie gorszy niż wymieniony wyżej. 

 



KUWETY DO MOCZENIA STÓP (SIEDZISKA) W SPA 

 
- Siedziska (Standard LM12) wykonane są z pianki polistyrenowej ekstrudowanej XPS, 

- Siedziska do obłożenia mozaiką, 

 

 
 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAUNA FIŃSKA 

* wymiary: 169x237 cm, , 

* drewno: świerk skandynawski klasy A, profil STP, szerokość 96 mm, grubość 12 mm, 

* drewniane elementy wyposażenia z drewna abachi, 

 

Wyposażenie kabiny infrared obejmuje: 

* piec elektryczny ( Harvia – Moderna V80E, Wymiary pieca: 410 mm (szer.) x 310 mm (gł.)    

   x 580 mm (wys.) Ciężar: 15kg lub nie gorszy niż wymieniony), 

* ławka, 

* oparcie, 

* podest, 

* oświetlenie kabiny, 

* system wentylacji, 

* elektroniczny sterownik, 

* drewniany cebrzyk - z wkładem plastikowym o pojemności 7l, 

* drewniana chochla dł. 48 cm, 

* miska wisząca na aromaty nad piecem, 

* Klepsydra piaskowa, 15 min, 

* Termometr drewniany z szybka 140 x 140 mm, 

* Higrometr drewniany z szybka 140 x 140 mm, 

 

 



SAUNA INFRARED 

* sauna - 3 osoby, 

* wymiary: 170x115 cm, h=208cm , 

* drewno: świerk skandynawski klasy A, profil STP, szerokość 96 mm, grubość 12 mm, 

* drewniane elementy wyposażenia z drewna abachi, 

Wyposażenie kabiny infrared obejmuje: 

* drzwi szklane (szkło hartowane gr. 8 mm, przyciemniane) 

* ławka 

* oparcie 

* podest 

* osłony promienników 

* oświetlenie kabiny 

* system wentylacji 

* promienniki ceramiczne podczerwieni (170x115 - 6 sztuk) 

* elektroniczny sterownik 

 

 



 

DUŻA ZJEŻDŻALNIA WODNA, WANNA HAMOWNA, SCHODY 

- Zjeżdżalnia wodna, 

- Zjeżdżalnia wewnętrzna, 

- Zjeżdżalnia: średnica rury – Ø 100 

- Lądowisko – wanna hamowna, średnica – Ø 100 

- Klatka schodowa ze stali (spiralna), 

- System „ start – stop 

- Kolorystyka: do uzgodnienia z Inwestorem 

 

 

Produkt: Firma Mazur lub nie gorszy niż wymieniony wyżej. 

 

Produkt: Firma Mazur lub nie gorszy niż wymieniony wyżej. 



 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie dostawy i montażu obiektów rekreacyjnych w 

postaci zjeżdżalni wodnych. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem robót budowlanych jest dostawa , montaż i uruchomienie zjeżdżalni 

wodnej. 

 

1.2.1.  ZJEŻDŻALNIA ANAKONDA - ŚLIZG ZAMKNIĘTY Ø 1000 mm 

 

 

 TYP 3 wg. PN-EN 1069-1:2010 

 Długość wanny hamownej 4m  

 Przepływ wody - 120 m3/h  

 Kolor zjeżdżalni do ustalenia z Inwestorem 

 

 

W skład robót budowlanych niezbędnych do uruchomienia w/w zjeżdżalni 

wchodzą: 

 

 wytyczenie oraz wykonanie instalacji zasilającej zjeżdżalnie w wodę 

 wytyczenie oraz wykonanie instalacji odprowadzających wodę z wanien 

hamownych  

 wytyczne oraz wykonanie przyłącza energetycznego  

 wytyczne oraz wykonanie instalacji elektrycznej zasilania pomp  

 wytyczne oraz wykonanie instalacji elektrycznej sterowania pompami  

 wytyczne oraz wykonanie instalacji elektrycznej sterowania elementem 

start-stop oraz multimediami. 

 wytyczne oraz wykonanie instalacji odgromowej  

 wytyczenie oraz wykonanie fundamentów żelbetowych  

 montaż konstrukcji wsporczych zjeżdżalni  

 montaż wieży startowych zjeżdżalni 

 montaż ślizgów zjeżdżalni oraz wanny hamownej  

 sprawdzenie poprawności wykonania całego zakresu robót oraz przekazanie 

realizacji do odbioru  

 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

1.3.1. ZJEŻDŻALNIA WODNA  

 

urządzenie będące równią pochyłą po której ześlizguje się użytkownik pod 

wpływem siły ciężkości. 

 TYP 3 – pojedyncza zjeżdżalnia bez ograniczeń długości ślizgu oraz 

wysokości startu; o średnim nachyleniu do 13% i osiąganej przez 

użytkownika prędkości średniej do 5m/s i maksymalnej chwilowej do 8m/s  

 

1.2.3. POMOST STARTOWY 

Strefa ułatwiająca dostęp do elementu startowego  

1.2.4. ELEMENT STARTOWY  

Strefa startu – rozpoczęcia ślizgu  

1.2.5. ZJEŻDŻALNIA 

Strefa przewidziana do zjeżdżania 



1.2.6. WANNA HAMOWNA 

specjalny basen, w którym następuje wyhamowanie osoby zjeżdżającej  

 

2. MATERIAŁY  

 

Stal konstrukcyjna S235RJ ( St3S) – na konstrukcję wsporczą. Cała konstrukcja 

ocynkowana ogniowo zgodnie z DIN EN ISO 1461, malowana. 

 

Elementy ślizgu wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego wykonanego z żywic 

poliestrowych zbrojonych matami z włókna szklanego. Wszystkie elementy ślizgu 

zjeżdżalni rurowych powinny zostać wyprodukowane w technologii LRTM. Dzięki 

zastosowaniu tej metody uzyskujemy idealnie gładką powierzchnię od wewnętrznej oraz 

zewnętrznej strony ślizgu, jednolity przekrój ślizgu oraz stuprocentowe wypełnienie 

przestrzeni żywicą na całym obwodzie rury, dzięki czemu element jest bardziej odporny 

na warunki atmosferyczne, a także na uszkodzenia mechaniczne. Wymaga się, aby 

elementy rurowe zjeżdżalni nie posiadały podłużnych łączeń były wyprodukowane w 

jednym kawałku, dzięki czemu wzrasta komfort zjazdu.  W kołnierzach poprzecznych 

elementy powinny mieć elementy centrujące  „pióro – wpust”, które dodatkowo 

zabezpieczają przed rozszczelnieniem i przemieszczaniem się elementów względem 

siebie podczas użytkowania. 

 

Krawędzie ślizgu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1069-1: 2010E. 

Laminat poliestrowo-szklany, z którego wykonane są ślizgi, musi posiadać atest PZH na 

kontakt z wodą pitną. Elementy ślizgu muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe oraz 

wymagania bezpieczeństwa określone w normie PN-EN 1069-1: 2010E  

 

Materiały uszczelniające złącza i konserwujące powierzchnię ślizgu muszą posiadać 

stosowne atesty do kontaktu z wodą pitną.  

 

Elementy złączne tj. śruby, podkładki i nakrętki klasy min. 4.8 ocynkowane ogniowo, 

chyba że wyszczególniono inaczej. Dla połączeń pomiędzy elementami ślizgu wymaga się 

użycia śrub nierdzewnych A4. 

 

Instalację wodną doprowadzającą wodę do zjeżdżalni wykonać z rur ciśnieniowych PVC-

U łączonych metodą klejenia.  

 

Wszystkie punkty startowe zjeżdżalni mają być wyposażone w instrukcję użytkowania 

zjeżdżalni w formie tablicy informacyjnej.  

 

3. SPRZĘT  

Do montażu zjeżdżalni niezbędne będą:  

 

 żuraw samochodowy do montażu słupów i ślizgów,  

 rusztowania systemowe przestawne,  

 elektronarzędzia typu zakrętarki, wiertarki itp.  

 narzędzia ręczne – klucze płaskie  

 

4. TRANSPORT  

 

Na czas transportu należy zabezpieczyć ślizgi i konstrukcję ocynkowaną przed 

uszkodzeniami, w tym przed zarysowaniem.  

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 



 Przed rozpoczęciem wykonania robót należy bezwzględnie zapewnić 

wszystkie media niezbędne do instalacji i uruchomienia elementów.  

 W przypadku Zjeżdżalni wodnych należy zwrócić szczególną uwagę na 

przejścia rur przez ściany budynku 

 W trakcie montażu konstrukcji zwrócić szczególną uwagę na właściwe 

poziomy posadowienia słupów oraz wanny hamownej.  

 W czasie montażu ślizgów nie mogą powstać w miejscu łączenia 

elementów progi przeciwne do kierunku zjazdu.  

 W miejscu łączenia elementów należy usunąć nadmiar materiału 

uszczelniającego, tak aby był on niewyczuwalny dla użytkowników.  

 Wszelkie uszkodzenia powłoki cynkowej elementów stalowych oraz 

uszkodzenia ślizgów z laminatu powstałe w trakcie montażu należy 

bezzwłocznie naprawić.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

Należy przeprowadzić badania:  

 szczelności instalacji wodnej,  

 skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych i 

pompy, 

 oporności instalacji odgromowej, 

 badania wizualne konstrukcji i ślizgów,  

 badania ruchowe ( po uruchomieniu próbnym zjeżdżalni ),  

 rozruch.  

7. OBMIAR ROBÓT  

 

Obmiar robót wykonywany w kompletach.  

 

Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie 

przewidziano w przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją    (niezależnie od 

jednostki) mogą one być wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach związanych z wykonywaniem instalacji zjeżdżalni wodnych 

elementem ulegającym zakryciu są podłoża, otwory, mocowania i stelaże. Odbiór 

tych elementów musi być dokonany przed rozpoczęciem robót instalacyjnych.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać je za 

wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia 

do robót instalacyjnych.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 

odebrane.  

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. 

szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy 

naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) 

podłoże musi być usunięte i wykonane ponownie.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy). 

 

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 



według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

 

8.3. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór końcowy dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 

wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania  powinna określać 

umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

 

 projekty wykonawcze,  

 dokumentację powykonawczą,  

 szczegółowe specyfikacje techniczne,  

 dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  

 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 

materiałów i wyrobów,  

 protokóły odbioru podłoża,  

 protokóły odbiorów częściowych,  

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

 

Roboty instalacyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 

pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne 

i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny odbiór nie powinien być 

przyjęty. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy poprawić usterkę i przedstawić element ponownie 

do odbioru,  

 wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie zainstalowanych 

elementów, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po 

ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań,  

 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania elementu z 

zamówieniem.  

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

 PN-EN 1069-1: 2010E Zjeżdżalnie wodne – Część 1: Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań.  



 PN-EN 1069-2:2010E Zjeżdżalnie wodne – Część 2: Instrukcje.  

 PN-HD 60364-1:2010P Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.  

 PN-IEC 60364-4-41:2000P Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwporażeniowa.  

 PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – 

Wymagania ogólne.  

 PN-E-05003-03:1989P Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – 

Ochrona obostrzona.  

 PN-E-05003-04:1992P Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – 

Ochrona specjalna.  

 DIN EN ISO 1461  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















SUSZARKA DO RĄK KIESZENIOWA  

 
 

 

 

Materiał obudowy: Plastik ABS 

Kolor: Srebrny 

Moc znamionowa: 1900 W 

Sposób uruchamiania: Automatyczny - fotokomórka 

Sposób suszenia: Strumień powietrza ściąga wodę z dłoni 

Poziom hałasu: 73 dB (z odległości 2 m) 

Prędkość powietrza: 95 m/s 

Temperatura powietrza: Kontrolowana elektronicznie 

Czas suszenia: 7 - 10 s 

Napięcie zasilania: 220 - 240 V 

Częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz 

Natężenie prądu (maksymalne): 7 A 

Funkcje dodatkowe: Podświetlany panel, powłoka antybakteryjna, zabezpieczenie przed kradzieżą 

Wymiary suszarki: Wysokość 687 mm, szerokość 270 - 300 mm, głębokość 220 mm 

 

 

 

Certyfikat: CE 

Gwarancja: 2 lata "door-to-door" 

Sposób uruchamiania Automatyczny 

Czas suszenia do 10 sekund (bardzo szybkie) 

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne 

Moc suszarki od 1700 W do 2100 W 

Np. 1900 W Monsun Faneco  lub nie gorsza niż 

 

 



SUSZARKA BASENOWA DO WŁOSÓW  

 

STH 2400 Z suszarka basenowa antywandalowa. Obudowa suszarki wykonana ze stali o grubości 2 mm, 

odporna na uderzenia, pokrycie białą emalią zwiększające trwałość i odporność na wilgoć. Maszyna 

półautomatyczna - posiadająca elektroniczny wyłącznik czasowy zwiększający bezpieczeństwo 

użytkowania. Obudowa odporna na uszkodzenia. 

 

Dane techniczne: 

 

- suszarka antywandalowa 

- moc znamionowa 2400W 

- możliwość nastawienia czasu suszenia od 30-240sek. 

- elektroniczny wyłącznik czasowy 

- strumień powietrza - 70 l/sek 

- prędkość powietrza wylotowego - 28 m/sek 

- relatywny czas suszenia - poniżej 30 sek. 

- bezpiecznik termiczny 

 

 

Wymiary: 

Szerokość: 280 mm 

Głębokość: 250 mm 

Wysokość: 240 mm 

Np. STH 2400 Z Starmix lub nie gorsza niż. 

 

 



PROWADNICA DO SUSZARKI BASENOWEJ 

Prowadnica do suszarek basenowych STARMIX. pozwalająca na regulację wysokości. Wyposażona we 

własne gniazdo zasilania. Wyposażona w przeciwwagę. 

Dane techniczne: 

- dla wybranej suszarki basenowej  

- materiał: tworzywo ABS 

- kolor: srebrny/biały 

- bezstopniowa regulacja wysokości 

- zakres regulacji wysokości 60 cm 

- waga: 4,50 kg 

 

Wymiary: 

- wysokość: 1200 mm,  

- szerokość: 150 mm,  

- głębokość: 85 mm 

 

Montaż: naścienny, przykręcany 

Np. STHH 2400 Starmix lub nie gorsza niż. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY  

 

 

Dane techniczne: 

 

Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana 

Wykończenie: Matowe 

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku 

Rozmiar papieru: Rola Ø 18 - 23 cm, trzpień 5 cm 

Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy 

Wymiary pojemnika: Wysokość 265 mm, szerokość 260 mm, głębokość 118 mm 

Wymiary kartonu 1 szt.: Wysokość 275 mm, szerokość 280 mm, głębokość 130 mm 

Gwarancja: 2 lata " 

Np. STHH 2400 Starmix lub nie gorsza niż. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOZOWNIK NA MYDŁO W PŁYNIE 900 ML  

 

 

Dozownik na mydło w płynie wykonany ze stali nierdzewnej matowej, szczotkowanej 

Pojemność: 900ml 

Stalowy zamek, odporność na uderzenia, wziernik kontroli poziomu mydła 

Wewnętrzny zbiornik na mydło z możliwością wyjmowania 

Napełniany samodzielnie, dowolnym mydłem w płynie 

Stal nierdzewna 304l / 240 g 

Wymiary (mm): 107 x 250 x 88 

Dane techniczne  

Przeznaczenie Mydło w płynie 

Sposób dozowania Manualny 

  

Np. Impeco lub nie gorszy niż 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OZNACZENIE TOALETA MĘSKA/DAMSKA/WC/SZATNIA (STAL MATOWA)  

 

 

 

 

 

Piktogram na drzwi wykonany ze stali nierdzewnej. Czarny nadruk na jasnym tle. 

Średnica: 8 cm 

Materiał: matowa stal nierdzewna 

Np. SIGNO Blomus lub nie gorsze niż. 

 



 

 

WIESZAK (STAL MATOWA)  

 
Opis produktu: 

Wieszak wykonany z matowej stali nierdzewnej. W komplecie zestaw montażowy. 

Cechy produktu: 

srednica: 7 cm 

Materiał: matowa stal nierdzewna 

 

Np. PRIMO BLOMUS  lub nie gorszy niż 

 

WIESZAK ŁAZIENKOWY POJEDYNCZY 

 

Dane techniczne: 

 

Materiał: Mosiądz 

Wykończenie: Matowe 

Mocowanie: 2 śruby ze stali nierdzewnej 

Wymiary wieszaka: Wysokość 32 mm, szerokość 17 mm, głębokość 65 mm 

Np. FANECO lub nie gorszy niż 

 

 



 

 

KOSZ NA ŚMIECI 60L  

 
 

Obudowa kosza odczepiana od podstawy na zatrzaski. System Soft-Touch umożliwiający otwarcie i 

zamknięcie kosza lekkim dotykiem, oparty na sprężynach, (załączony ZAPASOWY KOMPLET systemu). 

Lakierowana powierzchnia pokryta specjalną powłoką NFP, dzięki której na powierzchni kosza nie zostają 

odciski palców. 

kolor: srebrny 

wysokość: 78 cm 

wysokość z podniesioną klapą: 98 cm 

szerokość: 36 cm 

pojemność: 60 l 

wykonanie:plastik/stal nierdzewna 

Np. SOFT TOUCH Meliconi lub nie gorszy niż. 

 

KOSZ NA ŚMIECI 30L 

 
Wyciągane wiaderko, materiał plastik/stal 

Wykończenie: stal szczotkowana 

wysokość: 63 cm 

wysokość z podniesioną klapą: 90 cm 



szerokość: 29,5 cm 

pojemność: 30 litrów 

Np. Meliconi lub nie gorszy niż. 

 

 

KOSZ NA ŚMIECI 3L 

 

  

Materiał: Stal nierdzewna szczotkowana 

Pojemność: 3 litry 

Otwieranie/Zamykanie pokrywy: Na pedał 

 

Wyposażenie: 

 Wewnętrzny pojemnik z plastiku ABS 

 Specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie 

 

Wymiary kosza: Wysokość 270 mm, średnica Ø 160 mm 

Gwarancja: 2 lata "door-to-door" 

Np. Kosz na śmieci FanECO 3l stal nierdzewna mat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROLLMASAŻER 

 

 

 

 
 

 

Obudowa z laminatu w kolorze RAL. Dotykowy panel sterujący, pokazywanie pozycji na ekranie oraz 

przewodnik głosowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALMA  

 

 
 

 

Palma cykas PCZK030 

 

Palma o wysokości 3,5m 

Pień pokryty naturalnym włóknem palmowym , liście sztuczne odporne na warunki atmosferyczne możliwa 

ekspozycja na zewnątrz. 

 

 

 

 

PARASOL TRZCINOWY 

 

 
 

 

 



MEBLE BASENOWE 

 

 

 
 

 

Wymiary: leżanki 195x70x84 

lazurowana Robinia, 

odporna na zmienne warunki atmosferyczne 

Rodzaj materiału: Robinia 

Wykończenie: lazura 

okucia ocynkowane  

 

 

 





Zastosowanie
do instalowania nad umywalkami przeznaczonymi dla osób ograniczonych 
ruchowo 

A: RN L lustro, stela˝
- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykoƒczenie 
matowe 
- Powierzchnia bez Êladów obróbki materia∏u  uzyskana dzi´ki wykoƒczeniu
w technologii obróbki strumieniowej Êrutem Inox 

- Stela˝ mocujàcy Inox gruboÊci 1,2 mm 
- zwierciad∏o gruboÊci 6 mm, ty∏ tafli pokryty folià zabezpieczajàcà (model RN L)
- solidny, 3-punktowy monta˝ stela˝u
- Lustro nieopadajàce, pozostaje w pozycji ustawionej przez u˝ytkownika
- Wygodny uchwyt umo˝liwiajàcy natychmiastowà regulacj´ kàta po∏o˝enia
zwierciad∏a
- Spawy wykonane w technologii TIG zapewniajà d∏ugotrwa∏e u˝ytkowanie lustra 
- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na Êcianie pe∏nej
- Mo˝liwoÊç dostarczenia lustra z uchwytem po lewej stronie

B: RN S  stela˝ (bez lustra)

C: RN LP lustro sta∏e

- Materia∏: INOX MIRROR stal nierdzewna polerowana na wysoki po∏ysk
- OdpornoÊç na wandalizm – zwierciad∏o niet∏ukàce
- GruboÊç tafli: 1,5 mm
- 6 otworów monta˝owych
- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na Êcianie pe∏nej
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Zastosowanie
do instalowania pod natryskami

- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, 
wykoƒczenie matowe 

- Powierzchnia bez Êladów obróbki materia∏u  uzyskana dzi´ki 
wykoƒczeniu w technologii obróbki strumieniowej Êrutem Inox 

- Âruby mocujàce ca∏kowicie wpuszczane w grubà stop´ mocujàcà (4 mm) 

- Komfortowy wymiar siedzenia pokrytego „ciep∏ym“ polimerem 
gruboÊci 4 mm
- Dwunastopunktowy monta˝ podstaw mocujàcych i spawy 
wykonane w technologii TIG zapewniajà najwy˝szà wytrzyma∏oÊç 

- Mo˝liwoÊç podniesienia siedziska w celu zwi´kszenia przestrzeni
manewrowej pod natryskiem 

- Mechanizm regulacji si∏y podnoszenia / opuszczania siedziska
- Nieopadajàce siedzisko – pozostaje w pozycji ustawionej przez
u˝ytkownika

- Siedzisko testowane przy obcià˝eniu 300 kg, zalecane 
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika : 180 kg 

- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na Êcianie pe∏nej

Akcesoria dodatkowe: polimerowe oparcie naÊcienne do siedziska
nr kat RN N O, wymiary 270 x 440 mm
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych 
umywalki, WC

(opcjonalny stela˝ do Êcian G-K  nr 81741 rys. obok)

Por´cze nierdzewne:
- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykoƒczenie matowe 
zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Powierzchnia wykoƒczona w technologii szlifowania
- Stopa mocujàca gruboÊci 3 mm 
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza higiena ni˝
w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- SzeÊciopunktowy monta˝ stopy mocujàcej i spawy wykonane w technologii TIG 
zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç 
- Mechanizm regulacji si∏y podnoszenia / opuszczania por´czy
- Nieopadajàce rami´ – pozostaje w pozycji ustawionej przez u˝ytkownika
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne obcià˝enie 
u˝ytkownika : 125 kg
- W komplecie Êruby nierdzewne do monta˝u na Êcianie pe∏nej

Por´cze bia∏e:
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podk∏adem 
epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo 
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowo-cynkowy zapewniajà 
bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki korozyjne 
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza higiena ni˝
w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- Stopa mocujàca gruboÊci 4 mm
- SzeÊciopunktowy monta˝ stopy mocujàcej i spawy wykonane w technologii TIG 
zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç 
- Mechanizm regulacji si∏y podnoszenia / opuszczania por´czy
- Nieopadajàce rami´ – pozostaje w pozycji ustawionej przez u˝ytkownika
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne obcià˝enie 
u˝ytkownika : 125 kg
- W komplecie Êruby i zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej

Uwaga: na zamówienie por´cze uchylne równie˝ w d∏ugoÊci 40, 50, 70 cm
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PRESTO 705 nr 64652

SOFT START - uruchamiany przez naciśnięcie dźwigni w dowolnym kierunku 
4 stopniowa regulacja wypływu wody,  
przyłącze GZ 1/2"
możliwość wymiany dźwigni na głowicę przyciskową      

przeznaczenie: łazienki dla osób niepełnosprawnych, szkoły, 
          przedszkola, zerówki

akcesoria dodatkowe:  mieszacz  PRESTO SFR II nr 29002, 29003

przykłady zastosowania zaworów PRESTO 705  w przedszkolach ( Wrocław, Kraków)

dodatkowe informacje : do pobrania aplikacja „Dzieci lubią PRESTO” - armatura PRESTO w przedszkolach, zerówkach i szkołach

mieszacz termostatycznych
PRESTO SFR II nr 29002 
dla 1-7 umywalek  PRESTO

lub 
PRESTO SFR III nr 29003 
dla 1-10 umywalek PRESTO 
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PRESTO 605 nr 64622 nr 64602

uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
4 stopniowa regulacja wypływu wody 
możliwość wymiany głowicy na dźwignię łokciową
przyłącze GZ ½"
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku

przeznaczenie: szkoły, koszary, zakłady karne, kampingi
akcesoria dodatkowe:  mieszacz  PRESTO SFR II nr 29002, 29003

PRESTO 605S nr 64632
    PRESTO 605S nr 64612

(system antyblokadowy)

przykłady zastosowania zaworów PRESTO 605 w szkołach (Nowa Sól, Wrocław Kraków)

mieszacz termostatycznych
PRESTO SFR II nr 29002 
dla 1-7 umywalek  PRESTO

lub 
PRESTO SFR III nr 29003 
dla 1-10 umywalek PRESTO 
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PRESTO wylewka nr 29301
wylewka do instalacji podtynkowej, nieruchoma 
przyłącze GZ 1/2"

     zalecane wyposażenie dodatkowe antywandal :
     rozeta mocująca trzypunktowo

            do ściany nr kat. 90173

przeznaczenie : szkoły, baseny, pływalnie, łaźnie zbiorowe
            zakłady karne, koszary 

przykład foto
zalecane wyposażenie dodatkowe antywandal :

    rozeta mocująca trzypunktowo
           do ściany nr kat. 90173

do kompletowania z armaturą:
PRESTO 50B nr 38222       PRESTO 500 BS nr 38330 PRESTO ALPA nr 35945 PRESTO ALPA nr 35941

przykłady realizacji : OSIR Wyszków kopalnia Opole Gdańsk
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PRESTO 50B nr 38222 oraz wylewka PRESTO nr 29110
A  wylewka do instalacji podtynkowej, nieruchoma               nr 29110

dwupołożeniowa (kąt nachylenia 17 lub 25 stopni) 
wandaloodporne, przeciwwykręceniowe mocowanie
przyłącze GZ 1/2"

B  zawór podtynkowy z rozetą maskującą                nr 38222
w komplecie filtr siatkowy na wejściu
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
w komplecie ochronna rozeta chrom o średn. 130 mm i przymiar montażowy PVC.
przyłącze GZ 3/4"
wydatek  stały 6 l/min
przeznaczenie: natryski szkolne, łazienki zbiorowe, baseny, pływalnie

akcesoria dodatkowe: 
półśrubunek  z uszczelnieniem płaskim nr 03.SA.PS
(wymagane 2 szt na zawór)

- mieszacz SFR I  nr 29007 ( 1-4 zawory)
- mieszacz SFR II nr 29002 ( 1-6 zawory)
- mieszacz SFR III nr 29003 (1-7 zaworów)

* PRESTO SUPER ECO –  od 1 1  2012 wszystkie zawory
  PRESTO 50B dostarczane są z regulatorami wydatku 6 l/min

                     *

przykład wyposażenia: natryski szkolne : Zielona Góra Nowa Sól

     zawór PRESTO 50B  może być zasilany mieszaczem termostatycznym zbiorczym odpowiednim dla żądanej  ilości natrysków
            PRESTO SFR II, SFR III               TM 20, TM26          TM 30 – 125             TM HL
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PRESTO SFR II nr 29002
zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4"
płynna regulacja temp. wody w zakresie 20-60  0C
blokada temperatury na poziomie 38 0C
max. ciśn. stat. 10 bar , max. ciśn. użytk. 6 bar min. ciśn. użytk. 0,5 bar
zalecane ciśn. użytk. min. 2 bar   max. 5 bar 
max. temp. wody na wejściu: 70  0C
zalecana temp. wody ciepłej na wejściu: 60 0C
max. wypływ wody przy p = 3 bar   40 l/min 
(max. 4 natrysków lub 7 umywalek)
zabezpieczenie temperaturowe: natychmiastowe odcięcie wypływu 
wody gorącej w przypadku zamknięcia dopływu wody zimnej na wejściu. 
zawory zwrotne i filtry siatkowe na wejściach termostatu
Ciśnienia wody zimnej i ciepłej na wejściu powinny być porównywalne!
W przypadku dużych różnic  należy zastosować reduktor ciśnienia.
Zastosowanie: przygotowanie wody o stałej , bezpiecznej temperaturze do 1-7 umywalek lub 1-4 
natrysków wyposażonych w zawory PRESTO na wodę zmieszaną 

np. PRESTO 605 lub PRESTO 50 B 

przeznaczenie: pływalnie, szkoły, przedszkola, ośrodki dla osób niepełnosprawnych

                                    przykłady zabudowy mieszaczy PRESTO SFR  w skrzynce podtynkowej zamykanej na klucz

PRESTO SFR II stosowany może być  zaworami  na wodę zmieszaną 
PRESTO 605 PRESTO 705 PRESTO 600 PRESTO 2000

mieszacz termostatycznych
PRESTO SFR II nr 29002 
dla 1-7 umywalek  PRESTO
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NOVA PRO BEZ BARIER
UMYWALKA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Umywalka 65 cm, 
z otworem, z przelewem

Numer: M38165000
Waga: 18 kg
Wymiary: 65 x 55 cm

Informacje dodatkowe:

Mocowana na srubach.

Zalecane kompletowanie z 
syfonem podtynkowym i sitkiem 
odpływowym Viega:
- Viega syfon umywalkowy 
podtynkowy chrom - 703240
- Viega zawór umywalkowy z 
sitkiem stal - 703356
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Miska ustępowa
lejowa dla osób 
niepełnosprawnych
Nova Pro Bez Barier

Miska ustępowa lejowa Rimfree 
wisząca dla osób niepełnosprawnych
bez wewnętrznego kołnierza.________________________________

Numer: M33520 
Waga: 23 kg 
Wymiary: 70x35x33,2 cm

Do kompletowania z deską 60114 lub
siedziskiem M30102.

Uwaga!
Do montażu miski wiszącej
konieczny jest zakup rury dopływowej 
40 cm - 312664.

Miska dostosowana do spłukiwania 
6/3l oraz 4/2l.
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NOVA PRO BEZ BARIER

3 L
6L

Miska dostępna również w zestawach 
ze stelażami Technic GT do WC.



Deska sedesowa antybakteryjna 
z pokryw ą dla osób starszych i 
niepełnosprawnych, z tworzywa 
Duroplast, zawiasy metalowe.

Deska sedesowa
Nova Pro Bez Barier

Nr kat:
Waga:   
Wymiary:

60114-000
2,9 kg
44,2x39,5 cm

Do kompletowania z:
- Miska kompaktowa Nova Pro Bez 
Barier M33400
- Miska wisząca Nova Pro Bez 
Barier M33500
- Miska wisząca Nova Pro Bez 
Barier Rimfree M33520
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NOVA PRO

Umywalka 50 cm
prostokątna
Nova Pro

Umywalka 50 cm prostokątna,
z otworem, z przelewem.________________________________

Numer: M31151 
Waga: 12 kg 
Wymiary: 50 x 42 cm

Do kompletowania z:
 - postumentem M37000
 - półpostumentem M37100 

Mocowana na śrubach.

Umywalka dostępna również w 
zestawach meblowych M39004 i 
M39010.

 



 

Miska ustępowa 
prostokątna lejowa, 
wisząca Rimfree
Nova Pro

Miska ustępowa lejowa Rimfree, 
wisząca, prostokątna, bez 
wewnętrznego kołnierza.________________________________

Numer: M33123 
Waga: 18,5 kg 
Wymiary: 53x35x 33,2 cm

Do kompletowania z deską M30115,
M30116, M30117,

Miska dostosowana do spłukiwania 
6/3l oraz 4/2l.
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NOVA PRO

3 L
6L

M30118.

Miska dostępna również w zestawach 
ze stelażami Technic GT do WC.
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NOVA PRO

Deska sedesowa 
prostokątna
Nova Pro

Deska sedesowa prostokątna twarda
z tworzywa Duroplast, zawiasy 
metalowe instalowane od dołu.________________________________

Numer: M30115 

Deska sedesowa prostokątna twarda
z tworzywa Duroplast, zawiasy 
metalowe instalowane od góry.________________________________

Numer: M30117

Deska sedesowa prostokątna twarda 
wolnoopadająca z tworzywa Duroplast, 
zawiasy metalowe instalowane od 
góry.________________________________

Numer: M30116

 





OVALE
Art. 23099
Art. 23199

Gessi SpA - Parco Gessi 
13037 Serravalle Sesia (Vercelli) - Italy 

Phone +39 0163 454111 - Facsimile +39 0163 459273

www.gessi.com   -   gessi@gessi.it

PROGRAMMA MISCELAZIONE BAGNO
BATH MIXING PROGRAM

PROGRAMME DU MITIGEUR POUR LA SALLE DE BAIN
BAD-MISCHUNGSPROGRAMM

PROGRAMA MEZCLADORES BAÑO
ПРОГРАММА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННОЙ
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Art. 23099  Art. 23199

DimEnsiOni in mm - mEAsurEs in mm - DimEnsiOns En mm - mAss im mm - 
Medidas en MilíMetros - РазмеРы выРажены в мм
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TIPO 1 - TYPE 1

TIPO 2 - TYPE 2

TIPO 3 - TYPE 3

1

1

1

2

2

2

4

4

6

6

6

7

78

3

5

5

3 = 5 =

LEGENDA:
1 - soffitto in calcestruzzo/mattone preforato
2 - tubo di alimentazione
3 - Fissaggio per soffitto in calcestruzzo
4 -  supporti rigidi per l’ancoraggio del tubo di alimenta-

zione (non fornite in dotazione)
5 - Fissaggio per controsoffitto
6 - Bocca da soffitto (art. 23099 / 23199)
7 - Controsoffitto
8 -  supporti ad anello per tubazioni non incassate al 

soffitto (non forniti in dotazione)

LEGEND:
1 - Concrete ceiling /pre-perforated brick
2 - supply pipe 
3 - Fastening dowels for Concrete ceiling
4 -  rigid supports for supply pipe anchorage (not 

equipped)
5 - Fastening dowels for plasterboard ceiling
6 - Ceiling spout (item 23099 / 23199)
7 - False ceiling
8 -  ring supports for non-embedded pipes (not equipped 

with supply)

LÉGENDE:
1 - Plafond en ciment/briques pré perforées
2 - tube d’alimentation
3 - Set de fixage pour plafond en ciment
4 -  support raides pour l’ancrage des tuyau d’aliménta-

tion (non fournis en dotation)
5 - Set de fixage pour plafond en placoplâtre 
6 - Bouche de plafond (art. 23099 / 23199)
7 - Faux plafond
8 -  support at anneau pour le fixage des tuyaux exter-

nes au plafond (non fournis en dotation)

LEGENDE:
1 - decke aus Beton / lochziegel
2 - Zuleitungsrohr 
3 - Befestigungsset für Betondecke 
4 -  steifstütze für verankerung den Versorgungschlauch 

(nicht geliefert)
5 - Befestigungsset für Zwischendecke
6 - deckenauslauf (art. 23099 / 23199)
7 - Zwischendecke
8 -  ringträger für rohleitungen nicht auf der decke ein-

gebaute (nicht mit ausgestattet) 

LEYENDA:
1 - techo de hormigón / ladrillo perforado
2 -  tubo de alimentación 
3 - Juego de fijación para techo de hormigón
4 -  soportes rigidos por la fijación de los tubos de ali-

mentación (no incluidas en el suministro)
5 - Juego de fijación para techo de cartón-yeso
6 - Boca de techo (art. 23099 / 23199)
7 - Falso techo
8 -  soportes á anillo por la fijación de la tuberia externa 

al techo (no incluidas en el suministro)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
1 - Потолок из бетона/дырчатого кирпича
2 - водопроводная труба
3 - Крепление для бетонного потолка
4 -  жесткие опоры для крепления водопроводной 

трубы (не входят в поставку)
5 - Крепление для фальш-потолка
6 - Потолочный излив (арт. 23099 / 23199)
7 - Фальш-потолок
8 -  Кольцевые крепления для труб, не встроенных в 

потолок (не входят в поставку)

PRELIMINARI - PRE-INSTALLATION INFORMATION - PRÉALABLES -
 VORBEREITUNG - PRELIMINARES - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
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Prima dell’inStallaZione e meSSa in FunZione
attenzione! i tubi d’alimentazione devono essere sciacquati con cura prima dell’installazione del 
miscelatore, in modo che non rimangano trucioli, residui di saldatura o canapa, o altre impurità all’interno 
dei tubi. attraverso tubazioni non sciacquate a fondo o attraverso la rete idrica generale, nella bocca da 
soffitto possono entrare corpi estranei in grado di danneggiare guarnizioni/o-ring. si raccomanda pertanto 
di dotare anche l’impianto generale di filtri.
tiPoloGie di inStallaZione:
tipo 1 - installazione con fissaggio a soffitto in calcestruzzo o mattone preforato.
tipo 2 -  installazione con fissaggio su controsoffitto con alimentazione interna alla muratura (supporti rigidi 

non forniti in dotazione).
tipo 3 -  installazione con fissaggio su controsoffitto con alimentazione esterna alla muratura (supporti rigidi 

non forniti in dotazione).

BeFore inStallation and SettinG to work
attention! the feeding pipes have to be rinsed carefully before the installation of the mixer so that there 
won’t remain shavings, sealing or hemp residues, or other impurities inside the pipes. through pipes not 
thoroughly rinsed or through the general water network, in the ceiling mounted spout foreign bodies can 
enter that could damage gaskets /o-ring. so filters should be installed also on the general system.
tYPeS oF inStallation:
type 1 - installation with ceiling concrete or pre-perforated brick fastening.
type 2 -  installation with suspended ceiling fastening with supply inside the masonry (rigid supports not 

supplied).
type 3 -  installation with suspended ceiling fastening with supply outside the masonry (rigid supports not 

supplied).

avant l’inStallation et la miSe en FonCtion
attention! les tuyaux d’alimentation doivent être rincés avec soin avant l’installation du mélangeur, de 
sorte que ils ne restent pas de  copeaux, des restes  de soudage ou de chanvre, ou d’autres impuretés à 
l’intérieur des tuyaux. a travers les conduites non rincées à fond ou à travers le réseau hydrique général, 
dans le bouche au plafond peuvent entrer des corps  étrangers à même de détériorer les gaines/o-ring. on 
recommande ainsi d’installer des filtres également sur le système général.
tYPeS d’inStallation:
type 1 - installation avec fixation sur plafond de béton ou de briques pré perforées.
type 2 -  installation avec fixation sur faux plafond avec alimentation interne à la maçonnerie (supports 

raides non fournis).
type 3 -  installation avec fixation sur faux plafond avec alimentation externe à la maçonnerie (supports 

raides non fournis).

vor der inStallation und inBetrieBnahme
achtung! Bevor die Mischbatterie zu installieren, bitte spülen sie die Zuleitungsröhre sorgfältig aus, um 
alle spannen, schweiß- und. Hanfrückstände bzw. alle Verunreinigungen vom inneren der röhre zu 
entfernen. durch nicht sorgfältig gespülte rohrleitungen bzw. durch das allgemeine Wassernetz können 
Fremdkörper in den deckenauslauf eintreten, die die dichtungen bzw. die o-ringe beschädigen können. 
es ist dann empfehlenswert, die allgemeine anlage mit Filtern auszustatten.
mÖGliChe inStallationen:
typ 1 - installation mit Befestigung an die decke aus Beton bzw. lochziegel.
typ 2 -  installation mit Befestigung an die Zwischendecke und Zuleitungsrohr im inneren des Mauerwerks 

(die stützbügel werden nicht geliefert).
typ 3 -  installation mit Befestigung an die Zwischendecke und Zuleitungsrohr außer des Mauerwerks (die 

stützbügel werden nicht geliefert).

PRELIMINARI - PRE-INSTALLATION INFORMATION - PRÉALABLES -
 VORBEREITUNG - PRELIMINARES - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
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anteS de la inStalaCión Y la PueSta en FunCión
¡Cuidado! los tubos de alimentación tienen que ser enjuagados escrupulosamente antes de instalar el 
mezclador de manera que no haya virutas, residuos de soldadura o cáñamo u otras impurezas al interior 
de los tubos. a través de tubería no bien enjuagada o de la red hídrica en general, en el mezclador pueden 
entrar cuerpos extraños capaces de dañar los empaques/anillos de cierre. les recomendamos por lo tanto 
que instalen los filtros en la planta general también.
tiPoloGÍaS de inStalaCión:
tipo 1 - instalación con fijación al techo de hormigón o ladrillo perforado.
tipo 2 -  instalación con fijación al falso techo con alimentación empotrada en la mampostería (soportes 

rigidos no incluidas en el suministro).
tipo 3 -  instalación con fijación al falso techo con alimentación exterior a la mampostería (soportes rigidos 

no incluidas en el suministro).

ПЕрЕд устАНОвКОй И НАЧАлОм ИсПОльЗОвАНИЯ
внимание! Перед установкой устройства необходимо тщательно промыть водопроводные трубы, 
чтобы в них не оставались стружка, шлак от сварки, лен или другие посторонние тела. Через 
плохо промытые водопроводные трубы или через общую водопроводную сеть в устройство могут 
попасть посторонние тела, способные повредить уплотнения и уплотнительные кольца. Поэтому, 
рекомендуется оснастить фильтрами также и общую систему.
тИПЫ устАНОвКИ:
Тип 1 - Установка с креплением к потолку из бетона или дырчатого кирпича.
Тип 2 -  Установка с креплением к фальш-потолку с водопроводной трубой внутри стены (жесткие 

опоры не входят в поставку).
Тип 3 -  Установка с креплением к фальш-потолку с водопроводной трубой снаружи стены (жесткие 

опоры не входят в поставку).

PRELIMINARI - PRE-INSTALLATION INFORMATION - PRÉALABLES -
 VORBEREITUNG - PRELIMINARES - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
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tiPo 1 - iStruZioni Per l’inStallaZione a SoFFitto
Per garantire la solidità dell’impianto dopo l’installazione a soffitto della bocca è necessario fissare sal-
damente il tubo di alimentazione. Prestare particolare attenzione nelle operazioni di foratura evitando di 
danneggiare il tubo stesso. Ciò comprometterebbe sia la tenuta che la solidità dell’impianto. Utilizzare il kit 
di fissaggio per pareti in muratura per fissare la bocca (vedi pag. 10-13).
tiPo 2 - iStruZioni Per l’inStallaZione con ControSoFFitto e tuBaZioni inCaSSate
nel caso si disponga di controsoffitto con la tubazione incassata al soffitto è opportuno ancorare il tubo 
come mostrato in figura con dei supporti rigidi (non forniti in dotazione) per garantire solidità all’impianto. 
Utilizzare il kit di fissaggio per pareti in cartongesso per fissare la bocca (vedi pag 14-17).
tiPo 3 - iStruZioni Per l’inStallaZione con ControSoFFitto e tuBaZioni eSterne
nel caso si disponga di controsoffitto con la tubazione esterna ed adiacente al soffitto è opportuno ancora-
re il tubo come mostrato in figura con dei supporti ad anello (non forniti in dotazione) per garantire solidità 
all’impianto. Utilizzare il kit di fissaggio per pareti in cartongesso per fissare la bocca (vedi pag 14-17).

tYPe 1 - inStruCtionS For CeilinG inStallation
in order to guarantee the solidity of the plant after the ceiling installation of the spout, the feeding tube 
should be fixed tightly. take particular care during the boring operations in order to avoid damages to the 
tube. this would damage both the tightness and the solidity of the plant. Use the fixing kit for brick walls in 
order to fix the spout (see Page 10-13).
tYPe 2 - inStruCtionS For the inStallation with FalSe CeilinG and Built-in PiPinG
in case of a false ceiling with built-in piping on the ceiling, the tube should be fixed as shown in the figure 
with rigid supports (not equipped with supply) in order to guarantee solidity to the plant. Use the fixing kit 
for plasterboard walls in order to fix the spout (see Page 14-17).
tYPe 3 - inStruCtionS For the inStallation with FalSe CeilinG and outer PiPinG
in case of a false ceiling with outer piping and next to the ceiling,  the tube should be fixed as shown in the 
figure with ring supports (not equipped with supply) in order to guarantee solidity to the plant. Use the fixing 
kit for plasterboard walls in order to fix the spout (see Page 14-17).

tYPe 1 - inStruCtionS Pour l’inStallation a SouFFlet
Pour garantir la solidité de l’installation après l’installation à soufflet de la bouche il faut fixer solidement le 
tuyau d’alimentation. il faut faire attention dans les opérations de forage en évitant d’abîmer le tuyau. Ceci 
pourrait compromettre soit la tenue que la solidité de l’installation. il faut utiliser le kit de fixage pour les 
parois en maçonnerie pour fixer la bouche (voir la  Page 10-13).
tYPe 2 - inStruCtionS Pour l’inStallation avec le FauX PlaFond et leS tuYauterieS 
enCaiSSÉeS
si l’on ne dispose pas de faux plafond avec la tuyauterie encaissée au plafond il faut ancrer le tuyau 
comme il est montré dans l’illustration avec des supports raides (qui ne sont pas fournis en dotation) pour 
garantir la solidité à l’installation. il faut utiliser le kit de fixage pour les parois en placo plâtre pour fixer la 
bouche (voir la  Page 14-17).
tYPe 3 - inStruCtionS Pour l’inStallation avec le FauX PlaFond et leS tuYauterieS 
eXtÉrieureS
si l’on ne dispose pas de faux plafond avec la tuyauterie extérieure et adjacente au plafond, il faut ancrer le 
tuyau comme il est montré dans la figure avec des supports at anneau (qui ne sont pas fournis en dotation) 
pour garantir la solidité à l’installation. il faut utiliser le kit de fixage pour les parois en placo plâtre pour fixer 
la bouche (voir la Page 14-17).

tYP 1 - anweiSunGen FÜr die FaltinStallation
Um die solidität der anlage nach einer Faltinstallation des auslaufs zu gewährleisten, muß man die Ver-
sorgungszuleitung gut fixieren. seien sie besonders sorgfältig bei den Bohrungstätigkeiten, um eine Be-
schädigung der Zuleitung zu verhindern. eine Beschädigung könnte sowie die dichtigkeit, als auch die sta-
bilität der anlage beeinträchtigen. Um den auslauf zu befestigen benutzen sie bitte das Befestigungsset für 

PRELIMINARI - PRE-INSTALLATION INFORMATION - PRÉALABLES -
 VORBEREITUNG - PRELIMINARES - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
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Wände aus Mauerwerk, (siehe seite 10-13).
tYP 2 - anweiSunGen FÜr die inStallation mit ZwiSChendeCke und unterPutZ-
rohrleitunGen
Wenn man über eine Zwischendecke, mit in der decke eingebauter rohrleitung verfügt, ist es zweckmäßig 
das rohr, entsprechend der darstellung auf der abbildung (nicht in der ausstattung enthalten) mit fixen 
Halterungen zu verankern, um die solidität der anlage zu gewährleisten. Um den auslauf zu befestigen 
benutzen sie bitte das Befestigungsset für Wände aus Gipspappe (siehe seite 14-17).
tYP 3 - anweiSunGen FÜr die inStallation mit ZwiSChendeCke und eXternen rohrlei-
tunGen
Wenn man über eine Zwischendecke, mit extern an der decke verlaufender rohrleitung verfügt, ist es 
zweckmäßig das rohr, entsprechend der ingträger auf der abbildung (nicht in der ausstattung enthalten) 
mit fixen Halterungen zu verankern, um die solidität der anlage zu gewährleisten. Um den auslauf zu befe-
stigen benutzen sie bitte das Befestigungsset für Wände aus Gipspappe (siehe seite 14-17).

tiPo 1 - inStruCCioneS Para la inStalaCión  de teCho
Para garantizar la solidez de la planta tras haber efectuado la instalación de techo de la boca es necesario 
fijar fuertemente el tubo de alimentación. Pongan cuidado durante las operaciones de horadación  para no 
dañar el tubo, lo cual perjudicaría tanto la estanqueidad como la solidez de la planta. Utilicen el juego de 
fijación para las paredes de mampostería para fijar la boca (vean Page 10-13).
tiPo 2 - inStruCCioneS Para la inStalaCión  con FalSo teCho Y tuBerÍaS emPotra-
DAS
en caso de falso techo con tubería empotrada en el mismo techo es preciso anclar el tubo, como indicado 
en la pag.ura, con unos soportes rígidos (excluidos del suministro) para garantizar la solidez de la planta. 
Utilicen el juego de fijación para las paredes de cartón-yeso para fijar la boca (vean Pag. 14-17).
tiPo 3 - inStruCCioneS Para la inStalaCión  con FalSo teCho Y tuBerÍaS eXternaS
en caso de falso techo con tubería externa y adyacente al techo es preciso anclar el tubo, como indicado 
en la pag.ura, con unos soportes rígidos (excluidos del suministro) para garantizar la solidez de la planta. 
Utilicen el juego de fijación para las paredes de cartón-yeso para fijar la boca (vean Page 14-17).

тИП 1 - ИНструКЦИИ длЯ ПОтОлОЧНОй устАНОвКИ
Для обеспечения прочности системы после установки излива на потолке необходимо надежно 
закрепить водопроводную трубу. Будьте особенно внимательными во время сверления, чтобы не 
повредить трубу. Это нарушит как герметичность, так и прочность системы. Используйте крепежный 
комплект для каменных стен, чтобы закрепить излив (см. стр. 10-13).
тИП 2 - ИНструКЦИИ ПО устАНОвКЕ с ФАльШ-ПОтОлКОм И встрОЕННЫмИ труБАмИ
При наличии фальш-потолка с встроенной в потолок трубой, рекомендуется закрепить трубу 
жесткими креплениями (не входят в комплект), как показано на рисунке, чтобы обеспечить жесткость 
системы. Используйте крепежный комплект для гипсокартонных стен, чтобы закрепить излив (см. 
стр. 14-17).
тИП 3 - ИНструКЦИИ ПО устАНОвКЕ с ФАльШ-ПОтОлКОм И НАруЖНЫмИ труБАмИ
При наличии фальш-потолка с наружной трубой на потолке рекомендуется закрепить трубу 
кольцевыми креплениями (не входят в комплект), как показано на рисунке, чтобы обеспечить 
жесткость системы. Используйте крепежный комплект для гипсокартонных стен, чтобы закрепить 
излив (см. стр. 14-17).

PRELIMINARI - PRE-INSTALLATION INFORMATION - PRÉALABLES -
 VORBEREITUNG - PRELIMINARES - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
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PRELIMINARI - PRE-INSTALLATION INFORMATION - PRÉALABLES -
 VORBEREITUNG - PRELIMINARES - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

1

2

 2 mm

attenZione!
Prima di iniziare l'installazione svitare il grano di fissaggio del rosone e solo doPo questa operazione 
far scorrere il rosone sulla bocca.

warninG!
avant de commencer l'installation dévisser le goujon de fixation de la gaine ronde et seUleMent aPres 
cette opération faire coulisser la gaine ronde sur la bouche.

attention!
Before starting the installation unscrew the fastening pin of the round gasket and onlY onCe this operation 
is completed slide the round gasket on the spout.

aChtunG!
Bevor man mit der installation beginnt, muss man den Befestigungsstift der rosette herausschrauben und 
erst naCH dieser tätigkeit die rosette über den auslauf schieben.

Cuidado!
antes de empezar la instalación destornillen la clavija de fijación del florón y sÓlo desPUÉs de esta 
operación hagan deslizar el florón a lo largo del caño.

вНИмАНИЕ!
Перед тем, как  начать установку, выкрутите установочный винт, фиксирующий розетку и ТОЛЬКО 
ПОСЛе того, как выполнили данную операцию, заставьте розетку скользить  вдоль излива.
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NO GOOD

A

1 2 3

GOODG 1/2”

1 -  avvitare la bocca da soffitto al tubo al quale sarà collegata, avvicinarsi con il piattello di fissaggio (a) il 
più possibile alla superficie del soffitto/controsoffitto. 

2 -  e’ opportuno regolare l’orientamento della bocca rispetto al lavello in modo che il risultato sia estetica-
mente gradevole. 

3 - Marcare la posizione dei fori per l’ancoraggio dei tasselli.

1 -  screw the ceiling mouth to the pipe to which it will be connected, approach with the fastening plate (a) 
as much as possible to the surface of the ceiling /suspended ceiling.

2 - adjust mouth orientation with respect to the sink so that the exterior result is pleasant. 
3 - Mark the position of the holes for plugs fastening.

1 -  Visser la bouche de plafond sur le tube sur lequel elle sera montée, rapprocher la plaquette de fixation 
(a) autant que possible de la surface du plafond/faux plafond. 

2 -  régler l’orientation de la bouche par rapport au bac de façon à ce que le résultat soit esthétiquement 
agréable. 

3 - Marquer la position des trous pour l’ancrage des chevilles.

1 -  den deckenauslauf an das rohr anschrauben, mit dem er verbunden sein wird, und dafür sorgen, dass 
der Befestigungsteller (a) der oberfläche der decke/Zwischendecke so nah wie möglich ist. 

2 -  es ist empfehlenswert, die orientierung des auslaufs im Vergleich zum Waschbecken einzustellen, um 
ein gutes ästhetisches resultat zu gewährleisten. 

3 - die Position der löcher zur Verankerung der dübel markieren.

1 -  atornillen la boca de techo al tubo a la cual será acoplada, acérquense con el plato de fijación (a) lo 
más posible a la superficie del techo/falso techo. 

2 -  es preciso regular la orientación del caño con respecto al fregadero de manera que el resultado sea 
estéticamente agradable. 

3 - Marquen la posición de los huecos para el anclaje de los tacos.

1 -  Привинтите потолочный излив к трубе, к которой он будет подключен, пододвиньте крепежную 
пластину (а) как можно ближе к плоскости потолка/фальш-потолка. 

2 -  Рекомендуется отрегулировать направление излива по отношению к умывальнику, чтобы 
результат был эстетически приемлемым. 

3 - Отметьте положение отверстий для сверления под дюбели.

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATIÓN - INSTALLATION - INSTALACIÓN - УСТАНОВКА
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4 5

6

Ø6 mm

40 mm

INSTALLAZIONE (soffitto in calcestruzzo) - INSTALLATION (Concrete ceiling) - INSTALLATIÓN (Plafond en ciment)
INSTALLATION (Für Betondecke) - INSTALACIÓN (Techo de hormigón) - УСТАНОВКА (бетонный потолок)

togliere la bocca dal tubo senza danneggiarla. 
4 - Forare con una punta Ø6 nei punti precedentemente indicati. 
5 - introdurvi i tasselli come indicato. 
6 -  avvitare la bocca al tubo di alimentazione avvicinandosi il più possibile al soffitto/controsoffitto con il 

piattello di fissaggio e fare coincidere i fori con i tasselli.

remove the spout from the pipe without damaging it.
4 - Pierce with a Ø6 bit in the previously indicated points. 
5 - introduce plugs as indicated. 
6 -  screw the mouth to the supply pipe approaching as much as possible to the ceiling/suspended ceiling 

with the fastening plate and make holes coincide with plugs.

retirer la bouche du tube sans l’endommager. 
4 - Percer avec une pointe Ø6 aux points précédemment repérés. 
5 - Y introduire les chevilles comme indiqué. 
6 -  Visser la bouche sur le tube d’alimentation en rapprochant le plus possible la plaquette de fixation du 

plafond/faux plafond et faire coïncider ses trous avec les chevilles.

den auslauf aus dem rohr herausnehmen, ohne ihn zu beschädigen. 
4 - Mit einem Bohrer mit Ø6 bei den vorher angegebenen stellen anbohren. 
5 - die dübel wie gezeigt einfügen. 
6 -  den auslauf an das Zuleitungsrohr anschrauben, und dafür sorgen, dass der Befestigungsteller der 

oberfläche der decke/Zwischendecke so nah wie möglich ist und die löcher mit den dübeln zusam-
menfallen lassen.

usare canapa o teflon
use hemp or teflon
employer chanvre ou teflon
benutzen sie Hanf oder teflon
usar cáñamo o teflon
используйте лен или тефлон
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INSTALLAZIONE (soffitto in calcestruzzo) - INSTALLATION (Concrete ceiling) - INSTALLATIÓN (Plafond en ciment)
INSTALLATION (Für Betondecke) - INSTALACIÓN (Techo de hormigón) - УСТАНОВКА (бетонный потолок)

Quiten el caño del tubo sin dañarlo. 
4 - Horaden con una broca Ø6 los puntos anteriormente marcados. 
5 - introduzcan los tacos como indicados. 
6 -  atornillen el caño al tubo de alimentación acercándose lo más posible al techo/falso techo con el plato 

de fijación y hagan coincidir los huecos con los tacos.

Снимите излив с трубы, не повреждая его. 
4 - Просверлите сверлом Ø6 по сделанным отметкам. 
5 - вставьте дюбели, как показано. 
6 -  навинтите излив на водопроводную трубу, приближая как можно ближе к потолку/фальш-потолку 

крепежную тарелку, и совместите отверстия с дюбелями.
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7 -  Fissare con forza la bocca al soffitto con le viti in dotazione affinché l’ancoraggio abbia effetto . 
8 - scorrere il rosone di finitura fino al soffitto.
9 - Fissarlo con l’apposita vite.

7 - Fasten firmly the mouth to the ceiling with the screws supplied so that the anchorage is effective . 
8 - let the finish rosette slide up to the ceiling.
9 - Fasten it with the special screw.

7 - Fixer avec force la bouche sur le plafond avec les vis fournies afin que l’ancrage fonctionne . 
8 - Faire coulisser la rosace de finition jusqu’au plafond.
9 - la fixer avec la vis.

7 -  den deckenauslauf mittels der gelieferten schrauben festschrauben, damit die Verankerung wirksam 
ist . 

8 - die endbearbeitungsrosette bis zur decke laufen lassen.
9 -  sie mittels der geeigneten schraube befestigen.

7 -  Fijen con fuerza la boca al techo utilizando los tornillos incluidos en el suministro para que el anclaje 
tenga éxito .

8 - Hagan deslizar el florón de acabado hasta el techo.
9 - Fíjenlo con el correspondiente tornillo.

7 8

9

INSTALLAZIONE (soffitto in calcestruzzo) - INSTALLATION (Concrete ceiling) - INSTALLATIÓN (Plafond en ciment)
INSTALLATION (Für Betondecke) - INSTALACIÓN (Techo de hormigón)

 2 mm
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7 - надежно прикрепите излив к потолку входящими в комплект винтами, до надежного крепления. 
8 - Сместите декоративную розетку до потолка.
9 - закрепите ее специальным винтом.

INSTALLAZIONE (soffitto in calcestruzzo) - INSTALLATION (Concrete ceiling) - INSTALLATIÓN (Plafond en ciment)
INSTALLATION (Für Betondecke) - INSTALACIÓN (Techo de hormigón)



14

Ø12 mm

10 11

12

A B

INSTALLAZIONE (Controsoffitto) - INSTALLATION (Plasterboard ceiling) - INSTALLATIÓN (Plafond en Placoplâtre)
INSTALLATION (Für Betondecke) - INSTALACIÓN (Techo de cartón-yeso) - УСТАНОВКА (Фальш-потолок)

togliere la bocca dal tubo senza danneggiarla. 
10 - Forare con una punta Ø12 nei punti precedentemente indicati. 
11 - introdurvi i tasselli come indicato. 
12 -  avvitare la bocca al tubo di alimentazione avvicinandosi il più possibile al soffitto/controsoffitto con il 

piattello di fissaggio e fare coincidere i fori con i tasselli.

remove the spout from the pipe without damaging it.
10 - Pierce with a Ø12 bit in the previously indicated points. 
11 - introduce plugs as indicated. 
12 -  screw the mouth to the supply pipe approaching as much as possible to the ceiling/suspended ceiling 

with the fastening plate and make holes coincide with plugs.

retirer la bouche du tube sans l’endommager. 
10 - Percer avec une pointe Ø12 aux points précédemment repérés. 
11 - Y introduire les chevilles comme indiqué. 
12 -  Visser la bouche sur le tube d’alimentation en rapprochant le plus possible la plaquette de fixation du 

plafond/faux plafond et faire coïncider ses trous avec les chevilles.

den auslauf aus dem rohr herausnehmen, ohne ihn zu beschädigen. 
10 - Mit einem Bohrer mit Ø12 bei den vorher angegebenen stellen anbohren. 
11 - die dübel wie gezeigt einfügen. 
12 -  den auslauf an das Zuleitungsrohr anschrauben, und dafür sorgen, dass der Befestigungsteller der 

oberfläche der decke/Zwischendecke so nah wie möglich ist und die löcher mit den dübeln zusam-
menfallen lassen.

usare canapa o teflon
use hemp or teflon
employer chanvre ou teflon
benutzen sie Hanf oder teflon
usar cáñamo o teflon
используйте лен или тефлон

47 mm
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INSTALLAZIONE (Controsoffitto) - INSTALLATION (Plasterboard ceiling) - INSTALLATIÓN (Plafond en Placoplâtre)
INSTALLATION (Für Betondecke) - INSTALACIÓN (Techo de cartón-yeso) - УСТАНОВКА (Фальш-потолок)

Quiten el caño del tubo sin dañarlo. 
10 - Horaden con una broca Ø12 los puntos anteriormente marcados. 
11 - introduzcan los tacos como indicados. 
12 -  atornillen el caño al tubo de alimentación acercándose lo más posible al techo/falso techo con el plato 

de fijación y hagan coincidir los huecos con los tacos.

Снимите излив с трубы, не повреждая его. 
10 - Просверлите сверлом Ø12 по сделанным отметкам. 
11 - вставьте дюбели, как показано. 
12 -  навинтите излив на водопроводную трубу, приближая как можно ближе к потолку/фальш-потолку 

крепежную тарелку, и совместите отверстия с дюбелями.
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13 -  Fissare con forza la bocca al soffitto con le viti in dotazione affinché lo speciale ancoraggio abbia 
effetto. 

14 - scorrere il rosone di finitura fino al soffitto.
15 - Fissarlo con l’apposita vite.

13 -  Fasten firmly the mouth to the ceiling with the screws supplied so that the special anchorage is effec-
tive. 

14 - let the finish rosette slide up to the ceiling.
15 - Fasten it with the special screw.

13 - Fixer avec force la bouche sur le plafond avec les vis fournies afin que l’ancrage spécial fonctionne. 
14 - Faire coulisser la rosace de finition jusqu’au plafond.
15 - la fixer avec la vis.

13 -  den deckenauslauf mittels der gelieferten schrauben festschrauben, damit die spezielle Verankerung 
wirksam ist. 

14 - die endbearbeitungsrosette bis zur decke laufen lassen.
15 -  sie mittels der geeigneten schraube.

13 -  Fijen con fuerza la boca al techo utilizando los tornillos incluidos en el suministro para que el anclaje 
tenga éxito.

13 14

15

INSTALLAZIONE (Controsoffitto) - INSTALLATION (Plasterboard ceiling) - INSTALLATIÓN (Plafond en Placoplâtre)
INSTALLATION (Für Betondecke) - INSTALACIÓN (Techo de cartón-yeso)

 2 mm



17

14 - Hagan deslizar el florón de acabado hasta el techo.
15 - Fíjenlo con el correspondiente tornillo.

13 -  надежно прикрепите излив к потолку входящими в комплект винтами, до осуществления 
специального надежного крепления. 

14 - Сместите декоративную розетку до потолка.
15 - закрепите ее специальным винтом.

INSTALLAZIONE (Controsoffitto) - INSTALLATION (Plasterboard ceiling) - INSTALLATIÓN (Plafond en Placoplâtre)
INSTALLATION (Für Betondecke) - INSTALACIÓN (Techo de cartón-yeso)
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PuliZia / SoStituZione dell’aeratore:
nel caso l’erogazione non fosse fluida svitare manualmente il porta aeratore, estrarre il filtro senza dan-
neggiare e/o smarrire la guarnizione. se l’aeratore fosse otturato è sufficiente sciacquare il filtro con acqua 
corrente, senza utilizzare detergenti. nel caso fosse danneggiato è possibile sostituire filtro e guarnizione e 
rimontare il tutto nella sequenza inversa.

aerator CleaninG / rePlaCinG:
if the supply is not fluid unscrew manually the aerator-holder, remove the filter without damaging and/or 
loosing the gasket. if the filter is clogged just rinse it with running water without using any detergents. if it is 
damaged it can be replaced, together with a new gasket, and they have to be reassembled in the opposite 
sequence.

nettoYaGe / SuBStitution de l’aerateur:
si le debit n’est pas fluide devisser manuellement le porte-aerateur, extraire le filtre sans abimer et/ou perdre 
la gaine. si le filtre est obture il suffit de le rincer avec de l’eau courante sans utiliser de detergents. s’il est 
abime on peut le remplacer, avec la nouvelle gaine et tout remonter dans la sequence inverse.

reiniGunG / auStauSCh deS BelÜFterS:
Falls die Wasserversorgung nicht genügend flüssig ist, schrauben sie das Gehäuse des Belüfters manuell 
ab und nehmen sie den Filter heraus, ohne die dichtung zu verlieren/beschädigen. Falls der Filter verstopft 
ist, genügt es, ihn mit fließendem Wasser auszuspülen, ohne Waschmittel zu verwenden. Falls er beschädigt 
ist, kann er ausgetauscht werden, indem eine neue dichtung hinzugefügt wird und alle Bestandteile in um-
gekehrter reihenfolge wieder montiert werden.

limPieZa / SuStituCión del aireador:
en le caso de que la erogación no fuese fluida, destornillen manualmente el porta-aireador, extraigan el filtro 
sin dañar y/o perder la junta. si el filtro resultara atascado, será suficiente enjuagarlo utilizando agua corriente 
sin detergentes. en el caso de que fuese dañado será posible sustituirlo, colocando una nueva junta, y volver 
a montar el conjunto según la secuencia inversa.

ЧИстКА И ЗАмЕНА АЭрАтОрА:
если струя воды неровная, отвинтите вручную держатель аэратора, выньте фильтр, не повреждая и 
сохраняя уплотнительную прокладку. если аэратор засорен, достаточно промыть фильтр в проточной 
воде без использования моющих средств. если фильтр поврежден, то можно заменить его и прокладку 
с последующей установкой на место в обратной последовательности.

MANUTENZIONE - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG - MANUTENCIÓN - ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Gessi SpA - Parco Gessi 
13037 Serravalle Sesia (Vercelli) - Italy 

Phone +39 0163 454111 - Facsimile +39 0163 459273
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PROGRAMMA MISCELAZIONE BAGNO
BATH MIXING PROGRAM

PROGRAMME DU MITIGEUR POUR LA SALLE DE BAIN
BAD-MISCHUNGSPROGRAMM

PROGRAMA MEZCLADORES BAÑO
ПРОГРАММА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННОЙ

ΛΟΥΤΡΟ ΠΟΥ ΑΝΑΜΙΓΝΥΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
浴室混水产品

Art. 23110
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Prima dell’installazione e messa in funzione
Attenzione! I tubi della rete idrica devono essere sciacquati con cura prima dell’installazione del miscelatore, 
in modo che non rimangano trucioli, residui di saldatura o canapa, o altre impurità all’interno dei tubi. Attraverso 
tubazioni non sciacquate a fondo o attraverso la rete idrica generale, nel miscelatore possono entrare corpi 
estranei in grado di danneggiare le guarnizioni/guarnizioni ad anello. Si raccomanda pertanto di dotare anche 
l’impianto generale di filtri. 
DATI TECNICI
- Pressione minima d’esercizio 0,5 bar
- Pressione massima d’esercizio 5 bar
-   Pressione d’esercizio consigliata 3 bar (in caso di pressione dell’acqua superiore ai 5 bar si consiglia 

l’installazione di riduttori di pressione)

Before installation and setting to work
Attention! The feeding pipes have to be rinsed thoroughly before the installation of the mixer, so that no 
shavings, welding or hemp residual or other dirt can be found in the pipes. Foreign bodies can enter the mixer 
through the rinsed pipes or the general water plant and could damage the washers/ring washers. So filters 
should be installed also on the general system. 
TECHNICAL DATA 
- Minimum working pressure 0,5 bar
- Maximum working pressure 5 bar
-   Recommended working pressure 3 bar (in case of water pressure higher than 5 bar it is recommended to install 

pressure reducers)

Avant l’installation et la mise en fonction
Attention! Les tubes de la réseau hydrique doivent être rincés avec soin avant l’installation du mélangeur, de 
façon qu’il ne reste pas de riblons, de restes de soudure ou de chanvre, ou d’autres saletés à l’intérieur des 
tubes. A travers les tuyauteries qui ne sont pas bien rincées ou à travers l’installation hydrique générale, des 
corps étrangers peuvent entrer dans le mélangeur et abîmer les joints/ les joints à anneau. On recommande 
ainsi d’installer des filtres également sur le système général.
DONNÉES TECHNIQUES
- Pression minimum d’exercice 0,5 bar
- Pression maximum d’exercice 5 bar
-   Pression d’exercice conseillée 3 bar (en cas de pression de l’eau supérieure aux 5 bar nous conseillons 

l’installation de réducteurs de pression)

Vor der Installation und Inbetriebnahme
Achtung! Die Zuleitungsrohre müssen vor dem Installieren der Armatur gründlich durchgespült werden, damit 
keine Späne, Löt - Hanfreste oder andere Unreinheiten zurückbleiben. Bei nicht durchgespülten Rohrleitungen 
oder durch die Wasseranlage allgemein können Fremdkörper in die Armatur geraten und die Dichtungsscheiben/
Dichtungen beschädigen. Es ist dann empfehlenswert, die allgemeine Anlage mit Filtern auszustatten.
TECHNISCHE DATEN 
- Minimaler Betriebsdruck 0,5 bar
- Maximaler Betriebsdruck 5 bar
-   Empfohlener Betriebsdruck 3 bar (sollte der Wasserdruck einen Wert von 5 bar überschreiten, empfiehlt es 

sich Druckminderventile zu installieren)

Antes de la instalación y la puesta en función
¡Cuidado! Los tubos de la red hídrica tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación del mezclador 
de manera que no queden virutas, residuos de soldadura o cáñamo u otras impurezas en los tubos. A través 
de tubería no bien enjuagada o de la red hídrica en general, en el mezclador pueden entrar cuerpos extraños 
capaces de dañar los empaques/anillos de cierre. Les recomendamos por lo tanto que instalen los filtros en la 
planta general también. 
DATOS TÉCNICOS
- Presión mínima de ejercicio 0,5 bar
- Presión máxima de ejercicio 5 bar
-   Presión de ejercicio aconsejada 3 bar (en caso de presión del agua superior a los 5 bar, les aconsejamos 

instalar unos reductores de presión)
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Перед установкой и началом использования
Внимание! Перед установкой смесителя необходимо тщательно промыть водопроводные трубы, чтобы 
в них не оставались стружка, шлак от сварки, лен или другие посторонние тела. Через плохо промытые 
водопроводные трубы или через общую водопроводную сеть в смеситель могут попасть посторонние 
тела, способные повредить уплотнения и уплотнительные кольца. Поэтому, рекомендуется оснастить 
фильтрами также и общую систему. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- Минимальное рабочее давление: 0,5 бар
- Максимальное рабочее давление: 5 бар
-  Рекомендованное рабочее давление 3 бар (в случае давления воды, превышающего 5 бар, 

рекомендуется установка редукторов давления).

Πριν την τοποθέτηση και τη θέση σε λειτουργία
Προσοχή! Οι σωλήνες του δικτύου ύδρευσης πρέπει να ξεπλυθούν με νερό προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση 
της αναμικτικής μπαταρίας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πριονίδια, υπολείμματα από τη συγκόλληση ή καννάβι, 
ή άλλες ακαθαρσίες στο εσωτερικό των σωλήνων. Μέσα από τις σωληνώσεις που δεν έχουν ξεπλυθεί σωστά ή 
μέσα από το γενικό δίκτυο ύδρευσης, μπορούν να εισέλθουν στη μπαταρία αναμίκτη ξένα σώματα που μπορούν 
να καταστρέψουν τα παρεμβύσματα/παρεμβύσματα δακτύλιους. Συνιστάται ως εκ τούτου να εξοπλιστείτε και με 
τη γενική μονάδα φίλτρων.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας 0,5 bar
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 5 bar
- Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας 3 bar (σε περίπτωση πίεσης του νερού μεγαλύτερη από  5 bar συνιστάται η 
τοποθέτηση μειωτήρων πίεσης)

安装和启用前
小心！安装混水器之前需要仔细清洗水管，确保管道里面不存留金属屑、焊接后的残渣或麻丝，或者是其他赃
物。通过底部未清洗干净的管道或普通的水管，外来物质可能会进入到混水器中，损坏垫圈或环形垫圈。为此
建议为总设备配置过滤器。
技术参数
-最小工作压力为0.5巴
-最大工作压力为5巴
-建议采用的工作压力为3巴（如果水压超过5巴建议安装减压阀）

Portata in uscita libera - Flow rate in open outlet - Débit avec sortie libre - 
Förderleistung in freiem Ausgang - Caudal en salida libre - Расход при свободном выходе - 

Παροχή με ελεύθερη έξοδο - 自由出水口流量 

[ bar ] [ l/min ]

0,5 14

1 18,6

2 25,2

3 30,3

4 34,6

5 38,2
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PRELIMINARI - PRE-INSTALLATION INFORMATION - PRÉALABLES - VORBEREITUNG - 
PRELIMINARES - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - 引言

AB

C

Contenuto della confezione:
A - Piastra di finitura
B - Maniglia completa
C - Contenimento cartuccia
D - Rosone in finitura
E - Ghiera in finitura
F - Anello indicatore

Package content:
A - Finish plate
B - Complete lever
C - Cartridge containment
D - Finish round gasket
E - Finish ring nut
F - Dial ring

Contenu de l’emballage:
A - Plaque de finition
B - Levier complet
C - Enceinte cartouche
D - Rondelle de finition
E - Virole en finition
F - Bague indicateur

Inhalt der Verpackung:
A - Endbearbeitungsplatte
B - Bediengriff komplett
C - Kartuschenunterbringung
D - Abschlussrosette
E - Gewindehülse für den Abschluss
F - Anzeigering

Contenido de la caja:
A - Plancha de acabado
B - Palanca completa
C - Contención cartucho
D - Florón de acabado
E - Virola de acabado
F - Anillo indicador

Содержимое упаковки:
A - Декоративная накладка
B - Ручка в сборе
C - Сдерживание картриджа
D - Отделочная розетка
E - Декоративное кольцо
F - Кольцо-указатель

Περιεχόμενο συσκευασίας:
A - Πλάκα φινιρίσματος
B - Πλήρης λαβή
C - Περίβλημα φυσιγγίου
D - Ρόδακας φινιρίσματος
E - Δακτύλιος φινιρίσματος
F - Δακτύλιος ένδειξης

包装内含:
A - 装饰面板
B - 手柄总成
C - 阀芯座
D - 装饰孔盖
E - 精工螺母
F - 指示环

D

E

F
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION - 
INSTALACIÓN - УСТАНОВКА - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - 安装

Fig. 3

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 2

 3 mm

 3 mm
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION - 
INSTALACIÓN - УСТАНОВКА - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - 安装

Fig. 5 Fig. 6

 2,5 mm

 2 mm

Fig. 7 Fig. 8
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FUNZIONAMENTO - WORKING - FONCTIONNEMENT - FUNKTIONSTÄTIGKEIT - 
FUNCIONAMIENTO - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - 运行

Fig. 9 Fig. 10

OFF

ON
HOT

MIX

COLD



9

MANUTENZIONE - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG - 
MANUTENCIÓN - ОБСЛУЖИВАНИЕ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 保养

Parti di ricambio:
1 - Maniglia completa
2 - Ghiera di serraggio cartuccia
3 - Cartuccia

Spare parts:
1 - Complete lever
2 - Cartridge fastening ring nut
3 - Cartridge

Pièces de rechange:
1 - Levier complet
2 - Virole de fixation cartouche
3 - Cartouche

Ersatzteile:
1 - Bediengriff komplett
2 - Verschraubung Kartusche
3 - Kartusche

Piezas de repuesto:
1 - Palanca completa
2 - Virola de fijación del cartucho
3 - Cartucho

Запасные части:
1 - Ручка в сборе
2 - Крепежная гайка картриджа
3 - Картридж

Ανταλλακτικά:
1 - Πλήρης λαβή
2 - Δακτύλιος σύσφιξης φυσιγγίου
3 - Φυσίγγιο

备件：
1 - 手柄总成
2 - 阀芯锁定内螺纹环
3 - 阀芯
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MANUTENZIONE - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG - 
MANUTENCIÓN - ОБСЛУЖИВАНИЕ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 保养

A

B
C

E D

F

 2.5 mm

Ch. 28 mm

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA
Prima di sostituire la cartuccia, accertarsi che il raccordo dell’acqua sia chiuso. 
Togliere il tappino in finitura facendo attenzione a non danneggiarlo e svitare il grano (A) utilizzando 
una chiave a brugola, estrarre quindi la maniglia (B) sfilandola dalla cartuccia (F). Sollevare la ghiera 
copricartuccia (C) facendo leva tramite l’apposita scanalatura di riferimento. Allontanare l’anello indicatore 
(D), svitare la ghiera di fissaggio (E) e togliere la cartuccia (F) dal corpo del miscelatore. 
Infine introdurre la nuova cartuccia, accertandosi che le due spine di centraggio siano nella loro sede (X) 
e che le guarnizioni siano correttamente posizionate.

CARTRIDGE REPLACEMENT
Before carrying out this operation make sure that water supply is turned off. 
Remove the finish plug paying attention not to damage it and unscrew the screw (A) using an Allen key, 
remove the handle (B) from the cartridge (F). Lift the finishing ring nut (C) using the reference notch. 
Remove the indicator ring (D), unscrew the fixing ring nut (E) and take the cartridge (F) out from the mixer 
body. 
Put the new cartridge into the body checking that the two centering pins enters into the respective seats 
(X) and that gaskets are well positioned.

SUBSTITUTION DE LA CARTOUCHE
Avant d’effectuer la substitution de la cartouche, vérifier que la connexion de l’eau est fermée. 
Enlever le bouchon en finition faisant attention à ne pas l’abîmer et dévisser les grains de fixage (A) 
utilisant une clé à griffe, extraire en suite la poignée (B) en la soulevant de la cartouche (F). Soulever la 
virole de finition (C) en utilisant la rainure de référence. Quitter la bague d’indication (D), dévisser la virole 
de fixation (E) et enlever la cartouche (F) du corps de mitigeur. 
Introduire enfin la cartouche nouvelle, en vérifiant que les deux pivots de centrage entrent dans les sièges 
respectifs (X) et que les garnitures sont bien positionnées.

X
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MANUTENZIONE - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG - 
MANUTENCIÓN - ОБСЛУЖИВАНИЕ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 保养

AUSTAUSCHEN DER KARTUSCHE
Bevor man die Kartusche austauscht muß man sich vergewissern, dass das Wasserversorgungsnetz 
geschlossen ist. 
Den Endverschluss herausnehmen, ohne ihn zu beschädigen, und den Bolzen (A) unter Einsatz eines 
Sechskantschlüssel losschrauben, dann den Griff (B)  herausziehen, indem man ihn von der Kartusche 
(F) abzieht. Die Nutmutter, welche die Kartusche (C) abdeckt, entfernen, wobei man Druck auf die eigens 
dafür vorgesehene Bezugsrille ausübt. Den Anzeigering (D) entfernen, die Befestigungsnutmutter (E) 
losschrauben und die neue Kartusche (F) vom Körper der Mischbatterie entfernen. 
Schließlich eine neue Kartusche einsetzen, wobei man sich vergewissert, dass sich die beiden 
Zentrierstifte in ihrem Sitz (X) befinden und das die Dichtungen korrekt positioniert sind.

SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO
Antes de sustituir el cartucho, asegúrense que la conexión del agua esté cerrada. 
Quiten el taponcito de acabado cuidando con no dañarlo y destornillen la clavija de fijación (A) utilizando 
una llave de allén, extraigan  la maneta (B) sacándola del cartucho (F). Levanten la virola cubre-cartucho 
(C) utilizando la ranura de referencia. Quiten el anillo indicador (D), destornillen la virola de fijación (E) y 
extraigan el cartucho (F) del cuerpo del mezclador. 
Finalmente introduzcan el cartucho nuevo, asegurándose que las dos clavijas de centraje (X) se 
encuentren en su asiento y que las juntas estén posicionadas correctamente.

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА
Перед заменой картриджа убедитесь, что подача воды перекрыта. 
Снимите декоративную накладку, обращая внимание на то, чтобы не повредить ее, и отвинтите 
стопорный винт (А) шестигранным ключом, после чего снимите ручку (В) с картриджа (F). 
Поднимите кольцо картриджа (С), поддевая его при помощи специальной прорези. Отодвиньте 
указательное кольцо (D), отвинтите  крепежное резьбовое кольцо (Е) и выньте картридж (F) из 
корпуса смесителя. 
Вставьте новый картридж, проверяя, чтобы два центровочных штифта вошли в соответствующие 
гнезда (Х), и чтобы уплотнения были правильно установлены.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ
Πριν να αντικαταστήσετε το φυσίγγιο, βεβαιωθείτε ότι το ρακόρ του νερού είναι κλειστό. 
Βγάλτε την ταπίτσα φινιρίσματος προσέχοντας να μην την καταστρέψετε και ξεβιδώστε τον πείρο (Α) 
χρησιμοποιώντας ένα εξάγωνο κλειδί, βγάλτε στη συνέχεια τη λαβή (Β) τραβώντας την από το φυσίγγιο 
(F). Σηκώστε το δακτύλιο που καλύπτει το φυσίγγιο (C) ασκώντας πίεση μέσω της ειδικής σχετικής 
αυλάκωσης. Απομακρύνετε το δακτύλιο δείκτη (D), ξεβιδώστε το δακτύλιο στερέωσης (E) και αφαιρέστε 
το φυσίγγιο (F) από το σώμα του αναμίκτη. 
Τέλος εισάγετε το νέο φυσίγγιο, ελέγχοντας ότι οι δύο πείροι κεντραρίσματος είναι στη θέση τους (Χ) και 
ότι οι φλάντζες είναι σωστά τοποθετημένες.

阀芯替换
在更换阀芯前确保切断供水。
取出装饰塞，注意不要导致其损坏，用内六角扳手卸下螺母（A），这样就可以将安装在阀芯（F）上的
手柄（B）拆除。借助开槽提起阀芯上的内螺纹环（C）。取出指示环（D）。拧下固定内螺纹环（E），
从混水器体上取出阀芯（F）。
最后装入新的阀芯，确保两个对中插销放置在准确的位置（X）上和垫圈的正确位置。
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Kod produktu: 19704000

Producent:

dodaj do przechowalni

Axor  Bateria termostatyczna podtynkowa z zaworem odcinającym, element zewnętrzny

• w zestawie: uchwyt, osłona, rozeta, blok funkcyjny, wkład termostatu MTC
• możliwość blokady wody gorącej
• możliwość regulacji przepływu wody
• obsługuje jeden odbiornik (np. zestaw natryskowy)
• przepływ przy ciśnieniu 3 bar 26 l/min.

pasuje do:
• iBox universal, zestaw podtynkowy (#01800180)

 

nr kat. 19704000

Galeria produktu
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Kod produktu: 28464000

Producent:

dodaj do przechowalni

Axor  Dysza boczna

z rozetą okrągłą
strumień normalny
funkcja czyszcząca QuickClean®
dysza obracalna o 26°
przepływ 5 l/min.

 

nr kat. 28464000

Galeria produktu
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PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

www.marmorin.pl .3ds          .dwg          .dxf
do pobrania / downloads JUNE 2015

edition: 22.06.2015

Index:  P 598 040 020 xx 0

845328455

DŁUGOŚĆ 
LENGTH

SZEROKOŚĆ
WIDTH

WYSOKOŚĆ
HEIGHT

Wymiary podane z tolerancją /Dimensions specified with tolerance:
do 700 mm (+2 -0)        od 701 do 1200 mm (+3 -0)  

UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA
FREE STANDING WASHBASIN

KARTA TECHNICZNA 
TECHNICAL DATA

ISAR

syfon pionowy ze spustem „Klik Klak” - PCV
vertical trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPCP*

w zestawie / set included  
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• Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing

• Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing

• Bez otworu na baterię / Without tap hole
 
• Bez przelewu / Without overflow

• Materiał i kolorystyka / Material and colour
  Połysk / Gloss : 
 - Biały / White
  Połysk / Gloss : 
 - Czarny / Black
  Mat / Matt :    
 - Biały / White
 
• Waga / Weight :           37 kg

















































  
 

Pracownia Projektowa „GOYA” Sławomir Gierliński 
Pl. Niepodległości 32, 62-035 Kórnik 

G O Y A 
Sławomir Gierliński   

 
 

VII. INSTALACJA TELETECHNICZNA, 

TELEINFORMATYCZNA, CCTV, PPOŻ ORAZ 

SYSTEM ODDYMIANIA 

 
Projekt oraz przedmiar dotyczy instalacji teletechnicznej, teleinformatycznej, 

CCTV, ppoż, oraz systemu oddymiania. 

 Przedmiar zawiera materiały i produkty wraz z robocizną. Komputery oraz serwer 

zostały dodane w celu zapewnienia pełnej komunikacji w tym obiekcie. W obiekcie 

należy wykonać nowoczesną sieć strukturalną umożliwiającą świadczenie usług 

teleinformatycznych w całym kompleksie. Zaprojektowana sieć ma umożliwić 

przesyłanie mowy – łączność telefoniczna i danych – dostęp do sieci Internet.  Projekt 

obejmuje swoim zakresem wszystkie projekty branżowe.  

 W przedmiarze został umieszczony cały system monitoringu wizyjnego, system 

oddymiania, podłączenie klap przeciwpożarowych w systemie wentylacji, instalacja 

telekomunikacyjna i internetowa wraz z osprzętem zapewniającym prawidłowe 

działanie wszystkich systemów. Dobór tych materiałów i produktów wraz z instalacją 

został stworzony aby zapewnić bezpieczeństwo i wygodę osób przebywających w tym 

obiekcie. Okablowanie tych instalacji zostało dobrane z odpowiednimi branżowcami w 

celu zapewnienia prawidłowego działania systemów. 

System monitoringu wizyjnego – założenia projektowe. 

Założenia projektowe oraz wymagania określone przez Inwestora, dotyczące 

zaprojektowania i wykonania systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) są następujące: 

Projektowany  system  telewizji  dozorowej  oparty  zostanie o  urządzenia o wysokiej  

rozdzielczości, kamery z możliwością pracy w trybie dzień/noc, rejestracja obrazu na 

rejestratorach, przewody instalacji CCTV układane będą podtynkowo.  

System telewizji przemysłowej (CCTV) zaprojektowano na podstawie wymagań 

Inwestora, aktualnych norm z zakresu CCTV, przepisów oraz dokumentacji techniczno-

ruchowej urządzeń CCTV. 

W trakcie przekazywania instalacji monitoringu do eksploatacji, należy sprawdzić 

poprawność wykonania i działania systemu. Wykonawca ma obowiązek przeszkolić 

Osobę ze strony Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń CCTV. 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu wykonawczego teletechnicznego, 

teleinformatycznego, przeciwpożarowego oraz CCTV jest montaż okablowania 

strukturalnego, dobór komputerowego sprzętu aktywnego, centrali telefonicznej 

dostosowanej do potrzeb całego kompleksu, odpowiednich kamer, całego osprzętu 

CCTV, systemu oddymiania i systemu przeciwpożarowego. 
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Instalacje, podłączenia oraz konfiguracje powinny zostać wykonane z obowiązującymi 

normami oraz prawem.  

 

inż. Łukasz Snela 
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INSTALACJA TELETECHNICZNA, TELEINFORMATYCZNA, CCTV, PPOŻ 

ORAZ SYSTEM ODDYMIANIA - PRZEDMIAR 

 

 

Lp. Nazwa Jednostka Ilość 

1. bruzdowanie w ścianach (materiał mieszany) mb 738 

2. bruzdowanie w sufitach (materiał mieszany) mb 314 

3. pokrycie bruzd do etapu tynku z materiałem mb 1052 

4. ułożenie kabla/przewodu mb 8938 

5. 

Montaż monitoringu, materiały montażowe, konfiguracja 

rejestratora. szt. 2 

6. Montaż systemu ppoż [(bez systemu wentylacji)bez obróbki] szt. 1 

7. Podłączenie klap ppoż [(system wentylacji)bez obróbki] szt. 1 

8. Kamera obrotowa IP (przynajmniej 2 mp) szt. 2 

9. Kamera IP (przynajmniej 4 mp) szt. 36 

10. 

Rejestrator IP 32 kanały rozdz. nagry. Przynajmniej 4mp + 2x 

dysk 4 TB szt. 2 

11. Routery, switche, złączki, podstawki itp. (monitoring) szt. 2 

12. Monitor minimum 45 cali szt. 2 

13. 

Centrala telefoniczna minimum 4 linie miejskie, 12 lini 

wewnętrznych szt. 1 

14. 

Komputer  minimum 

- Procesor minimum i3 

- Pamięć 8 GB  

- Dysk SSD 240 GB 

- Oprogramowanie Windows 10 Pro 

- Office 2016 

- Gwarancja 3 lata NBD szt. 3 

15. 

Szafa Rack – minimum 

- 19’’ 42U 1000 mm 

- 2 x półki 

- 2 x listwa zasilająca 

- wentylatory szt. 2 

16. 

Macierz dyskowa – minimum 

- Port Lan 10/100/1000  

- 2 dyski Hot-Swap 2x4TB szt. 2 
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17. 

Router -minimum 

- obsługa VPN (PPTP,L2TP) 

- DHCP 

- Dual WAN RJ45 

-  4 Porty RJ45 10/100/1000 szt. 3 

18. 

Switch – minimum 

-  24 porty 10/100/1000 

- switch zarządzany 

- Warstwa przełączania L2 szt. 2 

19. 

UPS -minimum 

- 1600 VA 

- Obudowa RACK 

- 6 gniazd w standardzie polskim szt. 3 

20. 

Oprogramowanie - minimum 

- Windows Serwer 2012 Foundation szt. 1 

21. 

SERWER – minimum 

- Procesor Intel Xeon E5 6 Core 

- Pamięć RAM 32 GB 

- Obsługa dysków Hot-Swap SAS 

- Raid 0,1,10,5,50,6,60 

- Dyski twarde SAS Hot-Swap 10000 obr/min 300 GB – 4 szt. 

- Zainstalowane 2 zasilacze  

- Obudowa RACK 2U 

- Gwarancja 3 lata NBD szt. 1 

22. 

System oddymiania szt. 1 

przewody/kable 

23. 

YnTKSy ekw 1x2x0,8 m 140 

24. 

3x1,5 HDGs m 800 

25. 

HTKSH 4x2x0,8 m 48 

26. 

3x1 omy m 1700 

27. 

F-UTP lub gdzie taka potrzeba F/FTP (kat. 6a) m 6250 

28. 

dodatki system ppoż szt. 1 

 










