
Standard budynku: konstrukcja nośna budynku: fundamenty żelbetowe, stropy żelbetowe, schody komunikacji ogólnej 

żelbetowe, balkony żelbetowe, ściany zewnętrzne i nośne podziemia, ściany nośne nadziemia i wydzielające lokale – 

żelbetowe lub betonowe zbrojone włóknem lub zbrojeniem rozproszonym, ściany zewnętrzne nadziemne: żelbetowe 

lub murowane z bloczków silikatowych bądź gazobetonowych wzmocnionych słupami żelbetowymi + warstwa 

izolacji termicznej, dach płaski o konstrukcji żelbetowej + warstwa izolacji termicznej, wykończenie 

budynku: elewacje – tynk cienkowarstwowy na siatce malowany farbą elewacyjną wg kolorystyki projektu elewacji z 

aplikacjami z okładziny elewacyjnej płyty włókno - cementowe przy logiach i partii wejściowej do budynku wg 

kolorystyki projektu elewacji, płyty balkonów: betonowe, tarasy  użytkowe żwirowe. Do 30.03.2017r. Inpro SA 

dodatkowo wyposaży balkony, loggie, tarasy oraz fragmenty ogrodów w deski tarasowe kompozytowe niemocowane 

trwale do podłoża. Balustrady zewnętrzne – aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym, wydzielenia loggii i tarasów  w 

technologii balustrad lub wykończenia loggii, stolarka okienna mieszkań: profile PCV w kolorze szarym od zewnątrz i 

białym od środka z okuciami obwiedniowymi, szklenie szkłem zespolonym o wsp. U max 1,1 W/(m²xK), na parterze 

we wszystkich oknach i drzwiach balkonowych szyby zabezpieczające (klasy P4), parapety zewnętrzne metalowe 

powlekane, parapety wewnętrzne z konglomeratu – aglomarmur, witryny klatek schodowych i drzwi wejściowe do 

budynku - aluminiowe w kolorze szarym,  pokrycie dachu:  systemowe dla dachów płaskich,  

podziemie: część garażowa i piwniczna, rowerownie, indywidualne pomieszczenia dla jednośladów wraz z 

korytarzami - posadzki betonowe, ściany i stropy bez wykończenia, ocieplone wg projektu, indywidualne 

pomieszczenia dla jednośladów – wykonane z siatki lub ażurowe z blachy, drzwi do hali garażowej rowerowni, 

komórek lokatorskich i pom. techn.– stalowe pełne, brama garażowa – otwierana na pilota, oświetlenie w hali – 

uruchamiane poprzez czujki ruchu,  w komórkach lokatorskich jeden punkt świetlny na pomieszczenie,  

nadziemie: wózkarnia, korytarze komunikacji ogólnej i klatka schodowa – ściany tynkowane i malowane lub z 

okładziny wewnętrznej, posadzki korytarzy, wózkarni wykończone płytkami podłogowymi np. z gresu, a w klatkach 

schodowych ewakuacyjnych - betonowe, stropy szpachlowane i malowane. balustrady wewnętrzne: metalowe, 

komunikacja ogólna wyposażona w system przeciwpożarowy, wszystkie mieszkania na parterze posiadające ogródki 

przydomowe wydzielone niskim ażurowym ogrodzeniem,  mieszkania mają zapewniony dostęp dla osób 

niepełnosprawnych, 

dostępne media w budynku: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja wody zimnej, instalacja wody 

ciepłej  użytkowej i  c.o. - GPEC instalacja wentylacji mechanicznej lokali nadziemia, instalacja wentylacji 

mechanicznej, w tym oddymiającej, podziemia, instalacji ppoż., w tym zapobiegającej zadymieniu drogi  ewakuacji - 

klatek schodowych, instalacja elektryczna, instalacja teletechniczna (domofon, telefon, RTV, Internet) instalacja 

odgromowa, instalacja ochrony przed porażenie. 

Standard mieszkań: ściany nośne i wydzielające lokal – tynk gipsowy malowany farbą emulsyjną w kolorze białym, 

ściany wewnętrzne działowe – murowane z bloczków gipsowych, szpachlowane szpachlą gipsową malowaną farbą 

emulsyjną w kolorze białym, ściany w łazienkach i WC nie szpachlowane i nie malowane,  podłogi w pokojach, 

łazience, kuchni i holu – betonowe podłoże pod posadzki indywidualne, typu: gres, terakota, wykładzina, panel 

podłogowy,sufity – strop żelbetowy, szpachlowany i malowany farbą emulsyjną w kolorze 

białym, parapety wewnętrzne – z konglomeratu np. typu Aglomarmur, drzwi wewnętrzne – brak , drzwi 

wejściowe do mieszkań – o podwyższonej odporności na włamanie min. klasa 2, instalacja wodna – pobór wody z 

sieci miejskiej , rury z tworzywa sztucznego, indywidualne opomiarowanie, instalacja kanalizacyjna – odpływ do sieci 



miejskiej, rury z tworzywa sztucznego, instalacja elektryczna: oświetlenie – 1 punkt świetlny na pomieszczenie 

poniżej 16m2,  2 punkty świetlne na pomieszczenie o powierzchni 16m2 lub większej, 1 gniazdo230V – WC i holl, 2 

gniazda na pomieszczenie poniżej 16m2, 3 gniazda na pomieszczenie o powierzchni 16m2 lub większej, kuchnia – 1 

przyłącze 400V, 2 gniazda 230V nadblatowe, 2 gniazda podblatowe 230V, 1 gniazdo do pochłaniacza węglowego, 1 

gniazdo do oświetlenia szafek, 1 gniazdo 230V hermetyczne zewnętrzne do wszystkich mieszkań – brak oświetlenia 

zewnętrznego, instalacja grzewcza - ogrzewanie budynku – CO, w pokojach grzejniki panelowe z zaworami 

termoregulacyjnymi, indywidualne opomiarowanie, w łazienkach grzejnik rurkowy z zaworami termoregulacyjnymi, 

instalacja telefoniczna, RTV, INT – skrzynka TT(dom NET),instalacja domofonowa - 1pkt (przedpokój), wentylacja – 

mechaniczna, wyposażenie łazienki: przyłącza wod. kan. do wanny, umywalki, miski ustępowej, pralki 

automatycznej, wyposażenie WC (o ile osobne WC jest przewidziane): przyłącza wod. kan. do umywalki i miski 

ustępowej,wyposażenie kuchni: przyłącze wod. kan. do zlewozmywaka i zmywarki (na jednym przyłączu),1 

przyłącze do podlewania ogródka przydomowego dla wszystkich mieszkań na parterze posiadających ogródki 

przydomowe, wyprowadzone z  mieszkania,  zlokalizowane na elewacji (bez możliwości zmiany lokalizacji). 

Projektowane budynki są przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych. Lokal usługowy również 

zaopatrzony jest w wejścia zewnętrzne dostępne bezpośrednio z chodnika. Wjazd na teren inwestycji odbywać się 

będzie od strony południowej do odnogi ul. Szczecińskiej.  

Osiedle będzie częściowo ogrodzone ze szlabanem, pomieszczenie dla ochrony całego osiedla znajduje się w 

budynku B, w ramach inwestycji zostanie wykonany monitoring terenu osiedla oraz hali 

garażowej, zostaną wykonane tereny zielone zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń, ogólnodostępne stojaki rowerowe, 

mała architektura. Dodatkowym atutem mieszkań są duże nasłonecznione balkony i tarasy. Na parterze cześć 

mieszkań posiada przynależny ogródek wliczony w cenę mieszkania. Każdy lokator będzie miał prawo do 

dokonywania zmian w mieszkaniu (zgodnie z umową). 

 


