
Port  Karolína 

standardní vybavení bytových jednotek  s přípravou pro klimatizaci 



Port Karolína  / dveře vstupní, interiérové 

Interiérové dveře  - Sapeli  Note  -  barva bílá hladká  

kování vnitřních dveří 

Cobra  Vision-R, nerez 

WC sada 

zamykací klička 

koupelna / WC 

obytné  

místnosti sklo Sapelux 

kování  vstupních dveří 

povrch F9 – nerez elox 

2. bezp. třída 

Cobra R101+   

zárubeň Normal 

pro polodrážkové 

dveře 

vstupní dveře Sapeli 

požární odolnost 30min,  

2. bezpečnostní třída, 

panoramatické kukátko, 

povrchová úprava   

CPL wenge struktur – vně bytu 

CPL bílá perla – uvnitř bytu 

 

Bezpečnostní vstupní dveře  

komora 

M14 + Al mřížky 

obývací pokoj - M44 

zasklení  : Sapelux 
ložnice – M14 koupelna, WC 

M14 + Al mřížka 



Port Karolína  / dveře interiérové  - variantní dekory 

Variantní dekory interiérových dveří - Sapeli  Note  -  vybrané dýhy 

Dýha dub americký Dýha jasan 



Port Karolína   



vypínače , zásuvky 

Legrand  Niloé 

dřevěná  plovoucí podlaha  Europarkett 

  3 lamela – nášlap  tl. 4mm 

  15mm / 181mm / 2200mm 

  obytné místnosti, šatny 

  soklová lišta  

Dub koňak 

třídění natur s bělí 

povrch kartáčovaný, osmo olej 

Standard 

Dub Paříž 

třídění natur s bělí, 

povrch kartáčovaný, matný lak 

Dub vario  

Cocoa 

Port Karolína  / podlahy, elektro, topení 

radiátory 

obytné místnosti  

Korado 

stropní  svítidla   

chodba, komora, koupelna, WC  

Variantní dekor 

Dub patina bílá  

třídění country 

povrch kartáčovaný 

osmo olej 

Variantní dekory 



Dlažba - standard 

Obklad - standard 

obklad  RAKO  Porto 
  obkladačka glazovaná 

  198 mm / 598 mm 

  pokládka na střih do cca 

2,2m nebo do SDK 

podhledu 

  spárovací hm. : bílá 

  vnější rohy : L profil / 

hliník 

  koupelna, WC  

dlažba  RAKO Trend 
  dlaždice slinutá, matná 

  445 mm / 445 mm 

  pokládka na střih 

  spárovací hm. : šedá 

  chodba, komora, koupelna, WC 

 

Port Karolína  / obklady, dlažba 

DAK44652 

Variantně 

DAK44653 DAK44655 DAK44656 

WADVE020   

WATVE022   

WATVE023   

WATVE024   V
a

ri
a

n
tn

ě
 



Port Karolína  / spárořez koupelny  - variantní dekory 

obklad   RAKO Porto WATVE023 

dlažba   RAKO Trend  DAK44653 

obklad   RAKO Porto WATVE022 

dlažba   RAKO Trend  DAK44655 



závěsné WC + WC sedátko 

duroplastové sedátko s antibakteriální 

úpravou, odnímatelné kovové úchyty 

JIKA Olymp Deep  

ovl. tlačítko WC  

plastové, bílé, dvojčinné 

TECEBase  

podomítkový modul 

pro závěsné WC  

TECEProfil  

Port Karolína  / sanitární vybavení 

umývátko úzké 

baterie vpravo / vlevo 

JIKA Olymp Deep  

umývátko  

JIKA Olymp Deep  

Umyvadlo 

JIKA Olymp Deep  



vana  akrylátová – bílá 

1700 / 700mm 

mechanické ovládání výpusti vany 

RIHO Miami  

sprchová zástěna JIKA Cubito Pure  

rohový vstup, 2x2 díly, posuvné dveře 

 rám : stříbrný lesklý, sklo : transparentní 6mm  

s povrch. úpravou JIKA perla GLASS 

 

sprchová vanička – litý mramor, bílá 

Port Karolína  / sanitární vybavení 

instalace sprchové vaničky 

 vanička podezděna a obložena obkladem 

rohový vstup, 2x2 díly, posuvné dveře posuvné dveře – nika 1400mm 

 vanička 900/900 – Concept 100  vanička 1400/900 – např. Riho 



Port Karolína  / sanitární vybavení 

umývátková baterie 

HansaPolo (new) 

umyvadlová baterie 

HansaPolo (new) 

vanová baterie 

HansaPolo (new) 
sprchová baterie 

HansaPolo (new) 

koupelnový radiátor Korado 

středové připojení 

příprava na el. dohřev bez dodávky 

topné patrony (tj. zásuvka 230V) 

Koralux  Linear Classic 

set k vanové baterii : 

3-funkční sprcha + 

nástěnný držák + 

hadice 1500mm 

HansaBasicJet (new) 

set ke sprchové baterii : 

3-funkční sprcha + tyč 920mm + 

 mýdlenka +hadice 1750mm 

HansaBasicJet (new) 



Port Karolína  / 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. 
 
 
Platné pro bytové jednotky : BA46610, BA76612, BA76613, BA76614, BA76615, BA28801, BA28802, BA28803, BA28804, BA29901, BA29902 
 

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


