
Parkowe Wzgórze Sp. z o.o. 

ul. Bielska 224 

32-652 Bulowice

NIP 5492462363 

Standard wykończenia

TECHNOLOGIA
WYKONANIA

� Fundamenty – żelbetowe
� Ściany zewnętrzne warstwowe, murowane z  bloczków 

silikatowych gr. 24 cm, ocieplone od strony zewnętrznej
� Ściany wewnętrzne nośne - murowane z  bloczków 

silikatowych gr 24cm
� Ściany między lokalowe akustyczne, wg normy
� Stropy –żelbetowe monolityczne typu filigran
� Schody –żelbetowe monolityczne
� Stropodach –żelbetowy monolityczny typu filigran z 

ocieplony styropianem z warstwą spadkową. Poszycie dachu
z membrany dachowej.

� Elewacje – wykończone  metodą lekką mokrą z tynkiem 
akrylowym lub silikatowym, częściowo płytki betonowe lub 
płyty kompozytowe; ocieplenie ścian styropianem

STANDARD
PRAC

Wykończenie części wspólnych:
�Tynki wewnętrzne cementowe
�Posadzka z płytek gresowych lub granitowych
�Ściany i sufity malowane w kolorze lub tynk ozdobny
�Stolarka okienna – PCV
�Stolarka drzwiowa:
- drzwi wejściowe do budynku – z profili aluminiowych 

przeszklone,
- drzwi do pomieszczeń technicznych – stalowe
- drzwi do mieszkań o utrudnionym wejściu
� Indywidualne liczniki zużycia mediów
�Winda osobowa

Mała architektura:
�Drogi wewnętrzne, parkingi i chodnik - kostka brukowa, 

betonowa

LICZBA LOKALI
� 60 lokali mieszkalnych w Budynku I
� 55 lokali mieszkalnych w Budynku II

LICZBA MIEJSC
GARAŻOWYCH

I

� 5  miejsc garażowych (zewnętrznych)
� 83 miejsc postojowych (zewnętrznych)
� 50 miejsc postojowych (w garażu podziemnym)
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POSTOJOWYCH
DOSTĘPNE

MEDIA

� Woda
� Ogrzewanie z sieci ciepłowniczej
� Internet
� Prąd
� Kanalizacja sanitarna i deszczowa

DOSTĘP DO
DROGI

PUBLICZNEJ

� Dostęp z ulicy Legionów
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