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Standard Wykończenia – Budynek A

Konstrukcja i technologia

Ściany • ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków  

silikatowych lub ceramicznych 18 i 24 cm 

• izolacja termiczna ścian zewnętrznych – styropian grubości  

16-20 cm, tynk zewnętrzny cienkowarstwowy i okładziny  

drewnopodobne

• ścianki działowe grubości 10 i 12 cm z bloczków silikatowych  

lub ceramicznych lub z gazobetonu

Stropy • stropy typu filigran lub monolityczne żelbetowe

Dach • konstrukcja dachu drewniana, wiązary prefabrykowane 

• pokrycie dachu – dachówka cementowa lub ceramiczna  

w kolorze antracytowym

• ocieplenie stropu nad pierwszym piętrem – wełna mineralna  

20 cm lub piana PUR + 5 cm w połaciach dachu

• rynny i rury spustowe – PCV lub stalowe

• wyłaz strychowy „ciepły” ze schodami, wyłaz dachowy

 

Okna i drzwi • stolarka okienna PCV, pakiet szybowy trzyszybowy –  

dwukomorowy, współczynnik przenikania ciepła dla zestawu 

okiennego ≤0,9 W/m2 K.  kolor antracyt od strony zewnętrznej,  

kolor biały od strony wnętrz

• drzwi wejściowe antywłamaniowe

• domy narożne (typ A) bramy garażowe z napędem elektrycznym

• rolety elektryczne - parter, skrzynki do rolet z przyłączem  

elektrycznym - piętro

• parapety zewnętrzne stalowe

Schody • schody wewnętrzne żelbetowe
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Zagospodarowanie terenu

• płot rozdzielający między posesjami ze standardowego  

ogrodzenia panelowego lub siatkowy o wysokości 1,2 m  

na słupkach, furtka stalowa

• boks śmietnikowy gabionowy lub z bloczków betonowych

• rozplantowanie ziemi na ogródkach (bez aranżacji ogródków  

oraz elementów małej architektury) 

• tarasy zewnętrzne – do własnego wykończenia

• kostka betonowa – chodniki, drogi, miejsca postojowe

• oświetlenie terenu –oświetlenie przy drzwiach wejściowych  

i garażu

• przyłącze wody do podlewania ogródka

Standard wykończenia wnętrz

• podłoża i posadzki betonowe

• tynki wewnętrzne maszynowe gipsowe wg PN-B-10110:2005

• instalacja elektryczna kompletna z włącznikami, gniazdami;  

ilość i rozmieszczenie według projektu Instalacje elektryczne:  

tablica TM, instalacje oświetleniowa bez opraw, dzwonek do drzwi

• instalacja telewizyjna (bez anten i osprzętu)

• wewnętrzna instalacja internetowa bez osprzętu 

• instalacja C.O. – pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe,  

w łazienkach grzejniki drabinkowe hybrydowe (wodno – elektrycz-

ne lub elektryczne), pompa ciepła z funkcją chłodzenia

• instalacja wodno-kanalizacyjna – podejścia do urządzeń,  

przyłącza wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji zgodne  

z projektem, instalacje prowadzone natynkowo

• instalacja wentylacji: rekuperacja

• instalacja elektryczna przygotowana pod montaż fotowoltaiki,

• podłoga z płyt osb na poddaszu w pasie między skratowaniami 

wiązara dachowego, brak tynków na poddaszu i obudowy GK,  

instalacja elektryczna wyprowadzona na poddasze
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