Zakres prac wykonanych przy budowie BLIŹNIAKÓW w Krzywcu:
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Ławy fundamentowe żelbetowe izolowane
Ściany fundamentowe - bloczki betonowe gr. 24 cm, izolacja – 2x papa N/L, styropian hydrofobowy gr. 20 cm
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne –pustak ceramiczny gr. 25 cm, izolacja – styropian gr. 25 cm
Ściany wewnętrzne działowe –pustak ceramiczny gr. 18 cm
Stropy TERIVA gr. 24 cm/Żelbetowe gr 18cm, elementy konstrukcyjne (słupy, wieńce ,podciągi)-żelbetowe
Klatka schodowa żelbetowa
Kominy spalinowe ceramiczne, wykończone cegłą klinkierową
Konstrukcja dachu drewniana, impregnowana
Pokrycie dachu – blacha płaska na rąbek , obróbki blacharskie – blacha powlekana, orynnowanie blacha
powlekana, kolor – wg projektu, stopnie i ławy kominiarskie metalowe w kol. pokrycia
Posadzki ( chudy beton, styropian FS20 gr 20cm, izolacja p. wilgociowa szlichta betonowa zbrojona)
Tynki gipsowe na ścianach wewnętrznych i suficie parteru
Sufity i zabudowy w systemie GKB (np.Knauf) na ruszcie metalowym, szpachlowane, wełna gr. 30 cm, folia
paroizolacyjna – poddasze
Stolarka okienna PCV, kolor z zewnątrz – wg projektu, wewnątrz – białe
Okna dachowe FAKRO, wyłazy dachowe FAKRO
Drzwi zewnętrzne PCV, kolor obustronnie – wg projektu –
Parapety zewnętrzne – blacha stalowa powlekana – kolor wg projektu –
Elewacja w systemie KREISEL ( tynk cienkowarstwowy silikatowy, wykończenie dachu oraz elementy ozdobne
elewacji – drewnopodobne) – kolor wg projektu
Taras z kostki betonowej
Opaska, dojazd do garażu, chodnik do drzwi wejściowych - kostka betonowa
Ogrodzenie działki
Balustrada balkon
Dokumentacja powykonawcza
Prace instalacyjne elektryczne i sanitarne
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Instalacje wod.-kan. w systemie PVC, PP (WAVIN)
Przyłącze wodociągowe z pomiarem
Szambo szczelne PVC/Szambo ekologiczne
Instalacja c.o. w systemie ALU – PEX, ogrzewanie podłogowe w systemie ALU – PEX (WAVIN) zintegrowane z
pompą ciepła
Wentylacja mechaniczna + rekuperator
Pompa ciepła
Instalacje elektryczna wew. podtynkowa, instalacja rtv, instalacja teleinformatyczna, instalacja alarmowa,
instalacja do bramofonu bez osprzętu – przystosowana do współpracy z systemem inteligentnego zarządzania
budynkiem.
Instalacja elektryczna zew. ( przyłącze, złącze zintegrowane z układem pomiarowo – rozliczeniowym )
Dokumentacja powykonawcza.

UWAGA!
Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu prac i zmiany ich rodzaju wg indywidualnych uzgodnień z klientem.

