DOM PRZY KLONOWEJ 5
STAN SUROWY OTWARTY

PARAMETRY
Pow. Użytkowa
Pow. Zabudowy
Kąt dachu
Wymiary domu:

117 800 ZŁ BRUTTO

97 m²
124,3m²
25°
14,17m x 8,73 m

STAN SUROWY ZAMKNIETY

185 400 ZŁ BRUTTO
STAN DEWELOPERSKI

265 600ZŁ BRUTTO

STAN SUROWY OTWARTY
FUNDAMENT/ ŚCIANY/STROP/ DACH BEZ OCIEPLENIA

STAN SUROWY OTWARTY
ELEMENTY ŻELBETOWE

FUNDAMENT

Wykonanie elementów żelbetowych:

Usunięcie humusu
Wykonanie wykopu na głębokość 1 m pod budynek ze złożeniem
gruntu na działce

nadproża prefabrykowane lub z betonu zgodnie z projektem
konstrukcyjnym
słupów z betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym
wieniec w poziomie stropu z betonu zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

Wykonanie ław fundamentowych żelbetowych z betonu

podciągi z betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym

Wykonanie ścian fundamentowych gr.24 cm z bloczków na
zaprawie cementowej ( 4 warstwy)

DACH

Wykonanie płyty betonowej zwięczający ściany fundamentowe
grubośći 10cm
Wykonanie izolacji pionowej przeciwilociowej ścian
fundamentowych
Wykonanie izolacji cieplnej zewnętrznej ścian fundamentowych
ze styropianu 10 cm
Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej w poziomie
posadowienia
Wykonanie przejścia na przyłącze instalacji wodociągowej,
kanalizacyjnej i elektrycznej

ŚCIANY PARTERU
Wykonanie izolacji poziomej pod ścianami konstrukcyjnymi z papy
podkładowej termozgrzewalnej
Wykonanie ścian nośnych gr. 24 cm z bloczków z betonu komórkowego na
zaprawę klejową

ŚCIANY DZIAŁOWE
Wykonanie ścian działowych na parterze gr. 12 cm z bloczków z betonu
komórkowego

Papa
Dach deskonwany
Konstrukcja więźby wg obliczeń statycznych

STROP
Strop żelbetowy

STAN SUROWY ZAMKNIETY
ZAWIERA ZAKRES PRAC STANU SUROWEGO OTWARTEGO
ORAZ PONIŻSZE POZYCJE
DACH - POKRYCIE

STAN SUROWY ZAMKNIETY
DRZWI
Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe drewniane firmy CAL
u=1,1 Kolekcja Lekka Jazda

IZOLACJE ZEWNĘTRZNE
Dach pokryty Blachodachówka Blachprofil

Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 15cm

Łaty i kontrłaty , obróbka blacharska

ELEWACJE

ODWODNIENIE DACHU

Wykonanie tynku akrylowego, kolor biały, faktura
"baranek"metodą natryskową na warstwie zbrojonej siatką
z włókna szklanego

Odwodnienie dachu: montaż rynien oraz rur spustowych
metalowych powlekanych

KOMINKI WENTYLACYJNE
Kominki wentylacyjne w połaci dachowej szt. 5

OKNA
Okna i drzwi balkonowe ALUPLAST PCV 5-komorowe u= 1,1 dla
szyby kolor biały

PARAPETY
Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej

STAN DEWELOPERSKI
ZAWIERA ZAKRES PRAC STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
ORAZ PONIŻSZE POZYCJE
DACH - OCIEPLENIE
Ocieplenie dachu wełną kamienną PAROC 250mm
POSADZKA PARTERU NA GRUNCIE
Folia izolacyjna + styropian 15cm + folia izolacyjna + beton
posadzkowy

STAN DEWELOPERSKI
INSTALACJE
INSTALACJE SANITARNE
Wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PCV wewnątrz
budynku
Wykonanie instalacji wodnej z rur z tworzywa sztucznego PE
wewnątrz budynku

TYNKI WEWNETRZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wykonanie tynków gipsowych nakładanych mechanicznie

na jedno pomieszczenie: jeden punkt oświetleniowy, jeden
włącznik, cztery punkty na gniazdka; (punkty TV trzy na cały
dom)

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania pod grzejniki
z rur z tworzywa sztucznego PE, jeden punkt na pomieszczenie

wejście do budynku: 1 szt. gniazdo 1 x, 2 szt. wypust
oświetleniowy, dzwonek
taras: 1 szt. gniazdo 1 x, 2 szt. wypust oświetleniowy
montaż rozdzielni bezpiecznikowej wraz z wyposażeniem

UWAGI
Wykonanie fundamentów zostało wycenione przy założeniu, że warunki gruntowe są proste, poziom wody gruntowej
znajduje się poniżej poziomu posadowienia.
W ofercie:
• przyjęto, że cała elewacja wykonana zostanie w tynku cienkowarstwowym bez elementów
dekoracyjnych, bez tarasu, podjazdu do garażu oraz innych robót zewnętrznych
• oferta nie obejmuje wykonania komina do kotła na paliwo stałe oraz kominka oraz wszelkich robót wykończeniowych;
• wykonanie instalacji elektrycznej, obejmuje tylko wykonanie rozprowadzenia instalacji - okablowanie, bez osprzętu;
• oferta nie obejmuje tyczenia geodezyjnego na działce;

