
Katowice, ul. Książęca

STANDARD PRAC WYKOŃCZENIOWCYH
W LOKALU MIESZKALNYM
PREMIUM

Przedstawiona aranżacja lokalu jest przykładowa, rysunki w tym zakresie mają charakter poglądowy oraz informa-
cyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rozmieszczenie przyborów sanitarnych, elektrycznych i 
wyposażenia zostało podane zgodnie z projektem, podczas realizacji prac budowlanych mogą wystąpić zmiany.

Biuro Sprzedaży Mieszkań
Osiedle Franciszkańskie

Kijowska 44
40-754 Katowice

wyjątkowe  
otoczenie

wiarygodny
inwestor

twoje Mdogodne 
finansowanie

nowoczesna
architektura

Istnieje możliwość zastosowania rozwiązań i materiałów zamiennych, to jest za-
stąpienie poszczególnych rozwiązań lub materiałów zaprezentowanych innymi 
materiałami lub rozwiązaniami, o ile nie będą one gorszej jakości od tych, których 
zastosowanie przewidziano pierwotnie.

franciszkanskiepoludnie.pl

okna
• Współczynnik termoizolacyjności       
 termicznej: U= 0,9 - 1,1 W/ m2K
• Współczynnik izolacyjności   
 akustycznej: minimum Rw=32 dB.
• Pakiet zespolony trzyszybowy
• Profil minimum 5-komorowy.
• Rolety zewnętrzne 
 ze sterowaniem elektrycznym 

w mieszkaniach parterowych.

ogrzewanie
 • Grzejniki płytowe firmy Kermi.

drzwi 
• Drzwi producenta Porta lub Dierre.
  Klasa odporności na włamania: 
 minimum RC3.
• Domofon z funkcją dzwonka, 
 możliwość zmiany na wideofon.

wentylacja
• Mechaniczna 
 i grawitacyjna.

klimatyzacja
• Instlacja przygotowana
 pod montaż klimatyzacji.

taras/balkon
• Nowoczesna barierka szklana/z siatki cięto -ciągnionej.
• Przesłony pomiędzy tarasami i balkonamii, 
 pozwalające zachować prywatność.
• Wykończenie płytką szara 60x60.
 •
 
Oświetlenie zewnętrzne oraz gniazdka elektryczne.

inteligentny
dom Fibaro
 •  Pakiet podstawowy 
 w standardzie wyposażenia. 



Katowice, ul. Książęca

STANDARD PRAC WYKOŃCZENIOWCYH
W LOKALU MIESZKALNYM
STANDARD

Przedstawiona aranżacja lokalu jest przykładowa, rysunki w tym zakresie mają charakter poglądowy oraz informa-
cyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rozmieszczenie przyborów sanitarnych, elektrycznych i 
wyposażenia zostało podane zgodnie z projektem, podczas realizacji prac budowlanych mogą wystąpić zmiany.

Biuro Sprzedaży Mieszkań
Osiedle Franciszkańskie

Kijowska 44
40-754 Katowice

wyjątkowe  
otoczenie

wiarygodny
inwestor

twoje Mdogodne 
finansowanie

nowoczesna
architektura

Istnieje możliwość zastosowania rozwiązań i materiałów zamiennych, to jest za-
stąpienie poszczególnych rozwiązań lub materiałów zaprezentowanych innymi 
materiałami lub rozwiązaniami, o ile nie będą one gorszej jakości od tych, których 
zastosowanie przewidziano pierwotnie.

franciszkanskiepoludnie.pl

klimatyzacja
• Możliwość instalacji.

wentylacja
• Mechaniczna 
 i grawitacyjna.

balkon
• Nowoczesna barierka z siatki cięto -ciągnionej.
• Przesłony pomiędzy tarasami i balkonamii, 
 pozwalające zachować prywatność.
• Wykończenie płytką szara 60x60.
 •
 
Gniazdka elektryczne.

okna
• Współczynnik termoizolacyjności      

 

 termicznej: U= 0,9 - 1,1 W/ m2K
• Współczynnik izolacyjności 

  

 akustycznej: minimum Rw=32 dB.
• Pakiet zespolony trzyszybowy
• Profil minimum 5-komorowy.
 

 

ogrzewanie
 • Grzejniki płytowe firmy Kermi.

inteligentny
dom Fibaro
 • Możliwość instalacji.

drzwi 
• Drzwi producenta Porta lub Dierre.
  Klasa odporności na włamania: 
 minimum RC3.
•

•

 Domofon z funkcją dzwonka, 

Odporność ogniowa: EI30 w wybranych mieszkaniach. 
 możliwość zmiany na wideofon.

• Rolety zewnętrzne 
 ze sterowaniem elektrycznym 

w mieszkaniach parterowych.


