
 
 

 
 

MATECZNY OFFICE                                                     12 390 79 99  
          ul. Zamoyskiego 81/15                                           centralpoint@grimbud.pl 

 30-519 Kraków                                                                centralpointcoliving.pl 
 

 
 

 

STANDARD WYKOŃCZENIA  
LOKALI USŁUGOWYCH 
 
 
 

▪ Ściany nośne – murowane lub żelbetowe wylewane na mokro.  

 

▪ Ściany działowe– wymurowanie tylko pomieszczeń sanitarnych, wykonane 

z  bloczków Rigiroc/Multigips 

 

▪ Stropy – żelbetowe - wylewane na mokro. 

 
 

▪ Posadzki- brak wylewek, wykończenie własne zgodnie z przeznaczeniem 

lokalu i aranżacją.  
 

▪ Tynki- brak tynków, wykończenie własne zgodnie z przeznaczeniem lokalu 
i  aranżacją.  

 

▪ Ogródki - wykończone warstwą ziemi urodzajnej i trawą, wyposażone w punkt 

czerpalny do podlewania oraz gniazdo elektryczne. 

 

▪ Balustrady wewnętrzne - stalowe, malowane proszkowo z  wypełnieniem 

pionowym z profili. 

 

▪ Stolarka PCV/Aluminiowa - okna o wysokiej izolacyjności cieplnej 

i akustycznej, 3- szybowy pakiet szklenia.  

 

▪ Drzwi zewnętrzne budynku i do lokali usługowych - konstrukcja aluminiowa 

ze szkłem.  



 
 

 
 

MATECZNY OFFICE                                                     12 390 79 99  
          ul. Zamoyskiego 81/15                                           centralpoint@grimbud.pl 

 30-519 Kraków                                                                centralpointcoliving.pl 
 

 

CZĘŚCI WSPÓLNE 
 

 

 

▪ Lobby wejściowe - w strefie wejściowej planowane jest lobby wraz 

z  recepcją. Lobby będące strefą wygodnych sof zostanie wzbogacone 

o  biblioteczkę na książki. Pomieszczenie zostanie wykonane z  różnych 

materiałów będących połączeniem wielkoformatowych płytek, betonu, 

aluminium i naturalnego drewna. 

 

▪ Strefa co-working - ogólnodostępna strefa służąca do spotkań, nauki 

i  pracy. Pomieszczenie zostanie wyposażone w biurka do pracy oraz miejsca 

do nauki i czytania, a także oddzielną salę konferencyjną, strefy do rozmów 

telefonicznych, punkt ksero oraz aneks wraz z  ekspresem do kawy. 

 

▪ Siłownia, sala fitness - wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt uznanych 

marek (bieżnie, rowerki, orbitreki, sprzęt do sportów siłowych) oraz 

przestrzeń do jogi i fitness wraz z niezbędnymi do ćwiczeń akcesoriami. 

Dodatkowo w pomieszczeniu znajdować się będzie nagłośnienie. 

 

▪ Sala kinowa, sala gier - przestrzeń kinowa wyposażona w ekran służący do 

projekcji filmów lub gier TV. Natomiast w strefie gier będzie znajdował się 

stół do piłkarzyków oraz stół bilardowy. 

 

▪ Pralnia z prasowalnią - miejsce ogólnodostępne, wyposażone w  wysokiej 

klasy sprzęt AGD (pralki, suszarki, żelazka) oraz stanowiska do prasowania. 
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CZĘŚCI WSPÓLNE 

 

 

▪ Zewnętrzna strefa relaksu - w północno - zachodniej części działki powstanie 

przestrzeń do wypoczynku, wyposażona w dwie oddzielnie, zadaszone altany 

ogrodowe wraz z miejscem do grillowania. Wzdłuż północnej elewacji 

budynku powstanie alejka spacerowa, w obrębie której będą znajdowały się 

leżaki, ławki, stoły do szachów, stół do ping - ponga. 

 

▪ Stojaki na rowery i hulajnogi - na zewnątrz zaplanowane są stojaki na rowery 

i hulajnogi oraz stacja serwisowa wyposażona w  niezbędne narzędzia 

naprawcze. 

 

▪ Komunikacja i korytarze - wygląd utrzymany w stylu loftowym 

z  wielkoformatowymi kamiennymi płytkami oraz lastrico. 

 

▪ Windy osobowe - elektryczne, cichobieżne, połączone z garażem. 

 

▪ Posadzka w garażu - miejsca postojowe numerowane, wydzielone liniami, część 

miejsc wyposażona w podejście umożliwiające podłączenie ładowarki 

samochodowej typu WallBox, posadzka z żywicy epoksydowej. 

 

▪ Posadzka w częściach wspólnych i klatkach schodowych - płytki gresowe  

60x60 cm, kamienne oraz typ lastrico. 

 

 

▪ Elewacja - wykonana z płytek klinkierowych typu Elastolith/Izoflex.
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INSTALACJE 

 

Standard wykończenia lokali usługowych w zakresie instalacji obejmuje minimalne 

wyposażenie dla celów odbiorowych. Pozostała część instalacji w gestii wyposażenia 

własnego właściciela zgodnie z przeznaczeniem i aranżacją lokalu. W  związku 

z  powyższym lokale nie są również wyposażone w tynki i  wylewki, aby usprawnić 

proces wykończenia lokali. 

▪ Instalacja telewizyjna, internetowa i telefoniczna- brak rozprowadzenia 

w  lokalu, media doprowadzone do tablicy teletechnicznej.  

 

▪ Instalacja monitoringu CCTV- na terenie inwestycji zostanie wykonane 

okablowanie pod monitoring. 

 

▪ Instalacje elektryczne- w przestrzeni lokali usługowych zastanie wykonana: 

-  instalacja oświetlenia awaryjnego dodatkowego kierunkowego nad drzwiami    

ewakuacyjnymi, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne w minimalnym zakresie, 

-  rozdzielnica główna lokalu, 

-  indywidualne opomiarowanie. 
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INSTALACJE 

 

 

▪ Instalacja centralnego ogrzewania- wykonana w sposób pozwalający na 

indywidualne opomiarowane, zasilanie z wymiennikowni MPEC. W lokalu 

będzie znajdował się jeden grzejnik. Pozostała część instalacji CO do 

zaprojektowania i  wykonania we własnym zakresie. 

 

▪ Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej- 

wykonane zostaną podejścia pod urządzenia sanitarne, w tym toaletę, 

umywalkę, itp. Te instalacje w obrębie lokali będą wykonane natynkowo. 

 

▪ Instalacja wentylacji- lokale będą wyposażone w instalację wentylacji 

mechanicznej wprowadzoną do lokalu, do indywidualnego rozprowadzenia. 

 

 


