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Powierzchnia użytkowa mieszkania 123 m²
Powierzchnia działki 350 m²

Status Wolne
Termin realizacji II etap

MIESZKANIE 4B

FRONT

OGRÓD

Piecowice - Dom pod Miłorzębem
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PARTER

Nr Pomieszczenie Pow. użytkowa m²

1 Wiatrołap 3,93
2 Korytarz 4,53
3 Łazienka 2,36
4 Salon z aneksem kuchennym 32,12
5 Garaż 18,25

SUMA POWIERZCHNI PARTERU: 61,19 m²
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PIĘTRO
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BUDYNEK
• Ławy i stopy fundamentowe - żelbetowe, beton B-20.
• Ściany fundamentowe bloczki betonowe B-6, gr.24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.
• Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamentów.
• Zasypki i podkłady z kruszyw mineralnych zagęszczanych warstwowo.
• Wylewka betonowa parter, beton B-15.
• Ściany zewnętrzne budynku: pustak ceramiczny - 25 cm. Ściany nośne między lokalami: pustak

ceramiczny akustyczny gr. 25 cm. Murowane na zaprawie cementowo-wapiennej.
• Ściany wewnętrzne- pustak ceramiczny lub beton komórkowy gr.11,5 cm murowane na zaprawie

cementowo-wapiennej lub klejone.
• Izolacja termiczna ścian - styropian 20 cm.
• Tynki wewnętrzne-gipsowe, maszynowe.
• Klatka schodowa- schody żelbetonowe.
• Wieńce stropowe, podciągi, nadproża - wylewane na mokro lub prefabrykowane.
• Stropy- gęsto żebrowe typu Terriva.
• Posadzki-betonowe.
• Izolacja posadzki parteru: folia izolacyjna, styropian 15 cm.
• Izolacja posadzki piętra - styropian: 5 cm.
• Dach o konstrukcji krokwiowo-jętkowej.
• Pokrycie dachu - folia paro przepuszczalna, kontrłaty, łaty, dachówka betonowa czarna.
• Sufit piętra - podwieszany, z płyt GK, ocieplony wełną 30 cm.
• Strych: Podłoga z płyt OSB.
• Elewacja-tynk zewnętrzny akrylowy w kolorze przybliżonym do wizualizacji.

OKNA, DRZWI
• Okna i drzwi tarasowe - PCV, trzy szybowe, zewnętrzna okleina kolor, rolety elektryczne.
• Drzwi wejściowe - metalowe ocieplane, kolor antracyt lub zbliżony.
• Parapety zewnętrzne - stalowe lub aluminiowe w kolorze antracyt lub zbliżony.

INSTALACJAWODNO-KANALIZACYJNA I DESZCZOWA
• Przyłącze wewnętrznej instalacji wodnej do sieci znajdującej się w ulicy.
• Odprowadzenie ścieków do bezodpływowego zbiornika.
• Instalacja ciepłej i zimnej wody wewnątrz mieszkania plus wyprowadzenie zimnej wody na ogród.
• Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnątrz mieszkania.
• Instalacja deszczowa: rynny podłączone do bezodpływowego zbiornika na wodę opadową.

INSTALACJA C.O.
• Ogrzewanie: powietrzna pompa ciepła.
• Instalacja centralnego ogrzewania - ogrzewanie podłogowe, garaż: grzejnik płytowy.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
• Przyłącze rozdzielni lokalu do sieci energetycznej (szafka pomiarowa zlokalizowana w granicy działki)
• Wewnętrzna rozdzielnia elektryczna (wewnątrz lokalu).
• Wewnętrzna instalacja elektryczna plus gniazdo i oświetlenie zewnętrzne.

STANDARD WYKOŃCZENIA
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INSTALACJA TELE-INFORMATYCZNA
• Wyjście (przewody) na poddasze dla anteny TV
• Wyjście (przewody) na poddasze dla instalacji internetowej
• Podejście TV i Internet w każdym pokoju.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
• Chodniki oraz podjazdy do garażu - kostka brukowa betonowa.
• Ogrodzenie ogródków i furtki wejściowe - ogrodzenie panele „3D”.
• Ogród - powierzchnia uporządkowana i wyrównana.

Jeżeli pozyskanie materiałów lub surowców przewidzianych w projekcie budowlanym będzie zbyt utrudnione,
Deweloper ma prawo do zastąpienia ich materiałami lub surowcami odpowiadającymi ich standardowi i jakości.
Deweloperowi przysługuje również prawo do wprowadzenia zmian w projekcie, które nie wpływają na zmianę
standardu wykonania przedmiotu umowy, oraz na jego cenę, a związane są z okolicznościami wynikającymi z
projektu budowlanego i zagospodarowania terenu, na co Nabywca wyraża zgodę.

NIP: 9111338155
REGON: 932129301

55-093 Kiełczów
ul. Wiosenna 54B

Tel. +48 600 274 189
biuro@k-investhome.pl

www.k-investhome.pl
K-INVESTHOME Piotr Kunysz


