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INWESTYCJI

Ściany nośne grubości 24 cm z silki oraz betonu komórkowego
Ściany działowe z betonu komórkowego grubości 12cm
Drewniana konstrukcja więźby dachowej
Na poddaszu stryszek nieużytkowy
Tynki wewnętrzne na ścianach i suficie parteru (jednowarstwowe, przygotowane pod szpachlowanie i malowanie)
Strop nad piętrem konstrukcja lekka do wykonania we własnym zakresie na etapie wykańczania lokalu
Energooszczędna stolarka okienna (okna trzyszybowe, od zewnątrz w laminacie w kolorze winchester, 
    od wewnątrz w kolorze białym. Standard wykończenia nie obejmuje dostawy i montażu parapetów 
    wewnętrznych (kuchnia, łazienka piętro)
Energooszczędne drzwi wejściowe w kolorze winchester
Energooszczędna brama garażowa w kolorze winchester wraz z napędem i dwoma pilotami
Pokrycie dachu płaska dachówka betonowa
Pod posadzką na parterze ułożony styropian grubości min. 15cm
Pod posadzką na piętrze ułożony styropian grubości min. 5 cm
Budynek ocieplony styropianem grubości min. 15 cm
Pomiędzy piętrem a poddaszem ocieplenie pianą PUR grubości min. 20cm
Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze winchester
Elewacja budynku wykończona tynkiem strukturalnym cienkowarstwowym
Instalacja centralnego ogrzewania (kocioł kondensacyjny gazowy, zasobnik CWU, ogrzewanie podłogowe 
    na parterze i piętrze z możliwością sterowania temperatury w pokojach. Standard wykończenia nie obejmuje 
    dostawy i montażu elektrozaworów i sterowników pokojowych  oraz dostawy i montażu grzejników do łazienek
Kominy systemowe
Przyłącze gazowe do pieca kondensacyjnego
Przyłącze wodne od granicy działki do budynku
Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe z możliwością opróżniania z drogi
Przyłącze elektryczne od granicy działki do budynku
Instalacja wodno – kanalizacyjna (w kotłowni, kuchni oraz łazienkach)
Instalacja elektryczna (gniazda 20-30 cm nad podłogą, przełączniki około 1,1 m nad podłogą, włączniki 
    i gniazdka w kolorze białym, punkty oświetleniowe zakończone kostką)
Instalacja alarmowa. Standard wykończenia nie obejmuje dostawy i montażu centrali alarmowej 
    wraz z czujkami i manipulatorem
Instalacja TV zakończona białym montażem w budynku. Standard wykończenia nie obejmuje dostawy 
    i montażu centrali multiswitch oraz anten.
Instalacja komputerowa zakończona białym montażem w budynku. Standard wykończenia nie obejmuje 
    dostawy  urządzeń aktywnych typu switche oraz routery
W garażu przyłącze elektryczne w celu zainstalowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 
    Standard nie obejmuje dostawy stacji ładowania pojazdów
Instalacja centralnego odkurzacza zakończona białym montażem w budynku. Standard wykończenia 
    nie obejmuje dostawy i montażu centralnego odkurzacza
Nawierzchnia podjazdu i tarasu ze szlachetnej kostki betonowej
Nowoczesne ogrodzenie zewnętrzne. Standard wykończenia nie obejmuje dostawy i montażu napędu 
    do bramy zewnętrznej
Możliwość zainstalowania kominka
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