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123456 Kanał wentylacyjny z przerabianego
pomieszczenia - do demontażu
(kanał pod zabudową)

Kanał wentylacyjny z przerabianego
pomieszczenia - do demontażu
(kanał pod zabudową)

Kanał wentylacyjny z piwnicy
- nie demontować

Kanały wentylacyjne z
pierwszego piętra i parteru
do piwnic - do demontażu

Pion instalacji kanalizacji
- nie demontować

Przepusty kablowe z piwnic do stropu
parteru - zostawić tylko dwa
wykorzystywane, resztę zdemontować

Pion instalacji kanalizacji
- nie demontować

Kanał wentylacyjny z
pierwszego piętra do piwnic
- do demontażu

Grzejnik i rury zasilające
- do demontażu

Grzejnik i rury zasilające
- do demontażu

Grzejnik i rury zasilające
- do demontażu

Grzejnik i rury zasilające
- do demontażu

Piony instalacji grzewczej
przesunąć do szachtu
wg rysunków CT-02 i CT03

Piony instalacji grzewczej
przesunąć do szachtu
wg rysunków CT-02 i CT03

Istn. umywalka wraz z
podejściami inst. do demontażu .

Istn. zlew wraz z podejściami
inst. do demontażu .

Z
C

Pion inst. c.w.u i z.w do wymiany
na całej wys. pomieszczenia

1010

123456

Przepusty kablowe z piwnic do stropu
parteru - zostawić tylko dwa
wykorzystywane, resztę zdemontować

Kanał wentylacyjny z piwnicy
- nie demontować

Kanały wentylacyjne z
pierwszego piętra i parteru
 do piwnic - do demontażu

Pion instalacji kanalizacji
- nie demontować

Pion instalacji kanalizacji
- nie demontować

Kanał wentylacyjny z
pierwszego piętra do piwnic
- do demontażu

C
z

Demontaż inst. c.w.u i z.w
(na odc. od pionu do trójnika
demontowany odc. ma zostać
zastąpiony nową instalacją w
tej samej lokalizacji

Instalacja grzewcza
- do demontażu

LEGENDA

Do domontażu lub przesunięcia

Nie demontować

1015 Magazyn
DOT

Demontaż inst. kanalizacji
wraz z pionem
demontowany odc. ma zostać
zastąpiony nową instalacją w
tej samej lokalizacji

NR. REWIZJI DATA OPIS ZATWIERDZIŁ

TABELA ZMIAN

Inwestor/Investor

Obiekt/Object Data/Date

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego
upoważnienia firmy BART / All rights reserved.

BART Sp. z o.o. ; ul. Będzińska 41/ I ; 41-205 Sosnowiec
tel. +48 32/ 256 22 33 ;     fax +48 32/ 256 22 35
www.bart-vent.pl  ;            info@bart-vent.pl 

Sprawdził/
Designer

Nr uprawnień/
Authorisation No

Podpis/Signature

Tytuł rysunku/Drawing Name

Nr proj./ Project No

Skala/Drawing Scale

Nr rys./Drawing No

Faza/Phase

Branża/
Discipline

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwisko / Name

Zespół
Projektowy/
Project Team

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA
NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN

Radzikowskiego 152; 31-342 Kraków

Przebudowa istniejących pomieszczeń dla potrzeb laboratorium 
ICPMS, zlokalizowanych na parterze budynku nr 1, wraz z 
budową płyt fundamentowych pod urządzenia techniczne.

Temat/Theme

09.2020r.

068/PW/2008/S

Inwestor/Investor

INSTALACJE SANITARNE INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA
NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN

Radzikowskiego 152; 31-342 Kraków
Budynek nr 1, działka nr 1019/8; ob.0034; j.ewid.:KROWODRZA

mgr inż. Rafał Molęda

mgr inż. Joanna Pawłowska SLK/5859/PWBS/15

mgr inż. Mirosław Ząbek SLK/0119/ PWOS/03

mgr inż. Joanna Chmurkowska SLK/4579/POOS/13

1:50

Demontaże - piwnica i parter DIS-01

Rzut piwnicy -
fragment 2 (1:50)

Rzut parteru (1:50)

Rzut piwnicy -
fragment 1 (1:50)


