
Zestawienie powierzchni i materiałów 

 
Kostka betonowa  126,00 m²  

 Koska typu „Holland”, gr. 6 cm kostka z mikrofazą, kolor: szary o wym. 20x10 cm  
  

 4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4  
126,00 m²  

 15 cm – kliniec, kruszywo łamane 0/31,5; stabilizowane mechanicznie 
126,00 m²  

 5 cm - podsypka żwirowa, warstwa odsączająca 
126,00 m²  

Obrzeża betonowe 6x20x100 cm, kolor: szary 162,00 mb  

 Ława betonowa dla obrzeży 
162,00 mb 7,60 m³ 

Krawężniki   

 Krawężnik drogowy 
 identyczny z istniejącym, 30x15x100 cm, kolor szary 3 szt.  

 Krawężnik drogowy "najazdowy" 
 identyczny z istniejącym, 22x15x100 cm, kolor szary 5 szt.  

 Krawężnik drogowy "skośny" prawy 
 identyczny z istniejącym, 22/30x15x100 cm, kolor szary 2 szt.  

 Krawężnik drogowy "skośny" lewy  
 identyczny z istniejącym, 22/30x15x100 cm, kolor szary 1 szt.  

 Ława betonowa dla krawężników  
8,7 mb 1,05 m³ 

Ławka  12 szt.  

bez oparcia i bez podłokietników stalowo drewniana 

Konstrukcja stalowa z profili 40x40x2mm, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Siedzisko z szczebli z drewna iglastego 
szlifowanych, frezowanych, zabezpieczonego podkładem i lazurą do drewna w kolorze palisander. Grubość deski 4 cm, Szerokość deski 8 cm. 
Ławka montowana do fundamentu za pomocą nierdzewnych śrub montażowych. Wymiary: długość: 180 cm; wysokość całkowita: 45 cm; 
szerokość całkowita: 48 cm  

  



 Fundament wymiary: 80x50x20 cm (0,08 m3) 
24 szt. 1,92 m³ 

 Kotwa montażowa chemiczna (4 szt. na każdą z ławek) 
48 szt.  

Kosz 3 szt.  

Stalowo drewniany o pojemności 65 litrów. Konstrukcja wykonana z kątownika 30 x 30 x 2 mm oraz blachy, ocynkowany i malowany proszkowo, 
kolor: czarny RAL 9005. Zamykane na kluczyk drzwiczki z deseczek z drewna iglastego w kolorze palisander. Wkład, pojemnik na odpadki, 
ocynkowany. Deski szlifowane, frezowane, malowane podkładem i lazurą do drewna dającego efekt półpołysku. Kosz montowana do fundamentu 
za pomocą nierdzewnych śrub montażowych. 

  

 Fundament wymiary: 20x50x50 cm (0,05 m3) 
3 szt. 0,15 m³ 

 Kotwa montażowa chemiczna (4 szt. na każdy kosz)  
12 szt.  

Trawnik 403,00 m²  

 Ziemia żyzna gr. 10cm 
403,00 m²  

Grys granitowy  16-22 mm, szary, gr. 4-5 cm 285,00 m²  

Agrotkanina - łączna powierzchnia skarp, nawierzchni przepuszczalnej z grysu oraz rabat. 478,00 m²  

   

Balustrada nr 1    

 Słupki - profil 40x40 ze stali malowanej proszkowo, KOLOR: czarny mat 
9 szt.  

 Pochwyt  - profil Ø50 mm ze stali malowanej proszkowo, KOLOR: czarny mat 
1 szt. 8,00 mb 

 Wypełnienie z prętów stalowych  -  Ø10 mm 
 malowanych proszkowo, KOLOR: czarny mat 7 szt. 56,00 mb 

Balustrada nr 2    

 Słupki - profil 40x40 ze stali malowanej proszkowo, KOLOR: czarny mat 
11 szt.  

 Pochwyt  - profil Ø50 mm ze stali malowanej proszkowo, KOLOR: czarny mat 
1 szt. 10,00 mb 

 Wypełnienie z prętów stalowych  -  Ø10 mm 
 malowanych proszkowo, KOLOR: czarny mat 7 szt. 70,00 mb 

 Fundament wymiary:  120x20x20 cm (0,048 m3)  
11 szt. 0,528 m³ 

 


