
DOMY POLANOWSKA - SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA 

KONSTRUKCJA BUDYNKU

 fundamenty: ławy żelbetowe,
 ściany fundamentowe: wykonane z bloczków M-6 grubości 24 cm,
 ściany zewnętrzne: wykonane z bloczków YTONG o grubości 24 cm,
 ściany konstrukcyjne: wykonane z bloczków YTONG o grubości 24cm,
 ścianki działowe murowane: wykonane z bloczków YTONG o grubości 7,5 cm,
 ściana oddzielająca lokale: wykonana z bloczków YTONG o grubości 36cm,
 strop: gęsto-żebrowy KONBET TERIVA,
 nadproża i podciągi: prefabrykowane i monolityczne,
 wieńce: żelbetowe,
 dach: stromy, dwuspadowy, kąt nachylenia 24 stopnie, w konstrukcji drewnianej, 

kryty blachą powlekaną BUDMAT na rąbek stojący, 
 więźba dachowa: drewniana z drewna kl. C24.

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

 ścianki działowe: wykonane z bloczków YTONG o grubości 7,5 cm,
 komin pieca gazowego: wykonany z kształtek ceramicznych ,
 posadzki parter i piętro: betonowe, przygotowane pod warstwę wykończeniową 

podłogi,
 tynki wewnętrzne: gipsowe,
 schody wewnętrzne: w konstrukcji żelbetowej.

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

 ściany zewnętrzne: pokryte tynkami mineralnymi (gramatura 2 mm), malowane 
farbami silikonowymi, fragmenty ścian pokryte panelami z laminatu hpl,

 cokół: wykonany z masa żywicznej,
 balustrada: stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo,
 pokrycie dachu stromego: blacha BUDMAT, pełna, powlekana, na rąbek stojący,
 kominy ponad połacią dachu: wykończone cegłą klinkierową,
 opierzenie, rynny, rury spustowe, parapety zewnętrzne: wykonane z blachy 

powlekanej, malowanej,
 stolarka okienna i drzwi balkonowe: okna PCV, 3-szybowe, 2 komorowe 

(w środku Argon); współczynnik przenikania ciepła U=0,5; rolety zewnętrzne 
sterowane elektrycznie ze skrzynką nadstawną ukrytą pod nadprożem,

 drzwi wejściowe: z naświetlem, antywłamaniowe, marki CAL,
 oświetlenie zewnętrzne: nad wejściem głównym, oświetlenie numeru domu, 

lampa ogrodowa przy wejściu na działkę, 2 wyjścia na elewacji na lampy ogrodowe,
 ogrodzenie dzielące: panelowe, ocynkowane, z siatki o grubości 5 mm; 
 ogrodzenie frontowe: ocynkowe, malowana proszkowo + konstrukcja żelbetowa, 

otynkowana, opierzenia z blachy stalowej tytan-cynk, 
 brama wjazdowa: ocynkowa, malowana proszkowo, z napędem elektrycznym,
 zabudowa śmietnika: ogrodzenie ocynkowane, malowane proszkowo, 
 wykończenie dojść i podjazdów: kostka betonowa gr. 6,0 cm (dojście i podjazd);  

dojście szerokości 1,2 m, podjazd o wymiarach 3,0 x 6,0 m.



IZOLACJA TERMICZNA  BUDYNKU

 dach: wełna mineralna 35 cm (strop 15 cm + dach 20 cm),
 posadzka na gruncie: styropian EPS 100 (15 cm),
 ściany zewnętrzne: styropian 15 cm ,
 izolacja akustyczna stropów: styropian EPS 100 (5 cm).

IZOLACJE PRZECIWWODNE

 izolacja posadzki: papa termozgrzewalna + folia PE,
 izolacja ścian fundamentowych: masa rozcieńczana wodna Dysperbit.

INSTALACJE

Instalacja elektryczna:
 instalacja oświetlenia ogólnego i podstawowego,
 instalacja gniazd wtykowych 220 V prądu zmiennego,
 instalacja zasilania kuchenek elektrycznych,
 instalacja zasilania systemu c.o.,
 instalacja ochronna od porażeń prądem elektrycznym,
 skrzynka elektryczna jedna na budynek z dwoma licznikami.

Instalacja centralnego ogrzewania: Zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej. Źródłem ciepła 
dla budynku jest piec gazowy centralnego ogrzewania firmy Brötje, 2-funkcyjny z 
zamkniętą komorą spalania. Ogrzewanie grzejnikami konwektorowymi z głowicami 
termostatycznymi. Grzejniki białe, lakierowane.

Instalacja wodno-kanalizacyjna: Zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej. Odprowadzanie 
ścieków do kanalizacji miejskiej. Instalacje wykonane z rur z tworzywa sztucznego PVC. 
Odprowadzanie wód deszczowych na teren własnej działki do studni chłonnej usytuowanej
w narożniku działki, przesiąkalnej (podłoże żwirowe), z pokrywą betonową, średnica i 
głębokość 1m.

Instalacja domofonowa: wyjście przy furtce.

Instalacja telewizyjna: instalacja antenowa wyprowadzona na strych.

Wentylacja grawitacyjna: wc, kuchnia, łazienka.


