37/08/13/RO/FR/AF3
FR
Facade en ossature bois
Ossature secondaire en bois
Ducloux
Bardage a joint debout
Fasade en bardage sur
maconnerie
bardage en zinc
ossature principale du bardage
Isolation thermique
Bardage a joints debout

PL
Elewacja na szkielecie
drewnianym

Szkielet drewniany Ducloux
Fasada z cynku
Obicie fasady na
murowaniu
obłożenie cynkiem
Szkielet główny pokrycia
Izolacja termiczna
Pokrycie na rabek stojacy
podstawowa czesc elewacji
parti courante facade sud
południowej
azurowe pokrycie boczne
clairevoie lateral fasade sud
elewacji południowej
pokrycie boczne elewacji
habillage lateral facade sud
poludniowej
Dispositions diverses
Rożne rozporządzenia
Lame d`air- grille anti- rongeurs et szczelina wentylacyjna compartimentage
kratka przeciw gryzionom
Profils de depart
Profil początkowy
Encadrement des ouvertures
Obramowanie otworów
Joint de dilatation et/ou de
Szczelina dylatacyjna i / lub
construction
budynku
Points particuliers,
Punkty szczególne
traitement des angles
Obróbka kątów
Pokrycie z blachy stalowej
Couverture en tôles d'acier
żebrowanej pod
nervurées sous étanchéité
uszczelnieniem
Couverture sur locaux a faible ou Pokrycie na lokalu o słabej
moyenne hygrometrie
lub średniej wilgotności
Epaisseur du bac: 75/100°
Grubość koryta : 75/100°
Couverture sur locaux a tres forte Pokrycie na lokalu o
hygrometrie
wysokiej wilgotności
Epaisseur du bac: 75/100°
Grubość koryta : 75/100°
Couverture en zinc
Pokrycie z cynku
podstawa pokrycia support de couverture- voligeage deskowanie
couverture en parties courantes
pokrycie części wspólnych
Description des travaux
d`habillages
Opis prac z pokrycia
Rozne pokrycia cynkiem w
habillages zinc divers en bandeau rolce
Bandes de rive
Tasmy boczne
Faitage, rives, egout
Kalenica, obrzeża, rynny
Habillages sous face de
couverture
Podbitka pokrycia dachu
Odzyskiwanie i
Dispositif de recuperation et
Odprowadzenie wody
evacuation des eaux pluviales
deszczowej
Chaneaux- caniveaux
Koryta
gouttieres
Rynny
descentes des eaux pluviales
exterieures
Rury spustowe zewnętrzne
description des ouvrages divers
Opis prac
couvertines en zinc
Pokrycie cynkiem
larg 400 mm
szerokość 400mm
Costiere des sorties de toit
Obrobka wyjścia na dach
Wyjscia wentylacyjne w
chatieres de ventillation
dachu

Unite /
Jedn

Qte / Ilosc

m2
m2

10,00

m2
m2
m2

389,00
351,10
389,00

ml /mb

53,25

ml /mb

26,60

m2

ml / mb
ml / mb
ml / mb

5,00

196,10
196,10
118,50
PM / wliczone

ml /mb

17,20

m2

m2

m2
m2

972,10
972,10

ml / mb

90,50

ml / mb

601,40

ml / mb
ml / mb

56,00
190,20

ml / mb

69,50

ml / mb
u /szt

72,00
9,00

u / szt

27,00

Prix
Unitaires /
Cena Jedn

Prix Total /
Cena Total

crochets de securite

Haki bezpieczeństwa

u /szt

34,00
TOTAL

