
 

Technologia i Standard wykończenia budynku 
Osiedle Dunajcowa Park – ul.Dunajcowa, 33-300 Nowy Sącz 

1. KONSTRUKCJA, ROZWIĄZANIA BUDOWLANE:  
- fundamenty: ławy żelbetowe, ściany żelbetowe z wykonaną izolacją przeciwwilgociową na zimno z 
roztworu asfaltowego poziome i pionowe wraz z izolacją pionową z płyt styropianowych Arsanit 
Thermo Aqua o grubości  10 cm i folią kubełkową 
- ściany: murowane, ceramiczne firmy Leier Thermopor o grubości 25.5 cm i ocieplone styropianem 
grafitowym o grubości 15 cm, obłożone podwójną siatką oraz tynkiem.  
- ściana pomiędzy budynkami z pustaka akustycznego firmy Leier Thermopor AKU S o grubości 25.5 
cm  
- ściany działowe ceramiczne firmy Leier Thermopor, murowane o grubości 11.5 cm, nadproża 
prefabrykowane 
- stropy nad parterem i piętrem żelbetowe, schody wewnętrzne żelbetowe  
- stropodach żelbetowy o podwyższonej izolacji termicznej i mechanicznej wykonany z podwójnie 

zgrzewanej membrany antypoślizgowej firmy Protan o grubości 1.5 mm wraz z wpustami dachowymi 

podgrzewanymi, rury spustowe metalowe 

- tynki wewnętrzne ścian i sufitów tradycyjne gipsowe oddychające 

- wylewki jastrychowe cementowe wraz z izolacją termiczną i akustyczną 

- elewacja tynk strukturalny w kolorze białym oraz szarym/czarnym 

- balustrada stalowa 

- balkony wykończone płytką 

- okna PCV bazujące na najwyższej jakości profilach sześciokomorowymi GEALAN S9000 w kolorze 

zewnętrznym antracytowym, wewnętrznym białym ze zwiększoną ochroną przed zimnem/ciepłem i 

hałasem, okna trzyszybowe o parametrach U=0,5. Montaż wraz z technologią ciepłych parapetów 

wewnętrznych i zewnętrznych 

- drzwi wejściowe stalowe w kolorze antracytowym, antywłamaniowe 

2. URZĄDZENIA:  
- rolety zewnętrzne elektryczne w kolorze antracytowym na poziomie parteru, sterowanie za pomocą 
przycisków firmy Kontakt-Simon serii Basic oraz za pomocą aplikacji na smartfon firmy F&F z 
możliwością dowolnego grupowania, symulowania obecności czy integracji z systemem alarmowym 
- piec gazowy 2-funkcyjny DeDietrich wraz z wbudowanych podgrzewaczem ze stali nierdzewnej 
(ogrzewanie podłogowe wodne gazowe w łazienkach, kuchni oraz wiatrołapie) – sterowanie za 
pomocą panelu umieszczonego w domu 
- grzejniki firmy Purmo Ventil Compact 



- kompletny osprzęt elektryczny gniazd i wyłączników firmy Kontakt-Simon serii Neos koloru białego 
wraz z elementami inteligentnego domu dla rolet firmy F&F  

3. INSTALACJE:  
- kompletna instalacja elektryczna i teletechniczna w tym: telewizyjna i internetowa z 
wyprowadzonymi przewodami na dach dla zestawu antenowego/internetowego - zgodnie z 
projektem 
- w każdym pokoju sypialnianym zestawy gniazd telewizyjnych, internetowych oraz USB 
- w jadalni dedykowane gniazdo dla odkurzacza automatycznego typu iRobot’a oraz gniazdo dla 
odkurzacza pionowego typu Dyson  
- rozdzielnica elektryczna 4x12 wraz z wyposażeniem firmy Hager połączona z rozdzielnicą 
multimedialną 4R wraz z wyposażeniem firmy Hager. 
- instalacja alarmowa na parterze oraz piętrze (bez urządzeń) – zgodnie z projektem 
- przygotowane oprzewodowanie dla: -instalacji fotowoltaicznej na dachu, -stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych na elewacji przy miejscu postojowym, -instalacji elektrycznej pompy wody 
deszczowej. 

-instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa – zgodnie z projektem 

 
4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 
- teren zewnętrzny ogrodzenie systemowe/panelowe firmy Wiśniowski w kolorze grafitowym  
- dojazd do domu: płyta ażurowa firmy Globet  
- wjazd z głównej ul. Dunajcowej asfaltowej, zamontowane nowe oświetlenie słupowe LED 
- mała architektura lokalu: kostka betonowa pod tarasami, dojściami/chodnikami, płyta ażurowa 
firmy Globet dla miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 
- instalacja oświetlenia elewacyjnego ogrodu sterowana za pomocą przycisków strefowych 
- instalacje zewnętrzne wod-kan.: wyprowadzona woda na zewnątrz do podlewania ogrodu  
 

 5. ZAŁĄCZNIKI: 
- projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej 
- projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej 



 



 



 



 



 

 



 


