
Standard prac wykończeniowych w lokalu 
mieszkalnym, do których wykonania zobowiązuje 
się deweloper: 

1. Stolarka okienna i drzwiowa 

Okna i drzwi balkonowe PCV, z zewnątrz grafitowe, od wewnątrz białe, o wymiarach zgodnych z projektem 

wykonawczym, z nawiewnikami w pokojach. Parapety wewnętrzne z konglomeratu, zewnętrzne stalowe. 

Drzwi zewnętrzne wejściowe do mieszkań jednoskrzydłowe, antywłamaniowe, klasy C. 

2. Ścianki działowe 

Z bloczków silikatowych o grubości 8 cm. Dopuszcza się zamianę bloczków silikatowych na inny materiał, 

odpowiadający wymaganiom 

3. Tynki, okładziny 

Sufity i ściany pokojów wykończone tynkami gipsowymi bez gładzi, niemalowane. W łazienkach, WC i kuchniach 

ściany wykończone tynkami cementowo-wapiennymi lub gipsowymi, przygotowane do położenia płytek. 

4. Podłogi, posadzki 

Posadzki z zaprawy cementowej, wylewanej na izolacji akustycznej ze styropianu. Przygotowane 

do indywidulanego wykończenia przez Nabywcę. 

5. Instalacje 

Wewnętrzne instalacje sanitarne z tworzywa sztucznego, układane w warstwach posadzkowych oraz bruzdach 

ściennych i/lub natynkowo. Każde mieszkanie wyposażone jest w wodomierze ciepłej i zimnej wody. 

Instalacja centralnego ogrzewania z rur z tworzywa sztucznego, prowadzona w posadce, zakończona grzejnikami 

płytowymi stalowymi z wkładką zaworową. Pomiar zużycia ciepła poprzez ciepłomierze kompaktowe 

zlokalizowane na klatkach schodowych. 

Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych i oświetlenia prowadzona podtynkowo, zakończona standardowym 

osprzętem elektrycznym z licznikami energii zlokalizowanymi na klatkach schodowych. 

Instalacja domofonowa z panelem. 

W kuchni i łazience wentylacja mechaniczna wywiewna (funkcjonująca w oparciu o system centralny 

z wywiewnikami), przewody zbiorcze prowadzone w szachtach instalacyjnych nad dach do wentylatorów. 

Dopuszcza się zastosowanie innego systemu, o zbliżonych parametrach do systemu wskazanego w opisie. 

6. Balkony i tarasy 

Na balkonach balustrady z poręczą metalową. Posadzki - płytki gresowe mrozoodporne. Na tarasach płyty 

tarasowe. 



Standard prac wykończeniowych w części 
wspólnej 

Standard prac wykończeniowych w części wspólnej 

 Ściany klatek schodowych wykończone tynkami gipsowymi bez gładzi, malowane. 

 Ściany wewnętrzne między-mieszkaniowe o grubości 20 cm, żelbetowe monolityczne lub murowane, z bloczków 

silikatowych o grubości 18 cm lub ceramicznych o grubości 24 cm. 

 Ściany klatek schodowych wykończone tynkami gipsowymi, malowane. 

 W piwnicach i garażach ściany w surowym betonie. 

 Posadzki w ciągach komunikacji ogólnej, na schodach - z płyt gresowych antypoślizgowych, o wysokiej 

odporności na ścieranie, z cokołami. 

 W garażach posadzki z betonu zacieranego na gładko, powierzchniowo utwardzonego. Balustrady schodów 

z przęseł metalowych mocowanych do słupków. 

 Dźwig osobowy – 1000 kg lub 13 osób, z napędem elektrycznym. 

 Ściany elewacyjne nadziemia w większości w lekkich tynkach mineralnych, zacieranych na gładko, w kolorze 

jasno – beżowym lub innym. 

 Ściany parterów w tynkach strukturalnych lub okładzinach ceramicznych bordowych. 

 Stolarka okienna i drzwiowa klatek schodowych – okna PCV oraz aluminiowe, drzwi stalowe przeciwpożarowe 

z samozamykaczem, przeszklone. 

 Drzwi wejściowe do budynku aluminiowe z przeszkleniem z samozamykaczem i zamkiem oraz domofonem. 

 Brama garażowa stalowa, segmentowa, otwierana pilotem. 

 Przedsionki przeciwpożarowe wentylowane grawitacyjnie, w garażach odrębna wentylacja mechaniczna 

z wentylatorami dwubiegowymi ściennymi, według projektu instalacji sanitarnych. 

 Teren wokół budynku ukształtowany z warstwą humusu i trawnikiem, oświetlenie zewnętrze z oprawami 

oświetleniowymi parkowymi, chodniki i parkingi wybrukowane kostką betonową. 

Media dostępne w budynku 

W budynku dostępne będą wszystkie media z projektu: 

 Woda zimna i ciepła, 

 ogrzewanie z ZEC, 

 kanalizacja sanitarna i deszczowa, 

 wentylacja mechaniczna, 

 prąd z TAURON Dystrybucja, 

 instalacje elektryczne, odgromowe i słaboprądowe (domofon, telewizja, internet, telefon) itp. 

 


