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Wysokość apartamentów z antresolą - wysokość drugich poziomów apartamentów na 2 piętrze różni się w zależności od 

skosów dachu w danym lokalu

- maksymalna wysokość: 3,5m

Wysokość powierzchni mieszkalnych 

2,7 m
- 20 cm powyżej standardowej wysokości nowobudowanych mieszkań (2,5m)

- zwiększona objętość mieszkań

- wyższa wysokość zgodnie z duchem „mieszkania w klimacie kamienicy”

- dotyczy:

- mieszkań na 1 piętrze

- pierwszych poziomów apartamentów na 2 piętrze

Wysokość lokali usługowych wysokość: 3,2 m
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Ścianki wewnętrzne w lokalu bloczki z betonu komórkowego, tynki mokre, mieszane bez malowania i gruntowania

Ścianki wewnętrzne działowe, w łazience/wc ściany z bloczków betonu komórkowego

Ściany wydzieleń międzylokalowych ściany z bloczków silkat

Tynki ścian i sufitów tynki mokre, mieszane , zatarte na ostro, bez gruntowania i malowania

Podłoża pływające, wylewka betonowa na styropianie

Okna i drzwi balkonowe stolarka okienna PCV od zewnątrz w okleinie drewnopodobnej, od wewnątrz kolor 

biały, profil 6 komorowy szklony zestawem dwuszybowym ,szprosy „wiedeńskie” 

wąskie naklejane na zewnętrznej stronie, szprosy górne klejone z dwóch stron okna, 

nawiewniki w części ram okiennych

Parapety konglomerat kolor beżowy

Drzwi wejściowe do lokali typu „gerda”;

Drzwi wewnętrzne otwory przygotowane do montażu ościeżnic i drzwi, ościeża bez tynku

Stan deweloperski

4



Zamojska od Nowa
STANDARD WYKOŃCZENIA

Wysokość pomieszczeń
1

Lokale mieszkalne (2/2)
2

Części wspólne
3

Garaż i komórki lokatorskie
4

Zagospodarowanie terenu
5

Instalacje w lokalach mieszkalnych a) Centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, instalacja zasilana:

piecyk c.o./ c.w. gazowy indywidualny dla każdego lokalu,  grzejniki z zaworami 

termostatycznymi, w  łazienkach grzejnik rurowy drabinkowy, indywidualne 

opomiarowania w szafkach zabudowanych w strefie komunikacji ogólnej

b) Instalacja wodno –kanalizacyjna:

instalacja wodociągowa z rozprowadzeniem do przyborów, opomiarowana 

indywidualnymi wodomierzami. Instalacja kanalizacyjna w podejścia w podbudowach 

posadzek i ścianach (bez armatury)

c) Wentylacja: mechaniczna nawiewowo-wywiewna o działaniu ciągłym

d) Instalacja elektryczna:

podtynkowa, z zabezpieczeniem anty porażeniowym,  tablica mieszkaniowa (TM) 

wewnątrz na ścianie nad drzwiami wejściowymi wraz z osprzętem (gniazda, wyłączniki)

Inne dotyczące antresoli podłoża j.w., dach (sufit) wykończony płytą „gk” na ruszcie stalowym systemowym, bez 

schodów wewnętrznych i balustrady

Inne a) Balkony: z płyty żelbetowej, posadzka z gresu mrozoodpornego, z balustradą

stalową ażurową w kolorze grafitowym

b) RTV:  zaprojektowano instalację telewizji antenowej naziemnej (zbiorcza antena 

sygnału i doprowadzenie poprzez wzmacniacze do gniazd abonenckich w 

mieszkaniach). W celu ochrony przed wandalizmem zaprojektowano system 

monitoringu CCTV zintegrowany z instalacją RTV

c) Telefon / internet: rurarz pod gniazdo wg lokalizacji z dokumentacji

d) Domofon/dzwonek: kompletne, w oparciu o cyfrowy system Matibus SE , unifony

zainstalowane w mieszkaniach
5
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Ściany konstrukcyjne a) Zewnętrzne: 

- konstrukcja mieszana z elementami ścian monolitycznych żelbetowych i murowanych

z bloczków betonu komórkowego 

- izolacja termiczna: styropian, tynk elewacyjny, 

b) Wewnętrzne: 

- z bloczków silikatowych

Stropy płyta żelbetowa

Ściany wewnętrzne niekonstrukcyjne bloczki silikatowe

Architektura budynku, elewacja a) Bryła budynku - zaprojektowana jako forma zwartą i prostą w nawiązaniu do 

istniejącej sąsiedniej zabudowy historycznej. Zaakcentowane naroża budynku poprzez 

zaokrąglenia naroży . Elementy poziome elewacji oraz boniowanie zaprojektowane z 

zachowaniem ciągłości gzymsów zabudowy sąsiedniej

b) Ściany zewnętrzne budynku oraz mury oporowe zlokalizowane na terenie działki 

objętej inwestycją zaprojektowane z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym w 

kolorze jasnym beżowym. Mury oporowe , boniowanie kondygnacji parteru , pilastry i 

płyciny międzyokienne oraz część gzymsów w kolorze ciemno beżowym. Gzymsy 

elewacji , zaprojektowano jako gotowe elementy z piany poliuretanowej z 

wykończeniem tynkiem cienkościennym w kolorze jak wyżej i wykończonych od góry 

obróbką blacharską wykonaną z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

Konstrukcja układ konstrukcyjny mieszany z elementami ścian i trzpieni monolitycznych
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Posadzki - korytarze, klatki schodowe i spoczniki: płytki gresowe,

- pomieszczenia gospodarcze (komórki lokatorskie): podłoża cementowe

Drzwi drzwi zewnętrzne klatek schodowych przeszklone z okleiną profili w kolorze 

orzechowym

Hole wejściowe, przedsionki - tynk gipsowy maszynowy, malowany

- skrzynki na listy ze stali malowanej proszkowo

Dach - dach wielospadowy

- konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-płatwiowa wykonana z drewna sosnowego 

konstrukcyjnego

- wykończony blachą płaską na rąbek stojący w kolorze grafitowym

- ocieplenie dachu stanowi wełna mineralna o grubości 25 cm

- izolowany folią wiatroizolacyjną od góry i folią paroizolacyjną od dołu

- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

- obróbki blacharskie przy kominach i gzymsach wykonane z blachy powlekanej w 

kolorze grafitowym

- obróbki przy oknach połaciowych systemowe w kolorze dachu

Klatki schodowe - tynk gipsowy maszynowy, malowany

- balustrady wewnętrzne stalowe

Windy winda w 1-szej klatce, elektryczna do poziomu garażu
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Posadzka kostka brukowa

Drzwi / bramy drzwi stalowe zgodne z wymaganiami pożarowymi do przedsionków p.poż. 

i pomieszczeń technicznych, brama do garażu wielostanowiskowego podziemnego 

segmentowa, pełna, automatyka otwierana pilotem

Instalacje a) wentylacja (garaż podziemny) mechaniczna z detekcją gazu LPG i tlenku węgla 

b) elektryczna: kompletna z osprzętem i oprawami

c) przeciwpożarowa: z hydrantami wewnętrznymi

Ściany zewnętrzne konstrukcyjne i słupy żelbetowe monolityczne w naturalnej strukturze, bez tynku i malowania

Stanowiska parkingowe podłoże z kostki brukowej na płycie żelbetowej dennej, oznaczone liniami poziomymi

Komórki lokatorskie 

(pomieszczenia gospodarcze )

posadzka cementowa, instalacja oświetleniowa, ściany nietynkowane, drzwi, wentylacja 

mechaniczna wywiewna
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Teren - nawierzchnie utwardzone ciągów pieszo-jezdnych zaprojektowano z kostki brukowej 

w kolorze szarym, ciągi piesze zaprojektowano z płyt betonowych w kolorze piaskowym

- od strony podwórka działka ogrodzona ogrodzeniem prostym z elementów stalowych 

ażurowych w kolorze grafitowym oraz w części cokołowej murkiem oporowym w 

kolorze elewacji. 

- wzdłuż ogrodzenia nasadzenia ozdobnych drzew i krzewów

- od strony północnej działka graniczy z terenem zielonym. Wzdłuż budynku od tej 

strony zaprojektowano ciąg pieszy łączący ulice Zamojską i Farbiarską stanowiący 

dojście do i handlowo-usługowych w poziomie parteru

- wjazd na działkę zaprojektowano od ul. Farbiarskiej, natomiast wejście do budynku 

dla mieszkańców od ul. Zamojskiej

- na terenie działki zaprojektowano nawierzchnie utwardzone i zjazd do garażu 

podziemnego

- w celu zniwelowania różnicy terenu zaprojektowano murki oporowe przy granicy z 

działkami sąsiednimi od podwórka oraz przy zjeździe do garażu

- działka posiada dostęp do drogi publicznej od strony ul. Farbiarskiej i Zamojskiej

Instalacje i przyłącza zewnętrzne zaprojektowano przyłącze: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej z 

przepompownią, gazowe, teletechniczne oraz elektroenergetyczne.



516 322 555

sprzedaz@zamojskaodnowa.pl

Zamojskaodnowa.pl

ul. Zamojska 8, Lublin
(na terenie budowy inwestycji, wjazd od ul. Farbiarskiej, 

na tyłach dawnego budynku RUCH-u)

Telefon:

E-mail:

WWW:

Biuro Sprzedaży:

Zamojska od Nowa
DANE KONTAKTOWE


