
Standard wykończenia 

TECHNOLOGIA WYKONANIA I STANDARD WYKOŃCZENIA  DOMU 

JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 

  Element Opis 

1 Konstrukcja   

1.1 Technologia Tradycyjna, strop typu filigran/monolityczny 

1.2 Ściany zewnętrzne 

Żelbetowe, silikatowe, ocieplenie styropianem z wykończeniem płytkami 

klinkierowymi 

1.3 

Ściany wewnętrzne - 

nośne, działowe 

Silikatowe, żelbetowe (słup), ytong, H+H.typ A - brak ścianek działowych na piętrze i 

poddaszu 

1.4 

Wykończenie ścian 

wewnętrznych  

(z wyłączeniem łazienek 

i toalet) 

Tynk gipsowy maszynowy, jednokrotnie pomalowane na biało (za wyjątkim łazienek i 

wc), ściany działowe - gładź gipsowa jednokrotnie pomalowana na biało 

1.5 Wykończenie sufitów Tynk gipsowy maszynowy, pomalowany jednokrotnie na biało 

1.6 Wykończenie posadzek 

Podłoże cementowe - przygotowane pod położenie paneli podłogowych, wykładziny, 

kafli lub mozaiki parkietowej 

 1.7 Stolarka okienna 

Profile okienne z PCV z nawiewnikami, rolety zewnętrzne na parterze, okna połaciowe 

bez rolet 

 1.8 Parapety wewnętrzne Kamienne granitowe, w drzwiach balkonowych - brak 

 1.9 Parapety zewnętrzne Kamienne, blaszane powlekane 

 1.10 

Drzwi wejściowe do 

budynku Antywłamaniowe klasy C 

  Instalacje sanitarne   

 1.11 CO 

Kocioł gazowy dwufunkcyjny w kuchni, grzejniki panelowe, w łazienakch - grzejniki 

drabikowe 

 1.12 Woda zimna Z przewodów PEX-a 

 1.13 Kanalizacja sanitarna 

Z rur PVC podłączona do kanalizacji miejskiej, w budynku zakończona podejściami 

pod urządzenia w kuchni zlewozmywak, zmywarka), łazience i WC, przyłączenie wody 

zimnej i odpływ do kanalizacji (zamontowany nad posadzką) w łazience lub WC 

 1.14 Kanalizacja deszczowa 

Do zagospodarowania na terenie działki w opcji, z rur PVC podłączona do kanalizacji 

miejskiej (po uzyskaniu projektu i uzgodnień MPWiK) 

 1.15 

Liczniki wody i licznik 

gazowy Indywidualne dla każdego domu 

 1.16 Instalacja elektryczna 

Zgodnie z normą mieszkaniową - bez opraw oświetleniowych, zasilanie pod kuchnię 

elektryczną, zakończona gniazdami i włącznikami, zabudowana rozdzielnica główna 



 1.17 Instalacja telewizyjna Gniazdo anteny TV w pokoju dziennym oraz w sypialni lub otwartej przestrzeni 

 1.18 Instalacja telefoniczna 1 puszka w holu głównym + rurarz 

 1.19 Instalacja internetowa 1 punkt 

 1.20 Dach 

Dachówka cementowa, wykonanie ocieplenia poddasza wełną mineralną, folia, stelaż, 

płyta kartonowo-gipsowa, szpachlowanie 

 2 Taras   

 2.1 Nawierzchnia Płytki tarasowe betonowe 

 3 

Komunikacja 

wewnętrzna   

 3.1 Schody Prefabrykowane bez wykończenia balustrad, żelbetowe 

 4 

Zagospodarowanie 

terenu   

 4.1 Chodniki Kostka typu Polbruk 

 4.2 Ogrodzenie Panele systemowe, od strony ogródka - panele systemowe 

Możliwość wystąpienia instalacji budynku (rury wentylacyjne, wodno - kanalizacyjne itp.) 

W związku z dążeniem do ulepszenia produktu, deweloper zastrzega sobie prawo do zmian opisanego wyżej wykończenia 

budynku na elementy i systemy o porównywalnej jakości i standardzie. 

 


