
BRAMA
Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa



STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA
W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19

1. Otoczenie

Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane
Mała architektura: lampy, stojaki na rowery, donice
Zieleń na gruncie rodzimym: trawa
Zieleń na stropach: trawa
Dojazdy: kostka betonowa
Instalacja wod.-kan.: kanalizacja deszczowa
Instalacje elektryczne: 
  oświetlenie otoczenia, wejścia do budynku, tarasów, balkonów i loggia
  instalacja odgromowa
Instalacje niskoprądowe: instalacja domofonowa – wideodomofony kolorowe
Instalacje c.o.: zasilanie z sieci miejskiej

2. Konstrukcja, rozwiązania budowlane

Fundamenty: płyta żelbetowa
Ściany i słupy konstrukcyjne: słupy żelbetowe
Ściany wypełniające zewnętrzne: murowane z pustaków ceramicznych – Porotherm
Ściany wypełniające zewnętrzne łącznika: murowane z bloczków gazobetonowych
Ściany między mieszkaniami: murowane z pustaków ceramicznych akustycznych – Porotherm AKU
Ściany działowe w mieszkaniach: murowane z pustaków ceramicznych Porotherm
Ściany działowe: 
  podziemia – murowane z pustaków ceramicznych Porotherm oraz bloczków gazobetonowych i silikatowych
  nadziemia – murowane z pustaków ceramicznych Porotherm
Stropy: żelbetowe
Balkony: żelbetowe, wykończone płytkami mrozoodpornymi, balustrady stalowe malowane proszkowo
Loggia: żelbetowe, wykończone płytkami mrozoodpornymi, balustrady stalowe malowane proszkowo i pełne żelbetowe
Tarasy (+7 i +5): żelbetowe, wykończone płytami betonowymi ozdobnymi, balustrady stalowe malowane proszkowo i pełne 
żelbetowe
Taras nad garażem: stropodach pełny, odwrócony, częściowo wykończony płytami betonowymi ozdobnymi, na fragmentach dach 
zielony oraz tarasy drewniane systemowe
Okna: PVC pięciokomorowe, kolor wewnątrz: biały / zewnątrz: ciemnobrązowy, współczynnik izolacyjności termicznej nie większy 
niż 1,1 W/m2K, część okien szklona szybą bezpieczną i wyposażona w nawietrzaki dźwiękoszczelne
Przeszklenie łącznika: przeszklenie w systemie Pilkington Profilit
Przeszklenie ogrodu zimowego: ścianka systemowa przeszklona z drzwiami przesuwnymi, profile aluminiowe
Inne: wypełnienia niektórych otworów zewnętrznych pustakami szklanymi bezbarwnymi
Drzwi:
	 Wejściowe	do	budynku – ślusarka aluminiowa,
	 Wejściowe	do	mieszkań – antywłamaniowe,
	 do	klatek	schodowych,	korytarzy,	szachtów	instalacyjnych			-  o odporności ogniowej EI30 lub EI60, 
 niektóre wyposażone w samozamykacze
	 drzwi	techniczne – stalowe
Bramy garażowe: wrota garażowe segmentowe ażurowe wyposażone w zestaw fotokomórek
Elewacja: elewacja lekka mokra - docieplenie styropianem gr. 15cm, tynk mineralny malowany, częściowo elewacja wentylowana 
wykończona kamieniem: piaskowiec i trawertyn



3. Holl wejściowy

Podłoga: wylewka cementowa, płytki ceramiczne 
Ściany: tynk gipsowy malowany
Sufit: tynk gipsowy malowany
Instalacja c.o.: przewody, grzejniki
Instalacja elektryczna: oświetleniowa
Instalacja niskoprądowa: wideodomofon kolorowy
Wyposażenie: skrzynki na listy, wycieraczki systemowe

4. Przestrzenie wspólne nadziemia

Podłoga: wylewka cementowa, płytki ceramiczne 
Ściany: tynk gipsowy malowany
Sufit: tynk gipsowy malowany
Parapety: konglomerat
Instalacja c.o.: brak
Instalacja elektryczna: oświetleniowa, rozdzielnie
Wyposażenie: wycieraczki systemowe

5. Klatka schodowa

Podłoga: biegi i spoczniki żelbetowe, wykończenie – gres
Ściany: tynk gipsowy malowany
Sufit: tynk gipsowy malowany
Instalacja c.o.: przewody, grzejniki
Instalacja elektryczna: oświetleniowa
Wyposażenie: balustrady stalowe, malowane proszkowo

6. Windy – producent KONE Sp. z o.o.

Dźwig: osobowy, napęd elektryczny
Drzwi: stal nierdzewna
Podłoga: linoleum / płytki
Ściany i sufit: stal nierdzewna
Wyposażenie: lustra, poręcz, panel sterujący, cokoły



7. Toaleta i pom.porządkowe poziom 0

Podłoga: wylewka cementowa, gres
Ściany: tynk gipsowy malowany, fragmentami wykończenie glazurą do wys.2m
Sufity: tynk gipsowy malowany, częściowo podwieszany
Instalacje c.o.: przewody, grzejniki
Instalacje wentylacji: wentylacja grawitacyjna
Instalacje elektryczne: oświetleniowa
Instalacje wod.-kan.: wpusty podłogowe i zawory czerpalne
Wyposażenie: osprzęt i armatura sanitarna

8. Wózkownia, przedsionek garażu poziom 0, pom.techniczne kondygnacji

Podłoga: wylewka cementowa, gres
Ściany: tynk gipsowy malowany
Sufity: tynk gipsowy malowany
Instalacje c.o.: brak
Instalacje wentylacji: wentylacja grawitacyjna
Instalacje elektryczne: oświetleniowa
Instalacje wod.-kan.: podejście kanalizacyjne i wodne 

9. Mieszkania

Podłoga: wylewka cementowa 
Ściany: tynk gipsowy / łazienki -tynk cem.wap. malowany na biało
Sufity: tynk gipsowy/ łazienki – tynk cem.-wap., fragmentami sufity podwieszane pełne
Instalacje c.o.: przewody, grzejniki, ciepłomierze
Instalacje wentylacji: wentylacja mechaniczna
Instalacje elektryczne: okablowanie, tablice lokalowe
Instalacje niskoprądowe: domofonowa
Instalacje wod.-kan.: podejście kanalizacyjne i wodne, wodomierze
Wyposażenie: unifon kolorowy

10. Podziemia i garaż

Podłoga: posadzka betonowa wykończona żywicą epoksydową
Ściany: tynk cementowo – wapienny malowany
Sufit: wełna mineralna lamelowa fazowana
Instalacje c.o.: brak
Instalacje wentylacji: wentylacja mechaniczna
Instalacje elektryczne: oświetleniowe, detekcja gazu
Instalacje wod.-kan.: odwodnienie liniowe
Wyposażenie: odbojnice i progi systemowe



11. Komórki lokatorskie / korytarz komórek

: 
Podłoga: posadzka betonowa, wykończona warstwą żywicy epoksydowej
Ściany: nietynkowane, powierzchnia oczyszczona, częściowo ażurowe
Sufity: wełna mineralna lamelowa fazowana
Instalacje c.o.: przewody, grzejniki
Instalacje wentylacji: wentylacja grawitacyjna
Instalacje elektryczne: oświetleniowe

12. Pomieszczenie węzła cieplnego, techniczne, gospodarcze, śmietnik, korytarz podziemia

Podłoga: posadzka betonowa, wykończona warstwą żywicy epoksydowej
Ściany: nietynkowane, powierzchnia oczyszczona, fragmentami wykończenie glazurą do wys. 2m
Sufity: wełna mineralna lamelowa fazowana
Instalacje c.o.: przewody, grzejniki
Instalacje wentylacji: wentylacja grawitacyjna
Instalacje elektryczne: oświetleniowa
Instalacje wod.-kan.: wpusty podłogowe i zawory czerpalne
Wyposażenie: wycieraczka systemowa

Uwagi

MATERIAŁY, OSPRZĘT, WYPOSAŻENIE ITP., WSKAZANE W OPISIE STANDARDU MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI, OSPRZĘTEM, 
WYPOSAŻENIEM ITP., O ANALOGICZNEJ KLASIE, ALE INNEGO PRODUCENTA


