
Fasada szklana w systemie aluminiowym

Ruszt z elementów stalowych 
(siatka zgrzewana ocyknowana 
pod pnącza zimozielone)

Płyta włókno-cementowa np. Equitone w kolorze naturalnego
betonu

siatka elewacyjna np. Progress Architektura, model Sagittarius
P11320

-1.30

-0.23

+0.87 +0.81

-0.23

-1.30

+3.37

+6.68

+9.99

+13.51

+0.87

Płyta włókno-cementowa np. Equitone w kolorze naturalnego
betonu

-11.32

-5.00
-4.60

+0.52

-0.40

+0.87

-4.82

+0.87

Pokrycie z blachy w kolorze naturalnym i
wykończeniu matowym, np. blacha aluminiowa
malowana proszkowo w kolorze RAL 9006 lub
blacha tytanowo-cynkowa z naturalną patyną

-12.00

Fasada szklana w systemie aluminiowym

Zadaszenie szklane w systemie aluminiowym, na podkonstrukcji wg projektu konstrukcji stalowych

LEGENDA:

Panele elewacyjne w kolorze naturalnego 
betonu np. EQUITONE NATURA

Siatka elewacyjna np. Progress Architektura, 
model Sagittarius P11320

Fasada szklana w systemie aluminiowym

Ruszt z elementów stalowych

(siatka zgrzewana ocyknowana pod pnącza zimozielone) PROJEKT BRANŻA BUD. NR RYS. REW. DATA SKALA

BRANŻA: FAZA OPRACOWANIA:

TYTUŁ RYSUNKU:

SPRAWDZAJĄCY: PODPIS:

GŁÓWNY PROJEKTANT: PODPIS:

TEMAT:

ADRES INWESTYCJI:

Fort Polska Sp. z o.o.
ul. Nowotoruńska 8
85-840 Bydgoszcz
tel.(48) 52 361 46 46
e-mail: poczta@fort.pl

INWESTOR:

BIURO PROJEKTOWE:

ul. Swarożyca 5
71-601 Szczecin

TEATR POLSKI W SZCZECINIE

PROJEKTANT:

ZESPÓŁ:

1 15.01.2021 1 : 100

mgr inż. arch. Aleksandra Wełna
20/KPOKK/2017

2378 AR BN 251

PROJEKT WYKONAWCZYARCHITEKTURA

Elewacja południowa

mgr inż. arch. Katarzyna Świst - Grodowska
KPOKK IARP 84/2012

Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Polskiego wraz z
infrastrukturą techniczną, zjazdem i parkingiem dla samochodów
osobowych przy ul. Swarożyca 5 w Szczecinie (działki: nr 8/4, 10/1,
10/12, 10/14, 13/1, 13/2, 16, 17/1, 22/1, 8/3, 10/6 obręb 1028)

Ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin

mgr inż. arch. Adriana Kurek, mgr inż. arch. Weronika Węgierska,
mgr inż. arch. Justyna Wójcik, mgr inż. arch. Marta Kowalewska,
mgr. inż. arch. Jolanta Kowalska

mgr inż. arch. Agata Zielińska
14/KPOKK/2019

REW. OPIS DATA OPRACOWANIE
0 Wydanie pierwsze 30.11.2020 AWEL
1 Rewizja 01 - zmiany w chmurkach 15.01.2021


	Sheets (Arkusz)
	212 - Rzut sufitu poziom -16.90
	213 - Rzut sufitu poziom -12,00
	214 - Rzut sufitu poziom -8,50
	215 - Rzut sufitu poziom -5,00
	230 - Rzut posadzki poziom -12,00
	231 - Rzut posadzki poziom -8,50
	232 - Rzut posadzki poziom -5,00
	233 - Detal wykończenia cokołów
	239 - Detal montażu ścian g-k
	243 - Beton architektoniczny -  kłady ścian
	250 - Elewacja północna
	251 - Elewacja południowa
	252 - Elewacja wschodnia
	253 - Elewacja zachodnia
	254 - Strefa wejściowa
	256 - Detal fasady S-O2 - tył budynku
	257 - Połączenie z BZ
	262 - Kłady elewacji - komin sceniczny
	263 - Detal świetlika dachowego
	266 - Zmiany ukształtowania skarpy od ul.Kapitańskiej
	309 - Aranżacja - Aksonometrie sali głównej
	310 - Aranżacja - Rzut sali eksperymentalnej
	311 - Aranżacja - Sufit sali eksperymentalnej
	312 - Aranżacja - Przekroje sali eksperymentalnej
	313 - Aranżacja - Rozwinięcie ścian sali eksperymentalnej
	315 - Aranżacja - Rzut sali szekspirowskiej -8,50
	316 - Aranżacja - Rzut sali szekspirowskiej -5,00
	317 - Aranżacja - Sufit sali szekspirowskiej -8,50
	318 - Aranżacja - Sufit sali szekspirowskiej -5,00
	319 - Aranżacja - Przekroje sali szekspirowskiej
	320 - Aranżacja - Rozwinięcie ścian sali szekspirowskiej
	321 - Aranżacja - Aksonometrie sali szekspirowskiej
	322 - Aranżacja -Toaleta męska - kłady
	323 - Aranżacja - Toaleta męska - rzut
	325 - Aranżacja -Toaleta niepełnosprawni - kłady i rzut
	326 - Aranżacja -Toaleta damska - kłady
	329 - Detal balustrady klatki schodowej cz.1
	330 - Detal balustrady klatki schodowej cz.2
	331 - Detal balustrady klatki schodowej cz.3
	332 - Detal balustrady klatki schodowej cz.4
	333 - Detal balustrady obejścia sali szekspirowskiej
	334 - Detal balustrad sali szekspirowskiej
	335 - Wykończenie balustrad sali szekspirowskiej
	336 - Fasady szklane wewnętrzne - rzuty
	337 - Fasady szklane wewnętrzne - kłady
	338 - Detal balustrady schodów Foyer
	344 - Detal balustrady widowni sali głównej - 1
	345 - Detal balustrady widowni sali głównej - 2
	346 - Aranżacja pom. -3.03 (KASY DOZÓR SKLEP)
	357 - Aranżacja pom -1.28 (Charakteryzatornia)
	358 - Aranżacja pom. -1.17 (Garderoba)
	360 - Zestawienie hydrantów


