
KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU 

Technologia wykonania 

 technologia monolityczna żelbetowa ze ścianami osłonowymi wypełnionymi pustakami 

ceramicznymi POROTHERM P+W 25 

Fundamenty budynku oraz garaży podziemnych:               

 fundament: płyta żelbetowa, w części „C” budynku (pod tarasami zielonymi) – ławy 

fundamentowe z płytą dociskow 

Ściany zewnętrzne kondygnacji naziemnych:                    

  Pustaki ceramiczne POROTHERM P+W, grubość 25 cm 

Stropodach:                                       

 stropodach pełny, niewentylowany; płyta żelbetowa monolityczna pokryta warstwami izolacji 

termicznej i wodnej 

Elewacje:                               

 ocieplenie (grubości 12 – 15 cm) - wykonane w bezspoinowym systemie ociepleń 

  materiały wykończeniowe: na elewacji – tynk silikatowo-silikonowy lub silikonowy 

Balustrady zewnętrzne: 

 profile zamknięte, ocynkowane, malowane proszkowo; częściowo balustrady żelbetowe 

monolityczne z elementami metalowymi, ocynkowanymi i malowanymi proszkowo, 

częściowo balustrady z wypełnieniem z elementów szklanych (szkło bezpieczne), barierki 

okienne z profili zamkniętych 

CZĘŚCI WSPÓLNE 

Ściany, posadzki, sufity korytarzy: 

 wykonane wg projektu wnętrz z wykorzystaniem szlachetnych materiałów wykończeniowych 

Balustrady klatek schodowych:       

  profile stalowe, malowane proszkowo 

  pochwyty ze stali nierdzewnej 

Winda:                                    

 w każdej klatce cichobieżna winda dostępna z poziomu terenu, obsługująca wszystkie 

kondygnacje (kondygnacje podziemne i wszystkie kondygnacje naziemne, na których 

znajdują się wejścia do mieszkań), w klatce A dodatkowo druga winda, 

Okna klatek schodowych:     

 fasada aluminiowa zewnętrzna 

Drzwi wewnętrzne klatek schodowych: 

 ślusarka aluminiowa wewnętrzna       



Oświetlenie klatek schodowych:      

 oświetlenie sufitowe lub ścienne, uruchamiane za pomocą czujników ruchu, 

Domofony: 

 domofon 

HALA GARAŻU PODZIEMNEGO - DWUPOZIOMOWEGO 

Elementy budowlane:            

 ściany, słupy, rygle i płyta fundamentowa - żelbetowe monolityczne 

 posadzka przemysłowa 

Brama wjazdowa:                 

  segmentowa uruchamiana pilotem – odrębna dla każdej kondygnacji garażowej, odrębne 

wjazdy z zewnątrz dla każdej kondygnacji garażowej 

Wentylacja:                            

 mechaniczna współpracująca z systemem detekcji gazu 

Miejsca postojowe:               

 zlokalizowane w otwartej hali garażowej, 

MIESZKANIA 

  

Ściany działowe:        

 murowane z bloczków silikatowych grubości 12 cm i/lub 8 cm, tynk gipsowy maszynowy 

Ściany międzylokalowe i oddzielenia od korytarzy:           

 murowane z bloczków silikatowych grubości 25 cm, tynk gipsowy maszynowy, 

 Ściany pomieszczeń sanitarnych tynkowane „na ostro”, 

Posadzki:                               

 wylewka cementowa w systemie podłogi pływającej 

Stolarka okienna, okna balkonowe i tarasowe:      

 profil z PCV, okna uchylno – rozwieralne lub stałe, trzyszybowe, wielokomorowa geometria 

profilu(7 komór) w profilu ramy i 6 komór w profilu skrzydła , okleina zewnętrzna w kolorze 

złoty dąb, wewnątrz w kolorze białym, wyposażone w automatyczne nawietrzaki ciśnieniowe, 

szyby o współczynniku przenikalności ciepła Ug=0,5W/m2*K 

  parapety wewnętrzne – konglomerat marmurowy BOTTICINO gr. 3 cm. 

Wysokość mieszkań:             

 około 270 cm 



Drzwi wejściowe do mieszkań:        

 antywłamaniowe w klasie „C”, firmy Porta lub o porównywalnym standardzie oferowanym 

przez innych producentów 

Balkony i tarasy:                   

  monolityczne, żelbetowe 

 balkony wykończone wylewką cementową, przygotowaną do ułożenia gresu;tarasy na 

ostatnich kondygnacjach wykończone płytkami tarasowymi w technologii tarasu 

odwróconego 

Wentylacja:                            

 mechaniczna 

Instalacja centralnego ogrzewania:            

  grzejniki płytowe firmy Viessmann, w łazienkach - grzejnik drabinkowy Zehnder Cortina, z 

termozaworami; indywidualne opomiarowanie w postaci ciepłomierzy zlokalizowanych w 

szachtach instalacyjnych w części korytarzowej 

Instalacja telekomunikacyjna:         

 instalacja wybudowana przez operatorów i stanowiąca ich własność (korzystanie z w/w 

instalacji możliwe po zawarciu odpowiednich umów) 

  DVBT – instalacja przeznaczona do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej 

Instalacja wody:                    

 z miejskiej sieci 

  opomiarowanie w szachtach instalacyjnych w części korytarzowej 

Instalacja kanalizacyjna:      

 do miejskiej sieci, rury PCV 

Przyłącza wod.–kan.:       

 instalacja wodociągowa - łazienka, WC, kuchnia – wg projektu (bez „białego montażu”)w 

pomieszczeniach , w kuchni prowadzona natynkowo 

 instalacja kanalizacyjna - wyjście z pionu bez rozprowadzenia 

Instalacja elektroenergetyczna:      

 szafka rozdzielcza wewnątrz lokalu, wypusty oświetleniowe sufitowe - bez montażu opraw 

 gniazda Legrand Cariva 

 w kuchni – puszka elektryczna z wyprowadzonym przewodem trójfazowym do podłączenia 

kuchenki elektrycznej. 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 elementy małej architektury 



 oświetlenie zewnętrzne 

 ogrodzenie systemowe w zachodniej części  terenu – strefa ograniczonego dostępu dla osób 

z zewnątrz 

BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKU 

 system kamer monitorujących 

 portiernia w strefie wejściowej wewnątrz budynku 

 


