
SYMBOL DRZWI: 

SCHEMAT

WYMIARY W ŚWIETLE 
OŚCIEŻNICY So x Ho

WYMIARY W ŚWIETLE 
OŚCIEŻY SZ x HZ

ILOŚĆ:

900x2000 [mm]

002 003 004 005 006 007 008

SYMBOL DRZWI:

SCHEMAT

WYMIARY W ŚWIETLE 
OŚCIEŻNICY So x Ho

WYMIARY W ŚWIETLE 
OŚCIEŻY SZ x HZ

009 010 011 012 013 014

UWAGI:

1000x2050 [mm]

17 szt.

001

Drzwi do pomieszczeń biurowych:
• grubość skrzydła zapewniająca 

stabilną konstrukcję min. 40mm, 
• akustyczność drzwi na poziomie 

Rw>32dB
• klasia użytkowania drzwi min. 3 

(3 klasa wytrzymałości 
mechanicznej)

900x2050 [mm]

950x2100 [mm]

14 szt.

Drzwi do pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych:
• w dolnej części - otwory o 

sumarycznym przekroju nie 
mniejszym niż 0,022 m2 dla 
dopływu powietrza

• samozamykacz
• grubość skrzydła zapewniająca 

stabilną konstrukcję min. 40mm, 
• akustyczność drzwi na poziomie 

Rw>32dB
• klasia użytkowania drzwi min. 3 

(3 kl. wytrzymałości mechanicznej)

800x2050 [mm]

850x2100 [mm]

2 szt.

800x1800 [mm]

850x1800 [mm]

14 szt.

Drzwi do kabin ustępowych:
• drzwi na wysokości 15 cm nad 

poziomem posadzki
• drzwi systemowe z laminatu HPL o 

grubości 12 mm
• wyposażone w zamknięcie ze 

wskaźnikiem zajcia

1000x2050 [mm]

1 szt.

1000x2050 [mm]

800x2000 [mm]

900x2050 [mm]

3 szt.

Drzwi do pomieszczeń:
• grubość skrzydła min. 45mm,
• samozamykacz
• dymoszczelne
• klasia użytkowania drzwi min. 3 

(3 kl. wytrzymałości mechanicznej)
• drzwi drewnianel lub płyta 

wiórowa, ognioodporna obłożona 
obustronnie płytą HDF 3 mm, albo 
stalowe pełne wypełnione wełną
minerlną

Drzwi w klasie odporności ogniowej:

EI 60 Sm
Drzwi do pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych:
• w dolnej części - otwory o 

sumarycznym przekroju nie 
mniejszym niż 0,022 m2 dla 
dopływu powietrza

• samozamykacz
• grubość skrzydła zapewniająca 

stabilną konstrukcję min. 40mm, 
• akustyczność drzwi na poziomie 

Rw>32dB
• klasia użytkowania drzwi min. 3 

(3 kl. wytrzymałości mechanicznej)

900x2000 [mm]

1000x2050 [mm]

9 szt.

Drzwi w klasie odporności ogniowej:

EI 30 Sm

900x2000 [mm]

1000x2050 [mm]

3 szt.

Drzwi w klasie odporności ogniowej:

EI 30 Sm
Drzwi do pomieszczeń:
• grubość skrzydła  min. 80mm,
• samozamykacz
• dymoszczelne
• aluminiowe drzwi z szybą

termiczną

Drzwi do pomieszczeń:
• grubość skrzydła  min. 45mm,
• samozamykacz
• dymoszczelne
• klasia użytkowania drzwi min. 3 

(3 kl. wytrzymałości mechanicznej)
• drzwi drewnianel lub płyta 

wiórowa, ognioodporna obłożona 
obustronnie płytą HDF 3 mm, albo 
stalowe pełne wypełnione wełną
minerlną

1200x2300 [mm]

1220x2310 [mm]

1 szt.

Drzwi w klasie odporności ogniowej:

EI 30 Sm
Drzwi do pomieszczeń:
• grubość skrzydła  min. 80mm,
• samozamykacz
• dymoszczelne
• okucia antypaniczne
• aluminiowe drzwi z szybą

termiczną

1600x2300 [mm]

1668x2334 [mm]

3 szt.

Drzwi w klasie odporności ogniowej:

EI 30 Sm
Drzwi do pomieszczeń:
• grubość skrzydła  min. 80mm,
• samozamykacze
• dymoszczelne
• okucia antypaniczne
• aluminiowe drzwi z szybą

termiczną

1800x2300 [mm]

1868x2334 [mm]

6 szt.

Drzwi w klasie odporności ogniowej:

EI 30 Sm
Drzwi do pomieszczeń:
• grubość skrzydła  min. 80mm,
• samozamykacze
• dymoszczelne
• okucia antypaniczne
• aluminiowe drzwi z szybą

termiczną

1900x2300 [mm]

1968x2334 [mm]

3 szt.

Drzwi w klasie odporności ogniowej:

EI 30 Sm 
Drzwi do pomieszczeń:
• grubość skrzydła  min. 80mm,
• samozamykacze
• dymoszczelne
• okucia antypaniczne
• aluminiowe drzwi z szybą

termiczną

2000x2300 [mm]

2068x2334 [mm]

3 szt.

Drzwi w klasie odporności ogniowej:

EI 30 Sm
Drzwi do pomieszczeń:
• grubość skrzydła  min. 80mm,
• samozamykacze
• dymoszczelne
• okucia antypaniczne
• aluminiowe drzwi z szybą

termiczną

24000x2300 [mm]

2468x2334 [mm]

3 szt.

Drzwi w klasie odporności ogniowej:

EI 30 Sm
Drzwi do pomieszczeń:
• grubość skrzydła  min. 80mm,
• samozamykacze
• dymoszczelne
• okucia antypaniczne
• aluminiowe drzwi z szybą

termiczną

ILOŚĆ:

UWAGI:

019

1 szt.

12480x4800 [mm]

12480x4800 [mm]

Podane wymiary stolarki służą do celów poglądowych.Ostateczne 
wymiary stolarki należy ustalić uwzględniając uwagi wybranego 
producenta stolarki i zweryfikować na budowie.

Szkło o bezbarwnym zabarwieniu.

Zastosować energooszczędne podkłady pod parapety.

Okna bez nawiewników, potrójnie szklone o Ug,min=0,5W/m2K

Okna i drzwi z szybą w zestawieniu nie opisane jako aluminiowe w 
uwagach wykonać w konstrukcji ramy PCV. 

Pozycje  oknien od 09 do 024 należy wymienić na nowe 
dostosowując do wymagań ppoż umieszczając je w istniejących 
otworach, pozostawiając stan zastały na miejscu wstawienia 
(montarz i tynkowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie)

Wszystkie ościeża drzwiowe nowe, łącznie z drzwiami 
wymienianymi w istniejących otworach.

Drzwi z szybą termiczną dla pomieszczeń prowadzących na 
zewnętrznątrz o Uf=1,6W/m2K, pozostałe wg obowiązujących 
warunków technicznych.

Pomiary z natury wykonać na budowie. 

Ostateczna decyzja o parametrach i kolorystyce do uzgodnienia z 
Inwestorem oraz Najemcami w czasie realizacji projektu. 

STOLARKA DRZWIOWA

020

1 szt.

3500x2400 [mm]

1670x240 [mm]

Drzwi wejściowe:
• grubość skrzydła zapewniająca 

stabilną konstrukcję, przeszklone,
• akustyczność drzwi na poziomie 

Rw>32dB
• klasia użytkowania drzwi min. 3 

(3 klasa wytrzymałości 
mechanicznej)

1 szt.

1600x2300 [mm]

1668x2334 [mm]

Drzwi wejściowe:
• grubość skrzydła zapewniająca 

stabilną konstrukcję, przeszklone,
• akustyczność drzwi na poziomie 

Rw>32dB
• klasia użytkowania drzwi min. 3 

(3 klasa wytrzymałości 
mechanicznej)

021

SYMBOL OKNA:

SCHEMAT

WYMIARY W ŚWIETLE 
OŚCIEŻNICY So x Ho

WYMIARY W ŚWIETLE 
OŚCIEŻY SZ x HZ

ILOŚĆ:

UWAGI:

001 002 003

30 szt.

okna aluminiowe rozwierno 
uchylne z przegrodą
termiczną

700x3000 [mm]

700x3000 [mm]

31 szt.

okna aluminiowe rozwierno 
uchylne z przegrodą
termiczną

1400x3000 [mm]

1400x3000 [mm]

1 szt.

Klapa oddymiająca 
1500x1700x500 w systemie 
PPOŻ, z opomiarowaniem 
ilości dymu, pow. czynna >= 
1,65 m2 

1500x1700 [mm]

STOLARKA OKIENNA

2 szt.

1800x2300 [mm]

1868x2334 [mm]

Drzwi wejściowe Sm:
• dymoszczelne
• grubość skrzydła zapewniająca 

stabilną konstrukcję, przeszklone,
• akustyczność drzwi na poziomie 

Rw>32dB
• klasia użytkowania drzwi min. 3 

(3 klasa wytrzymałości 
mechanicznej)

• samozamykacze

022

1 szt.

1800x2300 [mm]

1868x2334 [mm]

023

Drzwi w klasie odporności ogniowej:

EI 60 Sm
Drzwi do pomieszczeń:
• grubość skrzydła  min. 80mm,
• samozamykacze
• dymoszczelne
• okucia antypaniczne
• aluminiowe drzwi z szybą

termiczną

1050x1950 [mm]

1100x200 [mm]

1 szt.

Drzwi w klasie odporności ogniowej:

EI 30 Sm
Drzwi do pomieszczeń:
• grubość skrzydła  min. 80mm,
• samozamykacz
• dymoszczelne

024

5 szt.

1500x1500 [mm]

1680x1680 [mm]

004 006

1 szt.

okna aluminiowe kasowe 
przesówne z podajnikiem

910x1220 [mm]

910x1220 [mm]

1050x1950 [mm]

1100x200 [mm]

1 szt.

DRZWI DZWIĘKOSZCZELNE

Drzwi do pomieszczeń:
• grubość skrzydła  min. 80mm,
• samozamykacz

025

1 szt.

1200x1200 [mm]

1380x1380 [mm]

005

okna połaciowe z kopuła 
poliweglanową
sterowane automatycznie

okna połaciowe z kopuła 
poliweglanową wyłazowe
sterowane automatycznie

007

1 szt.

Klapa oddymiająca 
1000x1700x500 w systemie 
PPOŻ, z opomiarowaniem 
ilości dymu, pow. czynna >= 
1,11 m2 

1000x1700 [mm]

008

1 szt.

Klapa oddymiająca 
1700x1800x500 w systemie 
PPOŻ, z opomiarowaniem 
ilości dymu, pow. czynna >= 
1,97 m2  

1700x1800 [mm]

026 027

900x2100 [mm]

920x2110 [mm]

2 szt.

Drzwi w systemie zabudowy szklanej w 

klasie odporności ogniowej:

EI 30 Sm

Drzwi do pomieszczeń:
• samozamykacz
• dymoszczelne
• okucia antypaniczne
• aluminiowe drzwi z szybą

termiczną

700x1900 [mm]

720x1910 [mm]

1 szt.

Drzwi w systemie  zabudowy szklanej

1 szt.

okna o EI 60 stałe  
(nieotwieralne) z przegrodą
termiczną

009

1 szt.

okna o EI 60 stałe  
(nieotwieralne) z przegrodą
termiczną

2 szt.

okna o EI 30 stałe  
(nieotwieralne) z przegrodą
termiczną

2 szt.

okna o EI 30 stałe  
(nieotwieralne) wewnętrzne 

1 szt.

470x1780 [mm]

2 szt.

1620x1780 [mm]

1 szt.

2020x2130 [mm]

1 szt.

1620x1080 [mm]

6 szt.

1280x1760 [mm]

1 szt.

1230x700 [mm]

1 szt.

1580x1250 [mm]

1 szt.

1650x2410 [mm] 920x1130 [mm] 1770x2180 [mm]

1500x500 [mm]

1770x2180 [mm]

1800x2200 [mm] 1800x2200 [mm]950x1200 [mm]1700x2500 [mm]

1470x480 [mm]

okna o EI 30 stałe  
(nieotwieralne) wewnętrzne 

okna o EI 30 stałe  
(nieotwieralne) wewnętrzne 

okna o EI 30 stałe  
(nieotwieralne) wewnętrzne 

okna o EI 30 stałe  
(nieotwieralne) wewnętrzne 

okna o EI 30 stałe  
(nieotwieralne) wewnętrzne 

500x1800 [mm] 1700x1800 [mm] 2050x2150 [mm] 1650x1100 [mm]

okna o EI 30 stałe  
(nieotwieralne) z przegrodą
termiczną

1300x1800 [mm]

naświetle do drzwi 
zewnętrznych nr 029

1250x700 [mm] 1600x1300 [mm]

okna o EI 30 stałe  
(nieotwieralne) z przegrodą
termiczną

okna o EI 30 stałe  
(nieotwieralne) z przegrodą
termiczną

okna o EI 30 stałe  
(nieotwieralne) z przegrodą
termiczną

okna o EI 30 stałe  
(nieotwieralne) z przegrodą
termiczną

okna o EI 30 stałe  
(nieotwieralne) z przegrodą
termiczną

2380x1260 [mm]

1 szt.

2400x1300 [mm]

2680x1260 [mm]

1 szt.

2700x1300 [mm]

880x1330 [mm]

2 szt.

890x1400 [mm]

2500x2700 [mm]

1 szt.

siłownia siłownia siłownia siłownia siłownia siłownia siłownia siłownia skarpa 250

6
0

2
1
0

76

2
7
0

naświetle i doświetle do drzwi hali nr 031

okna o EI 30 stałe  
(nieotwieralne) z przegrodą
termiczną

skarpa pomieszczenie ochrony sklep dobudówka sklep dobudówka hala

010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024

015 016

1 szt.

Drzwi w klasie odporności ogniowej:

EI 30 Sm
Drzwi do pomieszczeń:
• grubość skrzydła  min. 80mm,
• dymoszczelne
• aluminiowe drzwi z szybą

termiczną
• samozamykacze

2000x2300 [mm]

2020x2310 [mm]

2 szt.

Drzwi w klasie odporności ogniowej:

EI 30 Sm
Drzwi do pomieszczeń:
• grubość skrzydła  min. 80mm,
• dymoszczelne
• aluminiowe drzwi z szybą

termiczną
• samozamykacze

1800x2300 [mm]

1820x2310 [mm]

017 018

1 szt.

1800x2090 [mm]

1820x2095 [mm]

1 szt.

żaluzja w klasie odporności ogniowej:

EI 60 Sm

1200x2300 [mm]

1220x2310 [mm]

Drzwi do pomieszczeń :
• grubość skrzydła zapewniająca 

stabilną konstrukcję min. 40mm, 
• akustyczność drzwi na poziomie 

Rw>32dB
• klasia użytkowania drzwi min. 3 

(3 klasa wytrzymałości 
mechanicznej)

• dymoszczelne

028

1000x2100 [mm]

1020x2110 [mm]

1 szt.

Drzwi w systemie zabudowy szklanej w 

klasie odporności ogniowej:

EI 30 Sm

Drzwi zewnętrzne:
• samozamykacz
• dymoszczelne
• aluminiowe drzwi z szybą

termiczną

029

1270x2300 [mm]

1300x2320 [mm]

1 szt.

Drzwi w systemie zabudowy szklanej w 

klasie odporności ogniowej:

EI 30 Sm

Drzwi zewnętrzne:
• samozamykacz
• dymoszczelne
• aluminiowe drzwi z szybą

termiczną

1000x2050 [mm]

1020x2100 [mm]

1 szt.

Drzwi zewnętrzne w klasie odporności 

ogniowej:

EI 30 Sm

Drzwi zewnętrzne:
• samozamykacz
• dymoszczelne

030 031

1720x2080 [mm]

1800x2100 [mm]

1 szt.

Drzwi w systemie zabudowy szklanej w 

klasie odporności ogniowej:

EI 30 Sm

Drzwi zewnętrzne:
• samozamykacze
• dymoszczelne
• aluminiowe drzwi z szybą

termiczną

2
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233 90 253

2
1
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3
0

przeszklona ścianka w sali do sqasha z drzwiami nr 026 przeszklone ścianki obudowy schodówz drzwiami nr 026 i 027

1
9
0

2
2
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3 70 382 90 32

577

2
1
0

2
0
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151

4
1
5

576

przeszklenie o EI 30 stałe  
(nieotwieralne) bezramowe

przeszklenie o EI 30 stałe  
(nieotwieralne) bezramowe

ZABUDOWA ŚCIAN PRZESZKLENIAMI 

Drzwi przesówne między barem a 
zapleczem baru:
• system przesówny z kaseta 

chowaną w ścianie 
• grubość skrzydła zapewniająca 

stabilną konstrukcję min. 40mm, 
• akustyczność drzwi na poziomie 

Rw>32dB
• klasia użytkowania drzwi min. 3 

(3 klasa wytrzymałości 
mechanicznej)

Ścianka działowa przesówna dzieląca sale główną:
• Ścianka do zaprojektowania indywidualnie na etapie wykonawstwa
• odporność ogniowa co najmniej trudnozapalna, z ograniczoną emisją dymu i bez płonących kropel. 
• konstrukcja ścianki  - aluminiowa rama nośna z wypełnieniem materiałem dźwiękochłonnym, niepalnym 
• izolacyjność akustyczną na poziomie min. 50 dB
• obsługa ścianki zautomatyzowana 
• system podwieszenia panelu dwupunktowy 
• system torów jezdnych aluminiowy
• dodatkowy panel drzwiowy dwuskrzydłowy zapewniający komunikacje po rozłożeniu ścianki

Drzwi do pomieszczeń biurowych:
• grubość skrzydła zapewniająca 

stabilną konstrukcję min. 40mm, 
• akustyczność drzwi na poziomie 

Rw>32dB
• klasia użytkowania drzwi min. 3 

(3 klasa wytrzymałości 
mechanicznej)

800x2000 [mm]

900x2050 [mm]

1 szt.

032
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