
standardní vybavení bytových jednotek 

Čtvrť Emila Kolbena 1 



Standard interiérových dveří - Sapeli Elegant komfort - CPL laminát jasan bílý struktur  

kování interiérových dveří  

Cobra Vision-S, nerez matný 

koupelna / WC 

WC sada 

zamykací klička 

 

povrchová úprava  

CPL wenge struktur 

oboustranně  

vstupní dveře Sapeli 

požární odolnost 30min 

2. bezpečnostní třída  

 

obytné místnosti 

komora, šatna 

dozický zámek 

sklo Sapelux 

komora 

M10 + Al mřížky 

obývací pokoj 

M40, sklo Sapelux 

ložnice/pokoj 

M10 

 koupelna, WC 

 M10 + Al mřížka 

kování vstupních dveří 

3. bezpečnostní  třída 

Cobra - RI, nerez matný 

zárubeň Normal 

pro polodrážkové dveře 

v barvě dveří 

Čtvrť Emila Kolbena / dveře vstupní, interiérové 



Variantní dekory interiérových dveří - Sapeli  Elegant  komfort - CPL laminát  

CPL jasan struktur CPL šedá CPL wenge struktur 

Čtvrť Emila Kolbena / interiérové – variantní dekory 



Čtvrť Emila Kolbena  



laminátová plovoucí podlaha Egger E-motion 
  zátěžová třída 32, tl. 8mm 

soklové lišty KP40 – MDF lišta, foliovaná 

obytné místnosti, komora, předsíň, šatna Variantní dekory 

Narva Oak 

Standard 

radiátory Korado 

obytné místnosti   

White Brooklyn Oak Ilmen Oak Amiens Oak light 

vypínače, zásuvky - Legrand  Valena Life 

Čtvrť Emila Kolbena / podlahy, elektro, topení 



DAKSE660 

Dlažba - standard 

Obklad - standard 

obklad  / dlažba Lasselsberger Cemento 
  slinutá, matná 

  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 / hliník eloxovaný 

  spárovací hm.: flexibilní vodoodpudivá 

 

  obklad/dlažba: koupelna, WC  

DAKSE660 DAKSE662 

DAKSE661 

DAKSE661 

dlažba / obklad   
v rámci výběru ze 

standardu je možno 

volit ze 3 odstínů 
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Čtvrť Emila Kolbena / obklady, dlažba   



Čtvrť Emila Kolbena / obklady, dlažba   



podomítkový modul 

pro závěsné WC  

AlcaPlast 

umývátko úzké 

baterie vpravo / vlevo 

DURAVIT  D-Code  

umyvadlo 

DURAVIT  D-Code  

Čtvrť Emila Kolbena / sanitární vybavení 

ovládací tlačítko WC  

bíla / chrom lesk 

Alcaplast  

koupelnový radiátor Korado 

středové připojení 

příprava pro el. patronu (zásuvka) 

Koralux  Linear Classic 

závěsné WC (pro oplach 3/6 l) 

WC duroplastové sedátko  

bez sklápěcí mechaniky  

Duravit D-Code 



vana  akrylátová – bílá 

1700 / 750mm 

DURAVIT  D-Code  

sprchová zástěna Huppe Classics 2 

rám : eloxovaný hliník, barva stříbrná matná 

 výplň sklo čiré 

mechanické ovládání výpusti vany 

Čtvrť Emila Kolbena / sanitární vybavení 

Standardní podlaha sprchového koutu 

je vyzdívaná a obložená dlažbou.          

V případě osazení standardní sprchové 

vaničky (dle projektu) nelze vaničku 

osadit přímo na podlahu, je nutné její 

podezdění.  



umývátková baterie  

omezovač průtoku (6l/min) 

Concept 100 NEW 

umyvadlová baterie 

omezovač průtoku (6l/min) 

Concept 100 NEW 

vanová baterie 

Concept 100 NEW 

sprchová baterie 

Concept 100 NEW 

set ke sprchové baterii : 

1-funkční sprcha + tyč 600mm + 

 mýdlenka +hadice 1500mm 

omezovač průtoku (10l/min) 

Ideal Standard - Idealrain S1 

set k vanové baterii : 

1-funkční sprcha + nástěnný 

držák + hadice 1500mm 

omezovač průtoku (10l/min) 

Ideal Standard - Idealrain S1 

Čtvrť Emila Kolbena / sanitární vybavení 



Čtvrť Emila Kolbena / 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. 
 
Všechny uvedené informace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. 
   


