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ELEWACJA 4 POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego

przy ul. Generała Aleksandra Gorbatowa 15 w Ostrołęce
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Elewacja 4

LEGENDA:

- ściana zewnętrzna - kolor ciemny szary

· płyty włókno-cementowe 1250x3100mm              RAL 7043

· wełna mineralna gr. 15 cm

- ściana zewnętrzna - kolor brązowy (imitacja drewna)

· płyty włókno-cementowe 190x3600mm                RAL 8001

· wełna mineralna gr. 15 cm
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- ściana zewnętrzna - kolor ciemny szary

· tynk elewacyjny barwiony w masie   RAL 7043

silikatowo-silikonowy (baranek) gr. 1,5 cm

słupy - tynk barwiony w masie, dekoracyjny

wzmocniony żywicą silikonową

· styropian gr. 15 cm

- ściana zewnętrzna - kolor szary

· tynk elewacyjny barwiony w masie   RAL 7045

silikatowo-silikonowy (baranek) gr. 1,5 cm

cokół - tynk barwiony w masie, dekoracyjny

wzmocniony żywicą silikonową

· styropian gr. 15 cm

- ściana zewnętrzna - kolor szary jasny

· tynk elewacyjny barwiony w masie   RAL 7035

silikatowo-silikonowy (baranek) gr. 1,5 cm

· styropian gr. 15 cm

mgr inż. arch. Paweł Przydanek

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalności architektonicznej
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