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I. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU 

Posadowienie 

Posadowienie budynku bezpośrednie na wspólnej płycie fundamentowej, powłokowa izolacja 

fundamentu wg projektu konstrukcji. 

 

Ściany fundamentowe oraz wewnętrzne w garażu 

Ściany fundamentowe - zewnętrzne w technologii ścian żelbetowych, od strony zachodniej ściana 

żelbetowa lub w części ściana szczelinowa. 

Ściany wewnętrzne w garażu żelbetowe oraz murowane z bloczków silikatowych. 

 

Ściany zewnętrzne 

Konstrukcja budynku szkieletowa żelbetowa. Ściany zewnętrzne osłonowe z bloczków silikatowych. 

Ściany zewnętrzne docieplone styropianem o grubości 15 cm (w strefach wejściowych parteru 12 

cm), lub wełna. 

 

Ściany wewnętrzne 

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne oraz słupy – żelbetowe, pozostałe ściany murowane z bloczków 

silikatowych.  

 

Stropy nad parterem i piętrami 

Płyty żelbetowe monolityczne. 

 

Stropodachy 

Dach płaski wykonany w tradycyjnym układzie warstw jako stropodach pełny. Pokrycie papą  

termozgrzewalną, izolacja termiczna styropian lub wełna. Wpusty dachowe systemowe – 

odprowadzenie wody instalacją podciśnieniową poprzez wewnętrzne rury spustowe, prowadzone w 

pionach instalacyjnych. 

Podłogi tarasów – płyty betonowe. 

 

Biegi schodowe 

Biegi schodów monolityczne żelbetowe. 

 

WYKOŃCZENIE ELEWACJI 

Elewacje 

Elewacje - tynk cienkowarstwowy wg podziałów i kolorystyki elewacji w projekcie architektury. 

Lokalnie okładziny drewnopodobne. 

 

Drzwi wejściowe do budynku 

Drzwi profilowe aluminiowe, przeszklone, wyposażone w pochwyt / klamkę w kolorze stali 

nierdzewnej lub aluminium.  

Skrzydła i ościeżnice aluminiowe (drzwi zewnętrznych) z przekładkami termoizolacyjnymi, kolor wg 

projektu wykonawczego, wyposażone w samozamykacz. Drzwi zintegrowane z systemem 

domofonowym. 

 

Balustrady balkonów 
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Na kondygnacjach nadziemnych; balustrady balkonów wykonane z profili aluminiowych lub 

kształtowników stalowych, malowane na kolor RAL z wypełnieniem szkłem bezpiecznym. Pochwyty 

stalowe malowane. Kształt balustrad zgodnie z projektem Architektury. 

 

WYPOSAŻENIE BUDYNKU 

Drzwi do pomieszczeń technicznych 

Atestowane stalowe płaszczowe, odporność ogniowa zgodnie z projektem architektury.  

 

Bramy garażowe 

Brama garażowa wjazdowa - segmentowa, sterowana pilotem. 

 

Balustrady schodowe 

Balustrady stalowe spawane z profili stalowych malowane w kolorze RAL. 

 

Wykończenie garażu 

Posadzka w garażu betonowa wykończona powłoką cienkowarstwową na bazie żywic 

epoksydowych. Malowane oznakowanie porządkowe (miejsca parkingowe). Malowanie słupów w 

kolorze żółto-czarnym. Malowanie ścian w garażu. 

 

Komórki lokatorskie 

Pomieszczenia komórek wydzielone systemowymi ściankami z drzwiami np. Janus lub inne 

równoważne. Pomieszczenia komórek niemalowane, oświetlone. Posadzka wykończona powłoką na 

bazie żywicy epoksydowej. 

 

Wykończenie klatek schodowych 

Posadzka klatek schodowych i przedsionków - płytki gresowe. Ściany – tynk gipsowy/cem.wap., 

malowanie farbami emulsyjnymi / akrylowymi. Sufity tynk gipsowy, malowany. 

 

Wykończenie balkonów/tarasów 

Posadzki balkonów - gres mrozoodporny. 

Tarasy na gruncie przynależne do mieszkań - nawierzchnie lokalnie z płyt betonowych a w 

pozostałej części nawierzchnia trawiasta. 

 

Windy 

W klatkach przewidziane są windy z poziomu garażu do poziomu najwyższego wejścia do mieszkań. 

Standard Schindler, Otis lub Kone. 

 

Miejsca postojowe 

Miejsca postojowe zlokalizowane na płycie posadzki garażu oraz w formie platform do parkowania 

niezależnego samochodów, platforma ze stanowiskiem 250 x 500 cm. 

 

INSTALACJE 

Instalacja centralnego ogrzewania 

Zasilanie budynku z węzła cieplnego. Węzeł zapewniać będzie ciepło na całkowite pokrycie 

potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej.  

Instalacja kanalizacji sanitarnej 
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Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą poprzez wewnętrzną instalację kanalizacji 

sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W garażu odwodnienie posadzki włączone 

poprzez separator do wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i dalej przyłączem do sieci 

miejskiej wg warunków MPWiK.  

 

Instalacja kanalizacji deszczowej 

Dach budynku odwadniany przy użyciu systemu podciśnieniowego wyposażony w podgrzewane 

wpusty systemowe. Wody opadowe z dachu odprowadzane do zbiornika retencyjnego i dalej do 

sieci miejskiej wg warunków MPWiK. 

 

Wentylacja garaży 

Wentylacja bytowa garaży mechaniczna strumieniowa. System wentylacji będzie zapewniał 

przewietrzanie garażu oraz usuwanie powietrza zanieczyszczonego spalinami samochodowymi.  

 

Instalacje elektryczne 

Budynek zasilony będzie w energię elektryczną poprzez złącze kablowe, zasilane z sieci. Układy 

pomiarowe dla mieszkań zlokalizowane będą w rozdzielnicach zewnętrznych zainstalowanych w 

szachtach na korytarzach.  

Osprzęt instalacyjny w kolorze białym. 

 

Instalacja domofonowa 

Budynek zostanie wyposażony w instalację domofonową. W lokalach przewidziano montaż 

domofonów z możliwością kontaktu z domofonem przy wejściu do budynku oraz na teren 

inwestycji.  

 

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 

Obsługa komunikacyjna 

Obsługa komunikacyjna budynku odbywać się będzie bezpośrednim zjazdem z ulicy Mińskiej do garażu na 

poziomie -1. Wzdłuż ulicy Mińskiej przy budynku zaprojektowano chodnik. 

Układ komunikacji wewnętrznej /dojścia do klatek/ - układ chodników zgodnie z 

zagospodarowaniem terenu /nawierzchnia kostka betonowa. Budynek będzie wykonany w sposób 

umożliwiający dostęp dla osób niepełnosprawnych.  

 

Miejsce gromadzenia odpadów /śmietnik/ 

Zaprojektowano pomieszczenie na odpady stałe znajdujące się na parterze budynku przy klatce D z 

dostępem od zewnątrz. 

 

Rekreacja 

Na zewnątrz budynku przy klatce A i B zaprojektowano miejsca postojowe dla rowerów. 

 

Zieleń i inne 

Na terenie działki planowane są nasadzenia nowej zieleni realizowane w formie niskich drzew, 

krzewów oraz trawy. 

 

 

II. LOKALE MIESZKALNE 
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Drzwi wejściowe: stalowe, antywłamaniowe, klasy C (RC4). Skrzydła drzwi wykończone okleiną w 

kolorze białym; według projektu architektury. 

Ściany: wydzielające lokale gr. 24cm, ściany działowe wewnątrz lokali gr. 8cm, ściany wydzielające 

pomieszczenia sanitarne w lokalach gr. 12cm. 

 

Okna i drzwi balkonowe: wykonane z PCV, szklenie jednokomorowym zestawem szybowym 

zespolonym, 1,1 W/m2K dla całego zestawu okiennego. 

Okucia uchylno – rozwierne, uchylne i stałe w zależności od lokalizacji zestawu okiennego. 

Nawiewniki okienne w wybranych oknach, zgodnie z wymaganiami wentylacji pomieszczeń. Okna 

zlokalizowane na parterze wyposażone w okucia antywłamaniowe. Profile okienne od zewnątrz w 

kolorze złoty dąb, od wewnątrz białe. 

 

Parapety wewnętrzne: w oknach powyżej poziomu posadzki - parapety okienne wykonane z 

konglomeratu marmurowego. 

 

Parapety zewnętrzne: aluminiowe lub blacha stalowa powlekana lub ocynkowana, malowana 

proszkowo. 

 

Wykończenie ścian i sufitów: tynki gipsowe maszynowe, bez malowania. W pomieszczeniach 

łazienek i WC ściany wykończone tynkiem gipsowym zatartymi na ostro pod wykończenie 

płytkami ceramicznymi /niemalowane/. 

 

Posadzki w mieszkaniach: szlichta cementowa. 

 

Instalacja wody zimnej i ciepłej,: zasilana z miejskiej sieci wodociągowej. Piony wody prowadzone 

w szachtach instalacyjnych na klatce schodowej. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepłej od 

punktów pomiarowych znajdujących się w szachtach instalacyjnych w klatkach schodowych do  

armatury czerpalnej prowadzone w warstwach posadzkowych oraz na ścianie za pomocą rur PEX. 

Zużycie ciepłej wody i zimnej opomiarowane indywidualnie wodomierzami. Dostęp do wodomierzy i 

zaworów odcinających prze pionach na klatce schodowej przez drzwiczki rewizyjne.  

Instalacja zakończona korkami. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej, podejścia kanalizacyjne wyprowadzone z szachtu – naścienne, do 

wanny w posadzce, zakończone korkami.  

 

Instalacja centralnego ogrzewania: zasilanie budynku z węzła cieplnego. Węzeł zapewniać będzie 

ciepło na całkowite pokrycie potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej. 

Lokale będą posiadać indywidualne opomiarowanie zużycia ciepła na potrzeby ogrzewania.  

Grzejniki w mieszkaniach stalowe, płytowe, z zaworami termostatycznymi - kolor biały. 

W łazienkach grzejniki łazienkowe wiszące, drabinkowe, w kolorze białym, z zaworami 

termostatycznymi. Przewody doprowadzające ciepło do grzejników – w warstwach podłogowych. 

Podłączenie grzejników – podejścia ze ścian lub z podłogi – zgodnie z projektem wykonawczym, za pomocą 

rur PEX. 

 

 

Instalacje elektryczne: Układy pomiarowe dla mieszkań zlokalizowane będą w rozdzielnicach 
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zewnętrznych zainstalowanych w szachtach na korytarzach.  

Lokale mieszkalne wyposażone będą w rozdzielnę mieszkaniową przystosowaną do układów 

trójfazowych. W każdej rozdzielnicy przewidziano rozłącznik główny, wyłączniki różnicowo – 

prądowe oraz odpływy zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi dla poszczególnych obwodów / 

gniazd wtykowych i oświetlenia. Ilość wypustów oświetleniowych i gniazd wg projektu instalacji 

elektrycznej. W mieszkaniu przewidziano doprowadzenie osobnego obwodu dla zasilania kuchenki 

elektrycznej. 

Osprzęt instalacyjny w kolorze białym. 

 

Instalacja wentylacji: system wentylacji mechanicznej wyciągowej z wentylatorami wyciągowymi 

umieszczonymi wewnątrz pomieszczeń i wyrzutnia na dachu budynku. Nawiew powietrza zapewniać 

będą nawiewniki okienne i ścienne, wyciąg za pośrednictwem kanału wywiewnego z pomieszczeń 

łazienek, kuchni i WC. W pomieszczeniu kuchni dodatkowo będzie zapewniony kanał do podłączenia 

okapu. 

 

Instalacja domofonowa: w lokalach przewidziano montaż domofonów z możliwością kontaktu z 

domofonem przy wejściu do budynku oraz na teren inwestycji. System umożliwia sterowanie z 

mieszkania otwieraniem drzwi wejściowych do odpowiedniej klatki. Możliwość zamiany przez i na koszt 

nabywcy lokalu domofonu na wideodomofon. 

 

Instalacja telefoniczna / internetowa / RTV: w każdym mieszkaniu zaprojektowano 

teletechniczną szafkę mieszkaniową (TSM). Do szafy 

teletechnicznej doprowadzone są zakończenia kabli koncentrycznych, parowych i  światłowodowych 

prowadzonych z szachtu instalacyjnego na klatce schodowej. W mieszkaniach planuje się montaż gniazd 

teletechnicznych: RTV+SAT oraz RJ45 w salonie wg projektu instalacji elektrycznej. 

 


