
Standard wykonania

FUNDAMENTY: 

DACH:

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:

ŚCIANY WEWNĘTRZNE:

STOLARKA DRZWIOWA:

ŚCIANY NOŚNE:

KONSTRUKCJA OBIEKTU

ławy betonowe beton C16/20 zbrojone stalą,
ściany fundamentowe z bloczka betonowego, zalewanego betonem wraz ze zbrojeniem,
ściany fundamentowe pokryte izolacją powłokową, ocieplone,
przykryte folią kubełkową i obsypane ziemią

więźba dachowa drewniana, 
dachówka ceramiczna czerwona, 
rynny pcv, 
podbitka blaszana

dwuwarstwowe, 
ocieplone styropianem 15cm 
wykończone tynkiem silikonowym, baranek 
elementy dekorujące, imitujące deskę naklejaną

(działowe międzylokalowe) wykonane w technologii murowanej
(działowe wewnątrzlokalowe) wykonane z bloczków gipsowych 8 cm, w łazience gr. 10 cm

drzwi antywłamaniowe zewnętrzne, 
brama automatyczna

wykonane z pustaka lub bloczku szlifowanego, murowanego na kleju, miejscowo trzpienie żelbetowe



Standard wykonania
KONSTRUKCJA OBIEKTU

STOLARKA OKIENNA: 

BALKONY MONOLITYCZNE:

OGRÓDKI LOKATORSKIE:

OTOCZENIE BUDYNKU:

PVC, 3 szybowe, jednostronnie okleinowane, 
okna spełniające warunki techniczne, tj. dla okien i drzwi balkonowych o wartości współczynnika 
przenikania ciepła nie większej niż U =1,1; 
nawiewniki w stolarce okiennej (montowane w górnej części okna). 
parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej. 
parapety wewnętrzne do indywidualnego montażu w zakresie klienta

balustrady balkonów i tarasów stalowe, malowane proszkowo
na balkonach wylewka 
obróbka blacharska pod wylewką

obsiane trawą
ogrodzenie ozdobne panelowe na froncie między budynkami
między ogródkami ogrodzenie – panel siatkowy

utwardzone dojścia i podjazdy przed budynkiem – kostka brukowa

SUFITY OSTATNIEJ KONDYGNACJI:

ruszt pojedynczy 30mm, folia paroizolacyjna 
podwójna płyta – gk. ( w łazienkach – zielona) szpachlowana na spoinach + fizelina



Instalacje
Developerski standard wykończenia budynku

www.ostojapark.com.pl

WODOCIĄGOWA:

KANALIZACYJNA SANITARNA:

ELEKTRYCZNA:

CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

WENTYLACJI:

ODGROMOWA

zimna woda użytkowa indywidualnie
opomiarowana,
podejścia umiejscowione zgodnie z projektem i zaślepione zaworami
(ciepła woda użytkowa podgrzewana przez dwufunkcyjny piec gazowy będący w gestii kupującego)

do zbiorników betonowych szczelnych 8m3
podejścia umiejscowione zgodnie z projektem zaślepione

(tablica główna, gniazda wtykowe i łączniki zaślepione, 
kable instalacji oświetleniowej zakończone kostką przeciwporażeniową), 
indywidualnie opomiarowana. 
w kuchniach i aneksach kuchennych instalacja 3-fazowa

zasilana z pieca dwufunkcyjnego gazowego (nie będącego w standardzie wyceny)
podejścia pod grzejniki zaślepione
ogrzewanie podłogowe w kuchniach i łazienkach

grawitacyjna wywiewna, 
nawiew przez nawietrzaki okienne zgodnie z projektem
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Wykończenie wewnętrzne
Developerski standard wykończenia budynku
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POMIESZCZENIA MIESZKALNE:

KLATKI SCHODOWE:

 ZMIANY W DOBORZE MATERIAŁÓW:

ściany   i   sufity   –   tynk gipsowy maszynowy,  
pomieszczenia mokre – tynk maszynowy do pomieszczeń mokrych, zatarty na ostro, 
ścianki z bloczków gipsowych szpachlowane na spoinach
posadzka cementowa
drzwi wejściowe do mieszkań – antywłamaniowe,(drzwi wewnątrzlokalowe w gestii kupującego)
podejścia pod grzejniki zaślepione

schody betonowe z poz. 0 na +2 dla budynków od 154 do 154C.
schody betonowe z poz. 0 na +1. schody z poz. +1 na poddasze w schody drewniane tymczasowe 
dla budynków od 154D do 154G
wyjścia do budynku oświetlone energooszczędnym światłem LED

Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian materiałowo-technologicznych, których 
zastosowanie nie wpływa na obniżenie jakości i standardu lokali budynku,
Inne zmiany w standardzie wyposażenia i wykończenia mogą być uzgadniane indywidualnie,
Istnieje możliwość wykonania za dopłatą innych dodatkowych prac wg uzgodnień.
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