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Umyvadlo Laufen s otvorem Pro S Standard  
600 x 465 mm, bílá

Umyvadlový sifon mosazný Easy designový 
5/4“, 32 mm, chrom 

Umývátko LAUFEN PRO S 
umývátko asymetrické 360 x 250 mm, bílá

s a n i t á r n í  k e r a m i k a

Závěsné WC PRO
LAUFEN PRO závěsný klozet, rimless, bílá

Sedátko PRO Speciál
LAUFEN PRO sedátko s poklopem, slim, bílá



v o d o v o d n í  b a t e r i e  a   s p r c h Y v o d o v o d n í  b a t e r i e  a   s p r c h Y

Umyvadlová baterie Logis
HANSGROHE LOGIS stojánková páková, chrom

Umývátková baterie Logis
HANSGROHE LOGIS stojánková páková, chrom

Vanová baterie Logis
HANSGROHE LOGIS vanová/sprchová baterie podomítková páková, chrom

Sprchový set CONCEPT

Sprchová baterie Logis
HANSGROHE LOGIS sprchová baterie podomítková, chrom 

CONCEPT 100 NEW sprchový set 700 mm, 1polohová hlavice, chrom

Vodovodní baterie ve Vaší koupelně nejsou jen de-
signovým prvkem, ale jedná se především o funkč-
ní produkt s mnoha komponenty, na které působí 
vnější vlivy. Přesto, že voda by měla být čistá a se 

správnou tvrdostí, vždy tomu tak není. Za předpo-
kladu, že chcete, aby vodovodní baterie vydržela 
stejně dlouho jako ostatní použité materiály, musí-
te zvolit výrobek od kvalitního značkového výrob-

ce. Německý výrobce Hansgrohe s tradicí 115 let 
je tou nejlepší garancí. Série Logis splňuje všechny 
parametry, a také svým designem zapadá do kon-
ceptu celého projektu. 

CONCEPT 300 výpusť vody 64,5 mm, kulatá, s držákem 
na sprchu, kov, chrom

CONCEPT 300 sprchová hadice 1250 mm, chromCONCEPT 300 sprcha ruční 100 mm, 1polohová, chrom

CONCEPT 300 sprchové rameno 400 mm, kulaté, ze zdi, chromCONCEPT 300 FLAT sprcha hlavová 250 mm, kulatá, nerez



Sprchová zástěna
Sprchový kout Concept 400
CONCEPT 400 sprchové dveře 90 cm levé/pravé , 
do niky stříbrná/čiré AP

Vanička smaltovaná Kaldewei 
obdélník Cayonoplan 2257-1  
90 x 120 x 1, 85 cm, bílá

Vanička smaltovaná Kaldewai 
čtverec Cayonoplan 2254-1  

90 x 90 x 1,8 cm, bílá

Sprchový kout 
CONCEPT 400 sprchové dveře levé/pravé 90 cm, 
stříbrná/čiré sklo

v a n Y  a   s p r c h o v é  k o U t Y

Vana Concept 100Duo
Vana smaltovaná Kaldewei klasická  
Cayono Duo, středová výpusť  
170 x 75 cm, bílá

ilustrační foto
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Beige 
X ROCK 12 B

Grey 
X ROCK 12 G

Black
 X ROCK 12 N

White
X ROCK 12 W

Beige
X ROCK 12 B

Grey 
X ROCK 12 G

Black
X ROCK 12 N

White
X ROCK 12 W

X-Rock je dynamická série přesných tvarů a kamenného de-
signu. „X“ vyzdvihuje inovační charakter nové kolekce dlažby 
a mozaiky, „ROCK“ potvrzuje její původ ze skály a kamene. 
Jedná se o první kamenný design, kde to, co vidíte, není to, co 
dostanete. Povrch se zdá být drsný a chladný, ale ve skuteč-
nosti je příjemný na dotek. Přírodní matný povrch předurčuje 
použití této nové série v moderních koupelnách. Na výběr je 
ve 4 barevných provedeních, jejichž kombinací se každý pro-
stor stane neotřelý a originální.

Rozměr: 30 x 60 cm (standard pro byty typu komfort a duplex), 
60 x 120 cm (standard pro byty typu minipenthouse a penthouse)
Materiál: keramika slinutá
Rektifikováno: ano
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Beige 
X ROCK 60 B

Grey 
X ROCK 60  G

Black
X ROCK 60 N

White
X ROCK 60 W

Beige
X ROCK 60 B

Grey 
X ROCK 60 G

Black
X ROCK 60 N

White
X ROCK 60 W

Pro komory a technické zázemí je jako 
standard zvolena také série X-Rock ve 4 
barevných provedeních: béžová, bílá, 
šedá a  černá ve  formátu 60 x 60 cm. 
Díky tomu si můžete sjednotit obklady 
v koupelně s ostatními prostory ve Va-
šem bytě.
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Silver  
AZUMA 36AG RM

Grey 
AZUMA 36G RM

Dark grey 
AZUMA 36DG RM

Camargue
AZUMA 36CG RM

Black
AZUMA 36N RM

Silver  
AZUMA 36AG RM

Grey 
AZUMA 36G RM

Dark grey 
AZUMA 36DG RM

Camargue
AZUMA 36CG RM

Black
AZUMA 36N RM

Azuma je ztělesněním nové filozofie designu, inspirované Japon-
skem a jedinečnou koncepcí prostoru a rezidenčního designu. 

Azuma se zaměřuje na  vztah člověka s  okolním prostorem 
s  přihlédnutím k  elegantnímu designu. Soulad a  harmonie 
obytného designu by se pak měla mísit s přesností, kvalitním 
zpracováním a funkcionalitou. Azuma vyniká navíc na dotek 
příjemnou reliéfní matnou strukturou. V  některých momen-
tech máte pocit, že hledíte na leštěný beton či umělý kámen.

Nová série s ojedinělým moderním vzhledem se vyrábí v pěti 
různých barvách a osmi formátech s velkou variabilitou kom-
binací.



d L a Ž b Y

Silver 
AZUMA 60AG RM

Dark grey 
AZUMA 60DG RM

Camargue
AZUMA 60CG RM

Grey
AZUMA 60G RM

Silver
AZUMA 60AG RM

Dark grey 
AZUMA 60DG RM

Camargue
AZUMA 60CG RM

Black
AZUMA 60N RM

Grey
AZUMA 60G RM

Black
AZUMA 60N RM

Dlaždice jsou ideální v obytných prosto-
rech se zvýšeným pohybem osob, jako 
jsou kuchyně a koupelny. Použití větších 
formátů Vám pomůže při vytváření ote-
vřeného či pocitově většího prostoru. 
Díky tomu nevzniká tolik spár, a dochá-
zí tak k  menšímu vizuálnímu přerušení 
daného prostoru.



Parador Eco Balance kombinuje moderní a  ekologické 
bydlení s vynikajícím designem. Při výrobě této parketové 
podlahy s vrchní vrstvou z masivního dřeva v matném laku 
je věnována pozornost šetrnému používání přírodních 
surovin. 

Přirozené třídění vypadá obzvláště originálně a je výrazem 
přirozeného a harmonického designu podlahy. 

p a r k e t o v é  p o d L a h Y 

ilustrační foto



p a r k e t o v é  p o d L a h Y 

ilustrační foto

Dub přírodní

Dub bělený

Dub lava

Popis materiálu

Rozměr prkna - 1170 x 120 x 13 mm
Povrchová úprava - matný lak
4stranný mini úkos (M4V)
Nášlap dub tloušťka 2,5 mm

Třídění - Natur

Pro podlahy s přírodním, avšak vyváženým 
celkovým vzhledem, nabízí tento druh ten 
nejlepší možný základ.



Interiérové dveře HANÁK jsou vyráběny na  míru, 
a to i do atypických prostor, včetně možnosti růz-
ných výšek dveří. V  nabídce jsou jak dýhované 
dveře z  nejkvalitnějších dýh, tak lakované dveře. 
Ty jsou opatřeny prémiovým 7vrstvým lakem HA-

i n t e r i é r o v é  d v e ř e 

NÁK, který představuje nejdokonalejší povrcho-
vou úpravu nejen v tuzemsku, ale pravděpodobně 
i v celé Evropě. Dveře HANÁK jsou v nabídce jak 
s plným křídlem, tak částečně nebo celoprosklené, 
a také v posuvné variantě. 

Interiérové dveře HANÁK jsou nezaměnitelné ve 
 všech svých parametrech a jsou opatřeny puncem 
kvality a originality HANÁK, který dokresluje jejich 
jedinečnost. Dveře HANÁK se stávají pomyslným 
kusem nábytku a spoluvytváří atmosféru domova.

ilustrační foto

Bílá matBílá mat

Tradiční český výrobce, firma HANÁK NÁBYTEK, 
a. s., má ve svém portfoliu kromě veškerého in-
teriérového nábytku na míru i  luxusní interiérové 
dveře, které jsou aktuálně těmi nejkvalitnějšími 
na českém trhu.

Kvalitu dveří HANÁK dokazuje řada certifikací 
(podrobné informace na webu výrobce) a originál-
ních, i patentovaných řešení. Perfektní povrchové 
zpracování, špičková úroveň konstrukce a doko-
nalý design typický pro značku HANÁK. To vše 
představují interiérové dveře HANÁK, které nejen 
esteticky, ale i  finančně povyšují hodnotu celé-
ho interiéru, resp. nemovitosti. Z  konstrukčních 
předností jsou to například skryté dveřní závěsy, 
magnetický zámek s nastavitelným protiplechem, 
bezlištové zasklení a další. Další významnou kon-
kurenční výhodou je tzv. INTERIOR CONCEPT 
HANÁK. Interiérové dveře jsou sladěny v jednom 
designu a kvalitě s vybraným nábytkem HANÁK. 

Žádný jiný výrobce v Česku nemá v nabídce inte-
riérového nábytku i dveře. V tom je nabídka firmy 
HANÁK NÁBYTEK unikátní a nepřekonaná. 



Dokonalý image interiéru dotváří detaily. K unikát-
nímu designu interiérových dveří HANÁK je vybrá-
no kování od českého výrobce, firmy M&T, která je 
ve výrobě klik jedničkou na trhu, a to jak z hlediska 
designu, jednoduché montáže, tak i  technologie 
povrchových úprav, které zajišťují dokonalou odol-
nost klik. Nerezové kování M&T je konstrukčně 
a  designově navrženo pro všechny typy interiérů 
a použití. Veškeré kování je připraveno pro systém 
tzv. rychlé montáže a  je chráněno patentovými 
a průmyslovými vzory.

Otevřete svůj interiér světlu. Prosklený model inte-
riérových dveří vám umožní vnímat dveře HANÁK 
úplně jiným způsobem. Pokud zvolíte prosklené 
interiérové dveře, máte na výběr z čirého a mléč-
ného skla. Čiré (průhledné) sklo je nejběžněji pou-
žívaná skleněná výplň, která zaručuje stoprocentní 
průchod světla. Satináto matelux je jednostranně 
plošně leptané sklo, které není průhledné, ale prů-
svitné. Jeho nejběžnější použití je v prostoru, kde 
není žádoucí úplná průhlednost.

i n t e r i é r o v é  d v e ř e 
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Koupelny Ptáček je pro projekt Prague Marina Nova dodavate-
lem keramických obkladů, dlažeb a sanitární techniky. Ptáček 
a. s. je česká, dynamicky se rozvíjející společnost, která byla 
založená v roce 1992.

Snažíme se prostřednictvím naší rozsáhlé sítě specializovaných 
koupelnových studií vycházet zákazníkům vstříc a s pomocí od-
borného personálu nabízet opravdu komplexní péči a  kvalitní 
výrobky z oblasti sanitární keramiky, van a sprchových koutů, 
baterií, obkladů a dlažeb, koupelnového nábytků, doplňků atd.

Investice do Vašeho bytu je význačným krokem, proto pro vás 
pečlivě vybíráme ty nejkvalitnější výrobky, které Vám budou 
sloužit dlouhá léta.

Speciálně pro Vás jsme připravili prezentaci standardů, které 
použijeme v  projektu Prague Marina Nova, ve  studiu Ptáček 
Praha – Poděbadská na adrese Poděbradská 1020/30, 198 00, 
Praha 9 – Vysočany. Zde Vám poskytneme odborné poraden-
ství, pomůžeme Vám se zpracováním rozpočtu klientské změny 
vybavení a obkladů a dlažeb.

Podlahové krytiny jsou v tomto exkluzivním projektu Prague Mari-
na Island dodávány firmou Barkotex Praha spol. s. r. o., která se již 
od roku 1991 zabývá dodávkou a odbornou montáží podlahových 
krytin nejen v developerských projektech. Na českém trhu výhrad-
ně zastupujeme přední americké výrobce celoplošných koberců 
nebo jsme výhradními dovozci významných značek vinylových 
podlah, které jsou prezentovány v kompletní škále na vzorkovně 
New Living Center (Šafránkova 1238/1, Praha – Stodůlky) nebo 
na  stránkách www.barkotex.cz. Mezi dalšími typy podlahových 
krytin, které nabízíme a je možné je vybrat jako nadstandard, jsou 
například dřevěné vrstvené podlahy, laminátové podlahy nebo 
podlahy z přírodního linolea.

Jan Sommer 
ředitel společnosti

Jako tradiční český výrobce s více jak 30letou tradicí bazíruje-
me na vysoké kvalitě našeho nábytku. Jsme jedním z nejmo-
dernějších výrobních závodů v Evropě a náš interiérový nábytek 
včetně dveří dodáváme jak koncovým zákazníkům a firmám, tak 
právě i do prestižních developerských projektů, a to v tuzemsku 
i v zahraničí. Jsme potěšeni, že se jsme se dostali do úzké sku-
piny firem, které jsou výhradními dodavateli pro projekt Prague 
Marina Nova.

Stanislav Hanák
předseda představenstva

NACONI s.r.o.
NACONI je česká společnost specializující se na  řízení klient-
ských změn rezidenčních projektů. Nabízí vlastní systém zpra-
cování klientských změn s cílem komplexního zajištění dispozič-
ních úprav a změn vybavení bytové jednotky dle přání klientů.

Manažeři klientských změn jsou klientům projektu Prague Mari-
na Nova připraveni pomoci při plánování stavebních úprav kaž-
dé bytové jednotky, řešit s nimi představy o interiéru, představit 
možnosti standardního a  nadstandardního vybavení, poradit 
s výběrem materiálů.
Na  základě specifických přání komunikují se stavbou dispo-
ziční změny a  z  toho plynoucí požadavky na  změny instalací. 
S ohledem na různorodost požadavků týkajících se funkčnosti, 
komfortu a designu, je cílem společnosti nabídnout individuální 
přístup každému klientovi a usnadnit mu cestu k dokonalému 
bydlení.

Více informací na www.naconi.cz

Kancelář
Rubeška 215/1

Praha 9 - Vysočany

Developerská společnost Daramis byla založena v roce 2000, předmětem její činnosti je nákup, 
výstavba a správa rezidenčních a komerčních nemovitostí. Doposud firma dokončila 23 realitních 
projektů s cca 3 300 byty a aktuálně probíhají přípravné práce na nových rezidenčních projek-
tech o zhruba 990 bytech. V současné době realizuje společnost projekty v Praze a Plzni. Mezi 
dokončené projekty Daramis patří např. bytové projekty Sedmikráska, Trio Rezidence, Marina 
Island, River Lofts a Nad Motolským hájem. Kromě rezidenčních má Daramis ve svém portfoliu 
i komerční projekty (např. Kodaňská Office Centre).

 

Skupina Lighthouse Group působí v České republice od roku 2000. Prvním projektem skupiny 
byl administrativní komplex Lighthouse Towers s  23  000 m² kancelářských prostor. Komplex 
Lighthouse Towers byl milníkem v rekultivaci holešovického přístavu. Navázala na něj výstavba 
rezidenčního projektu Prague Marina, která nabídla 340 exkluzivních „waterfront“ bytových jed-
notek. V místě holešovického přístavu pak vznikl administrativní komplex Prague Marina Office 
Center s 13 600 m² kancelářských a obchodních prostor a také bytový komplex Marina Island. 
Skupina Lighthouse Group rozvíjí své aktivity také na Praze 9 v sousedství O2 Areny, kde vyrostl 
nejdříve parkovací dům a posléze obchodní centrum Galerie Harfa.



KlientSKé Centrum DArAmiS

Prague Marina Office Center
Jankovcova 1595/14, 170 00, Praha 7

praguemarina@daramis.com

www.praguemarina.cz


