
1. KONSTRUKCJA - układ płytowo-słupowy; stropy żelbetowe monolityczne lub filigran. 

2. FUNDAMENTY - całość budynku posadowiona na ławach i stopach fundamentowych. 

3. ŚCIANY: 

a)   ściany konstrukcyjne – żelbetowe, wypełniane pustakami ceramicznymi produkcji Porotherm, Roben lub porównywalnych; 

b)  ściany wewnętrzne 

· ściany wewnętrzne wydzielające lokale z pustaków ceramicznych produkcji Porotherm, Roben lub porównywalnych; 

· ściany wewnętrzne w lokalach z bloczków wapienno-piaskowych (silikat), szachty instalacyjne murowane, ewentualnie ich 

wykończenie z płyt gipsowo-kartonowych. 

1. KLATKI SCHODOWE I KORYTARZE PIĘTROWE: 

a)     ściany – tynk gipsowy maszynowy kat. III, malowanie; 

b)    sufity – tynk gipsowy maszynowy kat. III, malowanie; 

c)     posadzki – płytki gresowe; 

d)    szafki licznikowo-rozdzielcze piętrowe – stalowe, malowane proszkowo; 

e)     balustrady – stalowe, malowane proszkowo z pochwytem drewnianym; 

f)     oświetlenie klatek schodowych i korytarzy – oprawy sufitowe, natynkowe, świetlówkowe. 

1. PRZEDSIONKI: 

a)     ściany – tynk gipsowy maszynowy kat. III, malowanie; 

b)    sufit – tynk gipsowy maszynowy kat. III, malowanie; 

c)     posadzki – płytki gresowe. 

1. MIESZKANIA: 

a)     ściany – tynk gipsowy maszynowy kat. III, malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi w kolorze białym (gruntowanie); 

b)    sufity - tynk gipsowy maszynowy kat. III, malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi w kolorze białym (gruntowanie); 

c)     posadzki – cementowa zacierana na gładko – jastrych, przygotowana pod panele, płytki lub wykładzinę dywanową; 

d)    parapety – zewnętrzne z blachy stalowej malowane proszkowo, a wewnętrzne w mieszkaniach z konglomeratu gr. 2cm np. 

Botticino lub porównywalne. 

1. KOMÓRKI LOKATORSKIE: 

a)     ściany – żelbetowe i murowane bez tynkowania i malowania lub w systemie Janus lub równoważne; 

b)    sufity – nie tynkowane i nie malowane; 

c)     posadzki – posadzka betonowa zbrojona włóknem stalowym, zacierana na gładko; 



d)    drzwi wejściowe – drzwi stalowe. 

1. GARAŻ: 

a)     ściany i sufity żelbetowe - nietynkowane oraz niemalowane; 

b)    posadzki – posadzka betonowa zbrojona włóknem stalowym, zacierana na gładko 

c)     oświetlenie - oprawy świetlówkowe. 

1. WINDY: 

a)     winda o udźwigu 1000kg, wykończenie ścian kabin ze stali nierdzewnej, lustro od połowy wysokości kabiny, posadzka 

wykończona okładziną zgodną z komunikacją; producent: Kone, Schindler, Otis lub porównywalny;   

b)   dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

10. DRZWI: 

1. drzwi wejściowe do budynku – wykonane z profili aluminiowych lub porównywalne; 

2. drzwi do pomieszczeń technicznych stalowe Novoferm lub porównywalne; 

3. drzwi we wspólnych ciągach komunikacyjnych aluminiowe, systemowe z przeszkleniem; 

4. drzwi wejściowe do mieszkań – w standardzie Porta Granit, antywłamaniowe klasy C typ 1, pełne z progiem, klamka, 

wkładki, wizjer, okleinowane CPL HQ 07mm, numerek na drzwiach lub porównywalne; 

5. drzwi do komórek lokatorskich stalowe. 

11.BRAMA WJAZDOWA DO GARAŻU – segmentowa pełna z napędem elektrycznym w kolorystyce określonej w dokumentacji 

wykonawczej elewacji, producent Hormann, Novoferm lub porównywalny. 

12.STOLARKA ZEWNĘTRZNA – OKNA I WITRYNY: 

a)     okna i drzwi balkonowe – okna w profilu PCV, profil w kolorze od wewnątrz białym, a z zewnątrz kolor zgodnie z projektem 

(okleina drewnopodobna), profil VEKA, Deceuninck lub porównywalny, klamka biała; 

b)    okna na parterze – jak wyżej, dodatkowo dla mieszkań na parterze przewiduje się rolety antywłamaniowe; bez zamków w 

klamkach i bez szyb P4; 

c)     okna pożarowe otwierane wyłącznie w celach serwisowych (zamek z kluczem); 

d)    nawiewniki higrosterowalne akustyczne z regulacją, wymogi akustyczne nawiewników zgodne z projektem. 

13.BALKONY, TARASY, LOGGIE 

a)     balkony, loggie – posadzki wykładane gresem, odwodnienie poprzez swobodny okap. Balustrady balkonowe i portfenetrów 

ze stali nierdzewnej, szkło bezpieczne; 

b)    balustrady stalowe – wewnętrzne na klatkach schodowych stalowe, malowane proszkowo z pochwytem drewnianym; 

c)     balustrady betonowe -  wykańczane tynkiem elewacyjnym; 

d)    połączenia strop-balkon wykonane za pomocą łączników SCHOCK ISOKORB, HALFEN lub porównywalnych. 

14.INSTALACJE: 

a)     instalacja wodno-kanalizacyjna 



i)      zasilanie w wodę z sieci wodociągowej; 

ii)     wodomierze wody - zamontowane zostaną wodomierze ciepłej i zimnej wody; 

iii)    bez białego montażu i innego osprzętu; 

iv)    kanalizacja sanitarna – piony kanalizacyjne z rur niskoszumowych; 

v)     wykonanie rozprowadzenia wody ciepłej i zimnej oraz instalacji podposadzkowej kanalizacji w mieszkaniach zgodnie z 

projektem. 

b)    instalacja centralnego ogrzewania: 

i)      energia cieplna z Miejskiej Sieci Cieplnej; 

ii)     grzejniki płytowo-konwektorowe  np. KORADO, PURMO lub porównywalne; 

c)     instalacja elektryczna z osprzętem instalacyjnym (wyłączniki, gniazda) bez opraw oświetleniowych; 

d)    instalacja telefoniczna; 

e)     instalacja telewizji kablowej; 

f)     instalacja domofonowa. 

15.WENTYLACJA – mechaniczna. 

16.ELEWACJA – okładzina zewnętrzna elewacji lub wykończenie wyprawą tynkarską systemową na podkładzie z kleju zbrojone 

siatką z włókna szklanego z zastosowaniem tynku strukturalnego mineralnego malowanego farbami elewacyjnymi, system 

BAUMIT, CERESIT, BASF lub porównywalny. 

17.SKRZYNKI POCZTOWE – wykonane ze stali nierdzewnej. Umieszczone na zewnątrz budynków. 

18.TERENY ZIELONE – zagospodarowane, wykonane podłoże wraz z nasadzeniami. 

 


