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RZUT DACHU

1:125PB
PB/A/4

Uwaga!

- Wszystkie wymiary i wielkości sprawdzić na budowie.

- Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych

sprawdzić stan techniczny podłoża.

- W celu prawidłowego zastosowania produktów należy

zapoznać się z treścią instrukcji producenta systemu oraz

karatami technologicznymi produktów.

- Elementy związane z dostawą mediów do budynku- gaz,

energetyka, telekomunikacja oraz wyjścia elementów

przewodów widocznych na

elewacjach pozostawić bez ocieplenia.

- Detale budowlane są rysunkami poglądowymi,

rozwiązania techniczne należy dostosować do

konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.
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- demontaż istniejących rynien oraz rur

spustowych

- montaż nowej obróbki z blachy tytanowo

cynkowanej, wyprofilować element tak aby

woda opadowe zostały wyłapywane

i skierowane do rury spustowej , która

odprowadza wodę na teren zielony
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ocieplić dach garażu

styropapą gr. 10 cm
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demontaż istniejącego pokrycia

docieplenie ścian lukarn

montaż okładziny z blachy
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