
Remont pokrycia dachu budynku biurowego w  Szczecinie ul. Dębogórska 18 

Zakres robót : 

1. Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej~106mb. 

2. Demontaż rynien metalowych ~55mb 

3. Demontaż rur spustowych metalowych ~24mb 

4. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty 10x10x 350cm. 

5. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku 

6. Wzmocnienie i prawidłowe zamocowanie murłat przy zastosowaniu łączników ciesielskich 

KP2 i dybli stalowych 10x100mm. 

7. Wymiana – deskowania na okapie dachu szer. 30cm, dł. 55mb 

8. Demontaż stalowych rurowych masztów antenowych – 2 szt. 

9. Demontaż kominków wentylacyjnych 

10. Demontaż wyłazu dachowego 

11. Montaż nowych kominków wentylacyjnych – dostawa wykonawca robót. 

12. Osadzenie wyłazu dachowego  80x80cm w połaci dachowej – dostawa wykonawca robót. 

13. Usunięcie starej papy na dachu. 

14. Ułożenie papy izolacyjnej na gwoździe papowe 

15. Montaż kontrłat 2,5x5cm na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm 

~135m
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16. Montaż łat pod blachodachówkę - łaty 4x6 cm ~135 m
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17. Rynny dachowe półokrągłe o śr. 13 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z tytan-

cynku dł.55mb 

18. Sztucer - z blachy z tytan-cynku 

19. Montaż taśmy wentylacyjnej okapu ~55mb. 

20. Rury spustowe okrągłe o śr. 11 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z tytan-cynku 

21. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm - pas podrynnowy i 

nadrynnowy ~55mb 

22. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – przyścienne 

23. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm - opaska dociskowa z 

wykonaniem wcięcia i uszczelnieniem 

24. Pokrycie dachów  blachą powlekaną dachówkową na łatach ~135m
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25. Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów i taśmy pod gąsior 

26. Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 2,0 m 



27. Przewody instalacji odgromowej naprężane z uchwytami 

28. Rozebranie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 10 cm stropu na poddaszu ~101m
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29. Ułożenie folii paroizolacyjnej na stropie klejonej taśmą dwustronnie klejącą 

30. Izolacje cieplne  z wełny mineralnej  z płyt układanych na sucho gr. 15 cm ~101m
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31. Izolacje cieplne z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 15 cm - druga 

warstwa 

32. Wykonanie poziomych pomostów  - od schodów strychowych do wyłazu dachowego- 

zabezpieczenie przed zadeptaniem izolacji z wełny ( dwie leżnie równoległe z drewna o 

przekroju 30x6cm i podest z deski gr. 28mm. Szerokość podestu 80cm, dł. 11mb). 

33. Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m-  montaż, 

demontaż, koszt dzierżawy 

34. Wywóz gruzu, papy  z rozbiórki dachu, komina   

35. Wywóz i utylizacja wełny mineralnej  

 

  


