istniejące kominy do pozostawienia
i oczyszczenia powierzchni

istniejące kominy do pozostawienia
i oczyszczenia powierzchni

D1

D1

D1

blachodachówka w kolorze ceglanym zbliżony do
RAL 8004, z posypką gruboziarnista, matowa
powłoka, powlekana 2-warstwowo, grubość
powłoki min 35µm, kształtem przypominająca
dachówke suwakową, wykończona obróbkami
blacharskimi dedykowanymi, o kształcie
przypominającym dachówkę

T1

tynk systemowy, renowacyjny, 3-warstwowy
wapienny, z dodatkiem trasu
malowanie elewacji farbami konserwatorskimi.
kolor odtworzyć na podstawie badań
stratygraficznych
próbki uzgodnić z organem ochrony zabytków
proponowana kolorystyka to RAL 9003

T2

tynk systemowy, renowacyjny, 3-warstwowy
wapienny, z dodatkiem trasu, z boniowaniem wg
rysunków szczegółowych, odtwarzający
przedwojenną rustykę na tynku,
malowanie elewacji farbami konserwatorskimii
kolor odtworzyć na podstawie badań
stratygraficznych.
próbki uzgodnić z organem ochrony zabytków
proponowana kolorystyka to RAL 9018

Z1

okiennice drewniane, lakierowane w kolorze
między RAL 8008 a 8011, wg rysunków
szczegółowych

B1

elementy stalowe balustrad i krat, istniejące oraz
nowoprojektowane malowane proszkowo w
kolorze RAL 7005
kolor posadzki balkonów i tarasów dopasować do
kamiennych schodów po konserwacji (ref. RAL
7004 lub 7005)

R1

OK 03

Z1
Z1

D1

OK 04

G1

T1

relief przeznaczony do renowacji

R1

istniejące pokrycie dachowe
do pozostawienia

B1
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