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FAMILIA BRADLEY

REABILITARE CORP DE CLĂDIRE, REPARAȚII ȘARPANTĂ ȘI
ÎNVELITOARE, CONVERSIE POD ȘI PIVNIȚĂ ÎN SPAȚII DE
LOCUIT, AMENAJĂRI INTERIOARE@52,5/29,7
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_Jgheab - tablă Rheinzink -
role 0.7mm, culoare gri grafit

_Tablă Rheinzink - role 0.7mm gri grafit
_Covor aerisire cu folie difuzie
cu rol de hidroizolație - VAPOZINC - 8 mm
_OSB ecologic
_Căpriori existenți (aruncători) 11x15cm

_Cornișă profilată
din mortare pe bază de
var hidraulic

_Lobby intrare -
structura existentă

din metal și sticlă
va fi înlocuită
cu una nouă

(cf. detaliu D 01)

_Fereastră existentă,
reabilitată,

cu tâmplărie din lemn
și geam termoizolant

Ferestre Velux 78x180 cm

_Lucarnă cu finisaj din
tablă Rheinzink, role 0.7mm,

culoare gri grafit

_Pardoseală existentă reabilitată - parchet lemn
_Astereală
_Grinzi din lemn
_Pat de nisip și scorie
_Pământ argilos compactat
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_Învelitoare țiglă ceramică ascuțită
_Șipci și contrașipci 2.5x5cm
_Folie de protecție/difuzie
_OSB ecologic
_Căpriori 10x20cm, cu termoizolație panouri rigide
din vată minerală 20cm montate între căpriori
_Folie barieră de vapori
_Astereală 2cm / OSB ecologic
_Tencuială și zugrăveală
cu mortare pe bază de var,
cu armătură de stuf
_Căpriori existenți 11x15cm

_Zidărie de cărămidă
cu mortar de var,
tencuită și zugrăvită
cu mortare
pe bază de var

_Fereastră Velux 78x90 cm

_Horn din zidărie din cărămidă,
cu tencuială și zugrăveală
pe bază de var, cu învelitoare
din țiglă ceramică ascuțită

_Scara existentă pe care se face
accesul în mansardă,
din grinzi de brad,
se va reabilita

_Coame ceramice așezate pe
pat de mortar de var hidraulic

_Pardoseală - plăci ceramice
_Șapă din mortar de var hidraulic

cu armătură de fibră de sticlă
(+încălzire în pardoseală)

_Placă existentă din beton
completată cu o șapă cu

armătură de fibră de sticlă
_Pământ argilos compactat

_Pardoseală - plăci ceramice
_Șapă suport

_Sistem pentru încălzire în pardoseală
_Șapă din mortar de var hidraulic cu armătură de fibră de sticlă

_Astereală
_Grinzile din lemn ale planșeului existent

_Astereală
_Tencuială cu mortare pe bază de var, cu armătură din stuf

_Zugrăveală cu mortare pe bază de var

_Pardoseala existentă din cărămidă
va fi curățată, piesele deteriorate se vor înlocui
_Finisare cu o rășină epoxidică pentru
consolidarea suprafețelor

Ventiloconvector de pardoseală
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50/2018 -
Etapa III

Acest proiect face parte dintr-un proiect mai amplu de reabilitare și conversie a acestei clădiri:
Etapa I - Lucrări în regim de urgență de reabilitare a învelitorii și coșurilor de fum ale clădirii din str. Castelului nr. 66, apart.2A, Brașov.

Etapa II - Reabilitare învelitoare, sistem de îndepărtare a apelor pluviale, fațade și poartă - în baza legii 166/2016.
Etapa III - Reabilitare corp de clădire, reparații șarpantă și învelitoare, conversie pod și pivniță în spații de locuit, amenajări interioare.


