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Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

PROJEKT REMONTU-MODERNIZACJI
POMIESZCZEŃ
poradni specjalistycznych: ortopedia, ginekologia i

laryngologia Miejskiego Centrum Medycznego

przy Al. Piłsudskiego 157 – w ramach zadania Budżet Obywatelski 2017/2018 – poradnie
specjalistyczne MCM „Widzew” przyjazne pacjentowi.
Dokumentacja zawierać będzie projekt kolorystyki wnętrz pomieszczeń w/w poradni w formie
wizualizacji i opisu do poszczególnych projektów poradni Rehabilitacji przy al. Piłsudskiego 157.

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI:
1.Opis techniczny
2.Część rysunkowa:
Rys.A1 - Inwentaryzacja pomieszczeń poradni ginekologicznej
Rys.A2 - Inwentaryzacja pomieszczeń poradni laryngologicznej
Rys A3 - Inwentaryzacja pomieszczeń poradni ortopedycznej
Rys A4 - Zakres zmian – rzut budowlany poradni ginekologicznej
Rys A5 - Zakres zmian – rzut budowlany poradni laryngologicznej
Rys A6 - Zakres zmian – rzut budowlany poradni ortopedycznej
3. Wizualizacje poradni ginekologicznej:
3.1 – Poradnia ginekologiczna rejestracja/poczekalnia
3.2 – gabinet ginekologiczny nr 1
3.3 - gabinet ginekologiczny nr 2
3.4 - gabinet zabiegowy
4. Wizualizacje poradni laryngologicznej:
4.1 – gabinet laryngologiczny nr 1
4.2 – gabinet laryngologiczny nr 2
4.3 - gabinet zabiegowy
4.4 – pomieszczenie badania słuchu
5. Wizualizacje poradni ortopedycznej:
5.1 – gabinet zabiegowy nr 1
5.2 - gabinet ortopedyczny nr 1
5.3 – gipsownia
5.4 - gabinet zabiegowy nr 2
5.5 - gabinet ortopedyczny nr 2
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PORADNIA GINEKOLOGICZNA

Projekt zakłada remont pomieszczeń poradni ginekologicznej w zakresie:
1. Zmiany i uporządkowania funkcjonalnego w strefie rejestracji i przyjęcia
pacjenta.
Pomieszczenia poradni stanowią obecnie wydzieloną i zamkniętą ścianami
i witryną strefę. W projekcie proponuje się stworzenie czytelnej dla pacjenta strefy
recepcji wraz z poczekalnią, wydzielenie miejsca na dokumentację medyczną oraz
strefę dla personelu. Koncepcja zakłada przedłużenie ściany toalety w kierunku
okien, umieszczenie przy niej lady/stołu recepcyjnego i dzięki temu uzyskanie
dodatkowego pomieszczenia na dokumentację/archiwum dostępnego tylko dla
personelu od strony okien. Zmiany te umożliwią sprawną organizację przyjęć,
uporządkują przestrzeń oraz stworzą przyjazną dla oczekujących na przyjęcie
pacjentek przestrzeń. Istniejąca witryna, ze względu na stan techniczny oraz
wygląd przeznaczona jest do demontażu. Projekt zakłada częściowe zabudowanie
otworu po witrynie płytą gipsowo-kartonową, wstawienie podwójnych drzwi pcv lub
aluminium (do decyzji Inwestora) o szerokości 160cm. W kolejnym etapie remontu
planuje się zabudowę meblową części zabudowy gk do pełnej wysokości
pomieszczenia w kolorze spójnym z kolorem stolarki drzwiowej (klon).

2. Wyglądu ścian, podłóg i sufitów w zakresie malowania oraz zastosowania
tapet dekoracyjnych.
Kolorystyka poradni będzie nawiązywać do kolorystyki korytarza w zakresie
posadzki i częściowo koloru ścian. Pomieszczenia powinny być spójne z resztą
przychodni, chociaż będą miały swój niepowtarzalny charakter. Proponuje się
utrzymać kolor posadzki pcv w strefie recepcji – IQ Granit Yellow Orange – nr
referencyjny 3040 423. W gabinetach oraz gabinecie zabiegowym proponuje się
wymianę istniejącej posadzki na płytki gładkie antypoślizgowe w kolorze ecru/jasny,
beż/śmietanowy o wymiarach 60x60cm - np.: TERAKOTA DUMAS 60 X 60 CM
BEŻOWY , lub GRES SZKLIWIONY ASTORIA CERAMSTIC 60 X 60 CM – do
decyzji Inwestora.
Lada recepcyjna oraz stolarka drzwiowa w kolorze klonu lub podobnym (do
szczegółowego uzgodnienia z Inwestorem).
Malowanie:
Wszystkie sufity malować w kolorze NCS S 0300-N (biały/ecru)
Malowanie ścian w kolorze białym/ecru – NCS S 0300-N. Indywidualny charakter
przychodni nadadzą wyraziste kolory bordo – NCS S 3060-R i morelowy – NCS S
0530-Y30R na wybranych częściach ścian i na niektórych podciągach, oraz
tapeta dekoracyjna w pochodnej kolorystyce na części ścian w poczekalni oraz w
gabinecie - FOTOTAPETA „SZKIELET LIŚCIE TŁO” ZMYWALNA https://pixers.pl/fototapety/szkielet-liscie-tlo-29416993.
Szczegółowe wytyczne dotyczące kolorów i malowania ścian oraz położenia
tapety dekoracyjnej znajdują się na rysunkach oraz wizualizacjach poszczególnych
pomieszczeń.
Posadzka: Tarkett pcv iQ Granit - YELLOW ORANGE – 3040 423

Fototapeta zmywalna : FOTOTAPETA „SZKIELET LIŚCIE TŁO” ZMYWALNA
https://pixers.pl/fototapety/szkielet-liscie-tlo-29416993

Wykaz planowanych robót w ramach remontu z podziałem na poszczególne
pomieszczenia
REJESTRACJA/POCZEKALNIA DLA PACJENTEK
1. Wymiana posadzki w obrębie recepcji ma wykładzinę pcv, w tym w zakres wchodzi:
- usunięcie istniejącej posadzki;
- wykonanie wylewki samopoziomującej
- ułożenie posadzki – wykładzina pcv Tarkett homogeniczna winylowa IQ
Granit kolor Yellow Orange – nr referencyjny: 3040 423;
2. Przedłużenie ściany toalety płytą gipsowo-kartonową i stworzenie pomieszczenia
archiwum – rysunek w załączniku;
3. Demontaż witryny wejściowej szklanej;
4. Zabudowa wejścia płytą gipsowo-kartonową, montaż drzwi wejściowych pcv lub
aluminium – wg rysunku;
5. Zabudowa meblowa po obu stronach i powyżej drzwi wejściowych do poradni;
6. Wykonanie lady recepcji lub zakup biurka recepcyjnego oraz krzeseł do poczekalni dla
pacjentek;
7. Montaż rolet okiennych w rejestracji;
8. Zabudowa gipsowo-kartonowa podciągów i słupów wg projektu;
Wyrównanie ścian, szpachlowanie, przygotowanie pod malowanie lub ułożenie tapety
łatwozmywalnej - FOTOTAPETA „SZKIELET LIŚCIE TŁO” ZMYWALNA https://pixers.pl/fototapety/szkielet-liscie-tlo-29416993 lub
dwukrotne malowanie na kolory wg wytycznych projektowych;
9. Wymiana oświetlenia - w tym przesunięcie punktów świetlnych;
10. Wymiana drzwi do toalety dla personelu, w tym poszerzenie otworu drzwiowego dla
drzwi spełniających normy (drzwi 900/200) – Pol Skone IMPULS typ W01, kolor:
Royal, klon 288.

GABINET NR 1

1. Wymiana posadzki, w tym w zakres wchodzi:
- usunięcie istniejącej posadzki;
- wykonanie wylewki samopoziomującej
- ułożenie posadzki – terakoty, np.: TERAKOTA DUMAS 60 X 60 CM BEŻOWY ,
lub GRES SZKLIWIONY ASTORIA CERAMSTIC 60 X 60 CM – do decyzji
Inwestora.
2. Wymiana mebli w gabinecie – 1 biurko, 2 krzesła;
3. Demontaż istniejących kafli wokół umywalki, oraz na przeciwległej ścianie gabinetu
(ściana z oknami pod sufitem); wyrównanie ścian;
4. Wykonanie fartucha z glazury wokół umywalki w gabinecie, wg wytycznych
projektowych h=21 0cm – do wysokości drzwi - wg rysunku lub wizualizacji;
5. Wyłożenie kaflami podłogowymi ściany do istniejącego parapetu na ścianie z
oknami pod sufitem;
6. Montaż nowej umywalki wraz z szafką wg rysunku;
7. Wymiana drzwi wejściowych do gabinetu oraz między gabinetem nr 1 a gabinetem
zabiegowym 90/200 - Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288;
8. Obudowa parapetów nakładkami pcv w kolorze stolarki drzwiowej - klon;
9. Zabudowa płytą gipsowo-kartonową wejścia do przebieralni – wg rysunku i
wizualizacji;
10. Wyłożenie fototapetą dekoracyjną „SZKIELET LIŚCIE TŁO” ZMYWALNA
https://pixers.pl/fototapety/szkielet-liscie-tlo-29416993 przestrzeni na ścianie z
oknami pod sufitem od wysokości parapetu do spodu okien.
11. Poszerzenie drugich drzwi do przebieralni i wstawienie nowych drzwi 90/200 w
kolorze drzwi wejściowych - Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288;

12. Wymiana rolet okiennych;
13. Wyrównanie ścian w gabinecie, szpachlowanie, przygotowanie pod dwukrotne
malowanie;
14. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;
GABINET NR 2

1.
2.
3.
4.

Pozostawienie istniejącej posadzki i kafli na ścianach;
Wymiana mebli w gabinecie – 1 biurko, 2 krzesła;
Montaż nowej umywalki wraz z szafką wg rysunku;
Wymiana drzwi wejściowych do gabinetu oraz między gabinetem nr 2 a gabinetem
zabiegowym - 90/200 - Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288;
5. Wyrównanie parapetów i obłożenie nakładkami pcv w kolorze stolarki drzwiowej klon;
6. Zabudowa płytą gipsowo-kartonową jednego wejścia do przebieralni do pełnej
wysokości pomieszczenia h=300cm – wg rysunku i wizualizacji i wyłożenie
przestrzeni płyty fototapetą dekoracyjną - FOTOTAPETA „SZKIELET LIŚCIE
TŁO” ZMYWALNA;
https://pixers.pl/fototapety/szkielet-liscie-tlo-29416993;
7. Poszerzenie drugich drzwi do przebieralni i wstawienie nowych drzwi 90/200 w
kolorze drzwi wejściowych - Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288;
8. Wymiana rolet okiennych;
9. Wyrównanie ścian w gabinecie, szpachlowanie, przygotowanie pod dwukrotne
malowanie;
10. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;

GABINET ZABIEGOWY

1. Wymiana posadzki, w tym w zakres wchodzi:
- usunięcie istniejącej posadzki; wykonanie wylewki samopoziomującej
- ułożenie posadzki – terakoty np.: TERAKOTA DUMAS 60 X 60 CM BEŻOWY ,
lub GRES SZKLIWIONY ASTORIA CERAMSTIC 60 X 60 CM ;
2. Wymiana mebli w gabinecie – 1 leżanka;
3. Demontaż istniejących kafli wokół umywalki, wyrównanie ścian;
4. Wykonanie fartucha z glazury wokół umywalki w gabinecie, wg wytycznych
projektowych h=200cm-wg rysunku;
5. Montaż nowej umywalki;
6. Wykonanie fartucha z glazury wokół istniejącego zlewu dwukomorowego w
gabinecie, wg wytycznych projektowych h=210cm – do wysokości drzwi - wg
rysunku;
7. Wymiana drzwi wejściowych do gabinetu zabiegowego 90/200 - Pol Skone
IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288.
8. Zabudowa płytą gipsowo-kartonową 2 wejść do przebieralni do pełnej wysokości
pomieszczenia h=300cm – wg rysunku i wizualizacji oraz wyłożenie dwóch z nich
wskazanych na rysunkach, fototapetą dekoracyjną - FOTOTAPETA „SZKIELET
LIŚCIE TŁO” ZMYWALNA -https://pixers.pl/fototapety/szkielet-liscie-tlo-29416993
9. Poszerzenie 2 otworów drzwiowych do przebieralni i wstawienie 2 par nowych drzwi
90/200 w kolorze drzwi wejściowych - Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal,
klon 288;
10. Wymiana drzwi łączących gabinet zabiegowy z gabinetem ginekologicznym nr 1 i
gabinetem ginekologicznym nr 2 na Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal,
klon 288; szerokość drzwi ze względu na stan istniejący - 80/200.

11. Wymiana rolet okiennych;
12. Wyrównanie ścian w gabinecie, szpachlowanie, przygotowanie pod dwukrotne
malowanie;
13. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;
14. Wyrównanie parapetów i obłożenie nakładkami pcv w kolorze stolarki drzwiowej klon;

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

Projekt zakłada remont pomieszczeń poradni ginekologicznej w zakresie:

1. Wymiany posadzki, malowanie ścian zastosowanie tapety dekoracyjnej.
Układ funkcjonalny pozostaje bez zmian, proponuję wymianę i ujednolicenie posadzki
we wszystkich gabinetach w kolorze zbliżonym do koloru posadzki w korytarzu
głównym przychodni.
Podobnie jak w poradni ginekologicznej celem remontu jest stworzenie przyjaznej
dla pacjenta i personelu medycznego przestrzeni, nawiązując do zastanej kolorystyki
korytarza i tworząc jednocześnie odrębny indywidualny charakter zespołu w/w
pomieszczeń. Proponuję kolorystykę: kolor biały/ecru i jasnożółty oraz tapetę w
kolorach żółto-brązowych.
W gabinetach, gdzie na ścianach znajduje się glazura w dobrym stanie technicznym
proponuję jej pozostawienie – zaproponowana przeze mnie kolorystyka współgra z
istniejącym kaflami na ścianach.
Posadzka:Tarkett pcv IQ Granit Banana – nr referencyjny 3040 751

Fototapety zmywalne :

FOTOTAPETA ZMYWALNA JESIENNE LIŚCIE
https://pixers.pl/fototapety-zmywalne/jesienne-liscie-71524969

FOTOTAPETA ZMYWALNA JESIENNE LIŚCIE BEZSZWOWE TŁO
https://pixers.pl/fototapety-zmywalne/jesienne-liscie-bezszwowe-tlo-25553214
Wszystkie sufity malować w kolorze NCS S 0300-N
Kolorystyka ścian utrzymana zostanie w gamie ciepłych kolorów :
biały/ecru– NCS S 0 300-N oraz kolor jasnożółty/musztardowy – NCS S 2030 -G90Y,(
opcjonalnie NCS S 1030 -G90Y -ciemniejszy), użyty do zaakcentowania podciągów lub
pojedynczych ścian. Wizualizacje poniżej pokazują koncepcję kolorystyczną
proponowanych zmian.
Aranżacje gabinetów, wraz zastosowaniem tapet dekoracyjnych na wybranych
fragmentach ścian przedstawiono na wizualizacjach.

Wykaz planowanych robót w ramach remontu z podziałem na poszczególne
pomieszczenia
GABINET NR 1

1. Wymiana posadzki, w tym w zakres wchodzi:
- usunięcie istniejącej posadzki;
- wykonanie wylewki samopoziomującej
- ułożenie posadzki - wykładzina pcv Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit kolor
Banana – nr referencyjny 3040 751;
2. Pozostawienie istniejącej glazury na ścianach;
3. Wymiana mebli w gabinecie – 1 biurko, 2 krzesła;
4. Montaż nowego zlewu dwukomorowego wraz z szafką wg rysunku;
5. Wymiana drzwi wejściowych do gabinetu 90/200 - Pol Skone IMPULS typ W01, kolor:
Royal, klon 288.
6. Poszerzenie otworów drzwiowych do pomieszczeń sąsiadujących (pomieszczenie
badania słuchu oraz gabinet zabiegowy) i wymiana drzwi na drzwi 90/200 - Pol Skone
IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288.
7. Wyrównanie parapetów i obłożenie nakładkami pcv w kolorze stolarki drzwiowej - klon;
8. Wymiana rolet okiennych;
9. Wyrównanie ścian w gabinecie, szpachlowanie, przygotowanie pod dwukrotne
malowanie;
10. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;

GABINET NR 2

1. Wymiana posadzki, w tym w zakres wchodzi:
- usunięcie istniejącej posadzki;
- wykonanie wylewki samopoziomującej
- ułożenie posadzki (pcv,– odpowiednio wg wytycznych)
2. Wymiana mebli w gabinecie – 1 biurko, 2 krzesła;
3. Demontaż istniejących kafli wokół umywalki;
4. Wykonanie fartucha z glazury wokół umywalki w gabinecie, wg wytycznych
projektowych h=210cm - wg rysunku – do wysokości drzwi;
5. Montaż nowej umywalki wraz z szafką wg rysunku;
6. Wymiana drzwi wejściowych do gabinetu 90/200 - Pol Skone IMPULS typ W01, kolor:
Royal, klon 288;
7. Wykonanie otworu drzwiowego 90/200 w celu połączenia gabinetu lekarskiego nr 2 z
gabinetem zabiegowym - Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288;
8. Obłożenie parapetu nakładkami pcv w kolorze stolarki drzwiowej - klon;
9. Wymiana rolet okiennych;
10. Wyrównanie ścian w gabinecie, szpachlowanie, przygotowanie pod dwukrotne
malowanie;
11. Położenie na ścianie fototapety dekoracyjnej - do pełnej wysokości pomieszczenia
h=300cm – wg rysunku i wizualizacji i wyłożenie ściany fototapetą dekoracyjną FOTOTAPETA ZMYWALNA JESIENNE LIŚCIE BEZSZWOWE TŁO
https://pixers.pl/fototapety-zmywalne/jesienne-liscie-bezszwowe-tlo-25553214;
12. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;

OPCJONALNIE DO DECYZJI INWESTORA:
1.Wymiana instalacji elektrycznej;
GABINET ZABIEGOWY

1. Wymiana posadzki, w tym w zakres wchodzi:
- usunięcie istniejącej posadzki;
- wykonanie wylewki samopoziomującej
- ułożenie posadzki (pcv,– odpowiednio wg wytycznych)
2. Wymiana mebli w gabinecie – 1 leżanka;
3. Demontaż istniejących kafli wokół umywalki;
4. Wykonanie fartucha z glazury wokół umywalki w gabinecie, wg wytycznych
projektowych h=210cm - wg rysunku – do wysokości drzwi;
5. Montaż nowej umywalki wraz z szafką wg rysunku;
6. Wymiana drzwi wejściowych do gabinetu 90/200 - Pol Skone IMPULS typ W01, kolor:
Royal, klon 288.
7. Poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia gabinetu lekarskiego nr 1 i
wykonanie otworu do gabinetu lekarskiego nr 2 – wstawienie nowych drzwi 90/200 Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288;
8. Obłożenie parapetu nakładkami pcv w kolorze stolarki drzwiowej - klon;
9. Wymiana rolet okiennych;
10. Wyrównanie ścian w gabinecie, szpachlowanie, przygotowanie pod dwukrotne
malowanie;

11. Położenie na ścianie fototapety dekoracyjnej - do wysokości drzwi – około 210cm –
wg rysunku i wizualizacji i wyłożenie ściany fototapetą dekoracyjną - FOTOTAPETA
ZMYWALNA JESIENNE LIŚCIE
https://pixers.pl/fototapety-zmywalne/jesienne-liscie-71524969
12. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;
OPCJONALNIE DO DECYZJI INWESTORA:
1.Wymiana instalacji elektrycznej;
POMIESZCZENIE ADM./SOCJALNE

1. Wymiana posadzki, w tym w zakres wchodzi:
- usunięcie istniejącej posadzki;
- wykonanie wylewki samopoziomującej
- ułożenie posadzki (pcv,– odpowiednio wg wytycznych)
3. Wymiana rolet okiennych;
4. Wymiana stolarki drzwiowej – 90/200 - Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal,
klon 288;
5. Zabudowa gipsowo-kartonowa podciągów i słupów wg projektu;
6. Wyrównanie ścian, szpachlowanie, przygotowanie pod dwukrotne malowanie na kolory
wg wytycznych projektowych;
7. Obudowa parapetu;
8. Wymiana oświetlenia;

OPCJONALNIE DO DECYZJI INWESTORA:
1.Wymiana instalacji elektrycznej;
2. Wymiana istniejących podwójnych drzwi do kabiny badania słuchu na nowe
dźwiękoszczelne – kolor biały;
3. Montaż sufitu podwieszonego gk z wełną mineralną w celu wyciszenia pomieszczenia
kabiny badania
słuchu;
4. Demontaż wyciszenia w kabinie i wygłuszenie kabiny;
5. Wymiana oświetlenia;

PORADNIA ORTOPEDYCZNA
Propozycja przedstawiona w ofercie zakłada remont pomieszczeń poradni ortopedycznej
w zakresie:
1. W wersji podstawowej zakresu remontu - wymiany umywalek i zlewów, zabudowy
naświetli w ścianie graniczącej z korytarzem głównym przychodni oraz obudową
istniejących widocznych rur płytą gipsowo-kartonową, malowanie ścian;
Poniższy projekt zakłada usunięcie glazury i wykonanie fartucha z nowej glazury tylko
w miejscach niezbędnych wokół urządzeń sanitarnych, oraz zastosowanie w wybranych
miejscach tapety dekoracyjnej – FOTOTAPETA LIŚCIE SEAMLESS PATTERN
ZMYWALNA - https://pixers.pl/fototapety-zmywalne/liscie-seamless-pattern-31963524 do ostatecznej decyzji Inwestora.
Układ funkcjonalny pozostaje bez zmian, posadzka pozostaje bez zmian. Podobnie jak
w poradni ginekologicznej i laryngologicznej, celem remontu jest stworzenie przyjaznej dla
pacjenta i personelu medycznego przestrzeni, nawiązując do zastanej kolorystyki
korytarza i tworząc jednocześnie odrębny indywidualny charakter zespołu w/w
pomieszczeń.
Malowanie :
Wszystkie sufity malować w kolorze NCS S 0300-N
Ściany:
Biały/ecru – NCS S 0 300 -N
zieleń – NCS S 3010 – B90G – opcjonalnie: NCS S 2020 - G20Y– malowanie wg
wytycznych na rysunkach i wizualizacjach;
granat – NCS S 5020 – R80B l- opcjonalnie NCS S 6020 -R80B – malowanie wg
wytycznych na rysunkach i wizualizacjach;
Fototapeta zmywalna:

FOTOTAPETA LIŚCIE SEAMLESS PATTERN ZMYWALNA
https://pixers.pl/fototapety-zmywalne/liscie-seamless-pattern-31963524

Wykaz planowanych robót w ramach remontu z podziałem na poszczególne
pomieszczenia
GABINET ZABIEGOWY NR 1

1. Usunięcie istniejącej glazury i położenie fartucha z glazury do wysokości h=200cm tylko
w miejscach koniecznych gdzie znajdują się umywalka lub zlew;
2. Wymiana umywalki i zlewu, montaż nowych szafek;
3. Wymiana rolet okiennych;
4. Wymiana stolarki drzwiowej – wymiana drzwi wejściowych do gabinetu zabiegowego
nr 1 oraz drzwi pomiędzy gabinetem zabiegowym nr 1 a gabinetem lekarskim nr 1 Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288;
5. Wyrównanie ścian powyżej glazury, szpachlowanie, przygotowanie pod malowanie;
6. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;
7. Demontaż lampy nad stołem zabiegowym oraz niedziałających urządzeń;
8. Obudowa parapetów nakładkami pcv – kolor klon;
OPCJONALNIE DO DECYZJI INWESTORA:
1. Wymiana instalacji elektrycznej
2. Demontaż niedziałających urządzeń wentylacyjnych;
3. Usunięcie glazury ze ścian, wyrównanie ścian;
4. Wykonanie fartucha z glazury wokół urządzeń sanitarnych h=200cm;

GABINET ZABIEGOWY NR 2

1. Usunięcie istniejącej glazury i położenie fartucha z glazury do wysokości h=210cm –
do wysokości drzwi; tylko w miejscach koniecznych gdzie znajdują się umywalka lub
zlew;Wymiana zlewu, montaż nowych szafek;
2. Wymiana rolet okiennych;
3. Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe do gabinetu 90/200, drzwi pomiędzy
gabinetem zabiegowym nr 2 a gipsownią – 90/200 - Pol Skone IMPULS typ W01,
kolor: Royal, klon 288;
4. Wyrównanie ścian, szpachlowanie, przygotowanie pod malowanie;
5. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;
6. Zabudowa naświetli płytą gipsowo-kartonową;
7. Obudowa parapetów nakładkami pcv – kolor klon;
OPCJONALNIE DO DECYZJI INWESTORA:
1. Wymiana instalacji elektrycznej
2. Usunięcie glazury ze ścian, wyrównanie ścian;
3. Wykonanie fartucha z glazury wokół urządzeń sanitarnych h=200cm;

GABINET NR 1

1. Usunięcie istniejącej glazury i położenie fartucha z glazury do wysokości h=210cm – do
wysokości drzwi - tylko w miejscach koniecznych gdzie znajdują się umywalka lub zlew;
Wymiana umywalki na umywalkę z szafką;
2. Wymiana rolet okiennych;
3. Wymiana stolarki drzwiowej – drzwi wejściowe do gabinetu lekarskiego oraz drzwi
pomiędzy gabinetem lekarskim nr 1 a gipsownią 90/200 - Pol Skone IMPULS typ W01,
kolor: Royal, klon 288;
4. Wyrównanie ścian szpachlowanie, przygotowanie pod malowanie;
5. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;
6. Zabudowa naświetli i widocznych rur instalacyjnych płytą gipsowo-kartonową;
7. Obudowa parapetów nakładkami pcv – kolor klon;
OPCJONALNIE DO DECYZJI INWESTORA:
1. Wymiana instalacji elektrycznej
3. Usunięcie glazury ze ścian, wyrównanie ścian;
4. Wykonanie fartucha z glazury wokół urządzeń sanitarnych h=200cm;

GABINET NR 2

1. Usunięcie istniejącej glazury i położenie fartucha z glazury do wysokości h=210cm – do
wysokości drzwi - tylko w miejscach koniecznych gdzie znajdują się umywalka lub zlew;
Wymiana umywalki na umywalkę z szafką;
2. Wymiana rolet okiennych;
3. Wymiana stolarki drzwiowej – drzwi wejściowe do gabinetu lekarskiego oraz drzwi
pomiędzy gabinetem zabiegowym nr 2 a gabinetem lekarskim nr 2 90/200 - Pol Skone
IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288;
4. Wyrównanie ścian powyżej glazury, szpachlowanie, przygotowanie pod malowanie;
5. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;
6. Zabudowa naświetli i widocznych rur instalacyjnych płytą gipsowo-kartonową;
7. Obudowa parapetów nakładkami pcv – kolor klon;
OPCJONALNIE DO DECYZJI INWESTORA:
1. Wymiana instalacji elektrycznej
3. Usunięcie glazury ze ścian, wyrównanie ścian;
4. Wykonanie fartucha z glazury wokół urządzeń sanitarnych h=200cm;

GIPSOWNIA

1. Usunięcie istniejącej glazury i położenie fartucha z glazury do wysokości h=210cm – do
wysokości drzwi - tylko w miejscach koniecznych gdzie znajdują się umywalka lub zlew;
Wymiana zlewu i szafek na nowe;
2. Wymiana rolet okiennych;
3. Wymiana stolarki drzwiowej – drzwi wejściowe do gipsowni oraz wykucie otworu
drzwiowego oraz montaż drzwi pomiędzy gabinetem zabiegowym nr 2 a gipsownią
90/200 - Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288;
4. Wyrównanie ścian powyżej glazury, szpachlowanie, przygotowanie pod malowanie;
5. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;
6. Zabudowa naświetli i widocznych rur instalacyjnych płytą gipsowo-kartonową;
7. Obudowa parapetów nakładkami pcv – kolor klon;
OPCJONALNIE DO DECYZJI INWESTORA:
1. Wymiana instalacji elektrycznej
3. Usunięcie glazury ze ścian, wyrównanie ścian;
4. Wykonanie fartucha z glazury wokół urządzeń sanitarnych h=200cm;

Opracowała:
mgr inż. arch. Katarzyna Wierzbińska Durma

