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STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU 
DWULOKALOWEGO TYPU BLIŹNIAK PRZY 

UL. BOHATERÓW OSSOWA 
 
 
 ściany z materiałów ceramicznych (cegła U220, kl. 15) 
 stolarka okienna i balkonowa PCV wyposażona w zespolone szyby, K=1,0. 

Okna ze szprosem. 
 drzwi wejściowe (preferowane: drewniane, ocieplane z okienkiem), drzwi 

wewnętrzne we własnym zakresie Kupującego  
 podokienniki zewnętrzne z blachy 
 parapety wewnętrzne z konglomeratu 
 balustrady balkonów i poręcze schodów stalowe, malowane 
 tynki wewnętrzne gipsowe KNAUF z agregatu 
 podłoga: wylewka betonowa 
 odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej 
 elewacja budynku: tynk akrylowy 
 blachodachówka firmy Plannja 
 miejsca parkingowe (2szt. per lokal), wjazdy oraz chodniki do mieszkań 

wykostkowane 
 uporządkowany teren wokół budynku, posiana trawa 
 nawiew zimnego powietrza do kominka 
 ogrodzenie z siatki, brama wjazdowa suwana z automatem 
 niska siatka / płotki rozgradzające działki poszczególnych współwłaścicieli 

(przy zachowaniu współwłasności notarialnej w całej działce) 
 hipoteczna własność danego lokalu wraz z udziałem ułamkowym we 

współwłasności działki 
 poddasze: ocieplenie wełną gr. 15+5, płyta K/G 

 
wyposażenie instalacyjne: 
 
 instalacja ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania wykonana z rur i 

kształtek z tworzyw sztucznych bez białego montażu i armatury. 
Rozprowadzenie punktów w miarę możliwości wg życzenia klienta. 

 grzejniki c.o. (preferowana marka: Purmo). Opcjonalnie ogrzewanie 
podłogowe – koszt wg indywidualnych ustaleń. Ogrzewanie podłogowe w 
łazience w cenie lokalu. 

 indywidualne opomiarowanie mediów (energia elektryczna, woda miejska, gaz 
ziemny) 

 piec gazowy dwufunkcyjny (preferowana marka: Viessmann Vitopend 100).  
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 instalacja elektryczna. Puszki z wyprowadzonym okablowaniem z osprzętem 
firmy LEGRAND CARIVA. Umiejscowienie punktów w miarę możliwości wg 
życzenia klienta. Liczba punktów w cenie 90 łącznie z TV, Tel, domofon. 

 instalacja gazowa doprowadzona do kuchni i łazienki 
 instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV. Przekrój rury w ziemi 160mm, 

piony w ścianach 100 oraz 75mm. Preferowana marka Wavin. 
 instalacja alarmowa (okablowanie) 
 domofon 
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LISTA OPCJI DOSTĘPNYCH DLA KLIENTA ZA DOPŁATĄ 
 
 
 

NAZWA OPCJI KOSZT*  DECYZJA 

Ogrzewanie podłogowe (+ termoregulator 300 PLN) 120/mkw. (łazienka 0) 

Pakiet ‘kominek’** 2000  

Punkty elektryczne pow. umownych dziewięćdziesięciu 50  

Dodatkowe okna dachowe  1300  

Drzwi Gerda 1500  

Regulator pokojowy do pieca 350 Gratis 

Piec marki Viessmann 222W z zasobnikiem + cyrkulacja 4700  

   

   

RAZEM   

 
 
* PLN brutto 
** Pakiet obejmuje zamontowanie rury żaroodpornej i wyczystki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


