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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa siłowni plenerowej na terenie Krajowego
Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

2. Podstawa opracowania.

Podstawą poniższego opracowania jest:
- wytyczne i uzgodnienia z użytkownikiem,
- mapa do celów projektowych,
- obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej
- pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejącego

3. Charakterystyka obiektu.

3.1. Lokalizacja

Projektowana siłownia zlokalizowana jest na działce nr 7734/6

położona w

Garwolinie przy Al. Legionów na terenie Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla
Nieletnich w Garwolinie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku ośrodka.

3.2. Stan istniejący

Istniejący teren jest w chwili obecnej użytkowany jako tereny rekreacyjne, teren
przewidziany na zainstalowanie urządzeń położony jest pomiędzy istniejącym
boiskiem i ciągiem komunikacyjnym. Nawierzchnia w miejscu planowanej instalacji
urządzeń z trawy naturalnej bez właściwej podbudowy, nie występują na nim żadne
przeszkody terenowe, teren płaski. Zaplecze szatniowo – sanitarne potrzebne do
prowadzenia zajęć zlokalizowane jest w budynku szkoły

3.3. Dane techniczne i przeznaczenie.

- zestaw narciarz - wioślarz

1 kpl

- zestaw rowerek treningowy – biegacz

1 kpl

- zestaw stepper - trenażer eliptyczny (orbitrek)

1 kpl

- ławka

10 szt

Utwardzenie terenu oraz nawierzchnia poliuretanowa wg odrębnego opracowania

4.Rozwiązania architektoniczno budowlane

4.1 Roboty rozbiórkowe

Zakres prac rozbiórkowych i przygotowawczych:
- korytowanie miejsca pod urządzenia oraz wykopy pod

4.2 Siłownia

4.2.1. Opis zagospodarowania terenu

Siłownia plenerowa powstanie na terenie rekreacyjnym w sąsiedztwie boiska.
Odwodnienie powierzchniowe – spływ wody zgodnie z danymi na rysunkach.

Budowa siłowni nie narusza istniejącego zagospodarowania przestrzennego terenu.
Teren objęty opracowaniem jest terenem rekreacyjnym. Projekt nie przewiduje
zmiany funkcji obiektu, nie spowoduje podniesienia poziomu hałasu i nie wpłynie
ujemnie na warunki bytowe sąsiadów.

4.2.2. Płyta siłowni

Docelowo pod urządzenia projektuje się nawierzchnię boiska z poliuretanu EPDM w
kolorystyce zgodnej z rysunkami – w pierwszym etapie zaplanowano humusowanie
wraz z obsianiem trawą istniejącej powierzchni.
.

4.2.3 Wyposażenie siłowni – zestawy podwójne

- zestaw narciarz - wioślarz

1 kpl

- zestaw rowerek treningowy – biegacz

1 kpl

- zestaw stepper - trenażer eliptyczny (orbitrek)

1 kpl

Zaproponowane urządzenia

powinny być: Bezobsługowe, odporne na warunki

atmosferyczne, spełniające następujące warunki techniczne:

Konstrukcja:

Urządzenia

wykonane

ze

stali

grubościennej

St3

(R35),

zabezpieczonej antykorozyjnie (ocynkowane ogniowo, podwójne malowanie
proszkowo farbami poliestrowymi). Ramy nośne wykonane z rur stalowych o
średnicy minimum 90 x 3,5 mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min 1900 mm

Łożyska:

Łożyska typu zamkniętego (nie gorsze niż NSK produkcji japońskiej),

Siedziska: Siedziska i oparcia wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, podwójne
malowanej proszkowo farbami poliestrowymi (nie dopuszcza się stosowania płyt
HDPE ani stali nierdzewnej spawanej do konstrukcji urządzenia),

Uchwyty:

uchwyty i rączki z polichlorku winylu,

KOLOR:

popielaty /ciemny zielony lub kremowy/ciemny brąz Szary/żółty

INSTRUKCJE:

instrukcje użytkowania trwale naniesione metodą sitodruku (nie

dopuszcza się stosowania naklejek),
FUNDAMENTOWANIE: Mocowanie

urządzeń

do

gotowych

fundamentów

prefabrykowanych dostarczonych razem z urządzeniami , min. 0,28 m3 betonu,
min. B25, wkopanych na głębokość min. 0,80 m od powierzchni terenu
(przemarzanie).
Poszczególne zestawy powinny być ze sobą w sposób trwały zespolone.
Należy uwzględnić wykonanie i zainstalowanie na terenie placu tablicy zawierającej
regulamin określający zasady i warunki korzystania z siłowni zewnętrznych
Każdy zestaw powinien zawierać instrukcję obsługi

danego zestawu siłowni

zewnętrznych. Wszystkie złączki, podkładki i śruby wykonane ze stali nierdzewnej;
Siedziska i oparcia metalowe; Urządzenie zgodne z normami PN-EN 1176.

Wioślarz (po lewej)
Max. waga ćwiczącego: 120kg
Wymiary: 2323 x 1555 x 2020 mm
Funkcje: Budowa muskulatury obręczy barkowej, grzbietu, ramion i nóg. Poprawia ogólną
kondycję organizmu. Uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Narty biegówki (po prawej)
Max. waga ćwiczącego: 120kg
Wymiary:3000 x 566 x 2020 mm
Funkcje:
Poprawa muskulatury nóg i rąk, uelastycznienie i rozciągnięcie ścięgien nóg. Ogólna poprawa
kondycji, utrata tkanki tłuszczowej. Korzystnie wpływa na układ krążenia, układ oddechowy i
trawienny. Wzmacnia serce i płuca.

Stepper (po lewej)
Max. waga ćwiczącego: 120kg
Wymiary: 1717 x 742 x 2020 mm
Funkcje:
Zwiększa siłę mięśni nóg, ogólną wydolność organizmu I układu sercowo naczyniowego.

Trenażer eliptyczny (po prawej)
Model: THJ-D11
Max. waga ćwiczącego: 120kg
Wymiary: 2950 x 528 x 2020 mm
Funkcje:
Poprawa muskulatury nóg i rąk, ogólna poprawa kondycji fizycznej i wydolności organizmu.
Korzystnie wpływa na układ krążenia i układ oddechowy. Redukuje tkankę tłuszczową.

Biegacz - piechur (po lewej)
Max. waga ćwiczącego: 120kg
Wymiary: 2799 x 894 x 2020 mm
Strefa bezpieczeństwa: 6000 x 4000 mm
Funkcje:
Wzmacnia mięśnie nóg i pasa biodrowego. Uelastycznia i rozciąga ścięgna kończyn dolnych.
Zwiększa ruchomość stawów kolanowych i biodrowych. Korzystnie wpływa na układ krążenia,
serce i płuca.

Rower treningowy (po prawej)
Max. waga ćwiczącego: 120kg
Wymiary: 2360 x 560 x 2020 mm
Strefa bezpieczeństwa: 6000 x 3500 mm
Funkcje: poprawa ruchomości stawów kończyn dolnych, wzmocnienie mięśni nóg. Ogólna
poprawa kondycji fizycznej, utrata wagi i zwiększenie wydolności organizmu. Szczególnie
wskazane dla osób starszych, które nie mogą czynnie uprawiać jazdy na rowerze.

4.2.4 Wyposażenie - ławki
Ławka z rur stalowych bez oparcia 150cm
Stelaż ławki wykonany został ze stali pomalowanej proszkowo na czarny kolor.
Deski z drewna świerkowego zabezpieczone poprzez malowanie przed wpływami
atmosferycznymi na kolor teak
Dodatkowe przedłużenia nóg do zabetonowania w podłożu.
Długość desek: 150 cm Długość całkowita ławki: 159 cm (deski plus szerokość nóg)
Wysokość: 64 cm Wys. siedziska (łącznie z deską): 41 cm Szerokość siedziska: 44
cm Rozstaw nóg: 56 cm (od osi nogi do osi nogi). 4 deski: Szerokość deski: 9 cm
Grubość: 4 cm Długość: 150 cm

– ławka przeznaczona do wkopania lub zabetonowania w gruncie,

5. Charakterystyka ekologiczna.

Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery, nie emituje szczególnych hałasów
i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych. Obiekt nie wprowadza
szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter budowli pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy, utwardzonych
dojść, dojazdów, miejsc postojowych.

7. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz normami i instrukcjami
branżowymi, właściwymi dla danego rodzaju robót, wytycznymi i zaleceniami
producentów pod fachowym nadzorem. Ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i
zasad BHP dla występujących rodzajów robót.
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1 Obiekty projektowane
A Siłownia plenerowa

d

ZESTAWIENIE:
- zestaw narciarz - wioślarz
- zestaw rowerek treningowy - biegacz
- zestaw sterper - trenażer eliptyczny (orbitrek)
- ławka

1 kpl
1 kpl
1 kpl
10 szt

Utwardzenie terenu oraz nawierzchnia poliuretanowa wg odrebnego
opracowania

2 Obiekty istniejące,
B Budynek ośrodka
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