Obowiązuje od 25.01.2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR..... DO UMOWY
Standard deweloperski wyposażenia lokalu nr ….. budynek … przy ul. Ptasiej 14 w Gdańsku
o projektowanej pow. użytkowej ….. wg Polskiej Normy PN-ISO 9836
GDAŃSK –WILGA PARK
Elementy
Mieszkanie
Okna
Parapety wewnętrzne
Drzwi wejściowe zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne i futryny
Aneks kuchenny
Łazienka (instalacje sanitarne prowadzone
na ścianach)
Ściany
Sufity
Ogrzewanie centralne i ciepła woda –
z sieci miejskiej

Opis
PCV, białe
Aglomarmur (np. Bottocino)
Antywłamaniowe w kolorze wybranym przez projektanta Margo
Wizjer
Nie występują
Wyprowadzenie wod. – kan. pod zlewozmywak, zmywarkę
Wyprowadzenie wod. – kan. pod umywalkę, wannę, pralkę, wc

Ilość

1 szt.
1 szt.

Ściany nośne: tynki gipsowe - do szpachlowania i malowania przez nabywcę
Ściany działowe: bloczki gipsowe - do szpachlowania i malowania przez nabywcę
Płyty filigran – szpachlowane i malowane
Grzejniki wodne - kompaktowe z termostatem
3 szt.
Grzejnik rurkowy - biały w łazience
1 szt.

Taras
Posadzki

Płytka betonowa

Balustrady i poręcze

Balustrada (murowana lub systemowa z wypełnieniem ze szkła), poręcze malowane
proszkowo

Instalacja elektryczna
Punkty świetlne sufitowe
(oświetlenie górne)

Gniazda elektryczne pojedyncze
bryzgoszczelne
Gniazda elektryczne pojedyncze
Gniazda elektryczne podwójne

Pokój dzienny z aneksem kuchennym
Pokój 1

2 szt.
1 szt.

Pokój 2

1 szt.

Przedpokój
Łazienka (kinkiet +górny)

1 szt.
2 szt.

Garderoba

1 szt.

Taras (punkt świetlny ścienny, włączany wewnątrz)
Aneks kuchenny- gniazdo do zmywarki
Łazienka - gniazdo do pralki, gniazdo przy umywalce
Taras (włączane wewnątrz)

1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.

Aneks kuchenny - gniazdo do lodówki, gniazdo pod okap kuchenny
Pokój dzienny
Pokój 1

2 szt.
2 szt.
2 szt.

Pokój 2

2 szt.

Aneks kuchenny - gniazda nadblatowe
Przedpokój

2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Wyprowadzenie gniazda RTV-SAT
Wyprowadzenie gniazda multimedialnego
Gniazdo 380 V
Dzwonek
Wideo-domofon
Pomieszczenie poziom -1
Posadzka
Betonowa, zatarta na gładko
Oświetlenie
Górne
1 szt.
Drzwi
systemowe
1 szt.
Miejsce Postojowe
Posadzka
Betonowa, powierzchniowo utwardzona
Pilot do bramy garażowej
1 szt.
Standard części wspólnych
Windy cichobieżne. Drzwi wejściowe do budynku– aluminiowe.
Elewacja – tynki w systemach dociepleń budynków, płytki elewacyjne. Balustrady zewnętrzne – stalowe lub aluminiowe
z wypełnieniem ze szkła lub prętów. Klatka schodowa: balustrady stalowe malowane proszkowo, posadzka – płytki gresowe, ściany
malowane, oświetlenie elektryczne. Tarasy i balkony - wykończone płytką tarasową.

