Standardy techniczne wykonania domów

Na terenie ok. 4ha podzielonym na działki o powierzchniach od 1000 do 1300m² (wymiar reprezentatywnej działki to
1100m²), zaprojektowaliśmy 32 domy jednorodzinne, dwulokalowe. Wszystkie domy posiadają ujednoliconą architekturę
(czterospadowe dachy), i są wykonywane w technologii tradycyjnej.

W standardzie podstawowym nasza oferta cenowa obejmuje min:

•

posadowienie budynków na płycie fundamentowej żelbetowej, izolowanej od gruntu warstwą 20 cm styropianu
na podbudowie żwirowo-piaskowej,

•

ściany zewnętrzne murowane z bloczków silikatowych, ocieplone styropianem grubości 15cm, wykończone tynkiem
mineralnym.

•

strop nad parterem monolityczny żelbetowy, nad piętrem drewniany, (okładziny stopni i balustrady schodowe – poza

ofertą standardową).
•

dach czterospadowy o kącie nachylenia 45˚ w konstrukcji drewnianej, ocieplony wełną mineralną grubości 25cm, kryty
dachówką ceramiczną.

•

ścianki działowe z bloczków silikatowych grubości 8 i 12cm.

•

stolarka okienna drewniana jedno-ramowa, dwu-szybowa, energooszczędna. Nad oknami kasety na rolety zewnętrzne.

(rolety i podokienniki wewnętrzne – poza ofertą standardową).

•

drzwi wejściowe drewniane przeciw-włamaniowe, brama garażowa segmentowa ocieplona. (stolarka wewnętrzna - poza

ofertą standardową),

•

podłoża pod posadzki – izolacje i wylewki cementowe. (podłogi, wykładziny i posadzki ceramiczne – poza ofertą

standardową).

•

tynki wewnętrzne gipsowe.(okładziny ścian i roboty malarskie – poza ofertą standardową).

•

instalacje elektryczne – całość okablowania podtynkowego, a w tym min. wykonanie gniazda siłowego w garażu,
oświetlenia strefy wejścia i zasilania automatów bram - garażowej i wjazdowej. (w standardzie – bez opraw i osprzętu),

•

wentylacja mechaniczna – kompletna - z nawiewem świeżego powietrza do pokoi, sypialni i salonu, oraz wyciągiem
z pomieszczeń w.c., łazienek i kuchni - z odzyskiem ciepła poprzez zamontowany na poddaszu rekuperator. W garażu
zastosowano wentylację grawitacyjną.

•

instalacja centralnego ogrzewania – kompletna - z kotłem jednofunkcyjnym na gaz ziemny z zasobnikiem do podgrzewania
ciepłej wody użytkowej i grzejnikami płytowymi (wyposażonymi w zawory termostatyczne) - zasilanymi poprzez
rozdzielacze.

•

instalacja sanitarna – rurarz ciepłej i zimnej wody rozprowadzony do przyborów sanitarnych przewodami z polipropylenu.
Kanalizacja z rur PCV. (w standardzie - bez przyborów sanitarnych i armatury),

•

instalacja gazowa – kompletna - rozprowadzona do odbiorników rurami stalowymi.

•

instalacje teletechniczne - standardowe okablowanie podtynkowe dla instalacji kontroli dostępu, alarmowej, telefonicznej
i TV kablowej. (w standardzie – bez osprzętu i aparatury specjalistycznej). Instalacja wideo-domofonowa - kompletna.

•

ogrodzenie - działki od strony ulicy będą oddzielone ogrodzeniem z przęseł drewnianych, mocowanych do konstrukcji
murowanej, wykonanej z dekoracyjnych bloków betonowych. Ogrodzenia oddzielające od sąsiednich posesji, będą
wykonane jako systemowe, - z siatki zgrzewanej (w kolorze zielonym), mocowanej na konstrukcji metalowej.

•

wjazdy do garaży i podejścia do domów - wyłożone kostką betonową. (urządzenie zieleni – poza ofertą standardową).

