Typ powierzchni

Typ pomieszczeń
/ nazwa

Posadzka

Sufit

Ściany wewnętrzne

Okładziny, zabudowy i inne

WYKOŃCZENIE
Mieszkania

kuchnia

Płytki ceramiczne

tynki wewnętrzne sufitów
maszynowe; gruntowanie malowanie
ścian i sufitów - farba emulsyjna biała

tynki wewnętrzne ścian maszynowe,
gruntowanie malowanie ścian i
sufitów - farba emulsyjna biała;

_

pokoje

panele podłogowe- panele
drewnopodobne, o wyższym
stopniu ścieralności (AC4),
laminowane, mocowane na zamki,
listwy przyścienne,

tynki wewnętrzne sufitów maszynowe ściany wewnętrzne - murowane
gipsowe
pokryte tynkiem maszynowym
gipsowym pomalowane białą farbą
emulsyjną lub z płyt kartonowogipsowych szpachlowane
pomalowane białą farbą emulsyjną
lub bloczków gipsowych typu
ProMonta, szpachlowane,

_

łazienka

Płytki ceramiczne

tynki wewnętrzne sufitów maszynowe ściany w łazience i WC (jeśli
gipsowe,
występuje) - murowane jw.
Ściany gruntowane i malowane
tynkowane l lub z płyt kartonowogipsowych, izolacja
przeciwwilgociowa, grunt ; ściany w
łazienkach gruntowane - płytki
ceramiczne ścienne;
Malowane farbą do pomieszczeń
mokrych.

_

Typ powierzchni

Typ pomieszczeń
/ nazwa
przedpokój

Posadzka

Płytki ceramiczne; cokoliki wys.
około 7 cm. Styk płytek z panelami
wykończony listwą aluminiową
powlekaną

Sufit

Ściany wewnętrzne

tynki wewnętrzne sufitów maszynowe ściany wewnętrzne - murowane
gipsowe,
pokryte tynkiem gipsowym,
pomalowane białą farbą emulsyjną
lub z płyt kartonowo- gipsowych
szpachlowane pomalowane białą
farbą emulsyjną lub bloczków
gipsowych typu ProMonta,
szpachlowanie,

Okładziny, zabudowy i inne

_

WYPOSAŻENIE
Opis
ogólne

Mieszkania

kuchnia

pokoje

- stolarka okienna mieszkań - PVC - okna z 2 lub 3 szybami,
- parapety wewnętrzne,
- drzwi wejściowe do mieszkań - o odporności ogniowej - jeśli jest wymagana, antywłamaniowe,
- drzwi wewnętrzne mieszkaniowe: płytowe, dostarczane wraz z klamką, zamkiem wc; ościeżnica opaskowa w kolorze drzwi, okleina drewnopodobna,
- grzejniki zamontowane na stałe na instalacji grzewczej — płytowe konwektorowe typowe, wyposażone w głowice termostatyczne; w łazienkach
grzejniki drabinkowe; podejścia do grzejników wychodzące ze ścian,
- system informacji wizualnej,
- skrzynki na listy,
- tablice ogłoszeniowe,
- w przestrzeni komunikacji ogólnej cichobieżne dźwigi osobowe,
- wycieraczki wejściowe - w przedsionkach głównych wejść
- rolety zewnętrzne – w mieszkaniach w poziomie parteru,
- przyłącza do zlewozmywaka, zmywarki, okapu,
- wyprowadzone zasilanie elektryczne i wod.-kan. do zmywarki do naczyń w kuchni, podejścia wody i kanalizacji do zmywarki zakończone zaworami,
- złącze do trójfazowej kuchenki elektrycznej w każdej z kuchni/ aneksie kuchennym,
- jedno podwójne gniazdo wtykowe na każdej ścianie i co najmniej jeden punkt zasilający dla oprawy sufitowej oraz w gniazda TV w salonie.

łazienka

- pełne wyposażenie sanitariatów (biały montaż) – miska ustępowa na stelażu, umywalka ceramiczna typ klasyczny mocowana na śrubach z syfonem
PCW, kabina prysznicowa z brodzikiem i armaturą (syfonem i baterią natryskową ścienną) szyba,
- podejścia wodno-kanalizacyjne, zawór czerpalny i spust wody do pralki automatycznej,
- wyprowadzone zasilanie elektryczne i wod.-kan. do pralki w łazience, podejścia wody i kanalizacji do pralki zakończone zaworami,

przedpokój

- wideodomofon,

