6.2. ADAPTACJA
- ADAPTACJA

ISTNIEJACYCH OBÓR NA STAJNIE

ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA MIESZKANIA

SLUZBOWE I MAGAZYN PASZ
- PRZEWIAZKI
6.2.1. Adaptacja istnieiacych obór na stajnie
Adaptuje sie istniejace dwie obory na stajnie dla koni poprzez:
- pozostawienie istniejacych fundamentów i murów konstrukcyjnych, konstrukcji
dachu
- zmiane: pokrycia , slusarki okiennej na stolarke, bram , posadzek
- budowe wewnatrz obiektu : boksów dla koni , magazynów paszy
dla obslugi i zawodników,
Sciany zewnetrzne

l

pomieszczen

pomieszczen sanitarnych .

- projektuje sie:

- oblozenie od strony wewnetrznej plyt "kolbet" cegla licówka
- uzupelnienie do wys. 216 cm nad posadzka scian cegla kratówka i od strony
wewnetrznej cegla licówka,
- oblozenie scian od strony zewnetrznej do wys. okien plytkami klinkierowymi
elewacyjnymi
Sciany wewnetrzne
wys.3,70

- projektuje sie sciane z cegly pelnej licowej ( 25 cm )do

,powyzej scianka z plyt kartonowo gipsowych wypelniona welna

mineralna dzielaca srodkowe boksy a takze termicznie i akustycznie budynek stajni
na dwie czesci .
Sciany magazynów i pomieszczen zawodników,

obslugi i sanitarne - z cegly pelnej

-12 cm
Sciany boksów

- do wys. 135 cm z cegly licówki

l

powyzej - zabudowa boksów

typowa stalowa powlekana

Dach
W adaptowanych budynkach wykorzystuje sie istniejaca konstrukcje ram stalowych.
Demontuje sie istniejace platwie i pokrycie dachu.
Projektuje sie nowe pokrycie z blach lukowych Florprofile na platwiach stalowych
podbitych od strony wewnetrznej deskami licowymi gr. 18 mm , wypelnienie - folia
paroizolacyjna , welna mineralna 15 cm .
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Od strony wewnetrznej wiezary i konstrukcje stezen oklada sie deskami licowymi

18mm.
Posadzki
- plytki klinkierowe - w czesci komunikacyjnej stajni
- wylewka cementowa zatarta - w boksach koni ze spadkiem w kierunku
komunikacji miedzy boksami, magazynach,

wozowni,

- plytki ceramiczne - w wezlach sanitarnych , pomieszczeniach

zawodników i

stajennych
Sufity podwieszone:
w pomieszczeniach sanitarnych -sufit z plyt kartonowo - gipsowych wodoodporny
malowany farba akrylowa (wys. 2,50 m od poz. posadzki)
Wykonczenie scian wewnetrznych:
Tynki wewnetrzne - cementowo - wapienne malowane scian farba emulsyjna
akrylowa
Pomieszczenia sanitarne:
- plytki ceramiczne do wys. sufitu podwieszonego (2,50 m od poz. posadzki)

· .-

- sufit z plyt kartonowo - gipsowych wodoodporny malowany farba akrylowa (wys.
2,50 m od poz. posadzki)
- wydzielenie kabin wc sciankami i drzwiami typowymi np. typu "EItete"
Wentylacja grawitacyjna:
Stajnie:
- wentylacja grawitacyjna wywiewna - wywietrzak dachowy cylindryczny typu
CAGAWCG400z

podstawa dachowa typu DARCO (Bili) f-my Darco" -Debica

- wentylacja grawitacyjna nawiewna kratki wentylacyjne nad oknami
Pomieszczenia sanitarne:
- ksztaltki ceramiczne wentylacyjne, wentylacja grawitacyjna wzmocniona wg proj. wentylacji mechanicznej.

6.2.2. Adaptacja istniejacego budynku na mieszkania
sluzbowe

i magazyn pasz

Adaptuje sie istniejacy budynek znajdujacy sie pomiedzy stajniami na mieszkania
sluzbowe

poprzez:

l')

- wyburzenie

scian

istniejacej stolarki,

szczytowych

budynku

, demontaz

pokrycia

, demontaz

wyburzenie fragmentów scianek dzialowych, wykucie nowych

otworów okiennych
- zalozenie nowego dachu z blach lukowych "Florprofile"
- ocieplenie scian zewnetrznych
- wymurowanie nowych scianek dzialowych
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Dach
Projektuje

sie nowe pokrycie

dwuwarstwowych

z blach lukowych

trapezowych

LT 70

I

LT 40

np." Florprofile"

Sciany zewnetrzne
Projektuje sie:
- zamurowanie otworów w scianach zewnetrznych cegla kratówka
- oblozenie scian od strony zewnetrznej styropianem - 1O cm , tynk na siatce z
wlókna szklanego
Sciany wewnetrzne - wymurowanie scian dzialowych z cegly kratówki do
wysokosci istniejacej konstrukcji stropu z plyt korytkowych
Stolarka okienna i drzwiowa:
- stolarka okienna drewniana - drewno klejone,
szklenie - zespolone o wspólczynniku-1 ,1
drzwi zewnetrzne - drewniane klejone
drzwi wewnetrzne - pelne drewniane
Posadzki:
- plytki ceramiczne - w nastepujacych pomieszczeniach

:przed pokój , kuchnia,

wc, lazienka , warsztat
- parkiet - pOkoje mieszkalne
Sufity podwieszone:
sufit z plyt kartonowo - gipsowych malowanych farba akrylowa ,w pomieszczeniach
sanitarnych wodoodporny
Wykonczenie scian wewnetrznych:
Tynki wewnetrzne - tynki gipsowe - na mokro
malowanie scian farba emulsyjna akrylowa
W pomieszczeniach sanitarnych: plytki ceramiczne do wys. 2,00 od poz. posadzki
Wentylacja grawitacyjna:
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ksztaltki ceramiczne wentylacyjne

6.2.3. Przewiazki
a. Przewiazki laczace stajnie z hala wielofunkcyjna
Przewiazki laczace budynki stajni z hala wielofunkcyjna

sa budynkami pietrowymi,

niepodpiwniczonymi.
Na parterze znajduja sie:
~w

przewiazce

poludniowej

-

sanitariaty

dla

zawodników

publicznosci

zgromadzonej na trybunach zewnetrznych , przejazd dla koni
- w przewiazce

pólnocnej - pomieszczenia

pomocnicze stajni, przejazd dla koni ,

brama przejazdowa dla samochodów ciezarowych
Na pietrze obu przewiazek zaprojektowane

zostaly pomieszczenia

hotelowe dla

zawodników.

Fundamenty lawy fundamentowe zelbetowe,

sciany fundamentowe - betonowe

Sciany, stropy
Zewnetrzne - murowane z pustaków ceramicznych "porotherm " -30 cm , ocieplone
10 cm warstwa styropianu
Wewnetrzne - murowane z pustaków ceramicznych "porotherm" -11,5 cm
Stropy , klatki schodowe - monolityczne,

zelbetowe .

Stolarka okienna i drzwiowa:
W projektowanym budynku zastosowano okna:
- stolarka okienna drewniana - drewno klejone, szklenie - zespolone o
wspólczynniku:

czesc hotelowa - 1,1

pozostale pomieszczenia - 1,5

Bramy »Crowford
Drzwi wewnetrzne - drewniane pelne, drzwi korytarzowe - na pietrze - stalowe,
szklone o odpornosci ogniowej % h

Posadzki:
- plytki klinkierowe - korytarze komunikacyjne na parterze
- plytki ceramiczne - we wszystkich wezlach sanitarnych,

kotlowniach, punkcie

weterynaryjnym

- plytki ceramiczne - gresowe - klatki schodowe
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- marmoleum

"Forbo"

- wykladzina

dywanowa

- korytarze hotelowe
np. typu ••Komfort" Cortina SB/FS - pokoje hotelowe

Sufity podwieszone:
sufity typu np."Armstrong": w korytarzach i pomieszczeniach
w pomieszczeniach
Wykonczenie

hotelowych

sanitarnych sufit wodoodporny

scian wewnetrznych:

Tynki wewnetrzne - w pomieszczeniach
- w pomieszczeniach

parteru cementowo- wapienne,

pietra - tynki gipsowe - na mokro

plytki ceramiczne - w pomieszozeniach sanitarnych do wys. sufitu podwieszonego
Wentylacja

grawitacyjna:

ksztaltki ceramiczne wentylacyjne, wentylacja grawitacyjna wzmocniona wg proj. wentylacji mechanicznej.
Pomieszczenia

sanitarne

ogólnodostepne:

Wydzielenie kabin wc sciankami i drzwiami typowymi np. typu "EItete"

b. Przewiazki

Konstrukcja

- laczace stajnie i budynek odnowy

biologicznej

- slupy i belki stalbwe , stropy - zelbetowe prefabrykowane

Sciany - kasety stalowe wypelnione welna mineralna,

od zewnatrz plyty tynku , od

wewnatrz plyty kartonowo- gipsowe
Stropodach

- blacha trapezowa na platwiach stalowych , warstwa styropianu ,

papa termozgrzewalna - systerh np. AWA
Sufit podwieszony
Klatki schodowe

-np.Armstrong
- zelbetowe

6.3 .... ADAPTACJA
- ADAPTACJA
NA

ISTNIEJACEJ OBORY NA HALE TRENINGOWA

I ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO

BUDYNKU

POMIESZCZENIA HOTELOWE DLA ZAWODNIKÓW WRAZ

CZESCIA GASTRONOMICZNA

Z

I ZAPLECZEM SOCJALNYM

6.3.1. Adaptacja istniejacej obory na hale treningowa
Adaptuje sie istniejaca obore na hale treningowa hipoterapii poprzez:
- pozostawienie istniejacych fundamentów,

konstrukcji stalowej ramowej , scian

zewnetrznych - z plyt kolbet
- zmiane: pokrycia , slusarki okiennej na stolarke. bram , posadzek
- wyburzenie sciany wewnetrznej dzialowej
- wytworzenie w hali trybuny wewnetrznej podniesionej o 62 cm w stosunku do
zakladanego poziomu posadzki piaskowo-trocinowej

dla koni

- wyburzenie czesci budynku od strony zachodniej i dobudowe zaplecza
hotelowego
Opis budowlany dotyczacy dobudowy zaplecza hotelowego umieszczono w czesci
dotyczacej "adaptacji i rozbudowy istniejacego budynku na
hotelowe dla zawodników wraz

z czescia gastronomiczna

pomieszczenia
i zapleczem socjalnym.

Dach
Projekt zaklada demontaz istniejacego pokrycia i zalozenie nowego z
wykorzystaniem

konstrukcji stalowej ramowej .

Nowe pokrycie projektuje sie z blach lukowych trapezowych
jednowarstwowe
mineralna

LT 40

na platwiach stalowych , wypelnienie miedzy platwiami welna

, szalowanie od strony wewnetrznej deskami licowymi . Zaklada sie

oblozenie deskami licowymi istniejacej konstrukcji stalowej .

Sciany
Projektuje sie uzupelnienie istniejacych scian hali treningowej scian kolbet
pustakami ceramicznymi porotherm 18,8 cm a w scianie szczytowej cegla kratówka

Stolarka okienna i drzwiowa:
- stolarka okienna drewniana - drewno klejone,
- bramy zewnetrzne - drewniane
- drzwi wewnetrzne - drewniane

Posadzki:
- trocinowo- piaskowa wg specjalistycznej receptury
- betonowa zatarta - na trybunie i w pomieszczeniu instruktora hipoterapii
Wykonczenie scian wewnetrznych:
Tynki wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne
Wentylacja mechaniczna
Wentylacja mechaniczna wyciagowa - wg projektu wentylacji mechanicznej

6.3.2. Adaptacja i rozbudowa istniejacego budynku na
pomieszczenia hotelowe dla zawodników wraz

z czescia

gastronomiczna i zapleczem socjalnym
Projekt zaklada adaptacje czesci budynku gospodarczego obecnej farmy oraz jego
rozbudowe na potrzeby hotelu dla zawodników z recepcja,
oraz zapleczem hotelowym

restauracja

- basenem i odnowa biologiczna.

Na parterze budynku znajdowac sie bedzie hall z recepcja

i informacja

restauracja z zapleczem ,sanitariaty .W glebi hallu usytuowano
oraz dzwig windowy ( dla niepelnosprawnych

Osrodka ,

klatke schodowa

) .

W czesci rozbudowanej umieszczono odnowe biologiczna oraz basen , nad którym
zaprojektowano - pomieszczenia: lekarza ,aerobiku, krioterapii, oraz
pomieszczenia kosmetyki i fryzjera.
Konstrukcja :
fundamenty - lawy zelbetowe,

mury fundamentowe - betonowe

sciany - murowane z pustaków ceramicznych "porotherm "
stropy, klatki schodowe - monolityczne
dachy - w czesci hotelowej - lukowe" florprofile " z wypelnieniem welna mineralna,
nad odnowa biologiczna - stropodach stanowiacy zielony dach
w czesci stanowiacej przedluzenie hali ujezdzalni treningowej - hipoterapii
wykorzystuje sie istniejaca konstrukcje ram stalowych przez ich podniesienie i
pokrycie podobnie jak w stajniach i ujezdzalni treningowej - hipoterapii - blacha
lukowa florpofile na platwiach stalowych z podbiciem deskami licowymi (aerobik)
lub niepelnym deskowaniem ( pozostale pomieszczenia)
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Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa
W projektowanym budynku zastosowano:
- slusarke aluminiowa np.Reynaers
- stolarka okienna drewniana - drewno klejone,
- szklenie - zespolone o wspólczynniku:

- 1,1

Drzwi klatek schodowych i korytarzowe ( na pietrze)o odpornosci ogniowej

%h-

stalowe . przeszklone
Drzwi wewnetrzne -drewniane,

pelne

Posadzki:
- kamien naturalny (granit - w hallu, restauracji , oraz jako okladzina w glównej
klatce schodowej,
- plytki ceramiczne - we wszystkich wezlach sanitarnych , basenie i
pomieszczeniach

zaplecza basenu , mokrych pomieszczeniach

odnowy

biologicznej
- marmoleum "Forbo" - korytarze pietra, pomieszczenia odnowy na pietrze
- wykladzina dywanowa np. typu" Komfort" Cortina SB/FS

- pomieszczenia

hotelowe
- wykladzina sportowa - silownia , pomieszczenie aerobiku
Sufity podwieszone:
sufit typu np."Armstrong"-we wszystkich pomieszczeniach

oprócz pomieszczenia

aerobiku
w pomieszczeniach sanitarnych sufit wodoodporny (wys. 2,50 m od poz. posadzki)
Wykonczenie scian wewnetrznych:
I

Tynki wewnetrzne - gipsowe - na mokro
Pomieszczenia sanitarne: plytki ceramiczne do wys. sufitu podwieszonego
( 2,50 m od poz. posadzki)
Wydzielenie kabin wc sciankami i drzwiami typowymi np. typu "Eltete"
Kuchnia oraz pomieszczenia pomocnicze :
Kuchnia oraz wszystkie pomieszczenia pomocnicze kuchni , prócz pom. kierownika
i barku - plytki ceramiczne do wys. 205cm od poz. posadzki
Pomieszczenia gospodarcze,

magazyn poscieli - plytki ceramiczne do wys. 205

Wentylacja grawitacyjna
ksztaltki ceramiczne wentylacyjne, wentylacja grawitacyjna wzmocniona wg proj. wentylacji mechanicznej.
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9.DANE LICZBOWE
Hala wielofunkcyjna
-

powierzchnia zabudowy
powierzchnia uzytkowa
powierzchnia brutto
kubatura

5817,7
7376,9
7657,7
62074

m2
m2
m2
m3

Adaptacja istniejacych obór na stajnie
-

powierzchnia zabudowy
powierzchnia uzytkowa
powierzchnia brutto
kubatura

2850
2562,4
2850
14070

m2
m2
m2
m3

- Adaptacja istniejacego budynku na mieszkania sluzbowe i magazyn pasz
-

powierzchnia zabudowy
powierzchnia uzytkowa
powierzchnia brutto
kubatura

860 m2
716,8 m2
860 m2
3087 m3

Przewiazki
- powierzchnia zabudowy
- powierzchnia uzytkowa
- powierzchnia brutto
- kubatura

625
422,3
1 568
8690

m2
m2
m2
m3

- Adaptacja istniejacej obory na hale treningowa
-

powierzchnia zabudowy
powierzchnia uzytkowa
powierzchnia brutto
kubatura

1 245,9 m2
1136,8 m2
1245,9 m2
7308,3 m3

- Adaptacja i rozbudowa istniejacego budynku na pomieszczenia hotelowe
dla zawodników wraz z czescia gastronomiczna i zapleczem socjalnym
-

powierzchnia zabudowy
powierzchnia uzytkowa ujezdzalni
powierzchnia uzytkowa hali sportowej
kubatura

1263,4 m2
1 880,1 m2
2316,5 m2
8374,3 m3
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