ZAŁĄCZNIK NR

TECHNOLOGIA WYKONANIA I STANDARD WYKOŃCZENIA
PERZÓW CENTRUM
PERZÓW
LP

ELEMENT

1.0

LOKAL

1.1

Stropy

Stropterriva.

1.2

Ściany zewnętrzne

Gazobeton gr. 24 cm., elementy żelbetowe wylewane.

1.3

Ściany wewnętrzne - nośne, działowe

1.4

OPIS

Ściany nośne: elementy żelbetowe oraz gazobeton.
Ściany działowe: lekkie systemowe typu GK.

Wykończenie ścian wewnętrznych

Tynk gipsowe mechaniczne, a na poddaszu kartonowo –

(z wyłączeniem łazienek i toalet)

gipsowe.

Tynk gipsowe mechaniczne, a na poddaszu kartonowo –

1.5

Wykończenie sufitów

1.6

Wykończenie posadzek

Wylewka betonowa

1.7

Stolarka okienna

PCV z szybami termoizolacyjnymi.

1.8

Drzwi wejściowe do mieszkania

Jednoskrzydłowe, ocieplone.

1.9

Ogrzewanie, ciepła woda, sieć cieplna

gipsowe.

Dla każdego lokalu piec gazowy, dwufunkcyjny,
kondensacyjny.

1.10 Grzejniki

Panelowe, w łazienkach drabinkowe

1.11 Liczniki wody zimnej.

Dla każdego lokalu

1.12 Instalacja elektryczna

Zgodnie z normą - bez opraw oświetleniowych, zasilanie
siły pod kuchnię elektryczną

1.13 Instalacja telewizyjna

Według projektu

1.15 Instalacja internetowa

Według projektu

Podejścia pod urządzenia w kuchni, łazience i WC,
1.16 Instalacja wody i kanalizacji

przyłączenie wody zimnej i ciepłej, odpływ do kanalizacji
(zamontowany nad posadzką) w łazience/WC

2.0

STREFA WEJŚCIOWA NA PARTERZE, WIATROŁAP,
HALL
Tynk cementowo – wapienny kat. III lub gipsowe

2.1

Wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów

mechaniczne malowany farbą na gotowo - kolor wg
projektu wnętrz,

2.2

Wykończenie posadzki

Płytki gresowe, inne wg projektu wnętrz

2.3

Inne

elementy dekoracyjne według projektu.

3.0

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA – KLATKA
SCHODOWA

3.1

Wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów

Tynk cementowo – wapienny kat. III lub gipsowe
mechaniczne malowany farbą na gotowo - kolor wg
projektu wnętrz,

3.2

Wykończenie posadzki

Płytki gresowe, inne wg projektu wnętrz

3.3

Schody

Płytki gresowe, inne wg projektu wnętrz

3.4

Instalacja elektryczna

Kompletna z oprawami oświetleniowymi.

4.0

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1

Chodniki, podjazdy, miejsca postojowe

4.2

Pozostała przestrzeń zewnętrzna

Kostka typu Polbruk I/lub kruszywo naturalne łamane ze
skały i/lub płyta ażurowa typu Meba
Zieleń, nasadzenia zgodnie z projektem

