
 

 

 

APARTAMENTY

STANDARD

BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓ

LOKALEM USŁUGOWYM W BUDYNKU
WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ
WEWNĘTRZNYMI NA ZEWNĄ
RETENCYJNYMI, KANALIZACJ

TERENU, STACJI ŁADOWANIA
ZAGOSPODAROWANIEM

NA DZ. NR 39/2, 39/4,
WŁĄ

NA DZ. 
PRZEBUDOWA FRAGMENTU INSTALACJI

NA DZ.
 

ROZWIĄZANIA

Fundamenty 

Ściany fundamentowe 

Ściany zewnętrzne 

Ściany wewnętrzne 
nośne, między mieszkaniowe 
Ściany działowe 

Stropy 

Wieńce 

Nadproża 

Słupy 

Klatka schodowa 

Trzony kominowe wentylacyjne 

Dach 

 
 

WYKOŃCZENIE
Ściany zewnętrzne - tynk

tynk
- płytka

APARTAMENTY PRZEWÓZ 

STANDARD WYKONANIA BUDUNKU
Opis: 

ÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH A I 
PODZIEMNYMI,  

BUDYNKU A, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: 
Ą, ELEKTRYCZNĄ, KANALIZACJĄ OPADOWĄ,
ĄTRZ BUDYNKU: KANALIZACJĄ OPADOWĄ Z 

KANALIZACJĄ SANITARNĄ, INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ
ADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH) 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (DROGI, PARKINGI, CHODNIKI, PLAC
39/4, 40/1, 40/3, 40/5, 262/1, OBR. 19 PODGÓRZE –
WŁĄCZENIE DO UKŁADU DROGOWEGO  

 NR 341/2 OBR. 19 PODGÓRZE – ETAP II 
INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ

400  
DZ. NR 40/3, 40/5 OBR. 19 PODGÓRZE  

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE:

- płyta żelbetowa gr 60 cm beton wodoszczelny
konstrukcji 
- żelbetowe w technologii TBW wg projektu

- żelbetowe gr.18,0cm opis ścian znajduje się
-bloczki silikatowe  
- żelbetowe gr.18,0cm 
-bloczki silikatowe 
- bloczek gipsowy gr. 8/10,0cm 

- stropy żelbetowe, monolityczne, - gr. 18/20/25
konstrukcji 
- żelbetowe/ prefabrykowane wg projektu konstrukcyjnego
- podciągi żelbetowe 
- żelbetowe, wg projektu konstrukcyjnego 

- żelbetowe, wylewane na mokro wg projektu

- żelbetowa 

- rury stalowe izolowane wełną, obudowane 

-stropodach, nawierzchnię dachów urządzono
biologicznie czynny 

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
tynk sylikonowy / sylikatowy typu baranek 1,0 

tynk silikatowy w kolorze białym, szarym, grafitowym
płytka ceramiczna 

 

BUDUNKU 

 B Z GARAŻAMI 

 WOD.-KAN., C.O., 
, INSTALACJAMI 
3 ZBIORNIKAMI 

Ą (OŚWIETLENIA 
 WRAZ Z 

PLAC ZABAW) 
– ETAP II 

ÓLNOSPŁAWNEJ DN 

MATERIAŁOWE: 

wodoszczelny wg projektu 

projektu konstrukcji  - 25,0cm 

się na rys. rzutów 

18/20/25  cm wg. 

konstrukcyjnego 

projektu konstrukcyjnego 

 pustakiem 8,0cm 

urządzono jako teren  

 mm podzielony boniami/  
grafitowym 



 

 

Stolarka okienna - PCV, kolor złoty dąb/ antracyt o  współczynniku dla zestawu  1,1w/m2k 
Balustrady - stalowe ocynkowane malowane 
Balkony, loggie -płyty gresowe 60x60 cm lub podobne, układane na dystansach 
Wejścia do budynku, - ślusarka aluminiowa 
Obróbki blacharskie - blacha stalowa, ocynkowana, malowana lub powlekana 

 
Parapety - blacha stalowa, ocynkowana, malowana lub powlekana 

 
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 

Ściany wewnętrzne - tynk gipsowy - pom. Mieszkalne, ściany działkowe z multigipsu oraz 
ściany łazienki nie są tynkowane 
 

Posadzki - wylewka cementowa dylatowana  
- płytki ceramiczne lub gresowe w częściach wspólnych  
- kostka brukowa – garaż 

Drzwi wejściowe do mieszkań - antywłamaniowe, Martom antywłamaniowe, akustyczne  

Balustrady klatek schodowych - stal malowana  

Parapety wewnętrzne -konglomerat 

 
IZOLACJE 

Fundamenty - 2 x folia na zakład, technologia TBW 

Ściany fundamentowe technologia TBW 

Izolacja przeciw 
wilgociowa pionowa 

-ściany w systemie TBW  
-izolacja wodoszczelna bezrozpuszczalnikowa np. SUPERFLEX10 

izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany - 8,0 cm, do głębokości min. 1,0m od poziomu 
terenu 
Styropian współ. 0,033W/m2k - 15,0cm 

balkony/ loggie 
- izolacja termiczna 
- izolacja przeciwwilgociowa 

-polistyren 5,0 cm od góry i 5,0cm styropian od spodu 
- 2x papa termozgrzewalna lub epdm 

Tarasy nad garażem 
podziemnym 
- izolacja termiczna 
- izolacja przeciwwilgociowa 

- polistyren ekstradowany  
- 2 x folia uszczelniająca lub papa termozgrzewalna lub epdm 
- strop w systemie TBW 

Stropy 

Izolacja akustyczna - styropian podłogowy EPS100 
- styropian akustyczny "tłumiący kroki" 

Kominy ponad dachem - styropian 5,0 cm 

Dach 

Izolacja termiczna - styropian EPS100 - 20,0 cm + 1,0-22,0 kliny spadkowe 

Izolacja przeciwwilgociowa - folia PVC lub membrana epdm/ PCV 
 


