
 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ Charakterystyka Obiektu 

Charakterystyka ogólna: 

Powierzchnia zabudowy: 19 845,00 m2 

Powierzchnia całkowita zespołu hali widowiskowo-sportowej: 96 815,00 m2 

Powierzchnia netto hali widowiskowo-sportowej: 61434,15 m2 

Powierzchnia netto garażu publicznego 23384,76 m2 

Pow. netto łącznie: 84 818,91 m2 

Wysokość elewacji frontowej: 26,99 m 
Kubatura: 614 510,6 m3 

Kubatura garażu publicznego: 65 325,9 m3 
 

 
Bilans miejsc postojowych:  
Warunek minimum 1200 miejsc postojowych został spełniony. Projektowany budynek dysponuje 1361 
miejscami parkingowymi zlokalizowanymi: w wielopoziomowym parkingu znajdującym się w 
bezpośrednim sąsiedztwie hali 829 MP (miejsc parkingowych), posiada także dwupoziomowy parking 
VIP o pojemności 202 miejsc parkingowych, pozostałe miejsca są przewidziane jako parkingi 
zewnętrzne: na płycie 245 MP, parking zadaszony dla pomieszczeń fitness 19 MP, Parking 
zewnętrzny dla autobusów 19 MP, parking zewn. dla personelu 47 MP. 
 
Liczba miejsc na widowni:  
Projektowany budynek dysponuje widownią o pojemności do 15 310 widzów siedzących, w tym: 6.752 
miejsc na trybunach stałych górnych (nadwieszonych), 880 miejsc dla VIP-ów, z tego 580 na 
trybunach VIP i 300 w lożach VIP, 3.356 miejsc na trybunach stałych dolnych, 3.774 miejsca na 
trybunach składanych dolnych, 496 miejsc w lożach dla publiczności, 52 miejsca dla 
niepełnosprawnych. W hali treningowej znajduje się widownia o pojemności 304 widzów., 
 
Funkcja i układ poszczególnych poziomów:  

Poziomy: -3,10 / -1,45 +0,20 / +1,85 
- parking zewnętrzny zadaszony pod terenem 
Poziom ±0,00 ( kond.: 0 PRZYZIEMIE ) 
- poziom areny głównej 
- garaż dla samochodów i autobusów 
- wjazd dla samochodów ciężarowych na płytę areny 
- magazyny areny 
- szatnie pracowników 
- szatnie estrady 
- zaplecze socjalne 
- sauna 
- pomieszczenia organizacji zawodów 
- sanitariaty 
- holl / strefa mediów 
- wejścia dla sportowców, VIP-ów, administracji, mediów, obsługi obiektu 
- siłownia 
- pokoje klubowe, pokoje sędziów 
- szatnie zawodników 
- pokoje trenerów 
- magazyny, pomieszczenia techniczne i porządkowe 
- garaż rolby 
- wentylatornia 
- fitness 



- miejsca parkingowe dla fitness 
- kawiarnia z zapleczem 
- recepcja 
- poziom boiska treningowego 
- zaplecze techn. boiska 
Hala widowiskowo-sportowa przy Al. Pokoju i ul. Stanisława Lema w Krakowie 
PROJEKT WYKONAWCZY 
Strona 13 z 72 
Poziomy: -0,90 ( kond.: 1 GARAZ VIP ) +2,40 
- parking zadaszony ( garaż ) pod halą główną ( VIP ) 
Poziom +5,90 ( kond.: 2 PARTER - WEJ ŚCIOWA ) 
- wejścia główne dla publiczności 
- trybuny ogólnodostępne (arena główna i boisko treningowe) 
- szatnie dla publiczności 
- kasy 
- przechowalnie 
- usługi, fast foody, kawiarnie 
- pomieszczenia techniczne, porządkowe 
- sanitariaty 
Poziom +11,06 ( kond.: 3 PI ĘTRO VIP ) 
- loże VIP, loża prezydencka 
- fast foody 
- pomieszczenia techniczne 
- szatnie 
- boksy dla reporterów, komentatorów 
- pom. strażaka 
- centrala reżyserska 
- 2 restauracje 
- sala konferencyjna 
- sanitariaty 
Poziom +16,50 ( kond.: 4 PI ĘTRO ) 
- trybuny ogólnodostępne 
- fast foody 
- sanitariaty 
- szatnie 
- sala konferencyjna 
- pomieszczenia pracowników / socjalne 
- serwerownia 
- control room 
Poziom +23,00 ( kond.: 5 PI ĘTRO ) 
- trybuny ogólnodostępne 
- wentylatornia ( przestrzeń otwarta ) 
Dach 
- wyjścia techniczne 

Dostępność    obiektu dla osób niepełnosprawnych:  
 
Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i Użytkownika, przepisami techniczno-budowlanymi 
adekwatnymi do funkcji budynku, projektowana hala jest w pełni dostępna dla osób 
niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z dysfunkcją narządów 
wzroku. Obiekt został zaprojektowany tak, aby zapewnić pełną dostępność wszystkich funkcji dla osób 
niepełnosprawnych zarówno dla widzów i użytkowników, jak i dla uczestniczących w zawodach 
sportowych oraz innych imprezach (organizacja zawodów dla osób niepełnosprawnych). 
 

 

 

 



Lokalizacja:  
 
Teren lokalizacji Hali położony jest w Krakowie na pograniczu dzielnic Nowa Huta i Śródmieście. 
Teren zlokalizowany w części miasta stanowiącej obszar Dąbie, na granicy dzielnic Śródmieście i 
Nowa Huta. Teren  położony jest w niewielkiej odległości od centrum miasta ( ok. 3,5km od Rynku 
Głównego ). Bezpośrednie sąsiedztwo to: od strony zachodniej projektowana ul. Lema z 
przylegającymi do niej terenami z zielenią nie urządzoną, od strony wschodniej i północnej – Park 
Lotników, od strony południowej tereny zielone z bezpośrednim dostępem do al. Pokoju – arterii 
komunikacyjnej łączącej Nową Hutę ze Śródmieściem. Obszar pozwala na dogodne przyjęcie 
założonych funkcji poprzez planowane inwestycje drogowe ( ul. Lema ) i istniejące ( al. Pokoju ). Ul. 
Lema stanie się głównym elementem połączenia komunikacyjnego z północnym rejonem miasta ( 
skrzyżowanie z ul. Mogilską i przedłużenie ul. Meissnera). Bezpośredni dojazd hali zapewni ul. Lema ( 
planowane dwa wjazdy ) oraz droga przeznaczona wyłącznie dla VIP z bezpośrednim włączeniem w 
al. Pokoju ( rejon skrzyżowania przy wjeździe do centrum handlowego M1 ) 
 
Kontekst:  
 
Po zachodniej stronie ul. Lema : obiekt handlowy Decathlon, centrum handlowe PLAZA wraz ze 
Stawem Dąbskim; dalej na zachód znajdują się tory kolejowe na nasypie a za nimi osiedla 
mieszkaniowe - na wschód od Parku Lotników znajduje się teren należący do Akademii Wychowania 
Fizycznego obejmujący tereny otwarte wraz z budynkami sportowymi, akademikami, parkingami 
naziemnymi i hotelem; teren AWF kończy się na ul. Nowohuckiej spinającej al. Pokoju z ulicą Mogilską 
- ul. Mogilska zamyka Park Lotników od strony północnej; na północ od ul. Mogilskiej znajduje się 
teren Politechniki Krakowskiej, Muzeum Lotnictwa oraz osiedla mieszkaniowe i Krakowska Strefa 
Ekonomiczna ciągnące się Aż do al. Bora Komorowskiego będącej trasą tranzytową spełniającą 
obecnie funkcję planowanej w przyszłości północnej obwodnicy miasta. - na południe od al. Pokoju 
znajdują się tereny zielone (zieleń nieurządzona ) a dalej na południowy wschód obiekty handlowo – 
usługowe: stacja paliw, salon samochodowy oraz kompleks handlowy „M1” z obszernym terenem 
parkingów naziemnych 
 

Główna żelbetowa konstrukcja no śna budynku:  
 
Obiekt składa się z oddylatowanych części: głównej hali widowiskowo-sportowej, Sali treningowej, 
części mieszczącej pomieszczenia klubowe i wentylatornię, dwóch zespołów stacji trafo, 
pomieszczenia techniczne od strony południowej (rozdzielnia elektr., przyłącz wody, wentylatornia, 
wymiennikownia i przyłącz c.o). Dodatkowo zaprojektowano dwupoziomowy parking VIP pod częścią 
hali głównej, pomiędzy osiami T18 a T25, oraz garaż zewnętrzny poza bryłą głównej hali 
dwupoziomowy parking. Główna hala widowiskowo-sportowa o średnicy w planie na poziomie parteru 
wynoszącej 73 metry o konstrukcji żelbetowej monolitycznej, posadowionej na płycie fundamentowej 
kablobetonowej (sprężonej), opartej na gruncie wzmocnionym kolumnami betonowymi CMC. 
Konstrukcja żelbetowa monolityczna o konstrukcji płytowo słupowej z betonu B45, stropy między 
kondygnacyjne monolityczne gr. 35 cm. Główna hala rozwiązana na planie okręgu, widownia o 
kształcie zbliżonym do elipsy. Główną konstrukcje hali stanowią układy słupowo belkowe z 
promieniście rozmieszczonymi po współśrodkowych okręgach słupami o przekrojach kołowych, o 
średnicach odpowiednio: 70 cm i 120 cm; prostokątnym 50x100 cm; kwadratowym 50x50 cm. Słupy 
pod główny ring nośny budynku zaprojektowano jako prefabrykowane zakończone przegubami, na 
planie okręgu o średnicy 128.4 metrów i średnicy 120 cm rozmieszczone w rozstawie co 10,075 m. 
Zaprojektowano konstrukcje trybun w postaci prefabrykowanych płyt podaudytoryjnych gr. 20cm z 
betonu B45, opartych na monolitycznych belkach podaudytoryjnych z betonu B45 i monolitycznych 
tarczach ściennych z betonu B45. Zadaszenie główne hali sportowej zaprojektowano jako konstrukcję 
cięgnową. Cięgna nośne oraz prostopadłe do nich w planie cięgna napinające, tworzą przykrycie w 
kształcie paraboli. W rzucie poziomym zadaszenie tworzy kształt koła o średnicy 128,4m. Wszystkie 
cięgna zakotwione są do ringu żelbetowego, opartego na prefabrykowanych słupach żelbetowych. 
Hala treningowa na planie koła o promieniu 30,475 metra, o konstrukcji monolitycznej żelbetowej. 
Główny układ nośny podpierający konstrukcje dachu stanowią słupy żelbetowe o wymiarach 100x60 
cm w rozstawie co 6.265 metrów biegnące po zewnętrznym obrysie koła hali treningowej. Ściany 
zewnętrzne przyjęto jako ściany o grubości 30cm oraz w miejscu występowania ścianki 
wspinaczkowej jako 50cm. Ściany te monolitycznie połączone ze słupami. Strop hali treningowej na 



poziomie +5.90 o gr 35cm, podpieramy przez układ słupów o przekroju prostokątnym 60x100cm; 
120x60cm; o przekroju kwadratowym 60x60cm; 40x40cm oraz przekroju kołowym o średnicy 60cm; 
ścian żelbetowych oraz belek monolitycznie połączonych ze stropami. Halę treningową posadowiono 
na płycie fundamentowej, wykonanej w technologii konstrukcji monolitycznej, wspartej na gruncie 
wzmocnionym kolumnami betonowymi CMC. Przyjęto konstrukcje trybun w postaci trybun składanych 
o podkonstrukcji stalowej wg odrębnego projektu warsztatowego producenta trybun składanych. 
Zadaszenie hali treningowej zaprojektowano jako konstrukcję stalową pracującą przestrzennie. 
Główny układ nośny tworzą poprzeczne kratownice złożone z ciągłego, gorącowalcowanego przekroju 
dwuteowego, rurowych słupów oraz dolnego parabolicznego pasa prętowego. Poprzecznie do 
głównych układów nośnych na pasach górnych ułożone są stalowe płatwie dwuteowe 
gorącowalcowane. Prostopadle do płatwie ułożona jest blacha trapezowa. Dodatkowo pasy dolne 
głównych układów nośnych połączone są między sobą prętami. Konstrukcja na planie koła o średnicy 
30,7m z wcięciem w strefie połączenia z główną halą. Kratownica opiera się poprzez pasy dolne, 
przegubowo na słupach żelbetowych o przekroju 60x100cm. W strefie połączenia z hala główna 
konstrukcja opiera się za pomocą płatwie oraz pasów dolnych na obwodowej belce żelbetowej. 
Wysokość konstrukcji jest zmienna i wynosi od 2,03m przy podporze do 1,2m przy wierzchołku.  
 
 
Sposób posadowienia budynku:  
 
Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe (grunty organiczne zalegające do głębokości do około 8 m) 
pod całym obiektem a w szczególności wysoki poziom wody gruntowej o ustabilizowanym zwierciadle 
i spływający w warstwach wodonośnych w kierunku Wisły, wynoszący wg. różnych badań 
geotechnicznych od poziomu -1,00 m p.p.t. do 1,70 m p.p.t. (wahania poziomu wody +-50 cm), 
przyjęto posadowienie głównego obiektu na płycie fundamentowej, którą posadowiono na 
wzmocnionym podłożu metodą kolumn betonowych CMC. Płyta fundamentowa pod główny obiekt 
zostanie zaprojektowana jako płata fundamentowa sprężana (kablobetonowa) o wysokości 100 cm. 
Fundamenty budynków –płyty i ławy fundamentowe – wg rozwiązań przyjętych w projekcie konstrukcji. 
Hydroizolacje fundamentów – w oparciu o beton szczelny W8 oraz powłokowe, wg dalszej części 
opisu. Przyjęto metodę wzmocnienia podłoża opartą na wykonaniu w słabym gruncie kolumn 
betonowych typu CMC (Control Modulus Column) czyli kolumny o kontrolowanym module sztywności.  
 
Konstrukcja zadaszenia hali głównej:  
 
Zadaszenie hali w postaci kolistej konstrukcji stalowej linowo-prętowej powiązanej z żelbetową belką 
obwodową opartą na słupach żelbetowych. Składa się ona z 9 promieniście ustawionych kratownic 
Jawertha połączonych ze sobą w środku. Dodatkowo każda z kratownic ma rozdwojone końce. Dzięki 
temu utrzymujemy długość płatwii w rozsądnych granicach długości. Elementy kablowe w osłonach z 
tworzyw sztucznych wypełnionych zaczynem cementowym mają dużą pojemność cieplną, co 
zapewnia wysoką odporność pożarową konstrukcji. 
 
Ściany fundamentowe zewn ętrzne:  
 
Ściany monolityczne, żelbetowe, z betonu wodoszczelnego W8 np. w technologii Penetron Admix, 
wykończenie od wewnątrz jako beton architektoniczny.Grubość ścian wg projektu konstrukcji, opisów i 
oznaczeń na rysunkach. Na ścianach od zewnątrz hydroizolacja powłokowa typu ciężkiego z mas 
polimerowo-bitumiczych, np. w systemie Deitermann Plastikol UDM 2S, na zagruntowanym podłożu, 
zgodnie z technologią dostawcy. Alternatywnie - mata bentonitowa produkowana w technologii 
igłowania, zawierająca wyłącznie bentonit sodowy, laminowana folią polimerową np. VOLTEX DS, lub 
inna o podobnych parametrach, względnie 2 warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS lub 
membrana z tworzyw sztucznych.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Ściany zewn ętrzne:  
 
Ściany konstrukcyjne żelbetowe, monolityczne, wg proj. konstrukcji, wykończenie jako beton 
architektoniczny lub tynkowane oraz ściany z wypełnieniem murem z bloczków gazobetonowych klasy 
500, np. Ytong, grubości 24cm. W ścianach monolityczny  nadproża monolityczne ukryte w ścianach 
żelbetowych z betonu B45 i zbrojone stalą A-IIIN. W ścianach murowanych nadproża systemowe, np. 
nadproża zespolone Ytong, belki L19 lub Murotherm. Od zewnątrz ściany ocieplone metodą BSO w 
systemie np. StoTherm Mineral, Weber lub porównywalnym - wełną mineralną np. Isover Fasoterm 
NF, otynkowane cienkowarstwowym tynkiem silikonowym  Sto Silco K – faktura baranek ziarno 1 lub 
1,5mm, barwiony w masie,  Ściany garażu - monolityczne, żelbetowe wg proj. konstrukcji, z betonu 
wodoszczelnego W8 np. w technologii Penetron Admix, wykończenie jako beton architektoniczny  
Ściany zewnętrzne przeszklone - systemowe ściany fasadowe aluminiowe, słupowo-ryglowe, 
termoizolowane, ze szkleniem przeciwsłonecznym. 
 
Ściany działowe : 
 
Ściany murowane z cegły ceramicznej lub bloczków silikatowych, tynkowane (tynk cementowo 
wapienny kat. IV), spełniające wymogi klasy odporności ogniowej  minimum EI 30 (NRO). Wymagania: 
Dopuszcza się wykonanie ścianek lekkich w pomieszczeniach wykańczanych przez najemców (lokale 
pod wynajem). Ścianki szkieletowe gipsowo - kartonowe – systemowe, na ruszcie stalowym, 
ocynkowanym, z wypełnieniem wełną mineralną, zgodnie z zaleceniami producenta, np. Knauf, Rigips 
 
Ściany, ekrany i okładziny akustyczne:  
 
Aby ograniczyć emisję hałasu z wentylatorni, usytuowanej na stropodachu części komunikacyjnej hali, 
Wykonane są ekrany akustyczne w formie ściany, z typowych paneli akustycznych, wykonanych z 
aluminiowych blach perforowanych z rdzeniem akustycznym, wspartych na ocynkowanych słupkach 
dwuteowych HEA 140, kotwionych do attyki.  
 
Posadzki na płycie fundamentowej / zasypie na płyci e fundamentowej  
 
Zakłada się ruch ciężki na posadzce w halach sportowych – dowóz wyposażenia samochodami 
ciężarowymi z naczepą (TIR) oraz ruch wózków widłowych, rozładowczych. ruch pojazdów 
transportowych – wózka widłowego z pneumatycznym lub pełnym ogumieniem wg. DIN 1055, o 
dopuszczalnym ciężarze całkowitym 10.0Mg (100kN), nacisk na oś- 8 Mg (80kN) oraz wózki niskiego 
podnoszenia i pojazdy transportowe z kołami wyposażonymi w bieżniki z twardych tworzyw 
sztucznych (polamid, vulkolan).  Posadzki dylatowane w pola około 6x6m. Szczeliny dylatacyjne w 
płycie posadzkowej wypełnione masą trwale elastyczną,  Plastikolem 18.  Płyty posadzki na gruncie - 
żelbetowe, beton wg PN-EN 206-1, z dodatkiem zbrojenia strukturalnego . Ruredil RXF 54. 
ternatywnie zbrojenie włóknem stalowym  Sika SF50/1.00 i polipropylenowym, Sika TEXA-FIB. W obu 
halach sportowych, wjazdach do areny głównej, magazynie głównym areny posadzki zacierane na 
mokro z posypką  Cerinol HB.  Podkład układany na zagruntowanym podłożu,  weber.floor 4716   na 
łacie 2 m i ±1 mm na łacie 0,25 m. - maxit floor 4320/4600/4602 o grubości 5-30 mm.  Zabezpieczenie 
powierzchni posadzki  Taski Jontec Repello do impregnacji.  
 
Garaże 
Płyta fundamentowa wg proj. konstrukcji, z wykształconymi spadkami, z betonu wodoszczelnego W8 
(w obrysie hali głównej) oraz W8 (garaż zewnętrzny)  w technologii Penetron Admix, Płyty pokryte 
żywicą antypoślizgową, Deitermann HARZ EP/PU KVN. Płyta fundamentowa z wykończeniem 
układana na warstwach: 
- wylewka betonowa ochronna – 3 do 5cm 
- folia budowlana jako warstwa ślizgowa 
- hydroizolacja powłokowa typu ciężkiego z mas polimerowo-bitumicznych, np. w systemie Plastikol 
UDM 2 S, na zagruntowanym podłożu, zgodnie z technologią dostawcy.  
 

Podłogi zzzzwyczajne:  
W garażach nawierzchnia żywiczna, antypoślizgowa z posypką kwarcową, w technologii Deitermann 
HARZ EP 15 + HARZ PU KVN . 



. 
 
Izolacja pomieszcze ń    mokrych:  
 
Wszystkie pomieszczenia mokre – kuchnie, łazienki, WC, natryski posiadają izolacje Pod 
posadzkowe, wykonane w technologii  Deitermann  
- Uszczelnienie naro ży. 
  Uszczelnienie połączenia ściana -posadzka oraz ściana -ściana wykonano stosując taśmę izolacyjną 
  Superflex AB 75. Taśmę klejoną brzegami na materiale Superflex D1, a następnie pokrywano ją tym 
  samym materiałem. 
- Uszczelnienie kratek odpływowych. 
  Kratki odpływowe osadziono na materiale Superflex 40 S.  
- Uszczelnienie podpłytkowe. 
  Uszczelnienie powierzchni wykonano Superflexem D1 – elastyczną, hydraulicznie wiążącą 
  mikrozaprawą uszczelniającą.  
 
Schody i spoczniki:  
 
Schody – klatek ewakuacyjnych, widownia i przejścia na widowni - żelbetowe prefabrykowane i 
monolityczne, wg projektu konstrukcji. Wykończenie – beton zatarty na gładko lub prefabrykowany, 
pokryty żywicą epoksydową na warstwie wyrównawczej, o antypoślizgowej powierzchni np w systemie 
HARZ EP 15 TOP(grunt) + HARZ EP 30 TOP . Powierzchnie wykonano z wykorzystaniem żywicy 
Harz EP 30 Top. 
 
Dach hala główna:  
 
Na dachu rozmieszczone kable grzejne w wybranych polach,  Pokrycie dachu - membrana dachowa 
TPO, np. Sika Sarnafil typ TS 77-20 zbrojona, układana na matach ochronnych i rozdzielczych, 
Ocieplenie - wełna mineralna twarda, Isover Dachoterm S - 20cm  Paroizolacja – systemowa folia PE  
na poszyciu – z blachy trapezowejdobór blach  powlekanej poliestrem lub PVDF, kotwionej do profili 
stalowych konstrukcji nośnej dachu  zabezpieczonych ogniowo. 
 
Stropodach - hala główna – wentylatornia:  
 
Warstwę zewnętrzną stanowi płyta fibrobetnowa impregnowana ułożona na matach ochronno 
drenażowych, np. Bauder N60, 20cm na warstwie rozdzielczej – geowłóknina  typar SF 40.  Jako 
warstwę rozdzielającą  stosuje się materiały kompatybilne z membraną . Wylewka z wyprofilowaną 
warstwą spadkową – grubość minimalna 4cm na stropie żelbetowym,  
 
Stropodachy – place, parkingi:  
 
Nawierzchnię stanowi betonowa kostka brukowa grubości 8cm –  układana na podsypce cementowo-
piaskowej. W podsypce odwadniające z tworzywa sztucznego. Pod drogą pożarową, z uwagi na 
wymaganą nośność min. 100kN na oś, dodatkowo ułożona płyta fibrobetonową B30 . Poniżej warstwa 
ochronno-drenażowa z mat HDPE. Hydroizolacja – wykonana w systemie np. Deitermann Plastikol 
UDM 2 S,  Jako warstwę rozdzielająca  materiał kompatybilny z membraną . 
 
Droga po żarowa na stropodachu:  
 
Nawierzchnię stanowi betonowa kostka brukowa grubości 8cm –  układana na podsypce cementowo-
piaskowej. Pod drogą pożarową, z uwagi na wymaganą nośność min. 100kN na oś, dodatkowo 
ułożono płytę fibrobetonową B30 . Poniżej warstwa ochronno-drenażowa z mat HDPE (nad 
pomieszczeniami ogrzewanymi) lub drenaż ze żwiru płukanego, otoczakowego, frakcji 8-32mm na 
warstwie drenażowo- ochronnej, układane na ociepleniu - XPS klasy 700 np. URSA lub Floormate. 
Poniżej ułożyć warstwę rozdzielczą . geowłóknia  zbrojona, na macie ochronnej i rozdzielczej Jako 
warstwa rozdzielająca zastosowano materiał kompatybilny z membraną  
 
 



 
Stropodach nad gara żem zewnętrznym:  
 
Nawierzchnię stanowi betonowa kostka brukowa grubości 8cm –  układana na podsypce cementowo-
piaskowej i drenażu ze żwiru płukanego,otoczakowego, frakcji 8-32mm na warstwie drenażowo- 
ochronnej i ociepleniu - XPS klasy 700 URSA  Poniżej hydroizolacja – Plastikol UDM 2 S  membrana 
EPDM  Firestone,  na macie ochronnej i rozdzielczej  geowłóknina 300 g/m2 PP  Sarna Felt T-300 ). 
Hydroizolacja lub układana luzem na wylewce betonowej, zbrojonej, z wyprofilowaniem spadków 
(minimalna grubość 4cm), na stropie żelbetowym, z betonu wodoszczelnego W8  
 
Stropodach hali treningowej:  
 
Stropodach–przechodzący w elewacje z pokryciem blachą tytanowo-cynkową, wstępnie patynowaną, 
VM-Zinc QUARTZ na podwójny rąbek stojący –  na membranie strukturalnej, paroprzepuszczalnej,  
Delta Trela i wełnie mineralnej twardej, zabezpieczonej paroizolacją, na systemowych łącznikach do 
blachy trapezowej. Obudowa z blachy trapezowej stanowi jednocześnie sufit hali.  
 
Inne wyposa żenie technologiczne i instalacyjne:  
 
- W strefach wejściowych bramki i kołowroty kontroli dostępu   
- W hali głównej zastosowano ekran typu video-cube . 
- Wentylatornie, wytwornice wody lodowej, trafo, wymiennikownia  
- instalacja mrożeniowa lodowiska mobilnego 
- Stałe wyposażenie ppoż.: 
o hydranty 
o armatki 
o tryskacze 
o zbiornik dla tryskaczy 
o pompownia pożarowa 
o monitoring konstrukcji nośnej 
o system oddymiania budynku oraz system zabezpieczenia klatek schodowych przed    zadymieniem 
o ochrona gazowa serwerowni 
Znaczące elementy instalacyjne: 
•  Instalacja wodociągowa zimnej wody 
•  Instalacja wodociągowa ciepłej wody użytkowej 
•  Instalacja wody przemysłowej 
•  Kanalizacja sanitarna i deszczowa 
•  Centralne ogrzewanie 
•  Instalacja wody grzewczej – obiegu nagrzewnic powietrza oraz dla kurtyn powietrznych 
•  Centralne ogrzewanie 
•  Wentylacja i klimatyzacja 
•  Instalacja elektryczna 
•  Instalacja telefoniczna i komputerowa 
•  Instalacja SAP 
•  Instalacja DSO 
•  Instalacja BSM 
•  Instalacja chłodzenia lodowiska 
•  Instalacja prezentacji multimedialnych i nagłośnienia 

 
 
 Wyposa żenie stałe:  
 
Siedziska sportowe stałe  
Zaprojektowano siedzisko sportowe stałe montowane do trybun (do czoła żelbetu) z tworzywa 
sztucznego, z dodatkiem środków uodparniających na działanie ognia. 34cm kształtki siedziska i 
oparcia wykonywane są jako wypraski z tworzywa Siedziska i oparcia  posiadają zaokrąglone brzegi 
(bez ostrych krawędzi), ergonomiczny kształt i odporność na akty wandalizmu.  



 
 
Trybuny składane  
Część widowni stanowią trybuny składane, teleskopowe, wykorzystywane zależnie od potrzeb  
organizatora i organizowanych imprez / rozgrywanych dyscyplin. 
Wymagania: 
- Konstrukcja trybun stalowa, lakierowana proszkowo, ocynkowana lub w inny sposób   zabezpieczona 
  skutecznie przed korozją. 
- Podłogi antypoślizgowe z oznakowaniem krawędzi stopnia 
- Podstopnie pełne, zapobiegające spadaniu przedmiotów pod trybunę, dla eliminacji 
  konieczności sprzątania podłoża pod trybuną po każdej imprezie, wykonane np. z lakierowanej 
  lub galwanizowanej blachy profilowanej 
- W skład trybuny muszą wchodzić balustrady boczne i tylnie, wykonane zgodnie z normą 
- Krzesełka z tworzyw sztucznych, samoczynnie podnoszone, kolorystyka wg proj. wnętrz 
- Składanie ręczne i elektrycznie – wg rysunków zestawczych 
Siedziska na widowni wykonane z niezapalnego tworzywa sztucznego klasy B-s3, d2, zaś 
tapicerowane fotele dla VIP-ów – trudnozapalne klasy C-s3, d2. Siedziska nie  wydzielaj toksycznych 
produktów w czasie rozkładu termicznego i spalania. 
 
Wyposa żenie  dodatkowe:  
 
Hala  wyposażona w lodowisko mobilne, zasilane z instalacji mrożeniowej. Na płycie sal sportowych 
mogą zostać zainstalowane zależnie od potrzeb różnorodne nawierzchnie, wyposażenie i urządzenia 
sportowe, stanowiące uzupełnienie podstawowego wyposażenia budowlano instalacyjnego.: 
- nawierzchnie sportowe posiadające certyfikaty federacyjne, przykładowo dla: 
 o koszykówki – np. HARO; 
 o dla siatkówki Mondo (lub podobne) 
oraz do pozostałych dyscyplin sportowych – wynajmowane lub będące na stałym wyposażeniu hali. 
Hala główna i treningowa wyposażone w siatki ochronne, piłkochwyty oraz kotary grodzące, 
pozwalające na podział sal na czas treningu, dostosowane do założonych boisk i dyscyplin 
sportowych.  


