ZAWARTOŚĆ PROJEKTU INDYWIDUALNEGO:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

- OPIS TECHNICZNY - warunki lokalizacji budynku, opis funkcji, zestawienie powierzchni, opis przyjętych
technologii i materiałów dla wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku, zalecenia dotyczące
wykończenia budynku
- RZUT FUNDAMENTÓW - ławy i ściany fundamentowe, głębokości posadowienia, osie budynku
- RZUTY KONDYGNACJI UŻYTKOWYCH - wymiary poziome budynku i wszystkich pomieszczeń i przegród,
rozmieszczenie i wielkości otworów okiennych i drzwiowych, elementy konstrukcji budynku, rozmieszczenie
kominów, przykładowa aranżacja wnętrz, lokalizacja podstawowych urządzeń sanitarnych
- RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ - wymiary i rozmieszczenie wszystkich elementów konstrukcji dachu
- RZUT DACHU - wypośredniczenie i wymiary połaci dachowych, kąty nachylenia połaci, sposób odwodnienia
dachu, wymiary okapów, wysokości charakterystycznych elementów, rozmieszczenie okien połaciowych
i kominów
- PRZEKROJE - rysunki budynku po pionowym przecięciu w charakterystycznych miejscach - pokazują wszystkie
wymiary pionowe budynku, elementy konstrukcji, warstwy przegród, komunikację pionową w budynku
- 4 ELEWACJE
- Zestawienie stolarki
- Zestawienie więźby dachowej
- CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKT KONSTRUKCYJNY
-

opis do projektu konstrukcyjnego
obliczenia statyczne elementów konstrukcyjnych
zestawienie stali
rzut fundamentów - skala 1:100
schematy konstrukcyjne stropów i więźby dachowej skala 1:100 i 1: 50
rysunki wykonawcze elementów i detali konstrukcji w skali 1:20

PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

- opis instalacji wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazu
- rysunki wszystkich elementów instalacji - ich rozmieszczenie w budynku - rzuty i rozwinięcia (dla każdej
instalacji odrębne) w skali 1:100
- schematy podłączenia wodomierza i gazomierza

PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- opis instalacji elektrycznej i odgromowej
- schemat ideowy instalacji elektrycznej
- rysunki elementów instalacji elektrycznej i odgromowej na rzutach w skali 1:100

Dodatkowo do projektu wykonamy dla Państwa gratis
wizualizację domu oraz kosztorys budowlany na CD.
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