STANDARD
Informacje ogólne o inwestycji Wille Justowskie
• Realizowane zamierzenie inwestycyjne polega na budowie osiedla domów, w tym pięciu budynków jednorodzinnych dwulokalowych
(nr A, B, C, D i E) z garażami wolnostojącymi oraz dwóch budynków jednorodzinnych wolnostojących (nr F i G) z garażami
dwustanowiskowymi
• Całość prac realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr 71/8, 71/9, 71/10, 71/11, 71/12, 71/13, 71/14 i 71/15, obręb
nr 7 (Krowodrza), położonych przy ul. Wiosennej 22 w Krakowie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nr
743/6740.1/2021 wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa.
• Łączna powierzchnia działek wchodzących w skład inwestycji wynosi 5.477 m2.
• W centralnej części terenu inwestycji (działka 71/8) zlokalizowano kameralną ulicę wykończoną z nawierzchnią z kostki brukowej,
zapewniającą wygodne dojście i dojazd do każdego z domów, jak również przewidziano na niej 3 miejsca postojowe dla gości, oraz
budynek śmietnika.
• Budynki zostaną przyłączone do miejskich sieci: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, energii elektrycznej. Deweloper
uzyskał już odpowiednie warunki przyłączeniowe oraz zawarł umowy z gestorami ww. sieci.
• Odwodnienie terenu realizowane będzie poprzez odwodnienia liniowe z wykorzystaniem zewnętrznej pompowni wód deszczowych
i rurociągów tłocznych – zrzut do zbiornika retencyjnego,
• Na wspomnianej ulicy wewnętrznej będą umieszczone latarnie
• Teren inwestycji zostanie ogrodzony zgodnie projektem zagospodarowania
• Przewiduje się również wykonanie nasadzeń zastępczych nowych drzew: grab pospolity (28 szt.) oraz kasztanowiec czerwony (10 szt.),
natomiast na dachach budynków przewidziano warstwę „zieloną” w postaci murawy kseroterminczej. Na terenie zielonym wokół domów
przewiduje się trawę z siewu.
• Wszystkie budynki będą realizowane i oddane do użytkowania w tym samym czasie.
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STANDARD
Opis standardu budynków
Budynki zostaną wykończone w standardzie deweloperskim, do dalszego wykończenia przez Nabywców.

Konstrukcja
• Konstrukcję nośną budynków stanowić będzie układ żelbetowych i murowanych ścian z bloczków ceramicznych oraz żelbetowych
słupów i belek.
• Fundamenty – ławy i ściany fundamentowe żelbetowe zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową
• Stropy monolityczne żelbetowe,
• Dach płaski w postaci stropodachu odwróconego w technologii dachu zielonego
• Ściany murowane z bloczków ceramicznych gr. 18,8 cm.

Elewacja i wykończenie zewnętrzne
• Projekt przewiduje utrzymanie harmonijnej linii całego osiedla z użyciem okładziny drewnianej w kolorze naturalnego drewna oraz
grafitu, klinkieru (budynki F i G) jak również tynku silikatowego w kolorze białym
• Strefa cokołowa będzie wykończona w tynku mozaikowym
• Pod wierzchnią warstwą elewacji umieszczona będzie izolacja termiczna ze styropianu
• Attyki, daszki i parapety zewnętrzne wykonane będą z blachy stalowej powlekanej
• Okna w konstrukcji aluminiowej z pakietem trzyszybowym wyposażone w kontaktrony (magnetyczny czujnik informujący o otwarciu lub
uchyleniu okna) oraz czujniki zbicia
• Posadzki balkonów wykończone płytami tarasowymi na wspornikach dystansowych
• Balustrady zewnętrzne przeszklone – aluminiowe malowane proszkowo.
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STANDARD
Strefa wejścia do budynków i na teren każdej z działek
• Drzwi wejściowe do budynków mieszkalnych antywłamaniowe, aluminiowe przeszklone przy użyciu szkła bezpiecznego
• Brama wjazdowa do garażu jednodzielna, otwierana automatycznie przy pomocy pilota
• Wideofon i skrzynka na listy przy wejściu na teren każdej z działek

Instalacje - w budynkach przewidziano instalacje wewnętrzne:
• wodno-kanalizacyjną
• centralnego ogrzewania – przy użyciu ogrzewania podłogowego i grzejników drabinkowych w łazienkach
• gazową z kotłem kondensacyjnym
• wentylacji mechanicznej z rekuperacją – na parterze prowadzona w warstwie posadzki a na piętrze pod sufitem w zabudowie g-k
• energii elektrycznej z oświetleniem zewnętrznym oraz zasilaniem dla płyty kuchennej
• odgromową
• teletechniczną
• rozprowadzenie rurażu pod montaż klimatyzacji do salonu oraz sypialni głównej

Wykończenie ścian i posadzek:
• ściany w pokojach oraz sufity wykończone w tynku gipsowym bez malowania
• w łazienkach i WC tynk wykonany na ostro pod płytki
• posadzki cementowe zbrojone włóknem polipropylenowym
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STANDARD
Dodatkowo w trosce o zapewnienie odpowiedniego komfortu dla przyszłych
mieszkańców zapewniamy:
• instalację alarmową oraz okablowanie z podejściami do 4 szt. kamer zewnętrznych, syreny alarmowej oraz klawiatury sterującej (montaż
urządzeń po stronie Nabywcy)
• możliwość podłączenia do instalacji energii elektrycznej przekaźników i systemu inteligentnego domu sterującego instalacją alarmową,
klimatyzatorami wewnętrznymi, centralnym ogrzewaniem, wentylacją oraz bramą garażową
• montaż na dachu kabla elektrycznego umożliwiającego przyłączenie paneli fotowoltaicznych
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