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1. OTOCZENIE

OGRODZENIE
 - teren chroniony
 - ogrodzenie zróżnicowane: na fragmentach elementy systemowe, stalowe, powlekane, 

na fragmentach istniejące, częściowo budynki sąsiednie, częściowo bez ogrodzenia

DOJAZDY I DOJŚCIA PIESZE

 - dojazd do garażu, chodniki, dojścia z kostki betonowej, 
brukowej, na fragmentach z kostki granitowej

 - rampa zjazdowa do garażu betonowa, ryflowana
 -  nawierzchnia placu zabaw - bezpieczna

ZIELEŃ  - trawniki, rośliny ozdobne
 - żywopłoty - wydzielenie ogródków przydomowych mieszkań na parterze 

MAŁA ARCHITEKTURA

 - plac zabaw dla dzieci
 - ławki, kosze na śmieci
 - stojaki na rowery
 -  lampy oświetleniowe

PORTIERNIA/OCHRONA  - jedno pomieszczenie ochrony na parterze budynku w pobliżu strefy wejścia na osiedle

INSTALACJE WOD.KAN.
 - instalacja wody – punkty poboru wody do podlewania zieleni
 - instalacja kanalizacji sanitarnej
 - instalacja kanalizacji deszczowej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  - oświetlenie wejść na osiedle, dojść do budynków

INSTALACJE 
NISKOPRĄDOWE

 - instalacja wideo domofonowa
 - monitoring – wjazd na osiedle, wejścia do budynków na parterze, wjazd do hali garażowej
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2. KONSTRUKCJA, ROZWIĄZANIA BUDOWLANE

FUNDAMENTY, ŚCIANY 
FUNDAMENTOWE, SŁUPY

 - ławy i stopy żelbetowe
 - ściany i słupy żelbetowe

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  - ściany  garażu podziemnego żelbetowe
 - ściany kondygnacji nadziemnych w technologii mieszanej żelbetowo – murowanej

ELEWACJE  - tynk mineralny, cienkowarstwowy 
 - na fragmentach kamień i tynk boniowany

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

 - ściany międzylokalowe murowane, na fragmentach żelbetowe
 - ściany działowe murowane 
 - ściany szybów windowych żelbetowe
 - ściany klatek schodowych żelbetowe, na fragmentach murowane
 - ściany szybów wentylacyjnych żelbetowe

STROPY  - płyty stropowe żelbetowe, monolitycznene

STROPODACH
NAD GARAŻEM  - pełny, ocieplony, wykończenie: zieleń/kostka betonowa/płyty betonowe

DACH/STROPODACH  - pełny, ocieplony, wykończony papą termozgrzewalną
 - obróbki blacharskie - blacha stalowa,malowana

BALKONY, TARASY
 - płyty balkonów żelbetowe, ocieplone
 - tarasy na parterze na płycie stropowej hali garażowej
 - tarasy na najwyższej kondygnacji na płycie stropowej

OKNA

 - w mieszkaniach PVC, jednostronna okleina drewnopodobna 
od zewnątrz, od wewnątrz kolor biały

 - w częściach wspólnych ślusarka aluminiowa, kolor szary
 - rolety zewnętrzne w oknach mieszkań na parterze
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PARAPETY  - parapety zewnętrzne – blacha stalowa, malowana

DRZWI  - wejściowe do wiatrołapów - ślusarka aluminiowa, przeszklone
 - wejściowe do pomieszczeń technicznych, gospodarczych – stalowe, pełne

INSTALACJE ZWIĄZANE 
Z BUDYNKIEM

 - instalacja wodna
 - instalacja p.poż – hydranty p.poż.
 - instalacja kanalizacji sanitarnej
 - instalacja kanalizacji deszczowej
 - instalacje c.o. i ciepłej wody użytkowej
 - wentylacja mechaniczna w garażu
 - wentylacja grawitacyjna w mieszkaniach
 - instalacja odgromowa
 - instalacje elektryczne 
 - instalacje teletechniczne

3. PRZESTRZENIE WSPÓLNE

3.1. STREFA WEJŚCIOWA-KORYTARZ PARTERU Z WIATROŁAPEM

POSADZKA / COKÓŁ  - płytki gresowe

ŚCIANY  - tynk gipsowy, malowany / gładź gipsowa, malowana

SUFIT  - tynk gipsowy, malowany / gładź gipsowa, malowana

DRZWI  - wewnętrzne na częściach wspólnych – ślusarka aluminiowa, przeszklone
 - szachtów instalacyjnych – płyta meblowa
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INSTALACJE C.O.  - grzejniki stalowe, płytowe z zaworami termostatycznymi

INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE

 - instalacja oświetleniowa, oprawy oświetleniowe sterowane czujnikiem ruchu
 - tablice główne

INSTALACJE 
NISKOPRĄDOWE

 - instalacja telewizyjnego systemu nadzoru - monitoring
 - tablice parterowe

WYPOSAŻENIE  - skrzynki na listy - systemowe
 - elementy informacji wizualnej (numery mieszkań, pięter)

3.2. KLATKA SCHODOWA / KORYTARZE PIĘTROWE  

POSADZKA/COKÓŁ  - płytki gresowe

ŚCIANY  - tynk gipsowy, malowany / gładź gipsowa, malowana

SUFIT  - tynk gipsowy, malowany / gładź gipsowa, malowana / sufit podwieszany

 DRZWI  - wewnętrzne w częściach wspólnych – ślusarka aluminiowa, przeszklone
 - szachtów instalacyjnych – płyta meblowa

 BALUSTRADY  - przęsła stalowe, malowane, pochwyty drewniane

 INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE

 - instalacja oświetleniowa, oprawy oświetleniowe sterowane czujnikiem ruchu
 - tablice piętrowe

 INSTALACJE 
NISKOPRĄDOWE  - tablice piętrowe

WYPOSAŻENIE  - elementy informacji wizualnej (numery mieszkań, pięter)
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3.3. WINDY  

DŹWIG  - osobowy, napęd elektryczny

 DRZWI  - blacha powlekana lub stal nierdzewna szczotkowana 

PODŁOGA  - płytki gresowe

ŚCIANY  - blacha powlekana lub stal nierdzewna szczotkowana

SUFIT  - blacha powlekana lub stal nierdzewna szczotkowana

WYPOSAŻENIE  - oświetlenie
 - lustro, pochwyt, panel sterujący

3.4 POMIESZCZENIE OCHRONY  
 POSADZKA  - płytki gresowe

 ŚCIANY  - tynk cementowo-wapienny z gładzią gipsową, malowany 
 - sanitariat i aneks kuchenny -  płytki gresowe / tynk cementowo-wapienny, malowany

 SUFIT  - tynk cementowo-wapienny z gładzią gipsową, malowany

 OKNA  - PVC, jednostronna okleina drewnopodobna od zewnątrz, od wewnątrz kolor biały

 DRZWI  - wejściowe – płytowe, okleinowane
 - wewnętrzne – płytowe, okleinowne

 INSTALACJA WOD-KAN  - wykonane podejścia wodne i kanalizacyjne pod przybory
 - umywalka, miska ustępowa, zlewozmywak

 INSTALACJA C.O.  - grzejniki stalowe, płytowe z zaworami termostatycznymi
 - w sanitariacie – grzejnik drabinkowy z zaworem termostatycznym

 INSTALACJA WENTYLACJI  - grawitacyjna
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 INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE

 - instalacja oświetleniowa, oprawy oświetleniowe
 - instalacja zasilająca z gniazdami

 INSTALACJE 
NISKOPRĄDOWE

 - instalacja telewizyjnego systemu nadzoru - monitoring
 - instalacja wideo domofonowa

 WYPOSAŻENIE  - podstawowe wyposażenie meblarskie 

3.5 SCHOWKI 
 POSADZKA  - betonowa, utwardzana powierzchniowo

 ŚCIANY  - wygrodzenia wys. 2 m, systemowe, metalowe, ażurowe, 
na fragmentach ściany i słupy hali garażowej

 SUFIT  - płyta stropowa żelbetowa surowa / ocieplona, malowana

DRZWI  - systemowe, metalowe, ażurowe z zamkiem

INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA

 - instalacja oświetleniowa
 - oprawy oświetleniowe  

UWAGI  - przez pomieszczenia mogą przechodzić instalacje wewnętrzne,  
miejscowo zmniejszające wysokość

3.6 POMIESZCZENIA TECHNICZNE I GOSPODARCZE DOSTĘPNE Z GARAŻU

 POSADZKA  - płytki gresowe / posadzka betonowa utwardzana powierzchniowo

 ŚCIANY    - żelbetowe bez wykończenia / tynkowane / wykończone płytkami gresowymi

 SUFIT  - płyta stropowa żelbetowa surowa / ocieplona, malowana

 DRZWI  - stalowe, pełne
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 INSTALACJA WOD.-KAN.  - wybrane pomieszczenia

 INSTALACJA WENTYLACJI  - wybrane pomieszczenia

 INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA

 - oświetleniowa i zasilająca 
 - osprzęt elektryczny  i oprawy oświetleniowe

3.7 ŚMIETNIK WBUDOWANY

 POSADZKA/COKÓŁ  - płytki gresowe

 ŚCIANY    - płytki gresowe / tynk cementowo-wapienny, malowany

 SUFIT  - tynk cementowo-wapienny, malowany

 DRZWI  - stalowe, malowane

 INSTALACJA WOD.- KAN.  - instalacja kanalizacji sanitarnej - kratka ściekowa
 - instalacja wodna - zawór czerpalny wody zimnej ze złączką do węża

 INSTALACJA WENTYLACJI  - grawitacyjna

 INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA  - instalacja oświetleniowa – oprawa oświetleniowa

3.8 POMIESZCZENIE SPRZĄTAJĄCYCH
 POSADZKA/COKÓŁ  - płytki gresowe

ŚCIANY    - płytki gresowe / tynk cementowo-wapienny, malowany

SUFIT  - tynk cementowo-wapienny, malowany
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DRZWI  - drzwi stalowe, malowane

INSTALACJA WOD.- KAN.  - wykonane podejście wodne i kanalizacyjne pod zlewozmywak
 - zlewozmywak gospodarczy

INSTALACJA WENTYLACJI  - grawitacyjna

INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA  - instalacja oświetleniowa – oprawa oświetleniowa 

4. GARAŻ WIELOSTANOWISKOWY PODZIEMNY

POSADZKA  - betonowa, utwardzana powierzchniowo 
 - oznakowanie poziome miejsc parkingowych, organizacji ruchu -malowane 

ŚCIANY  - żelbetowe, surowe / tynkowane, malowane
 - słupy żelbetowe, surowe / malowane w skośne pasy w kolorze czarno-żółtym

SUFIT  - płyta stropowa żelbetowa surowa / ocieplona, malowana

INSTALACJA WOD.KAN.  - odwodnienie posadzki - wpusty podłogowe
 - trasy przebiegu instalacji wod.kan. dla budynków

INSTALACJA 
PRZECIWPOŻAROWA

 - instalacja sygnalizacji pożaru
 - instalacja hydrantowa ppoż. 

INSTALACJA C.O.  - trasy przebiegu instalacji c.o. dla budynku

INSTALACJA WENTYLACJI  - wentylacja mechaniczna ogólna i oddymiająca

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 - oświetlenie podstawowe, ewakuacyjne, awaryjne
 - ogrzewanie rampy zjazdowej do garażu
 - trasy przebiegu instalacji elektrycznej dla budynku
 - gniazda elektryczne ogólnodostępne
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INSTAL. NISKOPRĄDOWE  - wideo domofonowa
 - trasy przebiegu instalacji teletechnicznej dla budynku

WYPOSAŻENIE
 - brama garażowa segmentowa, z napędem elektrycznym, sterowana pilotem
 - miejscami odbojnice stalowe
 - stojaki rowerowe

5. MIESZKANIA

 POSADZKI
 - podkład cementowy, zbrojony
 - balkony - płytki gresowe, mrozoodporne 
 - tarasy na parterze  i na ostatniej kondygnacji -  płyty betonoweW

 ŚCIANY  - tynk gipsowy
 - w łazienkach i wc – tynk cementowo-wapienny

 SUFIT  - tynk  gipsowy 
 - w łazienkach i wc – tynk cementowo-wapienny

 DRZWI WEJŚCIOWE  - pełne, w okleinie drewnopodobnej wg wymagań w wybranych 
mieszkaniach w odporności ogniowej z samozamykaczem

 OKNA
 - PVC, jednostronna okleina drewnopodobna od zewnątrz, od wewnątrz kolor biały
 - nawiewniki okienne
 - rolety zewnętrzne w oknach mieszkań na parterze

 PARAPETY  - parapety wewnętrzne - PCV
 - parapety zewnętrzne – blacha stalowa, malowana

 TARASY / BALKONY

 - płyty balkonów żelbetowe, ocieplone wykończone płytkami gresowymi, mrozoodpornymi
 - tarasy na parterze na płycie stropowej hali garażowej  lub 

gruncie rodzimym, wykończone płytami betonowymi
 - tarasy na najwyższej kondygnacji na płycie stropowej, wykończone płytami betonowymi
 - balustrady balkonów i tarasów – konstrukcja stalowa, z 

wypełnieniem szklanym lub ażurowym stalowym
 - przegrody oddzielające balkony / tarasy – konstrukcja 

stalowa z wypełnieniem ażurowym, drewnianym 
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 INSTALACJE
 WOD. – KAN.

 - instalacja wody, rozprowadzona w warstwach podłogowych
 - wodomierze zimnej i ciepłej wody – indywidualne
 - wykonane i zaślepione podejścia wodne pod przybory, bez białego montażu
 - instalacja kanalizacji, rozprowadzenie natynkowo po ścianach

 INSTALACJE
 C.O.

 - rozprowadzona w warstwach podłogowych
 - grzejniki stalowe, płytowe z zaworami termostatycznymi
 - grzejniki łazienkowe – drabinkowe z zaworami termostatycznymi

 INSTALACJE WENTYLACJI  - wentylacja grawitacyjna
 - w kuchni niezależny kanał wyciągowy do podłączenia okapu kuchennego

 INSTALACJA
 ELEKTRYCZNA

 - instalacja oświetleniowa, bez opraw
 - instalacja gniazd wtykowych z osprzętem
 - instalacja 3-fazowa – do płyty grzewczej w kuchni/aneksie kuchennym
 - rozdzielnica mieszkaniowa

 INSTALACJA  
NISKOPRĄDOWA

 - instalacja światłowodowa (ew. po podpisaniu umowy na świadczenie usług)
 - instalacja RTV SAT / telewizja naziemna
 - instalacja RTV kablowa (ew. tv kablowa po podpisaniu umowy na świadczenie usług)
 - internetowa – 1 gniazdo telefoniczno-internetowe w tablicy mieszkaniowej  

(dostęp do internetu po podpisaniu umowy na świadczenie usług)
 - szafka rozdzielcza teletechniczna
 - instalacja wideo domofonowa
 - instalacja dzwonkowa

 WYPOSAŻENIE

 - wideo domofon
 - rozdzielnice mieszkaniowe, elektryczna i teletechniczna
 - osprzęt elektryczny – włączniki światła, gniazda wtykowe
 - oprawy oświetleniowe – balkony/tarasy 
 - gniazda zasilające na tarasach mieszkań parterowych


