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STANDARD WYKOŃCZENIA DOMÓW
INWESTYCJA
„DOMY NA SZKOLNEJ ” W BIBICACH
DACH
 Dach dwuspadowy w drewnianej konstrukcji szkieletowej, ocieplony wełną mineralną grubości
25 cm pokryty grafitową gładka blachą zaginaną „na rąbek”
 Obróbki blacharskie w kolorze grafitowym
ŚCIANY
 Ściany konstrukcyjne zewnętrzne: pustaki ceramiczne 25 cm, ocieplenie styropianem
o grubości 20 cm
 Ściany konstrukcyjne wewnętrzne: pustaki ceramiczne 25 cm
 Ściany działowe wewnątrz mieszkań: pustaki ceramiczne 12 cm lub 8 cm
STROPY
 Stropy: płyty żelbetowe monolityczne o grubości 13 cm, 14 cm i 16 cm
WYKOŃCZENIA ŚCIAN
 Ściany zewnętrzne: na wysokości piętra ofasowane blachą „na rąbek” , na wysokości parteru
wyłożone płytami betonowymi z betonu architektonicznego
 Ściany wewnętrzne pomieszczeń mieszkalnych: tynk gipsowy oraz tynk cementowo‐wapienny
w łazienkach
POSADZKI
 Wylewka cementowa, ocieplenie ze styropianu
 Wszystkie wylewki wyposażone w ogrzewaniem podłogowe
OKNA I DRZWI
 Drzwi wejściowe stalowe antywłamaniowe
 Okna: aluminiowe 3‐szybowe, kolor zewnętrzny i wewnętrzny winchester
 Parapety: zewnętrzne z blachy powlekanej, wewnętrzne z drobnoziarnistego konglomeratu
kamiennego
 Balustrady okienne szklane z obróbką stalową w kolorze antracytowym
INSTALACJE SANITARNE
 Instalacja centralnego ogrzewania: pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe
 Instalacja kanalizacyjna: według projektu branżowego przygotowana do białego montażu,
posiadająca własną przepompownie ścieków
 Instalacja zimnej wody: według projektu branżowego przygotowana do białego montażu
 Instalacja ciepłej wody: pompa ciepła w oparciu o projekt branżowy
 Instalacja wentylacji: mechaniczna nawiewno‐wywiewna z odzyskiem ciepła (rekuperacja)
oraz funkcją chłodzenia pasywnego
 Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kW według projektu branżowego z możliwością rozbudowy
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 Instalacja alarmowa, według projektu branżowego przygotowana do montażu osprzętu
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE





Instalacja elektryczna: biały montaż, gniazdka i włączniki w standardzie
Instalacja domofonowa z wyświetlaczem
Instalacja przygotowana do montażu alarmu
Instalacja telewizyjna oraz internetowa światłowodowa

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren zewnętrzny: jezdnia kostka ażurowa, dojścia do budynków z kostki brukowej
Miejsca postojowe: kostka brukowa
Oświetlenie zewnętrzne na elewacji budynku oraz oświetlenie ogrodów
Ogrodzenie: od frontu ogrodzenie gabionowe, a w pozostałej części ogrodzenie stalowe
Komunikacja między piętrami: wewnętrzne schody betonowe i drewniane
Brama wjazdowa sterowana pilotem
Całoroczny basen zewnętrzny z przeciwfalą, przykryciem zewnętrznym, podświetleniem
i niezależnym ogrzewaniem,
 Nasadzenia z drzew i krzewów od strony wejścia do budynku i przy tarasie,
 Wyplantowany ogród, zasiana trawa.








