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1. OTOCZENIE

 zagospdarowanie teren otwarty, nieogrodzony, wjazd na ciąg pieszo-jezdny samochodami ograniczony szlabanami

dojścia piesze kostka betonowa / płyty betonowe

mała architektura ławki, lampy, kosze na śmieci, plac zabaw, donice betonowe, stojaki na rowery

zieleń na gruncie rodzimym trawa, krzewy, drzewa 

zieleń na stropach trawa, krzewy, drzewa, pnącza, ogródki indywidualne na parterze wygrodzone żywopłotem

drogi / dojazdy kostka betonowa / beton lub asfalt

instalacje wod. kan. instalacja do podlewania zieleni

instalacje elektryczne oświetlenie otoczenia, ciągów pieszych, wejść do budynku, ochrona odgromowa

instalacje niskoprądowe monitorowanie terenu i obiektu, instalacja video domofonowa

2. KONSTRUKCJA, ROZWIĄZANIA BUDOWLANE

fundamenty płyta fundamentowa żelbetowa

ściany i słupy konstrukcyjne podziemie – żelbet; nadziemie – żelbet / murowane ceramiczne

ściany wypełniające 
zewnętrzne

żelbet / murowane ceramiczne ocieplone metodą lekką, 
elewacja: okładzina kamienna / tynk cienkowarstwowy gładki i boniowany 

ściany działowe ceramiczne murowane / żelbetowe

stropy żelbetowe

tarasy / loggie / balkony

tarasy w parterze wykończone deską kompozytową lub drewnianą, tarasy i balkony powyżej parteru - wykończone gresem, 
balustrady stalowe malowane, ażurowe lub wypełnione szkłem (w zależności od położenia w budynku), przepierzenia na 
parterze - deska kompozytowa lub drewniana; powyżej parteru przepierzenia szklane lub pełne tynkowane lub stalowe 
malowane

stropodach odwrócony pełny, ocieplony, izolacja przeciwwodna 

taras nad garażem stropodach pełny, ogródki indywidualne w parterze – trawnik, ogródek wydzielony żywopłotem

okna drewniane z nawiewnikami, w mieszkaniach na parterze rolety zewnętrzne

parapety zewnętrzne blacha malowana w kolorze obróbek blacharskich

witryny wejść (wiatrołapy) ślusarka aluminiowa

drzwi

wejściowe do budynku – ślusarka aluminiowa,
w przestrzeniach ogólnodostępnych – ślusarka aluminiowa,
wejściowe do mieszkań – antywłamaniowe, okleinowane, boczny panel w kolorze drzwi z numerem mieszkania i przyciskiem 
dzwonka
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3. PRZESTRZENIE WSPÓLNE

 3.1. Hall parteru z przedsionkiem

podłoga posadzka – gres, wycieraczka aluminiowa systemowa w poziomie posadzki

ściany tynk gipsowy, malowany

drzwi ślusarka aluminiowa

inst. C.O. zasilanie z sieci miejskiej, grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi

inst. elektryczne instalacja oświetleniowa

inst. niskoprądowe instalacja video domofonowa

wyposażenie skrzynki na listy w zabudowie ściennej, video domofon

 3.2. Klatka schodowa 

podłoga konstrukcja żelbetonowa; wykończenie: gres

ściany tynk gipsowy / w poziomie garażu tynk cementowo-wapienny z gładzią gipsową, malowany

sufit tynk gipsowy / w poziomie garażu tynk cementowo-wapienny z gładzią gipsową, malowany

okna ślusarka aluminiowa

inst. C.O. grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi

inst. elektryczne oświetleniowa z czujnikiem ruchu, oprawy oświetleniowe

wyposażenie pochwyty drewniany, balustrada stalowa

3.3. Winda

dźwig osobowy

drzwi stal nierdzewna

podłoga gres

ściany stal nierdzewna / lustro

wyposażenie poręcz, panel sterujący, oświetlenie
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3.4. Hall piętrowy

podłoga posadzka – gres

ściany tynk gipsowy, malowany, fragmenty – płyty GK szpachlowane, malowane; ścianki oddzielenia ppoż aluminiowe szklone

sufit tynk gipsowy, malowany,
fragmenty - płyta GK 

okna ślusarka aluminiowa 

inst. C.O. grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi

inst. elektryczne oświetleniowa z czujnikiem ruchu, oprawy oświetleniowe

3.5. Pomieszczenie ochrony

podłoga posadzka – gres

ściany tynk gipsowy, malowany, w strefie aneksu kuchennego płytki ceramiczne w pasie międzyszafkowym

sufit tynk gipsowy, malowany

okna ślusarka aluminiowa

inst. C.O. grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi

inst. elektryczne oświetleniowa, zasilająca, oprawy oświetleniowe 

inst. niskoprądowe monitorowania, telefoniczna, internetowa, TV przemysłowa, video domofon, sterowanie szlabanem

4. MIESZKANIA

podłoga wylewka betonowa zatarta na gładko,
taras, loggia, balkon – gres, taras na parterze – deska kompozytowa lub drewniana

ściany tynk gipsowy,
tarasy, loggie, balkony – tynk cienkowarstwowy,

sufit tynk gipsowy,
obniżenie sufitu do wysokości ok. 2,53 m w obrębie IV piętra pod tarasem wyższej kondygnacji

okna stolarka okienna drewniana ; izolacyjność termiczna zestawów szklanych 1,1 W/m2xK, nawietrzaki okienne systemowe;
w mieszkaniach na parterze rolety zewnętrzne

parapety wewnętrzne – konglomerat gruboziarnisty, 

drzwi do mieszkań antywłamaniowe, okleinowane, boczny panel w kolorze drzwi z numerem mieszkania i przyciskiem dzwonka

inst. wod. kan.

instalacja olicznikowana,
instalacja lokalowa z tworzywa sztucznego w warstwach posadzki, 
indywidualne wodomierze zimnej i ciepłej wody na klatce schodowej,
w łazience – wykonane i zaślepione podejścia wody i kanalizacji (bez białego montażu),
wskazane na rzutach łazienek ścianki instalacyjne nie są wykonywane ze względu na dowolność aranżacji powie-
rzchni przez Klienta, rury w obrębie projektowanych ścianek instalacyjnych prowadzone natynkowo,
w kuchni – wykonane i zaślepione podejścia wody; wykonane i zaślepione podejścia kanalizacji, rury prowadzone na  
ścianach natynkowo
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inst. C.O.

rozprowadzenie instalacji z tworzywa sztucznego w warstwach posadzki, 
grzejniki wiszące stalowe z zaworami termostatycznymi, podejścia pod grzejniki ze ścian, 
grzejniki łazienkowe drabinkowe, 
indywidualne liczniki ciepła dostępne z klatki schodowej, 
centralna ciepła woda

inst. wentylacji wentylacja mechaniczna wyciągowa,
w kuchniach zbiorczy kanał wyciągowy mechaniczny okapu kuchennego 

inst. elektryczne 1-fazowa ogólna, 3-fazowa do kuchenki, instalacja oświetleniowa

inst. Niskoprądowe instalacja telefoniczna, instalacja TV, instalacja video domofonowa, instalacja dzwonkowa

wyposażenie przedpokój – video domofon, wywołanie dzwonka zintegrowane z video domofonem

5. PRZYZIEMIE I GARAŻ

5.1. Garaż

podłoga płyta betonowa zbrojona, malowana, odwodnienie liniowe w osi jezdni

ściany wylewane – powierzchnia gładka, odczyszczona/ malowana,
ściany przy wejściach do klatek – tynkowane, malowane

sufit płyta żelbetowa ocieplona wełną mineralną – tynk natryskowy,
płyta żelbetowa – beton oczyszczony, malowany

inst. wod. kan. odwodnienie w osi drogi 

inst. wentylacji wentylacja mechaniczna wyciągowa

inst. elektryczne oświetleniowa, oprawy oświetleniowe 

inst. niskoprąd. video domofon 

wyposażenie brama garażowa, system detekcji gazów CO i LPG

5.2. Komórka lokatorska

podłoga posadzka betonowa zbrojona, zatarta na gładko, zabezpieczona przeciw pyleniu

ściany ściany murowane z cegły silikatowej pełne lub ażurowe, powierzchnia gładka odczyszczona

sufit płyta żelbetowa ocieplona wełną mineralną – tynk natryskowy,
płyta żelbetowa – beton oczyszczony, malowany

drzwi stalowe ocynkowane

inst. wentylacji wentylacja pośrednia przez otwory w drzwiach lub ściany ażurowe 

inst. elektryczne oświetleniowa, oprawy oświetleniowe


