ZAWARTOŚĆ PROJEKTU INDYWIDUALNEGO
Zakres opracowania całości dokumentacji jest taki sam jak projektów gotowych. Otrzymasz cztery egzemplarze projektu architektonicznobudowlanego, w skład którego wchodzą: projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, gazowej oraz elektrycznej.
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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, 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: widok czterech fasad budynku
ZESTAWIENIE stolarki oraz więźby dachowej
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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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.
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Projekt wew. instalacji sanitarnych
- opis instalacji wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazu,
- rysunki wszystkich elementów instalacji (ich rozmieszczenie
w budynku, rzuty i rozwinięcia w skali 1:100),
- schematy podłączenia wodomierza i gazomierza.
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Projekt wew. instalacji elektrycznych
- opis instalacji elektrycznej i odgromowej,
- schemat ideowy instalacji elektrycznej,
- rysunki elementów instalacji elektrycznej i odgromowej
na rzutach w skali 1:100.

Przy zamówieniu projektu indywidualnego otrzymasz też atrakcyjne wizualizacje budynku GRATIS!

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: archon@archon.pl lub tel. 12 37 21 900
Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania oraz przygotujemy ofertę na projekt indywidualny.
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