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TABELA 1 :   KOLORYSTYKA  I  MATERIAŁY  WYKOŃCZENIOWE  WNĘTRZ  
  
Element Opis

Wycieraczka 
wewnętrzna  

Rozmiar 200x340 cm , rozmieszczenie wg rzutu
Wycieraczka systemowa  aluminiowa w kasecie.
Wkład mieszany : 
- szczotkowy (szczoteczki nylonowe w 3 rzędach, podstawa szczotki wykonana z czarnego, 
twardego PCW) - kolor czarny,                                                    -gumowy ryflowany  - kolor 
czarny,                                                                                                    -tekstylny rypsowy 
(osuszający) - kolor czarny,
właściwości szorujące , właściwości chłonące dla dużego natężenia ruchu , wysokość całkowita  
25-26mm
montaż systemowy. Poziom powierzchni wycieraczki  zlicowany z poziomem posadzki w 
pomieszczeniu 
KOLOR CZARNY 

Drzwi  
aluminiowe 
przeszklone 
wewnętrzne 

Skrzydło gł.otwierane światło otworu po otwarciu min.95cm,kierunek otwierania wg rys. rzutów
Wyposażone w samozamykacze .
Odporność ogniowa zgodnie z oznaczeniem na rysunkach i w tabeli zestawczej. Malowane-
Farba proszkowa jak na  witrynach : Odporna na działanie czynników atmosferycznych, 
matowa farba strukturalna na bazie nasyconych żywic poliestrowych, odpowiednich utwardzaczy 
oraz specjalnych pigmentów, odpornych na działanie światła, wysokich temperatur i kredowanie. 
Powierzchnia: drobna struktura, mat, z efektem perlistym 
•Specyfikacja: Ziarnistość: < 100 µm, Składniki nielotne: ok. 99% Gęstość w zależności 
od koloru: 1,3 - 1,6 kg/l Okres składowania: min. 12 miesięcy o Temperatura 
składowania: < 25 C 
•KOLOR  GRAFIT DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM AE03117049620  LUB                      
ME 71386 A10. SZKŁO  PEŁNA PRZEZIERNOŚĆ, BEZBARWNE.

Drzwi pełno- 
szklane D14 
do pom. 1.10-
Sklepik 

Drzwi szklane bez ramiaków i framugi montowane na samozamykaczu podłogowym 
wyposażone w okucia w kolorze stal nierdzewna szczotkowana , zamek podłogowy  oraz 
pochwyt dwustronny wysokość jak drzwi - ( Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS) 
szkło   hartowane  Skrzydło nieotwierane blokowane ryglem w posadzce 
SZKŁO  PEŁNA PRZEZIERNOŚĆ, BEZBARWNE.
OKUCIA W KOLORZE STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA,  

Drzwi 
płycinowe 
jedno             i 
dwuskrzydłowe 
framugi 
wewnętrzne 
(parter,piętro, 
poddasze) 

Drzwi rozwierane, dedykowane dla inwestycji publicznych . Skrzydło w systemie  przylgowym, 
ościeżnica drewniana regulowana bardzo prosta forma . Kolor – fornir  jasne drewno. Detal do  
akceptacji przez projektanta.
-Odporność ogniowa zgodnie z oznaczeniem na rysunkach i w tabeli zestawczej.
•Izolacyjność akustyczna:  min.  Rw = 32 dB ( dla pomieszczeń biurowych i hotelowych)
•Klasa wytrzymałości mechanicznej: 3 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej 
tj. ciężkie warunki eksploatacji

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA-powierzchnia gładka , fornirowana 

OŚCIEŻNICA-Drewniana  regulowana (system przylgowy): fornir 

WYPOSAŻENIE – zgodnie z zestawieniem :
•zawiasy wersja przylgowa,
• ościeżnica drewniana regulowana
•zamek główny z wkładką patentową
•uszczelka opadająca
•samozamykacze chowane w skrzydle.
•kratka wentylacyjna  500x150 mm (pomieszczenia sanitarne, wc) 
•klamki i szyldy stal nierdzewna ( do akceptacji przez projektanta)
•kontaktron wpuszczany
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Element Opis

•zamek dodatkowy wpuszczany 
•klasa odpornościowi na włamanie wg zestwienia

•KOLOR SKRZYDŁA I FRAMUGI - (Z WYJĄTKIEM DRZWI D12 I D11)  FORNIR JASNE 
DREWNO  , KLAMKI STAL NIERDZEWNA - DO AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA

DRZWI D12,D11 KOLOR CIEMNE DREWNO-FORNIR. NAD DRZWIAMI-  PANELEL NRO 
ZLICOWANY Z FUTRYNĄ DRZWIAMI I PANELAMI  NA ŚCIANIE, KOLOR IDENTYCZNY Z 
KOLOREM DRZWI CIEMNE DREWNO .             wg rys. .ARCH 07/39/w2

Drzwi  D10 - 
kondygnacja 
piwniczanina 

Jak drzwi płycinowe  w całym budynku  
Kolor skrzydła i framugi - fornir jasne drewno , klamki stal nierdzewna , wg zestawienia

rzwi DT - 
kondygnacja  
piwniczanina  

Drzwi techniczne stalowe EI 60,wyposażone w kratkę wentylacyjną, wg zestawienia

Inne Drzwi  - 
kondygnacja  
piwniczanina 

Drzwi techniczne stalowe z kratkami wentylacyjnymi ,wg zestawienia

Winda Kabina dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych powinna mieć szerokość co 
najmniej  1,1m i  długość1,4m , poręcze na wysokości 0.9m oraz tablicę przyzywową na 
wysokości 0.8m do 1,2m w odległości nie mniejszej niż 0,5m od naroża  kabiny z 
dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.

WYKOŃCZENIE KABINY: ŚCIANY  STAL NIERDZEWNA MATOWA, POSADZKA PCV 
GRAFITOWA SUFIT STAL NIERDZEWNA OŚWIETLENIE LED DO UZGODNIENIA Z 
PROJEKTANTEM 

Parapety 
wewnętrzne

W pomieszczeniach na parterze remontowanego budynku:  sekretariat , WC damskie, WC 
męskie I wszystkie pomieszczenia na I piętrze  parapety z konglomeratu kamienia – 
KOLOR BIAŁY GR.3CM.

W innych pomieszczeniach gdzie brakuje parapetu-uzupełnić postforming kolor 
dopasowany do okien i istniejących parapetów - ciemne drewno.

Elementy 
stalowe,  
balustrady 

Stal malowanie proszkowo wykonać wg rysunków. 
Kolor  farba strukturalna kolor identyczny z okładziną elewacyjną zewnętrzną i 
wewnętrzną.

Elementy 
stalowe,  
balustrady 

Stal malowanie proszkowo wykonać wg rysunków. 
Kolor  farba strukturalna kolor identyczny z okładziną elewacyjną zewnętrzną i 
wewnętrzną.

Część ścian (wg.rysunków) tynk dekoracyjny  betonopodobny 
surowy, tynk wapienny imitujący beton impregnowany                                                             
tynk  kładziony zgodnie z technologią : 
Przygotowanie podłoża:Podłoże powinno być:
dostatecznie nośne, wysezonowane do stanu powietrzno-suchego- przyjmuje się, że czas 
sezonowania podłoży wynosi odpowiednio (w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i 55 
% wilgotności – w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć.
– dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych – min. 1 tydzień na każdy 
cm grubości,
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Element Opis

– dla ścian i stropów betonowych- co najmniej 28 dni,
Oczyszczone  z  warstw  mogących  osłabić  przyczepność  produktu,  zwłaszcza  z  kurzu, 
brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych
Zagruntowane– Gruntem sczepnym , gdy podłoże ma niską chłonność, lub charakteryzuje 
się gładką powierzchnią.
Przygotowanie produktu wg karty technicznej produktu
Barwienie:Produkt zdefiniowany kolorystycznie
Tynkowanie:Nakładanie dwóch warstw
Metoda mokre na mokre. Pierwszą warstwę tynku należy nałożyć na gładko, na grubość ziarna  i 
odczekać tylko do momentu gdy tynk zaczyna przesychać (tynk ma jeszcze miejscami wilgotny, 
ciemniejszy wygląd,  ale  już nie  daje  się  go  odkształcić  przeciągając  ułożoną płasko  pacą). 
Metoda ta pozwala na uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni.
Drugą warstwę tynku należy nałożyć na całą powierzchnię i  wyrównać. W  fazie wysychania 
należy zagładzać,  prasować tynk przyłożonym płasko brzegiem pacy. Przy zagładzaniu pory 
tynku  zamykają  się  i  powierzchnia  otrzymuje  charakterystyczną gładkość. W  zależności  od 
sposobu wykończenia (delikatne lub intensywne wielokrotne wybłyszczanie pacą), uzyskujemy 
matową  lub  satynowo  błyszczącą  powierzchnię.   W  czasie  zagładzania  konieczne  jest 
utrzymywanie  ostrza  pacy w idealnej  czystości  (najlepiej  usuwać  z pacy jakiekolwiek  ślady 
materiału po każdym przeciągnięciu, za pomocą papierowych ręczników lub suchej szmatki).
W  przypadku  nakładania  dwóch  warstw  tynku  otrzymujemy  gładką,  matową  lub  satynowo 
błyszcząca  (efekt  wibrowanego betonu)  powierzchnię  .  Pojedyncze,  rozsiane  ubytki  i  wżery 
dodają uroku betonowej powierzchni.
Zabezpieczanie:
Lakier Dekoracyjny   należy aplikować miękkim pędzlem lub aplikatorem flokowym, zgodnie z 
zasadą  mokre  na  mokre.  Delikatnie  rozprowadzić  prawie  suchym  narzędziem,  krzyżowymi 
ruchami.  Już  jedna  warstwa  wzmacnia  dekorowaną  powierzchnię.  Beton  jest  dobrze 
polakierowany, jeżeli przy aplikacji  następnej warstwy lakieru ściana ciemnieje równomiernie, 
bez  widocznych  ciemniejszych  miejsc.  Zastosowany  lakier  prawie  nie  wpływa  na  kolor 
powierzchni  betonowej. Natomiast  może  zmienić  jej  połysk, W  budynku  muzeum  należy 
zastosować Lakier  Dekoracyjny matowy praktycznie  nie zmieniający uzyskanego koloru  i 
połysku.
KOLOR BETONU-PRODUKT ZDEFINIOWANY KOLORYSTYCZNIE
UWAGA:
W NASZYM BUDYNKU OCZEKIWANY EFEKT - GŁADKA SATYNOWO-BŁYSZCZĄCA 
POWIERZCHNIA EFEKT WIBROWANEGO BETONU.- jak na fotografii poniżej
Ponieważ efekt dekoracyjny zależny jest w głównej mierze od inwencji 
dekorującego, a także od stanu podłoża oraz grubości aplikowanych warstw:Przed 
zastosowaniem na całej powierzchni, KONIECZNE wykonanie niewielkiej próbki 
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Element Opis

celem określenia zgodności z oczekiwanym efektem i uzyskanie zgody projektanta.

Ściany WC-parter: płytki ceramiczne betonopodobne  identyczne jak na posadzkach opis 
poniżej w części posadzki

Sufity Część sufitów (wg.rysunków)dwukrotne malowanie . Lateksowa, antyrefleksyjna, głęboko 
matowa farba dedykowana do malowania sufitów , plamoodporna, zmywalna farba, dobrze 
kryjąca , odporna na szorowanie
Połysk wg PN EN 13300 głęboki mat
Lepkość, Brookfield RVT , 20°C, min [mPas] 5000
Odporność na szorowanie:Wg PN EN 13300 klasa 2
Wg PN-C-81914:2002 rodzaj I –powłoka odporna na szorowanie na mokro
Czas schnięcia powłoki w temp. 23±2°C przy wilgotności wzg. pow. 50±5% stopień 3, najwyżej 
[h] 3

Część sufitów (wg. Rysunków) tynk dekoracyjny  betonopodobny – parametry jak wyżej- 
surowy, tynk wapienny imitujący beton, impregnowany 

Cokół          
listwa 
aluminiowa 
przypodłogowa

Listwa aluminiowa przypodłogowa

Wymiary: 200 x 4 x 1 cm
listwa przypodłogowa wykonana z anodowanego aluminium.
Narożniki i łączniki systemowe
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Element Opis

Posadzki
wg rysunków

Część:  Kostka granitowa  nieregularna  szara o wyglądzie analogicznym do kostki 
użytej na zewnątrz, cięta ( górna powierzchnia wyrównana) gr.6cm, fugowana
W pomieszczeniu holu wzdłuż ścian wykonać dylatację ( „fosę”) w posadzce   6x6cm jak 
na rysunku.
Ściany bez listwy cokołowej. Kostka i spoina impregnowana.                                                 
Spoina gładka, zmywalna bez porów nie nasiąkliwa , zmywalna. 
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Element Opis

Część: Posadzki przemysłowe 
samopoziomująca posadzka przemysłowa pod duże obciążenia 4-15 mm, cementowa, do 
układania maszynowego i ręcznego ,                                                                 kolor identyczny 
z kolorem już istniejącej posadzki tego typu na piętrze – sale ekspozycyjne

DANE TECHNICZNE
Wyrób zgodny z: PN-EN 13813

Reakcja na ogień: A2fl – s1

Wydzielanie substancji 
korozyjnych:

zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 
dniach):

≥ 35 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie (po 28 
dniach):

≥ 10 N/mm2

Klasa antypoślizgowości: R10

Proporcje mieszania: 4,75 - 5,0 litra wody na 25 kg (19-20%)

Odporność na ścieranie (według 
BCA):

AR 0,5 EN 13892-4

Rozpływność: 220 - 240  mm (pierścień 68 x 35 mm)

Czas zużycia: ok. 15 min.*

Grubość warstwy: 4 - 15 mm (rekomendowana 6 – 8 mm)

Zużycie materiału: ok. 1,7 kg/m2 na każdy mm grubości

Szybkość układania:
- pompą: ok. 300 m2/godz.
- ręcznie: ok. 50 m2/godz.

Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

Czas utwardzania:

- dla ruchu pieszego: 1 - 3 godz.*
- lekkie obciążenia: 1 dzień
- pełne obciążenie: 7 dni
- układanie posadzek żywicznych: min. 3  dni.*

UWAGA:
W pomieszczeniach malowanych - cokół: listwa aluminiowa przypodłogowa opis jak 
wyżej.  W pomieszczeniach z tynkiem betonopodobnym brak cokołów. 

Część: płytki ceramiczne betonopodobne                                                                       
Kolor:szary  struktura betonu,                                                                                                           
Wymiar minimalny format [cm]:60x60 cm  ,                                                                                   
Grubość    min.8,5 mm                                                                                                                   
Rodzaj płytki: płytka gresowa szkliwiona, płytka podłogowa i ścienna
Gatunek:1                                                                                                                   
Rektyfikowana tak ,                                                                                                    
Antypoślizgowość min.: R10                                                                                                             
Stopień połysku:matowy,                                                                                                                  
Klasa ścieralności minimum PEI IV  Powtarzalność wzoru minimum co 12 płytek-brak efektu 
„pieczątki”. Fuga szara dopasowana do koloru płytek. Konieczna akceptacja projektanta              
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Część: wykładzina dywanowa NR 1 ( sala konferencyjna nr 1.2) -  kolor Renew 5T141 
cokół: listwa aluminiowa przypodłogowa opis jak wyżej

Typ i rozmiar: płytka 22,86 x 91,4 cm
Rodzaj faktury: Multi Level Pattern Loop
Rodzaj włókna: poliamid eco solution Q
Wzór: supełkowy strukturalny
Wysokość włókna: 3,86 mm
Wysokość całkowita: 7,29 mm
Waga włókna: 813 gr/m2
Gęstość pikowania: 1/12 
Skład włókna: 100% Solution Dyed
Podkład: opis poniżej
Powłoka ochronna: ssp®shaw soil protection
Ochrona antybakteryjna: system ochrony antybakteryjnej 

Ochrona środowiska:
certyfikat Cradle to Cradle
certyfikat Green Label
spełnia standardy LEED

Test cieplny: (ASATM E 648) - klasa I
Test dymny nbs: (ASTM E 662) - mniej niż 450
Antyelektrostatyczność: zalecana do pomieszczeń komputerowych
Fotele na kółkach: ekstremalnie odporna
Gwarancja: przez cały okres użytkowania produktu

Rodzaj podło a ż
Opis spodu wykładziny :Poddaj cy si  recyklingowi system spodów bez jakiejkolwiek zawarto ci masy ą ę ś
bitumicznej oraz PCV, wykonany z termoplastycznego zwi zku poliolefinów z warstw  wzmacniaj c . ą ą ą ą
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Powierzchnie o du ym nat eniu ruchu wymagaj ce wykładzin dywanowych w płytkach.  ż ęż ą Termoplastyczna 
,alternatywa dla PCV:
 ź Stabilno ć wymiarów przy ni szej o 50% wadze.ś ż
 ź odporno ć na delaminacj  i strzepienie brzegów.ś ę
 ź W 100% poddaj  si  recyklingowi, zawieraj  materiały z odzysku i ą ę ą

Struktura spodu:
1. Wytrzymała warstwa wst pna zapewniaj ca maksymalne wi zanie wpikowanych włókien.ę ą ą
2. Termoplastyczny laminat zapewniaj cy najwy sz  klas  odporno ci na delaminacj .ą ż ą ę ś ę
3. Wzmocnienie z włókien szklanych zapewniaj ce niezrównan  stabilno ć.ą ą ś
4. Ko cowa warstwa termoplastyczna zapewniaj ca dodatkow  stabilno ć.ń ą ą ś
5. Wtłaczany do płytek dywanowych.

rednia grubo ć :Ś ś 24 mm
Materiał podstawowy :Syntetyk
Badania palno ci:ś Zapłon metod  płytki promieniuj cej – Klasa 1 (na podstawie struktury okrywy). Wydzielanie ą ą
dymu NBS < 450.
EkologiaEmisja TVOCs < 500 mikrogramów/metr kwadratowy/godzin . Spełnia ekologiczne standardy dla ę
budynków LEED. Płytki na podło u  posiadaj  Certyfikat Green Label Plus.ż ą
Bakteriostat Zawiera system ochrony przeciwbakteryjnej 
Monta  : ż Klejony standardowymi płynami antypo lizgowymi do płytek dywanowych dost pnymi na rynku.ś ę
Gwarancja :Fabryka udziel  handlow  gwarancj  na cały cykl ycia produktu.ą ą ę ż

Część: wykładzina dywanowa NR2  ( sale konferencyjne nr 1.12; 1.13 )  kolor Surround 
17530  ( szary strukturalny) 
cokół: listwa aluminiowa przypodłogowa opis jak wyżej

Dane techniczne 
 Typ i rozmiar: płytka 61 x 61 cm
Rodzaj faktury: Multi Level Pattern Loop
Rodzaj włókna: poliamid eco solution Q
Wzór: supełkowy strukturalny
Wysokość włókna: 2,13 mm
Wysokość całkowita: 5,64 mm
Waga włókna: 508,59 gr/m2
Gęstość pikowania: 1/12 
Skład włókna: 100% Solution Dyed
Podkład: Jak wykładzina powyżej
Powłoka ochronna: ssp®shaw soil protection
Ochrona antybakteryjna: system ochrony antybakteryjnej FlorSept

Ochrona środowiska:
certyfikat Cradle to Cradle
certyfikat Green Label
spełnia standardy LEED

Test cieplny: (ASATM E 648) - klasa I
Test dymny nbs: (ASTM E 662) - mniej niż 450
Antyelektrostatyczność: zalecana do pomieszczeń komputerowych
Fotele na kółkach: ekstremalnie odporna
Gwarancja: przez cały okres użytkowania produktu
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Element Opis

Część: wykładzina dywanowa ( pokoje hotelowe – poddasze) 
Dane techniczne
Konstrukcja - Taftowany welur drukowany 1/10‘’ 
Skład             -100% poliamid 6 
Podkład         -Juta syntetyczna (Filc g/m² 350)
Punkty na m²              ± 197 500 
Wysokość włókna     ± 5 mm
Wysokość całkowita ± 7,4 mm (10 mm) 
Waga włókna             ± 770 g/m² 
Waga całkowita         ± 2 000 g/m² (2 100 g/m²) 
Szerokość rolki          400 cm 

 

cokół: wykonany z wykładziny dywanowej jak na posadzce wysokości 10cm z

 obszyciem.
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Element Opis

Część: wykładzina PCV –   kolor 0068 MANSFIELD LIGHT, Wzór: Wood
Format produktu : Deska-Rozmiar : 1219x184mm                                                                           
-Wykładziny Obiektowe                                                                                                            
-Warstwa ścieralna transparentna  0,55 mm                                                                                    
-Wzór drukowany - deska  szara                                                                                       
-zabezpieczenie powierzchniowe- łatwe w utrzymaniu                                                                     
- Kompaktowa warstwa użytkowa ze wzmocnioną siatką z włókna szklanego                                 
-w 100% odnawialne, zgodne z REACH  

Grubość całkowita EN 428 mm 2,5
Grubość warstwy ścieralnej EN 429 mm 0,55
Waga EN 430 g/m² 4140

Norma /Specyfikacja produktu - - EN 649

Klasyfikacja europejska EN 685 klasa 33-42
Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa Bfl-s1
Antyelektrostatyczność EN 1815 kV <2
Antypoślizgowość DIN 51 130 klasa R9
Odporność na ścieranie EN 660.2 mm3 ≤2.0                                                                                           
Grupa ścieralności EN 649 – T                                                                                                             
Stabilność wymiarowa(płytka) EN 434 % ≤0.15                                                                               
Wgniecenia resztkowe EN 433 mm ≤0.1                                                                                    
Przewodność termiczna EN 12524 W/(m.K) 0.25                                                                            
Odporność barw na światło EN 20 105 – B02 stopni ≥6                                                                 
Odporność chemiczna EN 423 – OK                                                                                            
Zabezpieczenie antygrzybiczne I antyfungicydowe DIN EN ISO 846-A/C- brak wzrostu                
Emisja VOC po 28 dniach ISO 16000-6 μg/m3 <100

                                                                                               
Cokół: listwa aluminiowa przypodłogowa opis jak wyżej ( komunikacje,sekretariat) 
w innych pomieszczeniach biurowych i pomocniczych listwa  z rdzeniem HDF             
h =4cm opis poniżej
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Element Opis

Cokół listwa  z 
rdzeniem 
HDF 

Listwa cokołowa  z rdzeniem HDF, otoczonym bezchlorowym polimerem PP/TPE, z 
elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części doskonale uszczelniającymi drobne 
szczeliny.
Listwa jest bardzo wytrzymała na wszelkie uszkodzenia
Połączenie listew w narożnikach : wewnętrznym i zewnętrznym cięcie pod kontem 45 
stopni bez dodatkowych łączników.  Kolor  W199 srebrny .                                                        
Długość: 2,50 m
Wysokość: 40 mm 

Projektowana 
okładzina w 
holu

Rys.ARCH 07/39/w2
Farba proszkowa  – parametry techniczne jak dla drzwi aluminiowych wewnętrznych i 
witryn zewnętrznych – opis wyżej - Kolor  jasny miedziany -  AE03218112520 

Panele 
akustyczne w 
sali 
konferenc.  
Pom.1.2

Panele akustyczne  w sali konferencyjnej 
– dane techniczne:
podkład – płyta MDF grubości 16 mm
-okleina – laminat HPL jasne drewno
gęstość płyty - 760 kg/m3 
klasa higieny E1
klasa trudnozapalności B-s2,d0
Sposób montażu paneli :
Panele instalowane są na systemowej podkonstrukcji z profili aluminiowych anodowanych. 
Grubość konstrukcji wraz z panelem to 29mm
Panel perforowany 6/2 - kolor jasne  drewno ( do uzgodnienia z projektantem)
Połączenie  paneli  z efektem braku łączeń. 

Pomieszczenie
nr 

Posadzka Ściany  i sufit Wyposażenie 
uwagi

Pomieszczenia 
piwniczne      

Płytki 
ceramiczne 
gresowe 
szkliwiony szary, 
cokoły gres jak 
na posadzceh 
h=6cm

Ściany i sufit białe- farba farba 
do malowania tynków 
renowacyjnych  . Kolor ścian 
jasny szary,sufit biały.
Wykonać w toalecie, szatni 
nowe płytkowanie do wys. 
200m z izolacją folia płynną 
pod płytkami 

WYPOSAŻENIE RUCHOME:
-2xPodajnik mydła kolor biały,         
-2x podajnik ręczników  
papierowych w rolce  kolor biały,     
-1x podajnik papieru toaletowego, 
-3x kosz na odpady zamykany , 
otwieranie na pedał kolor biały 5l
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Pomieszczenie
nr 

Posadzka Ściany  i sufit Wyposażenie 
uwagi

W pomieszczeniu pompowni na 
ścianie z umywalką - płytki 
ceramiczne do wysokości 
140cm w pasie szerokości  
80cm ( 20x20cm -białe)

Hol główny 
pom. nr 1.1   i 
szatnia            

Kostka 
granitowa   
6x6cm wg opisu 
wyżej

Ściany  wg rysunków :
- część z okładziną  jak na 
elewacjach 
- na część: tynk dekoracyjny  
betonopodobny – parametry w 
opisie technicznym  
-na części farba ceramiczna 
kolor RAL 7022
-sufit kolor  identyczny ze 
ścianą  A ozn. na rys. ( kolor 
ściany i paneli ściennych)

WYPOSAŻENIE RUCHOME: 
- ławka   wykonana z betonu 
molekuralny HPC tekstura o 
powierzchni – aksamit , kolor biały, 
kształt wg zał. nr 1
- wzdłuż ścian oznaczonych na 
rysunkach montować system szyny 
galeryjnej mocowanej do ściany - 
srebrny szczotkowany -  załą. nr 3
-Kosz na śmieci ze stali czarny 60 l 
-zał.nr 6

Pom. 
Pomocnicze       
nr 1.3

Płytki 
ceramiczne 
gresowe szare 
szkliwione, cokół 
płytka jak na 
posadzce 
h=6cm

-Ściany -farba ceramiczna biała
-sufit -malowany farba biała 
plamoodporna
- na oznaczonych ścianach 
płytki ceramiczne 20x20cm 
białe do wysokości 140cm

Szatnia i sklepik 
pom.nr 1.4; 1.10

Jak w holu -na wszystkich ścianach Tynk 
dekoracyjny  imitujący beton

-sufit  - malowany kolor jak holu

WYPOSAŻENIE RUCHOME: -W 
szatni: wieszak szatniowy 
mocowany do ściany, długości 75cm 
zał. nr 2 
-w sklepiku : regały  na całej ścianie 
(na wymiar) i biurko  - płyta 
melaminowa- jasne drewno, 
obrzeża zabezpieczone  pcf., regał 
wykonany bez przewiercania płyty 
na wylot i widocznych elementów 
łączenia  zał.nr 3. 
Do akceptacji przez projektanta .
-W obu pomieszczeniach :Kosz na 
śmieci ze stali czarny 60 l -zał.nr 6

WC damskie i 
męskie 
pom.nr 1.9 ;1.6, 

Płytki 
ceramiczne 
betonopodobne 
opis wyżej 

-na  ścianach bez umywalek  
płytki ceramiczne 
betonopodobne identyczne jak 
na posadzce opis powyżej  
-ściany z umywalkami 
wg.rys.ARCH 07/39/w3

-Ścianki systemowe z laminatu 
HPL z drzwiami kolor biały  , w 
kabinach wc montować 

WYPOSAŻENIE STAŁE:
- na ścianie z umywalką na 
wysokości 90cm nad posadzką – 
blat  z płyty mineralno-akrylowej gr. 
12mm montowany 
bezspoinowo na wspornikach 
stalowych, 
z  umywalką  prostokątną 
zintegrowaną z blatem  120x35cm z 
odpływem liniowym kolor blatu i 
umywalki S28 Alpine White lub 
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Pomieszczenie
nr 

Posadzka Ściany  i sufit Wyposażenie 
uwagi

wieszaki i zasuwki na drzwiach  

-sufit malowany farba biała  
plamoodporna

równoważny -rys. ARCH 
07/39/w3.                   Kołnierz 
przedni , panel naścienny i 
umywalka połączone z blatem 
bezspoinowo pod kątem prostym.     
-chromowa bateria bezdotykowa 
nablatowa 
-syfon stal nierdzewna 
-suszarka elektryczna  do rąk stal 
nierdzewna szczotkowana satyna 
(mat) - prosta forma
-Miska ustępowa lejowa wisząca 
biała  z deską samoopadającą   
Miska ustępowa lejowa , wisząca 
bez wewnętrznego kołnierza z 
powłoką ułatwiającą czyszczenie , 
Deska sedesowa wolnoopadająca  
antybakteryjna 
-pisuary do uzgodnienia z 
projektantem
-Ścianki i drzwi systemowe z 
laminatu  kolor biały, drzwi 
wyposażone w wieszaki 
                                                       
WYPOSAŻENIE RUCHOME:
-dozowniki do mydła w p ynieł  stal 
nierdzewna matowa,  : 1,2 l  po 
jednej sztuce w przedsionkach wc – 
zał.nr 7
-Dozownik do papieru toaletowego, 
stal nierdzewna matowa - zał.nr 7
-W przedsionkach : - Kosz na śmieci 
ze stali,kolor stal nierdzewna 
matowa  60 l -zał.nr 6
- w kabinach wc damskich-Pojemnik 
na  odpady higieniczne - stal 
nierdzewna matowa   zał.nr 8
- na drzwiach do pomieszczeń 
oznakowanie: wc damskie, wc 
męskie – materiał stal nierdzewna 
szczotkowana , średnica ok. 8 cm 
zał.nr 8

WC damskie i 
męskie 
pom.nr  1.22, 
1.24

                    

Samopoziomująca 
posadzka 
przemysłowa wg 
tabeli powyżej

-na  ścianach bez umywalek 
płytki ceramiczne 
betonopodobne identyczne jak 
na posadzce opis powyżej

-ściany z umywalkami 

WYPOSAŻENIE STAŁE:
-umywalka  60 cm, z otworem, z 
przelewem nowoczesny kształt do 
uzgodnienia z projektantem
-chromowa bateria bezdotykowa 
-syfon stal nierdzewna 
-suszarka elektryczna  do rąk   stal 
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Pomieszczenie
nr 

Posadzka Ściany  i sufit Wyposażenie 
uwagi

wg.rys.ARCH 07/39/w4

-Ścianki systemowe z laminatu 
HPL z drzwiami kolor biały  , w 
kabinach wc montować 
wieszaki i zasuwki na drzwiach  

-sufit malowany farba biała  
plamoodporna

nierdzewna szczotkowana satyna 
(mat) - prosta forma 
-Miska ustępowa lejowa wisząca 
biała  z deską samoopadającą   
wisząca bez wewnętrznego 
kołnierza z powłokąułatwiającą 
czyszczenie, Deska sedesowa 
dedykowana wolnoopadająca 
antybakteryjna 
-pisuary do uzgodnienia z 
projektantem 
-Ścianki i drzwi systemowe z 
laminatu kolor biały, drzwi 
wyposażone w wieszaki  lub 
równoważne.
                                                       
WYPOSAŻENIE RUCHOME:
-dozowniki do mydła w p ynieł  stal 
nierdzewna matowa  1,2 l po jednej 
sztuce w przedsionkach wc- zał.nr 7
-Dozownik do papieru toaletowego, 
stal nierdzewna matowa  – zał.nr 7 
-W przedsionkach :- Kosz na śmieci 
ze stali,kolor stal nierdzewna 
matowa  60 l -zał.nr 6
- w kabinach wc damskich-Pojemnik 
na na  odpady higieniczne  stal 
nierdzewna matowa  zał.nr 8
- na drzwiach do pomieszczeń 
oznakowanie: wc damskie, wc 
męskie – materiał stal nierdzewna 
szczotkowana , średnica ok. 8 cm-
zał.nr 8

WC 
niepełnosprawni 
pom.nr 1.8, 

Jak w holu -na wszystkich ścianach płytki 
ceramiczne  betonopodobne

-sufit malowany farba biała  
plamoodporna

WYPOSAŻENIE STAŁE:
-Miska ustępowa wisząca dla osób  
niepełnosprawnych 
deska sedesowa, antybakteryjna, 
wolnoopadającą.
-umywalka  55 cm dla osób 
niepełnosprawnych
-syfon stal nierdzewna 
- poręcze ścienne, łukowe   stałe i  
uchylne wg projektu stal nierdzewna 
-Lustro uchylne -  60 x 45 cm dla 
osób niepełnosprawnych
-suszarka elektryczna  do rąk typu  
stal nierdzewna szczotkowana 
satyna (mat) -  prosta forma 
 szczotkowana.
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Pomieszczenie
nr 

Posadzka Ściany  i sufit Wyposażenie 
uwagi

WYPOSAŻENIE RUCHOME:
-dozowniki do mydła w płynie stal 
nierdzewna matowa  - zał.nr 7
-Dozownik do papieru toaletowego, 
stal nierdzewna matowa 
- Kosz na śmieci ze stali,kolor stal 
nierdzewna matowa  60 l -zał.nr 6
- Pojemnik na  odpady higieniczne  
stal nierdzewna matowa  zał.nr 8      
-na drzwiach do pomieszczeń 
oznakowanie wc  niepełnosprawni – 
materiał stal nierdzewna 
szczotkowana, średnica ok. 8 cm 
-Na ścianie z drzwiami montować 
dwa wieszaki na ubrania stal 
nierdzewna szczotkowana  zał.nr 9

WC 
niepełnosprawni 
pom.nr  1.23

Samopoziomująca 
posadzka 
przemysłowa wg 
tabeli powyżej

Jak wyżej Jak wyżej

Sala 
konferencyjna 
pom.nr 1.2

Wykładzina 
dywanowa w 
płytkach NR 1 
opis powyżej

Ściany  wg rysunków :
- część z okładziną  akustyczną: 
Panele akustyczne opis jak 
wyżej

-na części farba ceramiczna  wg 
opisu  wyżej kolor RAL 7022 

-sufit malowany farba  
plamoodporna , kolor 
identyczny z kolorem paneli 
ściennych i kolorem ściany pod 
panelami na ścianie A

WYPOSAŻENIE STAŁE:
- witryna wyposażona w System 
rolet  z napędem elektrycznym. 
Tkanina prowadzona po stalówce  
kolor konstrukcji aluminiowej RAL 
7022,  Podział  na sekcje zgodny z 
podziałem słupków witryny. Wybór 
tkaniny uzgodnić z projektantem.
-kaseta scowana w suficie 
podieszonym                                      
-system audio (rzutnik i ekran 
podwieszone),system nagłośnienia   
(projekt i specyfikacja - oddzielne 
opracowanie.) 
                                                            
                                           
WYPOSAŻENIE RUCHOME:
-krzesła konferencyjne zał.4
-składane stoły konferencyjne zał.5
-stół sterujący audio wg proj 
elektrycznego

Sale 
audiowizualne 
pom.nr 1.12; 
1.13

Wykładzina 
dywanowa w 
płytkach NR 2 
opis powyżej

Ściany  wg rysunków :
-farba ceramiczna kolor RAL 
9010 i 9006                           
-sufit kolor biały

WYPOSAŻENIE STAŁE:
-Wnęki okienne  wyposażona w System 
rolet typu REFLEKSOL 103 z napędem 
elektrycznym. Tkanina prowadzona po 
stalówce typu Siltis 86, kolor konstrukcji 
aluminiowej RAL 7022.  Wybór tkaniny 
uzgodnić z projektantem.                             
-system audio (rzutnik i ekran 
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Pomieszczenie
nr 

Posadzka Ściany  i sufit Wyposażenie 
uwagi

podwieszone),system nagłośnienia   - 
projekt  oddzielne opracowanie.                  

WYPOSAŻENIE RUCHOME:
-krzesła konferencyjne zał.nr 4
-składane stoły konferencyjne 
zał.nr5

Pom.
magazynowe 
nr 1.25; 1.26; 
1.27; 1.28

Posadzka 
przemysłowa wg 
opisu wyżej

-farba ceramiczna  kolor RAL 
9010                              
-sufit kolor biały

Według  rysunków 
 . 

Pomieszczenia 
biurowe na 
parterze 1.15; 
1.16;1.17;1.18;;
1.20;1.21 i 
pom.soc.1.19

Wykładzina 
obiektowa PCV 
opis powyżej

-farba ceramiczna kolor wg rys.  
-sufit  kolor biały
-pomieszczeniu  1.19 na 
oznaczonej ścianie płytki 
ceramiczne 20x20cm białe do 
wysokości 140cm

Meble biurowe-kolor jasne drewno 
wg rysunków

Meble kuchenne białe(pom.1.9)

Klatka 
schodowa 
i komunikacje
pom.:
 0.0, 1.11, 1.14, 
2.1, 2.7, 3.25,

Posadzka 
przemysłowa wg 
opisu wyżej

-na wszystkich 
ścianach,sufitach  oraz biegi 
schodów od spodu -Tynk 
dekoracyjny betonopodobny

WYPOSAŻENIE STAŁE:
Balystrada wyk.wg detalu .
Konstrukcja Stal malowanie 
proszkowo kolor czarny. Okładzina 
balustrdy Płyta gr. 8 mm, faktura 
rustykalna,
B-s2, d0, cięta na narożnikach pod
kątem 45°, mocowanie klejone
kolor 5127RS RUSTICE Kronoart
Pochwyty wg.rys.-stal nierdzewna 
szczotkowana - matowa

Pomieszczenie 
komunikacji  nr  
3.5 , 
pom.pom.3.20

Wykładzina 
obiektowa PCV 
opis powyżej

-farba ceramiczna kolor 
RAL7047,
-sufit kolor biały

Pomieszczenie 
nr 3.2

Płytka 
ceramiczna 
kolor biały 
30x30cm

 -farba ceramiczna kolor 
RAL7047,
-sufit kolor biały w 
- na oznaczonych ścianach 
płytki ceramiczne 20x20cm 
białe do wysokości 140cm

Pomieszczenia 
na piętrze sale  
ekspozycji 2.2; 
2.5; 2.3; 2.4

-W pom.2.2;2.5 
Istniejąca 
posadzka 
przemysłowa 
bez zmian .
-W pom.2.3; 2.4 
istniejące kafle 
skuć i wymienić 
na posadzkę 
przemysłową wg 

-farba ceramiczna biała             
-sufit kolor biały
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BUDOWY CMJW W ŁAMBINOWICACH 
Projekt rozbudowy Centralne   Muzeum    Jeńców
Wojennych  w Łambinowicach
Łambinowice 48-316, ul.Muzealna 4                                                                                           listopad 2016    

Pomieszczenie
nr 

Posadzka Ściany  i sufit Wyposażenie 
uwagi

opisu powyżej 
(identyczna jak w 
pom. 2.2; 2.5)  

Pokoje hotelowe 
na  poddaszu wg 
rzutów

- wykładzina 
dywanowa wg 
opisu wyżej

-farba ceramiczna kolor RAL 
9010
-sufit kolor biały

Łazienki na 
kondygnacji 
hotelowej-
poddasze 

 -posadzka płytki 
posadzkowe białe

-Ściany do wysokości 2m -płytki 
ceramiczne 20x20cm białe, wyżej 
farba ceramiczna biała
-sufit kolor biały

WYPOSAŻENIE STAŁE                 w 
każdej łazience :                     : 
-Ceramika łazienkowa – biała należy 
uwzględnić małe gabaryty łazienek       
-baterie umywalkowe i natryskowe
WYPOSAŻENIE RUCHOME w 
każdej łazience :                           
-uchwyt na papier toaletowy, stal 
nierdzewn matowa  zał.nr 9
-Uchwyt na ręcznik 4 drążki  stal 
nierdzewn matowa  zał.nr 9
-dwa wieszaki naścienne na ubrania-
stal nierdzewna  zał.nr 9 -lustro z 
półką nad umywalką 50x60cm,szkło 
hartowane 
-Kosz stalowy na odpady 5l 
zamykany , otwieranie na pedał kolor 
stal nierdzewna matowa

Klatka schodowa 
boczna 1.29

Posadzka 
istniejąca lastriko

-Ściany tynk betonopodobny
-Sufit kolor biały

WYPOSAŻENIE STAŁE:
istniejące balustrady stalowe z 
pochwytem z PCV oczyścić 
pomalować na czarno i założyć nowy 
pochwyt  o przekroju prostokątnym z 
drzewa olejowanego  gr. 3cm . 

UWAGA: 
W obiekcie dopuszcza się stosowanie wyłącznie materiałów budowlanych posiadających właściwe 
aprobaty  i  dopuszczenie  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  w  sposób  zgodny  z 
dopuszczeniem .

Wskazane w projekcie wyposażenie , materiały i urządzenia oraz wykończenia   mogą być zastąpione 
innymi  o  analogicznej  formie  ,  kolorze  i  wykończeniu  oraz  o  analogicznych  i  nie  gorszych 
parametrach  użytkowych  i  technicznych  od  podanych  przy  wymaganej  każdorazowo  akceptacji 
autora 
Przed wykonaniem montażu wyposażenia  i mebli konieczne są pomiary sprawdzające na budowie .

Kolory  podane  w  NCS  i  RAL  muszą  być  przełożone  przez  architekta  na  wzorniki  wybranych 
producentów.
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