
Standard Wykończenia i wyposażenie lokalu w Budynku wielorodzinnym „Villa Mars”  przy ul. Naddnieprzańskiej 6 w Warszawie

Mieszkania:
Drzwi wejściowe  - antywłamaniowe, fornirowane lub w okleinie drewnopodobnej, typu Gerda / Witex /KeyLock.
Sufity – tynk gipsowy kat. III, jednokrotnie malowany na biało (gruntowanie),
Ściany działowe: z betonu komórkowego, tynk gipsowy kat. III, jednokrotnie malowany na biało (gruntowanie),
Podłogi  - wylewka betonowa
Okna/ drzwi balkonowe - Okna PCV rozwierano-uchylne,  typu KBE, jednostronna okleina w kolorze szarym/drewnopodobna,  nawietrzaki  higrosterowane, na życzenie klienta możliwość zabezpieczenia antywłamaniowego (okucia, szklene P2-P4)
Rolety antywłamaniowe - na parterze budynku, kolor srebrny/szary, montaż podtynkowy.

Klatka schodowa:
Ściany, sufity: tynki gipsowe, malowane na kolor ciepło szary
Balustrady: stalowe, malowane proszkowo
Drzwi wejściowe i w przedsionku: aluminiowe, malowane na kolor RAL 9007 (srebrzystoszary), szklone szkłem zespolonym
Oświetlenie: świetlówkowe oprawy aluminiowe, sterowanie czujnikiem zmierzchowym. Wybrane oprawy z zasilaniem awaryjnym.
Drzwi pomieszczeń technicznych, składzików: stalowe, ocynkowane, w kolorze szarym.

Dźwig osobowy (winda): 
Dźwig w dylatowanym, izolowanym akustycznie szybie. Kabina o wymiarach min.110x140cm. Przystanek na poziomie garażu podziemnego.  Producent: Kone /Otis/GMV/Lift.
Garaż podziemny: 
Posadzka: beton gładzony/szlifowany, impregnowany,  zabezpieczony przed pyleniem
Instalacje: Wentylacja mechaniczna, Instalacje elektryczne, wod.kan, p.poż wymagane przepisami., 
Brama wjazdowa: segmentowa, otwieranie elektryczne, zdalnie sterowane pilotem.
Rampa zjazdowa: betonowa, karbowana. Zjazd oświetlony.

Komórki lokatorskie
Na poziomie garażu podziemnego. Powierzchnia ok.2,2m2.
Ściany:  murowane lub z elementów stalowych wypełnionych siatką. 
Posadzka: beton gładzony/szlifowany, impregnowany,  zabezpieczony przed pyleniem
Drzwi: metalowe pełne lub z wypełnieniem siatką. 

 Infrastruktura terenu:
Chodnik: dojście do budynku bez przeszkód architektonicznych. Nawierzchnia z kostki betonowej/terazzo.
Oświetlenie zewnętrzne: przy klatce schodowej oraz oświetlenie nocne budynku oprawami LED wbudowanymi w teren.
Śmietnik: wbudowany, dostępny z rampy zjazdowej oraz z wnętrza garażu oraz  Zamykany drzwiami, wentylowany mechanicznie, o powierzchniach zmywalnych.

Konstrukcja budynku
Fundamenty: monolityczna płyta żelbetowa.
Ściany konstrukcyjne: bloczki silikatowe typu „Silka” gr 24cm.
Stropy: monolityczne, żelbetowe, w mieszkaniach podłoga pływająca.
Dach:  płaski,  stropodach  na płycie żelbetowej.
Elewacje:
Parter:  okładzinowe cegły  klinkierowe oraz tynki akrylowe typu „Dryvit”
Piętra: szlachetne tynki mozaikowe oraz tynki akrylowe typu „Dryvit”.
Instalacje:
Ogrzewanie: Wspólna kotłownia gazowa na potrzeby ogrzewania (CO) oraz przygotowania ciepłej wody.
Grzejniki: panelowe, z zaworami i głowicami termostatycznymi w pokojach oraz „drabinkowe” w łazienkach.
Instalacje wodne i kanalizacyjne: wykonane z PCV, PE lub PP, w rurach osłonowych, rozprowadzone i przygotowane pod „biały montaż” (bez „białego montażu”),

Instalacje elektryczne: Tablice licznikowe w poziomie garażu podziemnego. Tablice lokalowe (w mieszkaniach) wpuszczone w ścianę. Instalacje zabezpieczone wyłącznikami różnico-prądowymi. Osprzęt ramkowy typu Polo Optima/Berker „Kwadrat”.

Instalacja wideofonowa: panel przywoławczy przy wejściu do budynku. Kamera kolorowa, z opcją obrazy w podczerwieni. Jedna jednostka („słuchawka”)w lokalach mieszkalnych.
Instalacja teleinformatyczna: 1 gniazdo w pokoju
Instalacja RTV:  1 gniazdo w pokoju.





