
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DLA ZADANIA: 

„Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dotyczących budynku dydaktycznego 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 137 dotyczących wymiany 

drzwi aluminiowych przeszklonych z witrynami na drzwi p. poż. EI30 wraz z robotami towarzyszącymi” 
 

SCHEMAT PRZEDSTAWIAJĄCY PODZIAŁ WITRYNY I STOLARKI ALUMINIOWEJ     

Konstrukcja o wymiarach: 

Okna, drzwi z naświetlami  

(B=2 620, H=3 000) 

Ilość: 6 kpl 

Uwaga: Wykonawca powinien zweryfikować szczegółowo wymiary w miejscu montażu stolarki aluminiowej. 
 

 
Opis dotyczy wykonania i montażu wraz z obróbkami stolarki aluminiowej p.poż.  EI30. 

Konstrukcje wewnętrzne w klasie ognioodpornej EI30 w kolorze RAL przystosowany do istniejącej stolarki. 

Szkło pojedyncze przezierne typ np.: PYROBEL 16. Konstrukcja z drzwiami dwuskrzydłowymi wyposażonymi 

w okucie antypaniczne  z ilością punktów ryglowania jak stolarka na parterze. Okucie antypaniczne z klamka 

wraz z zamkiem na klucz tzw. półwkładka. Szyba oklejona tabliczka informacyjną o klasie p.poż po obu 

stronach (piktogram PCV). 

Każde skrzydło wyposażone w samozamykacz G-U lub GEZE  z ramieniem standardowym oraz z 

koordynatorem kolejności zamykania skrzydeł. 

Drzwi z progiem opadającym. Każde skrzydło drzwiowe posiada po 4 zawiasy. 

 
 



SCHEMAT PRZEDSTAWIAJĄCY PODZIAŁ WITRYNY I STOLARKI ALUMINIOWEJ.    
Konstrukcja o wymiarach: 

Okna, drzwi z naświetlami  

(B=2 700, H=3 000) 

Ilość: 3 kpl 

 

Uwaga: Wykonawca powinien zweryfikować szczegółowo wymiary w miejscu montażu stolarki aluminiowej. 

 
Opis dotyczy wykonania i montażu wraz z obróbkami stolarki aluminiowej p.poż.  EI30. 

Konstrukcje wewnętrzne w klasie ognioodpornej EI30 w kolorze RAL przystosowany do istniejącej stolarki. 

Szkło pojedyncze przezierne typ np.: PYROBEL 16. Konstrukcja z drzwiami dwuskrzydłowymi wyposażonymi 

w okucie antypaniczne  z ilością punktów ryglowania jak stolarka na parterze. Okucie antypaniczne z klamka 

wraz z zamkiem na klucz tzw. półwkładka. Szyba oklejona tabliczka informacyjną o klasie p.poż po obu 

stronach (piktogram PCV). 

Każde skrzydło wyposażone w samozamykacz G-U lub GEZE  z ramieniem standardowym oraz z 

koordynatorem kolejności zamykania skrzydeł. 

Drzwi z progiem opadającym. Każde skrzydło drzwiowe posiada po 4 zawiasy. 


