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Stavební úpravy a nástavba hasičské zbrojnice č.p.52 - Jimramov
- změna stavby před dokončením

Původní zdivo z keramických bloků bloků HELUZ THERMO STI 44 broušená
s celoplošným lepidlem dle technol. předpisu HELUZ

Zdivo z keramických příčkovek HELUZ 11,5 a 7,5 broušená
s lepidlem dle technol. předpisu HELUZ

POZNÁMKA - ODVĚTRÁNÍ  
- veškeré místnosti (kromě WC, a umyvadlové předsíně) budou přirozeně odvětrány a osvětleny 
  okny s otevíravým a sklopným kováním
- místnosti uzavřené uvnitř dispozice budou odvětrány nuceně ventilátorem s časovým spínačem
- ventilátor bude osazen na potrubí PVC Js 110 mm, vedeném přes střechu
- vyústění nad střechu bude provedeno originálními doplňky dodavatele krytiny

POZNÁMKA - VÝŠKA PARAPETU

V/Š = 446 / 652 (0.29m˛) Allplan 2011

S

- rozměr oken a výška parapetu je kótována jako hrubý stavební 
  otvor vztažený k finální podlaze. Vnitřní parapetní deska bude 
  osazena tak, aby její horní hrana byla v souladu s vyhl. 268/2009 Sb.
  ve výšce min. 850 mm od podlahy
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