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STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ W 
BUDYNKACH CZTEROLOKALOWYCH PRZY 

ULICY KMICICA W KOBYŁCE 
 
 

� ściany z materiałów ceramicznych (cegła U220, kl. 15) 
� stolarka okienna i balkonowa PCV wyposaŜona 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 zabezpieczone 

ocynkiem bądź chromowane) 
� tynki wewnętrzne gipsowe z agregatu, przeszpachlowane i pokryte natryskowo 

gruntem 
� podłoga: wylewka betonowa na styropianie 10 cm parter i 5 cm wełna 

mineralna piętro 
� odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji miejskiej  
� elewacja budynku: tynk akrylowy KABE, styropian 12 cm 
� blachodachówka firmy Ruuki. Ławy kominiarskie. 
� miejsca parkingowe (2szt. per lokal), wjazdy oraz chodniki do mieszkań 

wykostkowane 
� uporządkowany teren wokół budynku, posiana trawa 
� ogrodzenie frontowe z klinkieru, trzy bramy wjazdowa suwane z automatami 
� płoty ogrodowe rozgradzające działki poszczególnych współwłaścicieli (przy 

zachowaniu współwłasności notarialnej w całej działce) 
� nawiew zimnego powietrza do kominka, nasada typu straŜak na lufcie palnym 

do kominka, wyczystka hermetyczna dla luftu kominkowego 
� hipoteczna własność danego lokalu wraz z udziałem ułamkowym we 

współwłasności działki 
� dotyczy lokalu 75 mkw.: poddasze ocieplone wełną gr. 15+10 lub pianowane, 

wykończone płytą gipsową zagruntowaną na biało. Na strychu nad poddaszem 
podłoga OSB i zamontowane schody drabinkowe jako wejście z poddasza na 
strych. 

� płytki gresowe na tarasach, schodach i balkonach zewnętrznych 
 
wyposaŜenie instalacyjne: 
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� instalacja ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania wykonana z rur i 
kształtek z tworzyw sztucznych bez białego montaŜu i armatury. 
Rozprowadzenie punktów w miarę moŜliwości wg Ŝyczenia klienta. 

� grzejniki c.o. (preferowana marka: Purmo). Ogrzewanie podłogowe w łazience 
i kuchni w cenie lokalu. 

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

� piec gazowy dwufunkcyjny (preferowana marka: Viessmann Vitopend 100) + 
uniwersalny regulator pokojowy naścienny  

� instalacja elektryczna. Puszki z wyprowadzonym okablowaniem z 
zainstalowanym osprzętem. Umiejscowienie punktów w miarę moŜliwości wg 
Ŝyczenia klienta. Liczba punktów w cenie 65 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.  
Punkty elektryczne pow. umownych sześćdziesięciu pięciu 70  
Okna dachowe pow. umownych (mieszkanie górne) 1300  
Drzwi antywłamaniowe GERDA 1500  
Piec Viessmann Vitodens 100 (konds.) + zasob. 120L + 
cyrkulacja 

5500  

   
   
   
   
RAZEM   
 
* PLN brutto 


