Energooszczędne domy

STANDARD WYKONANIA domy: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11,B12

KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU

Fundamenty

Ławy żelbetowe, ściany z bloczków betonowych, izolowane pionowo termicznie i izolowane
poziomo i pionowo przeciwwilgociowo.

Ściany zewnętrzne

Wykonane z pustaków ceramicznych ocieplonych styropianem gr. 15cm.

Ściany nośne wew.

Wykonane z pustaków ceramicznych.

Ściany działowe

Stropy

Schody wew.

Wykonane z pustaków gazobetonowych gr. 12cm.

Strop nad parterem – żelbetowy.
Strop nad piętrem – żelbetowy.

Na piętro – konstrukcja żelbetowa wylewana w szalunku.
Konstrukcja dachu - więźba dachowa drewniana.

Dach

Kominy

Elewacja

Pokrycie dachu - panele dachowe na rąbek.
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z pokryciem z paneli dachowych na rąbek,
obróbkami z blach powlekanych oraz orynnowaniem PVC.

Kominy wentylacyjne – pustaki wentylacyjne wykonane z betonu lekkiego przeznaczone do
budowy grawitacyjnych systemów wentylacyjnych

Na elewacji materiały, takie jak: tynk siloksanowy zróżnicowany kolorystycznie. Parapety
malowane w odcieniach szarości.
Ściany wyizolowane termicznie styropianem o grubości 15cm.
WYLEWKI

Parter

Wylewka cementowa o gr. 5-6 cm z izolacją przeciwwilgociową i termiczną ze styropianu.
Założono 3 cm na warstwę wykończeniową.

Piętro

Przyjęto wylewkę cementową o gr. 5-6 cm na podkładzie styropianu.
Założono 3 cm na warstwę wykończeniową

TYNKI WEWNĘTRZNE

Łazienka, WC

Pomieszczenia

Tynki gipsowe kat. II (zatarte na „ostro” pod okładzinę np. z płytek).

Tynki gipsowe kat. III nakładane z agregatu (pod wykonanie gładzi gipsowych).

STOLARKA
Okna

Drzwi

Stolarka plastikowa PVC, posiadająca pakiet trzyszybowy.
Drzwi wejściowe do budynku – drzwi stalowe.
Drzwi wewnętrzne - brak stolarki, przygotowane otwory o szpaletach nieotynkowanych.

Parapety
wewnętrzne

Brak parapetów, szpalety nie otynkowane.

INSTALACJE

Instalacja
elektryczna /
przyłącze energii
elektrycznej

Instalacja
telewizyjna
Instalacja
internetowa /
telefoniczna

Budynek będzie zaopatrzony w energię elektryczną z sieci miejskiej poprzez przyłącze kablowe.
Dom zostanie wyposażony w standardową instalację elektryczną. Instalacja elektryczna i
wypusty oświetleniowe zakończone kostką.
Instalacja elektryczna będzie zawierała punkt siłowy do podłączenia kuchenki elektrycznej w
kuchni.

W budynku zostanie wykonane okablowanie pod antenę TV Sat z wyjściem kabli na dachu
(antena poza zakresem prac).

W budynku zostanie wykonane okablowanie dla instalacji internetowej.
Brak instalacji telefonicznej.

INSTALACJA SANITARNA

Przyłącze wodne

Zimna woda dostarczona będzie z sieci gminnej.
- Instalacja wodna wewnętrzna budynku wykonana będzie z rur z tworzywa PVC-u w systemie
zgrzewanym.
- Instalacja grzewcza i ciepłej wody będzie zasilana z pompy ciepła z podgrzewaczem
pojemnościowym c.w.u.
- Instalacja ciepłej wody wykonana będzie w systemie Pex-All-Pex.
Instalacja c.o. w pomieszczeniach mieszkalnych (parter i pierwsze piętro) wyposażona będzie w
ogrzewanie podłogowe.

Przyłącze
kanalizacjyjne

Instalacja kanalizacyjna wykonana zostanie z rur PVC z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji
gminnej.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dojazd do budynku będzie utwardzony kostką betonową.
Podjazd / dojście do
Miejsca postojowe przed domem oraz dojście do budynku zostaną wyłożone kostką betonową.
budynku
Podest przed wejściem do budynku zostanie wyłożony kostką betonową.

Ogrodzenie

Tereny zewnętrzne

Ogrodzenie metalowe.

- teren ogródków wyrównany i oczyszczony,
- drogi dojazdowe wykonane z kostki betonowej,

Podczas prac budowlanych mogą nastąpić zmiany materiałów na podobne jakościowo i technicznie, które będą
konsultowane z wykonawcą, architektem, konstruktorem oraz kierownikiem budowy.

