ЗАБЕЛЕЖКИ :

хоризонтална хирдоизолациoнна мембрана,
тип "Sarnafil TS 77-15" на фирма ''SIKA''
геотекстил
циментова замазка 5 см.
XPS за наклон - от 0 до 10 см.
PVC фолио
топлоизолация EPS - 16 см., с λ=0,035 W/mK
пароизолация
стоманобетонна плоча 30 см.
грунд
латекс, цвят по RAL 9005
окачен таван, тип "AMF", пано 60/60см.

Алуминиева метална обшивка с
дебелина 0,7мм, прахово покритие
с цвят по RAL 9006

+9,71

5

Ст.клетка
10,14 m2

+7,00

17.

+6,31

+7,00

Окачен таван
тип "AMF"
пано 60/60см

16.

19.

Склад

WC

Преддв.

Кухня бокс

Hсв.= 300 см.

Hсв.= 260 см.

Hсв.= 280 см.

Hсв.= 300 см.

+4,00
+3,75

25

+4,00
+3,75

-0,20

35

съгласен съм с проекта възложител

Hсв.= 280 см.

x1
11

8,

.
см
7
2/2

+1,79

Пом.
пожарогас.
Hсв.= 300 см.

4.
Коридор
Hсв.= 300 см.

16.
Технологична зона
( UPS, ГРТ )
Hсв.= 340-370 см.

±0,00=+163,65 м

±0,00=+163,65 м

-0,75

-0,75

-0,95
-1,35

-1,35

сграда на калкан
(Център за данни)

Коридор

8.

Имотна граница и
ограничителна линия
на застрояването

.

+3,05

+3,00

Брандмауер с граница на
пожароустойчивост REI120

+3,00
+2,00

12.

Съгласно чл.139 ал.3 от ЗУТ

СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА
ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ

90

Hсв.= 300 см.

+2,80

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ Б-Б
М 1:50
подпис

+3,40

200

Зала за
съвещания

11
x1
8,2
/27
см

+3,45
Стъклена витрина до окачен таван

2.
231

+0,90

+2,31

външна силикатна влачена мазилка,
структура 3 - цвят RAL 9010
интегрирана топлоизолационна с-ма тип
Baumit StarTherm, ЕPS - 10 см., с мин. λ=0,035 W/mK
стоманобетонна стена 25 см.
варо-циментова мазилка
гипсова шпакловка
латекс
996

Стълбищен парапет INOX,
пана от закалено стъкло химически мат

+7,00

300

+6,31

13.

ГК-стена
до СТБ-плоча

69

45
50

+3,00

160

+2,50

+3,45

115

65

+7,00

Hсв.= 350 см.

двоен под, тип "Lindner",
завършек ламиниран паркет
стоманобетонна плоча 30 см.
грунд
латекс, цвят по RAL 9005
окачен таван, тип "AMF",
пано 60/60см.

- преградна стена от ГК, с-ма Technogips
с граница на пожароустойчивост EI120
- топлоизолация

550

160
90

ГК-стена
до СТБ-плоча

+7,50

Окачен таван
тип "AMF"
пано 60/60см

9.

2.

+4,00
+3,75

- преградна стена от ГК, с-ма Technogips

5

+7,50

+7,00

Старши
диспечер

+8,20

30

25

Алуминиева дограма
тип "Schueco AWS 75.SI +",
цвят RAL 7039, с троен
стъклопакет с λ=0,6 W/mK,
външни ролетни щори
тип "Warema"

- стоманобетонни конструктивни елементи

340

120
50

ГК-стена
до СТБ-плоча

Hсв.= 300 см.

+4,90

- стоманобетонни конструктивни елементи
- тухлена зидария

ГК-стена над
стъклена витрина
до СТБ-плоча

Коридор

вътрешен двор

+8,81
+8,50

Плосък покрив

+8,20

+6,50

ЛЕГЕНДА :

90

+8,81
+8,50

30

Алуминиева дограма тип
"Schueco AWS 90 BR FB4",
цвят RAL 7039, с двоен
стъклопакет с Ug=1,3 W/m2K,
външни ролетни щори"
тип "Warema"

+10,76

Алуминиева метална обшивка с
дебелина 0,7мм, прахово покритие
с цвят по RAL 9006

61

121

+9,71

Моряшка стълба към покрива
с предпазно ограждение към гърба,
горещо поцинкована и с покритие от
полиестерна боя с цвят по RAL 7039

1. При неясноти да се търсят проектантите.
2. За всички конструктивни елементи да се гледат
конструктивните планове.
3. За всички инсталации (ОиВ, ВиК, Ел, ... ) да се
гледат съответните проекти.
4. Височината на вратите се мери от кота готов под
5. Мерките на дограмите са зидарски.
6. Преди поръчване на дограмите да се вземат
мерки от място.
7. Дограмата на кота +4,00м е изцяло осигурена
срещу нападения с механични средства и
огнестрелни оръжия.
8. Всички вътрешни стени са тухлени или от
гипсокартон.
9. Всички външни стени са тухлени или от
стоманобетон.
10. Външните стени и ст.б. елементи се
топлоизолират изцяло отвън с ефективна
топлоизолация с дебелина 12 см., като
обръщането по прозорци и колони м/у продозците
е с топлоизолация с дебелина 8 см.
11. Всички врати отбелязани с М са метални,
димоуплътнени с устройства за самозатваряне.

-1,35
-1,65

"ЕВН България Електроразпределение" ЕАД

ДЗЗД "Обединение
Арконт-Анди"
Промяна по време на строителството
съгласно чл.154 от ЗУТ за обект:
"Административна сграда за Диспечерски център
в УПИ XVI-504.937, производствени и складови
дейност от кв.9 - нов, по плана на СИЗ - III част,
гр.Пловдив"
Чертеж:

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ Б-Б

Проектанти:

арх. Стоян Тодоров
арх. Илко Николов

фаза:
ТИП

240

Л

240

240

линолеум DLW "Armstrong", мин.
дебелина 2,5мм, Colorete 131-59
лепило
К
И
грунд
саморазливна замазка
стоманобетонна настилка 15 см.
PVC фолио (пароизолация)
топлоизолация XPS - 10 см., с λ=0,030 W/mK
двупластова хидроизолация на газопламъчен монтаж,
тип "Venus FC 3mm" на фирма "General Membrane"
геотекстил; подложен бетон
настилка от чакъл фракция 0-40 мм.
уплътнена земна основа

240

240

240

240

240

240

240

част:
АРХ

З

Ж

Е

Д

Г

В

Б

шлайфан бетон
саморазливна замазка
стоманобетонна настилка 15 см.
PVC фолио (пароизолация)
топлоизолация XPS - 10 см., с λ=0,030 W/mK
двупластова хидроизолация на газопламъчен монтаж,
тип "Venus FC 3mm" на фирма "General Membrane"
геотекстил; подложен бетон
настилка от чакъл фракция 0-40 мм.
уплътнена земна основа

А
Съгласували:

Геод.и ВП инж. Петко Златанов

мащаб:

Конструк. инж. Станимир Стоянов
Електро

инж. Николай Хасковлиев

ВиК

инж. Емил Огнев

ОВИК

инж. Георги Георгиев

Пож.безоп инж. Марин Нейков
ПБЗ
Управител:

инж. Жана Колева

арх. Стоян Тодоров

1:50

дата:
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лист вс.л.
8

13

