Załącznik nr 4 do umowy deweloperskiej

TECHNOLOGIA WYKONANIA I STANDARD PRAC WYKOŃCZENIOWYCH INWESTYCJI WIOSENNY PRZEDŚWIT
BUDYNEK
KONSTRUKCJA

Konstrukcja mieszana żelbetowo-murowa. Ustroje nośne stanowią słupy i podciągi oraz murowane z silikatów ściany nośne.

FUNDAMENTY

Budynki A i B, posiadające wspólny garaż podziemny, posadowione są w sposób bezpośredni na żelbetowej płycie fundamentowej.
Niepodpiwniczony budynek C posadowiono bezpośrednio na żelbetowych ławach fundamentowych.

STROPY
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Żelbetowe
Ściany zewnętrzne wykonane z bloczków silikatowych gr. 24 cm, docieplone styropianem i wełną mineralną a ściany garażu podziemnego
żelbetowe

ELEWACJE

Elewacja -mineralny tynk strukturalny i w strukturze drewnopodobnej, cokół z tynku żywicznego.

WEWNĄTRZLOKALOWE ŚCIANY DZIAŁOWE

Murowane z bloczków silikatowych gr. 8 i 12 cm lub z bloczków ORTH gr.8 i 10cm

DACHY I STROPODACHY

Nad częścią mieszkalną dach płaski kryty papą lub folią dachową typu np. Bauder, nad garażem stropodach żelbetowy z odwróconym układem
warstw z pokryciem warstwą wegetacyjną bądź płytami tarasowymi. Obróbki z blachy stalowej powlekanej, instalacja odwadniająca z tworzywa
sztucznego

STOLARKA OKIENNA

Stolarka PCV w kolorze białym od wewnątrz, w okleinie drewnopodobnej od zewnątrz. Wyposażona w nawiewniki. Porte-fenetry z szybą
hartowaną, laminowaną w części nieotwieralnej, bez balustrad

WINDA

Dźwig osobowy

WNĘTRZA MIESZKAŃ
ŚCIANY WEWNĘTRZNE MIĘDZY
MIESZKANIAMI

Wykonane z bloczków silikatowych gr. 24 cm.

ŚCIANY DZIAŁOWE WEWNĄTRZLOKALOWE

Murowane z bloczków silikatowych gr.8 i 12cm

WYPRAWY TYNKARSKIE

Tynki gipsowe na sufitach i ścianach.

POSADZKA

Jastrych cementowy ułożony na styropianie stanowiącym warstwę akustyczną.

STOLARKA OKIENNA

Stolarka PCV biała od wewnątrz i z okleiną drewnopodobną od zewnątrz. Wyposażona w nawiewniki. W poziomie parteru okna wyposażone w
rolety.

PARAPETY WEWNĘTRZNE

brak

DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKANIA

Antywłamaniowe , zgodne z PN. Okleina drewnopodobna bądź fornir.

OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA

kotłownia gazowa

LICZNIKI WODY, GAZU I ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

Liczniki wody zimnej i ciepłej oraz c.o umieszczone w zamkniętym szachcie instalacyjnym na każdym piętrze. Liczniki elektryczne
umieszczone w skrzynce w poziomie parteru.

INSTALACJA CO

Ogrzewanie z kotłowni gazowej , grzejniki panelowe w kolorze białym, grzejnik drabinkowy w łazience.

ISTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Piony doprowadzone do mieszkania, rozprowadzenie instalacji do każdego z przyborów zgodnie z kartą lokalu

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Gniazda w systemie podtynkowym. Bez opraw oświetleniowych.

INSTALACJA TELEWIZYJNA

Jedno gniazdo RTV w mieszkaniu

INSTALACJA TELETECHNICZNA

Jedno gniazdo telefoniczne i jedno gniazdo internetowe w mieszkaniu

INSTALACJA DOMOFONOWA

Doprowadzona do mieszkania instalacja domofonowa.

WENTYLACJA

Grawitacyjna.

ŁAZIENKA

Nie wykończona, bez białego montażu. Zainstalowane podejścia ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji.

KUCHNIA

Nie wykończona, podejścia ciepłej i zimnej wody, kanalizacji.

BALKONY I TARASY
POSADZKA

Balkony z betonu wodoszczelnego. Tarasy w poziomie ostatniej kondygnacji wykończone płytami tarasowymi.

BALUSTRADY, PRZEGRODY

Balustrady stalowe
CZĘŚCI WSPÓLNE-KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA-KLATKA SCHODOWA

ŚCIANY WEWNĘTRZNE, SUFITY

Otynkowane, pomalowane farbą emulsyjną

POSADZKA

Płytki gresowe

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Kompletna, z oprawami oświetleniowymi.

SKRZYNKA POCZTOWA

Metalowa wisząca.

SCHODY

Żelbetowe, okładzina z płytek gresowych

BALUSTRADY WEWNĘTRZNE

Balustrada ze stali
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DZIAŁKA

Teren zabudowany trzema budynkami, część przeznaczona na parking oraz wjazd do garażu

PARKING

Przewidziano miejsca postojowe na poziomie terenu i w garażu podziemnym co najmniej w ilości odpowiadającej ilości mieszkań

CHODNIKI I NAWIERZCHNIE

Wykonane z kostki betonowej.

TEREN ZIELONY

Planuje się nasadzenia w postaci niskich krzewów oraz trawniki.

MAŁA ARCHITEKTURA
OGRODZENIE

Przewidziano plac zabaw wyposażony w piaskownicę i dwa "urządzenia", ażurowa wiata śmietnikowa zlokalizowana przy parkingu naziemnym,
ławki, oświetlenie zewnętrzne.
Teren ogrodzony ze szlabanem
GARAŻ WIELOSTANOWISKOWY I KOMÓRKI LOKATORSKIE

STANOWISKA POSTOJOWE

Minimalna szer. 2,3 m i dł. 5 m. Posadzka betonowa zatarta na gładko, linie rozgraniczające z nr stanowiska. Ściany betonowe, nietynkowane,
malowane. Oświetlenie umieszczone w ciągu komunikacyjnym. Wentylacja mechaniczna. Brama otwierana automatycznie pilotem.

KOMÓRKI LOKATORSKE

Ściany wykonane z bloczków silikatowych gr. 8 cm, drzwi ażurowe drewniane bądź stalowe, punkt świetlny z oprawą i włącznikiem.

OGRÓDKI

W poziomie parteru ogródki z warstwą humusu, ogrodzone niskim ogrodzeniem zaznaczającym granice do wyłącznego korzystania, typu
ocynkowana siatka
Deweloper zastrzega sobie prawo zamiany materiałów określonych powyżej na materiały równorzędne innego typu a także prawo zmiany
sposobu zagospodarowania terenu i rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych nie pogarszających standardu Przedsięwzięcia
Deweloperskiego

