
Standard i technologia 

Budujemy na miarę Twoich potrzeb i przyzwyczajeń. Wybraliśmy materiały sprawdzone i takie, 

które w przyszłości powinny być łatwe w utrzymaniu. Trzeba pamiętać, że materiały i urządzenia 

należy użytkować zgodnie z instrukcjami producentów i poddawać okresowym przeglądom i 

konserwacjom. 

Teren nieruchomości: 
1. Ogrodzenie - istniejące w obecnym stanie oraz nowe na słupkach stalowych o wysokości 

150 cm z deską cokołową betonową. 

2. Brama wjazdowa otwierana pilotem. 

3. Furtka wejściowa. 

4. Droga wjazdowa, chodniki, dojazdy i miejsca parkingowe na terenie - z kostki betonowej. 

5. Teren zielony – trawnik obsadzony roślinami oraz istniejące nasadzenia. 

6. Dwa miejsce na śmietniki. 

7. Place rekreacyjne – zagospodarowane. 

8. Plac zabaw – ogrodzony, wyposażony. 

9. Oświetlenie terenu. 

Części wspólne budynku: 
1. Ściany zewnętrzne i nośne przyziemia – monolityczne o grubości minimum 25 cm, z 

izolacją termiczną ze styropianu o grubości 12 lub 14 cm. 

2. Dach - stropodach płaski, z pokryciem z powłok bitumicznych. 

3. Elewacja – wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa. 

4. Drzwi wejściowe zewnętrzne klatek schodowych – aluminiowe szklone z elektrozamkiem. 

Drzwi w przedsionkach i korytarzach – aluminiowe szklone lub stalowe pełne. 

5. Drzwi wejściowe do pomieszczeń gospodarczych zewnętrznych - pełne. 

6. Stolarka okienna systemu oddymiania – biała, z szybami zespolonymi o współczynniku 

przenikalności k≤1,1. 

7. Stolarka okienna pozostała – PCV, biała, z szybami zespolonymi o współczynniku 

przenikalności k≤1,1, minimum 5-komorowe. 

8. Ściany klatki schodowej oraz komunikacji na kondygnacjach - wykończone tynkiem 

gipsowym, malowane 

9. Sufity klatki schodowej oraz komunikacji na kondygnacjach - wykończone tynkiem 

gipsowym lub podwieszane z płyt kartonowo- gipsowych, w wybranych miejscach z płyt o 

odpowiedniej, wymaganej odporności p.poż, malowane. 

10. Ściany w pomieszczeniach węzła cieplnego, przyłącza wody, techniczno-elektrycznych i 

pomieszczeniach gospodarczych ogólnych – nieotynkowane, malowane. 

11. Ściany w portierni - tynkowane i malowane. Ściany węzła sanitarnego przy portierni - 

tynkowane z okładziną z płytek do wys. 2,0m, pozostałe części ściany malowane. 

12. Posadzki na klatkach schodowych i komunikacji na kondygnacjach – gres. 

13. Posadzki w portierni, w pomieszczeniach węzła cieplnego, przyłącza wody, techniczno-

elektrycznych – gres. 



14. Posadzki pomieszczeń gospodarczych ogólnych – gres, kostka betonowa lub posadzka 

betonowa. 

15. Wykończenie tarasów – podłoże żwirowe, balustrady żelbetowe i pochwyty metalowe, 

malowane. 

16. Wykończenie balkonów – gres, balustrady żelbetowe i pochwyty metalowe malowane 

17. Pochwyty klatki schodowej – metalowe, malowane. 

18. Dźwig osobowy – jedna winda w każdej klatce. 

19. Oświetlenie komunikacji części wspólnych - sterowane automatycznie czujkami 

ruchowymi lub włącznikami. 

20. Pomieszczenie portierni - wyposażone w zabudowę meblową dla potrzeb pracownika 

dozoru. 

Lokal mieszkalny: 
1. Ściany zewnętrzne i nośne pięter – z pustaków ceramicznych, silikatowych lub 

gazobetonowych o grubości minimum 24 cm, fragmentami monolityczne o grubości 20 

lub 25 cm, z izolacją termiczną ze styropianu o grubości 16 cm; słupy i rdzenie 

monolityczne. 

2. Strop żelbetowy monolityczny. 

3. Ściany konstrukcyjne między lokalami mieszkalnymi – z bloczków ceramicznych, 

silikatowych lub gazobetonowych o grubości minimum 24 cm. 

4. Ściany nienośne między lokalami mieszkalnymi – tzw. ”dętki”, tj. bloczki z betonu 

komórkowego, ceramicznego lub silikatowego o grubości 2 x minimum 7,5 cm z 

wypełnieniem akustycznym z wełny mineralnej o grubości 5 cm. 

5. Ściany działowe w lokalach mieszkaniowych – z bloczków z betonu komórkowego, 

ceramicznego lub silikatowego o grubości minimum 7,5 cm. 

6. Stolarka okienna – PCV, biała, z szybami zespolonymi o współczynniku przenikalności 

k≤1,1, minimum 5-komorowe, z nawiewnikami, bez parapetów wewnętrznych. 

7. Drzwi wejściowe - antywłamaniowe. 

8. Posadzki - „pływające”, podkład betonowy pod podłogi pływające z izolacjami, 

oddylatowane obwodowo. 

9. Wykończenie ścian w pomieszczeniach „mokrych” – tynki cementowo-wapniowe. 

Wykończenie ścian w pozostałych pomieszczeniach – tynki gipsowe wykonywane 

mechanicznie. 

10. Instalacje - elektryczna wraz z osprzętem, wodno-kanalizacyjna, c.o. i c.w. miejskie. 

11. Grzejniki płytowo-konwektorowe z głowicami termostatycznymi. 

12. Instalacje teleinformatyczne – jedno gniazdo SAT w salonie, jedno gniazdo RTV w 

każdym pokoju. Instalacja telefoniczna – jedno gniazdo w salonie. 

13. Instalacja internetowa.- przewód od tablicy mieszkaniowej SM do szachtu instalacyjnego 

na klatce schodowej. 

14. Instalacja domofonowa – przy furtkach i drzwiach wejściowych zewn. na klatkę schodową 

wraz z połączeniem z portierem. 

15. Opomiarowanie wody, ciepła i energii elektrycznej – poza lokalem mieszkalnym. 

16. Wysokość – min. 2,70 m z lokalnymi obniżeniami. 



Komórki lokatorskie w garażu wielostanowiskowym: 
1. Ściany – żelbetowe, z cegły silikatowej, ceramicznej lub betonu komórkowego, malowane 

farbą bez tynkowania. 

2. Posadzki – wylewka betonowa zatarta na gładko. 

3. Stolarka drzwiowa – drzwi pełne EI30. 

4. Stolarka okienna w wybranych komórkach – PCV, białe. 

5. Instalacje – oświetlenie. 

Komórki lokatorskie dostępne od zewnątrz: 
1. Ściany – żelbetowe, z cegły silikatowej, ceramicznej lub betonu komórkowego malowane 

farbą bez tynkowania. 

2. Posadzki – wylewka betonowa zatarta na gładko. 

3. Stolarka drzwiowa – drzwi pełne. 

4. Instalacje – oświetlenie. 

Garaż indywidualny jedno i dwustanowiskowy: 
1. Brama garażowa – segmentowa, wentylowana, ocieplona. 

2. Stolarka drzwiowa w wybranych garażach – drzwi pełne. 

3. Ściany – żelbetowe, z cegły silikatowej, ceramicznej lub betonu komórkowego bez 

tynkowania. 

4. Strop – wełna mineralna osiatkowana zaciągnięta klejem. 

5. Posadzka – wylewka betonowa zatarta na gładko. 

6. Instalacje – jedno gniazdko elektryczne, gniazdko elektryczne do napędu, oświetlenie. 

Garaż wielostanowiskowy: 
1. Ściany – żelbetowe, z cegły silikatowej, ceramicznej lub betonu komórkowego malowane 

farbą bez tynkowania. 

2. Strop – wełna mineralna osiatkowana zaciągnięta klejem malowana farbą. 

3. Posadzka – wylewka betonowa zatarta na gładko. 

4. Stolarka drzwiowa do klatek schodowych – pełne. 

5. Bramy garażowe – segmentowe, wentylowane, ocieplone, otwierane na pilota. 

6. Miejsca oznakowane. 

7. Instalacje - oświetlenie, jedno gniazdko elektryczne. 

Miejsca postojowe na terenie: 
1. Podłoże – kostka betonowa 

2. Oznakowanie. 

 


