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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DROGI, CHODNIKI  Kostka betonowa;

ZIELEŃ  Trawniki, nasadzenia zgodnie z projektem

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 
ZWIĄZANE  OTOCZENIEM

 Przyłącze ciepłownicze do miejskiej sieci c.o.;

 Przyłącze wodociągowe do miejskiej sieci wodociągowej;

 Kanalizacja sanitarna podłączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej;

 Kanalizacja deszczowa przyłączona do systemu studni  
 rozsączających, zbiornika retencyjnego i sieci miejskiej kanalizacji  
 deszczowej;

 Oświetlenie dróg wewnętrznych i chodników;

 Stacje transformatorowe w poziomie garażu;

 Przyłącza niskiego napięcia

 Przyłącze do kanalizacji teletechnicznej

 Instalacja odgromowa;

 Instalacja nawadniająca tereny wspólne;

 Przyłącze do instalacji nawadniającej indywidualne ogródki  
 domowe na parterze, podłączone do licznika wody dla  
 danego lokalu;

DROBNE FORMY ARCHITEKTURY

 Ławki, kosze;

 Stojaki na rowery;

 Teren rekreacyjny dla dzieci wyposażony w zabawki terenowe;

BUDYNEK CZĘŚCI WSPÓLNE

FUNDAMENTY  Płyta denna, żelbetowa;

KONSTRUKACJA  Monolityczna, żelbetowa, słupowo-płytowa;

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
 Ściany części poziemnej – ściana szczelinowa

 Ściany części nadziemnej – murowane silikatowe,  
 ściany żelbetowe monolityczne,
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STROPY  Monolityczne, żelbetowe zgodnie z projektem;

ELEWACJA

 Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa (BSO),  
 kolorystyka wg. projektu elewacji;

 Izolacja termiczna ze styropianu. W miejscach pasów  
 p. poż. w wełny mineralnej;

 Część elewacji z płytek elastolitowych w kolorze zgodnym  
 z projektem elewacji;

DACH
 Stropodach płaski;

 Stropodach nad garażem i częścią lokalu usługowego  
 – dach zielony i utwardzone ciągi piesze oraz jezdne;

IZOLACJE  Termiczna, przeciwwodna, przeciwwilgociowa  
 – zgodnie z projektem;

POMIESZCZENIE ODPADÓW

 Pomieszczenia odpadów zlokalizowane w budynku;

 Posadzka i ściany do wysokości 2m nad posadzkę  
 – gres techniczny

 Instalacja oświetleniowa i oprawy oświetleniowe;

 Instalacja kanalizacyjna – wpust

 Instalacja wodna – zawór czerpalny zimnej wody;

 Instalacja wentylacji mechanicznej;

HOL / KLATKA SCHODOWA  
/ WEJŚCIA DO CZĘŚCI 
MIESZKALNYCH

 W klatkach schodowych i przedsionkach na parterze  
 i kondygnacjach mieszkalnych - drzwi aluminiowe;

 Do klatki schodowej i przedsionków w poziomie garażu  
 – stalowe, p.poż. , malowane proszkowo;

 Posadzka wykończona płytkami gresowymi;

 Ściany od strony mieszkań izolowane termicznie,  
 tynk cienkowarstwowy, malowane zgodnie z projektem;

 Sufity – tynk gipsowy, malowany zgodnie z projektem;

 Okna na klatkach schodowych PCW lub aluminiowe;

 Skrzynki na listy zlokalizowane w przedsionkach wejściowych  
 na parterze;

 Instalacja c.o., p.poż. i oświetleniowa,

 Instalacja wideodomofonowa z panelami zlokalizowanymi  
 w przedsionkach wejściowych na parterze,

 Wycieraczki w strefach wejściowych z zewnątrz budynku  
 do klatek na parterze;

DŹWIGI
 Bezreduktorowe;

 Dostępne ze wszystkich kondygnacji mieszkalnych  
 oraz garażowych;
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LOKALE MIESZKALNE

DRZWI WEJŚCIOWE  Stalowe, antywłamaniowe

SUFITY POKOJE, PRZEDPOKOJE  
I KUCHNIA

 Tynk gipsowy gruntowany na biało, malowanie we własnym  
 zakresie przez Kupującego;

ŚCIANY MIĘDZYLOKALOWE  
I WEWNĄTRZLOKALOWE

 Murowane silikatowe, odcinkowo żelbetowe lub słupy żelbetowe  
 monolityczne – zgodnie z projektem;

 Tynki gipsowe, gruntowane na biało, malowanie we własnym  
 zakresie przez Kupującego

POSZADZKI  Szlichta cementowa

OKNA, DRZWI BALKONOWE

 PCW w kolorze białym od strony lokalu, w okleinie grafitowej od  
 strony zewnętrznej, szklenie szkłem zespolonym, bezbarwnym,  
 zgodnie z projektem. Okucia, nawiewniki, nawietrzaki w ścianach  
 wg. projektu.

GARAŻ / KOMÓRKI LOKATORSKIE /POMIESZCZENIA POZOSTAŁE

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE,  
WEWNĘTRZNE I SŁUPY

 Ściana zewnętrzna garażu – ściana szczelinowa  
 bez torkretowania lub tynku;

 Ściany wewnętrzne – murowane silikatowe,  
 z pustaków betonowych oraz miejscowo żelbetowe;

 Ściany i słupy malowane farba akrylową w kolorze; część ścian  
 izolowana termicznie i wykończona tynkiem cienkowarstwowym;

 Ściany komórek lokatorskich – system ścian działowych,  
 technicznych z profili stalowych 

POSADZKI
 Żywica poliuretanowa lub epoksydowa z oznaczeniami miejsc  

 parkingowych i pasami dla kierowania ruchu pojazdów;

DRZWI ZEWNĘTRZNE  Stalowe zgodne z przepisami p.poż.

BRAMY GARAŻOWE
 Segmentowa, automatyczna otwierana na sygnał wysyłany  

 z karty dostępu;

INSTALACJE

 Wentylacja mechaniczna – strumieniowa;

 Instalacja hydrantowa;

 Instalacja odwodnieniowa do wpustów;

 Instalacja detekcji CO i LPG;

 Instalacja oświetleniowa;

 Instalacja kontroli dostępu;
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DRZWI WEWNĘTRZNE  Otwory przygotowane do montażu ościeżnic. Zakup drzwi  
 oraz ich montaż w zakresie własnym Kupującego

ŁAZIENKI I WC

 Ściany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym zatartym  
 „na ostro”, bez malowania. Do zaimpregnowania środkiem  
 przeciwwilgociowym oraz wykończenia we własnym zakresie  
 przez Kupującego;

 Sufit – tynk gipsowy zagruntowany na biało.

INSTALACJE

 Wentylacja mechaniczna wywiewna; Wodociągowa – piony  
 i poziomy rozprowadzające wodę zimną i ciepłą z rur z tworzywa,  
 podejścia do odbiorników sanitarnych przewidziane w projekcie,  
 zabezpieczone korkami, bez białego montażu, urządzeń i armatury.  
 Dostawa i montaż urządzeń oraz armatury w ramach własnych  
 przez Kupującego; 

 Pomiar wody ciepłej i zimnej – liczniki bez zdalnego odczytu  
 zlokalizowane poza mieszkaniem w szafach korytarzowych;

 Kanalizacja sanitarna – piony - z rur z tworzywa.  
 W pomieszczeniach łazienek i wydzielonych toalet, zakończona na  
 trójniku przy pionie i zakorkowana. W pomieszczeniach  
 wydzielonych kuchni oraz aneksach kuchennych, zakończona  
 na trójniku przy pionie i zakorkowana. Instalacja kanalizacji bez  
 białego montażu. Biały montaż oraz urządzenia i armatura  
 w zakresie własnym Kupującego;

 Centralne ogrzewanie – z rur z tworzywa sztucznego w izolacji.  
 Grzejniki w pokojach i kuchniach – stalowe, panelowe w kolorze  
 białym, w łazienkach grzejniki drabinkowe. Miejsca montażu  
 zgodnie z projektem. Wszystkie grzejniki  
 wyposażone w głowice termostatyczne. Pomiar zużycia ciepła  
 – liczniki bez zdalnego odczytu umieszczone poza lokalem  
 w szafkach korytarzowych;

 Instalacja elektryczna – zakończona gniazdami i wypustami  
 oświetleniowymi z kostką (bez opraw oświetleniowych); Trójfazowe  
 zasilenie kuchenki elektrycznej (dostawa i montaż kuchenki we  
 własnym zakresie Kupującego); Tablica mieszkaniowa  
 w przedpokoju; Osprzęt standardowy zgodnie z obowiązującymi  
 normami; Ilość gniazdek i ich lokalizacja wg projektu; Montaż  
 licznika energetycznego po odbiorze lokalu i podpisaniu przez  
 Klienta indywidualnej umowy z Dostawcą energii;

 Instalacja telewizyjna, telefoniczna i internetowa – przewody  
 doprowadzone do skrzynki mieszkaniowej teletechnicznej zgodnie  
 z aktualnym rozporządzeniem. Ilość gniazd oraz ich lokalizacja  
 wg projektu. Podłączenie internet / telewizja kablowa / telewizja  
 satelitarna na podstawie odrębnej umowy z operatorem zawartej  
 przez Kupującego;

 Instalacja domofonowa - domofon z dzwonkiem. Istnieje możliwość  
 zamiany na wideodomofon. Koszt zamiany po stronie kupującego

LOGGIE, BALKONY

 Płytki tarasowe, ułożone na dystansach;

 Balustrady z profili stalowych malowanych proszkowo  
 lub balustrady półpełne (do części wysokości żelbetowe  
 wykończone tynkiem, powyżej stalowe)


