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Etap I

Gdańsk,

ul. Ogrodowa

dzielnica Wrzeszcz

DANE LOKALU:

LICZBA POKOILOKAL NR POW.UŻYTKOWA

PIĘTROBUDYNEK NR POW. ANTRESOLI

E

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POŁOŻENIE MIESZKANIA W BUDYNKU E

WARTOŚĆ

BRUTTO (PLN):

PROJEKTANT
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1. Aranżacja lokalu mieszkalnego przedstawiona na rzucie jest przykładowa. Niniejsza karta katalogowa opracowana została na podstawie projektu budowlanego. W toku dalszego

projektowania lub zmian lokatorskich mogą nastąpić zmiany w stosunku do informacji zawartych na karcie katalogowej, w szczególnosci w układzie pomieszczen, usytuowaniu elementów

nadajacych sie do demontażu, takich jak np. ścianki działowe.

2. Powierzchnia użytkowa lokalu określona jest na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego oraz uwzglednieniu treści Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997. Do powierzchni użytkowej lokalu wlicza sie powierzchnie zajętą przez elementy nadające sie do

demontażu takie jak np. ścianki działowe.

3. Powierzchnie podane są w świetle pionowych przegród nie nadających się do demontażu w stanie wykończonym, przy uwzględnieniu tynków, na poziomie podłogi (bez uwzgledniania listew

przypodłogowych, progów itp.) oraz w osiach ścian nadających się do demontażu.

4. Informacje na karcie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
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W tym powierzchnia pod ścianami lub

elementami nadającymi się do demontażu,

np. pod ściankami działowymi
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1. Aranżacja lokalu mieszkalnego przedstawiona na rzucie jest przykładowa. Niniejsza karta katalogowa opracowana została na podstawie projektu budowlanego. W toku dalszego

projektowania lub zmian lokatorskich mogą nastąpić zmiany w stosunku do informacji zawartych na karcie katalogowej, w szczególnosci w układzie pomieszczen, usytuowaniu elementów

nadajacych sie do demontażu, takich jak np. ścianki działowe.

2.  Wymiary pomieszczeń, lokalizację przyborów sanitarnych i inne podane na podstawie projektu budowlanego. W trakcie budowy mogą wystąpić różnice w stosunku do stanu wynikającego z

projektu, wynikające ze specyfiki prac budowlanych. Wymiary są podawane w świetle pionowych przegród w stanie surowym, bez uwzględnienia tynków i okładzin o grubości 1,5cm oraz gładzi o

grubości 0,03 cm na ścianach z bloczków gipsowych, na poziomie podłogi bez uwzględnienia listew przypodłogowych, progów itd.

3. Powierzchnia użytkowa lokalu określona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego oraz uwzględnieniu treści Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997. Do powierzchni użytkowej lokalu wlicza sie powierzchnie zajętą przez elementy nadające sie do

demontażu takie jak np. ścianki działowe.

PRZYCISK DZWONKOWY

GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYNCZE

GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWÓJNE

GNIAZDO MULTIMEDIALNE RTV-SAT  h = 30 cm

GNIAZDO WTYCZKOWE IP44 ŁAZIENKA             h = 145 cm

GNIAZDO WTYCZKOWE DLA LODÓWKI      h = 30cm 

GNIAZDO WTYCZKOWE IP44 DLA PRALKI         h = 110 cm

GNIAZDO WTYCZKOWE IP44 DLA ZMYWARKI  h = 60 cm

GRZEJNIK PŁYTOWY

GRZEJNIK DRABINKOWY

NAWIEWNIK OKIENNY

WLOT WENTYLACJI

WIDEODOMOFON  h = 120 cm

TABLICA MIESZKANIOWA Z

BEZPIECZNIKAMI / TABLICA

MULTIMEDIALNA

h = 180 cm

WYPUST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY

TRZYŻYŁOWY

WYPUST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY

CZTEROŻYŁOWY

WYPUST TRÓJFAZOWY DO KUCHENKI

ELEKTRYCZNEJ ZAKOŃCZONY PUSZKĄ

h = 30 cm

GNIAZDO MULTIMEDIALNE RJ45          h = 30 cmGNIAZDO WTYCZKOWE DLA OKAPU           h = 210 cm

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY JEDNOBIEGUNOWY

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY ŚWIECZNIKOWY

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY SCHODOWY

WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY

- dla kinkietu w łazienkach    h = 220 cm

ZAWÓR OGRODOWY

GNIAZDO WTYCZKOWE OGRÓD / BALKON        h = 30 cm

MIEJSCE PODŁĄCZENIA BATERII

DLA WANNY / PRYSZNICA

- pokój/przedpokój                                             h = 30 cm

- robocze kuchnia/aneks kuchenny             h = 110 cm

- pokój/przedpokój                                             h = 30 cm

- robocze kuchnia/aneks kuchenny             h = 110 cm

ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE:

- dla kinkietu w łazienkach h=145cm

- pozostałe h = 120  cm

UWAGA:  WYSOKOŚCI OSPRZĘTU

PODANE SĄ OD POSADZKI DO OSI PUSZKI
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Przedstawiona aranżacja jest przykładową aranżacją meblową, zagospodarowanie antresoli zgodnie z przepisami prawa, leży po stronie nabywcy.5.


