WYMAGANIA DOTYCZĄCE NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWI
ZEWNĘTRZNYCH

Charakterystyka okien:
Wrąb
Komora odwodnieniowa dużych rozmiarów. Wrąb szybowy o głębokości 3 mm i
odpowiednio zakończony odpływem wody na zewnątrz, zarówno w ramie jak i
skrzydle.
Wymiary
Rama:82mm
Słupek:82mm
Skrzydło:82mm
Przylgi
Wysokość
przylgi:
zewnątrz
27
mm,
wewnątrz
Szerokość przylgi: zewnątrz 16 mm, wewnątrz 15,5 mm

20

mm

Kształty przylg
Przylgi zewnętrzne nachylone są pod kątem 14°
Wewnętrzna przylga skrzydła prosta
Listwa przyszybowa w konstrukcji, nachylona jest pod kątem 14°
Grubości ścianek
Zewnętrzne ścianki profili głównych tłoczone są zgodnie z RAL-GZ 716/1, część 1
oraz 7, wewnętrzne ścianki tłoczone są zgodnie ze szczegółowymi wymogami
konstrukcyjnymi
Uszczelki
Zgrzewalne, wykonane z TPE środkowe i wewnętrzne uszczelki przylgowe oraz
zewnętrzne uszczelki przyszybowe,
W listwach przyszybowych uszczelki z TPE,
Wysokość uszczelki przyszybowej wynosi 4 mm
Wysokość uszczelki zewnętrznej to 4 mm, natomiast wewnętrznej 4,5 mm
Wzmocnienia
Profile stalowe ocynkowane zostały zgodnie z RAL- RG 716/1, część 3
Szklenie
Pakiety z szybami izolacyjnymi ciepłochronnymi o grubości 48 mm, 4.18.4.18.4
Odwodnienia/Odpowietrzenia
Odseparowanie komory o dużych rozmiarach, od czoła względnie w dół profilu.

Okucia
Okucia o szerokości 16 mm oraz osi obrotu 13 mm, zabezpieczenie antywłamaniowe
mocowane w stali.
Obróbka profili
Ramy i skrzydła łączone poprzez zgrzewanie,
Słupki, ślemiona i szprosy łączone mechanicznie bądź zgrzewane.
Budowa profili
W ramach i skrzydłach system 6-komorowy,
W słupkach system 5-komorowy.
Kolor
Kolor orzech z obydwu stron. Szczegóły do ustalenia na placu budowy.
Wyposażenie dodatkowe : szprosy we wkładach hermetycznych, klamki Roto Swing,
zawiasy Winkhause

Charakterystyka drzwi
Drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz, zawiasy wrębowe, wymiary obecnie
zamontowanej stolarki, profile izolowane YAWAL PI 50N, kolor dąb (identyczny do
nowych okien), szkło P2 44.2/16/VSG 33.1, U=1,1, pochwyt nierdzewny z zewnątrz,
klamka od środka, dwa zamki atestowane, samozamykacz
Uwagi:
Większość okien znajduje się w pokojach gościnnych, dlatego wymiana okien będzie
uzależniona od dostępu do tych pomieszczeń.

Sporządził:
Zbigniew Figiński - Inspektor Nadzoru
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w
Katowicach
Rybnik, dnia 04.07.2017 r.

