STANDARD INWESTYCJI
TYNIECKA PRZESTRZENIE

TYNIECKA
PRZESTRZENIE
Twoja prywatna przestrzeń do życia

KRAKÓW – UL. TYNIECKA 118 K

STANDARD APARTAMENTÓW
Ściany wewnętrze

Ściany nienośne - pustak ceramiczny 12 cm, ściany nośne – 25 cm, tynk gipsowy

Suﬁty

Tynki gipsowe
KRAKÓW – UL. TYNIECKA 118 K

Podłogi

Wylewka betonowa

Stolarka

Drzwi wejściowe antywłamaniowe klasy C, przeciwpożarowe EI30
Okna i drzwi balkonowe – PCV kolor antracyt z zewnątrz, biały od wewnątrz

Instalacja elektryczna

Wraz z osprzętem: gniazda, wyłączniki, instalacja prądu trójfazowego w aneksie
kuchennym do płyty grzewczej

Instalacja domofonowa

Instalacja doprowadzona do przedpokoju każdego lokalu wraz z osprzętem

Instalacja RTV

Antena zbiorcza, instalacja TV kablowej, 1 gniazdo RTV w pokoju

Instalacje internetowa

Instalacja internetowa – jedno gniazdo przyłączeniowe w pokoju

Instalacja wodna
i kanalizacyjna

Instalacje wody zimnej i ciepłej z rur wielowarstwowych, ciepła woda z kotłowni gazowej
Instalacja kanalizacji – wyjścia z pionów oraz podejścia pod przybory

Instalacja grzewcza

Ogrzewanie podłogowe, zasilane z kotłowni
gazowej

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna wywiewna

Izolacja cieplna
i akustyczna

Ściany zewnętrzne – styropian 15 cm, ściany pomiędzy klatkami schodowymi,
korytarzami ogólnodostępnymi a lokalami spełniające normy akustyczne

Opomiarowanie zużycia
mediów

Indywidualne liczniki dla każdego lokalu
www.tynieckaprzestrzenie.pl

STANDARD BUDYNKU
Dach

Dwuspadowy o nachyleniu 30 stopni, lukarny - dach płaski żelbetowy, blacha.

Stropy

Płyty żelbetowe o grubości od 16-24 cm

Ściany zewnętrzne

Pustak ceramiczny o grubości 25 cm, odcinkowo żelbetowe o gr. 25 cm

Elewacja

Tynk silikonowy ozdobny, deska elewacyjna

Wejścia do budynków

Poprzez klatkę ̨ schodową A lub B, wejście dolokalu handlowo usługowego
bezpośrednio z posesji

Części wspólne

Hall, korytarze – płytki gresowe, ściany – tynki gipsowe
Klatki schodowe – płytki gresowe, ściany – tynki gipsowe
Balustrady stalowe, malowane proszkowo

Windy

Dźwig osobowy, udźwig 1000kg/13 osób, napęd elektryczny
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STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budynek

Budynek handlowo - usługowy o funkcji apartamentów mieszkalnych
Kategoria obiektu XVII / XIII

Zieleń i mała architektura

Ogólnodostępna zieleń niska, ławki

Chodniki

Ciągi piesze prowadzące do wejść klatek
schodowych budynku oraz lokalu użytkowego

Wjazd

Bezpośrednio z ulicy Tynieckiej

Miejsca postojowe

Zewnętrzne, zlokalizowane na terenie działki

Śmietniki

Zlokalizowane po lewej strony bramy wjazdowej na posesję

Monitoring

Instalacja monitoringu, kamery obejmujące teren zewnętrzny oraz części wspólne
wewnątrz budynku
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