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șef proiect

poiectat

desenat

nr. planșă

faza de pr.

proiect nr.

07.2019

data

scarasemnăturanume

Arh. Silvia DEMETER-LOWE

Arh. Ioana BÂRSĂȘTEANU

beneficiar:

str. Castelului nr.66, mun.Brașov, jud.Brașov

Str. Măcin nr.4A, mun.Brașov, jud.Brașov, România
J08/2357/2007 - 22333928

tel./fax: 0040-(0)268 - 513.421
mobil: 0040-(0)727.204.949

e-mail: contact@silviademeter.ro

Arh. Silvia DEMETER-LOWE

specificație titlu proiect:

titlu planșă:

FAMILIA BRADLEY

A.C.
REABILITARE CORP DE CLĂDIRE, REPARAȚII ȘARPANTĂ ȘI
ÎNVELITOARE, CONVERSIE POD ȘI PIVNIȚĂ ÎN SPAȚII DE
LOCUIT, AMENAJĂRI INTERIOARE

amplasament:

@59,40/42,00
1/50

17-Bucatarie
pard.: caramida
A: 21,782 m2

15-Hol
pard.: caramida
A: 5,288 m2

13-Hol
pard.: caramida
A: 5,518 m218-Dormitor

pard.: caramida
A: 12,276 m2

20-Livingroom+diningroom
pard.: caramida
A: 71,639 m2
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 tablă
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lucarnă
 tablă

Mașină
spălat
vase

12 tr.
hctr= 21.41 cm

17 tr.
hctr= 22.05 cm

scarasemnăturanume

beneficiar:
amplasament:

Str. Măcin nr.4A, mun.Brașov, jud.Brașov, România
J08/2357/2007 - 22333928

tel./fax: 0040-(0)268 - 513.421
mobil: 0040-(0)727.204.949

e-mail: contact@silviademeter.ro

specificație titlu proiect:

nișă la h=140,
hnișă=50cm

sticlă
teropan cu
bandă led

cutii
depozitare

divan
(cutie depozitare dedesubt)

C C'

B
B' A

A'
16-Baie
pard.: caramida
A: 6,00  m2

14-Oficiu
pard.: caramida
A: 2,30  m2

19-Baie
pard.: ceramică
A: 5,430 m2

VEZI
DETALIUL 50_3
(suprafață vitrată
deasupra intrării)

Zidărie
de cărămidă
(cărămidă
reciclată)

ușă cu grilă
de ventilație

T.
E.

grinzi ale structurii existente

ghena instalații M3
(ref. proiect instalații)

ghenă instalații M4
(ref. proiect instalații)

ghena instalații M2
(ref. proiect instalații)

PLAN MANSARDĂ - PROPUNERE 03

50/2018 -
Etapa IIIAcest 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.


