Standardy wykończenia w budynku Jesionowa 76 i 78
1. Garaż
a. ściany żelbetowe
b. stropy zespolone filigran
c. instalacja wykrywania tlenku węgla
d. monitoring
e. miejsca postojowe na platformach wielopoziomowych
2. Klatki schodowe:
a. ściany malowane na biało
b. posadzki i stopnie wyłożone granitem szarym
c. balustrady – szklane w okuciu ze stali nierdzewnej, poręcze stal nierdzewna
d. instalacja komunikacji – domofon – możliwość zainstalowania wideodomofonu
e. dźwig osobowy – obsługuje wszystkie kondygnacje
3. Elewacja - mineralna w kolorze białym na podłożu termoizolacji uzupełniona boazerią w kolorze
grafitowym.
4. Wykończenie mieszkań:
1. Posadzki:
a. podkłady z jastrychu cementowego
b. Izolacja akustyczna posadzek – styropian
c. Paroizolacja – folia budowlana 0,2 mm
2. Ściany:
a. konstrukcyjne - silikatowe 24 cm
b. działowe – silikatowe 8 cm
c. tynki na ścianach – gipsowe maszynowe, w łazienkach tynki cementowe
3. Stropy:
a. konstrukcja – stropy zespolone typu filigran gr. 20 cm
b. tynki – gipsowe maszynowe
4. Stolarka okienna:
a. okna balkonowe PVC – pojedyncze i wielosekcyjne na profilu 5-cio komorowym – wewnątrz w
kolorze białym, na zewnątrz – grafitowym
b. kondygnacja parteru wyposażona w rolety sterowane elektrycznie
5. Drzwi wejściowe:
a. w kolorze antracyt w standardzie antywłamaniowym klasy C wyposażone w dwa zamki i bolce
przeciwwyważeniowe
6. Instalacja wodociągowa:
a. aneks kuchenny – zimna woda do zasilenia zmywarki/pralki
b. aneks kuchenny – zimna i ciepła woda do zlewozmywaka
c. aneks kuchenny - króciec pvc o średnicy 50 mm do odprowadzenia ścieków
d. łazienka – zimna woda do podłączenia wc
e. łazienka – zimna i ciepła woda do podłączenia umywalki i wanny/brodzika
f. króciec o średnicy 110 mm do wc
g. króciec o średnicy 50 mm do odprowadzenia ścieków z umywalki i wanny/ brodzika
Możliwość podłączenia pralki zarówno w aneksie kuchennym jak i w łazience
7. Instalacja elektryczna:
a. instalacja oświetlenia- przewody wyprowadzone z sufitu zakończone kostką instalacyjną
b. instalacja gniazd wtykowych – zakończone gniazdami w kolorze białym
c. zasilanie kuchni elektrycznej zakończone gniazdem instalacyjnym 3-faz.
d. Instalacja Sat/RTV w salonie
e. Instalacja sieci LAN w salonie
8. Ogrzewanie – z sieci miejskiej
9. Tarasy
a. Okładzina – w formie desek
b. Balustrady między tarasami – szklane w okuciu stalowym malowanym proszkowo
c. Balustrady zewnętrzne stalowe malowane proszkowo

