
Dodatkowe elementy wykończenia Domu 

Pkt.1 Zabudowa przestrzeni poddasza płytami OSB
-w rezultacie uzyskiwana jest duża powierzchnia strychu, która może zostać 
wykorzystana do przechowywania. 

2.800,00 ZŁ
Pkt.2 Wykonanie instalacji elektrycznej, alarmowej, telewizyjnej i internetowej (do 105 
punktów)

- Instalacja TV/Sat: rozprowadzenie przewodów do wszystkich sypialni i pokoju dziennego, puszki 
podtynkowe. Przygotowanie i wyznaczenie miejsca na rozdzielnie: internetową, telewizyjną i 
internetową. Wyprowadzenie przewodów nad dach, do miejsca montażu anten satelitarnych. 

- Instalacja alarmowa: rozprowadzenie przewodów do pokoju dziennego, korytarza, garażu i 
przedsionka. Wyprowadzenie przewodu do syreny zewnętrznej, przygotowane i wyznaczone miejsca na 
rozdzielnie i manipulatory. 

- Instalacja elektryczna: montaż szyn uziemiających, zerowych. Wykonanie połączeń i szyn 
wyrównawczych. Użycie kabli YdY 5*2,5 3,*2,5 3*1,5. Montaż puszek podtynkowych, rozdzielni 
elektrycznej podtynkowej w pełnym zakresie, osprzęt firmy Moeller. Lokalizacja punktów 
elektrycznych ustalana wraz z Zamawiającym. Dokonanie pomiarów elektrycznych i przygotowanie 
dokumentów do odbiory energetycznego. Bez syren, manipulatorów, czujek, gniazdek, lamp i 
włączników. 

12.500,00 ZŁ
Pkt.3 Montaż parapetów wewnętrznych

- Zakupienie i montaż parapetów wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach domu  
Z wyłączeniem okna w aneksie kuchennym, łazience na parterze, okien sypialni: lukarny i okna 
dachowego. 

1.700,00 ZŁ
Pkt.4 Wykonanie tynków wewnętrznych
- Wykonanie maszynowo gipsowe tynków wewnętrznych - lizakowane na gotowo, firmy Knauf lub Nida. 
- Wszystkie pomieszczenia z wyłączeniem łazienki parter i piętro, kotłowni (ściany przygotowywane pod 

płytki) 
- W opcji dodatkowej tynk cementowo - wapienny zacierany na gotowo mechanicznie na materiałach firmy 

Altol. 

13.500,00 ZŁ
Pkt.5 Wykonanie izolacji i zabudowa poddasza płytami karton - gips
- Izolacja skosów dachu i sufitu poddasza w części mieszkalnej wełną mineralną firmy Rotaflex 0,0439 

Lambda, dodatkowo folia paroizolacyjna. 
- Zabudowa skosów dachu i sufitów w pomieszczeniach poddasza części mieszkalnej, w systemie 

zabudowy lekkiej - na stelażach, pojedyncza płyta karton-gips firmy Norgips 12,5 mm. 
- Montaż włazu do przestrzeni poddasza. Zabudowa pionów kanalizacyjnych i wodnych, rozdzielni w 

kotłowni, zabudowa Geberit’ów. 

13.500,00  ZŁ
Pkt.6 Wykonanie instalacja wodno-kanalizacyjnej 
- Wykonana z materiałów typu PE PEX/AL/PEX, wraz z zaworami i rozdzielną, rozprowadzona zgodnie z 

schematem instalacji po uwzględnieniu ewentualnych sugestii klienta. 
- Wykonanie instalacji wody wewnętrznej z rozdzielnią główną w kotłowni. Rozprowadzona w technologii 

PEX do kuchni, łazienki na parterze i na piętrze oraz garażu i ogrodu. Zakończona zaślepkami.  
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- Kanalizacja doprowadzona i rozprowadzona po kuchni, łazienki na parterze i na piętrze, garażu i 
kotłowni. 

7.000,00 ZŁ
Pkt.7  Wykonanie izolacji posadzki 
- Na poziomie piętra izolowane styropianem EPS 100 o grubości 50 mm, dodatkowo folia. 
- Na poziomie parteru izolowane styropianem EPS 100 o grubości 150 mm, dodatkowo folia. 

5.000,00 ZŁ
Pkt.8  Wylewka posadzki betonowo - cementowej
- Wylewka z agregatu, zacierana mechanicznie. Kruszywo 0,2 0,3 Wojdal, cement Larfage, mikro zbrojenie 

polipropylenowe. 
5.500,00 ZŁ

Pkt.9 Montaż instalacji grzewczej
- Wykonana z materiału typu PE PEX/AL/PEX. Rozprowadzona od punktu pieca zlokalizowanego w 

kotłowni do rozdzielacza dolnego i górnego a następnie, w wersji ogrzewania podłogowego, do 
wszystkich pomieszczeń parteru z wyłączeniem pomieszczenia kotłowni i garażu.  

- Rozprowadzenie instalacji CO i podłączenie do kaloryferów wszystkich pomieszczeń piętra i garażu. W 
technologii PEX , bez pieca, kaloryferów, pomp i mieszaczy. 

13.500,00 ZŁ
Pkt.10 Wykonanie gładzi
- Wykonanie gładzi we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, z wyłączeniem garażu, ścian łazienek i 

kuchni przygotowanych pod płytki. 
18,00 ZŁ ZA M2 NETTO POWIERZCHNI 

Pomoc w zakupie wyposażenia  
Istnieje możliwość pomocy przy zakupie wyposażenia domu wraz z atrakcyjnymi rabatami.
Kupując produkty od rekomendowanych przez Nas Dystrybutorów mogą Państwo liczyć na niższe 
ceny dzięki korzystaniu z Naszej grupy rabatowej. Państwo mają pełną dowolność w sprawie 
wyboru elementów zgodnych z własnymi oczekiwaniami odnośnie wyglądu i designu jednocześnie 
korzystając z niższych cen u współpracujących z Nami Dystrybutorów. 
Dotyczy to w szczególności poniższych elementów:

1.Grzejniki dolno-zasilane
2.Toalety do zabudowy typu Geberit
3.Piec CO
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