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Załącznik Nr…. 
Do ….., z dnia …..  
Dotyczy: Budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej typu PS-1,  
               wraz z działką nr 552/…. 
 

Opis Techniczny – budynek mieszkalny jednorodzinny typu PS-1 
Standard deweloperski  

z możliwością dodatkowego wyposażenia. 
 

O P I S   T E C H N I C Z N Y 
 

Najważniejszych elementów budynku mieszkalnego na osiedlu Rozalin w Lusówku wraz z opisem 
zakresu wykonywanych robót. 

 
 
I. Konstrukcja 
1. Płyta fundamentowa betonowa (C20/25) zbrojona stalą (A-IIIN) z systemem grzewczym. 
2. Ściany zewnętrzne z cegieł silikatowych (grubość 24 cm), ocieplone płytami styropianu 

grafitowego (gr. 30 cm, =0,031) metodą lekką mokrą. 
3. Ściany wewnętrzne między budynkami z cegieł silikatowych (grubość 24 cm) z dylatacją ze 

styropianu grafitowego 30 cm (=0,031). 
4. Ściany działowe z cegieł silikatowych o grubości 12,0 cm. 
5. Słupy konstrukcyjne żelbetowe (beton C20/25, stal A-IIIN). 
6. Nadproża w ścianach nośnych betonowe zbrojone stalą (beton C20/25, stal A-IIIN) oraz 

prefabrykowane żelbetowe (typu SBN). 
7. Wieniec z betonu zbrojonego stalą (beton C20/25, stal A-IIIN). 
8. Strop między-kondygnacyjny z płyt kanałowych Konbet SMART (gr. 20 cm). 
9. Dach drewniany, więźba jętkowa składająca się z krokwi w postaci belki dwu-teowej Steico 

Joist oraz jętek z drewna C20. 
10. Izolacja przeciwwilgociowe: 

• pozioma między płytą fundamentową a ścianą nośną (1x papa termozgrzewalna w 
poziomie na skraju płyty fundamentowej). 

11. Izolacje termiczne: 

• pod płytą fundamentową – styropian hydrofobizowany XPS (gr. 20 cm, =0,036); 

• dookoła płyty fundamentowej - styropian XPS (gr. 20 cm, =0,036) z opaską przeciw-

wysadzinową ze styropianu XPS (gr. 20 cm, =0,036) na głębokość 1,2metra; 

• ściany zewnętrzne – styropian grafitowy grubości 30cm (=0,031); 

• dachu - między krokwiami 40cm (izolacja z celulozy wdmuchiwanej; =0,039); 

• dachu - pod krokwiami 6 cm (wełna mineralna; =0,033); 

• dachu – nakrokwiowo 3,5 cm (płyta z włókien drewnopochodnych steico Uniwersal; 

=0,042) 
 
II. Wykończenie 
1. Posadzki betonowe gładkie, przygotowane pod wykładziny podłogowe, bez wylewek 

samopoziomujących. 
2. Parapety zewnętrzne z blachy 
3. Stolarka okienna - super-energooszczędne okna PCV (Uw<0,8) w zewnętrznej okleinie  

drewnopodobnej, zamontowane w warstwie ocieplenia jako tzw. „ciepły montaż” z użyciem 
taśm paroszczelnych wewnątrz i paro-przepuszczalnych na zewnątrz. 

4. Stolarka drzwiowa: 

• Super-energooszczędne drzwi wejściowe (Ud<0,8) w okleinie drewnopodobnej 
zamontowane w warstwie ocieplenia jako tzw. „ciepły montaż” z użyciem taśm 
paroszczelnych wewnątrz i paro-przepuszczalnych na zewnątrz. 

5. Żaluzje elewacyjne zewnętrzne typu „C” elektryczne ręczne (z przyciskiem wewnątrz  
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pomieszczeń) zapewniające zacienienie pomieszczeń w okresie letnim, zainstalowane w 
warstwie ocieplenie z pełną redukcją mostków termicznych. 

6. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne maszynowe, kat. III. 
7. Przykrycie dachu dachówka betonowa. 
8. Obróbki blacharskie – w kolorze pokrycia dachowego. 
9. Rynny spustowe PCV lub stalowe w kolorze pokrycia dachowego – odprowadzenie wód  

deszczowych z połaci dachu powierzchniowo na teren działki. 
10. Elewacja: 

• tynki mineralne pokryte farbą silikonową kolorystyka obowiązująca na Osiedlu 
Rozalin 

• cokół tynk żywiczny 

• kolorystyka obowiązująca na Osiedlu 
11. Dojścia i chodniki betonowa kostka brukowa.  
12. Podjazd i miejsca postojowe betonowa kostka brukowa. 
13. Działka ogrodzona od strony ulicy (segment zewnętrzny) – słupki narożne murowane z 

bloczków fundamentowych otynkowane z opierzeniem blachy powlekanej i  słupki 
pośrednie stalowe - wypełnienie stalowe, brak podmurówki.  

 
III. Instalacje wewnętrzne. 

 Instalacja elektryczna kompletna – bez opraw, wyłączników i gniazdek. 

 Instalacja wodociągowa – wykonana z rur AluPex, wyposażona w wodomierz, 
doprowadzona do przyborów. Dostawę i montaż przyborów (tzw. biały montaż) wykona 
Kupujący we własnym zakresie.     

 Instalacja kanalizacyjna – wykonana z rur PCV, doprowadzona do przyborów. 

 Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją), wyposażona w  
   Centralę  wentylacji mechanicznej z rekuperacją z ukrytymi w sufitach podwieszanych 
   kanałami wentylacyjnymi  

 Instalacja centralnego ogrzewania: 

• źródło ciepła, chłodu i c.w.u – pompa ciepła; 

• Instalacja c.o. – rozprowadzona na parterze i piętrze jako ogrzewanie podłogowe. 

 Instalacja Fotowoltaiczna o łącznej mocy 6,30 kWp, składająca się z 18 sztuk, paneli 
   fotowoltaicznych 350W. 

 
IV. Wyposażenie dodatkowe – dopłata (tabela elementów dodatkowych). 
1. Wykończenie „pod klucz”. 
2. Certyfikat domu pasywnego. 
3. Zadaszenie miejsca postojowego (wiata). 
4. Zestawy podtynkowe do zawieszenia misy ustępowej. 
5. Zmiękczacz wody. 
6. Filtr wody z płukaniem wstecznym. 
7. Filtr wody ACTIVITY WATER STARLIFE do oczyszczania wody pitnej:  

http://www.starlife.cz/int/products/water_filter.asp?lng=pl&tab=home   
8. Ogrodzenie wewnętrzne (siatka zgrzewana panelowa). 
9. Okna PCV w zewnętrznej i wewnętrznej okleinie drewnopodobnej. 
10. System alarmowy: wersja rozbudowana lub wersja ekonomiczna. 
11. Taras (podbudowa i wykończenie). 
12. Licznik wody ogrodowej. 
 
 

Kupujący:      Sprzedający: 


