PULSAR
I
RODZINNY DOM PARTEROWY
Dom parterowy, niepodpiwniczony, z gara¿em 1-stanowiskowym,
o prostej konstrukcji, przeznaczony dla 3-4 osobowej rodziny.

www.osiedle-kociolki.pl
tel. 67 255 12 01, 515 129 287

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, z przylegaj¹cym gara¿em
jednostanowiskowym oraz tarasem rekreacyjnym.
Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej.
Technologia wykonania – tradycyjna.
Œciany murowane.
Strop podwieszany.

Zaopatrzenie budynku w media:
woda
œcieki sanitarne

woda deszczowa
energia elektryczna
ciep³o

– z sieci wiejskiej,
– przydomowa oczyszczalnia
œcieków z drena¿em
rozs¹czaj¹cym.
– odprowadzona
powierzchniowo,
– z sieci energetycznej,
– z w³asnej kot³owni opalanej
ekogroszkiem lub drewnem.

Instalacje wewnêtrzne:
elektryczna,
wody zimnej,
wody ciep³ej,
kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania.
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2. ROZWI¥ZANIA KONSTRUKCYJNE
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Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówk¹ Wenecja (kolorystyka wg wzornika
producenta) z uwzglêdnieniem zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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£awy fundamentowe ¿elbetowe. Œciany fundamentowe
murowane z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej.
Œciany zewnêtrzne z bloczków z betonu komórkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej.
Œciany wewnêtrzne konstrukcyjne z bloczków z betonu
komórkowego na zaprawie cementowo–wapiennej.
Œciany dzia³owe z bloczków z betonu komórkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej.
Strop nad parterem – podwieszany.
Schody zewnêtrzne i taras z kostki betonowej.
Przewody wentylacyjne – z pustaków ceramicznych
wentylacyjnych.
Przewody spalinowe – z pustaków spalinowych
systemowych, ceramicznych.

3. IZOLACJE
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma œcian - papa termozgrzewalna.
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod³óg na gruncie- folia budowlana PE.
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa œcian fundamentowych zewnêtrznych.
Izolacja termiczna œcian zewnêtrznych – styropian 12 cm.
Izolacja termiczna œcian fundamentowych – styropian 10 cm.
Izolacja termiczna pod³óg parteru – styropian 10 cm.
Izolacja termiczna poddasza – we³na mineralna 25 cm.

4. WYKOÑCZENIE WNÊTRZ
Tynki wewnêtrzne gipsowe na œcianach i sufitach.
Powierzchnie œcian w ³azienkach i WC przygotowane do wykoñczenia glazur¹, pozosta³e powierzchnie
œcian tynk.
Pod³ogi – szlichty cementowe przygotowane pod wykoñczenie.
Pod³oga w kot³owni wykoñczona p³ytkami gresowymi, z wbudowan¹ kratk¹ œciekow¹.
Drzwi wewnêtrzne do kot³owni stalowe,
o
okleinowane.
Pomieszczenia oddawane bez wierzchnich warstw pod³ogowych, parapetów
wewnêtrznych, bia³ego monta¿u, glazury i drzwi wewnêtrznych (z wyj¹tkiem drzwi zewnêtrznych, do gara¿u
i kot³owni).

5. WYKOÑCZENIE ZEWNÊTRZNE
Wykoñczenie elewacji: na œcianach zewnêtrznych ocieplanych styropianem metod¹ lekk¹ mokr¹ – tynk
cienkowarstwowy w kolorze bia³ym.
Cokó³ wokó³ budynku wykoñczony tynkiem ozdobnym systemowym – imitacja ceg³y (meldolfer).
Nawierzchnia tarasu, schodów zewnêtrznych wykoñczona p³ytkami betonowymi (melan¿).
Okna i drzwi balkonowe PCV w kolorze bia³ym o wspó³czynniku U od 1.25 W/m 2K do 1.35 W/m2K producent
Drutex. Parapety okienne zewnêtrzne z p³ytek klinkierowych. Drzwi wejœciowe stalowe okleinowane.
Brama segmentowa ocieplona w kolorze drzwi zewnêtrznych z napêdem elektrycznym (w komplecie 2
piloty). Rynny, rury spustowe – metalowe systemowe Flamingo.
Dach kryty wysokiej klasy blachodachówk¹ segmentow¹ Wenecja firmy BUD-MAT (50 lat gwarancji)
w kolorze zgodnym z za³o¿eniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg wzornika
producenta.
Wokó³ budynku opaska ¿wirowa.

6. INSTALACJE WEWNÊTRZNE
Instalacje elektryczne z obwodami trójfazowymi dla gara¿u i zasilania kuchenki elektrycznej, obwodami
gniazd wtyczkowych i oœwietlenia oraz z obwodami do zasilania wewnêtrznych i zewnêtrznych instalacji
i urz¹dzeñ elektrycznych technicznych (napêd bramy gara¿owej, puszka pod³¹czeniowa do oœwietlenia
dzia³ki, wypusty na gniazdo wtyczkowe i na oprawy oœwietleniowe na elewacji), poprowadzonymi
w budynku podtynkowo.
Tablica rozdzielcza – natynkowa, wyposa¿ona w zabez pieczenia nadmiarowo pr¹dowe i wy³¹czniki
ró¿nicowopr¹dowe dla poszczególnych obwodów, ochronniki przepiêciowe i g³ówny roz³¹cznik.
Instalacje teletechniczne sk³adaj¹ siê z instalacji telewizyjnej (2 gniazda) i informatycznej (3 gniazda).
Instalacja zimnej wody prowadzona w warstwach przygotowanych i bruzdach œcian z podejœciami pod
przybory sanitarne oraz pod zawory czerpalne. Instalacja ciep³ej wody u¿ytkowej budynku zasobnik c.w.u.
o pojemnoœci ok. 120 litrów, nie posiada cyrkulacji c.w.u. Kanalizacja wykonana z rur z tworzyw sztucznych.
Instalacja centralnego ogrzewania – piec z podajnikiem na ekogroszek. Instalacja z rur polipropylenowych
giêtkich w uk³adzie rozdzielaczowym. Grzejniki c.o. Purmo typu Compact z zestawem przy³¹czeniowym.
W ³azienkach i WC grzejniki drabinkowe wyposa¿one w zawory termostatyczne.
Przewody spalinowe z kszta³tek systemowych. Przewód nawiewny do kominka z rury PCV poprowadzony
pod warstwami pod³ogowymi i wyprowadzony kana³em typu „Z” na elewacjê.
Pomieszczenia oddawane bez tzw. bia³ego monta¿u sanitarnego, opraw oœwietleniowych.
Prze³¹czniki elektryczne i gniazda wtykowe Legrand Cariva.

*Zakres prac to¿samy z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym dla tego budynku autorstwa DOMuS- DOM u SNIECHOWSKICH
z zastrze¿eniem, i¿ u¿yte do budowy tego budynku materia³y budowlane i technologie bêd¹ zgodne b¹dŸ podobne z zapisami tego projektu.
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DOMuS - DOM u SNIECHOWSKICH
P R O J E K T YD O M Ó WJ E D N O R O D Z I N N Y C H

55-114 Wisznia Ma³a MALIN ul.G³ówna 52, tel.(71)356-80-50, fax (71)359-02-87
www.domus.wroc.pl

