PRUSZKÓW, UL. CERAMICZNA 16 – STANDARDY
I

STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1

Budynek

Wielorodzinny z garażem podziemnym, 3 kondygnacje nadziemnych, 1 kondygnacja podziemna.
Dwie niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu parteru. Wjazd do garażu od strony ul.
Polnej

2

Zieleń

Zgodnie z projektem zieleni

3

Drogi i chodniki

Nawierzchnia dróg oraz chodników z kostki betonowej zgodnie z projektem

4

Śmietnik

Pomieszczenie śmietnika przy wejściu do budynku

5

Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne zgodnie z projektem

6

Ogrodzenie

Ażurowe z cokołem betonowym, zgodnie z projektem

7

Ochrona i kontrola dostępu

8

Instalacje związane z otoczeniem
budynku

Domofony przy drzwiach wejściowych
Otwarcie bramy garażowej za pomocą pilota lub karty
Odgromowa – wg projektu
Kanalizacji deszczowej i sanitarnej – wg projektu
Instalacja wodna do celów utrzymania czystości nieruchomości wspólnej oraz do podlewania
wspólnych terenów zielonych

II

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Posadowienie budynku na płycie fundamentowej, żelbetowej.
Ściany kondygnacji podziemnej żelbetowe
Konstrukcja żelbetowa wylewana, słupowo-płytowa

1

Fundamenty

2

Konstrukcja budynku

3

Stropy, dach

Stropy - żelbetowe płytowe oparte na ścianach i słupach
Dach – konstrukcja krokwiowo – jętkowa, pokryta płytą OSB – pokrycie z blachy powlekanej .

4

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

5

Elewacje

6

Wejścia do budynku

7

Standard wielostanowiskowego
garażu podziemnego

8

Pomieszczenia techniczne i inne

Ściany zewnętrzne, osłonowe – murowane z ceramiki;
Ściany wewnętrzne – międzylokalowe murowane z ceramiki, ścianki działowe z betonu
komórkowego zgodnie z projektem;
Lekko – mokra – tynk w kolorze zgodnym z projektem, na parterze elewacja wentylowana
z paneli elewacyjnych
Drzwi – aluminiowe, dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym
Ściany – zgodnie z projektem wykończenia wnętrz
Sufit – podwieszany zgodnie z projektem wykończenia wnętrz
Posadzka – zgodnie z projektem wykończenia wnętrz
Instalacje – wg projektu
Bramy wjazdowe na poziomie -1: podnoszone, segmentowe
Drzwi do holi windowych i klatek schodowych stalowe, malowane proszkowo,
o odporności przeciwpożarowej
Drzwi do pomieszczeń technicznych stalowe, malowane proszkowo,
o odporności przeciwpożarowej
Ściany i słupy – żelbetowe w
Sufit – żelbetowy, ocieplony pomiędzy kondygnacją -1 a parterem
Posadzki – betonowe
Instalacje – wentylacji bytowej, przeciwpożarowa, hwydrantowa, odprowadzenia ścieków
elektryczna, oświetlenia ewakuacyjnego
Ściany żelbetowe lub murowane

9

Halle windowe i korytarze

10

Windy

11

Klatki schodowe

12

Dostęp dla osób niepełnosprawnych
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Ściany – tynkowane, malowane
Sufit – tynkowany, malowany(na parterze podwieszany)
Posadzka – płytki gresowe
Instalacje – oświetlenie, oświetlenie ewakuacyjne
Windy hydrauliczne typ GLF MRL – MC (udźwig 630kg)
Ściany – tynkowane, malowane
Sufit – tynkowany, malowany
Posadzki – płytki gresowe
Biegi i spoczniki – płytki gresowe
Balustrady – ze stali nierdzewnej
Instalacje – wentylacji, oświetlenie
Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Hole wejściowe dostępne bezpośrednio z poziomu terenu, wszystkie kondygnacje mieszkalne
i podziemna dostępne z windy
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III

CHARAKTERYSTYKA LOKALI MIESZKALNYCH

1

Drzwi wejściowe

Antywłamaniowe;
W standardzie drzwi jeden zamek atestowany o klasie odporności na włamanie C. Wizjer.

2

Ściany wewnętrzne

Międzylokalowe – murowane ceramiczne,
Wewnętrzne – murowane typu YTONG

3

Wykończenie sufitów i ścian

Tynk cementowo-wapienny kat. III wykończony farbą akrylową podkładową
( jednokrotne malowanie na kolor biały)

4

Posadzki

Jastrych cementowy, podkładowy, bez wykończenia

5

Okna i drzwi balkonowe

PCV, w części rozwieralno-uchylne zgodnie z projektem

6

Parapety wewnętrzne

Parapety podokienne – konglomerat

7

Drzwi wewnętrzne

Otwory przygotowane do montażu ościeżnic

8

Kuchnie

Bez wykończenia, podtynkowa instalacja wod. – kan., elektryczna i wentylacyjna
wg projektu

9

Łazienki

Bez wykończenia, bez urządzeń sanitarnych i armatury czerpalnej, podtynkowa instalacja
wod. – kan., elektryczna i wentylacyjna wg projektu. Ściany tynkowane, bez malowania

10

Balkony/ portfenetry

Płytki mrozoodporne z cokolikiem – wg projektu
Balustrady zewnętrzne – nierdzewne, wypełnienie z siatki nierdzewnej

11

Instalacja elektryczna

Podtynkowa. Tablice mieszkaniowe podtynkowe – umiejscowienie przy
drzwiach wejściowych do lokalu
Włączniki oraz gniazda elektryczne wg projektu
Gniazda przeciwwilgociowe w łazienkach, kuchniach
Instalacja do kuchni elektrycznej

12

Instalacja domofonowa

Instalacja domofonowa
Instalacja podtynkowa

13

Instalacja RTV

Skrzynka teletechniczna – umiejscowienie wg projektu
Orurowanie i okablowanie światłowodem

14

Instalacja telefoniczna/ internetowa

Skrzynka teletechniczna – umiejscowienie wg projektu
Orurowanie i okablowanie światłowodem

15

Instalacja wodociągowa

Piony w szachtach instalacyjnych
Instalacja z tworzyw sztucznych, rozprowadzenia w warstwach podposadzkowych,
podejścia podtynkowe
Bez białego montażu i armatury
Instalacja pomiarowa w szachtach instalacyjnych

16

Instalacja kanalizacyjna

Piony i podejścia – z tworzyw sztucznych
Podejścia do odbiorników podtynkowe do indywidualnej zabudowy,
lokalizacja podejść wg projektu

17

Instalacja grzewcza

Instalacja w mieszkaniach z rur z tworzywa sztucznego
W salonach, pokojach i w części aneksów kuchennych grzejniki płytowe, w łazienkach
grzejniki drabinkowe
Instalacja podposadzkowa, rury z tworzyw sztucznych
Liczniki ciepła zamontowane w szachtach na korytarzach

18

Instalacja wentylacyjna

Instalacja do podłączenia okapów kuchennych wg projektu
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