APARTAMENTY CHOPINA Sp. z o.o., ul. Korczaka 8, 39-300 Mielec

Technologia wykonania
i standard prac wykończeniowych w lokalu mieszkalnym oraz w częściach wspólnych

1. Informacje ogólne:
Budynek posiada 4 kondygnacje:
- 3 nadziemne
- 1 podziemna
Segment A- 3 kondygnacje, w tym; 2 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna
Segment B - 4 kondygnacje, w tym: 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna

Liczba lokali w budynku:
- 25 lokali mieszkalnych,
- 9 lokali niemieszkalnych,
z pomieszczeniami przynależnymi do lokali
Segment A: 8 lokali mieszkalnych, 4 lokale niemieszkalne
Segment B: 17 lokali mieszkalnych, 5 lokali niemieszkalnych, w tym garaż wielostanowiskowy

2. Technologia wykonania:
SEGMENT A:
Ławy fundamentowe: żelbetowe
Stopy fundamentowe: płyta fundamentowa, monolityczna, żelbetowa
Ściany fundamentowe: monolityczne betonowe oraz murowane z cegły pełnej gr. 60 cm
Ściany zewnętrzne konstrukcyjne: murowane z cegły pełnej o gr. 60 cm
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne: murowane z pustaków silikatowych o właściwościach akustycznych
Wieńce: monolityczne, żelbetowe
Nadproża: monolityczne, żelbetowe
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Słupy, podciągi, belki: żelbetowe
Ściany wewnętrzne oddzielające poszczególne mieszkania: murowane z cegły pełnej o gr. 40 cm, murowane
z pustaków silikatowych o gr. 18 cm o właściwościach akustycznych
Ścianki działowe: murowane
Stropy: Ackerman
Płyty balkonowe: monolityczne, żelbetowe, wspornikowe
Schody: monolityczne, żelbetowe, płytowe oparte na belkach
Dach: strop izolowany styropianem, pokryty papą
Kominy: murowane

2) SEGMENT B:
Ławy fundamentowe: płyta fundamentowa, monolityczna, żelbetowa
Stopy fundamentowe: płyta fundamentowa, monolityczna, żelbetowa
Ściany fundamentowe: monolityczne betonowe
Ściany zewnętrzne konstrukcyjne: murowane z pustaków silikatowych
o właściwościach akustycznych
Wieńce: monolityczne, żelbetowe
Nadproża: monolityczne, żelbetowe oraz systemowe nadproża prefabrykowane
Słupy, podciągi, belki: monolityczne, żelbetowe
Ściany wewnętrzne oddzielające poszczególne mieszkania: murowane z pustaków silikatowych o gr. 24 cm i 18
cm o właściwościach akustycznych
Ścianki działowe: murowane
Stropy: gęstożebrowe z belkami sprężonymi typu Rector, betonowe oraz żelbetowe
Płyty balkonowe: monolityczne, żelbetowe, wspornikowe
Schody: monolityczne, żelbetowe, płytowe oparte na belkach
Dach: strop izolowany styropianem, pokryty papą
Kominy: murowane z pustaków wentylacyjnych systemowych
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3) Standard prac wykończeniowych w lokalach mieszkalnych:
wysokość pomieszczeń- od 2,60 m do 3,00 m,
ściany i sufit - tynk cementowo-wapienny kat. III, powierzchnia tynków białkowana (za wyjątkiem łazienek), sufity
w Segmencie A podwieszane systemowe ograniczające wysokość do 2,70 m,
posadzki - wylewka cementowa przygotowana pod warstwy wykończeniowe,
stolarka zewnętrzna - okna aluminiowe w kolorze szarym, szklone zestawem trzyszybowym, współczynnik
przewodności cieplnej dla całego okna zgodny z obowiązującą normą U<=1,1 W/m2K, nawiewniki wg projektu w
ramie okiennej, sposób otwierania i uchyłu jak w projekcie,
parapety wewnętrzne – z żywicy poliestrowej w kolorze szarym,
posadzka balkonów/ tarasów – wykończona powłoką żywicową,
balustrady balkonów – Segment A- balustrady stalowe nierdzewne z wypełnieniem z płyt balkonowych w kolorze
grafitowym, Segment B- balustrady stalowe nierdzewne z wypełnieniem ze szkła hartowanego,
stolarka drzwiowa wejściowa - drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań z zamkiem antywłamaniowym
w kolorze ciemnobrązowym o wymiarze skrzydła 90cmx200cm,
drzwi do komórek lokatorskich - stalowe ocynkowane,
drzwi wewnętrzne - brak, do indywidualnego montażu,
wewnętrzne schody (dotyczy mieszkań dwupoziomowych) - konstrukcja stalowa w kolorze grafitowym, trepy
drewniane sosnowe,
wentylacja grawitacyjna - kształtki wentylacyjne systemowe, zakończone kratką wentylacyjną w kuchni /aneksie
kuchennym/ i w łazience, nawiewniki okienne,
instalacje wewnętrzne sanitarne - rozprowadzone wewnątrz mieszkania z wyjściem, normatywnym pod baterie
/zakończonym zaślepką/, bez „białego montażu",
zamontowane grzejniki z termoregulatorami w układzie rozdzielaczowym, w tym grzejnik typu „ręcznikowiec”
w pomieszczeniu łazienki, kanalizacja do WC zakończona przy pionie na trojaku i zamknięta deklem,
centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda - będą realizowane poprzez logotermy mieszkaniowe zasilane
z wymiennikowni zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym w Segmencie A,
instalacja gazowa - brak,
instalacje elektryczne - instalacje wewnętrzne wykonane podtynkowo wraz z osprzętem elektrycznym /gniazda
wtykowe, włączniki/, niskoprądowe,
domofon, instalacja TV-SAT- instalacja telefoniczna, osprzęt /gniazdka i wyłączniki/,
instalacja internetowa - w posadzkach instalacje rozprowadzane są w rurach osłonowych,
instalacja trójfazowa- do podłączenia kuchenki elektrycznej zakończona w puszce elektroinstalacyjnej /bez
wyposażenia i montażu kuchenki elektrycznej/
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4) Standard prac wykończeniowych w częściach wspólnych budynku:
Drzwi, okna, fasady: drzwi wejściowe do budynku oraz fasada klatki schodowej- konstrukcja aluminium w kolorze
szarym,
Drzwi do pomieszczeń technicznych: stalowe,
Pochwyty klatki schodowej: stalowe,
Klatka schodowa: wykończona płytkami gresowymi antypoślizgowymi, tynkowana i malowana farbami
emulsyjnymi, zmywalnymi, sufity podwieszane systemowe, oświetlenie, skrzynki na listy,
Schody, spoczniki, cokoliki: wykończone płytkami gresowymi antypoślizgowymi
Parapety zewnętrzne: z blachy powlekanej w kolorze stolarki
Tynki zewnętrzne: cienkowarstwowe na izolacji termicznej ze styropianu EPS 70 gr. 15 cm-25cm w kolorze białym,
szarym i grafitowym, płytki elewacyjne, okładziny drewnopodobne,
Pokrycie dachu: papa,
Drogi wewnętrzne, chodniki: kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm, według projektu drogowego
Miejsca parkingowe: kostka brukowa o gr. 8 cm,
Zieleń niska: w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników,
Śmietnik: stalowy, kryty blachą,
Mała architektura i plac zabaw: kosze, ławki, urządzenia zabawowe zgodnie z projektem,
Winda: elektryczna, cichobieżna, obsługująca wszystkie piętra łącznie z piwnicą.
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