
ZAT.OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWAN IA

DANE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ROBOT UWZGLEDNIONYCH W KOSZIORYSIE,

Wykonanie altany

Altana drewniana o wymiarach zadaszenia od 440 cm x 658 cm wysoko6i altany 370 cm o konstrukcji wg
dokumentacji projektowej.

Konstrukcja altany - drewniana, konstrukcja oparta na dziewieciu okrqgfych stupach @ 20 cm mocowanych do belki
nosnej. Altana przymocowana do konstrukcji stalowej, w fundamencie 50x50 cm glqbokoici min 1oocm w ziemi
imocowana na profilu - profil zamkniety o przekroju 50x100x3mm. Poprzeczne belki @ 16, deski kryjEce 40 mm,
podw6jnie kryte.

Elementy drewniane lqczone (rubami ocynkowanymi M 10 i M 12.

Elementy metalowe nale2y malowai farbE antykorozyjnq na podkladzie po odpowiednim wytrawieniu ptaszczyzn.

Wszystkie elementy drewniane nale2y zaimpregnowai ciSnieniowo impregnatem grzybob6jczym w kolorze ciemny
brTz. Lqczenia element6w drewnianych nale2y wykonai w spos6b prawidtowy, mocny i bezpieczny. Wszelkie (ruby
i wkrQty nale2y tak lokalizowa6 aby nie stwarzaiy niebezpieczeistwa uiytkowania.

Posadzka - kostka brukowa o gruboSci min. 5cm z obrzeiami, na podbudowie betonowej.

Wykonanie law i stot6w

- 2 tawki z oparciem- drewniane, wysoko6i tawek z oparciem 80 cm, wysoko6i do siedziska 40 cm szerokoji
siedziska 40 cm, szeroko(i oparcia 30 cm grubo(ci 4 cm, dlugo(i lawki 180 cm, grubo(i bali siedziska 10 cm, kEt
nachylenia liczony od podfo2a do siedziska 780

- 2lawki bez oparcia - drewniane, wys. 40 cm, szer.40 cm dl. 180 cm, grubodi bali siedziska 10 cm
- 2 sto'ly - drewniane, blat z dw6ch desek grubo5ci 10 cm szerokofti po 35 cm miedzy nimi 2 cm przerwQ wys. 80

Elementy drewniane lqczone Srubami ocynkowanymi M10 i M12.

Elementy metalowe nale2y malowai farbE antykorozyjnq na podkladzie po odpowiednim wytrawieniu plaszczyzn.

Wszystkie elementy drewniane nale2y zaimpregnowai ci(nieniowo impregnatem grzybob6jczym w kolorze ciemny
brqz. tqczenia element6w drewnianych nale2y wykonai w spos6b prawidtowy, mocny i bezpieczny. Wszelkie Sruby
i wkrQty naleZy tak lokalizowa6 aby nie stwarzaty niebezpieczedstwa u2ytkowania.
tawki oraz stoty przymocowane do konstrukcji stalowej, wbetonowane min 100cm w ziemi i mocowane na profilu ,

profil zamkniety o przekroju 40x60x3 mm.
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wykonanie tablic informacyjnych

- Fundamenty - o wymiarach 50cmx 50 cm, , 6ruba mocujEca M12 x 20cm, szerokoSi dachu 270cm, szerokoSi

tablicy 260 cm, wysoko6i tablicy 100 cm, konstrukcja drewniana, wkrqty mocujQce 18 cm. Tablica przymocowana

do konstrukcjl stalowej, wbetonowanej min 100cm w ziemi i mocowana na profilu, profil zamknigty o przekroju

40cmx80cm x 3mm.

- Konstrukcja no6na - slupy okrqgle drewniane (rozstaw 2L6 cm), z daszkiem.

- Tablica - wydruk solwentowy na foll wylewnej zabezpieczony lakierem przeciw promieniowaniu UV naklejony na

blachq z zabezpieczeniem antykorozyjnym o wym. 1000 x 2000 x 1mm
- Elementy drewniane impregnowane ci6nieniowo preparataml grzybo i ple(niob6jczymi.

- tEczenia element6w drewnianych nale2y wykonaa w spos6b prawidiowy, mocny i bezpieczny

- Wszelkie Sruby i wkrety nale2y tak lokalizowai, aby nie stwarzaiy niebezpieczeistwa uzytkowania. Tre6i tablicy

informacyjnej bedzie ustalona z ZamawiajEcym.
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