
STANDARDY 

Standard mieszkań i budynków „Wilanowska 5” w Giżycku 

Lokale mieszkalne 

 drzwi wejściowe (np. typu Gerda lub równoważne) 90 cm, niezawodna 

konstrukcja, zapewnia najwyższe parametry antywłamaniowe przeznaczone 

dla klientów ceniących swoje bezpieczeństwo. Zapewnia przy tym 

doskonałe wyciszenie od strony klatki schodowej. 

 ściany mieszkania zewnętrzne wykonane z bloczków silikatowych 

 ściany mieszkania wewnętrzne wykonane z bloczków silikatowych 

 stropy prefabrykowane 

 mieszkania wykończone tynkiem gipsowym. W łazienkach tynk zatarty na 

ostro pod glazurę. 

 posadzka zatarta na gładko pod gres lub drewno. W łazience posadzka 

zatarta na gładko pod gres lub terakotę na izolacji przeciwwilgociowej. 

 parapety z granitu lub konglomeratu marmurowego 

 stolarka okienna – okna PCV w okleinie drewnopodobnej od zewnątrz 

 balkony – balustrady stal nierdzewna, szkło hartowane, bezpieczne 

 zamontowany osprzęt elektryczny w postaci gniazdek i włączników. 

 gniazdka telewizyjne i telefoniczne. Okablowanie dla instalacji 

telefonicznej, telewizji kablowej, internetu. 

 ogrzewanie centralne z sieci miejskiej. Standardowo grzejniki płytowe 

Purmo lub równoważne oraz grzejnik łazienkowy. Zawory termostatyczne. 

 wyposażenie łazienki i WC, podejścia wod.-kan., zawór czerpalny i spust 

wody do pralki automatycznej, 

Wyposażenie standardowe nie obejmuje 

 białego montażu i armatury 

 osprzętu elektrycznego (lamp, kinkietów, opraw oświetleniowych) 

 kuchenki elektrycznej i okapu kuchennego 

 drzwi wewnętrznych 

 gładzi szpachlowej i malowania 

 umeblowania i sprzętu AGD 

Komórki lokatorskie w cenie mieszkania. 

Standard wykończenia zewnętrznego: 

„Wilanowska 5” to komfortowe mieszkania, które powstaną w budynkach 

wzniesionych w doskonałej technologii bloczków silikatowych. Okna i drzwi 

balkonowe wykonane w profilach PCV z okleiną drewnopodobną od zewnątrz. 



Brama garażowa –segmentowa, z napędem elektrycznym, zabezpieczeniem 

antywłamaniowym z możliwością otwierania z instalacji domofonowej oracz 

ręcznego od wewnątrz w przypadku zaniku prądu, z pilotem dla każdego 

właściciela miejsca postojowego. 

Elewacje „Wilanowska 5” zostaną wykończone płytkami klinkierowymi lub 

elastycznym klinkierem, jasnym tynkiem i drewnem lub tynkiem drewnopodobnym 

i utrzymane będą w zrównoważonych proporcjach. 

Budynki posiadać będą wysokie dachy dwuspadowe o konstrukcji drewnianej, 

kryte blachą profilowaną. Szczyty budynków wykończone będą pięknym akcentem 

muru pruskiego. Architektura inwestcyji „Wilanowska 5”  będzie utrzymana w 

charakterze regionalnym, oddająca w pełni urokliwy klimat Warmii i Mazur. 

Budynek 

 ściany fundamenty z bloczków betonowych, ławy monolityczne wylewane 

 stropy prefabrykowane 

 konstrukcja żelbetowa, stropy prefabrykowane 

 ścianki działowe między mieszkaniami oraz między mieszkaniami i 

częściami wspólnymi budynku – blok silikatowy lub beton komórkowy 

 stolarka okienna, PCV w okleinie drewnopodbnej od zewnątrz 

 ocieplenie styropian 15 cm 

Klatki schodowe, części wspólne budynku 

 drzwi wejściowe aluminiowe 

 instalacja domofonowa, 

 schody kamienne granitowe, 

 winda elektryczna ze stali nierdzewnej 

 balustrady stalowe z pochwytem. 

 oświetlenie na czujki ruchu. 

 skrzynki na listy. 

Elewacja 

 ocieplenie styropian 15 cm. 

 tynk silikatowy lub silikonowy 

 płytka klinkierowa lub podobna 

 deska elewacyjna i imitujący drewno tynk 

 balustrady stal nierdzewna oraz szkło hartowane, bezpieczne 

 oświetlenie zmierzchowe budynku i wokół budynków. 

Zagospodarowanie terenu 

 teren ogrodzony, wjazd na teren osiedla od ulicy Wilanowskiej 



 ławeczki, śmietniczki pod każdą klatką wejściową 

 wjazd do garażu podziemnego przez segmentowe bramy na pilota 

 plac zabaw, wyłącznie bezpieczne, certyfikowane urządzenia 

Obiekt dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych 

miejsce postojowe naziemne zlokalizowane w rejonie wejść do budynku, dojścia 

do klatek schodowych bez barier architektonicznych, windy w każdej klatce 

schodowej o wymiarach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. 

 


