
  1. Всички топлоизолации са по ОВ изчисления.

ЗАБЕЛЕЖКИ :

2. Височината на вратите е от кота готов под. 

5. Всички ръбове на стени облицовани с керамика 

  6. Цветове, материали и размери, неуказани

4. Преди поръчка на дограмата да се вземат 

3. Подпрозоречният парапет  е от кота готов под. 

да се оформят с ъглови профили.

 в чертежа да се съгласуват с архитекта.

мерки от място.

7. Наклоните настилките в баните, да се направят

към подовите сифони, съгласно проект ВиК.

Външна стена

Топлоизолация

Леки преградни стени

Тухлени зидове

Ст. бет. конструкция

PVC дограма 

Интериорни врати

ЛЕГЕНДА на означенията в чертежа: 

BT

водосточна тръба

коминно тяло - вентилация

Дограма - Al профил 

1:50

ЧЕРТЕЖ

мащаб

чертеж

дата

ЧАСТ

инж. Н. Ялъмов

УПРАВИТЕЛ инж.Г.Шопов

фаза

Екип от проектанти :

ПРОЕКТАНТ

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ - ПРОМЯНА ПО ЧЛ.154 ОТ ЗУТ

01-02-00

Геодезия

Конструкция

Архитектура

ПБЗ

ВиК

ЕЛ

OВиК, EE

ПБ, ПУСО

инж. В. Стоянов

инж. Кр. Ракъджиева

инж. И. Апостолов

инж. Ив. Петров

инж. Ив. Петров

Възложител:

арх.Красимир Димитров

Пaркоустройство и

Благоустройство

ТП

ПРОЕКТАНТ арх.Красимир Димитров

ВОДЕЩ

ПРОЕКТАНТ : 

XI-127 XII-191

II-128

2015

инж.Г.Шопов

2015 год

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРТЕР   М 1:50

гранито-

теракотa

грес

фаянс

латекс

латекс

латекс

бани, WC

складове

стълбище, общи части

ПОМЕЩЕНИЕ:

латекс

ТАВАНПОД

латекс

СТЕНИ

латекс

гланцирана 
цим. замазка

гланцирана 

латексгаражи латекс

цим. замазка

мазилка мазилка

грес

проход тротоарни 

гранито-

латекс

плочи

ламинат латекс

латекс
до 1,50м

дневни

кухни, кух.бокс

латекс

латексламинат

латекс латекскерамика

инж. В. Кьосев

ланд.арх. M. Нокова

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ

в УПИ XII -191; кв. 28, м. "Mанастирски

ливади-изток", р-н "Триадица",гр. София

Maхови гаражни врати

НСВ
EI 30

ламинат

гранитогрес

ламинат латекс

фаянс
латекс
до 1,50м

дневни

балкони, тераси

кухни, кух.бокс

латекс

латекс

мин.мазилка мин.мазилка

ПОМЕЩЕНИЕ: ПОД СТЕНИ ТАВАН

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ:

ламинат

арх.Надя Сигридова

арх. Кр. Димитров

арх. Надя Сигридова
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+2.75=602.65

-0.55=599.35

-0.10=599.80


