
Standard wykonania budynku i mieszkań 

BUDYNEK 
 Posadowienie na płycie żelbetowej w technologii TBW

 Konstrukcja żelbetowa z wypełnieniami ceramicznymi, od zewnątrz izolacja
termiczna wykończona tynkiem, wełną mineralną lub kamieniem naturalnym

 Ściany międzylokalowe murowane lub żelbetowe

 Ściany działowe murowane z pustaków ceramicznych
 Dach na konstrukcji żelbetowej, częściowo kryty blachą, częściowo w systemie dachu

zielonego

 Schody: konstrukcja żelbetowa, balustrady stalowe, wykończone kamieniem
naturalnym

 Podłogi i posadzki: na klatce schodowej posadzka kamienna, w lokalach
mieszkaniowych i usługowych wylewki betonowe do wykończenia przez właścicieli
lokali

 Garaż- ściany żelbetowe, posadzka betonowa zbrojona, izolacja termiczna,
oznakowanie (linie, numery, strzałki)

 Kondygnacje nadziemne- tynki wewnętrzne gipsowe, wylewki cementowe zbrojone,
na izolacji termicznej

 Balkony żelbetowe monolityczne z wykończeniem
 Stolarka klatek schodowych i lokali użytkowych aluminiowa

 Stolarka pomieszczeń technicznych stalowa
 Stolarka okienna PCV o podwyższonej izolacyjności akustycznej, wyposażona w

nawiewniki
 Drzwi do mieszkań o podwyższonej odporności na włamanie

 Balustrady balkonów systemowe stalowe lub stalowo-szklane

 2 windy osobowe BEJOT lub równoważne

 Miejsca parkingowe w garażach tradycyjne i na platformach niezależnych
 Wycieraczki systemowe

 Recepcja w budynku
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Standard wykonania budynku i mieszkań 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

• Teren zewnętrzny z zagospodarowaną zielenią (trawniki i nasadzenia)
• Ciągi komunikacyjne i drogowe z kostki brukowej
• Elementy małej architektury- „Ogród ZEN”

INSTALACJE 

• Instalacja wentylacji mechanicznej
• Instalacja wodno-kanalizacyjna wg. projektu branżowego
• Węzeł cieplny MPEC
• Instalacja C.O. i C.W.U. wg projektu branżowego- grzejniki płytowe oraz grzejniki

łazienkowe wyposażone w głowice termostatyczne
• Instalacja elektryczna wg. projektu branżowego z osprzętem (gniazda, włączniki)
• Instalacja internetowa wg. projektu branżowego
• Instalacja TV i TV SAT wg. projektu branżowego
• Instalacja wideodomofonu
• Instalacja oświetleniowa części wspólnych wewnętrznych i zewnętrznych
• Instalacja monitoringu osiedlaBiuro Sprzedaży
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