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1. Na jakim etapie znajduje się budowa?

2. Proszę podać nazwę projektu budynku z bazy projektów gotowych (nie dotyczy projektów indywidualnych):

3. Gdzie przewidziana jest lokalizacja rekuperatora i pionów wentylacyjnych?

4.  Jakie jest preferowane prowadzenie kanałów wentylacyjnych dla każdej z kondygnacji  
(w suficie podwieszanym / na stropie wyższej kondygnacji / inne)?

parter:

piętro/poddasze:

(Wpisz dodatkową nazwę kondygnacji) 

5. O jaką wysokość planowane jest obniżenie sufitów?

parter:

piętro/poddasze:

6. Jaka jest grubość stropów dla każdej kondygnacji?

piętro/poddasze:

strych:

7.  Jaka będzie grubość styropianu w warstwie izolacji stropu poddasza/piętra  
(dotyczy prowadzenia rur po stropie: minimum 5 cm dla rur Ø 50 mm i 8 cm dla rur Ø75 mm)?

8.  Jaka jest wysokość pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach?

parter:

piętro/poddasze:

(Wpisz dodatkową nazwę kondygnacji) 
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9. Czy pomieszczenie strychu będzie użytkowane? Jakie będzie jego przeznaczenie? (jeżeli dotyczy)

10. Gdzie zostanie umieszczony wyłaz na strych? (jeżeli dotyczy)

11. Która strona budynku znajduje się od północy oraz która strona wystawiona jest na czystą okolicę? 
strona północna:  strona na czystą okolicę:  

 12. Jaki rodzaj kotła będzie zamontowany w kotłowni? Czy będzie tam wykonana wentylacja grawitacyjna?

13. Która sypialnia przeznaczona jest dla dwóch osób?

14. Czy w pomieszczeniu pod schodami ma znajdować się wyciąg wentylacji mechanicznej? (jeżeli dotyczy)

15. Czy nastąpiły zmiany w stosunku do przesłanego projektu, w tym zmiany przeznaczenia pomieszczeń?

16. Czy jakieś pomieszczenie zostało zlikwidowane?

17. Dodatkowe informacje:

UWAGA! PROSIMY DOKŁADNIE OPISYWAĆ WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU  
DO ORYGINALNEGO PRZESYŁANEGO DO NAS PROJEKTU.
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