
  MYTÍ BÍLÉHO A ČERNÉHO NÁDOBÍ - POŽADAVKY NA PŘIPRAVENOST - STAVBA 22.11.2019

1) V prostoru bílého nádobí a nově vzniklého černého nádobí je nutné zabezpečit dle podkladů pro
sanitu a elektro prostupy ze suterénu pro odpady vody, přívody vody a elektrické vývody nutné pro
dopojení nových myček, změkčovačů, dřezů, přesouvaných dřezů apod.

2) Podlahový rošt 2000/500 nad gulu – gule usazena pod úrovní podlahy, 
 vsadit celonerezovou vanu včetně nerez gule s protizápachovou
    uzávěrou, osadit nerezovým vyndávacím pochozím roštem
    dle nutnosti děleným (např. 2x 1000/500)

Orientační nákres podlahové vpusti s roštěm:

KOLMÝ NEBO VODOROVNÝ VÝVOD TRUBKY + JEJÍ PRŮMĚR 70 MM NEBO 100 MM

 - URČÍ PROFESE PRO KANALIZACI

3) zabezpečení opásování rohů v zázemí gastroprovozu, kryty zamezí zbytečnému 
odírání a případnému rozbití obkladů. (zakresleno)

4) Vybourání příčky z místnosti 079 do chodby 053 
Zarovnat stěny, podlahy a sjednotit podhled.

5) Nová příčka včetně dveří (min. 1000 mm šířka), vznik nové místnosti 053A na úkor chodby 053.
Dveře protipožární, prosklené.

6) Nová příčka v místnosti 079 včetně přívodů vody a odpadů (viz. podklad sanita)
a elektrických zásuvek (viz. podklad elektro). Vznik nové místnosti 079A (černé nádobí) na úkor
místnosti 079. 

7) Vybudování průchodu mezi stávajícím prostorem černého nádobí a nově vzniklým
prostorem 079A  určeným pro umístění myčky černého nádobí a mytí vozíků. Provedení určí stavba.

8) Veškeré nově vzniklé prostupy, vchody, příčky je nutné začistit, zarovnat.
V nově vzniklých místnostech 053A a 079A: 

 - obložit stěny keramickým obkladem do v 2000 mm,
 - položit protiskluzovou dlažbu (zohlednit vpusť s roštem)
 - sjednotit provedení podhledů
 - vymalovat

provedení stejné jako v ostatních prostorách gastronomického provozu. 

9) Do všech místností musí být bezbariérový přístup. (nezakresleno)

10) Stávající části gastronomického provozu (tzn. zejména prostor bílého nádobí):
 - opravit keramický obklad
 - opravit protiskluzovou dlažbu
 - vymalovat

11) Stávající linku stolů z místnosti 079 demontovat, a následně namontovat.
Při demontáži nutná kontrola stávajících vývodů a vytvoření nových tak, aby odpovídaly.


