
Lp. Element budynku

ŚCIANY

piwniczne:

zewnętrzne:

wewnętrzne:

działowe:

OKNA

mieszkania: 

komunikacja: 

3 PARAPETY 

DRZWI 

zewnętrzne ( do budynku )

wejściowe (do mieszkań)

brama (do garażu podziemnego)

TYNKI I MALOWANIE

mieszkania: 

klatki schodowe:

garaż: 

komórki i pom.przynależne:

pomieszczenia techn.piwnic:

PODŁOŻA I POSADZKI :

mieszkania: 

balkony i loggie:

tarasy: 

klatki schodowe:

garaż: 

komórki i pom.przynależne:

pomieszczenia techn.piwnic:

7 INSTALACJA WOD.-KAN. :

8 INSTALACJA GAZOWA :

POZOSTAŁE ELEMENTY 

WYKOŃCZENIA

oświetlenie:

balustrady klatek schodowych:

balustrady zewnętrzne:

elewacja:

parapety zewn. i obróbki 

blacharskie:13 OTOCZENIE

Opis wykończenia

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 169-171

Sprzedający  zastrzega  możliwość  zastosowania  materiałów  zamiennych  w  stosunku  do  projektu  technicznego  pod  warunkiem  niezmienności  parametrów  technicznych  i  estetycznych  wykonanych  

elementów  budynku.

częściowo ze szkła, częściowo pełne z płyt typu euronit lub podobne

izolacja ze styropianu gr.15 cm wykończonego tynkiem mineralnym malowanym dwukrotnie farbą elewacyjną

antywłamaniowe klasy C

pełne zagospodarowanie terenu w obrębie własności nieruchomości (mała architektura, trawniki, nasadzenie drzew i krzewów) oraz częściowe ogrodzenie terenu, śmietnik - zgodnie 

z projektem. Domofony przy klatkach. Podgrzewany zjazd do garażu.

rolety okienne we wszystkich mieszkaniach

klimatyzacja we wszystkich mieszkaniach od strony zachodniej i na całym ostatnim piętrze

w klatkach schodowych sterowanie czujnikami ruchu, na terenie sterowane czujnikami zmierzchowymi

stalowe malowane

w kuchni: pkt. świetlny, gniazda – ilość i rozmieszczenie wg dokumentacji 

w łazience: pkt. świetlne, gniazda - ilość i rozmieszczenie wg dokumentacji 

na tarasach punkty świetlne

blacha powlekana

> łazienka – grzejnik drabinkowy z termozaworem

rozprowadzenie wg dokumentacji z oprawami oświetleniowymi i bez osprzętu

w pokojach: pkt. świetlny, gniazda, puszka do gniazda antenowego instalacji telewizyjnej we wszystkich pokojach – ilość i rozmieszczenie wg dokumentacji

w przepokoju: pkt. świetlny, gniazdo, wypust telefoniczny dwuparowy, domofon, dzwonek, tablica bezpieczników – ilość i rozmieszczenie wg dokumentacji

kanalizacja z rur PCV, rozprowadzenie wody podposadzkowe w systemie PE, wodomierze zimnej i ciepłej wody użytkowej z odczytem radiowym, wyprowadzenie do urządzeń wg 

dokumentacji (standard nie obejmuje białego montażu tj. baterii, zlewozmywaków, umywalek, misek ustępowych, wanien, brodzików); również wyprowadzenie wody na tarasach

brak

rozprowadzenie podpodłogowe z indywidualnymi licznikami ciepła jako podzielniki kosztów

> pokoje i kuchnia – grzejniki konwektorowo-panelowe z zaworami termostatycznymi wg dokumentacji

okładzina z płytek gresowych, z cokolikami, stopnice analogicznie

posadzka cementowa o podwyższonej odporności na ścieranie

szlichta cementowa malowana farbą do betonu

okładzina z płytek gresowych z cokolikami

szlichta cementowa

szlichta cementowa

tarasy - dach odwrócony (wykończenie płytki gresowe lub terazzo luzem)

tynki gipsowe (bez gładzi) malowane na gotowo farbą emulsyjną z pasami z tynku kamyczkowego lub płytek gres. 

surowe lub malowane farbą emulsyjną w kolorze białym

malowane farbą emulsyjną w kolorze białym

malowane farbą emulsyjną w kolorze białym

konglomerat marmuropodobny 

aluminiowe

segmentowa typu przemysłowego

tynki gipsowe (bez gładzi) jednokrotnie malowane tj. bez malowania na gotowo

12

9

żelbetowe oraz część wewnętrznych murowanych wg dokumentacji 

5

1

2

4

murowane z bloczków SILKA gr. 24 cm wzmacniane trzpieniami żelbetowymi 

murowane z bloczków SILKA gr. 18 lub 24 cm wzmacniane trzpieniami żelbetowymi lub warstwowe wg dokumentacji 

z bloczków SILKA gr. 8 i 12 cm wg dokumentacji

Lokalizacja

11

INSTALACJA C.O. 

10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

POZOSTAŁE ELEMENTY 

WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ:

6

PCV

okna klatek PCV
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