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INWESTYCJA MIESZKANIOWA - WILLE NAD WEŁNĄ – OBORNIKI 

STAN DEWELOPERSKI - PROGRAM WYKOŃCZENIOWY – HOUSE START 
 

1. Układ konstrukcyjny obiektu 
a. Obiekty zaprojektowano w technologii tradycyjnej uzupełnionej żelbetowymi elementami 

konstrukcyjnymi. Ściany nośne murowane z bloczków silikatowych. Stropy pomiędzy 
kondygnacjami, jako prefabrykowane żelbetowe Smart z wylewkami monolitycznymi oraz stropy 
gęsto żebrowe Teriva, jako konstrukcja stropodachu. Słupy i podciągi żelbetowe. Posadowienie 
na ławach fundamentowych. Schody żelbetowe. 
 

2. Rozwiązania techniczno –materiałowe 
a. Fundamenty: Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu klasy B20 (C 16/20), zbrojone podłużne 

prętami O 12 i O 16 ze stali A-IIIN, na podbetonie B 10. 
b. Ściany fundamentowe: Murowane z bloczków betonowych M4 i M6 na zaprawie cementowej, 

do poziomu izolacji przeciwwilgociowej.  
c. Ściany konstrukcyjne: Ściany zewnętrzne murowane oraz wewnętrzne nośne murowane z 

bloczków silikatowych SILKA E24 klasy 15 MPa na zaprawie cem-wap marki M5 lub 
dedykowanej zaprawie klejowej. Ściany nośnie pomiędzy lokalami o podwyższonych 
właściwościach akustycznych. 

d. Stropy: Stropy między-kondygnacyjne, zaprojektowano, jako płyty żelbetowe strunobetonowe 
prefabrykowane kanałowe typu Smart grubości 20 cm, uzupełnione wylewkami monolitycznymi 
z betonu C20/25 zbrojonymi prętami ze stali A-IIIN. Wylewki stropowe zaprojektowano o 
grubości 20 cm oraz 12 cm. Strop nad drugą kondygnacją, będący konstrukcją stropodachu 
niewentylowanego to strop Teriva o wysokości konstrukcyjnej 24,0 cm. 

e. Schody wewnętrzne: Schody żelbetowe płytowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone 

górą i dołem prętami ze stali A-IIIN - do indywidualnego wykończenia. 
f. Dach: Dach płaski o nachyleniu 3% kryty papą z ociepleniem ze styropianu. Odwodnienie do 

wpustów podgrzewanych systemu Sita z przelewami awaryjnymi. 
g. Izolacje  

 przeciwwilgociowa i przeciwwodna wg projektu. 
 Izolacja akustyczna - dla ścian między-lokalowych minimalny wymagany wskaźnik 

izolacyjność akustycznej ściany RA1= 50 dB.  
 Izolacja termiczna Ściany fundamentowe ocieplone. Termoizolacja obwodową wykonana z 

płyt 8 cm polistyrenu ekstradowanego. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem grubości 
min 15 cm. Dach ocieplony styropianem EPS 100 w 2 warstwach wg projektu. 

h. Posadzki: Posadzki, jako pływające, na styropianie posadzkowym, wylewka betonowa do 
indywidualnego wykończenia. 
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i. Ścianki działowe: Ścianki grub. 8 cm murowane obustronnie otynkowane – do indywidualnego 

wykończenia. 
j. Stolarka okienna i drzwiowa: Okna i drzwi tarasowe PCV na zewnątrz kolor antracyt 

wewnątrz biały. Szyby zespolone termoizolacyjne. Izolacyjność termiczna całego okna U=1,1 
W/m2K, we wszystkich oknach zamontowane automatyczne nawiewniki ciśnieniowe powietrza. 

 Okna oraz drzwi tarasowe wyposażone w skrzynki do rolet bez pancerzy.  
 Drzwi wejściowe do lokalu – metalowe w kolorze antracyt.  
 Standard nie obejmuje dostawy drzwi wewnętrznych. 

k. Elewacje: Tynk mineralny i mocowanie ocieplenia w systemie Caparol.  
l. Kominy: Kominy spalinowe - koncentryczne przewody spalinowo -powietrzne Leier. Przewody 

wentylacyjne z pustaków systemowych Leier. Szachty i kominy wychodzące nad dach 
obmurowane i otynkowane w kolorze szarym. Od góry wykończone blachą mocowaną na kołki. 
Przez czapę komina wyprowadzone przewody spalinowe oraz wentylację pionów 
kanalizacyjnych. 

m. Balustrady zewnętrzne: Balustrady szklane, szkło bezpieczne laminowane, bez dodatkowego 
pochwytu, krawędzie wyszlifowane na gładko. Mocowanie do ścian budynku poprzez kotwy 
wklejane na żywice, mocowanie okrągłe - stal nierdzewna.  
 

3.  Wykończenie wewnętrzne 
a. Ściany i sufity: Na ścianach murowanych oraz sufitach wykonane tynki gipsowe maszynowe 

do indywidualnego wykończenia. 
b. Wnęki okienne: Pod oknami obniżenie pod montaż parapetu. 
c. Podłogi: Wylewka betonowa zatarta na ostro do indywidualnego wykończenia. 
d. Schody wewnętrzne: Klatka schodowa - stopnice i podstopnice wylewka betonowa do 

indywidualnego wykończenie. Standard nie obejmuje dostawy i montażu balustrad 
wewnętrznych. 

e. Wyposażenie techniczno –instalacyjne 
 Wentylacja: Grawitacyjna, kanały wentylacyjne systemowe w systemie Leier – wykonane 

otwory zgodnie z projektem. Napływ powietrza przez nawietrzaki w ramach okiennych. 
 Instalacja centralnego ogrzewania: Źródłem ciepła jest indywidualny kocioł gazowy 

dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania (jeden dla każdego lokalu), podłączone do 
koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych. Jako elementy grzejne zastosowano 
grzejniki płytowe stalowe. 

 Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej: Zasilana z miejskiej sieci wodociągowej, 
odrębny węzeł odcinająco - pomiarowy dla każdego mieszkania. Nie obejmuje białego 
montażu. 

 Instalacja kanalizacyjna: Kanalizacja sanitarna podłączona do miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej, wody deszczowe rozprowadzone po terenie działki. Instalacja kanalizacji 
sanitarnej z rur i kształtek PVC. Odprowadzenie wód opadowych dachu rurami spustowymi 
grawitacyjnymi. 

 Instalacja gazowa: Doprowadzenie gazu ziemnego zaprojektowano dla ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej. Instalacja zasila indywidualne kotły gazowe dwufunkcyjne. Przyłącza gazu 
zakończone będą kurkiem gazowym i gazomierzem zlokalizowanym w szafce gazowej 
umiejscowionej w ogrodzeniu – wg projektu przyłącza gazu. Zakłada się montaż zaworu 
odcinającego gazowego zlokalizowanego w szafce natynkowej na ścianie budynku. 
Wewnętrzną instalację zaprojektowano z rur miedzianych. 

 Instalacje elektryczne: Instalacja okablowanie - obejmuje instalację oświetlenia 
zewnętrznego na budynku, instalacje oświetlenia wewnętrznego i instalację gniazd 
wtykowych, instalację domofonową, telekomunikacyjną, instalację połączeń wyrównawczych 
oraz ochronę przeciwprzepięciową. Złącze kablowe w granicy działki. Linia kablowa 
zasilająca szafkę wraz z szafką zostanie zaprojektowana i zrealizowana przez dostawcę 
energii. Zamontowany osprzęt gniazd i włączników w kolorze białym. Punkty oświetleniowe 
zakończone kostką. 

 Instalacja odgromowa: Zgodnie z projektem branży elektrycznej.   
 

4. Zagospodarowanie terenu - działki 

a. Teren uporządkowany do samodzielnego zagospodarowania. 
 

 


