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 STREFA ODPOCZYNKU

LEGENDA - szczegółowy opis produktów znajduje się Opisie do projektu

WYPOSAŻENIE SIŁOWNI

URZĄDZENIA DO ĆWICZEŃ
C1 - Bieżnia 
C2 - Orbitrek 
C3 - Cykloergometr (rower) pionowy
C4 - Cykloergometr (rower) horyzontalny
C5 - Wioślarz - Ergometr wioślarski
CS5 - Wielofunkcyjna ośmiostanowiskowa maszyna wyciągowa
M1 - Maszyna na mięśnie naramienne i obręczy barkowej - wyciskanie nad głowę w pozycji siedzącej
M2 - Maszyna na mięśnie naramienne - przenoszenie obciążenia na przedramionach do wysokości

barków w pozycji siedzącej
M3 - Maszyna na mięśnie dwugłowe ud w pozycji siedzącej
M4 - Maszyna na mięśnie czworogłowe ud w pozycji siedzącej
M5 - Maszyna na mięśnie czworogłowe, dwugłowe ud oraz mięśnie pośladkowe; suwnica - wyciskanie

ciężaru nogami w poziomie w pozycji półleżącej
M6 - Maszyna na mięśnie górnej części  pleców - ściąganie ciężaru do tyłu po łuku w pozycji siedzącej
M7 - Maszyna na mięśnie piersiowe - wyciskanie w poziomie w pozycji siedzącej
M8 - Maszyna na mięśnie dwugłowe ramienia w pozycji siedzącej
MP - Maszyna Smith'a (suwnica)
B1 - Ławka do mięśni brzucha
B2 - Ławka olimpijska z szerokim rozstawem stojaków do wyciskania sztangi leżąc pod kątem ujemnym
B3 - Ławka olimpijska z szerokim rozstawem stojaków do wyciskania sztangi leżąc pod kątem dodatnim
B4 - Wielofunkcyjna, regulowana ławka wolnostojąca
B5 - Ławka olimpijska płaska z szerokim rozstawem stojaków do wyciskania sztangi leżąc w pozycji

horyzontalnej
MR - Brama crossfitowa + wyposażenie (wg zestawienia)
Pl - Platforma do martwego ciągu
St(O) - Stojak pionowy na obciążenia
St(G) - Stojak pionowy na gryfy
St(H1) - Stojak poziomy na 10 par sztangielek chromowanych
St(H2) - Stojak na 10 par sztangielek
St(K) - Stojak na Kettlebells
SK - Skrzynia do wskoków
D - Drabinka gimnastyczna
W1 - Wieszak na akcesoria
W2 - Wieszak na maty treningowe, regulowany - montowany pod telewizorem
Ze - Zegar treningowy montowany na ścianie ponad lustrem na wysokości 230 cm (do osi)
------------------------------------------------------------------------------------
TV37 - Telewizor 37'' mocowany do ściany na wys. 200 cm (do osi)
TV42 - Telewizor 42'' mocowany do ściany na wys. 200 cm (do osi)
KA - Kosz na akcesoria
Re - Lada recepcji wg rys. detalu D_01
Si - Siedzisko - krzesło biurowe, w kolorze czarnym
Kn - Sofa dwuosobowa, dł. 185 cm, w kolorze ciemnoszarym
Pu - Pufa z kolorze ciemnoszarym
Sk - Stolik kwadratowy 60x60 cm, na konstrukcji stalowej w kolorze czarnym, blat drewniany
Lu - Rama lustra wklejanego, wg rys. Widoki ścian
Śc - Ścianka z siatki wg rys. detalu D_02
Tech - Szafa rack - istniejąca (zmiana lokalizacji)

WYPOSAŻENIE KORYTARZA

G - Grafiki w ramach
Neon -  Neon na siatce (wg rys. detalu) D_03

WYPOSAŻENIE SZATNI I ŁAZIENEK

DP - Drzwi prysznicowe, wnękowe, wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego, przystosowane kabin
bezbrodzikowych.
DM - Dozownik do mydła w płynie, plastikowy, czarny, montowany na wysokości ok. 15-20 cm nad
umywalką (do spodu dozownika), przy prysznicach spód dozownika na wysokości ok. 115-120 cm
PR - Dozownik do ręczników w roli, plastikowy, czarny, montowany na wysokości 120 cm (do spodu
dozownika)
PP - Dozownik do papieru toaletowego w roli, plastikowy, czarny, montowany na wysokości 70 cm (do
spodu dozownika)
K5 - Kosz w damskiej toalecie 5L, plastikowy, czarny, mocowany do ściany
ST - Szczotka WC tuba wisząca z przykrywką, metalowa, czarna, mocowana do ściany
K50 - Kosz na odpady 50L, plastikowy, czarny, z pokrywką, monotowany na wysokości 82 cm (do

górnej krawędzi kosza)
W - Wieszak łazienkowy pojedynczy, wykonany ze stali i plastiku, kolor: czarny/stalowy, mocowany do

ściany na wysokości 140 cm
SW - Suszarka do włosów z uchwytem ściennym, w kolorze czarnym
Lu1 - Lustro z fazowanymi brzegami, wym. 50x60 cm, klejone do płytek mocowane ok. 120 cm od

posadzki
Lu2 - Lustro z fazowanymi brzegami, wym. 60x150 cm, mocowane 40 cm ponad posadzką
SZ - Szafki ubraniowa dla użytkowników siłowni, trójdzielna, wykonana na zamówienie, z systemem

kontroli dostepu (jak w pozostałej części obiektu) wg rys. detalu D_04
Łd - Ławka do damskiej szatni, wykonana na zamówienie, wg rys. detalu D_05
Łm - Ławka do męskiej szatni, wykonana na zamówienie, wg rys. detalu D_05
G1, G2 - Grafiki w ramie
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Miejsce montażu uchwytu do liny battle rope
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UWAGI:
1. Dokumentacje należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia i inne należy zamawiac i wykonywac / montowac / na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
4. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
5. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych.
5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające z różnic
wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
6. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką
budowlaną.
7. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów,
należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone
zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.


