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PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem inwestycji jest koncepcja projektowa hali sportowej wraz z obiektami
dydaktycznymi w Chojnicach przy ul. Świętopełka.
LOKALIZACJA BUDYNKU NA DZIAŁCE:
Na działkę, od strony zachodniej, prowadzić będzie droga pożarowa prowadząca do
placu manewrowego dla wozów strażackich. Droga zlokalizowana jest w południowej
części działki i biegnie wzdłuż dłuższej części budynku sali sportowej.
Budynek zlokalizowany będzie w centralnej części działek objętych opracowaniem z
wejściem głównym zlokalizowanym od południowej strony.

MIEJSCA PARKINGOWE
Na terenie projektuje się 33 miejsca parkingowe (w tym 4 miejsca parkingowe dla
osób niepełnosprawnych ).

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU:
Przedmiotem opracowania jest sala sportowa wraz z budynkami dydaktycznymi.
Obiekt jest jedno i dwukondygnacyjny. Główne wejście do budynku znajduje się od
strony południowej i prowadzi do hallu wejściowego i szatni. Po lewej stronie
znajduje się również pracownia OZE oraz węzeł. W sąsiedztwie Sali gimnastycznej
znajdują się magazyn sprzętu sportowego, 4 oddziały szatniowo- sanitarne, toaleta
ogólnodostępna, siłownia oraz sala fitness.
Na piętrze budynku zaprojektowano pokój nauczycielski oraz dwa laboratoria
mechatroniki wraz z zapleczami.
W sali gimnastycznej przewidziano trybuny rozkładane na 100 miejsc siedzących.

POWIERZCHNIA I KUBATURA:
kubatura: 9677,9 m3
powierzchnia zabudowy: 608,7 m2
powierzchnia użytkowa: 1465,2 m2
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FORMA BUDYNKU
Zaprojektowany obiekt składa sie z dwóch charakterystycznych brył. Pierwszą
stanowi łukowo przekryta wiązarami z drewna klejonego sala sportowa. Drugą bryłą
o rzucie w kształcie litery L jest w części dwukondygnacyjny budynek zawierający
pomieszczenia użytkowe, pomocnicze i techniczne wykonany w technologii
tradycyjnej.
Projektowana bryła jest dynamiczną, nowoczesną formą prezentującą najwyższej
jakości współczesną architekturę.
UKŁAD KONSTRUKCYJNY - OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWYCH:

HALA SPORTOWA:
Główne elementy nośne hali zaprojektowane zostały z drewna klejonego. Elementy
ustawione zostaną na betonowych podporach i betonowych stopach
fundamentowych. Wysokość hali wyniesie 9,11m. Pomiędzy wiązarami rozpięte
zostaną elementy płatwi z drewna klejonego – ilość i dokładne rozstawy – wg
zaleceń producenta . Dodatkowo skrajne elementy dachu będą zostaną usztywnione
elementami ściągaczy stalowych. Na wiązarach ułożona i przytwierdzona zostanie
blacha trapezowa stalowa do której zamocowana zostanie wełna mineralna. Na
wierzchniej stronie dachu również pojawi się blacha tytanowo – cynkowa.
CZĘŚĆ DWUKONDYGNACYJNA:
Budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej:
Ściany fundamentowe - bloczki betonowe M6- gr 25,0 cm
Ściany nośne parteru i piętra – bloczki Ytong lub suporex gr. 24,0 cm
Ściany działowe – SILKA LUB SUPOREX gr 10,0 cm
Wieńce, podciągi i nadproża żelbetowe.
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