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Widok na osiedle z lotu ptaka

Własna, funkcjonalna działka

125 m2 powierzchni użytkowej domu

171 m2 powierzchni całkowitej domu

5 pokoi w tym salon z kominkiem 
połączony z jadalnią

Garaż o powierzchni 18 m2 
z bezpośrednim wejściem do domu

Możliwe zainstalowanie ogrzewania 
podłogowego w części budynku

Przyłącza gazowe, wod.-kan., elektryczne

Domy są budowane 
z wysokiej jakości materiałów 

Rozprowadzona w domu instalacja 
elektryczna i okablowanie

2 łazienki na dwóch kondygnacjach

Dodatkowe pomieszczenie - kotłownia

Dodatkowe, przydatne i funkcjonalne 
zadaszenie

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Inwestycja 
przy ul. Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera 
w Zamościu



Widok na dom od ulicy

Przyszłe osiedle Tetmajera

Wysokiej jakości materiały dostępne  
na rynku

Nowoczesne domy, spokojna okolica

Pełna własność, każda działka  
z odrębną księgą wieczystą

Doskonała komunikacja

Własna, funkcjonalna działka

Spokojna i bezpieczna przestrzeń

DOMY OD MAYK’S DEVELOPMENT

UL. KAZIMIERZA 
PRZERWY-TETMAJERA, 
ZAMOŚĆ

Nowoczesne i w cichym 
otoczeniu, a jednocześnie 
rozbudowana  
i bezpieczna przestrzeń 
dla Ciebie i Twojej rodziny
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I etap budowy II etap budowy III etap budowy IV etap budowy

Dwa wybudowane 
domy

Powstają aktualnie 
dwa kolejne domy

Budowa kolejnych 
domów

Budowa ostatnich 
domów

Poniższe zdjęcia prezentują domy  
i działkę w różnych etapach prac  
i podczas prac wykończeniowych.
Nie jest to ostateczne zakończenie 
inwestycji.

2020/21 2021

Domy powstają na działkach 
o powierzchni od 4,76 a do 5,10 a



Wariant nr I
Stan deweloperski surowy zamknięty z pełnym 
wykończeniem zewnętrznym plus opcje:

 • Przyłącza wod.-kan. , gazowe i elektryczne – przyłącza podłączone do domu.
 • Rozprowadzona instalacja elektryczna w całym domu wraz z okablowaniem
 • Wyłożona kostka brukowa wokół domu, taras z tyłu i z przodu domu 

Elementy budynku Opis techniczny

Ławy fundamentowe
Stropy fundamentowe

• Zbrojenie żelbetowe

Ściany fundamentowe • Murowane z bloczków betonowych
• Zastosowana izolacja bitumiczna PCI Pecimor

Ściany nadziemia • Wykonane z Gazbetonu o grubości 24 cm,
• Podwójna ściana o gr 24cm jako ściana pomiędzy budynkami, dylatowana styropianem o grubości 5cm
• Ściany działowe z betonu komórkowego o grubości 12 cm

Stropy • Zbrojone żelbetowe nad parterem

Schody •  Zbrojone żelbetowe

Dach • Skośny,
• Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa - płyty gipsowo-włóknowe fermacell Powerpanel H2O,
• Foliowanie membraną DORKEN Delta Pentaxx
• Pokryty dachówką cementową BRAAS Teviva

Orynnowanie • Nowoczesny system rynnowy GALECCO,
• Rynny kwadratowe z maskownicą

Stolarka okienna • Okna AdamS PCV VEKA SL 82mm Premium Line, klasa A
− trzyszybowe,
− siedmiokomorowa zabudowa ościeżnicy
− szcześciokomorowa zabudowa skrzydła
− dodatkowa izolacja od hałasu, wilgoci i zimna – układ trzech uszczelek

Stolarka drzwiowa zewnętrzna Drzwi Martom Passive 90mm Atracyt  z segmentu Premium Plus
• wysoki współczynnik izolacyjności termicznej

Przewody wentylacyjne Grawitacyjne

System kominowy, grzewczy i 
wentylacyjne

Nowoczesny system kominowy SCHIEDEL

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych Styropian grafitowy o grubości 15 cm Izoterm

Izolacja odgromowa Tak

Wykończenie ścian zewnętrznych - 
elewacja

Tynk Silikonowy CAPAROL w odcieniach białym i grafitowym, oraz deski elewacyjnej w kolorze drewna

Parapety zewnętrzne Wykonane z kamienia naturalnego - granit

Zagospodarowanie ogrodu  Taras zewnętrzny ok. 20m2 kostka brukowa betonowa Bruk – Bet Visio
• ogrodzenie (w trakcie) – do uzgodnienia
• teren wyrównany, zasiana trawa ( w trakcie) – do uzgodnienia

Zagospodarowanie działki od frontu Chodniki i dojścia do budynku – kostka brukowa
Podjazd do garażu – kostka brukowa
Opaski wokół domu – kostka brukowa 

Drenaż rozsączający Odprowadzenie wody z rynien bezpośrednio do studni chłonnej.

Sieci zewnętrzne Sieć sanitarna
Sieć wodociągowa
Sieć elektroenergetyczna
Sieć instalacji gazowej
Rozprowadzona instalacja elektryczna

Garaż Brama garażowa HORMANN otwierana automatycznie, napęd HORMANN Pro Matic, pilot do bramy 1 szt.

Wiata Dodatkowa ‘wiata’ dla domów  A2, A3, A4, A5, A6 ,A7
(z wyłączeniem Domu A1 oraz A8)

Specyfikacja i standard wykończenia



Wariant nr II
Stan deweloperski pełny. 
Wszystko, co zawarte zostało w Wariancie nr I plus:

Rozprowadzenie instalacji hydraulicznej  

Piec gazowy 

Ogrzewanie podłogowe (na dole) 

Ogrzewanie tradycyjne grzejniki na górze w sypialniach i łazience 

Wylane posadzki w całym domu i na balkonie (uszczelnienie balkonu) 

Tynki wewnętrzne 

Montaż balustrad 

Ocieplenie dachu 

Zagospodarowanie terenu 

Poniższe zdjęcia prezentują domy i działkę w różnych etapach prac  
i podczas prac wykończeniowych. 
Nie jest to ostateczne zakończenie inwestycji.

Specyfikacja i standard wykończenia

Każda działka przy sporządzonej umowie Notarialnej będzie miała 
założoną swoją indywidualną Księgę Wieczystą.
Pomiędzy domami jest dodatkowa izolacja – dylatacja (5 cm styropianu). 
Każdy dom ma swoje ściany, nie jedną wspólną.



mayksdevelopment.pl

biuro@mayks.pl

+48 535 997 900

Zawarta w prospekcie treść i wizualizacje mają charakter informacyjny, nie stanowią oferty handlowej  
w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zamieszczone na stronie materiały graficzne, w tym wizualizacje, mają 
charakter wyłącznie poglądowy, a przedstawione w nich modele budynków oraz zagospodarowania terenu mogą 
podlegać zmianom na etapie realizacji.

Masz pytania? Chętnie pomożemy
lub
umów się na spotkanie i dowiedz się więcej.

DEVELOPMENT


