
STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU I POMIESZCZEŃ

Standard wykończenia budynku

1. Wysokość budynku: 5 kondygnacji
2. Konstrukcja stropów: żelbetowa, monolityczna
3. Ściany konstrukcyjne: żelbetowe i murowane z cegły silikatowej oraz pustaków 

ceramicznych POROTHERM
4. Ściany działowe: gazobeton, komórki lokatorskie - cegła silikatowa
5. Elewacje: ocieplenie styropian 15 cm, tynk cienkowarstwowy, miejscami elewacja 

drewniana – świerk
6. Stolarka okienna: okna z PCV, szyba jednokomorowa U = 1.1, okleina drewnopodobna 

(kolor orzech) od strony zewnętrznej. Dodatkowo okna na pierwszym piętrze wyposażone
są w okucia antywyważeniowe klasy WK2

7. Klatka schodowa oraz ciągi komunikacyjne:
- wyłożone płytkami gres
- ściany – tynk strukturalny
- sufity – tynk gipsowy
- balustrady klatki schodowej stalowe, malowane, pochwyt drewniany

8. Winda: cichobieżna o napędzie elektrycznym, przestronna kabina
9. Ogrzewanie: własna kotłownia gazowa zlokalizowana na 4 piętrze
10.Garaże i komórki lokatorskie na poziomie parteru
11.Dach: płaski, żelbetowy, ocieplany, systemowe pokrycie papą termozgrzewalną

Standard wykończenia mieszkania

1. Ściany i sufity: tynki gipsowe, malowane farbą emulsyjną białą
2. Parapety wewnętrzne: konglomerat marmurowy Botticino
3. Drzwi wewnętrzne: firmy Polskone seria Sempre, okleina Orzech Royal, sypialnia – wzór 

W3, łazienka – wzór W3S1, podcięcie wentylacyjne
4. Drzwi wejściowe: stalowe, wzmocnione, o odporności ogniowej EI 30 firmy GERDA typ WP 

30, okleina folia kolor orzech alpejski
5. Podłogi: wyłożone panelem podłogowym firmy KronoOriginal seria Valentino – Dąb 

Pastelowy wz. 8279 o rozmiarze 1285x192x8 mm, klasa ścieralności AC4, z czterostronnie 
frezowaną fugą, listwa przypodłogowa Vox seria Izzi lub Smart, listwa dylatacyjna Effector, 
podkład pianka z folią

6. Instalacja wodna: rozprowadzona podposadzkowo, ciepła woda z własnej kotłowni 
gazowej, indywidualne opomiarowanie licznikami zużycia wody

7. Instalacja kanalizacyjna: odprowadzenie do sieci miejskiej
8. Instalacja centralnego ogrzewania: rozprowadzona podposadzkowo, grzejniki Cosmonova 

z głowicami termostatycznymi, w łazience grzejniki drabinkowe, podzielniki z odczytem 
radiowym

9. Instalacje elektryczne i oświetlenie: wg projektu technicznego, osprzęt firmy Kontakt Simon
10.Instalacja telefoniczna: 1 gniazdo
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11.Instalacja internetowa: 1 gniazdo
12.Instalacja RTV-SAT: mieszkanie jednopokojowe: 1 gniazdo, mieszkania dwupokojowe: 2 

gniazda, mieszkania trzypokojowe: 3 gniazda 
13.Instalacja domofonowa: 1 komplet
14.Instalacja i urządzenia automatycznej sygnalizacji pożaru: czujka dymu w każdym 

pomieszczeniu
15.Balkony: posadzka z płytek gresowych mrozoodpornych, balustrady stalowe, ocynkowane, 

wypełnione szybą ze szkła bezpiecznego grubość 8 mm, żaluzje drewniane w ramie 
stalowej – wybrane lokale

16.Łazienka: izolacje przeciwwilgociowe, glazura i terakota firmy Azteca seria Masai R40 lub 
Dommo R40

17.Wyposażenie łazienki:
− umywalka Madalena 80 z blatem ceramicznym
− bateria umywalkowa HansGrohe seria Focus E2
− brodzik Roltechnik seria Flat Rondo 90
− kabina przysznicowa Roltechnik seria Hit 90
− bateria prysznicowa termostatyczna HansGrohe seria Ecostat E z zestawem 

prysznicowym
− zestaw podtynkowy Mepa seria Varivit Sanicontrol A31 z przyciskiem 
− muszla ustępowa wisząca Clivia z deską wolnoopadającą
− lustro wklejone nad umywalką
− zawór czerpalny i odpływ do pralki 

18.Wentylacja: grawitacyjna + wentylatory w łazienkach
19.Schody wewnętrzne z drewna bukowego (lokale dwupoziomowe z antresolami) 

Standard wykończenia komórki lokatorskiej

1. Ściany: żelbetowe oraz murowane z bloczków silikatowych do wysokości ok. 2,00m nad 
posadzką jako pełne, powyżej ażurowe, 

2. Drzwi wejściowe: stalowe
3. Instalacja elektryczna: 1 punkt świetlny
4. Posadzka: cementowa zacierana na gładko

Standard wykończenia garażu

1. Brama wjazdowa do garażu: automatyczna, segmentowa, sterowana pilotem, docieplana
2. Ściany: wylewane żelbetowe
3. Posadzka: cementowa zacierana na gładko
4. Instalacja elektryczna: 2 punkty świetlne, 1 gniazdo elektryczne 
5. Drzwi wejściowe z garażu do budynku (garaże numer 8, 9, 10): stalowe, Hormann typ H 8-

5 o odporności ogniowej EI 30
6. Wentylacja mechaniczna

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zastosowania materiałów zamiennych – lecz nie gorszych, 
wskutek wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych. 
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