
standardní vybavení bytových jednotek



BEZPEČNOSTNÍ VSTUPNÍ DVEŘE

Vstupní dveře
výška dveří 2100 mm
požární odolnost 30 min
2. bezpečnostní třída,
panoramatické kukátko

povrchová úprava  
vnější krytí  - CPL bílá perla
vnitřní krytí - CPL bílá perla  

Kování vstupních dveří
3. bezpečnostní třída
nerez matný



INTERIÉROVÉ DVEŘE

ložnice M10 komora, šatna
M10 + Al mřížky

koupelna, WC
M10 + Al mřížka

obývací pokoj M40
zasklení: mléčné sklo

zárubeň Normal (CPL bílá perla)
polodrážkové provedení

Komfort

Sapeli Elegant komfort
výška dveří 2100 mm, polodrážkové provedení, CPL bílá perla

Kování interiérových dveří
MP – FAVORIT R 3SM
broušená nerez, plochá rozeta

obytné místnosti, šatna, komora
dózický zámek

koupelna, WC
WC sada, zamykací klička 



INTERIÉROVÉ DVEŘE

ložnice M10 komora, šatna
M10 + Al mřížky

koupelna, WC
M10 + Al mřížka

obývací pokoj M40
zasklení: mléčné sklo

obytné místnosti, šatna, komora
dózický zámek

koupelna, WC
WC sada, zamykací klička 

Premium

Sapeli Elegant komfort
výška dveří 2100 mm, bezpolodrážkové provedení, CPL bílá perla

zárubeň Obtus (CPL bílá perla)
bezpolodrážkové provedení,
skryté závěsy

Kování interiérových dveří
MP – FAVORIT R 3SM
broušená nerez, plochá rozeta



INTERIÉROVÉ DVEŘE

variantní dekory interiérových dveří
(ilustrativní zobrazení dekorů v polodrážkovém provedení)

šedá černá 

koupelna, WC, komora, šatna
dveře osazeny větracími mřížkami (případně úprava dle projektu)





PODLAHY

dub Native

Dřevěná plovoucí podlaha
Kährs Group (Karelia and Upofloor)
3 lamela, matný lak
bílá soklová lišta 
obytné místnosti

dub Tundra White dub Toffee

standard variantní dekory

Komfort

bílá soklová lišta
variantně dle dekoru podlahy
obytné místnosti



PODLAHY

dub Etch

Dřevěná plovoucí podlaha
Kährs Group (Canvas Collection)
1 lamela, matný lak
bílá soklová lišta
obytné místnosti

dub Carbon dub Tuft

standard variantní dekory

Premium

bílá soklová lišta
variantně dle dekoru podlahy
obytné místnosti



Vypínače, zásuvky
Legrand NILOÉ STEP
bílá

ELEKTRO

Stropní svítidla
referenčně 
předsíň, komora, koupelna, WC 



Otopné lavice
Korado KORALINE Economic LKE
u oken s nižším parapetem

TOPENÍ Komfort

Radiátory
Korado Radik
obytné místnosti

Premium

Podlahové konvektory
KORAFLEX Optimal FKO
u oken s nižším parapetem

Radiátory
Korado PLAN
bílá
obytné místnosti



OBKLADY A DLAŽBA

Obklad - Rako
300 mm/600 mm, lesklý
rektifikované

pokládka na střih
výška pokládky: dle dokumentace
vnější rohy: nerez L profily

koupelna, WC 

standard

černohnědá – DAK63 826

bílá lesklá – WAAV4000

standard
bez variantních dekorů

Koncept pokládky - ilustrativně

Dlažba - Rako
600 mm/600 mm, matná
rektifikované - dlaždice slinutá, glazovaná

chodba, komora, koupelna, WC



OBKLADY A DLAŽBA

variantní dekory

bílá – DAK63 820 

Bílošedá II – DAK63 825

šedá – DAK63 821 černá – DAK63 822

Dlažba
600 mm/600 mm, matná
rektifikované - dlaždice slinutá, glazovaná

chodba, komora, koupelna, WC

hnědá – DAK63 823 

bílošedá – DAK63 824 hnědočerná II – DAK63 827



SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

Umyvadlo
Shift New, Vitra
600/460 mm, bílé

Baterie
Grohe BauEdge

Umývátko
Shift New, Vitra
500/250 mm, bílé

Integra Standard, Vitra
370/220 mm, bílé

umyvadlový sifon
mosaz s chromovou 
povrchovou úpravou

umývátková výpusť 
click clack



SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

WC
Shift, Vitra
závěsné WC kapotované se skrytými panty
WC sedátko s poklopem softclose (pomalé sklápění) a systémem 
rychlého uchycení/sejmutí

Ovládací tlačítko WC
Alcaplast
M1722 – plastové s nástřikem matný 

chrom

Alcaplast
podomítkový modul 
pro závěsné WC

Ovládací tlačítko WC
Alcaplast
FUN alunox - mat

PremiumKomfort



SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

Vana
Kaldewei, Saniform Plus 
vana ocelová – bílá 
1700/750 mm nebo 1700/700 mm 
typ dle dispozičního řešení koupelny

typ dle dispozičního řešení koupelny

mechanické ovládání 
výpusti vany

Sprchová vanička ze smaltované oceli 
typ dle dispozičního řešení koupelny
bílá

Vaničky i vany ze 
smaltované oceli zaručují 
optimální hygienu díky 
svému povrchu bez pórů. 
Lze je snadno a dokonale 
vyčistit. 

vanička 900/900 – rohový vstup, dveře posuvné

vanička 1200/800 – nika, dveře posuvné

dle dispozičního řešení 
vanička 1400/800 – nika, dveře posuvné

instalaci sprchové vaničky přímo 
na podlahu nelze provést



SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

Sprchová zástěna
HÜPPE Classics 2 Easy entry
typ dle dispozičního řešení sprchového koutu
vstupní dveře posuvné

rám: hliníkový – povrch stříbrná lesklá
sklo: čiré
madlo: hranaté 

sprchový kout 900/900 – rohový vstup
zástěna pro sprchový kout do niky

(bez pevné boční stěny)



SANITÁRNÍ VYBAVENÍ Komfort

Koupelnový radiátor
Koralux Linear Classic
středové připojení
ve vybraných bytech příprava na el. dohřev bez dodávky 
topné patrony (tj. zásuvka 230V)

vanová baterie

Grohe BauEdge

Baterie

sprchová baterie

Grohe BauEdge

vanový set

Grohe 
TEMPESTA COSMOPOLITAN

sprchový set

Grohe TEMPESTA COSMOPOLITAN 100



SANITÁRNÍ VYBAVENÍ Premium

Koupelnový radiátor
Koralux Linear Exclusiv
středové připojení
ve vybraných bytech příprava na el. dohřev bez dodávky 
topné patrony (tj. zásuvka 230V)
elektrické podlahové vytápění v koupelně

vanová baterie

Grohe GROHTHERM

Baterie

sprchová baterie

Grohe GROHTHERM

vanový set

Grohe TEMPESTA COSMOPOLITAN

sprchový set

Grohe TEMPESTA COSMOPOLITAN 100



TERASY, LODŽIE A PŘEDZAHRÁDKY

Terasy, lodžie - slinutá dlažba na terčích
tloušťka 2cm
barevnost dekoru dle výběru architekta
(výběr bude proveden v průběhu realizace)

Předzahrádky - WPC (dřevoplastová prkna)
navazuje na předpokládanou travní plochu na 
předzahrádce
barevnost dekoru dle výběru architekta 
(výběr bude proveden v průběhu realizace)



KONTAKT

Skanska Home Center
Křižíkova 682/34a
Praha 8 - Karlín
e-mail: info@skanskareality.cz

Použité vizualizace mají pouze ilustrativní charakter, součástí dodávky nejsou doplňky ani vyobrazené nadstandardní vybavení 
interiéru. Rozsah vybavení konkrétní jednotky je definován vždy v přílohách uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která se 
k dané jednotce vztahuje.

Velikost a typ zařizovacích předmětů dle realizační dokumentace projektu. 
Všechny uvedené informace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter.


