
Standard wykonania mieszkań [zwiń] 

Ściany murowane wykonano z bloczków wapienno - piaskowych (tzw. silikatów), które są jednym z najtrwalszych i 

najzdrowszych materiałów murowych na rynku. Posiadają dużo niższą promieniotwórczość naturalną niż wyroby 

ceramiczne, a ze względu na swój mocno zasadowy odczyn zapobiegają rozwojowi bakterii i grzybów. Duża masa 

silikatów wpływa na dobre parametry izolacyjności akustycznej przegród. Ściany i sufity zostały otynkowane 

tynkiem maszynowym kategorii III i jednokrotnie pomalowane. Wylewki pływające na warstwie styropianu 

akustycznego stanowią skuteczną ochronę przed hałasem, a jednocześnie pozwalają ukryć instalacje wodne, 

centralnego ogrzewania i teletechniczne. Drzwi wejściowe do mieszkań produkcji La Porte wykończone są 

naturalnym fornirem dębowym i posiadają Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej na klasę antywłamaniowości 

C oraz klasę odporności ogniowej EI 30. Przed każdymi drzwiami znajdą Państwo systemową wycieraczkę 

zatopioną w warstwie posadzki. Wysokiej jakości, duże okna drewniane, lakierowane tak, by uwydatnić naturalne 

usłojenie, nie tylko dodają smaku wnętrzom, ale też ograniczają straty ciepła. 

Ściany zewnętrzne zostały ocieplone warstwą styropianu grubości od 15 do 22 cm, co pozwoliło uzyskać 

współczynnik przewodzenia ciepła o 1/3 niższy niż wymagają tego polskie normy. Wszystko to w połączeniu z 

instalacją grzewczą wyposażoną w grzejniki Vogel&Noot i zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej SPEC S.A. 

sprawi, że utrzymanie ciepłego klimatu we własnym "M", nie narazi mieszkańców na wysokie koszty miesięczne. 

Na Państwa życzenie możemy wykończyć lokal w standardzie "pod klucz", korzystając z jednego z trzech pakietów 

wykończeniowych, dostosowanych do Państwa potrzeb i możliwości finansowych. Rozwiązanie to pozwoli 

zaoszczędzić cenny czas na koordynację i nadzór ekip remontowych, wybór i zakupy materiałów, ale przede 

wszystkim pozwoli uzyskać jedną gwarancję na cały lokal, a dodatkowo sfinansować urządzenie lokalu z kredytu 

bankowego. 

Instalacje sanitarne [zwiń] 

Instalacje wodne i kanalizacyjne w lokalach, wykonane z rur z tworzywa sztucznego, doprowadzono do każdego z 

poborów w mieszkaniu. Wyposażone są w indywidualne liczniki, umiejscowione zazwyczaj w szachtach na klatkach 

schodowych. Liczniki umieszczone w lokalach posiadają funkcję zdalnego odczytu. Instalacja centralnego 

ogrzewania posiada indywidualne liczniki ciepła zlokalizowane na klatkach schodowych. Grzejniki produkcji 

Vogel&Noot wyposażono w głowice termostatyczne, a drabinkowe grzejniki łazienkowe mogą zostać wyposażone 

w grzałkę elektryczną umożliwiającą suszenie ręczników poza sezonem grzewczym. Wentylacja pomieszczeń 

odbywa się za pomocą wentylatorów mechanicznych. 

Instalacje elektryczne i teletechniczne [zwiń] 

Instalacje elektryczne obejmują kompletny osprzęt w lokalach, a także oprawy oświetleniowe i gniazda na 

balkonach i tarasach. Do zasilenia kuchenek doprowadzono przyłącza 3-fazowe. Tablice mieszkaniowe zostały 

zintegrowane ze skrzynkami teletechnicznymi, z których sygnał telefoniczny i internetowy rozprowadzono do 

poszczególnych pomieszczeń w lokalu. Decydując się na jednego z operatorów multimedialnych obecnych na 

osiedlu (Telekomunikacja Polska S.A., UPC Polska Sp. z o.o. i Supemedia S.A.) nie musimy się martwić o 

prowadzenie instalacji w lokalu - wszystkie przewody zostały doprowadzone do gniazdek abonenckich w 

poszczególnych pomieszczeniach. Wystarczy, że dany lokal zostanie podłączony do sieci operatora w rozdzielni 

teletechnicznej znajdującej się na poziomie garaży. Prawda, że proste? 

Części wspólne [zwiń] 



Na elewacji budynków, wykończonej w przeważającej części tynkiem mineralnym, pojawią się akcenty ze 

szlachetnej blachy tytanowo - cynkowej łączonej na rąbek stojący, którą zostaną również pokryte wszystkie dachy 

skośne. Przegrody loggi i tarasów zostaną wykonane z naturalnego drewna, a podłogi części tarasów w 

przedogródkach i na ostatnich kondygnacjach zyskają dek z drewna egzotycznego. 

Wiemy jak cenne jest poczucie bezpieczeństwa we własnym domu, dlatego teren osiedla Międzyborska 11 będzie 

ogrodzony i chroniony, a system kamer z rejestracją obrazu pozwoli dozorować garaż podziemny, wjazdy na teren 

osiedla i wejścia do budynków. Standardem, za który inni każą słono dopłacać, jest u nas system wideo 

domofonowy z możliwością wywołania ochrony osiedla, połączony z kontrolą dostępu do poszczególnych furtek, 

klatek schodowych i przestrzeni garażowej. Brama wjazdowa do garażu, osobna dla każdego z dwóch poziomów 

garażu podziemnego, sterowana jest pilotem. 

Drzwi wejściowe do klatek schodowych wykonano z aluminium. Halle wejściowe, wyłożone gresem o kolorystyce 

charakterystycznej dla całego osiedla, pomieszczą skrzynki na listy i tablice informacyjne. Windy produkcji 

renomowanej firmy KONE poruszają się szybko i bezszelestnie w oddylatowanych od konstrukcji szybach 

windowych. Ich duże wymiary pozwolą wygodnie przewieźć meble do nowego M a w późniejszym okresie dadzą 

komfort użytkowania osobom niepełnosprawnym i mamom z pociechami w wózkach. Z myślą o tych ostatnich na 

parterach budynków przewidzieliśmy zamykane wózkownie. Widne klatki schodowe i korytarze piętrowe mieszczą 

od 3 do 4 lokali na jednym piętrze. 

Garaże podziemne wyposażono w system sygnalizacji alarmu pożarowego, czujki LPG i CO oraz instalację 

oświetlenia sterowaną czujkami ruchu. Bezstresowy wjazd do garażu, nawet przy największej śnieżycy zapewni 

podgrzewanie zewnętrznej rampy zjazdowej, zapobiegające oblodzeniu nawierzchni. System kamer 

umieszczonych w garażach będzie czuwać nad bezpieczeństwem Twoim i Twojego auta. 

 


