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STANDARD WYKOŃCZENIA   

LOKALI MIESZKALNYCH 

 

 

 

❖ Ściany nośne– żelbetowe wylewane na mokro/murowane. 

❖ Ściany działowe- wykonane z bloczków Rigiroc/Multigips, szpachlowane. 

❖ Stropy - żelbetowe wylewane na mokro. 

❖ Posadzki- wylewka cementowa. 

❖ Tynki- gipsowe– maszynowe. 

❖ Balkony- żelbetowe– w technologii Isokorb, malowane farbą żywiczną. 

❖ Balustrady zewnętrzne- stalowe ocynkowane, malowane proszkowo 

z  wypełnieniem pionowym z profili. 

❖ Balustrady wewnętrzne- stalowe, malowane proszkowo z wypełnieniem 

pionowym z profili.  

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

czerpalny do podlewania oraz gniazdo elektryczne. 

❖ Stolarka okienna i drzwiowa- PCV, 3-szybowy pakiet szklenia, parapety 

wewnętrzne grubości 2 cm z konglomeratu.  

❖ Drzwi wejściowe do mieszkań- drzwi antywłamaniowe klasy „RC3” z dwoma 

zamkami. 

❖ Drzwi zewnętrzne budynku- konstrukcja aluminiowa ze szkłem. 

❖ Klatki schodowe i korytarze- szpachlowane, malowane, płytki gresowe na 

powierzchniach płaskich. 

❖ Windy osobowe- elektryczne, cichobieżne typ Schindler/Kone/Orona/Otis, 

połączone z garażem.  

❖ Elewacja- wykonana w systemie BSO. 
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GARAŻ, POMIESZCZENIA POMOCNICZE I INNE 

 

❖ Posadzka w garażu- płyta fundamentowa wykończona żywicą, miejsca 

postojowe numerowane, wydzielone liniami, część miejsc wyposażona 

w  podejście umożliwiające podłączenie ładowarki samochodowej. Dodatkowo 

na terenie inwestycji będzie znajdowało się jedno ogólnodostępne miejsce do 

ładowania samochodów elektrycznych. 

 

❖ Komórki lokatorskie– zlokalizowane w garażu lub na poziomie parteru. 

Ściany komórek żelbetowe lub murowane, punkt świetlny w pomieszczeniu 

i drzwi z blachy ocynkowanej. 

 

❖ Boksy garażowe- zlokalizowane w garażu lub na poziomie parteru, 

wydzielenia systemowe. 

 

❖ Pomieszczenie na rowery i hulajnogi– pomieszczenie zamykane 

zlokalizowane na parterze budynku A i C przeznaczone jako miejsce 

przechowywania rowerów, hulajnóg czy wózków dziecięcych. 

 

❖ Śmietnik– pomieszczenie zamykane zlokalizowane na parterze każdego 

budynku. 
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       ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

❖ Ogrodzenie– teren inwestycji ogrodzony od strony działek sąsiednich, od 

strony drogi publicznej wjazd na osiedle przez szlaban obsługiwany zdalnie. 

 

❖ Plac zabaw– w północnej części inwestycji zlokalizowany będzie plac zabaw 

wyposażony w urządzenia służące do zabawy dla dzieci wraz z ławkami, 

koszem na śmieci i tablicą informacyjną. 

 

❖ Ogólnodostępne miejsce do ładowania samochodów elektrycznych– miejsce 

zewnętrzne z ładowarką elektryczną dla samochodów. 

 

 

 

                         INSTALACJE 

 

❖ Instalacja elektryczna- wykonana w sposób pozwalający na indywidualne 

opomiarowanie, będzie obejmowała kable instalacji oświetleniowej zakończone 

kostką przeciwpożarową, tablicę główną, a także gniazda wtykowe i włączniki, 

kable instalacji oświetleniowej oraz instalację dzwonkową. W aneksach 

kuchennych/kuchniach zostanie wykonana instalacja 3-fazowa do zasilania 

płyt. 
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❖ Instalacja centralnego ogrzewania- wykonana w sposób pozwalający na 

indywidualne opomiarowane, zasilanie z wymiennikowni MPEC. 

W  mieszkaniach będą znajdowały się grzejniki panelowe, zaś w łazienkach 

grzejniki drabinkowe wyposażone w głowice termostatyczne z możliwością 

zastosowania grzałki. 

 

❖ Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej- 

wykonane zostaną podejścia pod urządzenia sanitarne, w tym toaletę, 

umywalkę, brodzik/wannę, pralkę itp. Te instalacje w obrębie lokali będą 

wykonane natynkowo lub podtynkowo w zależności od rodzaju ściany w celu 

zachowania parametrów akustycznych. 

 

❖ Instalacja wentylacji- mieszkania będą wyposażone w instalację wentylacji 

mechanicznej wyciągowej w kuchni i łazience. 

 

❖ Instalacja domofonowa- mieszkania będą wyposażone w wideodomofon. 

 

❖ Instalacja telewizyjna, internetowa i telefoniczna- mieszkania będą 

wyposażone w gniazda telewizyjne, internetowe i telefoniczne- światłowód.  

 

❖ Instalacja monitoringu CCTV- na terenie inwestycji zostanie wykonane 

okablowanie pod monitoring. 

 


