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Cokół należy wykonać z tego samego materiału wg
wytycznych producenta, tak aby przykrył istniejący cokół

LEGENDA

Posadzka sportowa, gumowa, w rolce, do zastosowań
w siłowni, antypoślizgowa, wibroizolacyjna, wytrzymała
na zniszczenia, tłumiąca hałas, grubość 10 mm,
wykonana z granulatu gumowego SRB, w kolorze
czarnym z mozaiką EPDM w kolorze ciemnoszarym.

UWAGA: Posadzkę gumową z rolki należy rozłożyć na
całej powierzchni siłowni na istniejącym wykończeniu
posadzki. W celu uniknięcia rozchodzenia się posadzki
na łączeniach, należy je skleić i dodatkowo miejscowo
podkleić posadzkę.

Podłoga segmentowa typy puzzle w strefie
rozciągania/treningu funkcjonalnego - mata  treningowa,
wykonana z pianki Eva, gr. 40 mm, w kolorze grafitowym,
wym. 100x100 cm, struktura maty ułatwiająca czyszczenie.
Podłogę należy rozłożyć na posadzce sportowej,
gumowej.

Uwaga: Zakończenia powierzchni posadzki z puzzli (inne
niż przyścienne) należy zakończyć dedykowanymi
zakończeniami wyrównującymi poziomy posadzek.
W miejscu gdzie podłoga łączy się z podłogą Puzzle strefy
siłowej należy dociąć zakończenie wyrównujące tak aby
zniwelować różnicę poziomów.
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Istniejący grzejnik kanałowy

Podłoga segmentowa typu puzzle w strefie siłowej -
gumowa podłoga do zastosowania z strefie wolnych
ciężarów, antypoślizgowa, wibroizolacyjna, wytrzymała na
zniszczenia, tłumiąca hałas, wykonana z granulatu
gumowego (SBR), wymiary 1 puzzla: 100x100 cm, grubość
15-16 mm, odporna na ścieranie oraz zmianę koloru.
Należy rozłożyć na posadzce z rolki.

Uwaga: Zakończenia powierzchni posadzki z puzzli (inne
niż przyścienne) należy zakończyć dedykowanymi
zakończeniami wyrównującymi poziomy posadzek.
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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.


