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Standard wykończenia

Opis Budynku

• Budynek 4 kondygnacyjny

• 15 lokali mieszkalnych

• Pomieszczenia gospodarcze w kondygnacji 
podziemnej

• 1 garaż wielostanowiskowym na 11 samochodów

• 4 miejsca postojowe na terenie działki

• Pomieszczenie socjalne dla dozorcy

• Powierzchnie mieszkań: od 31,54 m2 do 81,34 m2

• Cena lokali mieszkalnych: 4800 zł/m2 brutto

• Cena miejsc postojowych w garażu 

wielostanowiskowym: 30 000 zł

• Cena miejsc postojowych na zewnątrz budynku: 15 000 zł

• Balkony oraz udział w gruncie wliczone w cenę

• Termin oddania inwestycji: 4 kwartał 2018 

Opis Technologii

• Technologia tradycyjna

• Ściany zewnętrzne murowane, elementy

ceramiczne 25cm z dociepleniem styropianem 14cm

• Ściany wewnętrzne nośne: elementy ceramiczne 25cm

• Ściany działowe między lokalowe- elementy

ceramiczne 25cm AKU

• Ścianki działowe- elementy ceramiczne 11,5cm

• Stropy żelbetowe monolityczne

Usługi za Dodatkową Opłatą

• Instalacja centralnego odkurzacza (dostępne przed

wykonaniem wylewek)

• Wyprowadzenie zasilania do klimatyzacji

• Wykonanie dodatkowych punktów

elektrycznych i hydraulicznych

• Montaż drzwi wejściowych do lokali

o podwyższonej izolacyjności akustycznej

• Wykończenie „pod klucz”

Standard Wykończenia

• Budynek wyposażony w windę

• Komunikacja ogólnie dostępna oraz balkony wykoń-

czone gresem

• Wysokość pomieszczeń mieszkalnych 2,60 m

• Stolarka okienna – PVC w kolorze białym

• Drzwi wejściowe do lokali antywłamaniowe

• Wrota garażowe segmentowe z napędem elektrycznym

• Wentylacja grawitacyjna

• Tynki wewnętrzne gipsowe wykonywane maszynowo

• Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy,

parter w tynku żywicznym

• Podłogi - wylewka cementowa na styropianie

• Balustrady ze stali kwasowej oraz

aluminiowej (nierdzewne)

• Media – woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elek-

tryczność, ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej,

instalacja TV i telefoniczna, instalacja domofonowa

• Wszystkie media opomiarowane indywidualnie

• Grzejniki płytowe oraz drabinkowe (w łazienkach)

• Kuchnia - instalacja do kuchni elektrycznej

(w standardzie 3-fazowe 11kW)

• Parapety wewnętrzne z aglomarmuru

(z wyjątkiem okien w aneksie kuchennym)

• Drzwi wewnątrzlokalowe – brak

• Łazienka i kuchnia bez armatury i „białego montażu”

• Możliwość aranżacji wnętrza i zmian w instalacjach

do czasu ich wykonania wliczono w cenę (nie dotyczy

zwiększenia zakresu robót).

Teren

• Ogrodzony (brama z napędem elektrycznym)

• Utwardzony kostką betonową

• Odwodnienie powierzchniowe

z odprowadzeniem do kanalizacji

• Oświetlenie zewnętrzne budynku

• Urządzenie terenów zielonych


