Gerberowa to kameralne osiedle składające się
z energooszczędnych domów dwulokalowych,
zlokalizowanych na południu Wrocławia, w samym
centrum prestiżowych Wojszyc.

Domy zaprojektowano nadając każdemu z nich
indywidualny charakter, inspiracją w procesie
tworzenia były proste formy modernistyczne
oraz architektura Werkbundu. Komfortowe rozwiązania funkcjonalne w połączeniu z najlepszymi
rozwiązaniami technicznymi, dużymi przeszkleniami
i najwyższej klasy materiałami tworzą unikalną
przestrzeń do życia.
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Zestawienie powierzchni użytkowej pomieszczeń.

Zestawienie powierzchni użytkowej pomieszczeń.
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Powierzchnie obliczono w stanie wykończonym,
z uwzględnieniem warstwy wewnętrznych wypraw
tynkarskich o grubości 15mm
Niniejsza broszura nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego. Przedstawione rzuty
i wizualizacje mają charakter poglądowy. Podczas realizacji
niektóre szczegóły mogą ulec zmianie.
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Aranzacje sypialni glównej
Zaaranżuj swoją przestrzeń tak, jak chcesz.
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Aranzacje /lazienki
Zaaranżuj swoją przestrzeń tak, jak chcesz.
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Aranzacje kuchni
Zaaranżuj swoją przestrzeń tak, jak chcesz.
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Aranzacje kotlowni
Zaaranżuj swoją przestrzeń tak, jak chcesz.
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Standard wykonczenia

1. Fundamenty: ławy fundamentowe żelbetowe, monolityczne

e. Dodatkowe gniazdo siłowe (trójfazowe) w garażu

2. Ściany zewnętrzne

f. Okablowanie do instalacji alarmowej (bez osprzętu)

a. Pustak ceramiczny na zaprawie cementowej

g. Instalacja fotowoltaiczna

b. Styropian elewacyjny, grafitowy

10. Instalacja C.O., wodno – kanalizacyjna

c. Tynk elewacyjny, mineralny

a. Ogrzewanie podłogowe w części mieszkalnej, dodatkowo

d. Płytka elewacyjna – mineralna płytka klinkierowa Elastolith

w łazienkach podejścia pod grzejniki

3. Ściany wewnętrzne

b. Pompa ciepła z zasobnikiem C.W.U.

a. Ściany konstrukcyjne i działowe – pustak ceramiczny

c. Pompa cyrkulacyjna w instalacji wody ciepłej

na zaprawie cementowej

d. Instalacja wodna – rury PP / PEHD. Zewnętrzny punkt poboru

b. Tynki gipsowe, maszynowe, III kategorii

wody od strony ogrodu. Instalacja kanalizacyjna z rur PVC

4. Strop nad parterem

– pion średnicy 110mm, poziom główny średnicy 160mm

a. Żelbetowy monolityczny

e. Kanalizacja miejska

b. Sufit nieotynkowany, przygotowany do montażu lekkiej zabudowy

f. Przygotowanie do montażu klimatyzacji w salonie i każdej

5. Posadzka

sypialni (podejścia pod skropliny oraz wyprowadzenie rur miedzia-

a. Posadzka anhydrytowa, przygotowana do położenia okładzin

nych na dach)

podłogowych

11. Instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna

b. Ogrzewanie podłogowe w części mieszkalnej oraz garażu

z odzyskiem ciepła

6. Prace blacharsko – dekarskie:

a. centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciwprądowym,

System odwodnienia, rury spustowe ukryte w elewacji

automatycznym bypassem, wentylatory na prąd stały, nagrzewnica

7. Stropodach

wstępna elektryczna

a. Żelbetowy monolityczny

b. rurociągi wykonane z rury stalowej ocynkowanej lub instalacja

b. Izolacja termiczna

z rur PE-Flex w systemie rozdzielaczowym (rury Pe-Flex w wyko-

c. Pokrycie dachowe bezspoinowe

naniu antybakteryjnym średnica fi75mm, posiadają atest higienicz-

8. Okna, drzwi

ny, rozdzielacze ze stali nierdzewnej)

a. Aluminiowa stolarka okienna, trzyszybowa

12. Zagospodarowanie terenu

b. Drzwi zewnętrzne z naświetlem bocznym

a. Podjazdy i podejścia do domów z kostki granitowej

c. Brama garażowa segmentowa, z napędem elektrycznym

b. Oświetlenie elewacji i drogi wewnętrznej

d. Parapety zewnętrzne metalowe

c. Ogrodzenie panelowe, kolor antracytowy, wysokość przęsła

e. Parapety wewnętrzne, kamienne, marmur Carrara

1230 mm

f. Rolety zewnętrzne we wszystkich oknach sterowane elektrycznie

d. Skrzynki na listy zamontowane przy wjeździe na posesję

9. Instalacja elektryczna, RTV, alarmowa oraz pożarowa

z ulicy Gerberowej

a. Instalacja elektryczna wewnętrzna i zewnętrznego

e. Podziemne pojemniki na odpady komunalne, zlokalizowane

oświetlenia domu

przy wjeździe na posesję z ul. Gerberowej

b. Gniazdo internetowe w salonie oraz dodatkowo jeden punkt
na piętrze w sypialni głównej
c. Gniazda RTV w salonie i sypialni głównej
d. Gniazdo siłowe (trójfazowe) w kuchni – zasilanie płyty indukcyjnej

oddalic mape

Lokalizacja
Szkoła Podstawowa — 350 m
Przedszkole — 650 m
Poczta Polska — 1200 m
Uniwersytecki Szpital Kliniczny — 2200 m
Dworzec Główny PKP — 4900 m
Plac Dominikański — 6100 m
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