ZAŁĄCZNIK NR 4 - Standard wykonania
Gdańsk-ul.L.Bądkowskiego dz. 3830/1; 3830/2; 3830/3; 3830/4; 3830/5
Fundamenty
Ściany zewnętrzne

Dachy
Przedpokoje,
pokoje,kuchnie

Ściany
wewnętrzne, ściany
działowe
Stropy
Drzwi wejściowe do
mieszkania
Drzwi wewnętrzne
Okna i drzwi
balkonowe

Antresole

Klatki schodowe

Balkony

Wykończenie
podłóg
Wykończenie
sufitów
Wykończenie
sufitów
Wykończenie
podłóg
Schody
Okna dachowe
Konstrukcja
Wykończenie
Balustrady

Bramy garażowe
Zagospodarowanie Dojścia i dojazdy
terenu
Oświetlenie
Miejsce
gromadzenia
odpadów stałych
Ogrodzenie
Bramy, furtki
wejściowe
Teren
Tarasy

Ławy i stopy żelbetowe wylewane na podbudowie z
chudego betonu
Murowane i żelbetowe z izolacją termiczną
Elewacja: tynk cienkowarstwowy oraz okładziny
elewacyjne w kolorze dopasowanym do kolorystyki
budynku
Dachy dwuspadowe drewniano-krokwiowe, ocieplenie
wełną mineralną, krycie blachą ocynkowaną
Ściany z bloczków gazobetonowych gr.8-12cm, tynk
gipsowy
Wylewane, podkład betonowy lub cementowy na
izolacji akustycznej
Jednoskrzydłowe, antywłamaniowe, kolorystyka
dopasowana do elewacji
Brak
PCV - szklenie energooszczędne - zespolone
trzyszybowe, profile 5 - komorowe, nawiewniki
ciśnieniowe,
Parapety wewnętrzne z konglomeratu, za wyjątkiem
okien balkonowych i tarasowych
Podkład betonowy lub cementowy
Nad parterem tynki gipsowe, nad 1 piętrem, płyty g-k
przykręcane, szpachlowane łączenia
Płyta g-k przykręcane, szpachlowane łączenia
Płyty osb przykręcane
Na piętro- monolityczne. lane, schody na antresole-brak
do aranżacji własnej
Okna dachowe VELUX lub FAKRO
Monolityczna
Płytki gresowe
Konstrukcji stalowej
Bramy panelowe z automatyką otwierającą, w kolorze
dopasowanym do elewacji.
Kostka/płyty betonowe oraz płyty ażurowe
Oprawy nad wejściem do budynku oraz nad garażem
Wydzielone

Drewniane i/lub panelowe, słupki murowane i/lub
stalowe
Stalowe w kolorze dopasowanym do kolorystyki
budynków, z automatyką otwierającą
Ziemia i trawa oraz elementy zielone wg decyzji
architekta
brak

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE (bez sygnału) - na podstawie karty
instalacyjnej budynku
Instalacje na
Oświetlenie
- 1szt. w wiatrołapie

parterze

- 2 szt. w korytarzu
- 2szt. w pokoju dziennym
- 1szt.sufitowe, 1szt.kinkietowe w łazience
- 1 szt. w kuchni
- 1 szt. w garażu
Gniazda elektryczne - 1szt. w wiatrołapie
- 1szt. w korytarzu
- 2szt. w pokoju dziennym
- 2szt.w łazience
- 6szt. w kuchni
- 1szt. siłowe w kuchni
- 1 szt. w garażu
- 1szt. zewnętrzne - tarasowe
Teletechniczne
- zbiorcze w garażu z przepustem kablowym na zewnątrz
budynku
- unifon
- dzwonek
- 1szt. TV w pokoju dziennym
- 1szt. INT w pokoju dziennym
- 1szt. TEL w pokoju dziennym
Instalacje na
Oświetlenie
- 1szt. naścienne klatki schodowej
piętrze
- 6szt.
Gniazda elektryczne - 6szt.
- 1szt. do kotła gazowego
Teletechniczne
- 4szt. TV
Instalacje na
Oświetlenie
- 2szt.
antresoli
- 1szt. naścienne
Gniazda elektryczne - 3szt.
Teletechniczne
- brak
INSTALACJE SANITARNE I GRZEWCZE
Liczniki pomiarowe wewnątrz budynku oraz w części zewnętrznej
Instalacja grzewcza
Grzejniki
- 1szt. w kuchni
- 2szt. w pokoju dziennym
- 1szt.drabinkowy w łazience
Głowice termostatyczne
- 4szt. na piętrze
- 1szt.drabinkowy na piętrze
Piece gazowe
Piece dwufunkcyjne, kondensacyjne z
zintegrowanym zasobnikiem, Buderus
GB172
Instalacja wod-kan
Podejścia pod umywalkę, wc wannę
lub prysznic wg projektu
Podejścia pod pralkę, zlewozmywak
Podejście wody i kanalizy w pionie na
piętrze oraz na antresoli
Wentylacje
Grawitacyjne, z salonu komin
dymowy z możliwością podłączenia
kominka
WYSOKOŚCI POMIESZCZEŃ - ok 285 na parterze, ok.250 cm na piętrze

