
NASZ STANDARD OD
SPRAWDŹ, CZYM RÓŻNI SIĘ

TYPOWEGO MIESZKANIA Z RYNKU PIERWOTNEGO

ZOBACZ, ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ  
DECYDUJĄC SIĘ NA ZAKUP MIESZKANIA  

W INWESTYCJI ENKLAWA PIENISTA :)
dla przykładu rozważane jest mieszkanie o pow. 60m2

Enklawa Pienista
ul. Pienista 80, 94-109 Łódź  www.enklawapienista.pl

Biuro sprzedaży:
Golden Lion Development  ul. Lotnicza 22 lok. 2, 93-467 Łódź 
+48 696 023 200  sprzedaz@golden-lion.pl  www.golden-lion.pl



ENKLAWA PIENISTA:
 (standard deweloperski  

w inwestycji Enklawa Pienista)

STANDARDOWY LOKAL:
(podstawowy standard deweloperski)

(*Różnica w kosztach realizacji podstawowego standardu 
deweloperskiego od standardu oferowanego w inwestycji 

Enklawa Pienista)
 

Wykończenie balkonów: izolacja dwuskładnikowa, 
obróbka blacharska obwodowa, gres 

mrozoodporny (3100 zł – 4900 zł*)

Surowa płyta żelbetowa  
do wykończenia we własnym zakresie

Parapety wewnętrzne z konglomeratu  
marmurowego (1300 zł*)

Parapety wewnętrzne do zamontowania  
we własnym zakresie

Sufity wykończone tynkiem gipsowym  
we wszystkich pomieszczeniach (2800 zł*)

Sufity bez tynków gipsowych 
do własnej aranżacji

Sufity i ściany wykończone tynkiem gipsowym  
w pomieszczeniach mokrych: łazienka + WC  

(1400 zł)

Sufity i ściany w pomieszczeniach mokrych: 
łazienka + WC, bez tynków gipsowych,  

do własnej aranżacji

Instalacja elektryczna z rozbudowaną ilością 
gniazd, zabezpieczeń oraz osprzętem elektrycznym 

(1950 zł*)

Instalacja elektryczna w podstawowym zakresie,  
osprzęt do własnego montażu



Wysokie pomieszczenia - 270 cm  
(większa kubatura lokalu - 3900 zł) Standardowa wysokość 250 cm

Grzejniki panelowe renomowanych firm,  
naścienne wyposażone w głowice  

termostatyczne (900 zł*)

 Podstawowe grzejniki bez głowic 
termostatycznych

Ogródki z ogrodzeniem panelowym, 
rozprowadzoną instalacją podlewania, 

nasadzeniami: szpaler żywotników (4800 zł*)

Ogródek lokatorski za dopłatą, bez nasadzeń,  
bez instalacji podlewania

Przestronne balkony, mocowane w nowoczesnej 
technologii łączników termicznych  

eliminującej mostki cieplne (3450 zł*)

 Nieduże powierzchnie balkonów mocowanych  
w tradycyjnej technologii

Balustrady balkonowe malowane proszkowo  
z wypełnieniem szklanym oraz maskownicą czoła 

balkonu (1400 – 1950 zł*)

Standardowa balustrada panelowa bez 
wypełnienia szklanego oraz maskownicy

Drzwi wejściowe renomowanego producenta  
w systemie jednego klucza wraz z dekoracyjnym 

panelem bocznym  
(1300 zł*)

   Drzwi wejściowe do lokalu ze standardową 
wkładką, bez panelu bocznego

SUMA: 26 300 ZŁ – 28 650 ZŁ **
SUMA: 440 ZŁ/m2 –480 ZŁ/m2**

**Powyższe kwoty są szacunkowe i są uzależnione od 
czynników zewnętrznych, m.in.: wielkości mieszkania, jakości 

materiałów wykończeniowych.



WG RAPORTÓW PORTALI BRANŻOWYCH Z ZAKRESU 
BUDOWNICTWA RÓŻNICA W STANDARDZIE 

KUPOWANEGO LOKALU MOŻE WYNIEŚĆ NAWET 
KILKADZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH!

ENKLAWA PIENISTA:
(ponadstandardowe wyposażenie części wspólnych  

i terenów zewnętrznych)

    Klub mieszkańca

Plenerowa strefa relaksu

Plac zabaw

Rowerownia

Paczkomat

Oryginalne wykończenie klatek schodowych

Bookcrossing

Stacja do konserwacji rowerów

Wózki zakupowe

Torby bumerangi

Ogródek klubowy

Zamknięty teren osiedla 

Zobacz 
 film o standardach  
naszych mieszkań

Enklawa Pienista
ul. Pienista 80, 94-109 Łódź  www.enklawapienista.pl

Biuro sprzedaży:
Golden Lion Development  ul. Lotnicza 22 lok. 2, 93-467 Łódź 
+48 696 023 200  sprzedaz@golden-lion.pl  www.golden-lion.pl


