
 
 
STANDARD WYKONANIA LOKALI W INWESTYCJI GUDERSKIEGO W GDAŃSKU 
 
 
 

Lp Elementy Opis Ilość 

Mieszkanie 

1.0 Okna PCV – kolor biały, rozwieralno - uchylne z nawiewnikiem - zgodnie z projektem 
/w każdym pomieszczeniu przynajmniej jeden nawiewnik i jedno skrzydło 
uchylne/ 

2.0 Parapety wewnętrzne konglomerat 

3.0 
 

Drzwi wejściowe zewnętrzne  Antywłamaniowe w kolorze ustalonym przez architektów 
Atestowany zamek z wkładką 
Wizjer 

1 szt. 

1 szt. 
1 szt. 

4.0 
 

Ściany i sufity 
 

Sufity – szpachlowane i malowane na biało  
 
Ściany konstrukcyjne między lokalami i ściany działowe murowane 18 i 24 cm - 
tynki gipsowe  kategorii III szpachlowane,  malowane na biało. 
 
Ściany z prefabrykatów betonowych (bud.1)– szpachlowane i malowane na 
biało. 
 
Ściany działowe z bloczków gipsowych 8 cm – szpachlowane,  przeszlifowane 
na gładko malowane na biało. 
 
Ściany konstrukcyjne w łazienkach – tynkowane zatarte na ostro, – wykonanie 
hydroizolacji, malowanie lub układania płytek we własnym zakresie przez 
Kupującego (ewentualne przygotowanie pod malowanie 
 
Ściany działowe w łazienkach z bloczków gipsowych 8 cm – wykonanie 
hydroizolacji, malowanie lub układania płytek we własnym zakresie przez 
Kupującego 
 

5.0 
 

Posadzki  Mieszkania - wylewka betonowa bez warstwy wykończeniowej 
 
Posadzki w łazienkach- wylewka betonowa, wykonanie hydroizolacji we 
własnym zakresie 
 
 

 Balkony Wyłożone gresem 

Instalacja sanitarne  
6.0 

 
Kuchnia wyprowadzenie wod. – kan. pod zlewozmywak,  

 
7.0 

 
Łazienka  / WC  wyprowadzenia wod. – kan. pod umywalkę,  

wyprowadzenie wod. – kan. pod wannę lub  prysznic zgodnie z projektem 
wyprowadzenie wod.- kan. pod  pralkę 
wyprowadzenie wod.- Kan pod  WC 

Instalacja grzewcze 
8.0 
 

Ogrzewanie centralne i ciepła woda  – 
węzły co. w budynkach 

grzejniki wodne , kompaktowe z termostatem 

grzejnik rurkowy, biały,  1 szt. 

Instalacja elektryczna  
9.0 Tablica mieszkaniowe Zabezpieczenia zgodnie z projektem i normą kpl.1  

10.0 Osprzęt elektryczny Gniazda i wyłączniki. W łazience gniazda hermetyczne   
11.0 telefon Wyprowadzenie z gniazdem telefonicznym     1 szt. 

12.0 internetowe  Wyprowadzenie z gniazdem internetowym      1 szt. 

13.0 Instalacja 400 V Instalacja trójfazowa zakończona puszką – zasilanie kuchenki     1 szt. 
14.0 dzwonek          Instalacja bez dzwonka     1 szt. 

15.0 Gniazdo antenowe RTV Wyprowadzenia z gniazdem w pokoju dziennym     1 szt. 

16.0 Domofon  Unifon domofonu z instalacją.     1 szt. 
Opomiarowanie 

17.0 Woda Wodomierz woda ciepła i zimna w szafie rozdzielczej na klatce 
schodowej 

1+ 1szt. 

18.0 Ogrzewanie Ciepłomierz – w szafie rozdzielczej na klatce schodowej 1 szt. 

Części wspólne 

19.0 Korytarz, klatki schodowe Sufity – malowane na biało 



20.0 
21.0 

Ściany – indywidualna aranżacja architektoniczna, według projektu 
Posadzki – płytki gresowe 

22.0 
 

Balustrady wewnętrzne  Profile metalowe malowane proszkowo – według aranżacji architektonicznej 

23.0 Balustrady zewnętrzne Profile metalowe ocynkowane, malowane proszkowo z elementami 
przeziernymi 

 


