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STANDARD WYKOŃCZENIA
Osiedle Kameralne Banino IV
1.

Ławy fundamentowe

żelbetowe wylewane wg projektu

2.

Ściany fundamentowe

bloczki betonowe 24 cm wg. projektu

3.

Ściany zewnętrzne i konstrukcyjne
Parteru oraz poddasza

bloczki silikatowe 18 cm i 24 cm wg projektu

4.

Ściany działowe

gazobeton grubości 12 cm- wg projektu

5.

Strop nad parterem

żelbetowy wylewany na mokro - wg projektu

6.

Schody

żelbetowe wylewane, stan surowy wymagający obróbki wg projektu

7.

Kominy

systemowe, ponad dachem, obróbka dekarska -wg
projektu. Systemy kominowe firmy Hoch.

Stropodach nad poddaszem

konstrukcja drewniana, docieplony wełną mineralną
15+5 cm i wykończony płyta gipsowo- kartonową - wg
projektu

Dach

dwuspadowy symetryczny z wykuszami, konstrukcja
drewniana zabezpieczona środkami grzybobójczymi i
ognioochronnymi, pokrycie dachówka cementową, rury i
rynny spustowe - blacha powlekana

8.

9.

10. Instalacje WOD-KAN

PCV, bez białego montażu , doporowadzenie do
zewnętrznej sieci kanalizacyjnej

11. Instalacja C.O.

wyposażona w kocioł gazowy Junkers Cerapur Midi 24,
uzbrojona w grzejniki z termostatami.

12. Wentylacja

grawitacyjna

13. Instalacje elektryczne

Okablowanie do instalacji elektrycznych. Oświetlenie
podstawowe (bez osprzętu), gniazda wtykowe i włączniki
z osprzętem, instalacja alarmowa bez osprzętu.

14. Wykończenie wewnętrzne

Sufity

wykończone płytą gipsowokartonową

Ściany

wykończone tynkiem cementowowapiennym

Parapety

wewnętrzne-konglomerat

Stolarka okienna

PCV

Drzwi zewnętrzne

stalowe KMT

Docieplenie

Styropian 15 cm wg projektu

Tynki elewacyjne

Cienkowarstwowe- mineralne,
silikatowo-silikonowe wg projektu
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Parapety zewnętrzne

Blacha stalowa powlekana

15. Wykończenie zewnętrzne

Podbitka

PCV grafitowa

16. Zagospodarowanie terenu

Taras 2x3 m, podejście pod drzwi, dojazd oraz miejsca
postojowe wykonane z kostki brukowej szlachetnej

______________________________________________________________________________________________________________________________________
HARD BRUK INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie, ul. Wałowa 28C/L14, 84-200 Wejherowo, NIP 5882403799,
Regon 222079811, KRS 0000508471, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 500.000
zł opłacony w całości

