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Informacje techniczne
Domy wykonane będą w technologii tradycyjnej, murowanej
z najwyższej jakości materiałów i w nowoczesnej technologii.
Fundamenty
zbrojone, betonowe ławy fundamentowe i ściany fundamentowe
murowane z bloczków betonowych.
izolacje poziome i pionowe, docieplone styropianem typu Aqua
(odpornym na wilgoć, do docieplenia w gruncie) i zabezpieczone folią
kubełkową.
wnętrze fundamentów - zagęszczony i zawibrowany piasek
zasypowy.
wyprowadzone przyłącza kanalizacji, wody oraz prądu.
warstwa chudego betonu - 10 cm.

Parter
murowany z bloczków gazobetonowych gr. 25cm. typu P+W. (ściany
nośne) i 12cm (ściany działowe).
zapewnia optymalna izolację i eliminuje mostki cieplne poprzez
odpowiednie odprowadzenie wilgoci.
dodatkowe, systemowe naroża i kształtki typu L i U gwarantują
najwyższą jakość i kompatybilności systemu.
strop typu Teriva, gęstożebrowy, belkowo - pustakowy.

Poddasze użytkowe
murowane jak parter.
zaprojektowane aby zapewnić maksymalne wykorzystanie
przestrzeni.

Informacje techniczne
Dach
drewniana więźba dachowa, impregnowana.
wykończenie z wysokiej jakości membrany dachowej.
pokrycie dachówką wraz z całym system montażowym i
wykończeniowym.
kompleksowe, szczelne orynnowanie domu.
kominy systemowe.
wentylacja grawitacyjna
Przy zakupie domu z trakcie budowy istnieje możliwość zamiany wentylacji grawitacyjnej na
mechaniczną z rekuperacją (odzysk ciepła).

Stolarka okienna, drzwi zewnętrzne i brama garażowa
wysokiej jakości o najwyższych parametrach.
Przy zakupie domu w trakcie budowy istnieje możliwość zmiany stolarki, wyboru koloru, czy montażu
rolet.

Teren wokół domu
wstępnie zagospodarowany, wyrównany i przygotowany do
wykończeniowych prac ogrodowych.
ogrodzenie panelowe (bez bram i furtek).

Informacje techniczne
Opcja - kompletna instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kWp w
dobrej cenie.
instalacja oparta na wysokiej klasy, wydajnych panelach
monokrystalicznych.
montowane markowe, najwyższej jakości inwertery ze wszystkimi
wymaganymi zabezpieczeniami.
sprawdzony system montażowy.
Proponowany zestaw daje bezpieczeństwo i samodzielność energetyczną, minimalizuje koszty
energii elektrycznej niemal do zera (zależnie od zapotrzebowania na energię elektryczną danego
użytkownika).

Fotowoltaika
Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie realizacji systemów
fotowoltaicznych dla domów, firm, czy farm. Efektem tych działań będą
realne oszczędności, minimalizacja rachunków i niezależność
energetyczna.

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową
www.medintegra.pl/oferta/fotowoltaika

Lokalizacja i
zagospodarowanie terenu
Domy zlokalizowane będą w Żorach, w urokliwej, dobrze
skomunikowanej dzielnicy Rogoźna, na skrzyżowaniu ulic Żytniej i
Łąkowej.

Rys.1 Planowane rozmieszczenie działek

Oferujemy zakup domów w stanie developerskim wraz z instalacją fotowoltaiczną
o mocy 5 kWp.
Opcjonalnie na życzenie Kupującego oferujemy możliwość zakupu domu już w stanie zamkniętym,
surowym, ze wszystkimi instalacjami.

Dom
Gwarantujemy realizację prac zgodnie ze sztuką budowlaną,
najwyższą starannością, z wysokiej jakości materiałów.
Podstawowe dane obiektu
pow. zabudowy: 92,37 m2
pow. całkowita: 183,6 m2,
pow. użytkowa: 132,81 m2,
kubatura: 607,5 m3,
szerokość / długość / wysokość budynku: 10.45 m / 9,00 m / 8,60 m
Proponowane domy pozwolą na wygodne mieszkanie 3-6 osobowym
rodzinom!

Rzut parteru
Powierzchnie podłóg:
Wiatrołap (1): 5,23 m2
Hol (2): 2,95 m2
Kuchnia (3): 8,78 m2
Pokój (4): 20,16 m2
Toaleta (5): 1,78 m2
Kotłownia (6): 5,59 m2
Garaż (7): 18,81 m2
Razem: 63,10 m2

Dom
Rzut piętra
Powierzchnie podłóg:
Hol + schody (1): 10,69 m2
Łazienka (2): 9,54 m2
Pokój (3): 14,18 m2
Pokój (4): 11,95 m2
Pokój (5): 18,27 m2
Garderoba (6): 5,08 m2

Razem: 69,71 m2

Elewacje

Północna

Zachodnia

Południowa

Wschodnia

Oferta cenowa
Domy w stanie

Domy w stanie

deweloperskim*

surowym, zamkniętym

Dom nr 1

Dom nr 1

działka o pow. 607,50 m2

działka o pow. 607,50 m2

cena brutto: 580 tys. zł.

cena brutto: 465 tys. zł.

Dom nr 2

Dom nr 2

działka o pow. 713,40 m2

działka o pow. 713,40 m2

cena brutto: 590 tys. zł.

cena brutto: 475 tys. zł.

Dom nr 3

Dom nr 3

działka o pow. 716,10 m2

działka o pow. 716,10 m2

cena brutto: 590 tys. zł.

cena brutto: 475 tys. zł.

Zakres prac
*Stan developerski /w tym stan surowy zamknięty/: fundamentu wraz z izolacjami,
dociepleniem - styropian Aqua 10 cm, folia kubełkowa / przyłącza instalacji wod.-kan., prąd, gaz /
ściany nośne 25 cm Solbet / ściany działowe 12 cm Solbet / stropy Teriva 4.0 / schody betonowe /
kominy wen-tylacyjne i spalinowe - kpl. / dach z orynnowaniem - kpl. / stolarka okienna kpl. okna 3 szybowe, profil 7 komorowy, energooszczędne / drzwi zewnętrzne / brama garażowa
segmentowa z napędem / ogrodzenie panelowe bez bram i furtek / wstępne zagospodarowanie
terenu - tłuczeń na podjazdach, drodze wewnętrznej i tarasach, docieplenie (styropian 15 cm,
tynk akrylowo-silikonowy, tynkowanie (tynk gipsowy), malowanie (1x), posadzki cementowe +
styropian (15 cm), instalacje elektryczna, alarmowa, antenowa, C.O. i c.w.u. (gazowa, podłogowa +
grzejniki standard), docieplenie dachu (wełna 15 cm), sufity podwieszane.

Opcje
Instalacja fotowoltaiczna 5 kWp
instalacja oparta na wysokiej klasy, wydajnych panelach
monokrystalicznych.
montowane markowe, najwyższej jakości inwertery ze
wszystkimi wymaganymi zabezpieczeniami.
sprawdzony system montażowy.
Cena brutto: ok 25 tys. zł.

Możliwość realizacji inwestycji do etapu „pod klucz”
z uwagi na dużą ilość możliwych rozwiązań, realizacja prac
rozliczana będzie każdorazowo indywidulanie.
przy wyborze tej opcji prace wykończeniowe realizowane będą z
materiałów wybranych przez Kupującego.
poszczególne prace realizowane będą po uzgodnieniu przez
strony szczegółów.

Inne prace, na życzenie klienta wg odrębnych, indywidualnych
kalkulacji, np.:
zmiana wentylacji na mechaniczną z rekuperacją (odzysk ciepła),
zamiana systemu grzewczego na elektryczny,
prace wykończeniowe wg projektu klienta,
zagospodarowanie terenu (ogród),
zamiana ogrodzenia, montaż bram i furtek,
inne
- Warunkiem realizacji powyższych prac (Opcje) jest w większości przypadków zakup budynku na
etapie jego budowy.
- Wykończenie dla wariantu developerskiego nie zawiera: drzwi wewnętrznych, parapetów
wewnętrznych, kotła C.O, armatury wodnej, kaloryferów łazienkowych (drabinki), armatury
elektrycznej, okładzin ściennych i podłogowych, okładzin schodów, mebli i wyposażenia

