
NOTE:

Alle ubenævnte mål er i mm.
Alle koter er relative.
Måltagning må ikke foretages på tegningen.

SIGNATURFORKLARING:

Særskilt nedbrydningsentreprise
(bygherreleverance)

Nedbrydning Murer/Tømrer
Arbejde

Facade mod Øst

Entreprise grænse Entreprise grænse

Eksisterende gavlvinduer
renoveres.

Vinduer føres tilbage til tidligere
størelse og udføres efter
nuværende isoleringskrav.
Sålbænk som eksisterende gul
hasle klinke.

Nye vinduer og døre
efter nuværende
isoleringskrav

Eksisterende huller udmures
og nye vinduer isættes

Nuværende indgangsdør
erstattes med nyt vinduesparti
og hæves som tidligere
indvejningsport.

Nuværende
Vinduer ændres
til nye
adgangsdøre.

Nuværende langsgående
vindue ændres til fire
lodretgående vinduer.

Eksisterende
huller udmures.

Indtrukket felt
pudset mørtel
lys farve Murfelt indtrukket 30 mm i

forhold til indtrukket bånd.

Eksisterende støbejernsvinduer
i tag udtages og lægges i depot.

Perron udføres i
stål med
egetræsbelægning.

Murbånd indtrukket 30 mm.
Udføres ved alle vinduer og
døre.

Eksisterende
vindue Eksisterende

dør

Skorsten omfuges og bånd
renoveres. (særskilt tilbud.)Betongesims repareres.

Ventilationshuller udmures og
pudses.
Det hele filtses i lys farve.
Farve aftales endeligt med Ark.

Murfelt indtrukket 30 mm i
forhold til indtrukket bånd.

Facade mod Nord

Entreprise grænse Entreprise grænse

Eksisterende tilbygning fjernes
og der opmures ny ydervæg
jvf. 1-20

Eksisterende murstykke
nedbrydes og mur reetableres
jvf.1-20

Tidligere indervæg beklædes med
plan eternit efter nedbrydning af
bygningsafsnit.
Opsætningsmønster som anvist
på tegning skal følges.

Ny tagkonstruktion opbygges
jvf. beskrivelser.

Varegård opført som
plankeværk af lister

Nyt indgangsparti type som
anført i tømrerbeskrivelse. Ny vareindleveringsport .

Eksisterende tagkonstruktion
nedbrydes.

Pap på eksisterende
tagkonstruktion fjernes og
ekstra isolering pålægges
samt påsvejsning af ny pap.

Eksisterende stern afsluttes
mod ØstEksisterende ventilationshuller

lukkes.
Eksisterende ventilationshuller
lukkes.

Ny stern etableres

Angiver eksisterende huller
som lukkes inden opsætning
af eternitbeklædning.

Angiver eksisterende huller
som lukkes inden opsætning
af eternitbeklædning.

Angiver eksisterende huller
som lukkes inden opsætning
af eternitbeklædning.

Angiver eksisterende huller
som lukkes inden opsætning
af eternitbeklædning.

Skorsten omfuges og bånd
renoveres. (særskilt tilbud.)

Nyt vindue type HS Hansen
Millennium.

Ny stern etableres

Nye vinduer i toilet og
velfærdsrum, udføres som
vinduer mod øst, men med
oplukbart felt i nederste del.

Vinduer udføres efter
nuværende isoleringskrav.
Udføres med 2 stk.
terrassedøre  og 2 stk.
facadedøre.

Eksisterende gavlvinduer
renoveres.

Huller i tagbelægning
udbedres.

Gavltrekant omfuges
og befæstigelse til
spær udbedres.

Eksisterende halvtag fjernes.
Nyt tag udføres som
eksisterende tegltag.

Facade mod Vest

Entreprise grænse Entreprise grænse

Eksisterende støbejernsvinduer
i tag udtages og lægges i depot.

Betongesims repareres og
filtses i lys farve.Betongesims repareres og

filtses i lys farve.

Murfelt indtrukket 30 mm i
forhold til indtrukket bånd.

Armeret betonbjælke
der diamantskæres.

Skorsten omfuges og bånd
renoveres. (særskilt tilbud.)

Eksisterende tilbygning fjernes
og der opmures ny ydervæg
jvf. 1-20

Facade mod Syd

Entreprise grænse Entreprise grænse

Nyt vindue isættes
type HS Hansen Millennium.

Eksisterende dør udtages og
hul udmures.
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