
ZAŁ ĄCZNIK NR 1 
 
Wykaz ilości grzejników wraz z parametrami 
   
   
                                  moc (W) szt 
grzejniki h=0,6 ,typ  C22 850 10 
grzejniki h=0,6 ,typ  C22 700 4 
grzejniki h=0,6 ,typ  C22 1000 20 
grzejniki h=0,6 ,typ  C22 1700 5 
grzejniki h=0,9 ,typ  C33 3650 2 
grzejniki h=0,6 ,typ  C33 3300 1 
grzejniki h=0,9 ,typ  C33 1600 1 
grzejniki h=0,6 ,typ  C33 2200 8 
grzejniki h=0,6 ,typ  C22 1300 3 
grzejniki h=0,6 ,typ  C22 2250 1 
grzejniki h=0,9 ,typ  C33 3150 1 
 



ZAŁ ĄCZNIK NR 2 
 

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWN ĘTRZNYCH  
 

Nr drzwi NR 1 NR 2 NR 3 NR 4 NR 5 NR 6 NR 7 

drzwi istniejące 

    
 

  

Drzwi 
projektowane 

 
 

 

  
  

  
wymiar zgodnie z przedmiarem zgodnie z przedmiarem zgodnie z przedmiarem zgodnie z przedmiarem zgodnie z przedmiarem zgodnie z przedmiarem zgodnie z przedmiarem 

Ilość sztuk 1 1 1 1 1 1 1 

opis 

Drzwi zewnętrzne 
(wejściowe do budynku) 
z profili aluminiowych 
z przegrodą termiczną. 

Jako wypełnienie 
zastosować przeszklenia  

tj. szybę zespoloną 
o współczynniku U=1.0 

W/m2K, bezpieczną, 
antywłamaniową. Profile 

z wewnętrzną komorą 
izolacyjną. Drzwi z 

listwą antywłamaniową, 
dwupunktowy zamek z 

wkładką. Drzwi o 
wysokiej odporności 
na wilgoć i działanie 

promieni UV. Zawiasy 
z trzystopniową 

regulacją: boczną, 
wysokości i siły 
docisku,; drzwi z 

samozamykaczem. 
Kolor brąz (wszystkie 
drzwi zewnętrzne w 

jednym kolorze). 

Drzwi zewnętrzne 
(tarasowe) z profili 

aluminiowych 
z przegrodą termiczną. 

Jako wypełnienie 
zastosować przeszklenia 

tj. szybę zespoloną 
o współczynniku U=1.0 

W/m2K, bezpieczną, 
antywłamaniową. Profile 

z wewnętrzną komorą 
izolacyjną. Drzwi z 

listwą antywłamaniową, 
dwupunktowy zamek z 

wkładką. Drzwi o 
wysokiej odporności 
na wilgoć i działanie 

promieni UV. Zawiasy 
z trzystopniową 

regulacją: boczną, 
wysokości i siły docisku. 

Kolor brąz (wszystkie 
drzwi zewnętrzne w 

jednym kolorze). 

Drzwi zewnętrzne 
(wejściowe do budynku) 
z profili aluminiowych 
z przegrodą termiczną. 

Jako wypełnienie 
zastosować przeszklenia 

tj. szybę zespoloną 
o współczynniku U=1.0 

W/m2K, bezpieczną, 
antywłamaniową. Profile 

z wewnętrzną komorą 
izolacyjną. Drzwi z 

listwą antywłamaniową, 
dwupunktowy zamek z 

wkładką. Drzwi o 
wysokiej odporności 
na wilgoć i działanie 

promieni UV. Zawiasy 
z trzystopniową 

regulacją: boczną, 
wysokości i siły docisku. 

Kolor brąz (wszystkie 
drzwi zewnętrzne w 

jednym kolorze). 

Drzwi zewnętrzne 
stalowe, pełne, 

ocieplone, z listwą 
antywłamaniową, 

dwupunktowy zamek z 
wkładką. Drzwi o 

wysokiej odporności 
na wilgoć i działanie 

promieni UV. Zawiasy 
z trzystopniową 

regulacją: boczną, 
wysokości i siły docisku; 

Kolor brąz (wszystkie 
drzwi zewnętrzne w 

jednym kolorze). 

Drzwi zewnętrzne 
stalowe, pełne, 

ocieplone, z listwą 
antywłamaniową, 

dwupunktowy zamek z 
wkładką. Drzwi o 

wysokiej odporności 
na wilgoć i działanie 

promieni UV. Zawiasy 
z trzystopniową 

regulacją: boczną, 
wysokości i siły docisku; 

Kolor brąz (wszystkie 
drzwi zewnętrzne w 

jednym kolorze). 

Drzwi zewnętrzne 
stalowe, pełne, 

ocieplone, z listwą 
antywłamaniową, 

dwupunktowy zamek z 
wkładką. Drzwi o 

wysokiej odporności 
na wilgoć i działanie 

promieni UV. Zawiasy 
z trzystopniową 

regulacją: boczną, 
wysokości i siły docisku; 

Kolor brąz (wszystkie 
drzwi zewnętrzne w 

jednym  

Drzwi zewnętrzne 
stalowe, pełne, 

ocieplone, z listwą 
antywłamaniową, 

dwupunktowy zamek z 
wkładką. Drzwi o 

wysokiej odporności 
na wilgoć i działanie 

promieni UV. Zawiasy 
z trzystopniową 

regulacją: boczną, 
wysokości i siły docisku; 

Kolor brąz (wszystkie 
drzwi zewnętrzne w 

jednym kolorze). 
Szerokość skrzydła 

głównego drzwi 
zewnętrznych 

dwuskrzydłowych nie 
może być mniejsza niż 

0,9 m. 



ZAŁ ĄCZNIK NR 3 
ZESTAWIENIE DASZKÓW ZEWN ĘTRZNYCH  

 

DASZKI ŁUKOWE Z POLIW ĘGLANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARTYKUŁ  A [cm]  B [cm]  C [cm]  

DASZEK NAD DRZWIAMI NR 4 i 6 : 
Profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor brąz, 
wypełnienie płyta komorowa z poliwęglanu o gr. 4,5mm, 
bezbarwna. 
 135 75  max.35 

Widok daszku 

 
 

 

DASZEK NAD DRZWIAMI NR 7 : 
Profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor brąz, 
wypełnienie płyta komorowa z poliwęglanu o gr. 4,5mm, 
bezbarwna. 
 200 75  max. 50 



ZAŁ ĄCZNIK NR 4 

 


