
Obowiązuje od  30.06.2016r 
                                                             STANDARD DEWELOPERSKI                          

                                         
                                                                                                                          GDAŃSK – SREBRNY STOK 
Elementy Opis Ilość 

Mieszkanie 

Okna PCV białe  

Parapety wewnętrzne Aglomarmur 

Drzwi wejściowe  
Antywłamaniowe w kolorze wybranym przez projektanta 1 szt. 

Wizjer 1 szt. 

Drzwi wewnętrzne i futryny  Futryny i skrzydła drzwiowe – nie występują 

Aneks kuchenny/kuchnia Wyprowadzenie wod. – kan. pod zlewozmywak, zmywarkę 

Łazienka (instalacje sanit. prowadzone na ścianach) 
Wyprowadzenia wod. – kan. pod umywalkę, wannę lub prysznic, pralkę, wc 

*UWAGA: jedno podejście pod wc na mieszkanie 

 

 
Łazienka 2 (instalacje sanit. prowadzone na ścianach) Wyprowadzenia wod. – kan. pod umywalkę, wannę lub prysznic, wc 

Wc (instalacje sanit. prowadzone na ścianach) Wyprowadzenia wod. – kan. pod umywalkę, wc 

Ogródek Wyprowadzenie wody  – kran zewnętrzny dla ogródka przydomowego 

Ściany 

 

Ściany nośne – tynki gipsowe, do szpachlowania i malowania 

Ściany działowe – z bloczków gipsowych, do szpachlowania i malowania 

 

 

Ściany działowe - z bloczków gipsowych, szpachlowane i malowane na biało 

Ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 

(np. łazienka, wc,) 

 

Ściany nośne – tynki gipsowe,  

Ściany działowe – bloczki gipsowe 
Sufity Szpachlowane i malowane na biało 

Ogrzewanie centralne i ciepła woda –  

z sieci miejskiej 

Grzejniki wodne, kompaktowe z termostatem …… szt. 

Grzejnik rurkowy biały w łazience    1 szt. 

Instalacja elektryczna  

Punkty świetlne sufitowe  

(oświetlenie górne) 

Pokój dzienny z aneksem kuchennym  2 szt. 
Pokój dzienny  1 szt. 

Kuchnia 1 szt. 

Pokój 1 1 szt. 

Pokój 2  1 szt. 

Przedpokój  1 szt. 

Łazienka (kinkiet +górny) 2 szt. 

Łazienka 2 (kinkiet + górny) 2 szt. 

Wc 1 szt. 

Gniazda elektryczne pojedyncze 

bryzgoszczelne 

Aneks kuchenny/kuchnia – gniazdo do zmywarki 1 szt. 

Łazienka - gniazdo do pralki, gniazdo  przy umywalce 2 szt. 

Łazienka 2 – gniazdo przy umywalce 1 szt. 

Ogródek przydomowy/taras /balkon 1 szt. 

Gniazda elektryczne pojedyncze Aneks kuchenny/kuchnia – g niazdo do lodówki i gniazdo pod okap 

okap kuchenny 

2 szt. 

Gniazda elektryczne podwójne 

Pokój dzienny 2 szt. 

Pokój 1 2 szt. 

Pokój 2 2 szt. 

Aneks kuchenny/kuchnia – gniazda nadblatowe     2 szt. 

Przedpokój      1 szt. 

Wyprowadzenie gniazda RTV-SAT      1 szt. 

Wyprowadzenie gniazda telefonicznego      1 szt. 

Gniazdo 380 V      1 szt. 

Dzwonek               1 szt. 

Domofon      1 szt. 

Pomieszczenie gospodarcze/ komórka lokatorska 

Posadzka Betonowa, zatarta na gładko  

Drzwi Płytowe  

Miejsce postojowe hala garażowa/zewnętrzne /UWAGA: bud B1 nie ma hali garażowej 

Posadzka Betonowa, powierzchniowo utwardzona 

Pilot do bramy garażowej  1 szt. 

 

 

Standard części wspólnych 

Windy cichobieżne. Drzwi wejściowe do budynku – stolarka aluminiowa. Elewacja – tynki w systemach dociepleń budynków, 

płytki elewacyjne. Balustrady zewnętrzne – częściowo żelbetowe oraz stalowe z wypełnieniem ze szkła. Klatka schodowa – 

posadzka – płytki gresowe, ściany malowane, oświetlenie elektryczne. Tarasy i balkony wykończone płytką tarasową. 

Przydomowe ogródki. 

 


