A P A R T A M E N T Y

KAS ZUBSKA13
Standard lokalu mieszkalnego
W NASZEJ KAMIENICY ZNAJDUJE SIĘ 19 KOMFORTOWYCH,
PRZESTRONNYCH MIESZKAŃ Z FUNKCJONALNYMI I STARANNIE ZAPROJEKTOWANYMI WNĘTRZAMI. ENERGOOSZCZĘDNE,
OKNA ORAZ BALKONY I OBSZERNE LOGGIE GWARANTUJĄ
KAŻDEMU MIESZKAŃCOWI POCZUCIE PRZESTRZENI.

1.Tynki wewnętrzne / Ściany i stropy wykonane z
tynków gipsowych. W łazience tynk wykończony „na
ostro”.
2.Podłogi / Wylewki cementowe zatarte na gładko,
w jednym poziomie w całym mieszkaniu.
3.Stolarka okienna i balkonowa / Duże,
wysokiej jakości okna i drzwi balkonowe z PCV o
nietypowych wymi-arach, uchylno - rozwieralne,
zespolonym zestawem dwuszybowym (szyba
niskoemisyjna) o współczynniku przenikania ciepła
U=1,0 W/m²K.
4.Stolarka wejściowa / Drzwi wejściowe do
mieszkań, atestowane, antywłamaniowe, minimum
klasy A, w natural-nej okleinie. System klucza
centralnego typu Master Key lub równoważny.
5.Parapety zewnętrzne / Parapety zewnętrzne z
blachy powlekanej.
6.Parapety wewnętrzne / Parapety wewnętrzne
z konglomeratu.
7.Balkony i Tarasy / Podłogi: wylewki cementowe
zatarte na gładko z okładzinami wykonanymi z płytek
ceramicznych. Balustrady: balustrady systemowe.
W mieszkaniu na parterze budynku balkony
poszerzone dodatkowo o indywidualne ogródki
wygrodzone balustradą systemową.

8.Instalacja
elektryczna
wewnętrzna
/
Instalacja
indywidualnie
opomiarowana,
z
zabezpieczeniem różnico-wo-prądowym i osprzętem
(gniazda 230V, przełączniki, wypust 3-fazowy do
podłączenia kuchenki z płytą ceram-iczną),wg
projektu
9.Instalacja wodna wewnętrzna / Instalacja
indywidu-alnie opomiarowana, wykonana z rur z
tworzywa sztuczne-go, wykonane podejścia do
urządzeń i armatury, bez białego montażu.
10.Instalacja grzewcza / Eleganckie grzejniki
stalowe, płytowo konwektorowe za wyjątkiem
łazienek. W łazienkach grzejnik drabinkowy
11.Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna /
Instalacja z rur z tworzywa sztucznego, wykonane
podejścia do urządzeń, bez białego montażu.
12.Instalacja telefoniczna i internetowa /
Wewnątrz budynku okablowanie strukturalne
zakończone
gniazdami
telefonicznymi
i
internetowymi.
13. Instalacja wideofonowa / Doprowadzona do
każdego mieszkania z wideofonem obsługującym
główne drzwi wejściowe do budynku/klatki
schodowej oraz furtki.
14. Instalacja antenowa / Okablowanie wewnątrz
budyn-ku, doprowadzone do każdego pokoju.
15.Wentylacja mieszkań / Instalacja wentylacyjna
grawi-tacyjna.
16.Wysokość mieszkań / Wszystkie mieszkania o
ponad-standardowej wysokości.

Biuro sprzedaży

Kontakt

Więcej o inwestycji

WTK Invest sp. z o.o.
ul. Kaszubska 8, 85-048 Bydgoszcz

Telefon: (+48) 797 570 111
E-mail: biuro@kaszubska13.pl

www.kaszubska13.pl
facebook.com/kaszubska13

Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 kc. Podana powierzchnia użytkowa może ulec zmianie, numeracja mieszkań jest numeracją katalogową.

