
Port  Karolína 3 

standardní vybavení bytových jednotek 



Bezpečnostní vstupní dveře  

vstupní dveře Sapeli 

požární odolnost 30min,  

2. bezpečnostní třída, 

panoramatické kukátko, 

povrchová úprava   

CPL laminát – bílá na pór 

Interiérové dveře  - Sapeli  Elegant komfort -  CPL bílá hladká  

komora, šatna 

M10 + Al mřížky 
koupelna, WC 

M10 + Al mřížka 

obývací pokoj – M40 

zasklení  : Sapelux 
ložnice – M10 

Port Karolína 3  / dveře vstupní, interiérové 

sklo Sapelux zárubeň Normal  

polodrážkové provedení 

 

kování vstupních 

dveří 

3. bezpečnostní  

třída 

Cobra - RI, nerez 

kování vnitřních dveří 

Cobra  Vision-R, nerez 

WC sada 

zamykací klička 

koupelna / WC 

obytné  

místnosti 



Port Karolína 3 / dveře interiérové  - variantní dekory 

Variantní dekory interiérových dveří - Sapeli  -  variantní výběr dekoru Elegant Komfort 

CPL šedá U788 CPL černá grafit U961 

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



Port Karolína 3   



Port Karolína 3  / podlahy, elektro, topení 

dřevěná třívrstvá plovoucí 

podlaha   

  3 lamela  

  obytné místnosti, šatna 

  soklová lišta dýhovaná 

stropní  svítidla   

předsíň, komora, koupelna, 

WC  

radiátory 

obytné místnosti Korado Radik  

vypínače, zásuvky 

Legrand  Niloé 

Kährs Avanti Town Dub Lecco 

povrch lak matný 

Kährs Avanti Town Jasan Ceriale 

povrch lak matný, bíle mořený 

Kährs Avanti Town Dub Bisbee 

povrch lak saténový, mořený 

Variantní dekory Standard 



Port Karolína 3 / obklady a dlažba 

Dlažba  / obklad - standard 

obklad  / dlažba Lasselsberger Cemento 
 

  slinutá, matná 

  300 mm / 600 mm 

 

  obklady koupelna: výška pokládky cca 2,1 m 

  obklady samostatné WC: výška pokládky cca 2,1 m 

 

  pokládka dle standardního spárořezu 

  vnější rohy: ukončovací lišta tvaru L  

  spárovací hm.: flexibilní vodoodpudivá šedá 

 

  obklad/dlažba: koupelna, WC, komora, předsíň 

 

  v rámci výběru ze standardu je možno volit ze 3 odstínů 

DAKSE660 DAKSE661 DAKSE662 

Dlažba / obklad - variantně 



závěsné WC (pro oplach 3/4,5l) 

WC duroplastové sedátko  

DURAVIT  D-Code  

  

ovládací tlačítko WC  

plastové, dvojčinné, bílá 

AlcaPlast  M370 

podomítkový modul 

pro závěsné WC,  

minimální oplach 2/4l 

AlcaPlast 

umývátko úzké 

baterie vpravo / vlevo 

DURAVIT  D-Code  

umývátko  

DURAVIT  D-Code  

umyvadlo 

DURAVIT  D-Code  

umyvadlový sifon 

chromovaný ABS plast 

Port Karolína 3 / sanitární vybavení 



Port Karolína 3  / sanitární vybavení 

umyvadlová baterie 

průtok: 4,5l/min 

Hansa Primo 

umývátková výpusť 

click clack 

sprchová baterie 

Hansa Primo 

vanová baterie 

Hansa Primo 

set k vanové baterii: 

1-funkční sprcha + 

nástěnný držák + 

hadice 1750mm 

průtok: 10l/min 

Hansa Viva  

set ke sprchové baterii: 

1-funkční sprcha + tyč 900mm + 

mýdlenka + hadice 1750mm 

průtok: 10l/min 

Hansa Viva 

umývátková baterie 

průtok: 4,5l/min 

Hansa Primo 

koupelnový radiátor Korado 

středové připojení 

příprava pro el. patronu, tj. zásuvka 

230V 

Koralux  Linear Classic 



Port Karolína 3 / sanitární vybavení 

  vana ocelová – bílá 

  1700 / 700mm 

  Kaldewei Saniform plus 

instalaci sprchové vaničky přímo na 

podlahu nelze provést 

sprchová zástěna  

 

typ koutu bude upřesněn dle realizační dokumentace a 

varianty dispozičního řešení sprchového koutu 

 

rám : hliníkový eloxovaný 

výplň: sklo čiré 

 

  mechanické ovládání výpusti vany 

vanička 900/900 

litý mramor, bílá  

Zobrazení sprchové vaničky je pouze ilustrativní – v projektu 

podezděna a obložena obkladem  



Port Karolína  3 / standardní vybavení bytových jednotek 

 

Skanska Home Center 
Křižíkova 682/34a 
Praha 8 - Karlín 
GSM: +420 737 900 000 
tel.: +420 296 331 611 
fax:  +420 296 331 628 
e-mail: info@skanskareality.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ……. standard definovaný architektem 
 
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. 
   


