
Załącznik nr: 3 

Standard wykończenia Lokalu i części wspólnych Budynku 

L.p Element Opis 

Lokal 

1. 1 Konstrukcja Tradycyjna, mieszana, stropy typu Filigran 

1. 2 Ściany zewnętrzne Bloczki silikatowe, pustaki ceramiczne, ściany żelbetowe; ocieplenie 
styropianem 

1. 3 Wykończenie ścian 
zewnętrznych 

Tynk cienkowarstwowy. 

1. 4 Ścianki wewnętrzne nośne 
i wydzielające mieszkania 

Bloczki silikatowe, pustaki ceramiczne, ściany żelbetowe 

1. 5 Ścianki działowe Bloczki silikatowe ( gr. 8 cm ) 

1. 6 Wykończenie ścian 
wewnętrznych 

Tynk gipsowy 

1. 7 Wykończenie sufitów Tynk gipsowy pocieniony 

1. 8 Posadzka Podłoże cementowe przygotowane pod warstwę wykończeniową 

1. 9 Stolarka okienna PCV 

1. 10 Parapety wewnętrzne PCV - białe 

1. 11 Drzwi wejściowe do 
mieszkania 

O podwyższonej antywłamaniowości 

1. 12 Liczniki Oddzielne dla każdego mieszkania liczniki zużycia wody zimnej, ciepłej oraz 
liczniki ciepła 

1. 13 Instalacja wodno - 
kanalizacyjna 

Lokalizacja „ podejść ‘’ do przyborów zgodnie z projektem 

1. 14 Instalacja CO Kompletna, grzejniki panelowe stalowe ( w łazienkach drabinkowe ) 

1. 15 Ogrzewanie i ciepła woda Kotłownia zasilana gazem 

1. 16 Wentylacja Grawitacyjna.  

1. 17 Instalacja elektryczna Kompletna, z osprzętem elektrycznym, trójfazowe zasilanie kuchenki 
elektrycznej, instalacja dzwonkowa. Bez opraw oświetleniowych.  

1. 18 Instalacja telewizyjna  - We wszystkich mieszkaniach: podwójne gniazdo TV satelitarnej w pokoju 
dziennym ( podwójne gniazdo umożliwia podłączenie indywidualnego 
odbiornika/dekodera telewizji satelitarnej, platform cyfrowych dostępnych 
w Polsce takich jak nc +, także odbiornika typu ,, boxrecorder’’ z opcją 
jednoczesnego oglądania i nagrywania programów HDTV i 3D. Sygnał TV 
naziemnej cyfrowej i sygnał radiowy. 
- We wszystkich mieszkaniach – gniazdo RTV w pokoju dziennym. Sygnał TV 
kablowej.  
W przypadku podłączenia budynku do sieci operatora TV kablowej sygnał TV 
kablowej może być podłączony do istniejących gniazd telewizyjnych. 

1. 19 Instalacja 
teleinformatyczna 

W każdym mieszkaniu możliwość korzystania z Internetu i telefonu po 
podpisaniu stosownej umowy przez właściciela, z dowolnym zewnętrznym 
operatorem telekomunikacyjnym lub internetowym którego łącze będzie 
doprowadzone do budynku. 

1. 20 Domofon W każdym mieszkaniu domofon zlokalizowany w przedpokoju. Panel 
przywoławczy przy wejściu do budynku 

Balkon / Taras 

2. 1 Posadzka Balkony: powierzchnia betonowa 

2. 2 Balustrada balkonowa Malowana proszkowo z wypełnieniem panel 

Komórki lokatorskie * 

3. 1 Wykończenie ścian 
wewnętrznych 

Cegła silikatowa, ściana częściowo ażurowa 

3. 2 Wykończenie stropów Beton  

3. 3 Posadzka Cementowa 

3. 4 Instalacja elektryczna Kompletna instalacja oświetleniowa z oprawami 

3. 5 Drzwi Ażurowe drzwi drewniane 

Garaż podziemny w budynku * 



4. 1 Wykończenie ścian 
wewnętrznych 

W zależności od miejsca: Beton, cegła silikatowa 

4. 2 Miejsca postojowe Oznakowane linią poziomą na posadzce 

4. 3 Wykończenie stropów Beton  

4. 4 Brama wjazdowa do garażu Stalowa, sterowana pilotem 

4. 5 Posadzka Betonowa 

4. 6 Wentylacja mechaniczna Sterowana ręcznie lub automatycznie 

4. 7 Wjazd do garażu 
podziemnego 

Betonowy 

4. 8 Drzwi wewnętrzne Drzwi przeciwpożarowe i do pomieszczeń technicznych zgodnie z 
przepisami 

4. 9 Instalacja elektryczna Kompletna instalacja oświetleniowa z oprawami 

CZĘŚCI WSPÓLNE 

Budynek. Komunikacja wewnętrzna – klatki schodowe, korytarze 

5. 1 Wykończenie ścian 
wewnętrznych i sufitów 

Tynk maszynowy  

5. 2 Wykończenie posadzki, 
schody 

Płytki ceramiczne, wycieraczka przy wejściu na klatkę schodową 

5. 3 Instalacja elektryczna Kompletna instalacja oświetleniowa z wyłącznikiem czasowym i oprawami 

5. 4 Skrzynka pocztowa Stalowa, lakierowana 

5. 5 Balustrada wewnętrzna  Elementy metalowe 

5. 6 Drzwi porządkowe p.poz. Stalowe 

5. 7 Winda Podjazdy dla osób niepełnosprawnych, na poziomie garażu i parteru 
platformy schodowe 

Zagospodarowanie terenu 

6. 1 Chodniki i placyki Kostki betonowe  

6. 2 Parkingi Miejsca postojowe na poziomie terenu 

6. 3 Ogrodzenie Brak 

6. 4 Oświetlenie terenu Lampy uliczne, parkowe 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian opisanego wykończenia budynku na elementy o porównywalnej jakości i 
standardzie. 

Możliwość wystąpienia elementów instalacji budynku ( rury wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne itp. ) * 

 


