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OPIS TECHNICZNY 

1.1 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

- projekt wnętrza czytelni – opis, rysunki techniczne i wizualizacje, projekty mebli. 

1.2 Założenia projektowe 

Naczelną ideą opracowanego projektu jest takie połączenie elementów wykończenia wnętrz, aby 

wydobyć zabytkowy charakter budynku przy jednoczesnym zastosowaniu nowoczesnych 

rozwiązań i materiałów. 

Projektowany efekt opiera się na konsekwentnym utrzymaniu przytulnego charakteru wystroju: 

- szaro – białej kolorystyki ścian,  

- drewniane meble i podłoga – ocieplenie wnętrza, 

- płyta cegłopodobna – nawiązanie do tradycji i historii budynku, 

- obrazy (grafiki) – budynek w którym znajduje się czytelnia na przestrzeni lat. 

- wprowadzeniu koloru bordowego (ciemna czerwień) – ożywienie wnętrza i wprowadzenie 

koloru w dodatkach, 

 

Integralną częścią projektu są oprawy oświetleniowe oraz meble widoczne na 

wizualizacjach. Ich forma, kolorystyka oraz materiał z którego je wykonano, w połączeniu z 

wykończeniem ścian i podłóg, nadają wnętrzom pożądany przez Projektanta charakter. 

UWAGA: 

1. Przy sporządzaniu projektu Projektant wykorzystał konkretne produkty – meble, oprawy 

oświetleniowe, płytki ścienne, bez czego niemożliwe byłoby stworzenie wiarygodnej 

wizualizacji projektowanych wnętrz. 

2. Inwestor dopuszcza zamianę poszczególnych projektowanych elementów wykończenia lub 

wyposażenia wnętrz będących przedmiotem niniejszego opracowania, pod warunkiem utrzymania 

projektowanego efektu wnętrzarskiego i zachowania parametrów technicznych i jakościowych nie 

gorszych niż w przykładowych zestawieniach. 

3. Pojawiające się w opisie propozycje wykonania poszczególnych prac zawierają wytyczne 

odnośnie użytych materiałów budowlanych - można przyjąć materiały z opisu lub porównywalnej 

jakości. 

  



1.3 Czytelnia 

1.3.1 Ściany i sufity 

Należy usunąć istniejącą boazerię oraz regały i zabudowy grzejników. Ściany pomieszczenia 

pomalować na kolor biały, pod sufitem pas szarości szerokości 50 cm. Ściana z przesuwanymi 

drzwiami szarość do linii drzwi. Proponuje się farby firmy Tikkurila lub Beckers o podwyższonej 

odporności na zabrudzenia oraz z wielokrotnym cyklem zmywalności. 

Na ścianach miedzy oknami (dwa pasy) oraz na ścianie za regałami na czasopisma projektuje się 

położenie płytki imitującej cegłę np. Płytka Stegu cegłopodobna – COUNTRY 610 (cena ok 

56,00-60,00 zł/m2). 

1.3.2. Podłogi 

Należy wycyklinować istniejący parkiet oraz polakierować. 

1.3.3. Stolarka 

Stolarka okienna bez zmian. 

Stolarka drzwiowa. Drzwi pomiędzy czytelnią a magazynem – drzwi przesuwne (system 

przesuwny naścienny – drzwi pełne).  

Drzwi wejściowe do czytelni ze względu na swój historyczny charakter pozostają bez zmian 

należy je oczyścić (piaskowanie) oraz odmalować. 

1.3.4 Elementy wyposażenia 

Oświetlenie – ilość opraw skonsultować z elektrykiem. 

Zaprojektowano 4 dekoracyjne oprawy – np. lampa NOWODVORSKI Viviane White 6391 

(średnica 50 cm) cena ok 230 zł. 

http://allegro.pl/nowoczesny-plafon-viviane-lampa-sufitowa-od-reki-i6695891808.html. 

 

Meble systemowe regały – wybrane z sklepu internetowego www.legrant.pl 

Regał A - regał na czasopisma proste półki C  

http://www.legrant.com.pl/regal-na-czasopisma-proste-polki-c-id-717.html 

Regał B – regał na czasopisma skośne uchylne półki E 

http://www.legrant.com.pl/regal-na-czasopisma-skosne-uchylne-polki-e-id-719.html 

Regał C – regał na czasopisma proste półki z szafką D 

http://www.legrant.com.pl/regal-na-czasopisma-proste-polki-z-szafka-d-id-718.html 

 

Pozostałe meble zaprojektowane według indywidulanego projektu (do wykonania przez stolarza). 

- lada  

- zabudowy grzejników szt. 3 

- biurka pod oknami szt. 2  

http://allegro.pl/nowoczesny-plafon-viviane-lampa-sufitowa-od-reki-i6695891808.html
http://www.legrant.com.pl/regal-na-czasopisma-proste-polki-c-id-717.html
http://www.legrant.com.pl/regal-na-czasopisma-skosne-uchylne-polki-e-id-719.html
http://www.legrant.com.pl/regal-na-czasopisma-proste-polki-z-szafka-d-id-718.html


 

 

4. Wizualizacje



 

 



 

 



 

 

 

 

5. Rysunki 
Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5 

Załącznik nr 6  



 

 

 

6. Meble 
Załącznik nr M-1 

Załącznik nr M-2 

Załącznik nr M-3 

Załącznik nr M-4 

Załącznik nr M-5 

Załącznik nr M-6 

Załącznik nr M-7 

 

 

  



Lada - biurko 

 

 



Zabudowy grzejników 3 sztuki 

 

Biurko 2 sztuki 

 


