
TECHNOLOGIA WYKONANIA I WYKOŃCZENIA BUDYNKU 

  Element Opis 

1 Lokal mieszkalny   

1.1 Technologia Tradycyjna, strop typu Filigran 

1.2 Ściany zewnętrzne Żelbetowe, silikatowe, ceramiczne 

1.3 

Ściany wewnętrzne - nośne, 

działowe 

Silikatowe, elementy żelbetowe wylewane, bloczek silikatowy, 

ceramiczne, Ytong panel 

1.4 

Wykończenie ścian 

wewnętrznych  

(z wyłączeniem łazienek i toalet) 

Tynk gipsowy maszynowy, jednokrotnie pomalowane na biało, panel 

ytong - gładź gipsowa malowana na biało 

1.5 Wykończenie sufitów Gładź gipsowa, jednokrotnie pomalowane na biało 

1.6 Wykończenie posadzek 

Podłoże cementowe - pod położenie paneli podłogowych, 

wykładziny, kafli lub mozaiki parkietowej 

 1.7 Stolarka okienna 

PCV pięciokomorowe z nawiewnikami, okucia obwiedniowe, szyby 

termoizolacyjne; rolety zewnętrzne sterowane ręcznie (dotyczy 

mieszkań na parterze) 

 1.8 Parapety wewnętrzne Granitowe 

 1.9 Drzwi wejściowe do mieszkania Antywłamaniowe klasy C - marki Dierre 

 1.10 

Ogrzewanie, ciepła woda, sieć 

cieplna 

dla budynku A: kotłownia gazowa wspólna; 

dla budynków B i C:  niezależne kotły gazowe w każdym mieszkaniu z 

zamkniętą komorą spalania kondensacyjne 

 1.11 Grzejniki 

Panelowe, niskopojemnościowe z zaworami termoregulacyjnymi, w 

łazienkach drabinkowe 

 1.12 

Liczniki wody ciepłej i zimnej oraz 

energii cieplnej Dla każdego mieszkania 

 1.13 Instalacja elektryczna 

Zgodnie z normą mieszkaniową - bez opraw oświetleniowych, 

zasilanie pod kuchnię elektryczną 

 1.14 Instalacja telewizyjna 

Orurowanie dla telewizji kablowej - gniazdo anteny TV w pokoju 

dziennym 

 1.15 Instalacja telefoniczna 1 puszka w przedpokoju + rurarz 

 1.16 Instalacja internetowa 1 punkt 

 1.17 Domofon Aparat videodomofonu w przedpokoju 



 1.18 Instalacja wody i kanalizacji 

Podejścia pod urządzenia w kuchni (zlewozmywak, zmywarka), 

łazience i WC, przyłącze do wody zimnej i ciepłej, odpływ do 

kanalizacji (zamontowany nad posadzką) w łazience lub WC 

 2  Balkon/loggia/taras   

 2.1 Posadzka Płytki mrozoodporne - balkony, płytki betonowe tarasowe 

 2.2 Balustrada lub ogrodzenie 

Stalowe,malowaną proszkowo, wypełnienie murowane lub z paneli 

typu HPL, stalowa blacha perforowana 

 3 

Strefa wejściowa na 

parterze:  wiatrołap, hall   

 3.1 

Wykończenie ścian wewnętrznych 

i sufitów 

Tynk gipsowy maszynowy malowany farbą emulsyjną na gotowo - 

kolor wg projektu wnętrz 

 3.2 Wykończenie posadzki Kafle ceramiczne - według projektu wnętrz 

 3.3 Inne Elementy dekoracyjne - według projektu wnętrz 

 4 

Komunikacja wewnętrzna - 

klatka schodowa   

 4.1 

Wykończenie ścian wewnętrznych 

i sufitów 

Tynk gipsowy maszynowy malowany farbą emulsyjną na gotowo - 

kolor wg projektu wnętrz 

 4.2 Wykończenie posadzki Kafle gresowe 

 4.3 Schody Kafle gresowe 

 4.4 Instalacja elektryczna Kompletna z oprawami oświetleniowymi 

 5 Zagospodarowanie terenu   

 5.1 Chodniki Kostka betonowa typu Polbruk 

 5.2 Pozostała przestrzeń zewnętrzna Zieleń - według projektu zagodpodarowania terenu 

 


