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Ceny od 381 600!

Mieszkania 3-pokojowe z 
ogródkami.

Powierzchnia: od 53m2

Lokalizacja: Knurów ul. Wolności

Stan: Pełny deweloperski z 
miejscami parkingowymi i 
podejściem wykonanym z kostki.
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Lokalizacja

Druga linia zabudowy ul. 
Wolności. Widok z tarasu 
na niezabudowaną, zieloną 
działkę z drzewami 
owocowymi.
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Rzut parteru

Nr. pom Nazwa 
pomieszczenia

Powierzchnia 
w m2

1 WIATROŁAP 3,49

2 PRZEDPOKÓJ 3.77

3 SYPIALNIA 12,27

4 ŁAZIENKA 4,01

5 SALON + ANEKS 
KUCHENNY

23,41

6 POKÓJ 6,00

Razem 52,95
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Rzut piętra
Nr. pom Nazwa 

pomieszczenia
Powierzchnia 
w m2

1 WIATROŁAP + 
KLATKA 
SCHODOWA

6,34

2 WIATROŁAP 3,49

3 PRZEDPOKÓJ 7,38

4 SYPIALNIA 12,27

5 ŁAZIENKA 4,01

6 SALON + ANEKS 
KUCHENNY

23,41

7 POKÓJ 6,00

Razem 62,9
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Rzut 3D
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Zestawienie

Lokal Cena Usytuowanie Metraż Status

Mieszkanie A1 386 900 Parter 53 Dostępne

Mieszkanie A2 453 600 Piętro 63 Dostępne

Mieszkanie B1 381 600 Parter 53 Sprzedane

Mieszkanie B2 453 600 Piętro 63 Dostępne
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Opis standardu 
wykończenia

Stan surowy budynku obejmuje:

1. Płyta fundamentowa – żelbetowa,

2. Ściany konstrukcyjne – ceramika poryzowana 

25,

3. Strop filigran,  

4. Ściany działowe – ceramika poryzowana 11

5. Pokrycie dachu - membrana PCV lub EPDM

6. Przyłącza:

- elektryczne,

- gazowe,

- wodne i kanalizacyjne.

Zakres prac wykończeniowych do stanu deweloperskiego 

obejmuje:

1. Posadzka.

● Parter: styropian 10cm, wylewka 

(dylatowana od ścian) ok. 5-7cm

● Poddasze: styropian 3cm, wylewka ok. 4-5 

cm (dylatowana od ścian).

2. Tynki wewnętrzne na ścianach – gipsowe, 

maszynowe

       4. Elewacja

●  Styropian 25cm

●  Tynk akrylowy

●  Okna PCV  trzyszybowe (dwukolorowe)  

z parapetami zewnętrznymi

●  Drzwi zewnętrzne - stalowe  

●  Schody zewnętrzne – wejściowe  – 

betonowe surowe lub wykonane jako 

część podejść z kostki brukowej.

       5. Instalacja wodna.

Instalacja wodna doprowadzona do miejsca 

poboru wody zimnej i ciepłej w łazience i kuchni 

zaślepiona na końcach w miejscach 

uzgodnionych z klientem.

       6. Instalacja kanalizacyjna.

Przewody kanalizacyjne doprowadzone do miejsc 

odprowadzenia ścieków w łazience oraz kuchni 

zgodnie z  uzgodnieniami z klientem.
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Opis standardu 
wykończenia c.d

7. Instalacja elektryczna - rozprowadzona 

przewodami i zakończona puszkami.

W każdym z pokoi oraz kuchni 3 puszki pod gniazdka 

oraz jedna puszka pod wyłącznik. Na hallu i łazience 

dwie puszki pod gniazdka i jedna pod wyłącznik. 

Wewnętrzny kabel telewizyjny z wyjściem ponad 

dach zakończony puszką. Instalacja 3-fazowa w 

kuchni. Wykonanie tablicy bezpiecznikowej:

● wyłącznik różnicowoprądowy - 1 szt., 

● zabezpieczenie nadprądowe - 1 szt., 

● zastosowanie lampki kontroli faz,

●  równomierny podział obciążenia.

8.  Instalacja gazowa - doprowadzona do 

miejsca poboru w pomieszczeniu kotła.

9.  Instalacja C.O.

● Kocioł dwuobiegowy o mocy 17-24 kW 

kondensacyjny firmy   

● Instalacja ogrzewania podłogowego 

Zagospodarowanie terenu:

1. Kostka betonowa na podejściach 

2. Miejsca parkingowe z płyty ażurowej lub geokrata

3. Ogrodzenie zewnętrzne z trzech stron działki 

Deweloper nie wykonuje tarasów, ogrodzenia 
pomiędzy segmentami, zagospodarowania 
ogrodów.

Istnieje możliwość zmiany zakresu prac oraz 

proponowanych urządzeń na życzenie klienta. 

Ewentualne zmiany muszą, zostać zgłoszone przed 

przystąpieniem prac, a ich szczegółowe rozliczenie 

nastąpi bezpośrednio pomiędzy klientem a 

wykonawcą robót.
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Kontakt:

📭biuro@arcus.net.pl

Marcin Sygut
tel. 508 608 560

Artur Sygut
tel. 501 335 648

mailto:biuro@arcus.net.pl

