
Standard konstrukcji i wykończenia budynków „Osiedle Akacjowe II” położonym w Nowa Wola    
 

Otoczenie 
 

Drogi i chodniki Kostka brukowa typ Behaton, ekokratka 

Parkingi 
Miejsca postojowe zlokalizowane na wydzielonym placu  
przy wjeździe - kostka brukowa 

Zieleń Teren zagospodarowany zielenią  

Miejsce gromadzenia 
odpadów 

Śmietniki 

Instalacje związane z 
otoczeniem budynku 

Uziemienie; 
Elektryczna oświetlenie budynku; 
Domofon 

Ogrodzenie Ogrodzenie systemowe stalowe 

 
 

Konstrukcja  i wykończenie zewnętrzne budynku 
 

Konstrukcja 

Budynek w zabudowie szeregowej, parterowy z poddaszem 
użytkowym;  posadowiony na ławach fundamentowych , 
ściany murowane na kleju systemowym;  stropy i schody 
żelbetowe 

Ściany zewnętrzne 

Wykonane z materiałów: cegła silikatowa gr. 18 cm, 
ocieplone styropianem gr 15 cm oraz wełną mineralną; i 
wykończone tynkiem silikatowo silikonowym; elewacja w 
kolorze ecru z pasem dekoracyjnym w kolorze brązowym 

Dach 
Dach dwuspadowy o konstrukcji płatwiowo - krokwiowej z 
lukarnami, o nachyleniu połaci 40°, pokryty blacho dachówką 
w kolorze czarnym 

Izolacje 
Izolacja pozioma folia PE, styropian EPS gr 15 cm; 
Izolacja pionowa,  dysperbit, folia PE, styropian Aqua gr 10 
cm 

 
 

Garaże 
 

Stanowiska Garaże w bryle budynku 

Posadzki Wylewki cementowe mixokret 

Brama garażowa 
Zewnętrzne bramy garażowe PCV, segmentowe, ocieplane,  
kolor orzech 

 
Instalacje 

Wentylacja grawitacyjna 
Elektryczna, oświetleniowa 
Wod-kan, CO 
Kanalizacyjna 

 
 
 
 

Ogrzewanie 
 

Wyposażenie CO, ogrzewanie podłogowe, piec dwufunkcyjny 

 
 

Mieszkania 
 

Drzwi wejściowe Drzwi  ocieplane , z ciepłym progiem w kolorze orzech 

Ściany wewnętrzne Murowane z bloczków gazobetonowych gr 12 cm 

Sufity i ściany 
Tynki maszynowe (gipsowe); 
Poddasze zabudowa płyta GK 

Posadzki wylewka cementowa 

Okna i drzwi 
balkonowe 

PCV w kolorze orzech, energooszczędne 3- szybowe 

Parapety Brak parapetów wewnętrznych 

Drzwi wewnętrzne Brak drzwi wewnętrznych i ościeżnic 

Kuchnie Podejścia do zamontowania urządzeń 

Łazienki 
Podejścia do odbiorników w miejscach przewidzianych w 
projekcie; 
Bez białego montażu 

Instalacja 
kanalizacyjna 

Z tworzyw sztucznych 

Instalacja gazowa Podejście do pieca 

Instalacja C.O. Ogrzewanie podłogowe 

Wentylacja Grawitacyjna 

Instalacja elektryczna Instalacja 1 i 3 fazowa 

Inne instalacje 

Instalacja domofonowa; 
Instalacja telefoniczna; 
Instalacja radiowo-telewizyjna; 
Instalacja dzwonka; 
Instalacja internetowa 

Balkon 

Płyta żelbetowa; 
Nawierzchnia biologicznie czynna; 
Balustrada z profili zamkniętych,  stalowych  malowana farbą 
podkładową , wypełnienie balustrad ażurowe. 
 

 


