
LOKALE MIESZKALNE  

Wykończenie ścian 

wewnętrznych 

Ściany pomieszczeń: tynk gipsowy maszynowy, ściany w łazienkach:  tynk 

cementowo - wapienny; ściany korytarzy i klatek schodowych: tynk 

cementowo - wapienny lub gipsowy  

Wykończenie posadzek Wylewka cementowa 

Stolarka okienna PCV profil REHAU  

Parapety wewnętrzne Granit 

Drzwi wejściowe do 

mieszkania 
Antywłamaniowe PORTA GRANIT  

Drzwi wewnątrz lokalowe W zakresie indywidualnym Kupującego  

Centralne ogrzewanie i ciepła 

woda użytkowa 
Instalacja z sieci miejskiej  

Opomiarowanie wody ciepłej i 

zimnej oraz energii cieplnej 

Wodomierze na instalacji cieplej i zimnej wody, ciepłomierz dla instalacji 

grzewczej dla każdego mieszkania. 

Instalacja CO 
Kompletna, grzejniki płytowe stalowe (w łazienkach drabinkowe, 

lakierowane) z zaworami termostatycznymi. 

Instalacja wodno-

kanalizacyjna 

W pomieszczeniach sanitarnych podejścia do urządzeń zgodne z projektem, 

bez białego montażu. Piony kanalizacji i sanitarne, Podejścia PVC PP. 

Podejścia pod sedes i umywalkę przygotowane pod montaż stelażu. W 

kuchni pionowe odcinki pojejść - na ścianie - przewidziane pod zabudowę 

meblową. 

Instalacja elektryczna 

Punkty oświetleniowe zakończone kostką, z gniazdami i wyłącznikami, 

trójfazowe zasilanie kuchenki elektrycznej, instalacja dzwonkowa. W pom. 

ogólnodostępnych z oprawami oświetleniowymi. 

Instalacja telefoniczna Gniazdo w przedpokoju 

Instalacja sieci komputerowej 

z dostępem do 

szerokopasmowego internetu 

Gniazdo w każdym pokoju 

Instalacja RTV sat Gniazdo w każdym pokoju 

Domofon Aparat domofonu w przedpokoju 

Wentylacja Wentylacja mechaniczna w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych  

BALKON 

Posadzka  Posadzka betonowa zaimpregnowana 



Balustrada  Stal nierdzewna w połączniu ze szkłem   

KOMÓRKI LOKATORSKIE 

  

Ściany murowane, sufit żelbetowy, posadzka betonowa, drzwi metalowe, 

instalacja elektryczna, oprawa oświetleniowa, włącznik oświetleniowy, dla 

piwnic o wysokości pow. 2,5m zabezpieczenie od góry siatką 

PARKING NAZIEMNY I PODZIEMNY 

Wykończenie parkingu Kostka betonowa 

CZĘŚĆ WSPÓLNE / KLATKA SCHODOWA 

Wykończenie ścian 

wewnętrznych i sufitów 
 Tynk cementowo - wapienny lub gipsowy + malowanie 

Wykończenie posadzki  Płytki granitowe lub gresowe  

Komunikacja pionowa w 

budynku 
 Dźwigi osobowe oraz klatki schodowe 

Skrzynka pocztowa  Systemowe zgodnie z wytycznymi Poczty Polskiej 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Ciągi piesze i jezdne, parkingi Kostka betonowa 

Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany docelowych materiałów wykończeniowych, bez obniżania 

standardu wykończenia mieszkania. 

 


