
 



STANDARD WYKONANIA: 
 
A. Działka: 

1. Ogrodzenie  

 granice wewnętrzne (między działkami) – siatka ocynkowana, słupki stalowe 

 granice zewnętrzne (z wewnętrznymi drogami dojazdowymi) – systemowe 
ocynkowane panele ogrodzeniowe na podmurówce 

 brama wjazdowa rozwierana o szerokości 4m i furtka o szerokości 1m 
2. Opaska wokół budynku, wejścia i tarasy - kostka betonowa 
3. Media 

 przyłącze budynku do wodociągu gminnego 

 bezodpływowy zbiornik na ścieki lub przyłącze do gminnej kanalizacji sanitarnej 

 przyłącze elektryczne do budynku 

 instalacja wkopanego zbiornika na gaz LPG i przyłącze gazowe od zbiornika do 
budynku [zbiornik dzierżawiony od dostawcy gazu/wykup na własność]  

4. Uporządkowany i zniwelowany teren działki, posianie trawy. 
 

B. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe w budynku: 
1. Fundamenty: ławy i stopy żelbetonowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, 

Izolacje przeciwwilgociowe poziome I pionowe, izolacje termiczne – styropian gr. 10cm 
2. Ściany konstrukcyjne - bloczki ceramiczne POROTHERM/CERPOL/THERMOMUR lub inny gr. 

ok.24 cm 
3. Ścianki działowe na parterze – murowane z bloczków ceramicznych gr. ok.12 cm 
4. Ścianki działowe wydzielające przestrzeń poddasza z płyt g.-k. 
5. Ocieplenie poddasza wełną mineralną 30 cm 
6. Strop lekki drewniany – zbijak deskowy wg proj. konstrukcji 
7. Podłoga na poddaszu – płyty OSB 
8. Nadproża prefabrykowane typu L lub obniżenie wieńca z dozbrojeniem – wg. projektu 

konstrukcji; 
9. Kominy systemowe betonowe [typu SCHIEDEL], ponad dachem – obudowane cegła 

klinkierową 
10. Konstrukcje żelbetowe – klasa betonu według projektu konstrukcji  
11. Konstrukcja dachu – wiązarowa drewniana, kąt nachylenia – 35 st. 
12. Pokrycie dachu – dachówka betonowa/cementowa w kolorze grafitowym 
13. Stolarka okienna PCV – kolor obustronny (3-szybowe, 5-komorowe), parapety zewn. – blacha 

ocynkowana, stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne wejściowe oraz do pom. gospodarczego 
14. Tynki wewnętrzne: gipsowe lub cementowo – wapienne, w pom. mokrych – cementowo – 

wapienne  
15. Posadzki cementowe ocieplone 10 cm styropianu i wykończone wylewką  
16. Ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian, gr. 20 cm 
17. Ocieplenie dachu/stropu – wełna mineralna, gr. 30 cm, wg. projektu 
18. Podwieszane sufity gipsowo – kartonowe, parter i poddasze 
19. Elewacje – tynk cienkowarstwowy oraz pasy dekoracyjne wg. rysunków detali elewacji 
20. Wewnętrzna instalacja wodna i kanalizacyjna 
21. Wewnętrzna instalacja c.o. wraz z kotłem na gaz LPG w pomieszczeniu gospodarczym oraz 

instalacja ogrzewania podłogowego w domu na parterze, na poddaszu podejście jednego z 
obwodów ogrzewania podłogowego do samodzielnego rozprowadzenia, wg. przyjętego 
układu funkcjonalnego [zakłada się montaż grzejników – nie objęte ceną]; 

22. Wewnętrzna instalacja elektryczna, telewizyjna i alarmowa 
23. Instalacja wentylacji grawitacyjnej – kominki wentylacyjne (kuchnia, pom. gosp., spiżarnia, 

łazienki) 
24. Wykonanie schodów na poddasze – do wykonania przez Nabywcę we własnym zakresie 


