
Standard wykończenia MT Project 

Inwestycja: Białostocka 51,53 – zespół B i C.  

1. Posadowienie budynku – ławy fundamentowe żelbetowe; 

2. Ściany: 

a. Ściany fundamentowe – bloczki betonowe  

b. Ściany zewnętrzne– bloczki silikatowe gr. 24 cm  

c. Ściany wewnętrzne oddzielające sąsiednie lokale – bloczki silikatowe pełne gr. 24 cm 

d. Ściany dylatacyjne – bloczki silikatowe gr. 18cm, dylatacja wypełniona styropianem 

akustycznym 

e. Ściany wewnętrzne między częścią mieszkalną, a garażem – bloczki silikatowe gr. 

18cm 

f. Ściany wewnętrzne działowe – bloczki gazobetonowe gr. 8-12 cm  

g. Izolacja ścian – styropian lub płyta poliuretanowa  

h. Wykończenie zewnętrzne ścian – tynk ozdobny/płytka elewacyjna lub klinkierowa 

i. Wykończenie wewnętrzne ścian – tynk maszynowy, cementowo – wapienny lub 

gipsowy, w łazienkach zacierany „na ostro” 

3. Stropy: 

a. Parter – gęstożebrowe Teriva, 

b. Strop nad piętrem – konstrukcja drewniana ocieplona wełną mineralną  wykończona 

płytą gipsowo-kartonową.  

4. Dach: 

a. Konstrukcja – drewniana pokryta dachówką ceramiczną oraz blachą lub membraną 

lub papą 

b. Izolacja termiczna – wełna mineralna  

c. Odwodnienie – rynny i rury spustowe PVC lub stalowe 

5. Poddasze: 

a. Obłożone od wewnątrz płytą gipsowo-kartonową  

b. Posadzka strychu z płyt OSB  

6. Posadzki cementowe 

7. Schody między parterem, a piętrem - żelbetowe monolityczne, schody strychowe chowane, 

konstrukcja przygotowana do montażu prefabrykowanych schodów zabiegowych na 

poddasze. 

8. Stolarka: 

a. Okna PVC z w kolorze dwustronnym z nawiewnikami – profile klasy A z pakietami trzy 

szybowymi, okno na parterze z okuciami antywłamaniowymi spełniającymi standard 

WK1, zamykane na klucz.  

b. Okna połaciowe VELUX 

c. Roleta na parterze sterowana elektrycznie 

d. Balustrady zewnętrzne na piętrze 

e. Drzwi wejściowe – antywłamaniowe 

f. Bramy garażowe segmentowe HORMANN, ocieplane, otwierane elektrycznie na 

pilota 

9. Przyłącze oraz instalacja wewnętrzna: 

a. Wodociągowa 

b. Kanalizacji sanitarnej 



c. Elektryczna wraz z okablowaniem sieci RTV, LAN oraz sygnalizacji włamania i napadu 

(alarm) 

d. Gazowa 

10. Instalacja odgromowa 

11. Instalacja CO  

a. Kocioł Viessmann – kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o podwyższonym 

komforcie z wbudowanym zasobnikiem CWU 

b. W łazienkach – ogrzewanie podłogowe i grzejniki drabinkowe z dodatkową grzałką 

elektryczną 

c. Sterownik – bezprzewodowy z panelem sterującym  

12. Tereny zewnętrzne: 

a. Droga wewnętrzna, chodniki, podjazdy do garaży – kostka betonowa 

b. Ogródki – wyrównane humusem, posadzona trawa 

c. Instalacja wodociągowa w ogrodzie – zawór przeciwzamrożeniowy umożliwiający 

pobór wody 

d. Instalacja elektryczna w ogrodzie – gniazdko elektryczne na elewacji budynku 

e. Opaska wokół budynku – żwirowa 

f. Ogrodzenia – panelowe na podmurówce betonowej 

g. Ogrodzenia między lokalami wydzielające ogródki panelowe na podmurówce 

betonowej, pierwszy panel drewniany – pełny 

h. Daszki szklane nad wejściami 

i. Indywidualne oświetlenie podjazdu i wejścia do lokalu 

13. Opcjonalnie za dodatkową opłatą 2600 zł brutto kompleksowy montaż urządzeń systemu 

sygnalizacji włamania i napadu (manipulator, czujki ruchu, klawiatury strefowe, sygnalizatory 

zewnętrzne i wewnętrzne, kontaktrony) – więcej szczegółów u doradcy.  


