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Informacja ogólna  
Budynek mieszkalny wielorodzinny posiadający osiem kondygnacji 
naziemnych i jedną kondygnację podziemną - garaż.  
 
Budynek na poziomie parteru posiada lokale mieszkalne z 
indywidualnymi ogródkami na poziomie terenu. Na elewacjach 
południowej, zachodniej i wschodniej budynku zaprojektowano balkony. 
Od strony północnej zaprojektowano wejścia do klatek schodowych. 
Każde mieszkanie posiada balkon lub ogródek. 
 
Budynek przykryty jest dachem płaskim z biologicznie czynnymi  
zielonymi tarasami. Na dachu budynku znajdować się będą dwa tarasy 
widokowe, zabezpieczone balustradami. Wejście na dach i tarasy 
widokowe z klatki A i C  
 
 

Konstrukcja obiektu żelbetowa, wypełnienie ścian zew. pustakami 
ceramicznymi. 
Dach płaski w systemie stropodachu odwróconego zakończony attyką 
Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe, ocieplone styropianem lub wełną 
mineralną, wykończone tynkiem 
Ściany wewnętrzne (działowe) wykonane w technologii murowanej z 
pustaków ceramicznych  
 
Stolarka okienna PVC, szyba k=1.0, profil okienny 5 komorowy  
Okna wyposażone w nawiewniki regulowane. Parapety wewnętrzne z 
konglomeratu marmurowego. Parapety zewnętrzne z blachy 
ocynkowanej, powlekanej.   
Balkony prefabrykowane z łącznikami termoizolacyjnymi, eliminującymi 
mostki termiczne. Balustrady balkonowe stalowe malowane proszkowo z 
wypełnieniem ze szkła, oraz betonowe prefabrykowane. Przegrody na 
balkonach ze szkła nieprzeziernego mlecznego. 
 
Ogródki lokatorskie przynależne do mieszkań obsiane trawą, wzdłuż 
ściany elewacji wykonane zostaną opaski wypełnione żwirem. Wyjście do 
ogródka wyłożone płytami betonowymi. Oświetlenie punktowe 
zewnętrzne nad wyjściem do ogródka. Ogrodzenie ogródków systemowe, 
ocynkowane. 
Rolety zewnętrzne w mieszkaniach na parterach 
 
Wszystkie klatki schodowe wyposażone w dźwigi osobowe 
przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Z każdej klatki 
schodowej będzie można zejść lub zjechać windą do garażu 
podziemnego. 
 
Garaż dostosowany dla pojazdów z instalacją LPG. Oświetlenie 
uruchamiane czujnikami ruchu. Miejsca postojowe oznaczone 
malowaniem oraz numeracją. Komórki lokatorskie murowane. Boxy 
lokatorskie z siatki stalowej ocynkowanej. 
Brama garażowa – segmentowa, systemowa otwierana zdalnie pilotem 
 
W klatce A na poziomie parteru znajduje się pomieszczenie gospodarcze 
do dyspozycji wspólnoty mieszkaniowej. 
 
 
 
 
 
 
 

Otoczenie budynku: 
Teren oświetlony 
Droga dojazdowa do garażu podziemnego, dojścia do klatek 
schodowych, miejsca parkingowe zewnętrzne wyłożone kostką betonową  
Zieleń ozdobna na terenie wspólnym oraz w donicach, trawniki  
Altana śmietnikowa na zewnątrz budynku 
 
Instalacje: 
- wodociągowa 
ciepła i zimna woda użytkowa indywidualnie opomiarowana, podejścia 
umiejscowione zgodnie z projektem i zaślepione zaworami (ciepła woda 
użytkowa dostarczana przez MPEC) 
- kanalizacyjna sanitarna - podejścia umiejscowione zgodnie z projektem 
i zaślepione zaworami 
- elektryczna wraz z osprzętem (tablica główna, gniazda wtykowe i 
włączniki, kable instalacji oświetleniowej zakończone kostką 
przeciwporażeniową), indywidualnie opomiarowana. W kuchniach i 
aneksach kuchennych zostanie wykonana instalacja 3-fazowa 
- centralnego ogrzewania zasilana z wymiennikowni MPEC, 
indywidualnie opomiarowana, grzejniki płytowe i drabinkowe (w 
łazienkach) wyposażone w zawory i głowice termostatyczne  
- wentylacji mechanicznej wywiewnej, nawiew przez nawietrzaki w 
oknach 
- kanalizacyjna deszczowa 
- teletechniczna i antenowa  
- odgromowa 
- wideodomofon (dodatkowo kontrola dostępu z zastosowaniem kart 
dostępu do garażu i na tarasy widokowe) 
 
Wykończenie wewnętrzne: 
Pomieszczenia mieszkalne: 
- ściany i sufity – tynk gipsowy, pomieszczenia  mokre – tynk cementowo-
wapienny zatarty na ostro (wykończenie pod płytki) 
- posadzka cementowa  
- drzwi wejściowe do mieszkań antywłamaniowe klasy C  
-grzejniki co stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, w kolorze 
białym  
Pom. kondygnacji podziemnej.: 
- ściany żelbetowe, 
- posadzka betonowa, 
Klatki schodowe  
- balustrady – stalowe ażurowe, malowane proszkowo, 
- posadzka z płytek gresowych, antypoślizgowych, 
- ściany i sufity – tynk gipsowy malowany, miejscami okładzina z płyty 
meblowej 
- klatki schodowe oświetlone energooszczędnym światłem LED 

Zmiany w doborze materiałów: 
- Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian materiałowo-
technologicznych, których zastosowanie nie wpływa na obniżenie jakości 
i standardu lokali budynku 
- Inne zmiany w standardzie wyposażenia i wykończenia mogą być 
uzgadniane indywidualnie z korektą ceny 
- Możliwość wykonania za dopłatą profesjonalnego projektu aranżacji 
wnętrz 
- Możliwość wykonania za dopłatą innych dodatkowych prac wg 
uzgodnień 


