Mieszkanie bez barier
na osiedlu Mickiewicza
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Bez barier
architektonicznych

Budujemy osiedle mieszkalne bez barier architektonicznych. Jeden z budynków
otrzyma certyfikat Fundacji Integracja „Obiekt bez barier". Osiedle Mickiewicza
zostało zaprojektowane w sposób, który nikogo nie wyklucza. Dzięki nowoczesnym
rozwiązaniom w projektowaniu, powstanie nietypowe miejsce przyjazne do życia
dla rodziców z dziećmi, młodych ludzi lubiących aktywny tryb życia, osób starszych
i z niepełnosprawnościami. Są to:
zapewnienie równych nawierzchni ciągów pieszych i brak przeszkód terenowych
umieszczone na wysokości min. 110 cm włączniki włączniki światła – rozwiązanie wygodne dla dzieci, osób poruszających się
na wózkach lub osób niższego wzrostu
miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością
wyjścia na balkony z niskimi progami (w niektórych mieszkaniach), ułatwiające dzieciom albo osobom starszym
lub z niepełnosprawnością korzystanie z balkonów
w wybranych mieszkaniach odpowiednie pola manewrowe umożliwiające osobom na wózkach swobodne korzystanie
z pomieszczeń
ławki wyposażone są w podłokietniki ułatwiające wstawanie osobom starszym lub z niepełnosprawnością
drzwi bez progów lub maksymalnie z progami do 2 cm, usprawniające komunikację i poruszanie się po budynku
bezprogowy dostęp do windy, panele z tradycyjnymi przyciskami w alfabecie Braille’a
place zabaw dla dzieci z różnymi potrzebami
możliwość dostosowania wybranych mieszkań do potrzeb osób poruszających się na wózkach
czytelna komunikacja wizualna i dotykowa (w tym oznaczenia dla osób słabowidzących i niewidomych)
oznakowanie drzwi transparentnych
oznakowanie wizualne krawędzi stopni
zachowanie przestrzeni manewrowej przy wejściach i parametrów przedsionków zapewniających przestrzeń manewrową.
*Certyfikat OBIEKT BEZ BARIER jest przyznawany przez Fundację Integracja obiektom architektonicznym, m.in. użyteczności
publicznej, biurowym, handlowym, usługowym i mieszkalnym. Certyfikat to znak dostępności architektonicznej wskazanego
obiektu dla osób z ograniczoną sprawnością.
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