
• System monitoringu, obejmujący wszystkie kondygnacje budynków, składający się między 

innymi z 75 kamer Introx o minimalnej rozdzielczości (kolor): 600TVL, (monochrom): 700TVL 

• Wydzielone pomieszczenie ochrony 

• Antywłamaniowe drzwi do mieszkań firmy Dierre w zabudowie 

 portalowej, o najwyższej klasie C i odporności ogniowej EI 30 (klasa 

 certyfikowana, potwierdzona przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej) 

• Stolarka okienna mieszkań wykonana z profili firmy Veka klasy A 

 wzmocniona zamkniętym profilem stalowym, wyposażona w dodatkowe zaczepy 

antywyważeniowe 

• Budynkowy agregat prądotwórczy Delta Power P180MS o mocy 180kVA 

• System Sygnalizacji Pożaru firmy Bosch, połączony 24h z Państwową Strażą Pożarną 

• Instalacja systemu detekcji tlenku węgla i LPG w hali garażowej 

• Powiększona grubość izolacji termicznej ścian, wełna mineralna Rockwool 15 cm, styropian 

15 cm, EPS Fasada Grafit, Rockwool Front Rock 

• Pakiety szybowe z ciepłochronną stalową ramką międzyszybową 

• Wentylacja mechaniczna wyciągowa mieszkań Aereco, VEC/Vekita/Lineo/, EFR 101, AC 100 

• Izolacja tarasów PIR FA TE o współczynniku przewodnictwa ciepła = 0,023 W/(mΣK) 

• Oświetlenie części wspólnych LED sterowane czujkami ruchu 

• Automatyczne nawadnianie zieleni. 

• Izolacje: Deitermann, Bauder, Mapei 

• Elewacje: Creaton Tonality  Classic 30 cm x 90 cm, Caparol CT Mineral, Carbon A > 50 J 

• Windy: KONE Monospace®, 1000 kg, 1.6 m/s, drzwi SS EI30 

• Dach: 5 warstw, system Bauder, izolacja termiczna Dachrock SPS 

• Ściany działowe: systemy Knauf, Lafarge, izolacja URSA 

• Balkony: NordCeram R11. 

• Niepowtarzalne aranżacje części wspólnych inspirowane charakterem, architekturą i kulturą 

miast partnerskich Gdańska 

• Materiały wykończeniowe części wspólnych: stal nierdzewna, szkło hartowane, naturalny 

kamień 

• Komunikacja wewnętrzna w budynku: spieki kwarcowe Collection Neve 100 cmx 300 cm, 

łupek czarny Vento Nero 60x90, płytki ceramiczne Refin Ceramiche White 60x60, 

Villeroy&Boch Vilbostone 45x90 

• Stolarka drzwiowa: Hormann, Mercor 

• Dojścia do budynków Semmerlock, Pozbruk, EKOWAY, kamień naturalny 

• wolny od ruchu kołowego wewnętrzny park - starannie zaaranżowane miejsce relaksu i 

aktywnego wypoczynku. 


