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Wstęp
Zakres usług inżynierskich i architektonicznych
Dopasowanie budynku 
pod konstr.drewnianą

w zakresie Future Home Produktion

Kierownik budowy w zakresie klienta 
- UWAGI -   Zakres budynku wykonywanego przez firmę Future Home Produktion zaczyna się od płyty 

funamentowej/stropu nad piwnicą - klient zobowiązany jest do wykonania płyty fundamentowej lub piwnicy i 
dostarczenie planów powykonawczych w celu sprawdzenia obrysu budynku.

 Ewentualne dodatkowe obliczenia statyczne, ekspertyzy techniczne, obciążenia śniegiem i wiatrem większe 
niż przyjęte dla kalkulacji w pierwszej strefie wiatrowej, zmiany w ścianach konstrukcyjnych budynku, 
obliczenia dla płyt fundamentowych i stropów nad piwnicą nie są ujęte w cenie.

 Ewentualny statyk sprawdzający nie jest w cenie projektu.
 W cenie jest jednorazowe wykonanie przez firmę Future Home Produktion planu płyty fundamentowej lub 

planu stropu nad piwnicą - dotyczy wszystkich potrzebnych przejść w płycie lub stropie nad piwnicą do 
planowanych instalacji, nie dotyczy projektowania konstrukcji.

 Inwestor jest zobowiązany do wykonania prac lub obliczeń, które nie są w zakresie Future Home Produktion.

Organizacja budowy i zakres montażu
Organizacja budowy  płyta fundamentowa/piwnica i strop nad piwnicą (w zakresie klienta)

 dźwig (FHP)
 rusztowanie (FHP)
 kontener na śmieci (w zakresie klienta)
 blokada ulicy - jeżeli montaż odbywa się przy ruchliwej ulicy (w zakresie klienta)

Transport  dostawa gotowego domu przez firmę Future Home Produktion

Montaż  montaż gotowego domu przez firmę Future Home Produktion
 uzupełnienie połączeń montażowych w elewacji
 wykonanie kompletnej elewacji
 montaż dachówki, okien dachowych i orynnowania

Zaprawa wyrównująca pod gotowe ściany
Zaprawa wyrównująca jest uzupełniana w trakcie montażu domu między dolną krawędzią ścian parteru a płytą fundamentową/stropem nad 
piwnicą.

Budowa i konstrukcja ścian
Ocieplenie cokołu Ocieplenie jak i wykończenie cokołu są w zakresie klienta - możliwe za dopłatą wykonanie przez Future Home 

Produktion

Ściana zewnętrzna Termoorganika tynk akrylowy (baranek) 2 mm z zaprawą zbrojącą wg zaleceń 
producenta
Kolor tynku

 biały  (standard w cenie)

za dodatkową opłatą możliwe wykonanie tynku w  kolorze 

...............................................................................................................................

5-7 mm

Termorganika styropian WLG 035 120 mm
Konstrukcja nośna 60/160 mm
Wełna mineralna WLG 035 (między słupkami) 160 mm
Płyta femacellowa nieszpachlowana 12,5 mm
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- UWAGI -  W ścianach będą zamonotowane peszle pod prowadzenie instalacji elektrycznej.
Położenie gniazdek wg wskazania klienta. Ilość gniazdek-przygotowanie w cenie maksymalnie 100 sztuk.

Ściany wewnętrzne
Nośna/nienośna

Płyta femacellowa nieszpachlowana 12,5 mm
Konstrukcja nośna 60/100 mm
Wełna mineralna WLG 039 (między słupkami) 50 mm
Płyta femacellowa nieszpachlowana 12,5 mm

Przedścianki na instalacje Wykonanie przedścianek na instalacje przy objektach sanitarnych w zakresie klienta.

- UWAGI -  W ścianach wewnętrznych zastosowana wełna wg standardów firmy. Wełna na całą grubość ściany dostępna za 
dopłatą.

Budowa i konstrukcja stropów
Strop nad parterem Płyta OSB 22 mm

Belki stropowe (wg obliczeń statycznych) 60/240 mm
Wełna mineralna WLG 039 (między belkami) 100 mm
Ruszt pod płytę GKF 24/48 mm
Płyta GKF (w pomieszczeniach typu łazienka regips zielony) nieszpachlowana 12,5 mm

- UWAGI -  Po obwodzie budynku będzie wykonane ocieplenie stropu na wysokość belek stropowych na szerokości ok. 40 
cm

Podciągi Potrzebne podciągi zostaną wykonane zgodnie z obliczeniami statycznymi. Niezależnie od rodzaju podciągu 
(drewniany lub stalowy), widoczny podciąg zostanie obłożony płytą fermacell. Inne przygotowanie podciągów 
wyłącznie za dopłatą.

Strop nad poddaszem
(strop jętkowy)

Belki stropowe - jętki (wg obliczeń statycznych) 60/240 mm
Wełna mineralna WLG 035 (między belkami) 240 mm
Folia paroizolacyjna 0,02 mm
Ruszt pod płytę GKF 24/48 mm
Płyta GKF (w pomieszczeniach typu łazienka regips zielony) nieszpachlowana 12,5 mm

- UWAGI -  W stropie nad poddaszem przewidziano schody strychowe typ FAKRO LWK Plus 60x120 - umiejscowienie 
przedpokój na poddaszu.

Pokrycie dachowe i konstrukcja dachu
Pokrycie dachowe  Dachówka cementowa IBF IKAST podwójne-S, kolor czarny

Okapy  na szczycie ok. 50 cm, 
 od strony rynny. 50 cm,

Wykończenie okapów  Okapy będą wykończone deską nadbitkową w kolorze drewnopodobnym - kolor wg wskazania inwestora

Kąt nachylenia dachu 42° (wg planów pozwoleniowych)

Orynnowanie  Orynnowanie z PVC w kolorze dachówki

Dach - zabudowa skosów 
na poddaszu użytkowym

Budowa od zewnątrz do wewnątrz:
Łaty 30/50 mm
Kontrłaty 30/50 mm
Uszczelka pod kontrłaty
Konstrukcja nośna - krokwie (wg obliczeń statycznych) 60/220 mm
Wełna mineralna WLG 035 (między belkami) 220 mm
Folia paroizolacyjna 0,2 mm
Ruszt pod płytę GKF 24/48 mm
Płyta GKF (w pomieszczeniach typu łazienka regips zielony) nieszpachlowana 12,5 mm
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Okna i drzwi balkonowe
Okna i drzwi balkonowe W domu będą zamontowane wysokiej jakości pięciokomorowe okna PCV 

Ilość i liczba okien odpowiada planom pozwoleniowym.

Okna będą wykonane w kolorze:

 od zewnątrz kolor biały podobny do RAL 9016
 od wewnątrz kolor biały podobny do RAL 9016

Rodzaj oszklenia 
w oknach i drzwiach 
balkonowych

 3-szybowe oszklenie 

- UWAGI -  Szyby zespolone w świetle dziennym mogą się nieznacznie różnić kolorem.
Za dodatkową opłatą możliwe wykonanie okien i drzwi balkonowych z profila PVC w kolorze jednostronnym lub 
dwustronnym.

Parapety wewnętrzne

Aluminiowy biały  (standard w cenie)
za dodatkową opłatą możliwe wykonanie innych parapetów :

...............................................................................................................................

Parapety wewnętrzne  w zakresie klienta

Drzwi wejściowe
Drzwi wejściowe Wykonanie drzwi wejściowych

 PVC (standard w cenie)

Okucia:

 3-punktowe zaryglowanie z 2 bolcami, zamek z wkładką  (standard w cenie)

Kolor drzwi wejściowych

 od zewnątrz kolor biały podobny do RAL 9016
 od wewnątrz kolor biały podobny do RAL 9016

Kolor wypełnienia:

 od zewnątrz kolor biały podobny do RAL 9016
 od wewnątrz kolor biały podobny do RAL 9016

- UWAGI -  Za dodatkową opłatą możliwe wykonanie drzwi z profila PVC w kolorze jednostronnym lub dwustronnym.

Okna dachowe - 3 sztuki Rodzaj: Fakro, Typ: FTS U2 
Wymiar okna: 78/140
Typ okna : okno dachowe obrotowe z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna, 
Kolor: drewno sosnowe jednokrotnie lakierowane  
Obsługa: manualna - klamka
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