
STANDARD PREMIUM OPIS

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO < 15 [kWh/(m2·rok)] 

< 45 [kWh/(m2·rok)] 

< 80[kWh/(m2·rok)] 

FUNDAMENT I ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne -

Ławy fundamentowe bądź 
prefabrykowane słupy betonowe 

-

Izolacja przeciwwilgociowa -

Zabezpieczanie fundamentów -

KONSTRUKCJA

Konstrukcja Ramy Według projektu stanowiącego załącznik do umowy

Ściana zewnętrzna Według projektu stanowiącego załącznik do umowy

Ściana wewnętrzna Według projektu stanowiącego załącznik do umowy

Strop (Pomiędzy kondygnacjami) Według projektu stanowiącego załącznik do umowy

Strop (Dach) Według projektu stanowiącego załącznik do umowy

Konstrukcja Podłogi Według projektu stanowiącego załącznik do umowy

Schody wewnętrzne drewno/stal Według projektu stanowiącego załącznik do umowy

Roboty dekarskie, rynny i blachy Prace dekarskie, rynny, blachy, opierzenie itp. zgodne z dokumentacją 
techniczną.

Transport Transport na miejsce docelowe zapewniony w cenie domu. Zamawiający 
winien zapewnić warunki rozładunkowe zgodnie z umową. 

Praca dźwigu Dźwig na miejscu docelowym zapewniony w cenie domu. Zamawiający 
winien zapewnić warunki rozładunkowe zgodnie z umową. Utwardzenie 
terenu pod dźwig (jeśli konieczne) nie jest wliczone w cenę.

INSTALACJE

Instalacje Elektryczne Instalacje wg. uzgodnionej dokumentacji projektowej.                                                                                                                       
- Gniazda elektryczne 230V i trójfazowe białe i łazienkowe IP44                                                
- Punkty oświetleniowe (przewody)  i włączniki świateł białe                                                                                                                                 
- Szafa bezpiecznikowa wraz z wyposażeniem                                             
- Nie zawiera licznika i podłączenia do szafy bezpiecznikowej.  

Dodatkowe punkty elektryczne 150,00zł/pkt

Instalacja paneli fotowoltaicznych 3kW 29000,00 zł

Instalacja paneli fotowoltaicznych 5kW 41000,00 zł

Instalacja TV / kablowej / SAT 1200,00 zł

System inteligentnego domu STARTER 9200,00 zł

System inteligentnego domu COMPLET Indywidualnie

Domofon 900,00 zł

Videofon 1800,00 zł

Instalacja alarmowa SATEL 3200,00 zł

Instalacje Wod-Kan  Instalacje wg. uzgodnionej dokumentacji projektowej.                                                                                                                                    
- Przewody zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacyjne z tworzywa sztucznego                 
- Przyłącze pralki                                                                                                       
- Kran zewnętrzny na elewacji domu w obrębie pomieszczenia technicznego         
- Stelaż podtynkowy GEBERIT                   

Dodatkowe punkty sanitarne 300,00zł/pkt

OGRZEWANIE

Pompa ciepła Pompa ciepła Powietrze-Woda 5kW - 12kW (dostosowana do budynku)                                                   
- Panasonic Aquarea z wentylatorem zewnętrznym                                       
- Sterowanie czujnikiem zewnętrznym, pogodowym                                       
- Pełen zakres instalacji i uruchomienia                                                          
- Zasobnik na wodę ciepłą CWU 300L.

Dystrybucja ciepła Ogrzewanie podłogowe sterowane zewnętrznym czujnikiem pogodowym

System Wentylacyjny Wentylacja z odzyskiem ciepła (rekuperacja)                                                
- System rurowania zgodny z projektem technicznym                                   
- Wymiennik krzyżowy o sprawności zgodnej z projektem technicznym

Instalacja gazowa -

Dodatkowe ogrzewanie elektryczne W każdej łazience zainstalowany zostanie grzejnik drabinkowy wg. projektu

ELEWACJE

Elewacja tykowana Według projektu stanowiącego załącznik do umowy

Elewacja z drewna - modrzew

Płyty włókno-cementowe CEMBRIT Według projektu stanowiącego załącznik do umowy

Płyty HPL 

Panele Alucobond

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

Okna PCV - PCV Standard u<1,0 W/m2K                                                                       
- Różna kolorystyka                                                                                                  

Okna Drewniane - Drewniane Standard u<0,8 W/m2K                                                             
- Różna kolorystyka                                                                                                  

Nakładki Aluminiowe na okna PCV/Drew indywidualna dopłata

Dodatkowe okna połaciowe 3200,00 zł

Drzwi zewnętrzne Safeline Drzwi standardowe 

Drzwi zewnętrzne Thermoline Drzwi energooszczędne u=0,7

Parapety zewnętrzne - Aluminiowe RAL 7016

Dach nad tarasem (Płócienny) indywidualna dopłata

Dach nad tarasem (Szklany/ALU) indywidualna dopłata

Barierki na tarasie / balkonach Wykonane ze stali nierdzewnej 

Daszek szklany lub alu. nad wejściem indywidualna dopłata

Wykończenie fundamentów perforowaną 
płyta CETRIS

Według projektu stanowiącego załącznik do umowy
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STANDARD  WYKOŃCZENIA PREMIUM OPIS

POKÓJ DZIENNY

Podłoga - Deska podłogowa STANDARD (wg. aktualnego katalogu produktów)

Ściana - Szpachlowanie w standardzie Q2                                                                
- Malowanie farbą białą                                                                                  
- listwa przypodłogowa ((wg. aktualnego katalogu produktów)

Sufit - Szpachlowanie w standardzie Q2                                                                
- Malowanie farbą białą                                                                                 

Oświetlenie -

JADALNIA

Podłoga - Deska podłogowa STANDARD (wg. aktualnego katalogu produktów)

Ściana - Szpachlowanie w standardzie Q2                                                                
- Malowanie farbą białą                                                                                  
- listwa przypodłogowa ((wg. aktualnego katalogu produktów)

Sufit - Szpachlowanie w standardzie Q2                                                                
- Malowanie farbą białą                                                                                 

Oświetlenie -

KUCHNIA

Podłoga - deska podłogowa STANDARD (wg. aktualnego katalogu produktów)

Ściana - Szpachlowanie w standardzie Q2                                                                
- Malowanie farbą białą                                                                                  
- listwa przypodłogowa (wg. aktualnego katalogu produktów)

Sufit - Szpachlowanie w standardzie Q2                                                                
- Malowanie farbą białą                                                                                 

Meble kuchenne -

AGD kuchenne -

Blat kuchenny -

Wykończenie ściany nad blatem -

Oświetlenie -

POKÓJ Biurowy / Sypialnie / Korytarze / 
Garderoby

Podłoga - deska podłogowa STANDARD (wg. aktualnego katalogu produktów)

Ściana - Szpachlowanie w standardzie Q2                                                                
- Malowanie farbą białą                                                                                  
- listwa przypodłogowa ((wg. aktualnego katalogu produktów)

Sufit - Szpachlowanie w standardzie Q2                                                                
- Malowanie farbą białą                                                                                 

Oświetlenie -

POMIESZCZENIE TECHNICZNE / 
SPIŻARNIA 

Podłoga - Terakota (wg. aktualnego katalogu produktów)   

Ściana - Szpachlowanie w standardzie Q2                                                                
- Malowanie farbą białą                                                                                  
- listwa przypodłogowa ((wg. aktualnego katalogu produktów)

Sufit - Szpachlowanie w standardzie Q2                                                                
- Malowanie farbą białą                                                                                 

Oświetlenie -

ŁAZIENKI

Podłoga - Terakota (wg. aktualnego katalogu produktów)   

Ściana - Szpachlowanie w standardzie Q2                                                                
- Malowanie farbą w kolorze lub/i glazura do wysokości 200cm (wg. 
aktualnego katalogu produktów)                                                                                                      

Sufit - Szpachlowanie w standardzie Q2                                                                
- Malowanie farbą białą                                                                                 

Biały montaż wg. aktualnego katalogu produktów

Umeblowanie -

Lustra -

Oświetlenie -

DRZWI WEWNĘTRZNE

Drzwi wewnętrzne PORTA wg. aktualnego katalogu produktów i projektu technicznego


