
STANDARD WYKONANIA BUDYNKU:

Konstrukcja budynku:  

1. Fundamentowanie wg. projektu wraz z piwnicą użytkową podzieloną na komórki lokatorskie
oraz  rampą  zjazdową  i  garażami  podziemnymi.  W  parterze  budynku  lokale  mieszkalne,
garaże.

2. Szczelność piwnicy zapewniona dzięki zastosowaniu technologii betonu wodoszczelnego.

3. Ściany  konstrukcyjne  zewnętrzne/wewnętrzne  żelbetowe  i  ceramiczne  grubości  18,  24  i
25cm.  Ścianki  działowe  ceramiczne  lub  silikatowe  grubości  8,  11,8  i  18cm.  Nadproża
monolityczne i systemowe.

4. Stropy żelbetowe, wylewane wg. projektu konstrukcji.

5.  Balkony prefabrykowane

Elewacja budynku: 

1. Barierki stalowe z profili stalowych nierdzewnych lub malowanych proszkowo. Wypełnienie
stalowe lub aluminiowe.

2. Montaż  balkonów  z  zastosowaniem  łączników  termoizolacyjnych  typu  Isokorb  lub
podobnych.

3. Wykończenie balkonów – impregnacja

4. Wykończenie  tarasów  –  powłoka  żywiczna  lub  wykończenie  gresowe  na  podkładach
dystansujących

5. Stolarka okienna PCV z mikrowentylacją i nawietrznikami.

6. Elewacja budynku styropianowa, gr. 20 cm, wykonana metodą lekką mokrą, wyprawa gr. 1,5
mm, kolory zbliżone do wizualizacji.

7. Kominy ponad dachem ocieplone styropianem, wytynkowane jak elewacja, czapki betonowe
obłożone blachą powlekaną lub zaizolowane.

8. Parapety zewnętrzne z ocynkowanej blachy stalowej powlekanej. 

9. Obróbki blacharskie attyk z ocynkowanej blachy powlekanej łączonej na rąbek stojący.

Wykończenie części wspólnych budynku i wnętrza lokali: 

1. Flizowanie klatki schodowej i korytarzy płytką antypoślizgową klasy R9 (ceramika lub gres)
lub wyższej wraz z cokolikiem, chemia systemowa.

2. Barierki  klatki  schodowej  stalowe  z  profili  stalowych  nierdzewnych  lub  malowanych
proszkowo, wypełnienie stalowe lub aluminiowe. 



3. Drzwi wejściowe do lokali mieszkaniowych antywłamaniowe, wyposażone w zamek i wizjer.

4. Drzwi na korytarzach i klatkach schodowych metalowe lub aluminiowe, ognioodporne wg.
projektu. Montaż samozamykaczy. Drzwi wejściowe do budynku z ciepłego aluminium.

5. W  częściach  wspólnych  -  parapety  wewnętrzne  konglomeratowe  lub  PCV,  w  lokalach
mieszkalnych brak parapetów.

6. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne lub gipsowe.

7. Części wspólne wymalowane farbami emulsyjnymi.

8. Wylewki w pomieszczeniach grubości wg projektu z dodatkiem zbrojenia rozproszonego. 

9. Wycieraczki przed wejściem do budynku.

10. Skrzynki na listy z blachy nierdzewnej lub malowanej proszkowo, komplet wraz ze skrzynką
administracją. 

11. Oznakowanie mieszkań ewnątrz budynku oraz posesji i budynku.

12. Winda elektryczna, osobowa wewnątrz budynku, wyposażenie wnętrza podstawowe. 

13. Oddzielne pomieszczenie śmietnika z dostępem z zewnątrz budynku.

Instalacje:

1. Elektryczna podstawowa wg projektu z podstawowym osprzętem elektrycznym tzn. gniazdka
i łączniki. Wypusty pod lampy sufitowe zakończone kostką. Tablice bezpieczników w lokalu
wraz z opisem bezpieczników. 

2. Domofon z  frontu budynku przy  drzwiach wejściowych doprowadzony do każdego lokalu
mieszkalnego.

3. Instalacja RTV, telefoniczna, internetowa doprowadzona do mieszkania.

4. Oświetlenie podstawowe klatek schodowych ścienne lub sufitowe.

5. Woda zimna i ciepła rozprowadzona w posadzkach, przygotowane podejścia pod odbiorniki. 

6. Instalacja c.o. wyposażona w grzejniki płytowe podstawowe, łazienkowe drabinki i głowice
termostatyczne. 

7. Kanalizacja z PCV wg projektu. Podejścia pod odbiorniki w lokalach.

8. Ogrzewanie z sieci miejskiej.

9. Wentylacja mechaniczna wg. projektu. 

10. Indywidualne olicznikowanie mieszkań (woda ciepła, zimna, c.o., prąd)



 Teren:

1. Przygotowanie zagospodarowania terenu (chodniki, dojazdy, miejsca postojowe) wg. planu
zagospodarowania terenu. 

2. Niwelacja terenu wraz z zasianiem trawy.  

3. Wygrodzenie podstawowe ogródka (tarasu) przy mieszkaniach na parterze budynku.


