
Standard wykonania

A
ROBOTY SANITARNE BUDYNEK MIESZKALNY  C "ZIMA" OSIEDLE "CZTERY PORY ROKU" ULICA 

WARSZTATOWA  w Radomiu.

1. Instalacja wody zimnej

1.1 Rurociagi - piony  i poziomy wraz z izolacjami

1.2 Wodomierze  do mieszkań

1.3 Wodomierz główny

1.4 Zawory zgodnie z projektem

1.5 Podejścia wodociagowe - lokalówki

1.6 Montaż urządzeń w lokalach mieszkalnych  (wanny, umywalki,  zlewozmywaki, sedesy brodziki , kabiny, 

baterie itp.) we własnym zakresie przez Nabywcę,

2. Instalacja wody ciepłej 

2.1 Rurociagi -  poziomy i piony wraz z izolacjami

2.2 Podejścia c.w. - lokalówki

2.3 Zawory zgodnie z projektem 

2.4 Wodomierze  główny i  poszczególnych mieszkań dla wody zimnej i ciepłej 

2.5 Montaż urządzeń w lokalu mieszkalnym  (wanny, umywalki,  zlewozmywaki, sedesy, brodziki , kabiny, baterie 

itp.) we własnym zakresie przez Nabywcę,

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.1 Rurociągi kanalizacyjne poziomy i piony  

3.2 W lokalach zakończone trójnikiem na pionie - bez lokalówek

3.3 Rury wywiewne

3.4 Zawory odpowietrzające

3.5 Rewizje 

3.6 Montaż urządzeń w lokalu mieszkalnym (wanny, umywalki,  zlewozmywaki, sedesy, brodziki , kabiny, baterie 

itp.) we własnym zakresie przez Nabywcę,

4. Instalacje c.o.  wykonana kompletnie 

4.1 Rurociagi c.o piony

4.2 Rurociagi rozprowadzające podposadzkowe 

4.3 Izolacja termiczna pionów  

4.4 Izolacja przewodów pdposadzkowych 

4.5 Liczniki ciepła dla poszczególnych mieszkań

4.6 Zawory termostatyczne  wraz z głowicami 

4.7 Grzejniki co płytowe w pomieszczeniach mieszkalnych

4.8 Grzejniki łazienkowe drabinkowe

5. Węzeł cieplny w poziomie parkingu podziemnego 

5.1 Węzeł cieplny kompaktowy w poziomie parkingu podziemnego  na potrzeby c.o. i cieplej wody  zasilany z sieci 

miejskiej 

6. Wentylacja

6.1 Wentylacja grawitacyjna lokali mieszkalnych - kanałami wentylacyjnymi murowanymi z pustaków 

wentylacyjnych, odcinki stalowe 

6.2 Wentylacja przedsionków garazy

6.3 Oddymianie klatek schodowych

6.4 Wentylacja mechaniczna wywiewna garazy z systemem sygnalizacji spalin,

7. 

Wyposażenie lokalu w urzadzenia wymagajace podłaczenia do instalacji wraz z ich montażem w 

zakresie Nabywcy.

B. Roboty sanitarne zewnętrzne 

1. Przyłącze wodociągowe z sieci miejskiej 

2. Przyłacza kanalizacji sanitarnej do sieci osiedlowej  przyłaczonej do sieci miejskiej 

3.

Kanalizacja deszczowa odprowadzajaca wody  opadowe z dachów i tarasów poprzez wpusty dachowe i 

tarasowe, z dróg i parkinków poprzez wpusty drogowe z parkingów na poziomie -1 poprzez 

odwodnienie liniowe i separator   do kanalizacji deszczowej miejskiej. 

NR Opis 


