
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W 
ZABUDOWIE SZEREGOWEJ „Osiedle Wyobraźni” 

 

OPIS TECHNOLOGII I STANU WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ 

 

Fundamenty i ściany piwnic 

Żelbetowe, z zastosowaniem beton uszlachetnionego - nie chłonącego wody; 
hydroizolacja dysperbitem; ocieplenie warstwą styroduru 8 cm. 

 
Ściany zewnętrzne 

Budynek typ 1 
Zastosowano ścianę zewnętrzną składającą się z następujących warstw: 

 warstwy konstrukcyjnej – bloczki ceramiczne POROTHERM o grubości 25 cm,  

 
 warstwy ocieplenia – styropian  o grubości 12 cm, 

 warstwy elewacyjnej – płytka klinkierowa gr. 6mm kolor szary osadzana na kleju z 
siatką, producent CERAD. 

 

 
Budynek typ 2 
Zastosowano ścianę zewnętrzną składającą się z następujących warstw: 

 warstwy konstrukcyjnej – bloczki ceramiczne POROTHERM o grubości 25 cm, 

 warstwy ocieplenia – styropian  o grubości 12 cm, 

 wiatroizolacji – folia bezwinylowa, 

 warstwy elewacyjnej – deskowanie pełne, świerk norweski, na piórowpust – deski 
o grubości 2,5 cm z zachowaniem pustki powietrznej 2,5 cm układane na 
podkonstrukcji stalowej ocynkowanej. 

 
Budynek typ 3 
Zastosowano ścianę zewnętrzną składającą się z następujących warstw: 

 warstwy konstrukcyjnej – bloczki ceramiczne POROTHERM o grubości 25cm 

 warstwy ocieplenia – styropian  o grubości 12cm 



 warstwy elewacyjnej – tynk cienkowarstwowy kładziony na kleju z siatką. 

 
Ściany zewnętrzne klatek schodowych pokryte zostaną tynkiem ozdobnym  imitującym 
beton Luxmal Beton TG (wapienno-polimerowy). 
 

Ściany działowe 

Wykonane z bloczków ceramicznych POROTHERM o grubości 12 cm. 

 
Stropy międzykondygnacyjne 

 

 Pomiędzy kondygnacjami zastosowano 
stropy REKTOR. 
Są to stropy prefabrykowane 
gęstożebrowe o grubości warstwy 
konstrukcyjnej 20 cm. 
Na stropie położona jest izolacja 
przeciwwilgociowa oraz termiczno-
akustyczna w postaci styropianu o 
grubości 5 cm. Warstwę wierzchnią 
stanowi standardowa wylewka 
cementowa o grubości 5 cm. 

 
 

Dach dwuspadowy 

W budynkach typ 3 zaprojektowano dachy dwuspadowe o tradycyjnej budowie. 
 

 
 
Dach składa się z następujących warstw: 

 pokrycie dachu – blacha ze stopu aluminium PREFA łączona na rąbek stojący, 

 pod pokryciem dachu znajduje się wiatroizolacja, 

 deskowanie pełne w postaci płyt OSB 22 mm, 

 w przestrzeni międzykrokwiowej zastosowano ocieplenie z wełny mineralnej o 
grubości 15 cm na przekładkę, 

 dodatkowa warstwa wełny mineralnej o grubości 5 cm układana pod krokwiami w 
ruszcie podkonstrukcji pod płyty karton-gips, w kierunku prostopadłym w celu 
zniwelowania ewentualnych mostków termicznych, 

 paroizolacja, 



 warstwę wykończeniową stanowi płyta g-k o grubości 12,5 mm układana na 
ruszcie stalowym. 

 

Stropodachy 

 

 W pozostałych dwóch typach 
budynków zaprojektowano 
stropodachy jednodzielne. 
Charakteryzują się one tym że 
nie posiadają warstw 
wentylacyjnych w postaci 
pustek powietrznych tak jak to 
ma miejsce w stropodachach 
dwudzielnych. 
 

W stropodachu zastosowano następujące warstwy: 

 pokrycie dachu stanowi membrana PCW gr. 1,5 mm, 

 warstwę spadkową stanowi klin styropianowy EPS037 grubości 10-20 cm, 

 warstwa izolacyjna - styropian o grubości 10 cm, 

 izolacja przeciwwilgociowa układana na stropie, 

 warstwę konstrukcyjną stanowi strop REKTOR o grubości 24 cm. 
Układ warstw zapewnia poprawne funkcjonowanie stropodachu bez możliwości 
występowania zawilgoceń i zagrzybienia. 
Nie ma niebezpieczeństwa przesuwania się punktu rosy w dachu do warstw 
niewskazanych. 
Wpusty dachowe są wyposażone w elektryczny system grzewczy co pozwala w 
okresach zalegania śniegu na dachu zapobiegać obladzaniu się wpustów i nadmiernemu 
gromadzeniu śniegu. 

 
Okna elewacyjne 

 

 We wszystkich oknach zastosowano ościeżnice 
w systemie Aluplast Ideal 4000, przy 
projektowaniu którego szczególny nacisk 
położono na stylistykę oraz izolacyjność 
termiczną profilu. 
Jest to system 6–komorowy o głębokości 70 
mm, z uszczelnieniem zewnętrznym. 
Perfekcyjny dobór form sprawia, że okna w tej 
linii są doskonałym elementem w aranżacji 
wnętrz, które uzyskują oryginalny wygląd.  
 

Delikatne skosy ramy zestawione z zaokrąglonymi i miękkimi konturami skrzydła nadają 
oknom nowoczesny wygląd  i indywidualny charakter. 

W elewacjach ogrodowych dla pokoi dziennych zastosowano rozwiązanie o nazwie 
portfenetr.  Portfenetry to okna, których powierzchnia sięga od podłogi do sufitu. To 
rozwiązanie architektoniczne, nadaje konstrukcji budynków oryginalnego wyglądu, a 
duże okna umożliwiają lepsze połączenie domu z ogrodem. Wzbogacona o portfenetry 
bryła budynku, wydaje się lekka i bardziej przestronna, od środka zaś pomieszczenia są 
idealnie doświetlone.  
Portfenetry na piętrze są wyposażone w zewnętrzne balustrady ze stali nierdzewnej.  



Okna dachowe 

 

 Zastosowano okna ROTO Designo 
R4 jako inteligentne rozwiązania 
techniczne  wpływające na 
podniesienie komfortu mieszkania na 
poddaszu - z dużą ilością światła, 
swobodnym dostępem do okna oraz 
nieograniczonym widokiem.  

Okna  obsługiwane są jedną ręką a 
wszystkie funkcje: otwieranie, 
wietrzenie oraz pozycja do mycia 
sterowane są za pomocą jednej 
klamki u dołu okna. 

 

 
Klatki schodowe 

 

 
 

 W budynkach typu 1 i 3 zastosowano 
rozwiązanie architektoniczne polegające na 
przeszkleniu całej ściany fasadowej z 
zastosowaniem systemu fasadowego z 
profili aluminiowych MB-SR50 firmy 
ALUPROF. Natomiast przeszklone drzwi 
wejściowe do klatek schodowych zostały 
wykonane w systemie okienno-drzwiowym  z 
przegrodą termiczną MB-60, również 
ALUPROF-u. 
 
 

 
 

 Domofony – przy drzwiach wejściowych do 
budynków. 

Balustrady - wykonane są ze stali 
nierdzewnej. 

Posadzki - wyłożone płytkami 30x60 Tecno 
Tectonica Gres porcelanato 
rektyfikowany barwiony w 
masie R10, producent 
Ceramika Końskie, kolor grafit. 

Ściany i sufit - pomalowane farbą 
lateksową. 
 
 

 



Garaże 

 

 Zostały zamontowane bramy segmentowe 9000F 
firmy Nassau, zaprojektowane do intensywnej, 
codziennej pracy. Bramy zapewniają doskonałe 
uszczelnienie i efektywną ochronę przed wiatrem, 
deszczem i zimnem.  
 

 

 

Posadzki - płytki gres techniczny 
mrozoodporny sól i 
pieprz, producent 
Paradyż Kwadro Virginia 
30x30cm, kolor antracyt. 

Ściany - pozostawiono w 
naturalnym betonie. 

Sufity - pokryte ozdobnym tynkiem 
natryskowym mineralnym.  

 

Strop - ocieplony dwoma warstwami styropianu 5 cm, jedną zamontowano pod stropem, 
a drugą położono na stropie. 

Drzwi techniczne - przeciwpożarowe z samozamykaczami i wkładkami patentowymi. 

 

Wykończenie i wyposażenie mieszkań 

 
 

Ściany – w gładzi tynkowej, 
dwukrotnie malowane na biało. 

Sufity – malowane, z 
wyjątkiem 
podwyższonych 
sufitów mieszkań na 
piętrze w budynkach 
typ 1, które 
pozostawiono w 
naturalnym betonie 

 
Posadzki – wylewka 
cementowa. 
 

 
  



Drzwi wejściowe do mieszkań 

 

 Drzwi antywłamaniowe Granit firmy PORTA, 
kolor orzech bielony. 
Drzwi GRANIT posiadają najwyższą klasę 
odporności na włamanie "C" i izolacyjność 
akustyczną Rw=32 dB. Wyposażone są w: 

 Zamek listwowy klasy "C",  
 Dwie wkładki antywłamaniowe klasy 

"C",  
 Klamkę z szyldem antywłamaniowym 

klasy "C",  
 Szyld górny klasy "C",  
 Trzy wzmocnione zawiasy czopowe,  
 Cztery bolce antywyważeniowe. 

Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa 

 

 Zastosowano kotły gazowe 2- funkcyjne renomowanej 
marki Saunier Duval model SEMIA F 21 z 
regulatorami pokojowymi Exacontrol E.  
 

 

 

 Ogrzewanie pokoi naściennymi grzejnikami 
płytowymi, producent Kermi. 
 

 
Instalacja elektryczna - z osprzętem (gniazdka, wyłączniki), bez opraw 
oświetleniowych. 

 

Telefon, TV i Internet -  do każdego mieszkania doprowadzono cyfrowe przyłącze 
telekomunikacyjne zawierające linię telefoniczną, 
szerokopasmowe łącze internetowe i ponad 100 kanałów 
telewizyjnych i radiowych; dostawcą usługi jest firma 
Vectra. 

Liczniki – każde mieszkanie jest wyposażone w indywidualne liczniki energii 

elektrycznej, gazu i wody. 

 

  



Ogrodzenia ogródków rekreacyjnych 

 

Zostało wykonane 
ogrodzenie rezydencyjne 
model Classic AW10.05, 
wys. 1,75 m, producent 
Wiśniowski. 

Wszystkie elementy 
ogrodzeń posesyjnych 
WIŚNIOWSKI poddawane 
są najlepszym metodom 
ochrony antykorozyjnej w 
postaci cynkowania i 
malowania proszkowego.  

 

Powłoka cynkowa uzyskiwana w procesie zanurzenia uprzednio oczyszczonej 
chemicznie konstrukcji w kąpieli ciekłego cynku, chroni elementy ogrodzeń przed 
korozją przez dziesiątki lat. 

Schody zewnętrzne 

 

Schody zewnętrzne 
wyłożone są 
mrozoodpornymi płytkami 
33x33, gres szkliwiony R12 
HR, kolor antracyt, 
producent Ceramika 
Końskie. 
Po obu stronach schodów 
zamontowane są 
balustrady z stali 
kwasoodpornej. 

 

Mała architektura 

Drogi wewnętrzne i parkingi – kostka brukowa, betonowa. 

Plan zabaw – w drugim etapie inwestycji. 

Zieleń – trawniki i krzewy. 

 

Boks śmietnika –ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, zadaszony. 


