STANDARD WYKOŃCZENIA
I WYPOSAŻENIA MIESZKANIA

Budynki wielorodzinne 23 i 24

ul. Janowska 17 i 19 w Łodzi

A. CHARAKTERYSTYKA MIESZKANIA
1.

Wysokość netto kondygnacji mieszkalnej – minimum 2.80 m.

2.

Ściany nośne, zewnętrzne i wewnętrzne z pustaków silka o grubości 24
cm.

3.

Ścianki działowe z pustaków silikatowych lub ytonga grubość 12 cm.

4. Ściany i suﬁty wykończone jednowarstwowym tynkiem gipsowym
maszynowym kat. III
5.

Podłoże - wylewka betonowa grubość 5,5 cm z izolacją ze styropianu
akustycznego i podłogowego oraz folii.

6. Stolarka okienna z tworzywa PCV wyposażona w pakiet trzyszybowy. W
oknach nawietrzaki. Dodatkowym atutem są okna balkonowe z drzwiami
7.

Parapety wewnętrzne kompozytowe.

8.

Drzwi wejściowe do mieszkań antywłamaniowe.

9.

Lokale mieszkalne bez stolarki drzwiowej wewnętrznej.

10. .Instalacja sanitarna bez „ białego” montażu i armatury.
11. Instalacja elektryczna z osprzętem bez opraw oświetleniowych
(gniazdka elektryczne, TM)
Na balkonie zniejduje się gniazdko elektryczne i punkt oświetleniowy
12. Instalacja wodna zasilana z sieci miejskiej.
13. Instalacja centralnego ogrzewania z węzła cieplnego z sieci ZSC: grzejniki
typu konwektorowego z zaworami termostatycznymi /w łazience grzejnik
drabinkowy/
14. Kanalizacja sanitarna podłączona do sieci miejskiej.
15. Rozprowadzenie instalacji co i wod-kan w warstwach podłogowych,
podejścia pod urządzenia zgodnie z projektem.
16. Instalacja elektryczna zasilana z sieci kablowej Zakładu Energetycznego.
17. Instalacja elektryczna wewnętrzna trzyżyłowa i pięciożyłowa dla kuchni
elektrycznej zakończona puszką przyłączeniową zgodnie z projektem.
18. Liczniki CO i energii elektrycznej w szachtach na korytarzu parteru. Liczniki
ciepłej i zminej wody na parterze w szachtach na korytarzu i na piętrze w
mieszkaniach.
19. Lokale posiadają instalacje multimedialne ( internet, TV) oraz domofon.
20. Wentylacja mieszkań grawitacyjna/mechaniczna.

ţĘ±ų±ĩƋåųƼŸƋƼĩ±ÆƚÚƼĹĩƚ
1.

ƚÚƼĹåĩƵƼĩŅĹ±ĹƼƵƋåÏĘĹŅĬŅčĜĜƋų±ÚƼÏƼģĹåģǄĵŅĹŅĬĜƋƼÏǄĹƼĵĜŞĴƼƋ±ĵĜ
ǇåĬÆåƋŅƵƼĵĜǄÆųŅģŅĹƼĵĜĩųǄƼǇŅƵŅĹ±źÏĜ±Ĺ±ÏĘĵƚųŅƵ±ĹƼÏĘǄŞƚŸƋ±ĩņƵ
ŸĜĬĜĩ±ƋŅƵƼÏĘčųƚÆŅźÏĜƖĉÏĵţ

Ɩţ UŅĹŸƋųƚĩÏģ±ŸƋųŅŞņƵØÆ±ĬĩŅĹņƵØŸÏĘŅÚņƵØǇåĬÆåƋŅƵ±ĵŅĹŅĬĜƋƼÏǄĹ±ţ
3.

ƚÚƼĹåĩŞŅŸĜ±Ú±ĉč±ų±ǇåģåÚĹŅŸƋ±ĹŅƵĜŸĩŅƵåǄĬŅĩ±ĬĜǄŅƵ±ĹåĹ±Ş±ųƋåųǄå
ƵĩŅĵŞŅĹŅƵ±ĹåƵÆųƼĴöÆƚÚƼĹĩƚŅų±ǄƖĩŅĹÚƼčĹ±ÏģåĵĜåŸǄĩ±ĬĹåŞ±ųƋåųĜ
ŞĜöƋųŅĩ±ǇÚƼĵÆƚÚƼĹĩƚŸ½ĉĵĜåŸǄĩ±ĹĜ±ÚƵƚŞŅǄĜŅĵŅƵåØ±Ƌ±ĩǇåƵöǄöĴÏţŅţ

ĉţ ±ĬĩŅĹƼǄƵƼĬåƵĩ½ÆåƋŅĹŅƵ½Ĺ±ĜǄŅĬ±ÏģĜǄŞ±ŞƼĬƚÆŞĴƼƋƼÏåų±ĵĜÏǄĹåƖÏĵĹ±
ƵŸŞŅųĹĜĩ±ÏĘĜųåčŅĬŅƵ±ĹƼÏĘƚĩĴ±Ú±ĹåĹ±Ş±ŞĜåţ±ĬƚŸƋų±ÚƼÆ±ĬĩŅĹŅƵåǄå
ŸƋ±ĬĜĹĜåųÚǄåƵĹåģƵƼŞåĴĹĜŅĹåŸǄƼÆ½ĬƚÆÆ±ĬƚŸƋų±ÚƼŅÏƼĹĩŅƵ±ĹåĜĵ±ĬŅƵ±Ĺå
ŞųŅŸǄĩŅƵŅţ
5.

ƋųŅŞŅÚ±ÏĘŞĴ±ŸĩĜǄ±ÆåǄŞĜåÏǄŅĹƼŅÚǄåƵĹ½ƋųǄ±ƋƋƼĩ½ţ{ŅĩųƼÏĜåÚ±ÏĘƚǄ
ĵåĵÆų±ĹƼÚ±ÏĘŅƵåģĬƚÆĬƚÆĩųƼƋƼÚƵƚĩųŅƋĹĜåŞ±Ş½ƋåųĵŅǄčųǄåƵ±ĬĹ½ţţ

6. FǄŅĬ±Ïģ±ƋåųĵĜÏǄĹ±ǄåŸƋƼųŅŞĜ±ĹƚčųƚÆŅźÏĜƖĂÏĵťĩĬĜĹƼŸƋƼųŅŞĜ±ĹŅƵåŅÚƐÚŅ
ƖĂÏĵţ
7.

)ĬåƵ±Ïģ±ěŅÏĜåŞĬåĹĜåźÏĜ±ĹŸƋƼųŅŞĜ±ĹåĵŅčųƚÆŅźÏĜŎíÏĵĵåƋŅÚ½
ĬåĩĩŅěĵŅĩų½ǄƵƼŞų±Ƶ½ǄåƵĹöƋųǄĹ½ƵŞŅŸƋ±ÏĜƋƼĹĩƚŸƋųƚĩƋƚų±ĬĹåčŅ
ÏĜåĹĩŅƵ±ųŸƋƵŅƵåčŅØŞ±ų±ŞåƋƼǄåƵĹöƋųǄĹåǄÆĬ±ÏĘƼŞŅƵĬåĩ±Ĺåģţ)ĬåƵ±Ïģ±
ŞŅÚźƵĜåƋĬ±Ĺ±Ǆ±ŞŅĵŅÏ½ŅźƵĜåƋĬåĹĜ±X)%ţ

íţ %ųǄƵĜƵåģźÏĜŅƵåÚŅÆƚÚƼĹĩƚ±ĬƚĵĜĹĜŅƵåǄŸǄƼÆ½ÆåǄŞĜåÏǄĹ½ţ
9.

UŅųƼƋ±ųǄåØĩĬ±Ƌĩ±ŸÏĘŅÚŅƵ±ØěƋƼĹĩčĜŞŸŅƵƼģåÚĹŅƵ±ųŸƋƵŅƵƼØĵ±ĬŅƵ±ĹĜåØ
ŞŅŸ±ÚǄĩĜǄčųåŸƚţ

Ŏǈţ aĜåģŸÏ±ŞŅŸƋŅģŅƵåØƵåģźÏĜåÚŅÆĜÚƼĹĩƚŅų±ǄÏĜ½čŞĜåŸǄŅěģåǄÚĹƼǄĩŅŸƋĩĜ
ÆåƋŅĹŅƵåģţUĬ±Ƌĩ±ŸÏĘŅÚŅƵ±ƵƼŞŅŸ±ǇŅĹ±ƵÚǅƵĜčŅŸŅÆŅƵƼŅų±ǄĜĹŸƋ±Ĭ±Ïģö
ŅÚÚƼĵĜ±ĹĜ±ţ
11. c±ĩŅĹÚƼčĹ±Ïģ±ÏĘĵĜåŸǄĩ±ĬĹƼÏĘĹ±ĩŅųƼƋ±ųǄ±ÏĘƚŸƼƋƚŅƵ±ĹŅĩŅĵņųĩĜ
ĬŅĩ±ƋŅųŸĩĜåţ
ŎƖţ åųåĹƵŅĩņĴÆƚÚƼĹĩƚŅčųŅÚǄŅĹƼǄüƚųƋĩ½ĜÆų±ĵ½ŅƋƵĜåų±Ĺ½ŞĜĬŅƋåĵţ
13. ŅÆųƼŸĜåÆƚÚƼĹĩƚǄĹ±ģÚƚģåŸĜöźĵĜåƋĹĜĩţ

ƵƵƵţĘåƋĵ±ĹŸĩ±ěŅŞŅĬÏǄƼĩ±ţŞĬ

ÆĜƚųŅÄĘåƋĵ±ĹŸĩ±ěŅŞŅĬÏǄƼĩ±ţŞĬ
ťĉíƅǈƅĿǈĿǈƐĂ

