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Albatros Kbely 1 / interiérové – variantní dekory

Diamantově šedá

Jasan Lyon pískový Alpská bílá

Platinově bílá

Interiérové dveře – variantní řešeníInteriérové dveře - standard

Interiérové dveře Lignis

• povrchová úprava CPL, hladká

• ložnice – model 10

• obývací pokoj – model 33, 
celoprosklené

• koupelna, WC – model 10 + mřížka 
ve spodní části dveří

• komora – model 10 + mřížka ve 
spodní a horní části dveří

Bezpečnostní vstupní dveře

vstupní dveře Sapeli
požární odolnost 30min, 
2. bezpečnostní třída,
panoramatické kukátko,
povrchová úprava: 
CPL laminát – Beton bílý

kování vstupních dveří
3. bezpečnostní  třída
Sapeli, M18

kování interiérových dveří - MP - Favorit R, nerez

zárubeň Normal
polodrážkové provedení, 

v barvě dveří

obytné místnosti
šatna 
Komora
dozický klíč

koupelna
WC
WC sada
zamykací klička



Albatros Kbely 



laminátová  plovoucí podlaha 
Krono Original - Castello Classic

▪ lak, tř. 32 – tl. 8mm 
▪ obytné místnosti, chodba, komora      
▪ soklová lišta k dekoru podlahy

stropní  svítidla  
předsíň, komora

koupelna, WC 

radiátory obytné místnost
Korado Radik

Albatros Kbely 1 / podlahy, elektro, topení

Dub přírodní

Dub bělený Dub mořený

Variantní dekory

Standard

Dub šedý

vypínače, zásuvky
Legrand  Niloé



obklad  / dlažba Glamstone, Abitare

▪ slinutá, rektifikovaná;   300 mm / 600 mm

▪ obklady koupelna: výška pokládky min. do výšky 2,1 m
▪ obklady samostatné WC: výška pokládky cca 1,2 m

▪ pokládka dle standardního spárořezu
▪ vnější rohy: L profil 
▪ spárovací hm.: flexibilní vodoodpudivá

▪ obklad/dlažba: 
koupelna, WC, komory s přípravou na pračku

▪ v rámci výběru ze standardu je možno volit ze 4 odstínů

Albatros Kbely 1 / obklady, dlažba  

Dlažba - standard
Dlažba / obklad - variantně

Antracit

Světle šedá

ŠedáSvětle šedá

Obklad - standard

AntracitBéžová



ovládací tlačítko WC 
bíla
Alcaplast M370

závěsné WC splachovací technologií AquaBlade
ultraploché WC sedátko 
oplach 5 / 3l
Tesi, IDEAL STANDARD

podomítkový modul
pro závěsné WC Alcaplast

umývátko Cube 2.0, Concept
400/350 mm, bílé

umyvadlo Cube 2.0, Concept
600/460 mm, bílé 

Albatros Kbely 1 / sanitární vybavení  



vana ocelová – bílá,  1700 / 700mm
Saniform Plus 363-1, Kaldewei

instalaci sprchové vaničky přímo na
podlahu nelze provést !

mechanické ovládání výpusti vany

vanička 900/900
bílá
EASY, EASY

Albatros Kbely 1 / sanitární vybavení

sprchová zástěna Concept 100 New, Concept

- rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi
- v projektu vanička s podezděním
- 900x900x19000mm

rám : hliníkový
sklo : čiré



umyvadlová baterie
BauLoop, Grohe

umývátková výpusť
click clack

sprchová baterie
HauLoop, Grohe

vanová baterie
BauLoop, Grohe

set k vanové baterii:
1-funkční sprcha + 
nástěnný držák + hadice
průtok: 10l/min
New Tempesta
Cosmopolitan 100, 
Grohe

set ke sprchové baterii:
1-funkční sprcha + tyč +
mýdlenka + hadice
průtok: 10l/min
New Tempesta
Cosmopolitan 100, Grohe

umývátková baterie
BauLoop, Grohe

koupelnový radiátor Korado
příprava na el. dohřev bez dodávky topné 

patrony (tj. zásuvka 230V)
Koralux Linear Classic

Albatros Kbely 1 / sanitární vybavení



Port Karolína  4 / standardní vybavení bytových jednotek

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

……. standard definovaný architektem

Použité obrázky a 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.

Albatros Kbely 1 / standardní vybavení bytových jednotek


