




Drzwi wejściowe do 
lokalu 

Tynki na ścianach 

Podłogi 

Balkony 

Instalacja centralnego 
ogrzewania 

Instalacja wodna 

Instalacja kanalizacyjna 

Zasilanie budynków 
w energię elektryczną 

Inne instalacje 

Posadzki 

Ściany działowe pom. 
rowerowych 

Instalacje 

Garaże 
(brak możliwości 
parkowania 
samochodów 
z instalacją gazową) 

IV. STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALI

1. Antywłamaniowe klasy C np. firmy Porta.

2. 111 kat. malowany jednokrotnie na biało.

3. W pomieszczeniach mokrych tynki gipsowe.

4. Posadzki - wylewka betonowa gr. 5cm na warstwie izolacji akustycznej (styropian 
akustyczny 2+3) gr. 5 cm.

5. Płyta żelbetowa w spadku, na niej płytki gresowe mrozoodporne, balustrady 
stalowe ocynkowane malowane proszkowo wypełnione szkłem hartowanym 
klejonym zabezpieczającym przed wypadnięciem.

6. Grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi lub stalowe drabinkowe z 
zaworami termostatycznymi (łazienki), zgodnie z projektem, rozprowadzenie 
poprzez system rur.

7. Rozprowadzona wewnątrz bez osprzętu i armatury, zgodnie
z projektem układana w warstwach posadzkowych i rozprowadzona w pionie po 
ścianach.

8. Doprowadzona do lokalu, bez rozprowadzenia wewnątrz, bez osprzętu i armatury.

9. Rozprowadzona wewnątrz z osprzętem zgodnie z projektem, bez opraw 
oświetleniowych.

1 O. Instalacja elektryczna trójfazowa doprowadzona do kuchni. 

11. Instalacja wideodomofonowa.

12. Instalacja RTV, telefoniczna, internetowa - doprowadzona do lokalu. Instalacja RTV
wyposażona w antenę do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej, antenę radiową
i antenę satelitarną. Wszystkie instalacje doprowadzone do skrzynki lokalowej.
Wewnątrz lokalu rozprowadzone w peszlach 2 kable 75 ohm doprowadzone do
jednego punktu w salonie, zakończone gniazdem.

V. PIWNICE

1. Pozostałe pomieszczenia - wylewka betonowa.

2. Ścianki systemowe aluminiowe.

3. Oświetlenie korytarzy wspólnych.

4. Pod każdym budynkiem osobna hala garażowa z oddzielną rampą zjazdową;
mieszczące 52 miejsc postojowych w budynku A i 30 miejsc postojowych
w budynku B - łącznie 82 otwarte stanowiska w halach garażowych.
Na terenie inwestycji znajduje się dodatkowo 9 miejsc postojowych naziemnych,
w tym 4 przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. Wjazdy - bramy z napędem sterowanym bezprzewodowo.

6. Wylewka betonowa malowana lub zatarta na gładko.
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