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SZCZEGÓŁOWY OPIS STANDARDU WYKONANIA 

DOM WOLNOSTOJĄCY Z GARAŻEM,  
OZNACZENIE: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 

 

L.P. ELEMENT      OPIS 

1. TECHNOLOGIA • tradycyjna murowana 

1.1 FUNDAMENTY • ławy żelbetowe 

1.2 ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
• bloczki betonowe M6 

• elementy konstrukcji żelbetowej 

1.3 ŚCIANY NOŚNE 

• pustak ceramiczny  

MEGA-MAX 250 P+W gr.25cm CERPOL lub 

równoważny 

• elementy konstrukcji żelbetowej 

• cegła pełna ceramiczna  

1.4 STROP • żelbetowy monolityczny 

1.5 DACH 

• konstrukcja drewniana 

• membrana dachowa paroprzepuszczalna 

• dachówka betonowa  

CREATON KAPSTADT – kolor grafitowy 

• obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 

• odwodnienie dachu stalowe 

1.6 ŚCIANKI DZIAŁOWE 

• pustak ceramiczny  

mini MAX 115 P+W gr.11,5cm CERPOL lub 

równoważny 

• elementy konstrukcji żelbetowej 

• cegła pełna ceramiczna 

1.7 SCHODY • żelbetowe monolityczne 

1.8 KOMIN • dymowy fi200 do podłączenia kominka 

2. DOCIEPLENIE 

2.1 ŚCIANY FUNDAMENTOWA • gr.15cm, styropian fundamentowy  λ040 

2.2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNA 

• gr.18cm, styropian fasadowy λ040 – dom 

• gr.15cm, styropian fasadowy λ040 – garaż, 
wiatrołap, pom. techniczne 

2.3 POSADZKA NA GRUNCIE • gr.12cm, styropian posadzkowy λ040 

2.4 STROP NAD PARTEREM • gr.6cm, styropian posadzkowy λ040 

2.5 DACH 
• wełna mineralna λ035 gr.25cm – poddasze 

• wełna mineralna λ035 gr.15cm – strych 

3. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI 

3.1 TYNK ZEWNĘTRZNY 

• cienkowarstwowy, strukturalny, sylikonowy,  

barwiony w masie lub malowany 

• cienkowarstwowy, mozaikowy – cokół budynku 

• płytki elewacyjne 

3.2 TYNK WEWNĘTRZNY 

• gipsowy maszynowy 

• gipsowy maszynowy zatarty na ostro – łazienka 

• materiał uzupełniający płyta gipsowo-kartonowa 

3.3 POSADZKA • jastrych cementowy zatarty na gładko pod panele 

3.4 SUFIT NAD PARTEREM • gipsowy maszynowy 
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• gipsowy maszynowy zatarty na ostro – łazienka 

• materiał uzupełniający płyta gipsowo-kartonowa 

3.5 SUFIT NA PODDASZU • płyta gipsowo-kartonowa bez szpachlowana 

3.6 PODŁOGA NA STRYCHU • płyta OSB 

3.7 SUFIT NA STRYCHU • folia paroizolacyjna 

3.8 PARAPETY ZEWNĘTRZNA • granitowe 

4. STOLARKA 

4.1 OKNA 

• PCV, Veka Softline82, zestaw trzyszybowy z 

nawiewnikami,  

kolor: wewnątrz biały na zewnątrz grafitowy 

4.2 OKNA POŁACIOWE • VELUX,  zestaw trzyszybowy 

4.3 DRZWI WEJŚCIOWE • WIKĘD, Linia Premium, wzór 26, kolor grafitowy 

4.4 BRAMA GARAŻOWA 
• KRISPOL, panel gładki gr.40mm, kolor jasny szary  

z napędem + dwa piloty 

4.5 ROLETY OKIENNE 
• zewnętrzne z napędem elektrycznym, kolor 

grafitowy 

5. INSTALACJE 

5.1 WODA 

• rury PE lub inne systemowe 

• przygotowane miejsce dla wpięcia stacji 

uzdatniania wody 

5.2 KANALIZACJA • rury z tworzywa sztucznego lub inne systemowe 

5.3 C.O. 

• ogrzewanie połogowe 

• grzejnik stalowy płytowy z głowicą  

termostatyczną w garażu  

• grzejnik drabinkowy z głowicą  

termostatyczną w łazience 

• rury PEX, PE, lub inne systemowe 

5.4 POMPA CIEPŁA 

• powietrze/woda Stiebel Eltron 

HPA-0 8 CS – pompa 

HSBC 200 – wieża hydrauliczna 

zasobnik ciepłej wody 160l 

• cyrkulacja 

5.5 ELEKTRYCZNA 

• gniazda 230 V zabezpieczone wyłącznikiem 

różnicowo – prądowym 

• instalacja oświetleniowa – punkty zakończone 

kostką  

• w kuchni dodatkowo puszka NT do kuchenki 400V 

• jedno gniazdo 3-fazowe w garażu  

• gniazda w pomieszczeniach mokrych z 

zabezpieczeniem bryzgoszczelnym 

5.6 RTV 
• 1 punkt na pokój 

• mocowanie do anteny na zewnątrz budynku 

5.7 DOMOFON • 1 punkt na dom 

5.8 ALARM • okablowanie 

5.9 INTERNET • okablowanie, 1 punkt na pokój 

5.10 WENTYLACJA 

• grawitacyjna w kuchni 

• grawitacyjna w łazienkach 

• grawitacyjna w garażu 

• kanał wentylacyjny do podłączenia pochłaniacza w 
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kuchni 

6. LICZNIKI 

6.1 WODY • 1szt 

6.2 WODY OGRODOWEJ • przygotowane miejsce do montażu 

6.3 ENERGETYCZNY • 1szt. 

7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

7.1 TARAS • kostka betonowa 

7.2 DROGA WEWNĘTRZNA • kostka betonowa, płyty betonowe, geokrata 

7.3 CHODNIK I PODJAZD • kostka betonowa, płyty betonowe, geokrata 

7.4 
TEREN  

W OKUŁ BUDYNKU 
• wyrównany 

7.5 OGRODZENIE 
• panele stalowe (systemowe) na słupkach, 

• bez furtki i bramy 

8 OPCJE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ 

8.1 UZDATNIACZ WODY • Viessmann Aquahome 20-N 

8.2 
ZDALNE STEROWANIE 

ROLETAMI OKIENNYMI 
• Supla- Zamel 

8.3 
ROLETY NA OKNACH 

POŁACIOWYCH 
• VELUX 

8.4 
ZDALNE STEROWANIE 

ROLETAMI POŁACIOWYMI 
• VELUX 

8.5 
ZDALNE STEROWANIE 

OGRZEWANIEM  
• Stiebel Eltron, Danfoss Icon 

8.6 PANELE FOTOWOLTAICZNE  

 

 


