
 

 

 Ściany nośne murowane z bloczków silikatowych ocieplonych styropianem 

 Ścianki działowe wewnętrzne z bloczków silikatowych, częściowo zabudowa gips-karton 

 Ławy i fundamenty - betonowe 

 Stropy żelbetowe 

 Dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu - dachówka betonowa 

 Elewacja - częściowo tynki strukturalne, mineralne, barwione, częściowo elementy drewniane 

 Posadzka  (cementowa, ocieplona styropianem) 

 Tynki wewnętrzne gipsowe, częściowo cementowo-wapienne 

 Ocieplenie wełną mineralną sufitu I piętra (drugiej kondygnacji) wykończone płytami gipsowo kartonowymi 

 Wyłaz strychowy z rozkładaną drabiną na I piętrze 

 

 Drzwi wejściowe klasy 2 

 Okna PCV z szybą 0,7W/(m2xK) i okleiną w kolorze drewna 

 Bramy segmentowe do garaży sterowane na pilota 

 Żaluzje zewnętrzne sterowane elektrycznie (za wyjątkiem okien dachowych) 

 

 Uzbrojenie działki i przyłącza: gaz, energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna miejska, Internet z szybkiego 

przyłącza światłowodowego 

 

 Drzwi wejściowe klasy 2 

 Ogrodzenie zewnętrze działki z siatki metalowej i paneli stalowych, częściowo elementy betonowe 

 Podjazdy, dojścia, miejsca postojowe – nawierzchnia z kostki betonowej, częściowo z kostki betonowej ażurowej 

 Dojścia do budynków oświetlone niskimi lampami ogrodowymi 

 Tereny zielone - trawniki 

 Wyprowadzenie wody i energii elektrycznej na elewacji od strony ogrodu 

 Balustrady stalowe malowane proszkowo 

 



 

 Wodna, zakończona podejściami pod urządzenia w łazience i kuchni 

 Gazowa wyłącznie do kotła c.o. w łazience, licznik przed wejściem na posesję 

 Kanalizacyjna: z rur PCV podłączona do kanalizacji miejskiej, zakończona podejściami pod urządzenia w łazience 

i kuchni, 

 Elektryczna zakończona gniazdami i włącznikami, zasilanie pod kuchenkę elektryczną, licznik przed wejściem na 

posesję 

 Centralnego ogrzewania: kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania; w łazience, WC, kuchni (lub aneksie 

kuchennym) i wiatrołapie ogrzewanie podłogowe, w salonie grzejniki lub jako opcja ogrzewanie podłogowe 

 Możliwość podłączenia kominka w salonie 

 Alarmowa (bez elementów aktywnych) 

 Internetowa - światłowód w każdym domu; kabel  LAN w każdym pokoju, w tym w salonie podwójny 

 Telewizyjna: podwójne gniazdo anteny TV w salonie (możliwość wykorzystania funkcji nagrywania i oglądania 

jednocześnie) oraz pojedyncze gniazdo TV w pozostałych pokojach; przewidziana „dachówka antenowa” 

umożliwiająca montaż masztu antenowego (bez masztu) 

 Jako opcja dostępny system inteligentnego domu umożliwiający zdalne sterowanie (również przez Internet) 

żaluzjami, oświetleniem, temperaturą itp. 

Standard nie obejmuje: 

 Parapetów wewnętrznych 

 Ościeżnic i drzwi wewnętrznych 

 Zagospodarowania ogrodów 

 Elementów małej architektury (np. pergoli drewnianych) 

 Wanny, miski ustępowej i umywalki w łazience 

 Mebli i elementów dekoracyjnych 

 Ocieplenia i wykończenia od wewnątrz połaci dachowych strychu nad I piętrem (część nieużytkowa lokalu) 

 Zewnętrznych tarasów drewnianych na gruncie 

 Hydroizolacji pod okładziny w łazience 

Wizualizacje oraz aranżacje przedstawione na stronie www.viennadevelopment.pl oraz w katalogu reklamowym 

inwestycji mają charakter wyłącznie poglądowy, nie przedstawiają właściwości inwestycji oraz nie stanowią wzoru 

sposobu jej wykonania. Wygląd budynku, a także zagospodarowanie terenu inwestycji mogą ulec zmianom na 

etapie realizacji inwestycji w ramach standardu wykonania budynku i oraz zagospodarowania terenu. 

Zagospodarowanie terenu sąsiadującego bezpośrednio z inwestycją oraz terenów dalszych nie jest zależne od 

inwestora i nie stanowi zakresu prac związanych z inwestycją. Strona www.viennadevelopment.pl oraz katalogi 

reklamowe nie ma charakteru publicznego zapewnienia, a opisy lokali i inwestycji tam zawarte nie stanowią oferty. 

Wiążący charakter stanowią wyłącznie informacje dotyczące inwestycji zawarte w prospekcie informacyjnym, 

umowie deweloperskiej oraz projekcie budowlanym. 

 

http://www.viennadevelopment.pl/inteligentne-mieszkanie
http://www.viennadevelopment.pl/
http://www.viennadevelopment.pl/

