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Viete hospodáriť s teplom?
Moderné vykurovanie
záhrada Vo forme
v objatí jesenných farieb 
thajsko Vás zláka...

ŠtýloVý byt s Výhľadom na priehradu 
ako priniesť retro štýl do interiéru 
dizajnoVé steny s tretím rozmerom
predsieň – Miesto prvého kontaktu 
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Život v slovenskej

pre kValitné zateplenie fasády
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Medveď Condens
Viac ako dokonalá náhrada 
za liatinový kotol
Stacionárne kondenzačné kotly vhodné 
na výmenu starších stacionárnych 
nekondenzačných kotlov a do systémov s veľkým 
objemom vykurovacej vody. Kotly prekvapia 
mimoriadne dlhou životnosťou a jednoduchou 
inštaláciou. Využitím kondenzačnej technológie 
výrazne šetria náklady domácnosti na energie. 
Môžete ich ovládať aj na diaľku prostredníctvom 
smart regulátora MiGo a aplikácie vo vašom 
smartfóne alebo tablete. 
V aktuálnej akciovej ponuke Vám teraz k nemu 
pribalíme dymovod v dĺžke 10 metrov zdarma.

Akciová 
ponuka 

Viac na  
protherm.sk

www.protherm.sk
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Skončil čas dovoleniek a oddychových letných dní a prišla jeseň. 
Verím, že ste si oddýchli a načerpali dostatok novej energie, ale aj 
inšpirácie pre úpravu vášho domova. Z každej dovolenky, z ktorej 
sa vraciame, si prinášame nielen spomienky, ale aj rôzne predmety 
a výrobky, ktoré nás v tom danom prostredí oslovili. Za každým 
takýmto predmetom je príbeh, ktorý ožíva v našich spomienkach 
a vytvára tak príjemnú atmosféru. 

Verím, že aj s prispením tohto jesenného vydania si vo vašom do-
move takú atmosféru vytvoríte. Príjemné prostredie nás totiž sti-
muluje a dobíja pozitívnou energiou. Preto vám na nasledujúcich 
stranách najnovšieho vydania prinášame množstvo tipov, ako si 
takéto prostredie vytvoriť. Či už ide o dizajn nábytku a doplnkov, 
alebo o rekonštrukciu kuchyne, snažili sme sa vybrať témy, ktoré 
vás môžu zaujať. Dozviete sa napríklad aj to, čo nás, Slovákov, 
v kuchyni najviac trápi a čoho sa bojíme. 

S jesenným obdobím sa ale aj krátia dni, preto kým sa stanú ešte 
kratšími a chladnejšími, dá sa zvládnuť aj stavebná rekonštrukcia 
a príprava na vykurovaciu sezónu. Preto vám aj z tejto oblasti pri-
nášame informácie, ktoré vám to uľahčia. Veď vo vašom domove 
budete tráviť stále viac času, tak nech sa v ňom môžete 
cítiť dobre a načerpať tak novú energiu.

Prajem vám príjemné čítanie a pohodovú 
jeseň.
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Poistenie majetku  
MÔJ DOMOV
Postavte sa s odvahou všetkým nepred-
vídaným situáciám, ktoré ohrozujú váš 
domov. Najoceňovanejšie poistenie 
majetku Môj domov ich za vás vyrieši 
rýchlo a fér. 

allianzsp.sk 
Infolinka 0800 122 222

Stalo sa, opravíte 
s naším poistením 
majetku.
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Štýlový byt 
S VÝHľADOM NA 

PRIEHRADU
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Majiteľ bytu pôvodne nebol 
spokojný s riešením kúpeľne 
v novostavbe, kde chcel mať 

okrem vane aj sprchu. Po prvej schôdz-
ke s tímom skúsených architektov bolo 
jasné, že neostane len pri zmene kúpeľne. 
Začala sa tak úspešná spolupráca, ktorej 
výsledok ohromí nejedného nadšenca 
interiérových premien.

Kúpeľňa pRe potápača
Keďže majiteľ bytu bol vášnivý potápač, 
k tomuto poznatku smerovala aj úvaha 
nad celkovým ladením bytu. „Hlavnými 
elementmi sa stala práca s vodou a kame-
ňom. Majiteľovi sa páčili aj kamenné kúpeľne 

z exotických zemí, do ktorých organizuje 
zájazdy,“ opisuje architekt Václav Navrátil 
z tímu SENAA. Kúpeľňa pri tomto projek-
te bola pre majiteľa veľmi dôležitá, preto 
jej architekti venovali patričnú pozornosť. 
Oproti pôvodnej dispozícii prišli s veľko-
rysejším riešením. Premiestnením vane 
sa zväčšil priestor, ktorý vyplnili novým 
sprchovým kútom a navyše aj ďalším 
umývadlom. Nezaujímavé obklady sa 
nahradili veľkými kamennými plochami, 
ktoré dali vyniknúť nadrozmernej ónyxo-
vej doske. 

ÓNyx V hlAVNEj úlOhE
Ónyx so svojou výraznou kresbou bol 
použitý aj v kuchyni, kde neunikne 
pohľadu žiadneho návštevníka, a zároveň 
slúži ako zjednocujúci prvok. Ónyxovú 
dosku v kuchyni dopĺňa masívne dubové 
drevo na pracovnej linke a biele skrinky 
s matným lakom na mieru. Kuchyňa je 
prepojená s obývacou časťou a s jedálňou, 
kde takisto dominuje svetlá farba, drevo 
a kameň. Miestnosť dopĺňa presklená 
terasa s kvalitným dreveným posedením 
a úchvatným výhľadom na Brniansku 
priehradu. Priznaná terasa pôsobí veľmi 
útulne, komfortne a vnáša do bytu upo-
kojujúci prírodný element.

NUDNÝ šTANDARD V NO-
VOSTAVBE? URČITE NIE! ByT 
S KRáSNyM VÝHľADOM NA 
BRNIANSKU PRIEHRADU SA 
POD RUKAMI ARCHITEKTOV 
Z ATELIéRU SENAA PREMENIL 
Z NUDNéHO A NEOSOBNéHO 
šTANDARDU NA šTÝLOVO 
ZJEDNOTENÝ PRIESTOR SO  
ZAUJíMAVÝMI NáPADMI A  
ORIGINáLNyMI RIEšENIAMI  
NA MIERU.

LEGENDA

01  HALA 9,3    m2

02  OBÝVACIA IZBA 36,2 m2

03 LODžIA 7,4    m2

04 KúPEľňA 7,7    m2

05 wC 1,5 m2

06 SPáľňA 14,2 m2

07 DETSKá IZBA 11,5 m2

O ARCHITEKTOCH

SENAA je architektonický ateliér z Čiech, 

ktorý založili Jan Sedláček a Václav Navrátil. 

SENAA tvorí v súčasnosti tím skúsených 

architektov, ktorí spolupracujú s mnohý-

mi špecializovanými firmami. Zaoberajú 

sa všetkými oblasťami architektúry – od 

urbanizmu, cez novostavby, rekonštrukcie 

až po návrhy interiérov. Cenné pracovné 

skúsenosti získali v ateliéroch v Brne, Prahe, 

Rotterdame, ale aj v ďalekom Los Angeles 

či New yorku. 
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ArcHitektMi zvolený nevŠedný 
druH oMietky dodávA bytu istý 

ŠArM A elegAnciu A podčiArkuje zeMitosť 
použitýcH MAteriálov. 
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šarm a eleganciu a podčiarkuje zemitosť 
použitých materiálov. 

Architekti z ateliéru SENAA pri tomto pro-
jekte ukázali, že vedia byť invenční, tvoriví 
a prichádzať s novými originálnymi ná-
padmi, ktoré uchvátia nejedného klienta. 
Byt v Brne je toho jasným dôkazom.

Noli

Foto: David Korsa

 V čom spočívala podstata rekonštruk-

cie bytu? 

Vzhľadom na to, že išlo o byt v developerskom 

projekte, v novostavbe, veľa vecí bolo daných. 

Návrh rekonštrukcie začínal od jednotlivých 

vecí k celku. Investor začal premýšľať, ako 

upraviť kúpeľňu tak, aby v nej okrem vane mal 

aj sprchu. Obrátil sa na nás s radou o pomoc 

a po prvej schôdzke nad výkresmi bolo jasné, 

že nezostane len pri zmene kúpeľne, ale že 

bude treba doriešiť celý byt. 

 Na základe čoho ste vyberali materiá-

ly, farby a ich vzájomné kombinácie?

Majiteľ bytu je vášnivý potápač. Prevádzkuje 

aj školu potápania a usporadúva potápač-

ské zájazdy do krajín ako Egypt, Bali alebo 

Maledivy. Zadanie teda znelo jasne – byt pre 

potápača. Hlavnými elementmi sa stala práca 

s vodou a kameňom. Investor si vybral byt s vý-

hľadom na Brniansku priehradu. Páčili sa mu 

tiež kamenné kúpeľne z exotických krajín, do 

ktorých robil zájazdy. Zemitosť materiálov bytu 

ešte viac podčiarkli tradičné ručne gletované 

omietky. Ide o trochu zabudnutý spôsob pre-

vedenia stien, ktorý bol však predtým bežnou 

murárskou prácou.

 čím bola táto rekonštrukcia pre vás 

iná než napríklad ostatné? 

Rekonštrukcia bola špecifická predovšet-

kým použitím kameňa, jeho spracovaním 

a tiež dodávkou na stavbu na tretie poschodie 

bytu. Nadrozmerná ónyxová doska sa musela 

v jednom kuse sťahovať žeriavom. Zaujímavé 

bolo tiež to, že remeselníci nevedeli, ako ručne 

gletované omietky urobiť. Chopili sme sa 

murárskeho náradia a museli sme sami ukázať, 

ako sa taká omietka robí a aký je pracovný 

postup. Ďalej, všetky prvky, ako sú dvere, radi-

átory, obklady a pod., sme použili buď formou 

atypických výrobkov spracovaných priamo 

na mieru, alebo vo veľkorysejšom prevedení 

a osadení, než je bežný štandard.

Noli

tRadičNá gLetoVaNá 
omietKa
Byt v Brne je zaujímavý ešte jedným ne-
všedným prvkom, a to použitím tradičnej 
ručne gletovanej omietky. „ide o trochu 
zabudnutý spôsob prevedenia stien, ktorý 
bol však predtým bežnou murárskou prácou,“ 
vysvetľuje architekt Navrátil a dodáva, že 
remeselníci vôbec nevedeli, ako postupo-
vať pri takomto type omietky: „chopili 
sme sa murárskeho náradia a museli sme 
sami ukázať, ako sa taká omietka robí a aký 
je pracovný postup.“ Architektmi zvolený 
nevšedný druh omietky dodáva bytu istý 

kúpeľňA pri toMto 
projekte bolA pre 

MAjiteľA veľMi dôležitá, 
preto jej ArcHitekti 
venovAli pAtričnú 
pozornosť.

ROZHOVOR S ARCHITEKTOM VáCLAVOM NAVRáTILOM Z TíMU SENAA

architektúra projekt



Atrium - dom nábytku, Einsteinova 9, Bra  slava          0918  889 886             wemal@wemal.sk      www.wemal.sk       interiér
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„DOMEC JE NEVEľKÝ, O MA-
LÝCH OKIENKACH, TIEž LEN 
S OKENICAMI DREVENÝMI,“ 
NAPíSAL MARTIN KUKUČíN 
V ROMáNE DOM V STRáNI. 
MODERNÝ DOM PRI JAZERE 
PLAUER SEE V NEMECKU JE Vy-
STAVANÝ NA PRINCíPE „DOMU 
V STRáNI“, I KEĎ SA PRIHOVá-
RA NIE JAZyKOM LITERáRNyM, 
ALE JAZyKOM šPIČKOVEJ 
SúČASNEJ ARCHITEKTúRy A 
TECHNOLóGIí. 

DOM
v stráni

Architekt Roland Wolff zo spoloč-
nosti Wolff Architekten z Berlína 
vytvoril modernú stavbu, ktorá na 

rozdiel od „domca“ z pera Martina Kuku-
čína vyniká veľkými presklenými oknami 
a transparentnými fasádami. Zároveň 
po celý rok poskytuje bezpečnú a útulnú 
vnútornú klímu, na ktorej zabezpečenie 
spotrebúva minimum energie. Rodinný 
dom s výhľadom na jazero Plauer See, 
ktorý vyrástol v Meklenbursku – Predpo-
moransku na severe Nemecka, vyžadoval 
individuálny a kreatívny prístup k projek-
tovaniu a voľbe použitých riešení.

ZáLeží Na uhLe pohľadu
Požiadavkou majiteľov rezidencie bolo ob-
jekt maximálne otvoriť smerom k jazeru  
a, naopak, uzavrieť ho a zaistiť diskrét-
nosť zo strany príjazdovej komunikácie. 
Výsledkom je dom, ktorý sa síce z ulice 
javí ako jednopodlažný, ale v skutočnosti 
má vďaka umiestneniu vo svahu dve 
podlažia, dve „terasy“, ktoré sú viditeľné 
až z druhej strany, teda od jazera. Dve 
oddelené stavebné časti elegantne prepája 
otvorená dvojpodlažná obytná hala, ktorá 
skrz transparentnú fasádu so štíhlymi 
profilmi prináša úžasný pohľad na jazero. 
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a fasádne plochy sú vybavené samočistiacim 
sklom. okná boli realizované pomocou systé-
mu schüco AWs 70 WF.Hi. s celosklenenými 
rohmi,“ uvádza Peter Škvaril, vedúci or-
ganizačnej zložky spoločnosti Schüco na 
Slovensku a dopĺňa: „v spodnej časti domu, 
v kuchyni, sú zhrnovacie dvere so systémom 
schüco Ass 70 Fd.Hi., ktoré umožňujú 
prepojiť priestor s vonkajšou terasou.“ 

Vonkajšie žalúzie, nainštalované na južnej 
strane domu, prispievajú k príjemnej 
klíme v letných mesiacoch. Tieniace 
a ventilačné riešenia dopĺňa priečne 
vetranie prostredníctvom automaticky 
riadených výklopných okien a strešných 
okien. Zvolená kombinácia opatrení vedie 
k optimálnej solárnej ochrane a dostatoč-
ne prirodzenej ventilácii objektu. V lete 
sa dom zaobíde bez klimatizácie. Tienenie 
a ventilácia sú ovládané automaticky. 
Myslené je aj na bezpečnosť. Okná a fasá-
dy spĺňajú hodnoty bezpečnostnej triedy 
RC 2. Vstupné dvere s celistvou výplňou a 
skrytými pántmi sú vybavené kontrolou 
vstupu prostredníctvom čítačky odtlačkov 
prstov Schüco Fingerprint.

Reko z materiálov Schüco 

Foto: Schüco

Presklenú stenu zhora 
dopĺňa svetlík, kto-
rým do centrálnej haly 
domu vstupuje ešte viac 
denného svetla. Špecifi-
kom a rozdielom od iných 
viacpodlažných stavieb je to, že 
každá úžitková zóna je prístupná iba po 
schodoch. Zasadenie domu do prudkého 
svahu totiž neponúka súvislú rovinu, 
namiesto toho sú priestory rozdelené do 
zón na niekoľkých úrovniach, čo v spojení 
s rozdielnymi výškami stropov miestností 
vytvára terasovitú atmosféru bývania.

Keď sa sNúbi aRchiteKtúRa 
a techNoLógie
Obvodové murivo domu je dvojplášťové. 
Pozostáva z vápencovo-pieskových tehál  
a vnútornej izolácie jadra. Na pevný zák-
lad vonkajšieho plášťa bola ďalej nane-
sená jemnozrnná vápencovo-cementová 
omietka. Spodné podlažie je vybavené 
predsadenou fasádou s plášťom z prírod-
ného kameňa. Vo všetkých miestnostiach 
je podlahový vykurovací systém, ohrev 
zabezpečuje tepelné čerpadlo využívajúce 
geotermálnu energiu. Za účelom jej získa-
nia boli uskutočnené dva hĺbkové vrty. 

Spotreba elektrickej energie na prevádzku 
tepelného čerpadla a ďalších spotrebičov 
v dome je približne 2 000 kWh za rok. Za 
rovnakú dobu možno prostredníctvom 
fotovoltaického systému, optimálne ukot-
veného na plochej streche domu, vyrobiť 

približne 7 500 kWh energie, teda takmer 
štvornásobok spotreby.

Významnú úlohu v celkovej energetickej 
bilancii domu zohráva použitý fasádny 
systém. Klient si želal čo najväčší stupeň 
presklenia, no zároveň musela byť splne-
ná aj požiadavka na implementáciu udrža-
teľných technológií, ktoré by boli v súlade 
s energetickými cieľmi projektu. Preto 
bol vybraný fasádny systém s výbornými 
tepelnoizolačnými vlastnosťami. „systém 
schüco FW 50 + .Hi v tomto projekte získal 
podobu fasády so štrukturálnym zasklením 
vrátane celosklenených rohov. všetky okenné 



V SúČASNOSTI SA NAVRHOVANIE INTERIéROV A INTERIé-
ROVÝ DIZAJN STALI DRUHOM úžITKOVéHO UMENIA. 
K NOVINKáM NA SLOVENSKOM TRHU 
PRIBUDLI DEKORATíVNE 3D STENOVé 
PANELy, OžIVUJúCE KAžDÝ INTERIéR. 
SVET 3D PRVKOV PONúKA NAJMO-
DERNEJšIE RIEšENIA DEKORáCIE STIEN 
V PRIESTORE. 
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Akosi sme zvyknutí, že steny 
a stropy majú byť rovné plochy. 
Aplikácia trojrozmerných 3D 

panelov rúca tento stereotyp a poskytuje 
nové vnímanie priestoru. Steny majú na 
viac, ako byť len fádnymi plochami. Môžu 
ožiť a vytvoriť výnimočné a originálne 
prostredie. Pre milovníkov inovatívnych 
riešení je tu inšpirácia, ako rýchlo a sú-
dobo premeniť vzhľad priestoru. Svojou 
elegantnou štruktúrou, farebnosťou, hrou 
svetla, možnosťami rôznych povrchových 
úprav  vytvoria originálny a exkluzívny 
dizajn stien a stropov. 

Na ich výrobu sa používajú dnes rozličné 
materiály. Výber je pestrý, čo sa týka vzo-
rov, motívov, povrchov a farieb.

Dizajnové steny 
S TRETíM ROZMEROM



3d steNoVé paNeLy a sVetoVý 
tReNd
Dekoračné 3D panely sú dnes už globál-
nym výrobkom. Na začiatku ich vývoja 
stál inovatívny americký nápad, ako 
z vláknitých zvyškov cukrovej trstiny 
vyrobiť ekologický dekoratívny produkt. 
V roku 2009 interiéroví dizajnéri v USA 
vyhodnotili WallArt  3D stenové panely 
ako najviac inovatívny a ekologicky šetrný 
výrobok roka. Táto spoločnosť predstavila 
svoj produkt v Európe v roku 2010. Vo 
vývoji dekoračných panelov sa preslávili 
najmä talianski návrhári, známi uplat-
ňovaním nových štýlov s používaním 
netradičných materiálov a ich farebných 
riešení v interiéroch. Dnes sú tieto panely 
rozšírené v desiatkach krajín po celom 
svete a konečne sa dostávajú aj na Sloven-

sko. Napríklad panely z bambusu a cukro-
vej trstiny sú vyrábané v Číne.

mateRiáLy pRe ReLiéFNe 
PANEly
Trojrozmerné reliéfne panely bývajú vyro-
bené najčastejšie z týchto materiálov:
–  z vláknitých zvyškov cukrovej trstiny,
–  zo zmesi vlákien bambusu a cukrovej  
 trstiny,   
– z polyuretánovej peny (PUR), z  kameňa  
 a polyuretánu,
–  z laminovanej frézovanej MDF dosky  
 s PVC fóliou, 
–  zo sadrového kompozitu, z vysokopev- 
 nostného sadrovca,
–  zo špeciálnej vystuženej zmesi na báze  
 cementu, 
–  z polystyrénu s vysokou hustotou,

–  z  materiálu Corian,
–  z použitých barikových sudov. 

VLastNosti a pRedNosti 
VybRaNých pRoduKtoV
Ekologicky šetrné dekoračné 3D stenové 
panely vyrobené z vláknitých zvyškov 
cukrovej trstiny majú viacero prednos-
tí. Ide o využiteľný odpad pri výrobe 
surového cukru. Surovina, pozostávajúca 
zo zostatkových vlákien drvených stebiel 
cukrovej trstiny, sa volá bagasse. Ide 
o ekologicky veľmi šetrný výrobok. Suro-
vina používaná na výrobu 3D stenových 
panelov je úplne recyklovateľná, biologic-
ky rozložiteľná, kompostovateľná, a tak 
prispievajúca k trvalej udržateľnosti.

Stenové a stropné 3D panely vyrobené zo 
zmesi vlákien bambusu a cukrovej trstiny 
sú tiež 100 %-ne ekologickým a k život-
nému prostrediu šetrným produktom. 
Ide o zmes, ktorá je veľmi ľahká a neobsa-
huje žiadne chemikálie. Vďaka bambusu 
je veľmi pevná a trvanlivá. Mechanická 
odolnosť voči poškodeniu je veľmi vysoká. 

Panely sa tvarujú v presných formách li-
sovacích strojov. K ich obľúbenosti prispel 
vysoko estetický vzhľad, na prvom mieste 
je však ich zdravotná nezávadnosť. Je ich 
možné vyrobiť aj vo vodeodolnej verzii 
(s povrchom z PVC) a tiež aj s nehorľavou 
povrchovou úpravou. V oboch prípadoch 
výrobky sú drahšie a menej ekologické.

Dizajnové steny 
S TRETíM ROZMEROM
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Trojrozmerné panely vyrobené z polyure-
tánovej peny (PUR), tuhého materiálu 
s vysokou hustotou, majú vynikajúce 
vlastnosti, pretože tento materiál je 
vysoko účinným izolačným materiálom, 
neobsahujúci škodlivé látky. Ide o ne-
škodný recyklovateľný materiál, odolný 
voči plesniam, hnilobe a práchniveniu. 
Stenové panely sú nielen efektné, ale majú 
aj tepelno- a zvukovoizolačnú funkciu. 
Výhodou polyuretánu je malá hmotnosť, 
ľahké spracovanie, tvarová stálosť, veľká 
trvanlivosť, vysoká odolnosť voči vlhkosti. 
Sú ideálne pre transport, rýchlu a jed-
noduchú montáž lepením, prekryjú aj 
nerovnosti stien. Panely nevyžadujú ďalšie 
spracovanie, sú pripravené pre maľovanie 
akrylovými a latexovými farbami. 

Panely vyrobené z kombinácie kameňa 
a polyuretánu sú určené do interiéru. 
Vďaka povrchovej úprave z jemného 
mramoru sú panely veľmi pevné, ale 
jedny z najľahších. Táto vlastnosť patrí 
k najväčšej výhode produktu. Povrchová 
vrstva (cca 3 mm) je tvorená drveným 
mramorom, zvyšok tvoria živice a silikáty. 
Predstavujú aj tepelnú a zvukovú izoláciu 
a sú odolné voči vode, soliam aj ohňu.

Pre výrobu dekoračných 3D panelov sa 
ako materiál používa aj doska MDF, jed-
nostranne laminovaná s hrúbkou 18 mm. 
Má finálnu úpravu s PVC fóliou alebo 
s fóliou podkladovou ako polotovar ur-

čený pre následné maľovanie disperznou 
farbou.

Trojrozmerné dekoračné panely, vyrobené 
z vysokopevnostného sadrovca, sú určené 
pre interiérové aplikácie. Sadrové panely 
majú dokonale hladký povrch, sú odolné 
voči mechanickému poškodeniu a výrob-
ky majú nízku hmotnosť. Tieto ekologické 
panely, šetrné k životnému prostrediu, 
vyrobené z vysokokvalitných materiálov, 
sú ohňovzdorné s vynikajúcimi tepelnými 
a zvukovými izolačnými vlastnosťami. 
Materiál neabsorbuje pachy, je netoxický, 
neobsahuje prchavé látky a jednotlivé prv-
ky sú ľahko vymeniteľné. 

Dekoračné panely vyrobené zo špeciál-
nej vystuženej zmesi na báze cementu 
sú na povrchu upravené tak, aby bola 
dosiahnutá potrebná odolnosť a jedno-
duchá údržba. Panely bývajú v dvoch 
materiálových prevedeniach s rozličnými 
vlastnosťami pre použitie v exteriéri alebo 
v interiéri.

Polystyrénové 3D obklady predstavujú 
výbornú zvukovú a tepelnú izoláciu. Pred-
nosťou je aj veľmi jednoduchá aplikácia. 
Dokonale prekryjú všetky drobné nerov-
nosti stropu alebo steny. Ide o produkt bez 
freónov, vhodný na opätovné spracovanie. 
Dosky sú opatrené na povrchu antistatic-
kým povlakom a sú pretierateľné. Údržba 
sa vykonáva suchým aj vlhkým spôsobom.

3D dekoratívne panely z materiálu s ná-
zvom „corian“ sú tzv. matematické panely. 
Ide o neporézny materiál s veľmi pevným 
povrchom, odolný voči znečisteniu a po-
škodeniu, s jednoduchou údržbou a dlhou 
životnosťou. Je opraviteľný a obnoviteľ-
ný. Na trhu je vo viac ako 100 farebných 
odtieňoch. Ľahko sa tvaruje, formovanie 
prebieha na báze vysokotlakovej  
kompresie.

Pre použitie v exteriéri sú vhodné najmä 
dekoračné panely z plastu. Majú podobný 
vzhľad aj veľkosti ako laminátové a vďaka 
vysokej odolnosti voči vlhkosti nachádza-
jú uplatnenie v exteriéri.

upLatNeNie V aRchiteKtúRe
Trojrozmerné dekoračné panely sú jedi-
nečnými súdobými ozdobnými prvkami, 
využiteľnými v najrôznejších objektoch 
a priestoroch. Svojím pôsobením často 
tvoria dominantu interiéru. Tieto efektné 
3D panely je možné aplikovať ako v súk-
romnom obytnom prostredí, tak vo verej-
ných priestoroch najrôznejších objektov. 
Dekorácia steny alebo stropov vynikne 
v komerčných priestoroch, stravovacích 
zariadeniach, hoteloch, administratívnych  
interiéroch a pod. Možné je uplatniť poža-
dovaný motív, napríklad logo spoločnosti, 
a tak vytvoriť v architektonickom riešení 
priestoru akcent.  Je možné vytvoriť 
steny s rôznym pôsobením, od veľmi 
výrazných až po jemné nevtieravé motívy. 
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3D panely dávajú stenám ďalší rozmer 
a možno ich využiť v každom priestore. 
Panely s plastickým reliéfom sú vždy 
výrazným oživením interiéru a optickým 
zdôraznením steny.

oRigiNáLNosť iNteRiéRu
Rôzne reliéfne vzory dekoračných 3D 
panelov prinášajú do interiéru zaujímavú 
jedinečnú atmosféru a výnimočný štýl 
priestoru. Ide o veľmi silný efektný prvok 
pre obkladanie stien či stropov, využívaný 
v súčasných trendoch architektonických 
riešení. Tieto panely vyžarujú aj akúsi 
dynamiku, energiu, nie sú iba statickou 
dekoráciou stien. Poskytujú kreatívne rie-
šenie pre oživenie stien. Môžu byť použité 
buď ako solitéry v podobe dekoračného 
elementu, alebo môžu pokrývať celú 
stenu. Vždy vytvoria originálnu kompozí-
ciu s jedinečným vzhľadom. Rozmanitosť 
vzorov, povrchových úprav a farebných 
odtieňov poskytuje široké spektrum mož-
ností tvorby ľubovoľnej dekorácie. Reliéfy 
steny vytvárajú hru svetla tieňa, meniacu 
sa podľa osvetlenia. Počas denného osvet-
lenia vzniká príjemná „mäkká“ reliéfnosť, 
naopak, s umelým osvetlením nadobú-
dajú výraznejšiu štruktúru. Zaujímavé 
geometrické vzory vyniknú najvýraznejšie 
pri nasvietení. 

Niektoré panely, napríklad z polyuretánu, 
je možné umiestniť nielen symetricky, 
ale aj asymetricky, a taktiež horizontálne 
alebo vertikálne. Prostredníctvom deko-
račných 3D panelov sa stávajú steny veľmi 
estetické, získavajú trojrozmerný vzhľad  
a vzormi prinášajú do priestoru zvláštny 
štýl. Jednoducho, stávajú sa dojmovým 
ťažiskom takéhoto interiéru. Je len na kre-
ativite tvorcu priestoru, ako dokáže kom-
binovať štruktúru panelov, farbu, s cieľom 
vyzdvihnutia charakteru interiéru.

VZORy A ROZMERy
Efektné dekoratívne 3D panely sa vy-
rábajú v najrôznejších trojrozmerných 
vzoroch a motívoch. Ponúkané rôznorodé 
geometrické vzory alebo prírodné motívy 
s prírodnými textúrami nie sú jedinou 
možnosťou, ako získať originálne riešenie. 
Spoločnosti ponúkajú možnosť nakresle-
nia a výroby podľa priania v akomkoľvek 
tvare, veľkosti a farbe. Je možné získať 
špeciálnu štruktúru na objednávku podľa 
požiadaviek zákazníka. Dekoračné panely 
sa vyrábajú v alternatívach, ktoré možno 
kombinovať svojpomocne alebo to zveriť 
skúsenému interiérovému dizajnérovi. 

Zvláštnosťou vo vzoroch sú dekoratívne 
3D panely z corianu, tzv. matematické. 

VSTUPNÉ BYTOVÉ DVERE

... NAJ PRE VÁŠ BYT

www.solodoor.sk

NOVINKA
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Výrobca sa pri tvorbe vzorov inšpiroval 
slávnymi matematikmi a ich vetami 
či funkciami, ako napríklad Gaussova 
krivka, Fibonacciho špirála, Voronoiova 
bunka a pod.

Rozmery stenových 3D prvkov býva-
jú najčastejšie 50 x 50 cm (napríklad 
z polyuretánovej peny, z vlákien cukrovej 
trstiny a pod.) alebo 60 x 60 cm (z MDF 
dosky, z polystaru a pod.). Prvky môžu 
byť aj obdĺžnikového tvaru napríklad, 
48,5 x 18 cm (z polystyrénu), 113,5 x  
38 cm (z polyuretánu). Tzv. „matematické 
panely“ z corianu majú väčšiu dĺžku, na-
príklad 250 x 90, 240 x 70 cm a pod. Nie-
ktoré spoločnosti ponúkajú prispôsobenie 
veľkosti prvkov potrebám zákazníka.

moNtáž a údRžba
Dekoračné 3D panely sa na stenu, prípad-
ne strop, pripevňujú veľmi jednoducho 
a ľahko. Najčastejšie sa prvky inštalujú 
nalepením na podklad. Vždy je nutné 
dodržať postup od výrobcu. Pri paneloch 
z vlákien cukrovej trstiny sa napríklad 
najprv natrie stena špeciálnym lepidlom, 
potom sa natrú dlaždice a priložia sa 
na stenu. Ak vniknú medzery, použije 
sa tmel. Podobne sa lepia aj 3D obkla-
dy vyrobené z polystyrénu. Podklad 
má byť čistý, suchý, odmastený, tvrdý, 
hladký, nenasiakavý. Po nanesení lepidla 
sa obklad pritlačí, aby lepidlo priľnulo 
k podkladu. Aj ľahké panely z polyuretánu 
sa inštalujú pomocou špeciálneho lepidla. 
Pri sadrových 3D paneloch sa nevyžaduje 
predbežná príprava povrchu, čo urýchľuje 
inštaláciu. Panel sa pripevňuje lepidlom 
pre sadrokartón. Väčšina dekoračných 3D 
panelov sa aplikuje systémom skladačky, 
prvky sa na stene tmelia a farbia, čím 
vznikne optická jednoliatosť obkladu bez 
viditeľných spojov a škár.

Aj na dekoračnej stene sa postupom času 
usadzuje prach. Je ho možné odstrániť 
ľahko a rýchlo, napríklad teleskopickým 
antistatickým odprašovačom. Ak by 
vznikol napríklad fľak, ktorý nejde nijako 
odstrániť, panely možno znova prefarbiť 
v rovnakom odtieni.

FARBENIE PANElOV
Jednou z veľkých predností a výhod 
dekoračných 3D panelov je skutočnosť, že 
ich možno po pripevnení na stenu alebo 

neskôr pri túžbe zmeniť ich farbu pretie-
rať  farbami. Pred použitím novej farby 
treba naniesť dva nátery základnej farby. 
Základné 3D panely z vlákien bambusu 
a cukrovej trstiny majú prírodnú bielu 
farbu a dajú sa zafarbiť bežnými farbami. 
Treba použiť základnú farbu, pretože 
bez nej by materiál mohol vsiaknuť 
farbu a vznikli by škvrny. Pri paneloch 
z polyuretánovej peny firma ponúka už 
namaľované panely  podľa vzorkovníka 
RAL a NCS alebo podľa priania zákazníka. 
Stenové panely z polyuretánu možno pre-
tierať vodou riediteľnými a disperznými 
farbami. Dekoratívne sadrové 3D panely 
sú vyrobené monochromatické a ľahko sa 
farbia akrylovými farbami alebo latexový-
mi nátermi. Obkladové dosky z polysty-
rénu je možné prefarbiť nátermi na báze 
vody – emulznými, akrylátovými. Možné 
je použiť rôzny spôsob aplikácie – strieka-
ním, valčekom, štetcom. 

ZáVeR
Na slovenskom trhu sa udomácňuje no-
vinka v podobe dekoračných 3D panelov, 
ktoré zmenia a oživia každý interiér. 
Sú veľmi efektným materiálom vďaka 
širokému spektru tvarov, vzorov, povr-
chov, farieb a hier svetla a tieňa. Možnosti 
rozširuje v prvom rade voľba buď deko-
rácie len časti steny, alebo cieľ dosiahnuť 
jednoliatosť celej plochy steny. Apliká-
ciou dekoračných 3D panelov sa získa 
netradičné riešenie priestoru, dýchajúce 
atraktívnosťou a originalitou.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Fakulta architektúry STU, Bratislava

Zdroje: www.dunin.eu, www.corian.com, 

www.samstroy.com

Foto: archív autora a firiem
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Balkónový system B-Integral

Dilatačné profily na rámy okien a dverí,
mimoriadna retikálna pevnosť,

torzná stabilita, optimálna difúzia
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Tak individuálny, ako potrebujete
Design: nadčasový. Možnosti: neobmedzené. To je nový stenový žliabok Advantix Vario. S eleganciou 
sa dokáže začleniť do každej kúpeľne, naviac jeho extrémne malá stavebná hĺbka iba 25 mm 
umožňuje inštaláciu do takmer každej steny. A vďaka možnosti skracovania na milimeter 
presne medzi 1200 a 300 mm vám pritom precízne zladí vaše prianie s realitou.  
Viega. Connected in quality.

viega.cz/AdvantixVario

Stenový žliabok Viega Advantix Vario

Viac priestoru pre vaše bývanie.
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ČI Už IDE O SVET MóDy, FARIEB, ALEBO INTERIéROVéHO DEKO-
RU, RETRO šTÝL JE EKLEKTICKÝ MIX STARÝCH šTÝLOV A NO-
VÝCH FORIEM ALEBO NOVé FORMy SO STARÝMI MATERIáLMI A 
POVRCHOVÝMI úPRAVAMI. 

retro štýl 
AKO PRINIESť 

do iNteRiéRu

Možno je dobré si v krátkosti pri-
pomenúť, čo vlastne štýl je.  
V súvislosti s umeleckými 

smermi sa štýl často označuje ako súhrn 
charakteristických vlastností obsahových 
a formálnych, ktoré sú spoločné pre určité 
obdobia, národ, prostredie alebo osobný 
štýl jednotlivca. Je to spôsob využitia štý-
lotvorných prvkov v danom prostredí. 

Ako retro štýl označujeme najčastejšie  
60. roky minulého storočia. Toto obdobie 
je často vnímané ako obdobie spoločen-
ského uvoľnenia, zmeny životného štýlu. 
Heslom bola sloboda, objavili sa nové 
hudobné štýly. Civilizovaná spoločnosť 
prežívala významné zmeny. To všetko sa 
muselo odraziť aj vo vybavení interiérov, 
nábytku, vzoroch, doplnkoch. Charak-
teristickými znakmi tohto štýlu sú sýte 
farby (predovšetkým červená, oranžová 

a žltá), výrazné až psychedelické vzory 
zdanlivo nezlučiteľné – geometrické i 
abstraktné či štylizované kvetinové mo-
tívy, oblé tvary nábytku, výrazné doplnky 
niekedy takmer až gýčovité. A predovšet-
kým plasty, a to pri nábytku, doplnkoch, 
ale i textíliách.

RetRo V modeRNom 
pReVedeNí 
Kruhové a zaoblené formy sú klasickými 
vlastnosťami retro nábytku. Kombinuj-
te ich s modernými materiálmi, kožou, 
drevom a lakovanými povrchmi. Pôvodný 
nábytok v tomto štýle môžete nájsť na 
inzerát, na trhu je však aj široký výber 
nových produktov, ktoré sa nechávajú 
šesdesiatymi rokmi inšpirovať – vyzerajú 
ako staré, ale sú úplne nové. 

Pokiaľ sa váš dekoratívny štýl prikláňa viac 
k modernému minimalizmu, zvoľte len pár 
retro kúskov, ktoré majú jednoduché línie. 
Nábytok eliminujte v priestore len na pár 
kusov, tak aby sa oko mohlo zamerať na 
niekoľko kontaktných bodov v miestnosti. 

Pre okamžité oživenie interiéru stačí 
nahradiť starý koberec novým farebným 
v štýle funky.

VýRaZNé VZoRy a FaRby
Ak máte radi veľké vzory v štýle retro, 
skúste ich použiť na stenách vo forme 
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tapiet, náterov alebo nástenných malieb. 
Rovnaký účinok dosiahnete využitím tex-
tílií s geometrickými vzormi na zariadení, 
ako sú koberce, obliečky na vankúše alebo 
závesy. Pri použití odvážnych vzorov a 
farieb sa radšej držte obmedzenej farebnej 
palety. Príliš veľa farieb a vzorov bude 
vnášať do miestnosti nepokoj a chaos. 
Jemnejší nádych retro štýlu dosiahnete 
použitím menších, pravidelne sa opaku-

júcich geometrických vzorov. Namiesto 
výrazných farieb zmodernizujte svoj 

interiér pastelovými a tlmenými 
variantmi výrazných farieb. 
Vzory používajte v menších 
množstvách a pre základné 
výbavenie interiéru, ako sú 

podlahové krytiny, farby či 
obklady stien a nábytok, zvoľte 

radšej neutrálne tóny. 

ŠtýLoVá čistota aLebo mix 
ŠtýLoV?
Nech už ste si zvolili akýkoľvek štýl, držte 
sa jeho línie a pravidiel. Najjednoduchšie 
je zorganizovať zariaďovanie celej miest-
nosti či vymedzeného priestoru naraz. 
Postupné zariaďovanie so sebou prináša 
rad skrytých rizík. Najčastejšie je to 
nekoncepčnosť dispozičného usporiada-
nia, ktoré negatívne ovplyvňuje funkciu a 
budúcu prevádzku miestnosti. Zvyčajne je 
to súčasne nesúrodosť vybavenia násobe-
ná rôznorodými náhodne nakupovanými 
doplnkami. Vydržte až do finále, kedy je 
základ interiéru tvorený nábytkom, texti-
lom a svietidlami hotový. Doplnky potom 
tvoria finálnu bodku za celým procesom. 
Každý nábytkový solitér, jednotlivé svie-
tidlá, textil aj doplnky by mali rešpektovať 
pôvodný zámer, ctiť štýl a zapadať do 
rámca zvoleného farebného konceptu. 

Vzájomné miešanie rôznych štýlov je 
pomerne náročné a dobrý výsledok závisí 
od citlivosti a skúsenosti jeho autora, 
najlepšie profesionálneho bytového di-
zajnéra. Laik môže pri snahe o nevšedné 
kombinácie ľahko skĺznuť k lacnému až 
gýčovitému výsledku. Tajomstvo takéhoto 
riešenia spočíva v tom, že žiadny konkrét-
ny štýl nebudete brať príliš doslovne, ale 
upravíte si ho podľa vlastného želania.

Reko v spolupráci s interiérovými dizajnérmi  

z Bonami.sk

Foto: Bonami.sk

bývanie dizajn



Rajčan s.r.o.
Slovenský výrobca masívneho nábytku už od roku 1992 
Bukový a dubový masív z kvalitných lesov stredného Slovenska. 
 

www.rajcan.sk
Rajčan, s.r.o. 
Stará kremnička 276  
965 01 Žiar nad Hronom 
+421 907 284 241 
+421 907 030 497 
e-mail: rajcan@rajcan.sk

Firemné predajne: 
Bratislava 
Hodonínska 27  
(obch.dom STOre Land)  
+421 907 831 433 
 
Trnava 
radlinského 7 
+421 918 932 937 
 
Zvolen 
nám.Slobody 1935/4 
+421 915 510 536

Jesenná súťaž!Zapojte sa do súžťaže o nákupné poukážky 
v celkovej hodnote 590,- €Stačí nakúpiť u nás v predajni a výhra môže byť 

vaša!

Presné informácie a podmienky súťaže nájdete na všet-
kých našich predajniach, alebo na www.rajcan.sk
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- priznanie potrubí a vedení (elektrika a 
voda), ktoré často vytvárajú zaujímavé 
kompozície, prípadne môžu byť zvýrazne-
né kontrastnými farbami,
- kov (hrdzavá úprava vítaná) sa nachádza 
aj na väčších plochách, na podlahách, 
celoplošne na dverách aj nábytku.
Tieto znaky vidieť v starých priestoroch, 
ktoré už značne nahlodal „zub času“. 

čo Keď si taKýto pRiestoR 
chcem VytVoRiť V NoVostaV-
be aLebo V paNeLáKu? 
STENy – vymaľovať ich môžeme matnou 
bielou alebo šedou farbou, obložiť tehlami 
alebo upraviť omietkou imitujúcou surový 
betón.

VÝVOJ „RAw“ šTÝLU PREBIEHA Už NIEKOľKO ROKOV A JE NEPRIAMO INšPIROVANÝ PRIEMySEL-
NOU REVOLúCIOU Z 19. STOROČIA. Už VTEDy SA JEHO TVORCOVIA SNAžILI ODSTRáNIť VšETKy 
OZDOBy A OZDôBKy A ODHALIť TAK ČISTú KRáSU KONšTRUKCIí A SUROVÝCH STAVEBNÝCH 
MATERIáLOV. 

Takéto interiéry začali vznikať  
v neosobných a neútulných priesto-
roch starých tovární, v skladoch, 

vo výrobných halách a dielňach, aby tak 
vznikla jedinečná a nezameniteľná atmo-
sféra loftu, kde sa snúbi hra svetla a tieňa 
s odhalenými nosnými konštrukciami. 

čo sú teda hLaVNé ZNaKy 
tohto pRiemyseLNého „RaW“ 
iNteRiéRu?
- materiál – neomietnuté tehly, surový 
betón, oceľ, sklo, staré masívne drevo,
- priznané spoje a konštruktivistické 
detaily (nity, zvary),
- vysoké okná s hustým členením alebo aj 
znovu oprášený sklobetón,

INDUSTRIáLNy 

„RaW“ 
INTERIéR

bývanie dizajn
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PODLAHy – môže to byť riadne zo-
šliapaná palubovka, liaty betón alebo aj 
vinylová podlaha (imitácia betónu alebo 
hrdzavého plechu).
SEDACí NáByTOK – väčšinou je nad-
rozmerný a môže sa nachádzať aj viac 
typov, materiálových prevedení sedačiek 
a kresiel.
NáByTOK – vhodný je s tzv. ošúcha-
ným vzhľadom, ktorý môže byť priamo 
inšpirovaný starými fabrickými alebo 
laboratórnymi detailmi. Samozrejme, aj 
moderný nábytok alebo vintage štýl tu 
nájde uplatnenie. Typický „RAW“ náby-
tok je kombinácia kovovej konštrukcie 
(nerezová, hrdzavá), ktorú vyvažuje drevo 
s patinovaným vzorom. Skloňovať vo 
všetkých pádoch môžeme drevené palety, 
rôzne debničky a vytvárať tak stolíky, 
nosné konštrukcie pod sedačky a rôzne 
typy políc. Kovový regál je výrazným 
prvkom industriálneho štýlu a umožňuje 
tak prezentovať obľúbené „lapače prachu“. 

Regál jednoducho vytvoríme z drevených 
hrubých políc zavesených na hrubých 
reťaziach. V tomto štýle našli miesto aj 
kovové šatňové skrinky alebo aj tzv.  
„registračky“. Pozoruhodným detailom 
v industriálnom nábytku sú aj rôzne 
druhy kovových kolies a koliesok, ktoré 
dostávajú nábytok do pohybu. 
DOPLNKy – industriálne priestory 
potrebujú výrazné doplnky, aby nevyze-
rali prázdne. Nadrozmerné futuristické 
obrazy, kovové tabuľky alebo reklamné 
plagáty s nápismi a číslami vytvárajú 
priestor, kde je stále čo obzerať. Zaujíma-
vým doplnkom sú rôzne časti strojov ako 
kovové ozubené kolieska, kladky, reťaze, 
vrtule a skrutky. 

Výrobou a vývojom tohto nábytku sa už 
niekoľko rokov zaoberá firma Evergreen, 
sídliaca v Ružomberku. K poznatkom sa 
pridalo nadšenie a takto vznikla jedineč-
ná kolekcia TRON. Kovové konštrukcie, 

ozdobné puzdrá, nity, spolu s povrcho-
vou úpravou stabilizovanej hrdze dávajú 
kolekcii jedinečný „vintage look“. Drevené 
časti korpusov a políc sú z dubového 
masívu v rôznych prevedeniach. Kovania 
sú z domácej kováčskej výroby zhotovené 
na mieru podľa dizajnu. Povrchové úpravy 
si možno vybrať v rôznych odtieňoch a 
prevedeniach. Každý kus nábytku je povr-
chovo upravený a dôsledne ošetrený. 
Ak vás tento nábytok zaujal, navštívte 
stránku www.evergreen.sk alebo príďte 
osobne do sídla firmy v Ružomberku, kde 
sú nábytky TRON vystavené.

Ing. arch. Danka Haviarová  

Foto: Evergreen



KAžDÝM KUSOM NáByTKU A DEKORAČNÝM PREDMETOM  
V NAšOM DOMOVE PíšEME PRíBEH, KTORÝ  VyPOVEDá O NA-
šOM žIVOTE A O TOM, KÝM SME A ČO Náš INšPIRUJE. Náš DO-
MOV SA VyVíJA A RASTIE SPOLU S NAMI. INTUITíVNE PRISPôSO-
BUJEME ZARIADENIE TOHTO PRIESTORU NAšIM PREDSTAVáM A 
SNAžíME SA TAK ZOSyNCHRONIZOVAť RyTMUS A šTÝL NášHO 
žIVOTA. VyTVORME SI TEDA POTREBNÝ KOMFORT A POHODLIE 
S INDIVIDUáLNOU ATMOSFéROU.

bývanie dizajn
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01 interiér zariadený masívnym nábytkom, 

predáva La Galleria, Dunajská Lužná

02 stolička Pedrali, Allure, predáva Inspire Design, 

Poprad

03 masívny nábytok a zariadenie interiéru,  

predáva La Galleria, Dunajská Lužná

04 drevená dekorácia shorebird, predáva 

DesignVille.cz

05 konferenčný stolík z prírodných materiálov, 

predáva La Galleria, Dunajská Lužná

06 skrinka s podobizňou marilyn monroe, 

predáva La Galleria, Dunajská Lužná

01

03

02

04

05

06
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07 stolička talianskeho výrobcu Domitalia – 

Topic, predáva Inspire Design, Poprad

08 plastové stoličky talianskeho výrobcu 

Domitalia – Universe New Retro, predáva 

Inspire Design, Poprad

09 štýlová komoda na kolieskach  

s očíslovanými zásuvkami, predáva Inspire 

Design, Poprad

10 svietidlo Marks & Spencer home

11 kanvička na mlieko taika od Iittala, 

predáva DesignVille.cz

12 modrý tanier taika od Iittala, priemer  

30 cm, predáva DesignVille.cz

13 keramický hrnček sandrine blue, 

predáva Bellarose.cz

14 vešiaky AK 47, Tac, predáva Inspire Design, 

Poprad

15 keramický riad s rôznou povrchovou 

úpravou, predáva Bellarose.cz

16 naberačky 

Marks & Spencer home

17 kovový džbán 

Marks & Spencer home

07

09

08

bývanie dizajn



Reko
Foto: archív firiem a redakcie
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POSTEĽ ZADARMO?

POSTEĽ  CALABRIA 180 MATRAC 
NATURA 

Poznáte niekoho, kto vám dá

Také šialené akcie nájdete len na www.byvaj s nami.sk!
Ku dvom matracom NATURA dostanete posteľ CALABRIA 180 úplne zadarmo. Za posteľ a 2 matrace tak zaplatíte len 220 €.

041 202 34 56

0911 735 712

MODERNÝ E-SHOP S NÁBYTKOM, 
6.000 KUSOV SKLADOM,    

DOPRAVA PO CELOM SLOVENSKU,
SKVELÉ CENY, ŠIALENÉ AKCIE

16 cm120�kg
7

zónROŠT 
V CENE

VISCO 
LENIVÁ 
PENA

MASÍVNE 
DREVO

110,00€
AKČNÁ CENA:

OBÝVAČKA  |  SPÁLŇA  |  DETSKÁ IZBA  |  KUCHYŇA  |  JEDÁLEŇ  |  PRACOVŇA  |  KÚPELŇA  |  PREDSIEŇ

ĎALŠIE SKVELÉ PONUKY NÁBYTKU HĽADAJTE NA WWW.BYVAJSNAMI.SK :-)

LESK ZĽAVA 
50%

ZĽAVA 
42%

ZĽAVA 
50%

ZĽAVA 
33%

KUCHYŇA ARTEMIS COFFE 220

ROZKLADACIA POHOVKA CLAUDIA

OBÝVACIA STENA LIVE

SKRIŇA VISA 250

OBÝVACIA STENA INDIE

STOLIČKA CROSS

220,00 €

129,90 €

119,90 €

OD 199,90 €

275,00 €

39,90 €

TOP TOP

ZĽAVA 
33%

123podlahy.sk
 kvalitné podlahy

 široký výber
 bezkonkurenčné ceny



123podlahy.sk
ŠIROKÝ VÝBER S VIAC AKO 500 DRUHOV PODLÁH

 kvalitné podlahy
 široký výber

 bezkonkurenčné ceny

 ...drevené, vinylové, laminátové, bambusové, korkové podlahy...

MONTÁŽ PODLÁH
DOPRAVA NA CELOM SLOVENKU AŽ K VÁM ZDARMA

tovar uhrádzate až po jeho prevzatí



KAžDá MIESTNOSť JASNE HOVORí SVOJOU VLASTNOU REČOU 
A ROVNAKO NAPOVEDá O TOM, KTO V NEJ žIJE A BÝVA. DAť 
KúPEľNI PEČAť PROSTREDNíCTVOM TVAROV, FARIEB ČI LíNIE 
NáByTKU JE NAJLEPšOU VOľBOU PRE VyTVORENIE POHODL-
NéHO PROSTREDIA S PRíJEMNÝM DIZAJNOM. 

Štýlová kúpeľňa – 
jedNoduchý diZajN 
a pRiRodZeNé odtieNe

bývanie interiér
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Jednoduché línie, dôraz na detaily a 
prirodzené odtiene sú tri prvky, kto-
ré sú základom pri zariaďovaní mo-

derných kúpeľní. Či už je kúpeľňa veľká, 
alebo malá, každá by mala byť navrhnutá 
tak, aby nábytok a sanita boli v miestnos-
ti vyvážene usporiadané a maximalizovali 
voľný priestor. 

saNita – VýZNam ŠtýLu 
a subjeKtíVNeho VKusu
Popri túžbe po originalite kúpeľne netreba 
zabúdať na jej funkčnosť a prispôsobenie 
tým, ktorí ju budú využívať. Hlavnou 
témou v tejto miestnosti je nepochybne 
sanita, ktorá musí vo svojej najpragmatic-
kejšej podstate zodpovedať subjektívnemu 
vkusu tak, aby bola v súlade so zariadením 
domu a v jeho komplexnom obraze. 

Kúpeľňa býva v závislosti od osobných 
preferencií vyjadrená v klasickom alebo 
modernom štýle. Rozmanitosť modelov 
sanity, ktoré sú dnes k dispozícii, umož-
ňuje vytvorenie útulnej a komfortnej 
miestnosti podľa našich predstáv. 

Tradičné ponímanie krásy vyzdvihuje 
jednoduchosť a účelnosť. Klasická sanita 
položená na podlahe zostane optimálnym 
riešením zdôrazňujúcom funkciu bez 
ujmy na estetickom stvárnení daného 
priestoru. Vybavenie sanitou s jednodu-
chými tvarmi najlepšie vynikne v kúpeľni 
s jemnými farebnými odtieňmi, ktoré 
prirodzene evokujú pocit rodinného krbu 
a podčiarkujú jej pragmatizmus. Odolnosť 
a pevnosť na prvý pohľad sú základnými 
vlastnosťami pre vytvorenie kúpeľne, 
ktorá bude úplne v súlade s pravidlami 
klasicizmu bez estetického extrémizmu.

Pocit otvorenosti a slobody, ktoré so 
sebou prináša súčasný dizajn, zosobňuje 
triezvosť zložiek vypĺňajúcich priestor 
v dokonalej jednote s prianím mať 
štýlovú kúpeľňu bez obetovania funkč-
nosti. Atmosféra relaxu spája prostredie 
kúpeľne do moderného celku, v ktorom 
sú lineárne tvary zladené s elegantným 
vybavením. Tí, ktorí dbajú na najnovšie 
trendy v interiérovom dizajne, ocenia 
závesné riešenie vybavenia – bez kon-
taktu s podlahou kúpelne – vnášajúce do 
miestnosti vzdušnosť. 

VoľNe stojace VaNe – hLaVNý 
pRVoK miestNosti
Vane nepochybne zohrávajú významnú 
úlohu pri zariaďovaní miestnosti s dvoja-
kým cieľom – úžitkovým a dekoratívnym. 
Ich umiestnenie v priestore je stále viac 
preferované, čomu prispôsobujú dizajnéri 
línie a detaily, aby tak vytvorili prvky, 
ktoré dávajú miestnostiam osobitosť.

Voľba vane v strede miestnosti dáva 
tomuto prvku veľký význam a robí ho 

Štýlová kúpeľňa – 
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nesporne hlavným prvkom dizajnu miest-
nosti. Rozmanitosť modelov, vyplývajúca 
z tvaru, štýlu a funkcie, uľahčuje dokonalé 
spojenie s ďalšími kusmi nábytku.  

Vaňa s romantickými prvkami prispie-
va k zjemneniu charakteru kúpeľne a 
vytvoreniu intímnejšieho a pokojnejšieho 
prostredia. Voľba moderného a minima-
listického modelu rozhodne neznižuje 
efekt, ale mení vnútorný pocit a prináša 
do miestnosti rozhodnosť bez akejkoľvek 
straty komfortu. 

V dizajne vybavenia a zariadenia nám 
nič nebráni zamerať sa na eklektický ráz 
prostredníctvom vkladania rôznych cha-
rakteristických trendy prvkov za účelom 
vytvorenia jedinečnej miestnosti osobi-
tého charakteru tak, aby sa mohla meniť 
v čase a v kompozícii. Solitérne vane sa 
potom stávajú stále cennejšími prvkami  
v štýle dizajnu kúpeľne. 

Vytvorením prostredia podľa individuál-
nych požiadaviek na pohodlie sa relax sta-
ne jednoduchým. Viac inšpirácií nájdete 
na www.kvstore.sk

Reko z materiálov Valentina SK

Foto: Valentina SK

trAdičné poníMAnie 
krásy vyzdviHuje 

jednoducHosť A účelnosť.
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bývanie umenie

DIELA SúČASNéHO SLOVENSKéHO MALIARA DUšANA DANIšA MOžNO PRI DETAILNEJšOM VNí-
MANí POMENOVAť AKÝMIKOľVEK PRíVLASTKAMI, ALE SLOVá AKO NUDNÝ, MDLÝ ALEBO NEZA-
UJíMAVÝ ROZHODNE NEBUDú TIE, KTORé RECIPIENTOVI NAPADNú MEDZI PRVÝMI. 

KEĎ UMELEC 

vidí jasnejšie 
    a cíti hlbšie...

silu svojHo dielA 
nezAklAdáM nA 

toM, že vieM kresliť Alebo 
MAľovAť. to vediA MnoHí. 
Ale dôležitejŠie je, že vidíM 
jAsnejŠie, cítiM HlbŠie 
A soM oveľA otvorenejŠí, 
než sú tí druHí...

0101 02
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Dušan Daniš je výtvarník, ktorý pro-
stredníctvom svojich diel prezen-
tuje myšlienky a názor na svet tak, 

ako ho vidí on v jeho čistej podobe. Miluje 
život ako taký a tvorí, pretože, ako sám 
hovorí, „umenie je veľakrát krajšie a pôsobi-
vejšie ako život, lebo nám predvádza ľudský 
život v koncentrovanej podobe.“ Maliarov 
životný postoj do veľkej miery ovplyvňuje 
jeho tvorbu, alebo inak povedané, tvorí 
to, čo skutočne cíti. Tridsaťšesťročná ab-
stinencia od alkoholu, cigariet a drog mu 
podľa jeho slov dáva právo žiť v perma-
nentnej opozícii, konať, myslieť a tvoriť 
tak, ako to cíti on, a nie tak, ako by si to 
želala väčšina. 

umeNie aKo žiVotNá 
FIlOZOFIA
Umelcova životná filozofia – spontánnosť, 
sloboda, mier a láska – sa odráža takmer 
v každom z jeho výtvarných diel a robí ich 

tak ešte údernejšie a ešte zmysluplnejšie. 
Diela Dušana Daniša sa dajú len ťažko ka-
tegorizovať a zaradiť do nejakého prúdu či 
výtvarného smeru, pretože jeho maľby sú 
plné zvratov a kontrastov – sú hĺbavé, ale 
aj pochmúrne, poetické, ale aj dráždivé, 
romantické, ale aj šokujúce, a zakaždým 
proste „iné“.

Jeho repertoár prác je veľmi rozmanitý, 
od figúr, cez akty po krajinomaľby či 

O AUTOROVI

Dušan Daniš sa narodil 4. 

11. 1954. Je absolventom 

strednej školy umelecké-

ho priemyslu v Bratislave 

a absolventom Pedagogickej fakulty v Banskej 

Bystrici, kde vzhľadom na tvrdú normalizačnú 

dobu a večné nezhody s pedagogickým 

zborom a dekanátom štúdium nedokon-

čil. Silnejúce konflikty s komunistickou 

garnitúrou ho primäli k tomu, aby v roku 1986 

podal oficiálnu žiadosť o vysťahovanie s rodi-

nou do USA a ako čakateľ v roku 1989 emigro-

val do Nemecka, kde viac ako rok žil a tvoril. 

Keď mu Američania vzhľadom na situáciu 

v Československu zamietli oficiálne prijatie, aj 

napriek tomu, že bol členom International Art 

Horisonts v New yorku, prijal pozvanie talian-

skej agentúry Art Leader, kde dlhodobejšie žil, 

tvoril a získaval silnejšiu vieru v seba samého.

01 Stopy veľkých (S.Dalí), (155 x 125), olej 

02 Svet bez hraníc – „Slnko, chlieb, mama  

a ja !“, (155 x 125), olej

03 Z cyklu „Protiklady“, (120 x 150), olej

04 Dva svety – ,,Madona“, (80 x 110), olej

05 Pasodoble 2, olej

06 Plece je posledná výstraha pred obzretím... 

(70 x 100), olej

04

03

05

06
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vymyslený. Je tu ešte niečo, čo je pre mňa 

a moju tvorbu dôležité. Nesmiem podľahnúť 

rôznym tlakom – ideologickým a komerčným –, 

ale prezentovať tvorbu, ktorá vychádza z vlast-

nej vnútornej potreby, z vlastných pocitov 

a z vlastného videnia sveta. 

 

 do svojich diel vkladáte aj svoju život-

nú filozofiu a postoj k svetu. priblížite 

nám ich?   

     

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že na 

tento svet sme prišli preto, aby sme milo-

vali a boli milovaní. Spontánnosť, sloboda, 

mier a láska nesmú byť iba frázy, ale životná 

filozofia. 

 ak by sme mali zadefinovať svoju 

tvorbu, akými slovami by ste sa charak-

terizovali?         

Pri tejto otázke je snáď lepšie citovať druhých. 

Po výstave v Zürichu novinári charakterizovali 

moju tvorbu ako expresívno-impresionistickú 

so surrealistickým podtónom a schopnosťou 

filozofovať aj pri abstrakcii. A ja viem, že táto 

zmes sa prelína s mojou vlastnou filozofiou 

a vlastným prístupom k umeniu. 

  Ktoré úspechy si v živote ceníte 

najviac?

 

To, že mám štyri deti s tromi ženami a že sú 

všetci zdraví a majú schopnosť vytvárať si 

vlastný svet, a mať silu si každý večer povedať, 

že príde zase jedno úžasné ráno, je úspech, 

na ktorý sa zrejme nepýtate. Ale, samozrejme, 

úspech sa dostavil, keď si ma Nemci vybrali ako 

jediného reprezentanta slovenského výtvar-

ného umenia na Slovenskom týždni kultúry 

v roku 1990 v Regensburgu, čo bolo pre mňa 

akousi satisfakciou za tie roky prenasledova-

nia. Alebo trebárs ocitnúť sa v trojke najlepších 

umelcov Talianska roku 1991 po vyhodnotení 

agentúry Arte studio Pesaresi s následnou laví-

nou výstav cez agentúru Art Leader v mestách 

Ancona, Firenze, Rím, Miláno, Bergamo, Pado-

va, Mantova, štokholm, Budapešť, Paríž, New 

york, St. Gallen, Zürich, Praha, Nurnberg atď.

abstrakciu, ale dôležitejšie na nich je to, že 
maľby sú veľmi detailne prepracované, fa-
rebne výrazné a bohaté na výpoveď. Myš-
lienky, postoje či otázky na rôzne témy sú 
obsiahnuté v jedinečných dielach, ktoré 
referujú o svete autorovými očami. 

NáVod Na ZáchRaNu ľudstVa
Umelec je okrem iného aj silným vy-
znávačom pacifizmu. Tvrdí, že keby (sa) 
ľudia viac milovali, na vojny a nezhody by 
nebol čas. Návod na záchranu ľudstva vidí 
Dušan Daniš v nájdení rovnováhy medzi 
mužom a ženou a venovaní sa láske 
a múdrosti. Tieto a podobné myšlienky 
vkladá aj do svojich diel, napríklad v cykle 
Vyzliekanie z duše vyjadruje nielen 
ženskú nahotu, ale nahotu duše, alebo 
diela z cyklu Protiklady poukazujú na 
svet, ktorý je nám síce vzdialený, ale sme 
navzájom prepojení ako dve strany jednej 
mince, a pod.

VýstaVy V metRopoLách 
sVeta
Umelecké úspechy Dušana Daniša sú 
v skutku bohaté. Za jeden z najdôležitej-

ROZHOVOR S DUšANOM DANIšOM

 aké kroky Vás viedli k tomu, aby ste sa 

stali výtvarníkom?

Mať talent je úžasný dar, ale bez schopnosti 

presadiť a prezentovať svoje ja je takmer 

k ničomu. Umelec sa stáva akýmsi kronikárom 

svojej doby, a tak vďaka takýmto jedincom po-

znávame históriu celého ľudstva. Môže byť ne-

jaká krajšia predstava o zmysle svojho života? 

Je to aj o sile lásky, lebo sila lásky dýcha silou 

stvorenia. Tu sa začína vytvárať základ celku 

pozostávajúceho z duchovných a materiálnych 

svetov. Lásku treba vnímať ako zdroj nekoneč-

nej energie. Lebo je to aj premilovaná alebo 

premaľovaná noc, ale je to aj láska k deťom, 

k žene, k prírode, k práci, ktorú robím, atď.

 

 aké pocity vo Vás rezonujú, keď 

tvoríte?

 

Umenie je veľakrát krajšie a pôsobivejšie 

ako život, lebo nám predvádza ľudský život 

v koncentrovanej podobe. Kvôli tomu sa však 

nemôžeme vzdávať pôžitkov zo života, lebo 

on je skutočný, zatiaľ čo umenie vytvára život 

ších úspechov v tvorbe autor považuje to, 
keď si ho v roku 1990 vybrali ako jediné-
ho reprezentanta slovenského výtvarného 
umenia na Slovenskom týždni kultúry 
v Regensburgu v Nemecku. O rok na to sa 
Daniš ocitol v trojke najlepších umelcov 
Talianska po vyhodnotení agentúry Arte 
studio Pesaresi. Po tomto úspechu sa 
začala lavína výstav v najväčších metro-
polách sveta, ako napríklad v Paríži, New 
yorku, Ríme, Miláne, Štokholme, Zürichu, 
Padove a v mnohých ďalších.

Noli

Foto: archív autora 

06 Bachoterapia 1, olej
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PODľA NAJNOVšIEHO PRIESKUMU JE KUCHyňA PO OBÝVAČKE NAJOBľúBENEJ-
šOU MIESTNOSťOU SLOVáKOV. OBľUBUJEME JU PREDOVšETKÝM PRE SPOJENIE 
S JEDLOM A VARENíM A JE VNíMANá AKO CENTRUM DIANIA. 

žIVOT V SLOVENSKEJ

Až 63 % Slovákov má kuchyňu pod-
ľa svojich predstáv a najspokojnej-
šia so svojou kuchyňou je striebor-

ná generácia (veková kategória 59+). 
 
čo Nám V KuchyNi NajViac 
chýba? 
Slováci by prijali väčšiu kuchyňu s do-
statočným úložným priestorom, lepším 
usporiadaním a modernejším vybavením. 
Až tretine chýba umývačka riadu, prípad-
ne by ju potrebovali vymeniť za novú. 
Pri zariaďovaní kuchyne muži hľadajú 
inšpiráciu v rodinnom kruhu, predovšet-
kým u svojej partnerky, ženy si prezerajú 
časopisy a blogy na internete, zatiaľ čo 
mladí chodia po inšpiráciu aj do obchod-
ných domov. 

VaRím, VaRíŠ, VaRíme
Slováci jedia radi doma, podľa priesku-
mu sa doma denne stravuje až 87 %. 
Prevažná väčšina z nás varí teplé jedlá, a 
to najmä preto, že si môžeme dať jedlo 
podľa svojich predstáv, jesť kvalitnejšie a 
navyše máme kontrolu nad tým, čo jeme. 
Raňajky i obedy prebiehajú tradične pri 
stole, najčastejšie v kuchyni. Miesto pre 
večeru je čím ďalej, tým viac variabilné, až 
tretina Slovákov sa s večerou presúva do 
obývačky, na pohovku či do kresla  
k televízii.

Na príklade s večerou vidíme, že nie je 
nutné, aby všetky jedlá prebiehali pri 
perfektne prestretom stole, dokonca  
k tomu mnohokrát nepotrebujeme ani 
stôl. Vidíme, že dochádza k značnému 
uvoľneniu stolovacích zvykov. Nikde 
nie je dané, že sa musí večerať pri stole, 
pokojne môžeme jesť na pohovke alebo 
na zemi pri konferenčnom stolíku. Najmä 

pre mladých ľudí je ďaleko dôležitejšie 
jesť s priateľmi než to, či majú dostatočne 
veľký stôl a dostatok stoličiek.

KtoRé pRehReŠKy sme 
ochotNí toLeRoVať?
Jedlo je spoločenská udalosť, a preto je 
spájané s mnohými zvykmi i zlozvykmi. 
Za najväčší priestupok podľa výskumu 
považujeme znovu naservírovať hosťom 
jedlo, ktoré nám spadlo na zem. Ľudia 
nad 45 rokov sú vo všeobecnosti menej 
tolerantní k prehreškom, ako je napríklad 
začať jesť skôr ako ostatní alebo jedenie 
priamo z hrnca. Naopak, mladšia gene-
rácia a obyvatelia väčších miest si s tým 
toľko starostí nerobia. Mladší si pokojne 
dajú jedlo zakúpené vonku rovno z obalu 
alebo škatuľky a taktiež netrvajú na tom, 
aby bol riad umytý hneď po jedle.

POUŽIť JEDEN TANIER NA VIACERO 
CHODOV je ochotných tolerovať až 70 % 
mladých a 67 % dospelých ľudí žijúcich 
s deťmi. Osoby staršie ako 59 rokov, na-
opak, preferujú naložiť polievku a hlavné 
jedlo do samostatných tanierov. 

JESť HLAVNé JEDLO IBA S LyŽICOU 
je prijateľné pre vyše polovicu Slovákov. 
V tomto prípade sú benevolentnejší ľudia 
z menších obcí (59 %) ako ľudia z miest 
(50 %), ktorí sú, naopak, zhovievavejší pri 
väčšine ostatných zlozvykov.

Hoci je VyLIZOVANIE TANIERA po jedle 
vo všeobecnosti odmietané, za normálne 
ho považuje až 33 % vysokoškolsky vzde-
laných Slovákov. 

PIť NáPOJ PRIAMO Z KARTÓNOVéHO 
OBALU považuje väčšina Slovákov za 

zA nAjväčŠí priestu-
pok podľA výskuMu 

povAžujeMe znovu nAserví-
rovAť HosťoM jedlo, ktoré 
náM spAdlo nA zeM. 
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že si 60 % z nás pozýva návštevy domov 
najmä preto, že je tam väčší pokoj a viac 
ako polovica opýtaných uviedla, že sa cíti 
v domácom prostredí lepšie. Predovšet-
kým mladí ľudia oceňujú, že doma nie sú 
viazaní otváracími hodinami. Aj keď vyše 
polovica z nás tvrdí, že je normálne počas 
návštevy priložiť ruku k dielu a zapojiť sa 
do prípravy jedla, v skutočnosti väčšina 
očakáva, že sa bude na návšteve cítiť ako 
doma, že sa o nich hostitelia budú starať, 
mať upratané a pripravené občerstvenie.

umýVať Riad môže LeN Rodi-
Na a NajbLižŠí pRiateLia
Slováci sa na svoju návštevu tešia, obavy 
sú až na druhom mieste. Medzi hlavné 
obavy patrí, aby sa podarilo jedlo, stihli 
sme navariť a upratať a aby sa u nás cítili 
hostia ako doma. S narastajúcim vekom 
však tieto obavy ustupujú.

Ako sme si s hostiteľom blízki, spoznáme 
podľa toho, do čoho nás nechá zapojiť sa.  
Z výskumu vyplynulo, že hostí najčastejšie 
necháme dolievať víno, utrieť poliaty stôl 
či pomôcť so servírovaním. Naopak, umyť 
špinavý riad, prípadne ho dať do umývač-
ky alebo utrieť poliatu podlahu nechá-
me len rodinu a maximálne najbližších 
priateľov. Pre mladšiu generáciu je viac 
samozrejmé zapojiť najbližších priateľov 

do prípravy jedla alebo ich nechať vziať 
si jedlo z chladničky, naopak, strieborná 
generácia (nad 59 rokov) by nerada videla, 
keby sa priatelia museli na návšteve sami 
obslúžiť a vybrať si občerstvenie z chlad-
ničky alebo im pomáhali s varením.
 
NajčastejŠou NáVŠteVou je 
pRíbuZNý  
Typickým dôvodom návštevy pre nás 
býva oslava alebo sviatky typu Vianoce a 
Veľká noc. Preto sú pre 66 % opýtaných 
najčastejšou návštevou príbuzní, s ktorý-
mi sa počas týchto sviatkov stretávame. 
Mladí si k sebe domov pozývajú častejšie 
priateľov a známych, zatiaľ čo generácia 
nad 59 rokov najmä príbuzných a rodinu. 
Návštevy usadíme spravidla v obývacej 
izbe. To môže súvisieť s tým, že iná miest-
nosť nie je dostatočne veľká. Zistili sme, 
že takmer 9 z 10 Slovákov túži po kuchy-
ni, ktorá by bola dosť veľká na to, aby do 
nej vošli všetci členovia rodiny aj hostia. 
Priemerná slovenská kuchyňa má však 
rozlohu medzi 10 a 15 m2 a nedostatkom 
priestoru jej majiteľ trpí najviac. 

Reko

Foto: Ikea a archív redakcie

slováci sú dobrí HostiteliA, 
no z návŠtevy MAjú obAvy.

nevhodné, bez rozdielu veku či pohlavia 
(76 %). 

Čím nižší vek alebo čím vyššie vzdelanie, 
tým väčšia je ZáĽUBA V UJEDáVANí 
SI POČAS PRíPRAVy JEDLA. Za úplne 
normálne to považuje 81% absolventov 
vysokej školy, zaujímavosťou je, že ani 
staršia generácia sa tomu nebráni (56 %). 

sLoVáci Na NáVŠteVe 
Pozvať si k sebe domov návštevu je pre 
75 % Slovákov spojené s radom obáv. To 
môže hrať veľkú úlohu v tom, že si náv-
števy nepozývame často. Pre 35 %  
z nás návšteva síce znamená prácu 
navyše, napriek tomu si 4 z 10 Slovákov 
pozývajú návštevu k sebe domov aspoň 
raz mesačne a prevažnej väčšine hostite-
ľov stačí, že hostia dorazia (89 %).

Ukazuje sa ale, že na seba ako hostiteľa 
máme vysoké nároky, chceme sa ukázať 
v čo najlepšom svetle a splniť očakávania 
hostí. Keby sme z týchto nárokov zľavili 
a zapojili hostí do príprav a servírovania, 
mohli by sme si spoločne strávený čas  
s priateľmi ďaleko viac užiť. So stúpa-
júcim vekom ale obavy ustupujú. Na 
druhej strane, na návštevy sa aj tak 
tešíme a domácemu prostrediu dávame 
často prednosť. Z výskumu vyplynulo, 
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z pozície nudnej dennej rutiny do polohy 
príjemnej voľnočasovej aktivity, na ktorej 
sa často podieľa viac ľudí. Jednoducho, 
varenie si tiež chceme vychutnať.

LiNKu NahRadiLi ostRoVčeKy
Keď si porovnáme najmodernejšie tren-
dové kuchyne s tradičnými kuchynskými 
linkami, nájdeme tam zopár zásadných 
rozdielov. Pracovná plocha sa vymanila 
z pochmúrneho priestoru medzi vrchný-
mi a spodnými skrinkami a dnes ju nájde-
me skôr vo voľnom priestore – orientova-
nú k jedálenskému sedeniu a do obývačky. 
Môže byť pokračovaním linky v tvare U 
alebo je tvorená samostatným ostrov-
čekom, ktorý umožňuje prístup z viace-
rých strán. Trendom je umiestňovať na 

AKO ALCHyMISTICKé LABORATóRIUM, V KTOROM SA VARí A EXTRAHUJE ČARO DOMOVA, SA 
KUCHyňA STALA CENTROM OByTNéHO PRIESTORU. SVOJíM DIZAJNOM PRIPOMíNA SKôR EX-
KLUZíVNy KLUB, KDE SA PRI STOLE ALEBO PRI BAROVOM PULTE ODOHRáVA PODSTATNá ČASť 
RODINNéHO žIVOTA.

Trend spájania denných obytných 
priestorov dominuje obytnej 
architektúre už roky. Dnes by sme 

už sotva našli nový byt alebo dom, kde je 
kuchyňa striktne oddelená od obývacej 
izby murovanou priečkou. Postupne sa 
vytráca aj tendencia schovávať kuchynskú 
linku kamsi do kúta. Aj napriek tomu, že 
moderní ľudia dnes využívajú kuchyňu 
omnoho menej, než to bolo kedysi, jej 
význam, veľkosť či vybavenie sa neredu-
kuje, skôr naopak. Zariadenie kuchyne 
obvykle patrí medzi najvyššie položky pri 
zariaďovaní bytu, pričom sa tu stretneme 
nielen s exkluzívnym dizajnom jednotli-
vých prvkov, ale i najnovšími technologic-
kými vymoženosťami. Možno je to tak aj 
preto, že príprava jedla doma sa posunula 

MODERNÝCH KUCHÝň

zAriAdenie kucHyne 
obvykle pAtrí Medzi 

nAjvyŠŠie položky pri zA-
riAďovAní bytu, pričoM sA 
tu stretneMe nielen s ex-
kluzívnyM dizAjnoM jed-
notlivýcH prvkov, Ale i nAj-
novŠíMi tecHnologickýMi 
vyMoženosťAMi. 

01
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tomto ostrovčeku aj varné centrum, takže 
kuchár už nie je izolovaný vo svojom 
pracovnom kúte, ale môže byť súčasťou 
diania a baviť sa s rodinou či pozvanými 
priateľmi aj počas prípravy jedla. 

ZabudoVaNé spotRebiče
Tak potrebné úložné priestory sú sú-
stredené prevažne do zadnej kuchynskej 
steny, kde tvoria kompaktný blok skriniek 
a môžu využívať celý priestor až po strop. 
Tu sa obvykle nachádza zabudovaná 
chladnička, potravinové skrine a priestor 
vo výške cca od 80 do 140 cm je využíva-
ný na zabudované spotrebiče – rúru, mik-
rovlnku, prípadne kávovar. Ďalšie úložné 
priestory a zariadenia – umývačka riadu, 
nádoby na separovaný zber, ale i priestor 
na riady a pod. – môžu byť schované pod 

pracovnou plochou. Podstatnou súčasťou 
kuchyne je umývacie centrum, pre ktoré 
je ideálny priestor v linke pod oknom, 
prípadne v kuchynskom ostrovčeku blízko 
varnej plochy. Praktickým doplnkom je tu 
drvič odpadu, ktorý sa postará o všetky 
organické zvyšky a zamedzí tak ich rozkla-
du a šíreniu pachu v kuchyni. 

úLožNé pRiestoRy
Základom perfektne funkčnej kuchyne 
je dnes, viac ako kedykoľvek predtým, 
perfektný funkčný návrh, kde každá 
skrinka a zásuvka musia mať logický účel 
a umožňovať jednoduchý prístup. Na 
rozdiel od tradičných kuchýň, v ktorých je 
veľa základných pomôcok, ako sú panvice, 
varešky či koreniny, vždy na očiach,  
v moderných kuchyniach, ktoré sú  

01 Drez ako umývacie centrum kuchyne 

môže byť doplnené praktickými pomocníkmi, 

ako sú odkvaplávacie misky alebo prídavné 

pracovné dosky. Neodmysliteľnou súčasťou 

tejto zóny sú nádoby na triedený odpad. 

(Blanco) 

02 Najmodernejších trendov v riešení 

kuchyne netreba vzdávať ani pri retro štýle – 

 v tomto prípade ide o kuchyňu v industriál-

nom duchu. (La Cornue) 

03 Kuchyne už dávno nie sú Popoluškou, ktorá 

sa schováva niekde v kúte. trend otvore-

ných dispozícií z nich spravil skutočné srdce 

domova. (Ippolito Fleitz Group)

03
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dza na energetickom štítku elektrospotre-
biča. Pri drobných spotrebičoch, akými sú 
napríklad mixér alebo mlynček, obvykle 
vyššiu hlučnosť tolerujeme, pretože ich 
prevádzka sa obmedzuje maximálne na 
pár minút. Iné je to napríklad pri chlad-
ničke, ktorá je v prevádzke prakticky stále. 
V prípade, že je umiestnená v priestore, 
kde sa spí, môže byť v nočných hodinách 
aj táto hladina hluku veľmi rušivá, preto 
je v takom prípade vhodné siahnuť po 
tých najtichších modeloch s hlučnosťou 
do 35 dB. Veľký vplyv na hlučnosť spot-
rebiča môže mať napríklad jeho umiest-
nenie a správne osadenie alebo inštalácia. 
Nižšiu hlučnosť majú napríklad zabudo-
vané spotrebiče. Z akustického hľadiska 
pôsobia veľmi dobre textílie – záclony, 
koberce a čalúnené prvky, ktoré dobre 
pohlcujú zvuk a predchádzajú vzniku 
ozveny.

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: archív firiem a redakcie

súčasťou obytného priestoru, sa to už prí-
liš nehodí. Všetky tieto drobnosti sú preto 
schované v skrinke alebo zásuvke, no na-
priek tomu by mali byť poruke. Komfort 
užívania kuchyne pritom výrazne zvyšujú 
dômyselné výsuvné kovania, ktoré umož-
ňujú dokonale sprístupniť celý obsah 
skrinky či zásuvky. Každá vec tu má svoje 
jasne určené miesto vďaka organizérom. 
I keď tieto neviditeľné detaily nie sú práve 
najlacnejším špásom, pri riešení kuchyne 
na nich rozhodne netreba šetriť.

hLučNosť Na miNimum
Pokiaľ je kuchyňa plne využívaná, rozhod-
ne nie je najtichším miestom v dome – 
okrem toho, že sa tu vždy niečo melie, 
syčí a prebubláva, hladinu zvuku zvyšuje 
najmä zapnutý digestor, mikrovlnka alebo 
umývačka riadu. Pri výbere spotrebičov si 
preto treba všímať aj hladinu hluku, ktorú 
vytvárajú. Tento údaj sa štandardne uvá-

05 06

04

04 obľúbený kuchynský ostrovček obvyk-

le plní aj úlohu jedálenského stola či barového 

pultu. (Alno)

05  ideálnou polohou pre zabudované 

spotrebiče  je ergonomická výška od 80 do 

140 cm. (Miele)

06 Nevyhnutnou súčasťou otvorených 

kuchýň sú digestory. Pri ich výbere si však 

treba dať pozor na hlučnosť, ktorá sa pri  

modeloch rôznych výrobcov môže líšiť až  

o 10 dB. (Electrolux)



www.siko.sk/kuchyne

S  novými SIKO kuchyňami Naturel EASY a  revolučným 
plánovačom vás to bude baviť! S EASY plánovačom si jednoducho 
sami doma alebo s naším predajcom vytvoríte dokonalú kuchyňu. 
EASY plánovač, zadarmo na  stiahnutie, uľahčí všetko, čo je 
s výberom novej kuchyne snov spojené. EASY vytvorí z kuchyne 
priestor, kde sa žije! Všetko s nemeckou precíznosťou a kvalitou.

MOJA NOVÁ 
KUCHYŇA 

EASY PLÁNOVAČ
Mám 25 variantov
mojej KUCHYNE 
za 5 minút

VYSKÚŠAJTE TO!
EASY plánovač na stiahnutie zadarmo na
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KUCHyňA JE LABORATóRI-
UM, KDE SA DEJú GASTRO-
NOMICKé DIVy. VyTVáRAME 
DELIKáTNE JEDLá, KTORÝMI 
CHCEME PREKVAPIť NAšICH 
BLíZKyCH. UľAHČIť VARENIE 
A NEPRíSť PRITOM O VÝHODy 
ZDRAVÝCH DOMáCICH POKR-
MOV NáM POMôžU KUCHyN-
SKé SPOTREBIČE, KTORé Sú 
DOSť KVALIFIKOVANé NA TO, 
ABy ROBILI PRáCU ZA NáS. 
VyCHUTNAJME SI POTOM 
UšETRENÝ ČAS PRI STOLOVANí 
S NAšIMI BLíZKyMI, PRETOžE 
Náš KAžDODENNÝ žIVOT JE 
ČASTO Až PRíLIš DyNAMICKÝ.

SKVELí KUCHyNSKí

RýchLe a ľahKé občeRstVeNie  

Ak ste vyčerpaní a nechcete zaťažiť svoj žalúdok, tak 
rýchle a ľahké občerstvenie si pripravíte s mixérom 
gorenje bsm600W. Mixér disponuje iba jediným 
tlačidlom, ktoré poskytuje jednoduché a presné 
ovládanie. Ovocie či zeleninu nie je potrebné krájať 
na drobné kúsky. XXL otvor umožňuje pohodlné 
vkladanie prísad, ktoré následne optimálne spra-
cuje nôž z nerezovej ocele. Vďaka 250 w motoru 
môžu nože spracovávať dokonca aj kocky ľadu či 
orechy. „Smoothie“ mixér je dodávaný s dvomi 
nádobami s plastovým viečkom. Pripravený 
chutný a zdravý kokteil tak môžete popíjať 
počas celého dňa, zatiaľ čo druhý na vás bude 
čakať v chladničke.

www.gorenje.sk

ESO NA VARENIE ORAVA Mh-03

Multifunkčný hrniec Orava MH-03 so sklenenou pokrievkou s rukoväťou je 
v kuchyni tajným esom v rukáve. Dokáže variť, grilovať či piecť, variť v pare 
a umožní aj pomalé varenie – oba posledné spôsoby prípravy jedla oceníte 
pri zdravom stravovaní. Dokáže jedlo aj ohriať a vypražiť mäso, syr alebo 
zeleninu. Vďaka obdĺžnikovému pôdorysu nezaberie na kuchynskej linke 
veľa miesta, takže ho môžete mať vždy vyložený, aby vám pomohol pri prí-
prave obeda i večere. Grilovací rošt, pokrievka aj vnútorná nádoba Orava 
MH-03 sa dajú pohodlne vybrať a umyť aj v umývačke riadu. Jednoducho 
sa ovláda pomocou prednastavených programov na prednom paneli 
s podsvietenými ovládačmi. Je pomocníkom, vďaka ktorému budete, hoci 
aj každodenné, varenie milovať! 

www.orava.eu

gRiLujte ceLoRočNe s oRaVa eg-1300

Grilovať nemusíte len pri letnom západe slnka! Elektrický gril Orava EG-1300 s príkonom 
2 200 w si v slnečných lúčoch babieho leta rozložte v exteriéri v dosahu elektrickej zásuvky, 
ak však vonku prší – grilujte s ním priamo v kuchyni! Nedymí sa z neho, nepotrebujete žiadne 
extra palivo a umožňuje na jeseň aj v zime grilovať v interiéri. Hladká i rebrovaná časť grilovacej 
platne sú dostatočne veľké, nech na ne položíte mäso, zeleninu, ryby či morské plody. Ovláda 
sa intuitívne, teplota vhodná pre daný typ grilovaných dobrôt sa dá ľahko regulovať 
termostatom na sieťovom prívode. Umožňuje grilovať na otvorenom grile i s priklo-
peným vekom z priehľadného temperovaného skla. Aj hrubšie pláty jahňaciny 
či steakov sa na ňom prepečú došťavnata, keďže sa grilujú aj dusia vo vlastnej 
šťave. Zaklopený poslúži aj na zapekanie panini, bruschetty či toastov k zele-
ninovým šalátom. Po „grilpárty“ kedykoľvek v roku ho ľahko očistíte – dá sa 
totiž rozobrať na časti, ktoré komfortne umyjete. Predáva Orava za 60 €.

www.orava.eu

bývanie kuchyňa



iNteLigeNtNá KLudi e-go ŠetRí Vodou aj 
beZ dotyKu

Unikátom tróniacim nad drezom je hybridná senzorová batéria Kludi E-GO 
s dvojitým výtokom. Ak máte práve plné ruky, ovládate ju bezdotykovo, 
kedykoľvek sa vám zachce, manuálne. Významné ocenenie Plus X Award za 
vysokú kvalitu, výnimočný dizajn, perfektný užívateľský komfort a precíznu 
funkčnosť svedčia o tom, že Kludi triafa aj v kuchyni presne do čierneho. 
úchvatný dvojitý oblúk batérie si vás podmaní hneď dvakrát: jeho estetickou 
aj praktickou funkciou. Vysoký oblúk batérie vám totiž umožní umývať v dre-
ze pohodlne aj vysoké hrnce bez toho, že by sa otĺkli. Bielu flexibilnú hadicu 
batérie môžete navyše z fixnej časti výtoku vytiahnuť – otočná o 360 stupňov 
vám pomáha zväčšiť priestor očisty pri práci v kuchyni. Okrem manuálneho 
ovládania sa dá batéria ovládať aj bezdotykovo: stačí sa k nej priblížiť rukou 
alebo nádobou – a voda tečie! Hneď ako sa predmet vzdiali z dosahu senzo-
ra, voda sa automaticky vypne, a to v presnej dávke podľa vášho nastavenia, 
bez akéhokoľvek oneskorenia či predbiehania, takže neminiete navyše ani 
kvapku vody. V elektronickom režime je prietok Kludi E-GO len úsporných 5 
litrov za minútu. 

www.kludi.sk

VitamíNy „ V suchu“ s oRaVa su-103

Ovocie, zeleninu, huby aj bylinky pripravíte do zásoby bez zbytočného mrhania vašou aj 
elektrickou energiou so sušičkou potravín Orava SU-103. Je vybavená piatimi sušiacimi 
mriežkami, dokúpiť si však môžete ešte ďalšie dve. Huby aj dužinaté ovocie na nej usušíte 
rýchlo a bez rizika vzniku plesní vďaka výdatnej cirkulácii vzduchu. Teplotu vo vnútri sušičky 
v procese výroby zdravých maškŕt regulujete podľa potreby v závislosti od sušenej potraviny 
nastavením veľkosti prieduchov na vrchnom kryte zariadenia. Pri prednastavenej teplote  
50 °C a príkone len 90 w má nízku spotrebu elektrickej energie, aj keby ste sa rozhodli usušiť 
celú úrodu zo záhradky či blízkeho lesa. V návode na použitie je receptár na prípravu zdra-
vých maškŕt. Môže byť vaša za necelých 36 €, každá ďalšia mriežka na sušenie za 6 €.

www.orava.eu 

Reko
Foto: archív firiem     

chLadNičKa, KtoRú Vám  budeme 
ZáVidieť

Kuchyňa je miesto, kde sa stretávame s dobrými priateľmi, 
kde cítime vône receptov starých mám a tvoríme svoje 
vlastné. Chladničky z radu whirlpool Supreme NoFrost 
predstavujú novú dominantu kuchyne. Prevratná inovácia 
Dual Total NoFrost až 4-násobne  predlžuje čerstvosť a 
kvalitu skladovaných potravín. V praxi to znamená, že 
životnosť šunky či syrov predĺžite o 4 dni, niektorých 
druhov ovocia až o 17 dní. Technológia 6. Zmysel Fresh 
Control kontroluje správnu teplotu a vlhkosť po otvorení 
chladničky, technológia Freeze Control zase udržiava 
ideálne podmienky v mrazničke. Zásuvka s funkciou Activ 
0° udrží čerstvosť vašej ryby a mäsa až desať dní. Vďaka 
dvierkam XlenFIT umiestnite chladničku do rohu alebo 
zasuniete do vstavanej skrinky bez toho, aby ste si museli 
nechať priestor na presah pri otváraní. šikovná signalizácia 
vás upozorní na otvorenú chladničku a  zabráni škodám. 
S Čiernou perlou, jedným z  najzaujímavejších mode-
lov radu whirlpool Supreme NoFrost, bude vaša kuchyňa 
jednoducho dokonalá. 

www.whirlpool.sk
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www.trachea-dvierka.sk



52

bývanie kuchyňa

Akrylátové dvierka vynikajú okrem 
svojich estetických kvalít tiež 
odolnosťou voči vlhkosti i zmenám 

teplôt a ich výrobcovia navyše neustále 
prichádzajú s ich dizajnovými a praktický-
mi vylepšeniami. Pozrite sa, aké novinky 
z oblasti akrylátových dvierok T.acrylic 
priniesla v nedávnej dobe spoločnosť 
Trachea. 

beZ úchytieK
Trendom dneška je minimalizmus. Zbavte 
preto nábytok vyčnievajúcich úchytiek, 
ktoré na ňom len prekážajú. „ľahkú mani-
puláciu i pôsobivý dizajn dosiahnete naprí-
klad s novými úchytkovými tvarmi,  
ktoré sú skryté v hrane dvierok, skosené 
pod záporným uhlom,“ hovorí pán Martin 
Dusík, vedúci obchodného oddelenia  
Trachea, a. s., najväčšieho českého 
výrobcu nábytkových dvierok, a dodá-
va: „vďaka zápornému uhlu odpadá častý 
nešvár bezúchytkového otvárania, ktorým 

CHCETE ZMENIť SVOJ IN-
TERIéR NA NEPOZNANIE? 
TAK SA ZBAVTE STARÝCH 
NáByTKOVÝCH DVIEROK 
A NAHRAĎTE ICH DVIER-
KAMI OBLEČENÝMI DO 
NOVéHO AKRyLáTOVéHO 
KABáTA. 

V NoVom Šate

je zachytávanie odtlačkov prstov. poskytuje 
totiž dostatočný priestor pre uchopenie dvie-
rok a ich pohodlné otváranie, pri ktorom na 
povrchu neostanú žiadne odtlačky.“ Bez obáv 
tak môžete nechať naplno vyniknúť lesklé 
akrylátové povrchy. 

súčasNý diZajN
Voliť pritom môžete z celej rady dekorov, 
a to vrátane niekoľkých noviniek. „v tomto 
roku sme zaviedli kráľovskú šedú, tehlovú 
alebo pieskovo šedú, ktoré plne zodpovedajú 
súčasným trendom prezentovaným na veľtr-
hu v Miláne a odrážajú vzrastajúcu obľubu 
šedých a hnedých odtieňov,“ vysvetľuje pán 
Martin Dusík. Pokiaľ teda hľadáte nábyt-
kové dvierka, ktoré v sebe spájajú súčasný 
dizajn a jedinečné úžitkové vlastnosti, 
venujte pozornosť dvierkam T.acrylic.  
Garanciou ich vysokej kvality je aj fakt, že 
sa naň vzťahuje predĺžená päťročná záru-
ka, ktorá je dodávaná zadarmo.Viac na  
www.trachea-dvierka.sk.

Reko z materiálov Trachea

Foto: Trachea

dvierka



zaostrené na priestor

Vďaka dvom spodným zónam je možné rozšíriť
chladiaci priestor o jednu či obe zóny

PX 5261
Side by side chladnička 
XXL objem v nerezovom prevedení
no Frost, Cold Wrap systém
Dotykový ovládací LCD panel
2 kompresory, 2 výparníky
Čistý objem chladničky/mrazničky: 362/164 l
3x LeD osvetlenie interiéru a madiel
Funkcia rýchleho zmrazenia a chladenia

Viac na www.chladenie.philco.sk

MESIACOV

BE
ZP

LATNÝ SERVIS



K vašej sklenenej kuchynskej  zástene vám 
vyrobíme sklenené hodiny rôzneho tvaru 
a rozmeru s grafikou podľa vášho výberu.  

Výroba aKýchKoľVeK sKlenených 
interieroVých prVKoV 

www.carosklo.sk



Dizajnové postele 
  Zdravotné matrace
 Lamelové rošty

Prví na trhu v ekologickom 
lepení matracov a postelí 
bez akýchko¾vek škodlivých 

vplyvov na zdravie a organizmus. 
V našich matracoch len zdravotne 
nezávadné lepidlá zo Švajèiarska.

www.materasso.eu

Chránime vaše zdravie...

SW
ISS ECOLOGICAL GLUE     PROTECT  Y

OU
R 

HE
AL

TH



bývanie technikapaleta aktuality

oRigiNáLNa a sVieža Vôňa

Rovnako ako ostatné aviváže Coccolino Creations, 
aj novinka s vôňou lekna a ružového grapefrui-
tu bola vytvorená v spolupráci s odborníkmi na 
parfumy. Každá fľaša obsahuje vonné mikrokap-
sule, ktoré pri pohybe uvoľňujú podmanivú vôňu 
a sviežosť pocítite na každom kroku. coccolino 
creations  Waterlily & pink grapefruit 
tak v sebe ukrýva dokonale vyváženú, bohatú 
a intenzívnu vôňu. Aviváž má navyše antistatické 
účinky a zjemňuje oblečenie.

Otvorte svoj šatník novým možnostiam a vpus-
tite do neho nádych ružového grapefruitu 
a lekna. Rozmaznávajte svoje zmysly aj svoju 
bielizeň jedinečným spôsobom a dokonalou 
prácou odborníkov!  

Nezáväzná odporúčaná maloob-
chodná cena pre Coccolino Crea-
tions waterlily & Pink Grapefruit 
1,5 l je 4,59 eur. 

www.coccolino.eu

RáZNe „Nie“ baKtéRiám 
a KVapKaNiu Zo spRchy!

Po dosprchovaní zostáva v tele mnohých 
ručných spŕch zvyšková voda, ktorá ruinu-
je rozpočet i nervy. Nepríjemné kvapkanie 
zo sprchy znamená míňanie vody ako 
očistnej a životodarnej energie, ale i riziko 
ošpliechania v okamihu, keď to najmenej 
očakávate – pri čistení vane či sprchového 
kúta. Voda zostávajúca v sprche navyše 
predstavuje riziko množenia baktérií, 
ktoré pri ďalšej očiste púšťame na seba i 
do sprchového kúta. Série ručných spŕch 
s viacerými prúdmi sprchového prúdu od 
renomovanej nemeckej značky Kludi – 
logo, Freshline, A-QA a Fizz – sú 
vybavené praktickou funkciou hygiena 
sprchovania. Po očiste stačí jednoducho 
prepnúť ručnú sprchu na iný typ sprchové-
ho prúdu a zvyšková voda z ružice vytečie 
sama, takže sprcha už viac nekvapká. 
Každý, kto sa už pri čistení vane či sprchy 
zbytočne ofŕkal, bude z tejto exkluzívnej 
funkcie nadšený! 

www.kludi.sk 

siKo pRichádZa aj s Kuchyňami

Spoločnosť SIKO na slovenskom trhu významne rozširuje svoj sortiment. Vedľa 
kúpeľňového vybavenia na trh prichádza aj s novinkou, a to s nemeckými ku-
chyňami značky Naturel EASy. Všetko vrátane ponuky kompletného kuchynské-
ho vybavenia a spotrebičov renomovaných značiek. S ponukou kuchýň súčasne 
zákazníkom prináša aj revolučný kuchynský plánovač na stiahnutie zadarmo.  
Plánovač umožní zákazníkom v pohodlí domova navrhnúť kuchyňu presne podľa 
dispozícií priestoru v desiatkach variantov behom pár minút. Výhodou nových 
kuchýň je nielen precíznosť a kvalita, ale aj samotná montáž. Všetky skrinky sú 
dodávané už zmontované.
Spolu s novinkou v ponuke  
bol spustený aj celkom nový 
web, zameraný na kuchyne 
www.siko.sk/kuchyne. Pre 
zákazníkov je pripravený aj nový 
samostatný katalóg KUCHyNE.
Zákazníci v celej predajnej sieti 
SIKO nájdu kúpeľne aj kuchyne 
„pod jednou strechou“, vrátane 
sprievodných služieb a kom-
pletného zaistenia kúpeľne aj 
kuchyne „na kľúč“.

www.siko.sk/kuchyne
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sVetLo V pohybe

bezdrôtová nabíjateľná lampička go s inteligentnou technológiou hue. Lam-
pička sa dá nabiť a potom ju môžete umiestniť a používať kedykoľvek a kdekoľvek. Po 
1,5 hodinovom nabití vydrží bez zdroja svietiť až 6 hodín. Na svietidle je samostatné 
ovládanie pre zmenu svetelných scén. Svietidlo tiež spolupracuje so systémom HUE 
od PHILIPS, dá sa pripojiť k existujúcej svetelnej scéne 
alebo dokúpením ovládača Tap a ovládacieho 
mechanizmu Bridge si vytvoríte svoju vlastnú 
novú svetelnú scénu. Do každej svetelnej scény 
je možné zapojiť všetky svetelné zdroje s tech-
nológiou HUE. Tak ako iné svietidlá HUE, sa  
svietidlo go dá ovládať aj mobilnou apliká-
ciou. Aplikácie sú zadarmo na stiahnutie pre 
iPhony a všetky smartfóny. svietidlo philips 
hue go obsahuje 7 patentovaných prirodze-
ných dynamických efektov. 

www.feim.sk

jedNoducho, RýchLo a chutNe

Cestoviny sú ideálnym jedlom nielen na horúce letné dni. Skombinova-
né so zeleninou či kuracím mäsom vám poskytnú dostatok energie na 
popoludnie a zároveň nezaťažia vaše trávenie. S pomocníkmi od Fiskars 
si vychutnáte aj ich prípravu.
Aby sa cestoviny nezlepili a nestratili nič zo svojej chuti, použite dostatočne 
veľký hrniec. Ideálnou voľbou môže byť napríklad 7-litrový nerezový hrniec 
s pokrievkou od Fiskars.  Využiť ho môžete nielen na varenie cestovín, ale 
napríklad aj na prípravu chutného vývaru.
Silikónové sitko Fiskars, vyrobené z veľmi kvalitného plastu, vám zase 
uľahčí prácu pri  cedení cestovín. Navyše tento výrobok šetrí váš úložný pries-
tor – je skladací a násada je vybavená otvorom na zavesenie. 
Pri servírovaní cestovín určite oceníte naberačku na cestoviny Fiskars 
Functional Form. Pomocou otvoru v naberačke zmeriate jednu porciu 
špagiet a potom s ňou cestoviny ľahko a pohodlne naberiete. Veľké sta-
rosti si nemusíte robiť ani s upratovaním – takmer všetko príslušenstvo 
Functional Form je možné umývať v umývačke riadu. 

www.fiskars.sk

ŠtyRi deKády pLNé ŠtýLu a KomFoRtu

ikonické kreslo poÄNg z IKEA tento rok oslavuje 40 rokov. Jeho 
cesta začala v roku 1976 a pokračuje dodnes. Avšak len málo ľudí vie, 
že tento nadčasový čistý škandinávsky vzhľad vychádza z pera japon-
ského dizajnéra. Noboru Nakamura prišiel do Severnej Európy, pretože 
sa mu páčil tamojší prístup k dizajnu. Výrobky, ktoré ho oslovili, boli 
nielen príjemné na dotyk, ale i dobre využiteľné. Inšpirovalo ho, že kaž- 
dý produkt mal svoj vlastný význam a hodnotu. „Nikdy nepochopíte 
pravú hodnotu produktov, pokiaľ ich nevyskúšate,“ povedal Naka-
mura. Trvá na tom, že možnosť dotknúť sa výrobku je nevyhnutná, pre-
tože obrázky iba ukážu, ako veci vyzerajú. poÄNg je živým dôkazom 
nadčasového dizajnu, ktorý bol navrhnutý tak, aby nezväzoval a ne-
obmedzoval nikoho, kto sa do kresla usadí. „Mal by to byť prostriedok, 
ktorý nám poskytne bohatosť emócií a dovolí zbaviť sa stresu,“ hovorí 
Nakamura. Je veľmi hrdý a teší ho, že sa stále nájde veľa zákazníkov, 
ktorí jeho produkty oceňujú. Na pripomenutie si tohoto výročia IKEA 
predstavuje jeden nový rám a šesť nových poťahov.   

www.ikea.sk
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bývanie vstupné priestory

VSTUPNé PRIESTORy 
Sú VNíMANé VIAC AKO 
úžITKOVá PLOCHA NEž AKO 
OByTNÝ PRIESTOR. NETREBA 
VšAK ZABúDAť NA TO, žE 
Sú AJ MIESTOM PRVéHO 
KONTAKTU S INTERIéROM, 
A PRETO By MALI PôSOBIť 
REPREZENTATíVNE.

miesto pRVého KoNtaKtu
predsieň – 



sprístupňujúca ďalšie úžitkové priesto-
ry – komoru, pivnicu, vstup do garáže, 
prípadne aj pohotovostnú toaletu. Takýto 
výpočet funkcií nerobí z predsiene príliš 
honosné miesto. Situácia sa však začína 
znova obracať. Vďaka trendu otvorených 
dispozícií sa vstupný priestor opäť stáva 
súčasťou obytnej haly a spolu s tým sa 
posilňuje aj jeho reprezentatívna úloha. 
 
poVRchoVé úpRaVy pRe 
dLhŠiu žiVotNosť
Vysoko praktickému účelu predsiení treba 
prispôsobiť aj povrchové úpravy, predo-
všetkým podlahu, ktorá by mala byť ľahko 
umývateľná. Osvedčeným riešením je 

Predsieň, ako ju dnes poznáme, 
je vlastne potomkom tradičných 
veránd starých domov, ktoré sa 

osvedčili ako prvý nárazník pred vonkaj-
šími poveternostnými vplyvmi. Bohato 
presvetlené verandy so sklenenými stena-
mi vtedy pripomínali malé zimné záhrady 
a často slúžili aj ako miesto stretávania 
sa so susedmi pri kávičke. Z dôvodu efek-
tívnejšieho využitia obytnej plochy však 
neskôr boli vstupné priestory rozmerovo 
minimalizované a ich funkcia sa zreduko-
vala na základný účel akejsi prechodovej 
komory, kde zanechávame vrchný odev, 
špinavú obuv či mokrý dáždnik. Okrem 
toho, predsieň často slúži aj ako chodba 

01 Tesné tmavé predsiene pomaly ustupujú 
trendu otvorených dispozícií, kde vstupný 
priestor je súčasťou obytnej haly. (Porta 
Vector)

02  Vstupné priestory si vyžadujú odolnej-
šie materiály, ktoré je možné ľahko čistiť 
a udržiavať. Priestor je možné oživiť fareb-
ným akcentom. (weiss Hochglanz)

03  Šikovne navrhnutý kus nábytku 
v sebe zlučuje všetky dôležité funkcie pred-
siene. (Halifax furniture)

01

02

03

vďAkA trendu 
otvorenýcH 

dispozícií sA vstupný 
priestor opäť stávA 
súčAsťou obytnej HAly 
A spolu s týM sA posilňuje 
Aj jeHo reprezentAtívnA 
úloHA.
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dlažba, z bezpečnostných dôvodov však 
treba myslieť na to, aby sa príliš nekĺzala. 
Povrch umožňujúci ľahkú údržbu poskyt-
ne napríklad aj liata podlaha, prípadne 
kvalitné poťahové krytiny na báze vinylu. 
S vyšším zaťažením treba počítať aj pokiaľ 
ide o povrchy stien, ktoré sa zvyknú 
okolo dverí a vypínačov rýchlo obchytať. 
Dobrou voľbou je preto umývateľný náter 
alebo kvalitnejšia umývateľná tapeta. 

pRaKticKé ZaRiadeNie – 
ZáKLad úspechu
Vstupné priestory by mali byť zariadené 
tak, aby umožnili rýchle a komfortné 
vybavenie všetkých úkonov pri prícho-
de alebo odchode z domu. Základným 
prvkom, ktorý tu nesmie chýbať, je vešiak 
a botník na odkladanie obuvi. Svoje 
miesto tu má tradične aj veľké zrkadlo 
a malá lavica alebo taburetka umožňujúca 
pohodlné prezutie. Špeciálne pre zaria-
denie predsiení slúžia vešiakové steny 
alebo predsieňové zostavy, ktoré obvykle 
nepresahujú šírku 40 cm, takže príliš 
neukrajujú z už aj tak tesného priestoru. 
Je praktické, ak sa v predsieni nachádza aj 
stolček či skrinka na drobnosti – či už ide 
o úložné miesto pre kľúče, poštu, alebo 
pero s poznámkovým blokom. Najmä 
v malých predsieňach sa doslova žiada 
využiť vertikálny rozmer. Úložný systém 
tak môže siahať až po strop, prípadne sa 
tu môže nachádzať viacero poličiek, na 
ktorých môžu byť umiestnené napríklad 

uzatvárateľné boxy alebo prútené koše na 
aktuálne používané doplnky, ako sú šály, 
čapice či rukavice. 

úLožNý pRiestoR NaVyŠe
Úložné priestory treba nadimenzovať tak, 
aby si topánky a kabáty mala kam odložiť 
aj návšteva. Pokiaľ je predsieň dostatočne 
široká, je praktické umiestniť tu aj ďalšie 
úložné priestory – či už pre odkladanie 
zimných kabátov, alebo športových 
potrieb a iných vecí pre sezónne využitie. 
Veľmi jednoducho, efektne a bez zbytoč-
ného vizuálneho zaťaženia priestoru to 
možno dosiahnuť s pomocou vstavaných 
skríň. Za posuvnými dverami od podlahy 
po strop sa dá schovať celá predsieňová 
výbava.

techNicKé VybaVeNie
Predsieň je tradične aj miestom komuni-
kácie s vonkajším priestorom a miestom 
kontroly. Hoci pevná telefónna linka, 
ktorá tiež obvykle sídlila v predsieni, sa 
z našich obydlí postupne vytratila, ešte 
stále je tu telefón na diaľkové otváranie 
vstupnej brány alebo ovládací panel 
bezpečnostného systému. Predsieň ako 
miestnosť, ktorá obvykle patrí k tým 
chladnejším, je tiež vhodným miestom 
pre umiestnenie priestorovej regulácie. 
Tak budete mať istotu, že všetky obytné 
miestnosti budú dostatočne vykúrené, 
pričom nastavenie teploty je potom mož-
né doladiť termostatickými hlavicami na 
radiátoroch. 

V prípade potreby môže byť vo vstupných 
priestoroch umiestnený aj kotol so zabu-
dovaným zásobníkom teplej vody. Vďaka 
vyspelým technológiám už nie je nutné 
zriaďovať samostatnú kotolňu, pretože 
zariadenie funguje veľmi bezpečne a 
prívod vzduchu je možné pomocou zdvo-
jeného potrubia zabezpečiť cez rovnaký 
prieduch, ktorý slúži na odvod spalín. 
Vďaka elegantnému dizajnu pritom kotol 
vôbec nepôsobí v priestore rušivo. Pokiaľ 
ho však nechcete mať na očiach, môžete 
ho schovať do výklenku za posuvnými 
dverami.

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: archív firiem a redakcie

04 Vďaka vyspelým technológiám a kvalitné-
mu dizajnu je dnes možné umiestniť kotol 
aj priamo v byte. Vhodným miestom sú 
napríklad vstupné priestory. (Junkers)

05 – 06 ovládací panel elektronického 
bezpečnostného systému sa obvykle nachádza 
hneď vedľa vstupných dverí. Jeho zapnutie 
a vypnutie je podmienené zadaním číselného 
kódu. (Home Security)

06
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Na predajňu je potrebné sa telefonicky objednať. 
Otváracie hodiny v BA:
Po:  10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h, Ut - Štv: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 18.00 h
Pia: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h, So: 10.00 - 12.00 h
Otváracie hodiny v PK:
Pondelok - Piatok: 10.00 - 16.00 h,  Sobota: zatvorené

www.vstavaneskrine.com

– vstavané skrine, šatníky
– laminátové podlahy
– bezpečnostné a interiérové dvere
– sedačky a postele
– kychynské linky na mieru
– plastové okná a dvere
– sedacie vaky TULI
– rekonštrukcie bytov

0903 344 343
Holíčska 7, Bratislava

0948 442 444
Bratislavská 72, Pezinok

AKCIA na vstavané skrine DO 35%.
DODANIE OD 3-10 DNÍ. Záruka až 5 rokov.



bývanie dvere
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Dnešní výrobcovia dverných systé-
mov ponúkajú široký výber rôznych 

spôsobov otvárania dverí. Interiérovou 
stálicou a istotou pre ľudí s konzerva-
tívnejším vkusom zostávajú otočné 
dvere, avšak aj tie dnes môžu pôsobiť 
veľmi sviežo a neotrelo. Ľudia totiž 
stále častejšie dávajú zbohom dverám so 
štandardnou výškou 197 cm a na obľube 
získavajú najmä dvere s výškou 210 cm, 
ktorá je štandardom podľa nemeckých 
noriem. Mnohí volia dokonca aj odváž-
nejšie rozmery – veľkoformátové dvere 
s atypickými rozmermi, sú totiž jasnými 

dominantami priestoru, opticky ich zväč-
šujú a interiéru tak dodávajú vzdušnosť 
a luxusný vzhľad.

Veľké dvere sa pritom nestratia ani v stále 
populárnejších posuvných systémoch, 
ktoré sú okrem svojich dizajnových 
možností oceňované predovšetkým kvôli 
výraznej úspore miesta. Okrem tradič-
ných foriem posuvných systémov, ako 
sú posuvy po stene alebo do stavebného 
puzdra, sa dnes objavujú aj posuvy, ktoré 
môžu mať doteraz nevídané a omnoho 
komplexnejšie podoby. Príkladom je 

DVERE Už DáVNO NEMUSIA Byť LEN OByČAJNÝM STAVEBNÝM 
PRVKOM. ČI Už Sú DOMINANTOU PRIESTORU, ALEBO, NAOPAK, 
PôSOBIA ČO NAJVIAC SKRyTO A SPLÝVAJú S OKOLíM, VžDy 
TVORIA NEODDELITEľNú SúČASť INTERIéRU A DOTVáRAJú VÝ-
RAZNÝM SPôSOBOM JEHO CELKOVé LADENIE. VĎAKA FUNKČ-
NÝM VLASTNOSTIAM, ROZMEROM I MOžNOSTIAM MODER-
NÝCH MATERIáLOV A TECHNOLóGIí TOHO DNES VEDIA VIAC 
NEž KEDyKOľVEK PREDTÝM.

V SúČASNOM INTERIéRI

02 03

01
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posuv PREMIUM, vďaka ktorému dvere 
môžu pôsobiť dojmom, ako keby jazdili 
v strope. Koľajnica, po ktorej sa dvere 
pohybujú, je totiž ukotvená do stavebne 
„surového“ stropu a je krytá pohľadovým 
interiérovým stropom. Vďaka tomu je 
posuv PREMIUM ideálny napríklad do 
priestorov so zníženými sadrokartónový-
mi stropmi, ktoré neumožňujú kotvenie 
iných posuvných systémov. 

jedeN pRoFiL, dVojo dVeRí
O dverách s atypickými rozmermi tu už 
bola reč. Čo ale umožňuje to, aby mohli 

vyrásť do doslova závratných rozmerov? 
Nutným predpokladom je najmä pre-
myslené technologické a konštrukčné 
riešenie, tak ako je tomu napríklad aj 
v prípade dverí MASTER. Ich konštrukcia 
je tvorená vnútorným obvodovým rámom 
z eloxovaného hliníka, ktorý je opláštený 
sklom alebo MDF doskou hrúbky 4 mm 
v surovom, lakovanom alebo dyhovanom 
prevedení. Dosiahnuť atypických výšok 
až do 3,7 m potom umožňujú dverám 
MASTER predovšetkým vnútorné hliní-
kové priečky, ktoré konštrukciu spevňujú. 
Vďaka týmto priečkam je navyše možné 

04

01  Dvere Strong, pieskované sklo
02  Rez dvermi MASTER
03  Rez dvermi STRONG
04 Skryté zárubne AKTIVE, dvere MASTER
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vané, farebne tónované sklo planinbel, 
alebo grafosklo.

Nechajte dVeRe spLyNúť 
s oKoLím
Dnešným trendom vládne minimalizmus, 
ktorý velí, aby čo najviac prvkov ostalo 
pri súčasnom zachovaní ich funkčnosti 
skrytých. Skryte preto nevzhľadne vyčnie-
vajúce zárubne a umožnite tak dverám 
splynúť s okolitou stenou. Ideálnym 
riešením sú dvere MASTER v kombinácii 
so skrytými zárubňami AKTIVE. Zárubňa 
AKTIVE je konštruovaná tak, aby vytvori-
la hranu priechodného otvoru. Vy ju vďa-
ka tomu jednoducho schováte pod maľbu 
či tapetu, ktorá je na okolitej stene. Pokiaľ 
aj pre dvere zvolíte rovnaku povrchovú 
úpravu, akú majú okolité steny, dvere sa 
môžu stať takmer neviditeľnými. Ak sa 
však bojíte o hrany priechodného otvoru, 
riešením sú skryté zárubne EMOTIVE. 
Pre nich je charakteristický subtílny hliní-
kový rámček šírky 17 mm, ktorý ochráni 
hrany priechodného otvoru proti mecha-
nickému poškodeniu, ale tiež poslúžia ako 
dizajnový prvok v interiéri. A aby bola 
ilúzia splynutia dokonalá, môžete zvoliť 
celkom identický povrch, ako majú dvere, 
aj pre dverné kovanie. Pokiaľ využijete 
varianty kovania bez spodnej rozety, teda 
bez potreby zamykania, kľučka skutočne 
splynie s dizajnom dverného krídla a cel-
kový vzhľad dverí tak nebude nič narúšať. 

Reko

Foto: J.A.P. Slovakia

kombinovať na ploche dverí rôzne druhy 
povrchových materiálov, a to ako v hori-
zontálnej, tak aj vertikálnej rovine. Plocha 
jediných dverí môže niesť nielen rôzne 
druhy skiel, dyhu alebo laminát, ale naprí-
klad aj kožu, kameň alebo rôzne imitácie 
materiálov. Dvere tak môžu zažiariť paste-
lovými farbami, ladiť s drevodekorom 
nábytku alebo niesť rovnaký vzor tapety 
ako okolité steny.

Rovnaký profil eloxovaného hliníka 
tvorí základ tiež velikána zo sveta dverí, 
elegantných dverí STRONG, ktoré môžu 
dosiahnuť výšku 280 cm a šírku 100 cm. 
Na rozdiel od dverí MASTER je v prípade 
dverí STRONG ako nosná časť dverného 
krídla využitý stred profilu, do ktorého je 
vsadená jednovrstvová sklenená výplň. 
Na výber sú rôzne druhy skiel – či už ide 
o sklo číre, mliečne, pieskované, gravíro-

05

06

07

05 Skryté zárubne EMOTIVE pre otočné dvere 

MASTER

06 Celosklené posuvné dvere s pieskovaným 

motiívom, stavebné púzdro AKTIVE KOMFORT

07 Stavebné púzdro model AKTIVE 

KOMFORT, dvere MASTER s tichým dorazom

08 Skryté zárubne AKTIVE s dverami MASTER

08

tip: 

CHCETE DODAť SVOJIM CELOSKLENE-

NÝM DVERáM NáDyCH ELEGANCIE 

A JEDINEČNOSTI? TAK SA POHRAJTE 

S PIESKOVANíM. PIESKOVANIE JE TECH-

NOLóGIA, KTORá SPOČíVA V OTRyS-

KáVANí SKLA PRúDOM šPECIáLNE-

HO PIESKU. TEN DO SKLA VyTVáRA 

MIKROSKOPICKé PRIEHLBINy, KTORé 

SPôSOBUJú ZMATNENIE POVRCHU. 

POMOCOU PIESKOVANIA TAK MôžETE 

VAšE CELOSKLENENé DVERE OžIVIť NAJ-

RôZNEJšíMI DEKORATíVNyMI VZORMI 

A MOTíVMI ALEBO ICH CELKOM ZNE-

PRIEHľADNIť A UMIESTNIť DO PRIES-

TOROV, V KTORÝCH CHCETE ZACHOVAť 

INTIMITU.

bývanie dvere
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bývanie podlahy

PODLAHOVá KRyTINA VO VEľKEJ MIERE URČUJE CELKOVÝ DO-
JEM Z INTERIéRU A TO, AKO SA V DANEJ MIESTNOSTI BUDETE 
CíTIť. PRI VÝBERE PODLAHy MôžE Byť VAšA VOľBA JEDNODU-
CHá, AK SA NECHáTE INšPIROVAť KRáSOU DREVA. 

Drevo je materiál jedinečný svojou 
kresbou, farbou i vôňou. Jemná 

štruktúra a prírodná elegancia drevených 
podláh odráža stopy všetkých tých rokov 
rastu a prináša skrytú dušu stromu a 
energiu z lesa priamo do domova. Dodáva 
interiéru jedinečný charakter svojou jem-
nou kresbou a prirodzeným vzhľadom. 
Každý krok a dotyk je spojený s pocitom 
tepla a čistoty prírody. 

VLastNý FaRebNý 
odtieň
Aj vy môžete mať kúsok prírody doma, 
ak si vyberiete drevenú podlahovinu 
podľa vašich predstáv. Slovenský výrobca 

KTORé ZNAMENAJú DOMOV
Dosky,



súčAsné trendy HlásiA návrAt k prírodnýM 
MAteriáloM, trAdíciáM A k poctivej 
reMeselnej práci...
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nálne drevené podlahy v rôznych dĺžkach 
až do 2 200 mm, čím sa vytvára drevená 
podlaha, ktorá nepôsobí jednoliato, práve 
naopak ‒ vyzerá prirodzene živo, čím 
podčiarkne svoju vizuálnu jedinečnosť 
a exkluzivitu, vďaka čomu dodá každej 
miestnosti osobité kúzlo a útulnosť.

Voľba poVRchoVej úpRaVy
Drevená podlaha predstavuje nadčaso-
vú investíciu, hodí sa do tradičného aj 
moderného interiéru. Pri správnej údržbe 
vám môže vaša podlaha slúžiť celý život. 
Je preto dôležité správne si vybrať ‒ po-
vrch lakovaný alebo olejovaný s predchá-
dzajúcou úpravou kartáčovaním.

VhodNý VýbeR KoNŠtRuKcie 
Rozsiahly bytový a športový program 
ponúka možnosť výberu z viacerých kon-
štrukcií veľkoplošných podlahovín, či už 
trojvrstvových, alebo masívnych; certifi-
kovaný program pre podlahové kúrenie; 
kúpeľňový a doplnkový program v podobe 
interiérových obkladov stien, fasádnych 
obkladov, schodníc, terasových podláh, 
doplnkov a mnohých iných.

Wood-eco FRieNdLy
Spoločnosť BK Parket dbá pri svojej 
výrobe na plnenie najprísnejších kritérií 
a predsavzatí v oblasti ekológie a zacho-
vania udržateľnosti obhospodarovania 
lesov. Dôkladný výber materiálu a použi-
tie nových technológií pomáhajú priblížiť 
sa k dokonalosti pri spracovaní dreva, pri 

zachovaní najvyšších medzinárodných 
štandardov. A je to práve klasická poctivá 
výroba, ktorá im umožňuje dosiahnutie 
takýchto predsavzatí. 

Výhody posKytoVaNých 
sLužieb
BK Parket taktiež poskytuje aj poraden-
skú službu, montážne práce a dopravu, 
záručný a pozáručný servis. Spojenie ino-
vácie a tradície s orientáciou na zákazníka 
ich núti neustále napredovať s cieľom 
uspokojiť potreby zákazníkov a obchod-
ných partnerov. Pre bližšie informácie 
navštívte stránku www.bkparket.sk. 

Reko z materiálov BK Parket

Foto: BK Parket

drevených podlahovín BK Parket ponúka 
jedinečnú možnosť vytvorenia si podlahy, 
ak ste v jeho štandardných kolekciách 
nenašli to, čo hľadáte. Máte možnosť vy-
tvoriť si vlastný návrh v podobe drevenej 
mozaikovej podlahy s možnosťou výberu 
vzoru a farebného odtieňa podľa vlastnej 
fantázie. Taktiež máte možnosť voľby  
z viacerých konštrukcií – či už trojvrstvo-
vých, alebo celomasív. 

VýNimočNosť textúRy dReVa
Originalita týchto podláh je daná prí-
rodou samou ‒ veľkosťou, štruktúrou a 
vekom stromov, kde sa vzhľadom na vyťa-
ženie a ďalšie spracovanie vyrábajú origi-



Reprezentatívny príklad:  

Úver na bývanie s povinným poistením vo výške 100 000 € (medziúver), nasporenou sumou 5 000 €  

a hodnotiacim číslom 3. Celková doba splatnosti je 30 rokov (360 splátok). počas prvých 12 rokov  

a 9 mesiacov (fáza medziúveru) je mesačná splátka 411,05 €, vrátane mesačnej splátky poistenia vo 

výške 50 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 1,59 % p. a., ktorá je fixná na 5 rokov. nasledujúcich 17 rokov  

a 3 mesiace (fáza stavebného úveru) je mesačná splátka 411,05 € vrátane mesačnej splátky poistenia  

vo výške 50 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 2,9 % p. a., ktorá je fixná počas celej fázy stavebného 

úveru. Spotrebiteľ zaplatí celkovo 155 134,01 €. rpmn vo fáze medziúveru je 2,33 %, rpmn vo fáze 

stavebného úveru je 4,65 %. Suma poplatkov zahrnutá do celkových nákladov spotrebiteľa je 19 230,30 € 

(zahŕňa poplatok za spracovanie úveru, rizikové životné poistenie, povolenie vkladu práva k nehnuteľnosti 

do katastra nehnuteľností, odhadovaný priemerný poplatok za znalecký posudok a pomernú časť 

poplatku za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení).

68

bývanie financovanie

prednosťou tohto úveru z prvej stavebnej sporiteľne je nielen jedna 

z najnižších úrokových sadzieb na trhu, ale aj možnosť zafixovať si 

ju na dlhšie obdobie a tiež dlhá doba splatnosti úveru. Výsledkom je 

nízka mesačná splátka úveru, vďaka čomu si ho môžu dovoliť aj ľudia 

s nižšími príjmami. presvedčte sa sami: 

 úroková sadzba už od 1,59 % ročne,

 fixácia úrokovej sadzby na 5 rokov, 

 splatnosť úveru až 30 rokov,

 výška úveru do 170 000 €, pre manželov až 340 000 €,

 až 90 % z úveru dostanete prakticky okamžite, zvyšok 

 po zdokladovaní využitia,

 úver môžete použiť na kúpu, výstavbu, ale aj obnovu svojho  

 súčasného bývania,

 vhodný je tiež na prefinancovanie nevýhodného úveru z inej banky.
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V obnovenom bytovom dome budete bývať lepšie, krajšie, bezpečnejšie, zdravšie a najmä lacnejšie. na platbách za energie môžete ušetriť aj viac ako 50 %. Financujte obnovu svojho bytového domu prostredníctvom úveru od pSS, a. s.:
 úroková sadzba úveru už od 1,49 % ročne, splatnosť úveru od 10 do 30 rokov, výška úveru podľa vašich potrieb a možností..., ...aj bez založenia bytového domu či bytov.

približne každý náš desiaty klient má viac ako  
60 rokov. aj preto sme sa rozhodli ešte viac zvýhodniť 
túto vekovú skupinu ľudí, ktorí využívajú stavebné 
sporenie v pSS, a. s., najmä na modernizáciu a re-
konštrukciu bývania:

 každý náš klient má po splnení podmienok nárok  
 na stavebný úver, a to bez ohľadu na svoj vek, 

 tým, ktorí potrebujú finančné prostriedky skôr,  
 ako splnia podmienky na získanie stavebného  
 úveru, po novom poskytneme úver až do veku 
 68 rokov aj bez predchádzajúceho sporenia.

mysleli sme aj na to, že sa vám zídu prostriedky i na kúpu nábytku či spotrebnej  elektroniky. riešením je náš úver na zariade-nie domácnosti:
 nízka a garantovaná úroková sadzba, do výšky až 7 000 €,  aj bez ručiteľa, bločkov a faktúr.

Sme banka, ktorá vám poskytne najviac prostriedkov na bývanie bez 
toho, aby ste museli svoj úver zabezpečiť nehnuteľnosťou. Vďaka tomu 
ušetríte množstvo peňazí a času pri vybavovaní formalít. Bez založenia 
nehnuteľnosti za výhodných podmienok  poskytneme: nášmu sporiacemu klientovi až do 50 000 €, tomu, kto zodpovedne spláca alebo už splatil iný úver, do 45 000 €,
 občanovi, ktorý nesporí ani nespláca úver, až do 15 000 €.

Ušetríte:
 ∙ na poplatku za znalecký posudok, ∙ za vklad do katastra nehnuteľností, ∙ za dodatočné poistenie nehnuteľnosti.



ľahKo Nad hLaVou  –
teRRaN syNus eVo

Na trh prichádza revolučná novinka. 
strešná krytina synus eVo zaujme 
nielen svojím jedinečným tvarom, ale 
predovšetkým nižšou hmotnosťou. Vďaka 
nej zažiari nielen na novostavbách, ale aj 
na strechách rekonštruovaných rodinných 
domov.  

Výnimočnosť tejto strešnej krytiny spočíva 
v jej jedinečnom tvare, ktorý verne opisu-
je sínusoidu, a teda neobsahuje žiadne 
rovné časti ako iné strešné krytiny. Zvlne-
ný priečny profil tejto strešnej krytiny so 
sebou prináša nižšiu hmotnosť, ktorá je 
žiadaná najmä na rekonštrukciách budov. 
Nemalé plus jedinečného tvaru strešnej 
krytiny je aj jej veľmi atraktívny vzhľad.  

Vyrába sa z kvalitného farbeného betónu 
s dvojnásobnou povrchovou úpravou 
EVO, ktorá otvára nové dimenzie vo vý-
robe strešnej krytiny. Produkty označené 
EVO sú vzhľadom na použité materiály a 
precíznosť výrobných procesov zárukou 
kvality a dlhej životnosti.

www.terran.sk

INFOMIX
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infomix aktuality

dajte Zbohom chémii V ZáhRade

s pomocníkmi od Fiskars si splníte záhradkárske sny, príroda sa vám 
poďakuje a vaša záhrada bude niesť hrdý prívlastok „ekologická“.  

Vynikajúcim spôsobom, ako trávnik a záhradu hnojiť, je založiť si kompost. 
Nielenže znížite produkciu odpadu, ale navyše zvýšite aj úrodnosť pôdy. Na 
úpravu kompostu odporúčame zabezpečiť si kompostovacie vidly Fiskars, 
ktoré sú extrémne ľahké a kompost s nimi hravo prevzdušníte. 

S vretenovou sekačkou Fiskars staysharp™ budete k prírode šetrní 
i počas kosenia. Nepotrebujete žiadny prívod elektrickej energie a pri 
sekaní nevytvárate žiadne škodlivé splodiny. Vynikajúci systém  
staysharp ™ navyše strihá trávu bez toho, aby sa nože dotý-
kali, takže zostávajú dlhodobo ostré. 

I buriny sa dá zbaviť ekologicky – s vytrhávačmi 
buriny značky Fiskars. Sú vybavené čeľusťami 
z nerezovej ocele, ktoré burinu zachytia 
vo väčšej hĺbke a vytrhnú ju i s ko-
reňmi. Zvlášť účinné sú napríklad 
pri zbavovaní sa púpavy či 
bodliakov.

www.fiskars.sk

o sVoj KomFoRt sa 
postaRáte Na diaľKu

Môže za to systém diaľkového ovlá-
dania strešných okien a tienenia – 
VeLux iNtegRa®. Prostredníctvom 
diaľkového ovládača možno regulovať 
otváranie a zatváranie strešných okien 
a tiež pohyb tieniacich doplnkov. K dis-
pozícii sú prednastavené programy, no 
systém si možno nastaviť podľa vašich 
preferencií. Dažďový senzor, ktorý je 
súčasťou strešného okna, ho už pri pr-
vej kvapke dažďa zavrie a ochráni tak 
váš interiér pred dažďom. VeLux  
iNtegRa® je vhodným riešením, po-
kiaľ sú strešné okná umiestnené mimo 
váš dosah alebo si len chcete spríjem-
niť pobyt v interiéri. 

www.velux.sk



cemeNty pRe NaoZaj peVNý betóN

Kvarteto cementov od etablovaného slovenského výrobcu cemmac dáva na výber každému staviteľovi podľa druhu želaného 
betónu – pre klasické betonáže v občianskej výstavbe univerzálne použiteľný optimcem alebo profesionálnymi staviteľmi pre-
ferovaný cLassiccem. Pre extra pevné a namá-
hané konštrukcie je určený cement supRacem, 
ktorý je vhodný aj pre betonáže v chladných 
dňoch. Novinka z minulého roku – cement  
FiNecem s odolnosťou proti chemickej agresivite 
v pôde je vhodný hlavne pre poľnohospodársky 
využívané oblasti alebo betonáže, kde sa vyžaduje 
nižšie hydratačné teplo a pomalšie tuhnutie betó-
nu (napríklad veľkoobjemové betonáže v letných 
dňoch). Výsledné pevnosti všetkých štyroch ce-
mentov už tradične vysoko presahujú minimálne 
hodnoty stanovené normou, čím sa cementy radia 
k tým najkvalitnejším na našom trhu.

www.cemmac.sk

diZajNoVá chuťoVKa od jabLotRoNu 

Ak chcete ochrániť svoj domov, už sa nemusíte báť veľkých 
a neraz nevzhľadných zabezpečovacích systémov, ktoré narúšajú 
atmosféru vášho domova. Nová dizajnová séria Jablotron 100 
ponúka najnovší model PIR detektorov. Obdivovať  môžete 
nové elegantné tvary detektora pri zachovaní všetkých paramet-
rov, na ktoré ste zvyknutí. Nové PIR detektory posúvajú hranice 
bezpečnosti ďalej, pretože  si ich dokonca môžete čiastočne 
zapustiť aj do steny. A pritom garantujú detekčné pokrytie  
90°/12 m. Ochrana vášho domova tak bude skutočne neviditeľná! 

www.jablotron.sk 

KLudi Q-beo – 
KubiZmus je ŠiK!

Séria kúpeľňových batérií Kludi 
Q-BEO vnáša na miesta očisty nad 
umývadlom, vaňou či do sprchy 
závan elegancie a luxusu. Čisté línie 
v kombinácii s kubistickými plochami 
batérií evokujú tvar flakónu na exklu-
zívny parfum a vábia k dotyku, aby sa ich 
prostredníctvom vaša pokožka a voda 
ako očistný element znovu slávnostne 
stretli. Nad umývadlo si môžete vybrať 
jednootvorovú pákovú batériu s jasne 
definovanými kubistickými plochami 
a ergonomickou pákou alebo šik trojo-
tvorovú umývadlovú batériu s výtokom 
v tvare L. štvorotvorová sprchovo-vaňová 
batéria určená na montáž na okraj vane 
povyšuje očistu na rituálny obrad. Jej spr-
chová hlavica sa dá nastaviť pod uhlom 
30 stupňov podľa individuálnej potreby, 
prepínač sprchy sa akoby vznášal na štíh-
lym elegantným výtokom.

www.kludi.sk 
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Práve tak, ako potreba vykurovania 
v zime, je aj potreba klimatizovania 
v lete priamo závislá od tepelno-

izolačných vlastností obvodového plášťa 
budovy. Pokiaľ ste majiteľom staršieho 
domu, ktorý trpí výraznými výkyvmi 
teplôt a každoročne platíte vysoké účty za 
teplo a energie, najrozumnejšie by bolo 
dom poriadne zatepliť. Celková renovácia 
síce niečo stojí, no investované peniaze 
sa vám rýchlo vrátia na úsporách. Navyše 
teraz môžete požiadať o dotáciu na zatep-
lenie rodinného domu. Štát vám poskytne 
príspevok vo výške 30 % z oprávnených 
nákladov, a to až do výšky 6 500 eur. 

RiadeNé VetRaNie
Ďalším z faktorov, ktoré výrazným spôso-
bom ovplyvňujú hospodárenie s teplom, 
je vetranie. Hoci dostatočná výmena 
vzduchu je nevyhnutná, vetranie cez okná 
je vyslovene plytvaním energiami, pretože 

ZáKLADOM PRíJEMNEJ 
MIKROKLíMy VO VNúTRI 
BUDOVy JE STABILNá TEPLOTA 
A KVALITNÝ ČERSTVÝ VZDUCH. 
I KEĎ VEľKú úLOHU ZOHRáVA 
SAMOTNá KONšTRUKCIA 
BUDOVy, NEZAOBíDEME SA 
BEZ šIKOVNÝCH TECHNICKÝCH 
ZARIADENí. 

stavba vykurovanie

01

VIETE 
HOSPODáRIť

s teplom?
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v zime cez ne teplo uniká von a v lete 
zasa preniká horúci vzduch do vnútra. 
V  nízkoenergetických domoch sa preto 
využívajú na výmenu vzduchu ventilačné 
jednotky s rekuperáciou, ktorej úlohou je 
vyrovnávanie tepla medzi privádzaným 
a odvádzaným vzduchom. Vďaka tomu 
je teplota čerstvého vzduch upravená 
skôr, než je privedený do vnútra budovy. 
„účinnosť prenosu tepla v rekuperátore môže 
dosahovať až 90 %. takýmto spôsobom sú 
minimalizované tepelné zmeny v interiéri 
spôsobené vetraním,“ vysvetľuje Ing. Mar-
tin Fábry, pracovník technickej podpory 
pre značku Buderus a dodáva: „rekupe-
rácia tak dokáže znížiť náklady na úpravu 
teploty v interiéri až o 20 %.“ S ohľadom na 
novú legislatívu, podľa ktorej musí nová 
budova zodpovedať energetickej triede 
A1, je už použitie vetrania s rekuperáciou 
v novostavbách prakticky nevyhnuté. 
Spotreba budovy totiž nesmie prekročiť 

108 kWh/m2 ročne, čo je až o 50 % me-
nej, ako to bolo do vlanajška!

KLimatiZácia
Problémom, na ktorý je krátka aj reku-
perácia, sú letné horúčavy. Vtedy prichá-
dzajú na pomoc klimatizačné zariadenia. 
Aby bola klíma prínosom a nie príčinou 
chorôb, treba s ňou vedieť zaobchádzať. 
„správne nastavená klimatizácia by nemala 
znižovať teplotu v miestnosti o viac než  
6 – 8 °c oproti vonkajšiemu prostrediu. 
prúdenie vzduchu by nemalo byť pociťované 
ako prievan. už zvýšenie rýchlosti prúdenia 
vzduchu o 0,1 m/s sa pociťuje ako ochlade-
nie o 2 – 3 °c,“ hovorí Ing. Tomáš Hodúr, 
odborník na klimatizácie zo spoločnosti 
Com-Klima. Vo všeobecnosti sú klima-
tizácie známe ako zariadenia slúžiace 
na ochladzovanie vzduchu, no v skutoč-
nosti môžu plniť aj opačnú úlohu. „Ak si 
zaobstaráte klimatizačnú jednotku umož-

02

03

04

05

01 Teplota v miestnosti by pri použití 

klímy nemala byť viac ako o 8 °C nižšia než 

vonkajšia teplota. (Samsung)

02 Najlepší spôsob, ako ušetriť na kúrení, 

je dom kvalitne zatepliť. (Neopor)

03 Ventilačná jednotka Buderus Logavent 

HRV2 sa postará o výmenu vydýchaného 

vzduchu za čerstvý bez vypúšťania draho-

cenného tepla von oknom. (Buderus)

04 Vo výmenníku rekuperátora je možné 

spätne získať až 90 % tepla. Celková úspo-

ra tak môže predstavovať vyše 20 % 

nákladov na kúrenie či klimatizovanie. 

(Buderus)

05 Pri riadenom vetraní je čerstvý vzduch 

privádzaný do obytných miestností a vy-

dýchaný vzduch je odvádzaný z kuchyne, 

kúpeľne a toalety, takže v dome nedo-

chádza k šíreniu pachov ani zadržiavaniu 

nadbytočnej vlhkosti. (Buderus)
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stavba vykurovanie

či viacerých miestnostiach. Priestorový 
regulátor so senzorom treba umiestniť 
do chladnejšej miestnosti a v ostatných 
miestnostiach regulovať teplotu za pomo-
ci termostatického ventilu na radiátore. 
Za optimálnu teplotu v obytnej miestnos-
ti sa považuje 20 – 22 °C, v spálni by to 
malo byť len 16 – 18 °C. V kúpeľni je na 
dosiahnutie príjemnej pohody potreb-
ných až 24 °C, zatiaľ čo v chodbe celkom 
postačuje teplota 15 °C. Na moderných 
regulátoroch je zvyčajne možné nastaviť 
nielen teplotu, ale aj časový program 
vykurovania – napríklad denný a noč-
ný program, víkendový program a iné. 
V rodinných domoch s vlastným vykuro-
vacím systémom je rozumné zohľadniť pri 
nastavení regulácie rôzne zóny, a to nielen 
podľa funkcie miestnosti, ale aj v závis-
losti od jej orientácie, keďže v južných 
miestnostiach možno počítať s pasívnymi 
solárnymi ziskami. 

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: archív firiem a redakcie

ňujúcu reverzný chod, môžete si ňou rýchlo 
prikúriť najmä v prechodnom období, kedy 
pri teplotách okolo 0 °c pracuje najefektív-
nejšie. vykurovacie obdobie si tak skrátite na 
minimum,“ radí Hodúr. 

ReguLácia tepLa
Vo vykurovacom období je rozhodujúcim 
nástrojom na optimalizáciu spotreby 
tepla regulačný systém. To, pravdaže, platí 
najmä v prípade, že kúrite plynom, elek-
trinou alebo tuhým palivom. Dnes je už 
bežnou súčasťou vykurovacích systémov 
priestorová regulácia, ktorá reaguje na 
základe senzora umiestneného v jednej 

06

07

06 Pri vykurovaní jednotlivých miestností 
treba zohľadňovať pasívne solárne zisky. 

(Huf Haus)

07 Priestorová regulácia reaguje na 

základe senzora umiestneného v jednej či 

viacerých miestnostiach. (Buderus)

08 Otvorené okná by nemali byť hlavným 

a jediným spôsobom vetrania, pretože 

v zime spôsobujú nekontrolovateľný únik 

tepla alebo v lete zasa prehrievanie 

interiéru. (Rehau)

08



Vykurovanie celého domu
pohodlne ovládam
tabletom
Tablet bezdrôtovo ovláda

a nastavuje dotykové termostaty
TMDisplej 2 Wi-Fi a tým umožňuje

centrálne ovládanie kúrenia

v celom dome.

Hľadáme zastúpenie!
Zaregistrujte sa do nášho eShopu pre partnerov:

www.TeplaPodlaha.COM (tel.: 0948 521 395)

Radi Vás budeme kontaktovať.

Výhody  centrálneho ovládania:

Komfortné ovládanie vykurovania
Určené pre všetky druhy vykurovania 
Jednoduché nastavenie termostatov
Intuitívne ovládanie 

 zo sedačky obývačky moderným tabletom
 - elektrické, plynové...

 umožňuje veľká dotyková obrazovka tabletu
programu je v slovenčine, češtine, angličtine, nemčine...

- z akéhokoľvek miesta planétyMožnosť ovládania termostatov cez Internet 

Centrálne ovládanie
Jednoduchá montáž. 

 poskytujeme profesionálne zaškolenie

 = tablet + softvér + Wi-Fi router
Stačí zasunúť Wi-Fi router do zásuvky a zapnúť tablet, pretože termostaty 

párujeme s tabletom už pri objednávke. Elektromontér preto nemusí mať žiadnu znalosť počítačov.
Elektromontérom , čím získajú autorizáciu špecialistu.

Technické dáta:

Sme špecialisti na elektrické podlahové vykurovanie a ochranné systémy vykurovacími káblami:

ZADARMO VÁM SPRACUJEME NÁVRH! Pošlete nám pôdorys Vášho objektu.
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stavba energetické alternatívy

Spoločnosť je na slovenskom trhu s 
energetikou viac ako 5 rokov a dodá-

va zemný plyn a elektrickú energiu pre 
všetky typy firiem, organizácie, verejný 
sektor aj domácnosti. Pod značkou Ener-
gie2 pôsobia špičkoví odborníci v oblasti 
energetiky na Slovensku, preto svojím 
zákazníkom spoločnosť dodáva nielen 
elektrinu a plyn, ale aj čoraz viac potrebné 
a využívané energetické poradenstvo a 
doplnkové služby v oblasti energetiky. 

eNeRgeticKý audit
Energetický audit je systematický postup, 
na základe ktorého získa zákazník užitoč-
né informácie o súčasnom stave tech-
nických zariadení a budov určených na 
používanie energie. Výstupom takéhoto 

auditu je písomná správa, ktorej podsta-
tou je identifikácia a návrh nákladovo 
efektívnych možností úspor energie. 
Energetický audit vypracuje audítor 
spoločnosti Energie2, ktorý určí predmet 
energetického auditu, zhodnotí skutko-
vý stav – energetickú bilanciu, navrhne 
opatrenia na zníženie spotreby energie, 
vymedzí možnosti využitia obnoviteľných 
zdrojov energie a posúdi navrhované 
opatrenia po ekonomickej a environmen-
tálnej stránke. Kým energetický audit 
vypracúva audítor, energetický certifikát 
budov má na starosti projektant. Energe-
tický certifikát budov slúži na hodnotenie 
budovy z hľadiska energetickej hospodár-
nosti a tvorby emisií oxidu uhličitého. Vý-
sledkom certifikátu je zatriedenie budovy 
do energetických škál.

sLužby pRe VŠetKých
Pre firemných zákazníkov spoločnosť 
Energie2 ponúka aj doplnkové služby za-
merané  na ďalšie zásadné úspory. Okrem 
energetického poradenstva, vypracovania 
energetického auditu a energetického 
certifikátu budov sú to služby a produkty:

  termovízne merania budov a objektov,
  revízne správy a úradné skúšky 

 energetických zariadení,
  meranie a optimalizácia distribučných  

 nákladov,
  energetické služby – podporované aj  

 garantované,
  paušálne služby – náhrada za 

 firemného energetika.

Všetky doplnkové služby vybavia zákazní-
ci prostredníctvom mailov: 
info@energie2.sk; 
energetickyaudit@energie2.sk; 
energetik@energie2.sk. 
Ďalšie informácie získate na: 
www.energie2.sk, info@energie2.sk          
či na infolinke 0850 166 066.
 
Reko z materiálov Energie2, a. s.
Foto: archív redakcie

SLOVENSKá SPOLOČNOSť 
ENERGIE2, ZABEZPEČUJúCA 
SPOľAHLIVé DODáVKy ZEM-
NéHO PLyNU A ELEKTRICKEJ 
ENERGIE, PONúKA PORADEN-
STVO A DOPLNKOVé SLUžBy, 
KTORé šETRIA ZáKAZNíKOM 
PENIAZE. 

S KTORÝMI UšETRíTE

služby,



Umenie robiť energetiku

v energetike

FANDÍM FANDÍM 
RENESANCIIRENESANCII

www.energie2.sk
energie2_renesancia_96x36_BB.indd   2 17.9.2014   15:35
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SEZóNA SíCE EšTE NIE JE 
V PLNOM PRúDE, ALE ABy 
SME BOLI NA ňU VČAS 
PRIPRAVENí, JE PRáVE 
TERAZ NAJLEPšIA DOBA NA 
VÝMENU NEVyHOVUJúCEHO 
ZDROJA TEPLA ZA NOVÝ – 
úČINNEJší A úSPORNEJší.

KÝM SA 

Z dôvodu zníženia škodlivých emisií 
a s ohľadom na ochranu životného 
prostredia a prírodných zdrojov 

sa už od vlaňajšieho septembra nesmú 
v rámci Európskej únie predávať konvenč-
né plynové kotly, ale iba tie, ktoré majú 
účinnosť vyššiu než 86 %. Nariadenie sa 
vzťahuje na plynové kotle do 70 kW a 
podmienky spĺňajú jedine kondenzačné 
kotly.

KoNdeNZačNé ZNameNá 
úspoRNé
Používaním kondenzačného kotla je 
možné znížiť spotrebu plynu až o 35 % 
v porovnaní so staršími typmi kotlov. Je 
to cesta k úspore nielen financií v rámci 
rodinného rozpočtu, ale aj pomoci život-
nému prostrediu, keďže kondenzačné 
technológie znižujú emisie až o 75 %.

VybeRte si ideáLNy VaRiaNt
Na trhu je celá škála kondenzačných kot-
lov a môže byť niekedy náročné sa v nich 
zorientovať. Napríklad talianska značka 

Ariston Thermo, ktorá sa zaoberá výrobou 
kotlov už viac ako tridsať rokov, svoju 
ponuku prispôsobila tak, aby zodpovedala 
požiadavkám každého zákazníka. Okrem 
inovatívnych technológií a výborných 
úžitkových vlastností ponúka i príjemný 
dizajn. 

KRáľ KoNdeNZačNých KotLoV
Maximálnu energetickú účinnosť a 
komfort poskytuje kotol Genus Premium 
EVO. Slúži na kúrenie i na ohrev teplej 
vody. Jeho veľkou prednosťou je široký 
rozsah modulácie výkonu, a to 1 : 10, čo 
znamená, že sa neprepína príliš často, 
takže šetrí energiu, je tichý a menej sa 
opotrebováva. Hladina hluku pri jeho pre-
vádzke je len 49 dB, čo možno prirovnať 
k šepotu. Funkcia AUTO bráni kolísaniu 
teploty vo vykurovanom priestore, čo 
prináša maximálny tepelný komfort a 
vedie k zníženiu spotreby energie. Kotol 
disponuje i funkciou KOMFORT, ktorá 
zaisťuje okamžitú dodávku teplej vody po 
dobu 30 minút po poslednom spustení. 
Kotol má aj systém proti zamrznutiu a 
tvorbe vodného kameňa. Je zaradený 
do energetickej triedy A. Prepojením 
s regulátorom Sensys a dvomi izbovými 
snímačmi možno dosiahnuť aj energetic-
kú triedu A+.

KompaKtNý a diZajNoVý
Závesný kondenzačný kotol Cares Pre-
mium s atraktívnym vzhľadom ponúka 

úspornú kondenzačnú technológiu za 
priaznivú cenu. LED displej je navrhnutý 
pre jednoduché ovládanie. Konštrukcia 
kotla umožňuje ľahkú montáž a údržbu, 
čo napomáha k znižovaniu servisných 
výdajov. Výkonný výmenník vody zais-
ťuje okamžitú dostupnosť teplej vody. 
Tichá prevádzka a minimalistický dizajn 
umožňuje umiestniť kotol i do obytných 
zón domu či bytu. Kompaktné rozmery 
potešia aj majiteľov menších bytov.

KomFoRtNé oVLádaNie 
Termoregulačné doplnky umožňujú 
dosiahnuť maximálnu efektivitu systému 
vykurovania. Správna regulácia teploty 
zaručí vysoký stupeň pohodlia a úspory 
energie. K tomu nám pomôže izbová 
ovládacia jednotka Sensys, ktorá je akým-
si srdcom celého systému. Veľký LCD 
displej umožňuje kontrolovať kotol, ale 
i pridružené súčasti (solárny systém na 
ohrev vody atď.), ponúka programovanie 
času vykurovania a ohrevu vody či dokáže 
zobraziť správy o energii (uložené solárne 
kWh, úsporu CO2 a dostupnú vodu na 
sprchovanie). 

Reko z materiálov Ariston Thermo

Foto: Ariston Thermo

zima opýta...
stavba vykurovanie

Ovládač Sensys

Kondenzačný kotol Genus Premium EVO

Kondenzačný kotol Cares Premium



Vývoj technológií sa v súčasnosti neustále zrýchľuje, týka sa to aj vykurovacej techniky. Každým rokom pribúdajú novinky, kto-
rých úlohou je poskytnúť užívateľovi komfort, ale najmä znižovať energetickú náročnosť pri vykurovaní. Moderné vykurovacie 
zariadenia dokážu využiť podstatne väčšiu časť energie, ktorá je obsiahnutá v palive, čo má za následok menšie množstvo, ale 
hlavne nižšiu teplotu spalín, ktoré prúdia do komína. 

KomíNoVý systém muLtiKeRam
Ideálnou voľbou je komínový systém Multikeram od spoločnosti Leier. Na tento 
komínový systém môžete pripojiť vykurovacie zariadenie na akékoľvek palivo s 
otvorenou spaľovacou komorou, ktoré vykuruje rodinné alebo aj bytové domy. 
Je vhodný pre kotly na tuhé palivo s nízkou teplotou spalín (ako sú napríklad dre-
vosplyňujúce kotly, kotly na pelety, klasické kotly na drevo a uhlie, krbové vložky a 
piecky), ale aj pre spotrebiče s otvorenou spaľovacou komorou na rôzne iné palivá 
(napríklad plynové kotly alebo kotly na vykurovací olej). 

Tento komín poskytuje užívateľom najväčšiu slobodu pri výbere vykurovacích zaria-
dení bez potreby prísunu vzduchu cez komín. Je vysoko spoľahlivý, je zabezpe-
čená dlhá životnosť konštrukcie aj pri najťažších prevádzkových podmienkach. 
Spoločnosť Leier poskytuje 33 ročnú záruku na odolnosť voči vyhoreniu sadzí a 
voči kyselinám. Skutočná životnosť však môže dosiahnuť aj dvojnásobok.

NA VÝBERE KOMíNA ZáLEží – 
je sRdcom ceLého domuu
AK SI ZVOLíTE VHODNÝ A KVALITNÝ KOMíNOVÝ SySTéM, ZABEZPEČíTE SI NIELEN PLNOHODNOTNé BÝVANIE, ALE ZVÝšITE 
TÝM AJ úžITKOVú A FINANČNú HODNOTU STAVBy. PRETO SA ODPORúČA DO KOMíNA INVESTOVAť. JEHO CENA By MALA Byť 
ZHRUBA 1% Z CELKOVEJ CENy STAVBy. 

Leier Baustoffe SK s.r.o.
Pribylinská 3
831 04 Bratislava

Tel.: +421 2 431 91 751 
Fax: +421 2 436 42 044
E-mail: leier@leier.sk

Viac informácií získate na 
www.leier.sk.

DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o.
Brněnská 3794 / 27
669 02 Znojmo

Kotle na štepku
• výkon 20-200 kW
• kaskáda až 6 kotlov (max. 1200 kW)
• 5. emisná trieda
• ekodesign

Kotle na kusové drevo
• výkon 20-60 kW pro 1/2 m polena
• výkon 35 / 49 kW pro 1 m polena
• 5. emisná trieda
• ekodesign

Kotle na pelety
• výkon 6-200 kW
• kaskáda až 6 kotlov (max. 1200 kW)
• 5. emisná trieda
• ekodesign

Telefon: +420 515 241 848
Mobil: +420 725 311 119
Email: drevoprodukt@drevoprodukt.cz
           kotle@drevoprodukt.cz

www.hargassner.cz
www.drevoprodukt.cz



na vykurovanie. Ak si zároveň vezmete 
nový kotol na splátky, pri investícii do  
1 700 eur nebude treba dokladovanie 
o príjme a nepotrebujete ani ručiteľa. 
Protherm vám pritom garantuje aktuálne 
cenníkové ceny kotlov bez navýšenia. Fi-
nancovanie je rozdelené na desať splátok. 
Výhodou je, že do nich môžete zahrnúť 
nielen kotol, ale aj jeho inštaláciu. A ako 
na to? Všetky potrebné informácie nájde-
te na webovej stránke www.protherm.sk. 
Pod heslom Zoznam Protherm partnerov 
pre financovanie si podľa svojho regiónu 
môžete vyhľadať, ktorého Protherm part-
nera máte kontaktovať. Ten vám odporučí 
najvhodnejší systém vykurovania, pretože 
široké portfólio kotlov značky Protherm 
umožňuje navrhovať riešenia šité doslova 
na mieru vašej domácnosti. Protherm 
partner vám zároveň pripraví cenovú 
ponuku a v prípade záujmu vám pomôže 
uzatvoriť zmluvu o financovaní formou 
splátok.

doKoNaLá NáhRada 
LiatiNoVého KotLa
Jedným z kotlov značky Protherm, ktoré 
si po novom môžete dopriať vo výhodnej 
akciovej ponuke, a prípadne aj na splátky, 

je stacionárny kondenzačný 
kotol Medveď Condens. Ide  

o dokonalú náhradu liatinové-
ho kotla, pretože toto vykuro-

vacie zariadenie svojou robust-
nosťou a funkčnými vlastnosťami 

pripomína práve liatinové vykurovacie 
zariadenia. Medveď Condens bol špe- 
ciálne vyvinutý s ohľadom na domácnos-
ti, ktoré sa už dlho odhodlávajú vymeniť 
starý kotol za nový, ale odrádzajú ich 
všetky komplikácie, ktoré môžu nastať pri 
výmene. Kotol vyrábaný v štyroch výko-
nových verziách od 18 kW do 48 kW, 
je vhodný aj do starších vykurovacích 
systémov s veľkým objemom vykurovacej 
vody. Jeho výmenník s veľkým prierezom 
rúrok je veľmi odolný voči zaneseniu 
nečistotami. Montáž kotla je mimoriadne 
jednoduchá, počas nej možno využiť do-
terajšie hydraulické pripojenia a pôvodné 
príslušenstvo, ako sú čerpadlo či ex-
panzná nádoba. Jediným komponentom, 
ktorý nie je možné použiť z existujúcich 
inštalácií nekondenzačných kotlov, je 
dymovod. Protherm vám preto v aktuál- 
nej akciovej ponuke pribalí dymovod 
v dĺžke 10 metrov zdarma ku každému 
kotlu Medveď Condens 18 KKS a 25 KKS. 
To zrýchli výmenu starého kotla za nový 
a ušetrí náklady a prácu. Montáž sa tak 
stáva veľmi rýchlou bez dodatočných 
výdavkov. Kotol dokonale spĺňa novú 
smernicu ErP o energetickej účinnosti 
výrobkov a je zaradený do najvyššej triedy 
energetickej účinnosti „A“. Na svojom 
konte má aj ocenenie, keď nedávno získal 
Čestné uznanie na veľtrhu Aquatherm 
Nitra 2016. Jeho ovládanie je veľmi jed-
noduché a intuitívne  pomocou izbových 
regulátorov s komunikačným protokolom 
eBus. Ak chcete svoj kotol ovládať na 
diaľku prostredníctvom smartfónu alebo 
tabletu, skombinujte ho s novým smart 
regulátorom MiGo. Viac informácií  
o akciovej ponuke, ktorá potrvá do konca 
novembra, získate na: 
www.protherm.sk    

Reko z materiálov Protherm

Foto: Protherm

NA CHLADNEJšIE DNI ROKA 
SA MôžETE V DOMáCNOSTI 
PRIPRAVIť Už TERAZ. VôBEC 
PRI TOM NEMUSíTE SIAHAť 
HLBOKO DO PEňAžENKy.  
šETRIť TOTIž MôžETE 
S ROZUMOM A PRAKTICKy 
IHNEĎ.

Kotol medveď condens si môžete dopriať 
vo výhodnej akciovej ponuke, prípadne aj na 
splátky

Najmodernejšie kondenzačné kotly 
v praxi prinášajú okrem príjemné-

ho tepla a teplej vody aj nemalé úspory. 
Investícia do modernizácie vykurovacieho 
systému je veľmi výhodná. Finacovanie 
kotlov značky Protherm je po novom 
domácnostiam oveľa dostupnejšie vďaka 
nakupovaniu na splátky za veľmi výhod-
ných podmienok.

s RoZumom a ihNeď – 
Na spLátKy
Je nesmierne dôležité, aby bol váš vyku-
rovací systém čo najúčinnejší a dlhodobo 
úsporný. Ak napríklad v domácnosti 
vymeníte kotol starý 20 rokov – za nový 
kondenzačný – môžete ušetriť až 30 % 
plynu, čím sa vám znížia celkové náklady 
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POTREBUJETE VyMENIť KOTOL? 
máme pRe Vás RieŠeNie

medveď condens možno 
ovládať novým smart regulá-
torom migo prostredníctvom 
smartfónu alebo tabletu



JEDNODUCHO MAJSTROVSKY ODVODNENé

STREŠNÝ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM KTORÝ 
DOKÁŽE VIAC.

So Zambelli produktami strešného odvodňovacieho systému to môžete urobiť veľmi jednoducho.
Celý produktový rad Zambelli sa vyznačuje maximálnou ochranou proti poveternostným vplyvom 
a dlhou životnosťou. Rozsiahly sortiment umožňuje absolútne presnú montáž. Dodatočne vám tiež 
poskytujeme podporu s montážnymi tipmi ako na našej webovej stránke, tak na Youtube. Prakticky 
použiteľný, esteticky dokonalý a pritom ešte hospodárny – to je strešný odvodňovací systém Zambelli. 

www.zambelli.com

SĽúBIť
DODRŽAť?
ŽIADNY
PROBLÉM.

01

Luky plus s.r.o.
Holubyho 28 OC plus

902 01 Pezinok
Mobil: 0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

Schody 

výroba, 
dodávka 

a montáž
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nezávislosť v prípade výpadku hlavných 
zdrojov a finančná úspora, keďže drevo 
patrí dlhodobo medzi najlacnejšie zdroje. 
Obe zároveň pôsobia upokojujúco a majú 
priaznivý vplyv na zdravie človeka.

Aby KOZUB (obr. 1) nebol len dekora-
tívnym doplnkom, ale aj citeľne znížil 
náklady na bývanie, mala by byť jeho 
tepelná účinnosť  čo najvyššia. Otvorené 
kozuby sa vyznačujú najdlhšou tradíciou, 
avšak vysokou spotrebou paliva, ktorému 
nezodpovedá adekvátny pomer získaného 
tepla. Je to otvorené ohnisko napájajúce 
sa na komín a z pohľadu obsluhy predsta-
vuje prácnejšiu alternatívu.

KOZUBOVé KACHLE (obr. 2, 3, 7, 8) sa 
vyznačujú vysokou účinnosťou, aj cez  
80 %. Poskytujú ekonomické vykurovanie 
pri malej spotrebe paliva. Niektoré kozu-
bové kachle sú navyše vybavené automa-
tickou reguláciou sekundárneho prívodu 
vzduchu. Týmto sú dosiahnuté nielen 
nízke emisné hodnoty, ale najmä nižšia 
spotreby paliva, ktorá šetrí peniaze. 

KACHĽOVá PEC (obr. 4) má dlhú dobu 
výhrevnosti a nízku spotrebu paliva. 
Využitie pece má vlastne dvojitý význam. 
Jednak estetický, keďže kachľová pec je 
už po stáročia vnímaná ako mimoriad-
ne krásny prvok v každom priestore, a 
potom takisto keramický obklad veľmi 
dobre akumuluje teplo. Typickou „črtou“ 
je,  že  nezohrieva vzduch, ale steny a oko-
lité predmety. Teplo ide všetkými smermi 
a je rovnomernejšie, na rozkúrenie však 
potrebuje dlhší čas. Veľkou výhodou je 
aj spotreba paliva, ktorá je v porovnaní 
s kozubom či kachľami minimálna.

MODERNé

vykurovanie
PRíJEMNá ATMOSFéRA A POCIT POHODLIA Sú ATRIBúTMI KAž- 
DéHO HARMONICKéHO DOMOVA. VEľMI OBľúBENÝMI DO-
PLNKAMI, KTORé DOKážU NIELEN ZúTULNIť INTERIéR, ALE Sú 
AJ SKVELÝM ZDROJOM TEPLA, Sú KOZUB ČI KACHLE. V DNEšNEJ 
DOBE TO Už NIE Sú LEN VÝSTRELKy BOHATÝCH, ALE MôžE SI 
ICH DOVOLIť PRAKTICKy KAžDÝ. 

Pri výbere je veľmi dôležité si zodpo-
vedať otázky, ako napríklad koľko 
izieb budete chcieť vykúriť, kam 

svoj budúci kozub túžite umiestniť a, 
samozrejme, aj typ paliva, ktoré budete 
používať. Stavbu, respektíve projektova-
nie kozubu je veľmi dobré navrhnúť už 
pri samotnej výstavbe domu, nie je to 
však podmienkou. Pokiaľ si myslíte, že na 
kozub nemáte nárok, lebo bývate v byte, 
tak ste na omyle. Postupným vývojom 
prišiel na trh kozub, ktorého palivom je 
biolieh. Práve vďaka tomu si môžete vy-
chutnať ohník aj priamo vo vašom byte. 

KoZub, KoZuboVé KachLe či 
KachľoVá pec?
Predtým, ako sa rozhodnete pre jednu 
z alternatív vykurovania, mali by ste si 
ujasniť jeho praktický zámer. Veľkou vý-
hodou kozubov a kachlí je ich energetická 

správne  vybrAný 
 kozub sA Môže stAť 

doMinAntou celej Miest-
nosti. je nA vás, či dáte 
priestor klAsike, Alebo 
otvoríte dvere novátor-
skéMu dizAjnu.

1
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Biokozuby v sebe spájajú účelnosť, ele-
ganciu, moderný dizajn a luxus. Všetky 
starosti spojené s údržbou nákladné-
ho kozubu v tomto prípade odpadajú, 
keďže netreba vynášať žiadny popol ani 
skladovať drevo v obytnej časti domu či 
bytu. Napriek tomu však biokozub dokáže 
vykúriť miestnosť. Pri kúrení nevzniká 
žiaden dym ani nepríjemný zápach, pri 
spaľovaní vzniká iba oxid uhličitý, ktorý 
je neškodný. Palivom je biolieh, ktorý 

je absolútne ekologický, vyrábaný na 
rastlinnom základe. Ten zaručuje horenie 
krásnym a prirodzeným plameňom. 

RustiKáLNy či modeRNý?
Správne vybraný kozub sa môže stať 
dominantou celej miestnosti. Je na vás, 
či dáte priestor klasike, alebo otvoríte 
dvere novátorskému dizajnu. Za druh 
klasických kozubov môžeme bezpochy-
by označiť kozuby s kachľovým oblo-
žením. Ich prednosťou nie je pôsobiť 
nijak dominantne a výrazne. Sú určené 
predovšetkým pre milovníkov klasickej 
elegancie, výborne sa hodia do rustikálne 
zariadených interiérov, no nestratia sa 
ani v moderných interiéroch, kde dokážu 
vytvoriť oku lahodiaci kontrast. Moder-
né kozuby zas vynikajú svojím vysoko 
kvalitným dizajnom či opracovaním a 
v moderne zariadenom priestore pôsobia 
veľmi atraktívne. Kozubové vložky do 
moderných kozubov sú vyrobené z tých 
najkvalitnejších materiálov, čím zaručujú 
ich vysokú životnosť. Ak sa teda ešte 
rozhodujete a potrebujete poradiť, tak so 
správnym výberom, ale tiež skúseným 
poradenstvom vám radi pomôžu odborní-
ci z projektových marketov Hornbach.

Reko

Foto: Hornbach a archív redakcie

KúRiť môžete aj bio
Okrem kachieľ a klasických kozubov na 
drevo sú vhodným riešením aj elektrické 
alebo tzv. BIOKOZUBy (obr. 5, 6). Tie sú 
vhodné predovšetkým do priestorov, kde 
nie je možné umiestniť klasický kozub. 
Takisto sú ideálnym riešením pre tých, 
ktorí chcú získať realistickejší dojem 
z ohňa. Ďalšou výhodou je, že takýto 
kozub zaberá oveľa menej miesta než 
klasický. 

5 6
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navrhnuté 
s citom umelca

a vyrobené rukou
majstra

choVa, Miroslav liGas
nezábudkova 29, 949 05 nitra 5

chovanitra@gmail.com
www.chova.sk

KoNtaKty:
vyhradný predajca teRmomédia  
Partizánska 93  
058 01 Poprad 
 

FíNSKE masteNcoVé pece  
Veľké množstvo energie vyprodukovanej metódou splyňovaného spaľovania Zlatý Oheň 
je využité na veľmi efektívne vykúrenie domova. Bohaté množstvo tepelnej energie 
vyprodukovanej vysokou teplotou je naakumulované do kameňa už v spaľovacej komore. 
Mastencové jadro pece uskladní viac než 70% tepelnej energie, zatiaľ čo zvyšná energia 
je uskladnená v ostatných častiach pece prostredníctvom dymovodov. Z jadra pece sála 
rovnomerne do miestnosti. Po dvoch hodinách kúrenia pomaly uvoľnená energia dokáže 
váš domov vyhriať  viac ako 24 hodín. 

 

+421 905 632 203 
trmd@stonline.sk
www.nunnauuni.sk

Prevádzka Pezinok
Myslenická 21,902 03 Grinava-Pezinok, info@topkrby.sk
Tel/fax: 033/641 36 82, 0903 427 371, 0905 986 610
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FUNKČNOSť, DIZAJN VERZUS 
EKOLóGIA A EKONóMIA PRE-
VáDZKy – ASPEKTy, KTORé VO 
SVOJICH VÝROBKOCH DOKá-
žE SNúBIť FIRMA ROMOTOP. 
A PODARILO SA JEJ TO AJ 
V PRíPADE KRBOVÝCH VLO-
žIEK HEAT, S KTORÝMI PRENIK-
LA NA EURóPSKy, A DOKON-
CA AJ NA SVETOVÝ TRH.

EKOLOGICKé A EKONOMICKé 

79.51.54 (79 cm je šírka predného skla, 
51 cm výška skla a 54 cm je šírka bočného 
skla) a Heat 2G L 95.51.54. V celkovom 
zozname chýba už len spomenúť z troch 
strán presklenú vložku Heat C 2G L 
87.51.42.21 (87 cm je šírka predného 
skla, 51 cm výška skla a 42cm je šírka 
bočných skiel). V tejto chvíli už poznáme 
názvy všetkých noviniek z rady Heat, 
poďme sa teda pozrieť, čo inovatívneho 
priniesla firma Romotop na poli technic-
kom a dizajnovom.

Ako výrobca vníma a rešpektuje 
požiadavky svojich zákazníkov, a 
preto zaradil do svojho portfólia 

produktovej rady Heat aj krbové vložky 
so zdvíhacími dvierkami. Ide o veľko-
formátové vložky s klasickými rovnými 
dvierkami, nesúce označenie Heat 2G L 
66.50.01 (66 cm je šírka skla, 50 cm je 
výška skla), Heat 2G L 88.50.01 a Heat 
2G L 110.50.01. Reflektoval aj na veľký 
dopyt po rohových vložkách, preto na 
svet priviedol dve „rohovky“ – Heat 2G L 

vykurovanie



spaľovania a zvýšenia účinnosti spaľova-
nia až o 10 %. Novinkou je, že do všet-
kých „zdvíhačiek“ je privedený aj terciárny 
vzduch, ktorý zaručí, že krbovej vložke 
nedôjde nikdy dych.

DIZAjN
Oblasť dizajnu, samozrejme, taktiež ne-
bola ignorovaná. Preto, aby boli splnené 
aj najprísnejšie nároky zákazníka, je sklo 
veľmi citlivo potlačené po svojom obvode, 
kľučka dvierok je v prevedení s jemným 
nerezovým prúžkom a ovládač vzduchu je 
v čiernej farbe, aby nerušil celkový dojem 
z kozubovej vložky.

pRe NíZKoeNeRgeticKé domy 
Keďže sa v dnešnej dobe nestavajú už iné 
domy než nízkoenergetické či pasívne, 
stalo sa štandardom, že firma Romotop 
zaobstarala všetky svoje výrobky CPV, 
teda centrálnym prívodom vzduchu, kto-
rý privádza vzduch do spaľovacej komory 
z exteriéru a tým nedochádza k spotrebe 
vzduchu v pobytovej miestnosti. Kom-
plexnosť firmy Romotop, ktorá nemá na 
európskom trhu obdobu, ako po servis-

nej, obchodnej či technickej stránke, tak 
je podčiarknutá aj možnosťou inštalácie 
akumulačných sád Mammoth, ktoré sa 
môžu umiestniť na zadnú, bočnú aj hornú 
stranu vložiek Heat. Hlavnou devízou 
akumulačných sád Mammoth je, že teplo, 
ktoré by inak uniklo do komína, sa ukladá 
na čas, kedy už nie je po ohni v krbe ani 
stopy, a tým sa zvyšuje celková akumu-
lačná schopnosť stavby. V neposlednom 
rade je potrebné spomenúť veľmi vysokú 
účinnosť spaľovania, ktorá sa pohybuje 
v rozmedzí 83 – 85 % a regulovateľný 
výkon od 4 – 12 kW. Všetky tieto aspekty 
zaraďujú krbové vložky Heat na vrchol 
krbových vložiek.
 
S krbmi Romotop si zákazníci nekupujú 
len výrobok, ale organickú súčasť ich do-
mova, pretože krása živého ohňa človeka 
nikdy neomrzí. Viac informácií získate na 
www.romotop.cz.

Reko z materiálov Romotop

Foto: Romotop

uNiKátNy systém
Veľmi zásadný u všetkých vyššie spome-
nutých krbových vložiek je vysúvanie 
dvierok, preto bol vyvinutý unikátny 
systém Silent Lift, ktorý zaručí tichý a 
bezstarostný chod dvierok. Dôležitou 
časťou krbových vložiek Heat je spaľova-
cia komora, preto Romotop dbá, aby boli 
vždy použité na najviac exponované časti 
iba prvotriedne materiály. Z tohto dôvodu 
je spaľovacia komora zhotovená z pravého 
šamotu, ktorý dokáže akumulovať teplo 
a tým zlepšovať dynamiku horenia. Štan-
dardné prevedenie spaľovacej komory je 
bezroštové, pričom možno vykonať jedno-
duchú zmenu na roštový variant, ak si to 
želá zákazník. Výrobca sa snaží čo najviac 
uľahčiť zákazníkovi ovládanie vložky, 
preto sa primárny a sekundárny spaľovací 
vzduch reguluje iba jedným ovládacím 
prvkom. Mottom výrobcu Romotop je 
„ekonomická a ekologická prevádzka“, 
preto je vo všetkých modeloch produk-
tového radu Heat použitý vysoko účinný 
systém vedenia spalín Double Spin  
s dvomi deflektormi, ktoré napomáhajú 
odvodu spalín do hrdla vložky s cieľom 
dosiahnutia maximálnej ekológie, čistoty 

HlAvnou devízou 
AkuMulAčnýcH sád 

MAMMotH je, že teplo, 
ktoré by inAk uniklo do 
koMínA, sA uklAdá nA čAs, 
kedy už nie je po oHni  
v krbe Ani stopy...
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V POSLEDNOM OBDOBí RASTIE U NáS ZáUJEM 
O VyKUROVANIE DREVOM. DREVO JE ľAHKO 
DOSTUPNÝ, RELATíVNE LACNÝ A OBNOVITEľ-
NÝ ZDROJ TEPLA. V NAšICH PODMIENKACH 
BOL ZAUžíVANÝ SySTéM VyKUROVANIA PO-
MOCOU TRADIČNÝCH AKUMULAČNÝCH PECí. 

stavba vykurovanie

CHCETE VyKUROVAť 
AKUMULAČNOU

pecou?



Slovenský trh ponúka množstvo 
spotrebičov, fungujúcich na základe 
rôznych princípov ohrevu miestnos-

ti. Správne rozhodnutie, aký spotrebič si 
zvoliť, môže výrazne ovplyvniť tepelnú 
pohodu, spotrebu dreva a úsporu financií 
vo vašom dome.

masteNec – teN pRaVý  
mateRiáL pRe staVbu pecí
Mastencové pece TULIKIVI, ktoré sú celé 
postavené z mastenca, majú výhodu voči 
ostatným materiálom pre ich vynikajúce 
tepelné vlastnosti. Vďaka vysokej tepelnej 
vodivosti veľmi rýchlo vedú teplo a pec sa 
ohreje v priebehu 2 hodín kúrenia. Vďaka 
vysokej tepelnej kapacite a hustote doká-
že vyžarovať akumulované teplo vyše  
24 hodín. Výhodou mastenca je tiež odol-
nosť voči tepelným šokom, kyselinám, 
ktoré vznikajú pri horení, a vysokým 
teplotám. Pec postavená z mastenca je 
postavená navždy a nepotrebuje prestav-
bu či renovácie.

uNiKátNa KoNŠtRuKcia 
Pece TULIKIVI sú navrhnuté tak, aby 
dokázali akumulovať teplo efektívne a na 
dlhú dobu. Vo vnútri pecí nie je krbová 
vložka a liatinové dvierka s presklením sú 
osadené priamo vo vonkajšom plášti pece. 
Vo vnútri pece sú prieduchy, kade prúdia 
spaliny a ohrievajú priamo masívnu 

mastencovú stavbu. Protiprúdny sys-
tém prúdenia spalín, stavba bez krbovej 
vložky a masívna vnútorná konštrukcia 
z mastenca dávajú mastencovým peciam 
vlastnosti, ktorými vyčnievajú nad všet-
kými ostatnými vykurovacími telesami. 
TULIKIVI pece fungujú s 80 – 91 % účin-
nosťou. V priebehu 2 hodín kúrenia sú 
schopné nahriať sa na viac ako 24 hodín. 
Bez toho, aby bolo nutné v intervaloch do 
nich prikladať drevo, dokážu rovnomerne 
a dlhodobo vykurovať dom alebo chatu.

sáLaVé tepLo  
Pri vykurovaní pomocou sálavého zdroja 
tepla dochádza k rovnomernému ohrevu 
predmetov, povrchov a osôb v miestnosti. 
Vzduch je ohrievaný len sekundárne od 
týchto predmetov. Teplo sa šíri rovnomer-
ne všetkými smermi od zdroja, preto je 
rovnomerne rozložené po celej miestnos-
ti. Sálavé teplo má taktiež zásadný vplyv 
na tepelnú pohodu, kedy sa aj pri nižšej 
teplote vzduchu cítime príjemnejšie. Po-
vrch TULIKIVI pecí je zohriaty na nízku 
teplotu (do 80 °C), preto je prúdenie tepla 
v miestnosti minimálne. Vykurovanie po-
mocou sálavého tepla je vhodné pre ľudí 
s častými ochoreniami horných dýchacích 
ciest, reumatickými a astmatickými prob-
lémami, keďže nevíria prach, nevysušujú 
vzduch a rovnomerne vyžarujú teplo po 
celej miestnosti.

NoViNKa pRe RoK 2016 – 
tuLiKiVi gRaFia
Vývoj nových pecí, dizajnu a technológie 
prebieha neustále. A vďaka tomu doká-
že TULIKIVI každoročne uviesť na trh 
novinku, ktorá urobí tieto mastencové 
pece ešte atraktívnejšie. V tomto roku je 
to špeciálna úprava vonkajšieho povrchu. 
Povrch po úprave nezostáva hladký a celá 
pec má tmavší vzhľad. Určite je to veľmi 
zaujímavý variant pre tých, ktorí hľadajú 
živší povrch alebo im perleťovošedá farba 
mastenca nevyhovuje do interiéru. Viac 
informácií nájdete na stránke 
www.talc.sk.   

Reko z materiálov Talc

Foto: Talc

vďAkA vysokej 
tepelnej kApAcite 

A Hustote dokáže MAs-
tencová pec vyžArovAť 
AkuMulovAné teplo vyŠe 
24 Hodín.
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šTANDARDNÝ TEPLOVZDUšNÝ ALEBO OTVORENÝ KRB URČITE NIE! TREBA SIAHNUť PO AKUMU-
LAČNEJ STAVBE KRBU ALEBO PECI. SáLAVé TEPLO SA šíRI ROVNOMERNE VšETKÝMI SMERMI OD 
ZDROJA. NEZOHRIEVA VZDUCH, ALE PRIAMO PREDMETy, OD KTORÝCH JE VZDUCH DRUHOTNE 
OHRIEVANÝ. 

 vyžaduje nenáročnú prevádzku a  nižšiu 
spotrebu dreva (prikladá sa väčšinou  
v 4- až 12-hodinových intervaloch),

 prevádzka kvalitnej kachľovej pece ale-
bo akumulačného krbu je ekologická 
(t. z., že má nízke emisné hodnoty),

 priaznivo ovplyvňuje zdravie človeka 
(produkuje záporné ióny blahodárne 
pôsobiace na organizmus človeka),

 masíruje nervové receptory (žiarenie 
má frekvenciu, ktorá sa dostáva presne do 
úrovne kože, kde sú umiestnené ukonče-
nia nervových receptorov).
  

Takto ohrievaný vzduch nevysušuje, 
vytvára príjemnú klímu a možno 
ho prirovnať k žiareniu slnka. Ide  

o rovnomerné šírenie tepla, ktoré nepre-
hrieva vzduch v interiéri a nevíri prach. 
Taktiež minimalizuje teplotný rozdiel pri 
podlahe a pri strope a vytvára tak homo-
génne vykúrenie priestorov.

Výhody sáLaVej staVby:
 prevádzka akumulačnej/sálavej stavby 

je ekonomicky výhodná (dosahuje 
80 – 90 % účinnosť a maximálne využitie 
energie získanej z horenia),

V NíZKOENERGETICKOM 
DOME? Krb
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Jedinou nevýhodou sú asi relatívne vyš-
šie počiatočné náklady na stavbu. Relatív-
ne preto, lebo aj pri vyššej vstupnej cene 
v konečnom dôsledku ušetríte množstvo 
peňazí spojené s prevádzkou sálavej 
stavby. Návratnosť investície, nenáročná 
prevádzka a nízka spotreba paliva vám  
v podstate ušetrí omnoho viac peňazí, 
ako bol rozdiel pri kúpe. Do kachľovej 
pece alebo akumulačného krbu sa jedno-
ducho zamilujete.

staňte sa NeZáVisLými 
a uŠetRite 
Cena energií neustále rastie. Reakciou na 
tento vývoj je hľadanie variant stavieb, 
ktorých energetická náročnosť je čo 
možno najnižšia. V nízkoenergetických 
domoch môže byť krb alebo pec jediným, 
ale aj len doplnkovým zdrojom tepla. 
Výhodou pece v nízkoenergetickom 
dome je fakt, že sa stávate nezávislým od 
vonkajších vplyvov a dokážete si objekt 
vykúriť a vytvoriť domácu pohodu bez 
potreby elektrickej energie, plynu alebo 
iných zdrojov. Najlepšie na tom je to, že 
zároveň ušetríte nezanedbateľnú čiastku 
peňazí, keďže drevo dlhodobo patrí medzi 
najlacnejšie zdroje. A nielen to! Kachľová 
pec alebo akumulačný krb zároveň pôsobí 
upokojujúco a má priaznivý vplyv na 
zdravie človeka. 

Aký typ krbu teda zvoliť do nízkoener-
getického domu? „ klasický krb určite 

nie! treba sa zamerať na akumulačné 
alebo sálavé stavby s menšími preskleniami 
dvierok. Akumulačný krb s prstencami alebo 
kachľová pec s ťahovým systémom je v tomto 
prípade vhodným riešením. nechceme si 
priestor prekúriť a mať pocit, ako by sme boli 
neustále niekde v saune. tepelnú potrebu, 
naopak, potrebujeme rozložiť na dlhší časový 
interval a odovzdávať energiu v menších 
dávkach podľa tepelnej straty objektu,“ ho-
vorí Ing. Daniel Mičic zo spoločnosti dm 
studio. Dnešné technológie a kachliarske 
materiály umožňujú pracovať so širokým 
sortimentom. To znamená, že sa dá nájsť 
riešenie pre akýkoľvek interiér. Takto je 
možné vyhotoviť klasický, rustikálny ale-
bo moderný dizajn krbu alebo kachľovej 
pece. Všetko závisí od vašich potrieb.

VyhNite sa NeodboRNej 
moNtáži 
Myslíte si, že krb si dokáže postaviť kaž-
dý? „ zručnejší domáci kutil áno, ale za akú 
cenu. za cenu bezpečnosti a kvality a často-
krát aj estetického vzhľadu!  stavba krbu 
alebo pece je vysoko odborná a špecializovaná 
činnosť, ktorú by mal vykonávať výlučne 
odborník. bohužiaľ, často sa objavujú názory, 
že na tom nie je nič ťažké. všeobecne platí, že 

čím človek viac o danej problematike vie, tým  
má viac otázok a skôr vyhľadá odborníka. pri 
stavbe krbu alebo pece je potrebné vykonať 
množstvo špecifických úkonov. od vyhodno-
tenia možností cez výber spotrebiča pre krb 
či pec, výber technológie, dimenzie diela pre 
daný priestor, technický prepočet, vytvorenie 
dizajnu, voľbu materiálov, správne aplikova-
nie a spracovanie materiálov až po odbornú 
montáž, ktorá zabezpečí plnú funkčnosť 
krbu a, samozrejme, i bezpečnosť,“ dodáva-
kachliar Ing. Daniel Mičic zo spoločnosti 
dm studio. Treba si pripomenúť, že tieto 
zariadenia pracujú so skutočným ohňom, 
ktorý, ako sa vraví, je dobrý sluha, ale zlý 
pán. Odborná montáž je preto zárukou 
bezpečnosti a funkčnosti projektu. Mno-
ho „samokrbárov“ sa po realizácii borí  
z rôznymi problémami, ktoré často 
prehliadajú, pretože si nechcú priznať, 
že niekde spravili chybu. Nezriedka sa 
tieto krby po skúšobnej dobe stávajú len 
nefunkčným monumentom v priestore 
a nenávratnou investíciou.

Správnou voľbou kvalitnej krbovej alebo 
pecnej vložky nielenže dosiahnete pohodu 
a požadovaný efekt, ale aj veľkú úsporu 
v rámci spotrebovaného paliva a vynalo-
ženej práce pri obsluhe. Viac informácií 
získate na www.dmstudio.sk.

Reko v spolupráci s dm studio

Foto: dm studio a archív firiem Brunner, 

Sommerhuber

V NíZKOENERGETICKOM 
DOME? 

do kAcHľovej pece Alebo 
AkuMulAčnéHo krbu sA 
jednoducHo zAMilujete.
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Vpustite dNu sVetLo
Počas rekonštrukcie zaberá dlhý čas výber 
okien. Existuje viacero kritérií, podľa 
ktorých ich možno vybrať. Jedným z naj- 
dôležitejších je ich materiál. V tom prípa-
de môžete staviť na hliník, drevohliník, 
drevo alebo plast.

Drevohliníkové okná od spoločnosti 
Mirador majú výhodu z hľadiska úspory 
energií, keďže majú výborné tepelnoizo-
lačné vlastnosti, nehovoriac o dreve ako 
materiáli, ktorý vyniká svojím vzhľadom. 
Hliník z exteriérovej strany ochraňuje 
drevo, čím si okná vyžadujú menšiu 
údržbu a stále si udržiavajú svoje priaz-
nivé vlastnosti. Z vnútornej strany stačí 
drevo natrieť minimálnou vrstvou náteru, 
aby mohlo dýchať. Nehovoriac o tom, že 

ReKoNŠtRuKcia 
V MODERNOM šTANDARDE

Ak ste sa rozhodli prebudovať vašu 
nehnuteľnosť, tak v prvom rade je 
potrebné, aby ste si vytvorili svoj 

názor na to, ako váš dom pretvoriť pre 
vaše zámery a potreby. 

NoVý žiVot pod stRechou
Neobývaný priestor pod strechou ukrýva 
potenciál pre rozšírenie vášho životného 
priestoru. Široké možnosti pre estetické a 
spoľahlivé rekonštrukcie striech prináša 
keramická strešná krytina CREATON. 
Vďaka rozmanitému sortimentu pálených 
škridiel rôznych tvarov, rezov a povrcho-
vých úprav možno realizovať akýkoľvek 
architektonický návrh. Výrobca keramic-
kej strešnej krytiny CREATON navyše 
poskytuje záruku 50 rokov na funkčné 
vlastnosti škridiel.

01

REKONšTRUKCIA PREDSTA-
VUJE VyNIKAJúCU PRíLEžI-
TOSť, AKO ZVÝšIť KVALITU 
BÝVANIA I CENU NEHNU-
TEľNOSTI. STAVTE NA KVA-
LITNé MATERIáLy A VyťAž-
TE Z NEJ MAXIMUM. 



Je to z jedného dôležitého dôvodu – aby 
ste si vopred urobili predprípravu na jeho 
inštaláciu. Spoločnosť K-system ponúka 
vo svojom sortimente okrem množstva 
vonkajších a vnútorných tieniacich dopln-
kov aj ich inteligentné ovládanie prostred-
níctvom diaľkového ovládania.

ZatepLeNie siVým 
poLystyRéNom
V súčasnosti je bežné zabezpečiť dosta-
točné tepelnoizolačné vlastnosti obálky 
domu zateplením. Čoraz viac sa v tom-
to smere začína presadzovať grafitový 
polystyrén. Tepelnoizolačné vlastnosti 
grafitového polystyrénu v porovnaní  
s bielym sú totiž pri rovnakej hrúbke lep-
šie až o 20 %. Zateplená obvodová stena 
dosiahne o 20 % lepšie tepelnoizolačné 
vlastnosti v porovnaní s rovnakou hrúb-
kou obvodovej steny s bielym EPS – to 
znamená väčšie úspory energie a zároveň 
výhody z hľadiska jednoduchšej a rýchlej-
šej realizácie. Nižšia hrúbka potrebná na 
zateplenie pomáha zachovať harmonický 
výraz stavby. To je cenná vlastnosť najmä 
v prípade rekonštrukcie v rámci radovej 
zástavby, kde ešte susedia nezačali so 
zatepľovaním. 

oVLádajte VyKuRoVaNie
Súčasťou rekonštrukcie by malo byť 
aj zabezpečenie maximálnej efektivity 
vykurovacieho systému. Medzi najjedno-
duchšie spôsoby úspor energie patrí regu-
lácia vykurovania klasickými radiátormi 
pomocou elektronických termostatických 
hlavíc. Výmenou starých manuálnych 
ventilov za nové výrobky living by  
Danfoss možno dosiahnuť úspory až do 
výšky 46 %. Pre dosiahnutie maximálnych 
úspor a tepelného komfortu však treba 
správne nastaviť režim hlavíc – absolútnu 
kontrolu nad teplotou v miestnostiach pri 
vysokom komforte prináša riadiaca jed-
notka Danfoss LinkTM CC Wi-fi v kom-
binácii s aplikáciou Danfoss Link™ App. 
Vykurovanie svojho domova tak možno 
ovládať prostredníctvom mobilného 
telefónu.

Reko

Foto: archív firiem

01 O tepelný komfort sa stará vonkajšie 

tienenie K-system.

02 Plochá škridla CREATON DOMINO pre-

požičiava stavbám moderný vzhľad.

03 Drevohliníkové okná od spoločnosti 

Mirador majú výborné tepelnoizolačné 

vlastnosti.

04 Inoutic ponúka na sivé základné profily 

13 odtieňov sivých dekoračných fólií. 

05 Grafitový polystyrén Austrotherm GrEPS 

80 F Reflex s ochrannou reflexnou vrstvou 

zabraňujúcou prehrievaniu.

06 Bezdrôtový riadiaci systém Danfoss 

LinkTM CC umožňuje ovládať termosta-

tické hlavice living connect®, podlahové 

vykurovanie (elektrické aj teplovodné) a 

spínacie relé pre elektrické spotrebiče.

03 04

05
06

drevo je dizajnovým prvkom moderného 
interiéru.

Lacnejším variantom, ktorý disponuje vy-
nikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami 
a nenáročnou údržbou, sú okná s profilmi 
vyrobenými z PVC. Ak sa rozhodnete pre 
rekonštrukciu v modernom štandarde, 
zvážte osadenie okien s profilmi v atraktív-
nom antracitovom prevedení. V tom prípa-
de oceníte plastové profily od spoločnosti 
Inoutic – jediného výrobcu profilových 
systémov pre plastové okná a dvere, ktorý 
ponúka základné telo, t. j. plastové profily 
v sivej farbe. Tie sú ideálne v kombinácii 
so sivými fóliami. Sivé profily Inoutic so 
sivými a metalickými obojstrannými fólia-
mi zabezpečia jednotný a luxusný vzhľad 
okien a dverí aj pri otvorení.

spRáVNe tieNeNie = KomFoRt 
Interiér možno tieniť prostredníctvom 
vnútorného alebo vonkajšieho tienenia. 
Výhodou vnútorného tienenia je síce 
regulácia denného svetla, no pred teplom 
interiér neochráni. O tepelný komfort 
sa stará vonkajšie tienenie – rolety alebo 
žalúzie sú moderným prvkom v interiéri a 
počas leta znižujú vnútornú teplotu o nie-
koľko stupňov Celzia. Na vonkajšie tiene-
nie treba myslieť už pred rekonštrukciou. 

02
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THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

965 01 Žiar nad Hronom 
Tel.: +421-45-601 6080
E: info@thermosolar.sk
W: www.thermosolar.sk

záruka

rokov

V rámci projektu na podporu obnoviteľných zdrojov energie s názvom ��elená �omácnos�am� je 
možné získať štátnu podporu na obstaranie a montáž všetkých našich zariadení až do výšky 
803,50 EUR na kolektor.

Špičkové termické kolektory triedy TS

"Slovenské okná  
bez starostí  

už od roku 1992"
 Najúspornejšie okná  

na trhu (Uw=0,71) 
 Bezkonkurečná 

dostupnosť a kvalita  
servisu všetkých okien

 PLASTOVÉ       HLINÍKOVÉ       OKNÁ a DVERE       SERVIS       MONTÁŽ       TIENIACA TECHNIKA

STAVEX-PLAST, spol. s r.o., Majerská cesta 60, Banská Bystrica
info@stavex-plast.sk, mobil: 0905 631 979 tel.: 048/415 37 79 www.stavex-plast.sk
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Zelené vegetačné strechy hrajú 
pritom veľkú úlohu z dôvodu 
relatívne nízkych obstarávacích 

nákladov. Tvoria práve ten kompro-
mis, ktorý urbanisti hľadajú – zelené 
strechy umožňujú bytovú i priemy-
selnú výstavbu a prostredníctvom ich 
vegetácie ponúkajú prirodzenú ochranu 
proti povodniam, zlepšujú klímu budov 
a v neposlednom rade i ovzdušie okolo 
nich. Vegetačné strechy absorbujú 
dažďové zrážky a malú časť prebytočnej 
vody nechajú s časovým oneskorením 
odtiecť do kanalizácie.

VegetačNé stRechy – ZadRža-
Nie a ZmeNŠeNie odtoKoVého 
mNožstVa Vody
Vegetačná zelená strecha udrží v závis-
losti od typu ozelenenia skladby vegetač-
ného súvrstvia cca 40 až 99 % objemu 
ročných zrážok. Napríklad jeden meter 
štvorcový retenčnej strechy typu Meander 
60 môže zadržať až 53 litrov dažďových 
zrážok. Veľká časť z toho sa odparí, čím 
sa zlepšuje vlhkosť ovzdušia a zároveň sa 
vzduch ochladzuje. Pomocou počítačovej 

ZMENy KLíMy A ROZšIROVANIE HRANíC MIEST VEDú V SúČAS-
NOSTI K VZNIKU PREPLNENÝCH A PREHRIATyCH VEľKOMIEST. 
NáSLEDKOM TOHTO TRENDU VZNIKAJú OKREM INéHO I PO-
VODňOVé KATASTROFy. PREMySLENá MANIPULáCIA S DAž-
ĎOVOU VODOU A NáVRAT RIEK DO PôVODNÝCH RIEČNyCH 
KORÝT PATRIA K NAJDôLEžITEJšíM OPATRENIAM, KTORé MOž-
NO DOCIELIť V NAJBLIžšEJ DOBE.

ZeLeNé
vegetačné strechy 

01



simulácie (RWS) bolo zistené, že veľko-
plošné vegetačné extenzívne ozelenenie 
rozlohy asi 5 ha je schopné za rok zadržať 
až 22 000 m3 dažďových zrážok, pričom 
je znížené a oddialené odtokové množ-
stvo pri prívalových dažďoch. Retenčná 
strecha typu Meander 30 znižuje koefi-
cient odtoku až o 99 %. Prebytočná voda 
je pritom odvádzaná s časovým oneskore-
ním do kanalizácie. 
 
Vegetačné strechy sú dôležitou súčasťou 
manažmentu s dažďovými zrážkami. 
Nezávisle na miestnych podmienkach 
ovplyvňujú manipuláciu s dažďovými 
zrážkami bez veľkých vstupných investí-
cií. Zelené vegetačné strechy majú pritom 
mnohé ďalšie pozitívne funkcie. Ďalšie 
informácie ohľadom retenčných striech 
nájdete na www.optigruen.de alebo 
www.optigreen.cz.

Dr. Gunter Mann, preložil Ing. Bachman 

Foto: Optigrün international AG 

01 Vegetačné zelené strechy zadržia podľa 

typu ozelenenia 40 až 99 % objemu ročných 

zrážok.

02 Vegetačné strechy majú mnoho pozitívnych 

účinkov a navyše rozširujú životný priestor.

03 Systémové riešenie – retenčná strecha typu  

Meander 30.

  systémové riešenie  „Retenčná 

 strecha“

1  vegetácia

2  extenzívnych substrát E ľahký

3  filtračná textília typ 105

4  nopová fólia Meander 60, prípadne 30

5  ochranná a separačná textília RMS 300

6  podkladová konštrukcia 

 s hydroizoláciou s atestom

1

2

3

4
5

6

02

03
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Prestavba podkrovia na obytné 
priestory so sebou prináša okrem 
dobrého nápadu na využitý priestor 

tiež rad starostí a finančných výdavkov. 
Vstavba i nadstavba sú presne takými 
úpravami striech, s ktorými využitím sa 
v pôvodných projektoch domov nepočíta-
lo. Pri veľkej prestavbe je nutné statické 
posúdenie. V historických častiach miest 
a obcí musíme dbať na požiadavky úradu 
pamiatkovej starostlivosti, kde nástrahou 
býva výškový limit objektu, možnosti 
osvetlenia, vstavanie okien, strešných vi-
kierov a pod. Nutné je prevedenie tepelnej 
izolácie a izolácie proti vode, odvetrania 
a položenia vhodnej strešnej krytiny. Spo-

UVAžUJETE O VyUžITí SVOJEJ POVALy? CHySTáTE SA NA 
CELKOVú OPRAVU STRECHy A VyBUDOVANIE OByTNÝCH 
PRIESTOROV V PODKROVí? BÝVATE V PODKROVí A NECíTITE 
SA V POHODE ANI V ZIME, ANI V LETE? SPLňTE SI SVOJ SEN!

ločnosť IP Polná vám teraz ponúka pre-
stavbu podkrovia priamo na kľúč. Pomôžu 
vám s prestavbou povaly na mieru vašim 
potrebám. Vytvoria posilňovňu, herňu, 
pracovňu, spálňu, detskú izbu, všetko, čo 
budete chcieť. Žiadne starosti pre vás.  
 
aKo Na to?  
Najprv sa prevedie revitalizácia strechy. Na 
strechu a podkrovie sa treba pozerať ako 
na jeden celok. Vykoná sa výmena tepelnej 
izolácie striech a výmena strešnej krytiny. 
Strešná krytina a iné súčasti strechy, ktoré 
sú v dobrom stave, sa vrátia späť na stre-
chu, takže neutrácate zbytočné peniaze 
navyše. Ďalej sa montujú a vymieňajú 
strešné okná. Nastavením výšky profilu 
krokiev sa zvyšuje vrstva izolácie na odpo-
rúčané hodnoty. Ďalej treba doplniť streš-
né plášte o vhodné doplnky. Vybudujú 
sa priečky a podhľady v podkroví vrátane 
dokončovacích prác. A na všetko sa použi-
je výhradne najkvalitnejší materiál.

Zo starej povaly 
     NOVÝ DOMOV 
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dLhoRočNé sKúseNosti 
V priebehu viac ako 20-ročného pôsobe-
nia na trhu sa spoločnosť IP Polná pod-
robne zaujíma o zdravé bývanie a radi by 
sa so svojimi znalosťami a skúsenosťami 
podelili s vami. V novom bývaní sú schop-
ní pre vás vyriešiť radón, benzény, tepelnú 
pohodu, nebezpečný CO, elektromagne-
tický smog, zvukové zaťaženie, obťažujúci 
CO2, popolčeky alebo i formaldehydy. 
 
aKé sú sKúseNosti 
ZáKaZNíKoV? 
„dlho nás trápil problém, keď sme nemohli 
vykúriť v zime podkrovie na viac ako 17 °c. 
po revitalizácii strechy, ktorú previedla spo-
ločnosť ip polná, máme, naopak, v podkroví 
teplotu o 2 – 3 stupne vyššiu ako na prízemí 
a kúrime tam len na 60 %.“ 
 
„potrebovali sme rozšíriť naše bývanie pre 
deti do povalového priestoru. vďaka prístupu 
spoločnosti ip polná sme sa vyhli sérií chýb 

vstAvbA i nAdstAvbA 
sú presne tAkýMi 

úprAvAMi striecH, s ktorýMi 
využitíM sA v pôvodnýcH 
projektocH doMov 
nepočítAlo. 

a po niekoľkých týždňoch bolo podkrovie 
bezchybne pripravené pre bývanie.“

Pokiaľ sa aj vy chcete dozvedieť viac  
o možnostiach prestavby povaly a revi- 
talizácii strechy, tak ich neváhajte kontak-
tovať na 800 100 533 alebo na 
www.magmarelax.cz/revitalizace-strech.

Reko z materiálov IP Polná 

Foto: IP Polná 
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stadreko@stadreko.sk, 
tel.: 0908 111 696, 

043/5381 307
www.stadreko.sk

najlacnejŠí komínoVý systém

certifikoVaný  

529 € 
komín 8 m,

priemer 200 mm

565 €
komín 8 m 

priemer 160 mm

noVinka

Ponúkame aj montáž 

komínov s predĺženou 

zárukou na 30 rokov

akcia
v ponuke komín pre 

kondenZačné kotly

rozvoz po celom slovensku 
grátis
betónový stropný systém – 
rýchla jednoduchá montáž 
bez šalovania

pohodupohod
pppppppppoooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooooooooooooooooooodddddddddddddddddddddddddduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Miesto,
kde si užívam

www.velux.sk/3sklo • 02 33 000 555

Bezúdržbové okná s vynikajúcou
energetickou bilanciou

       dôvody, prečo
trojsklo VELUX

 › Tepelná úspora

 › Samočistiaca vrstva

 › Vrstva proti vonkajšiemu
roseniu

ELUX_dom a byvanie_106x286sp.indd   1 29.08.16   11:07
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MôžEME SI MIESTO ByTU DOVOLIť DOM? ZVLáDNEME PO-
TOM NáKLADy? PORADíME SI S VÝSTAVBOU SAMI? RODINNÝ 
DOM NA žĎáRSKU V ČESKU VáS PRESVEDČí, žE áNO. PASíVNy 
DOM ZO SySTéMU yTONG POSTAVILI MAJITELIA SVOJPOMOC-
NE. NA JEHO OBSTARANIE IM STAČILI PROSTRIEDKy Z PREDAJA 
ByTU A CHATy. ZíSKALI DOTáCIE ZELENá úSPORáM A ROČNE 
UTRATIA ZA PREVáDZKU NECELÝCH SEDEMSTOPäťDESIAT EUR.

V týždni mestský byt, cez víkend 
chata a neustále prejazdy – tak 
žila štvorčlenná rodina zo Žďár-

ska celé roky. Nápad zrel dlhšiu dobu a 
keď videli pasívny dom priateľov stavaný 
svojpomocne, bolo rozhodnuté. Presved-
čili ich nielen nízke náklady na prevádzku, 
ale aj rýchla, bezproblémová výstavba a 
dobré referencie na poradenstvo výrobcu 
stavebného systému ytong.

KompLetNý staVebNý systém
Pórobetónové tvárnice majiteľ domu 
poznal už zo svojich predchádzajúcich 
skúseností so stavebnými úpravami skôr 
kutilského rázu. Vedel o ich pozitívach, 
ako je jednoduchá opracovateľnosť či 
tenkovrstvové murovanie pomocou 
stavebného lepidla bez nutnosti použí-
vať miešačku. Ďalšie systémové prvky 
pre neho však boli novinkou. Súčasťou 
projektu na ich dom boli totiž aj stropy, 
strecha a schody od ytongu.

jedNoduchá moNtáž
„systémové riešenie má niekoľko zásadných 
výhod. pri pasívnej výstavbe sú kladené veľ-
mi vysoké nároky na neprievzdušnosť obálky, 
ktorá sa overuje pomocou blower door testov. 
použitie celého systému na seba presne nad-
väzujúcich komponentov umožní dosiahnuť  
tieto hodnoty s veľkou rezervou, a to aj v prí-
pade, že stavba prebieha svojpomocne – nie 
sú potrebné špecializované firmy, remeselníci 
ani mechanizácie,“ vysvetľuje Ing. Petr 
Mareček, technický poradca ytongu a 

býVajte pasíVNe!

projektant domu. Stavbu vrátane stropov, 
schodov a strechy zvládol majiteľ s dvomi 
ďalšími pracovníkmi – murárom a jeho 
pomocníkom, zakladanie rohov vykonali 
ytong majstri. Táto služba je poskytovaná 
výrobcom materiálu bezplatne. „výhodou 
stropu nie je len jednoduchá montáž bez 
nadbetonávky. ocenili sme, že je možné do 
neho jednoducho umiestniť elektroinštaláciu, 
rozvody vody i tepla. žiadne sekanie. nezdr-
žalo nás to ani pri výstavbe poschodia, stropy 
boli okamžite pochôdzne,“ spomína ďalšie 
pozitíva investor. „podobné skúsenosti 
máme aj so strechou, odpadajú tu tesárske 

stavajte aktívne, 

v doMe bývAMe už 
tretí rok A MôžeM 
potvrdiť, že teplotA 
Ani v dňocH s tro-
pickýMi teplotAMi 
nepresiAHne 25 °c.

stavba materiály



Mareček. „v dome bývame už tretí rok  
a môžem potvrdiť, že teplota ani v dňoch  
s tropickými teplotami nepresiahne 25 °c,“ 
dodáva majiteľ domu.

býVaNie podľa pRedstáV
Časový odstup umožňuje majiteľom tiež 
zhodnotiť fungovanie pasívneho domu po 
prevádzkovej stránke. „naším cieľom bolo 
získať dotácie zelená úsporám a to sa tiež po-
darilo. z celkových nákladov niečo cez stotisíc 
eur sme tak mohli odpočítať sumu necelých 
dvadsaťtisíc. náklady na dom sú presne pod-
ľa očakávania – pri štyroch dospelých ľuďoch 

práce a nemuseli sme pridávať ani dodatočné 
izolácie,“ dodáva.

exceLeNtNé hodNoty
„Masívna strecha má nezastupiteľnú úlohu  
v celom projekte. jej použitie výrazne 
napomáha pri dosiahnutí potrebných hodnôt 
pre pasívnu výstavbu. výhodou je vysoká 
odolnosť proti prehrievaniu, ale aj rezistencia 
proti plesniam a škodcom, vynikajúci útlm 
vonkajšieho hluku a bezkonkurenčná ochrana 
pred požiarom. pri skúške tesnosti vykazuje 
excelentné hodnoty, a to bez nutných korek-
túr,“ vysvetľuje po odbornej stránke Ing. 

a množstve spotrebičov, ako je sušička či dve 
mrazničky, sme v vlani zaplatili asi 720 €. 
Ako alergik tiež veľmi oceňujem stálu vnútor-
nú klímu, ktorá tu vďaka rekuperácii je.  
v kritickom období na jar nasadzujeme 
peľové filtre a výrazne sa tak znížili moje 
zdravotné ťažkosti,“ hodnotí nové bývanie 
majiteľ. Bývanie podľa predstáv aj rozpoč-
tu, s ohľadom na vaše sily a možnosti, je 
dosiahnuteľné. Neveríte? Skúste sa opýtať 
v ytongu.

Reko z materiálov ytong

Foto: ytong                            
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A to všetko bez toho, aby sme platili 
horibilné sumy za vykurovanie či 
si kúpili drahú a nie príliš zdravú 

klimatizáciu. Ak dom zateplíte kvalitne, 
môžete ušetriť až 40 percent nákladov 
na vykurovanie. A ako zatepliť kvalitne? 
Ak dodržíte tieto pravidlá, úspech je 
zaručený.  

1. NeZaNedbajte pRípRaVu
Zateplenie samo o sebe nie je zložité, má 
však jasné pravidlá. Jedným z nich je, 
že ak zanedbáte prípravu domu, budete 
to ľutovať. Pred tým, než začnete zo 
samotným zatepľovaním, si dajte záležať 

ZATEPLENIE JE ZáKLADOM TEPELNéHO KOM-
FORTU V DOMáCNOSTI. ČO TO ZNAME-
Ná? ZJEDNODUšENE IDE O TO, žE 
NáM V ZIME DOMA NIE JE ZIMA 
A V LETE NEUMIERAME NA 
HORúČAVy. 

PRE KVALITNé 
ZATEPLENIE FASáDy

na tom, aby ste opravili všetko, čo sa dá. 
Vymeňte staré alebo nekvalitné dvere a 
okná, systémové poruchy domu (naprí-
klad praskliny či diery vo fasáde) opravte 
a odstráňte. Ak máte problém s vlhkosťou 
stien, vlhnutím od základov či zatekaním 
strechy, určite tieto problémy vyriešte 
predtým, ako začnete zatepľovať. Vlhké 
steny rozhodne nezatepľujte. Vlhkej stav-
be dajte čas, aby poriadne vyschla. 

Urýchľovanie stavebných procesov či 
neriešenie podstatných problémov je 
jedným z najčastejších dôvodov nekvalit-
ného zateplenia.
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2. Nechajte si VypRacoVať 
pRojeKt 
Investícia do projektu sa vám môže zdať 
zbytočná len vtedy, ak ste ešte nikdy ne-
počuli o problémoch, ktoré pri stavebných 
zásahoch môžu nastať. Projekt je najistej-
šia cesta, ako sa vyhnúť nedorozumeniam 
a ako si môcť jednoducho overiť, či je od 
začiatku do konca všetko tak, ako má 
byť. Projektová dokumentácia je navyše 
aj podmienkou na získanie akejkoľvek 
dotácie od štátu. Ak ste individuálny sta-
vebník a chystáte sa zatepliť rodinný dom, 
môžete, samozrejme, obísť celú oficiálnu 
procedúru. Fóra sú však plné príbehov 
ľudí, ktorí mali s postupom „bez papierov“ 
pomerne zlé skúsenosti. 

3. iNVestujte do eNeRgeticKé-
ho ceRtiFiKátu
Energetický certifikát je dokument, ktorý 
hodnotí úroveň energetického hospodáre-
nia rodinného domu. Majiteľ má zákonnú 
povinnosť dať si ho vypracovať jednak pri 
stavbe nového domu, ale zároveň pri jeho 
predaji, prenájme či významnej obnove. 
Ak majiteľ domu túto povinnosť nesplní, 
hrozí mu pokuta až do výšky 3 000 eur. 
 V dôsledku zateplenia či výmeny okien 
môže dôjsť k zmene energetickej triedy. 
Ak bude dom úsporný, zaradí sa do „áčka“. 
Najmenej efektívne domy spadnú do 
triedy G. „od začiatku tohto roka (2016) 
platí, že kolaudácia novej stavby by mala 
byť podmienená dosiahnutím najúspornejšej 
triedy,“ konštatuje profesor Jozef Štef-
ko, stavebný inžinier a vedúci Katedry 
drevených stavieb Drevárskej fakulty na 
Technickej univerzite vo Zvolene. Okrem 
toho, že je energetická certifikácia povin-
ná, existuje veľmi podstatný dôvod, prečo 
ju podstupovať aj dobrovoľne. Energetic-
ký certifikát totiž slúži majiteľovi domu 
primárne na to, aby ukázal, ako znížiť 

svoje prevádzkové náklady, plus je jednou  
z podmienok na získanie štátneho prí-
spevku na zateplenie rodinných domov.

4. ReaLiZačNú FiRmu Vybe-
Rajte podľa ReFeReNcií, Nie 
podľa ZNámostí
Môžete mať ten najkvalitnejší materiál 
a najlepšie vypracovaný projekt. Ak reali-
začná firma nepostupuje podľa pravidiel 
pre daný materiál či systém, výsledný 
efekt môže byť úplne ohrozený. V prípade 
zatepľovacích systémov platí, že realizač-
né firmy by mali mať licencie a certifikáty 
podľa európskych noriem. Vďaka interne-
tu a mnohým fóram tiež nie je problém si 
overiť, aké majú realizačné firmy referen-
cie. Zateplenie domu (aj keď „len“ rodin-
ného) nie je lacná záležitosť. Odporúčame 
preto naozaj vyberať podľa skúseností 
a referencií než podľa osobného vzťahu. 

5. s VýbeRom mateRiáLu si 
Nechajte poRadiť od odboR-
NíKoV
Najčastejšie používaným materiálom je 
polystyrén. Výhodou je jeho cena, pre-
feruje sa však napríklad aj na miestach, 
ktoré budú zaťažené, napríklad podlahy, 
stropy či strechy. V prospech sklenej či 
kamennej vlny zasa hovoria výborné 
akustické a tepelnoizolačné vlastnosti. 
Vlna je nehorľavá a ekologickejšia, keďže 
ide o prírodný materiál. Jej výhody sa 
však odrážajú na cene. Ideálne je sledovať 
aj novinky na trhu, pretože každý rok 
pribudne v portfóliách firiem inovatívny 
materiál, ktorý môže predstavovať ideálne 
riešenie pre vašu stavbu či rekonštrukciu. 
„isover napríklad tento rok uviedol na trh 
izolačnú dosku z minerálnej vlny cliMA 
034, ktorá má vďaka inovatívnej výrobnej 
technológii o polovicu nižšiu hmotnosť ako 
bežné minerálne izolácie tejto kategórie. to 

znamená, že pri zateplení fasády veľkosti 
100 m² ušetríte použitím tejto izolácie viac 
ako 1 100 kilogramov materiálu,“ vraví  
Alexander Prizemin, marketingový  
riaditeľ spoločnosti Isover. 

6. VýbeR ZatepľoVacieho sys-
tému Nie je Vecou Náhody
V zásade ide o výber z dvoch možností – 
kontaktný systém sa pripevňuje priamo 
na fasádu, pri odvetrávanom systéme sa 
dosky montujú na roštovú konštrukciu a 
medzi vonkajším obkladom a izoláciou je 
odvetraný priestor. Kontaktný zatepľovací 
systém sa skladá z niekoľkých vrstiev. Na 
obvodový plášť budovy sa nanáša lepiaci 
tmel, nasleduje izolačný materiál, ktorý sa 
prichytáva kotvami a lepidlom. Na izolač-
ný materiál sa aplikuje do stierky sieťka 
a nakoniec prichádza na rad povrchová 
úprava – fasádna omietka a farba.

7. NeZabudNite, že hRúbKu 
ZatepLeNia uRčuje tepeLNo-
techNicKá NoRma
Od januára 2016 platí odporúčanie 
novej normy STN 730540, ktoré sa týka 
zateplenia každej časti domu. Táto norma 
sprísňuje požiadavky na hrúbku zateple-
nia a určuje nové odporúčané hodnoty, 
ktoré by sme mali dosiahnuť už teraz, 
a cieľové hodnoty, ktoré budú kľúčové pri 
energetickej úspore v najbližšej budúc-
nosti. Ak chcete dosiahnuť čo najväčšiu 
úsporu, mali by ste siahnuť po materiáli  
s čo najnižšou hodnotou súčiniteľa te-
pelnej vodivosti (lambda – λ). „Napríklad 
pri materiáli ISOVER UNIROL PROFI na 
zateplenie šikmej strechy potrebujete iba 
33-centimetrovú hrúbku izolácie, keďže 
jeho hodnota λ je 0,033. Pri materiáloch, 
ktoré majú hodnotu λ vyššiu, napríklad 
0,040, je potrebné použiť minimálne  
40-centimetrovú izoláciu,“ vysvetľuje 
Alexander Prizemin. Dodáva, že v prípade 
fasády sú odporúčania spoločnosti Isover 
nasledovné: 14 cm (odporúčaná hodno-
ta) – 21 cm (cieľová hodnota) pri použití 
sivého polystyrénu ISOVER EPS GREy-
WALL PLUS, 15 cm – 22 cm pri použití  
ISOVER Clima 034 a 16 cm – 24 cm pri 
použití ISOVER TF PROFI. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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PRE BALKóNy A TERASy

izolácia

Stále prísnejšie požiadavky na 
energetickú hospodárnosť budov sú 
neoddeliteľne spojené s narastajúcou 

potrebou aplikácií maximálne účinných 
systémov tepelných izolácií. Riešenie 
pomocou neustáleho zvyšovania hrú-
bok bežne používaných izolantov má za 
následok úbytok využiteľného priestoru 
vzhľadom na obostavaný priestor, nemož-
nosť vytvárania subtílnych pohľadových 
konštrukcií a tiež nutnosť úpravy hrúbok 
okolitých a nadväzujúcich konštrukcií pre 
zabezpečenie plynulých prechodov a  
riešiteľnosti nadväzujúcich detailov. 
Zvýšenie realizačných nákladov objektu 

potom veľakrát dosahuje neprijateľné  
hodnoty.
   
techNoLogicKá ŠpičKa
Ako zásadnú pomoc pri riešení tejto 
problematiky vyvinula spoločnosť King-
span Izolácie revolučný systém zateplenia 
OPTIM-R®. Kingspan Optim-R je panel  
s vákuovou izoláciou (t. j. vacuum izolácie 
panel alebo VIP), ktorý poskytuje trikrát 
lepšie izolačné vlastnosti v porovnaní 
s existujúcimi vysokokvalitnými mate-
riálmi a až päťkrát lepšie vlastnosti než 
bežne dostupné izolačné materiály. Jeho 
hlavnou výhodou je, že tieto vynikajúce 

LíDER VO VÝROBE TEPELNÝCH IZOLáCIí NA BáZE PIR A REZOLOVÝCH PIEN SA NAJNOVšIE PRE-
SADZUJE AJ NA TRHU VáKUOVÝCH IZOLáCIí. NOVINKOU V PORTFóLIU VÝROBCU KINGSPAN 
GROUP JE SySTéM PRE BALKóNy A TERASy S HODNOTOU TEPELNEJ VODIVOSTI λ iba  
0,007 w/M . K. V POROVNANí S TRADIČNÝMI IZOLAČNÝMI MATERIáLMI POSKyTUJú  
IZOLAČNé DOSKy KINGSPAN NAJVyššIU úČINNOSť NA šTVORCOVÝ METER. 

Šetrite priestor!
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hodnoty (λ 0,007 W/m . K) dosahuje pri 
minimálnej hrúbke, ktorá sa pohybuje  
v rozmedzí od 20 do 50 mm.

ZLožeNie a použitie
Kingspan Optim-R sa skladá z mikro-
porézneho jadra, z ktorého je odčerpaný 
vzduch. Jadro je chránené hermeticky 
uzavretým obalom, ktorý tvorí niekoľko 
vrstiev kompozitnej fólie s hliníkovou 
vložkou. Vďaka tomu dosahujú vákuové 
izolácie Optim-R spomínané bezkon-
kurenčné hodnoty tepelnej vodivosti. 
Optim-R sa tak uplatní predovšetkým  
v miestach, kde je nedostatok priestoru 
na použitie inej izolácie s niekoľkoná-
sobne väčšou hrúbkou. Obzvlášť vhodné 
sú teda pre podlahové systémy, strechy, 
balkóny a terasy či pre izoláciu strešných 
okien a vonkajších stien). Základné 
izolačné panely Optim-R dopĺňajú panely 
Optim-R flex a Optim R-fix na vyplnenie 
medzier medzi panelmi a konštrukciou 
a na upevnenie vákuových panelov ku 
konštrukcii.

K dispozícii sú nasledujúce Kingspan 
Optim-R systémy:
 
• podlahový systém,
• strešný systém,
• systém pre balkóny a terasy,
• systém pre izoláciu strešných okien,
• systém vonkajších stien,
• systém pre prevetrávané fasády.

RIEšENIE PRE BAlKÓNy 
a teRasy 
V súčasnosti sa do stredobodu záujmu 
stále viac dostáva súčiniteľ prestupu tepla 
U. Balkóny a terasy sú citlivým miestom 
stavebnej konštrukcie z tepelno-tech-
nického hľadiska. Nielen pre zvýšené 
požiadavky na realizáciu hydroizolácie, 
ale predovšetkým pre zložité konštrukč-
né detaily sú často zdrojom tepelných 
mostov a s tým spojených rizík. Na trhu 
je veľa rôznych druhov izolácií, ktoré 
tento problém dokážu riešiť, ale len 
jedna ho dokáže vyriešiť pri minimálnom 
náraste hrúbky konštrukcie. Obzvlášť 
očividné je to pri rekonštrukciách, kde 
použitie štandardnej izolácie vyžaduje 
obojstrannú aplikáciu, čo konštrukciu 
neúmerne zaťažuje a predražuje a zároveň 
hrozí riziko kondenzácie pár. Optim-R 
rieši tieto problémy bez kompromisov – 

ponúka výnimočnú tepelnú izoláciu pri 
nepatrnom navýšení hrúbky konštrukcie, 
ktorá je pritom aplikovaná len na úrovni 
podlahy. Nedochádza tak k výškovému 
rozdielu na úrovni podlahy terasy/bal- 
kóna a interiéru. V súčasnosti na Slo-
vensku ocenili vlastnosti tejto izolácie 
v nadštandardných novostavbách 
v Košiciach a v Bratislave.

iZoLácia aKo systém
Vďaka tomu, že Kingspan Optim-R pre 
balkóny a terasy bol navrhnutý ako uce-
lený systém, umožňuje riešiť aj kritické 
miesta, ako sú napríklad odvodňovacie 
žľaby. Pretože vákuová izolácia musí 
zostať neporušená, vyvinula spoločnosť 
Kingspan Izolácie špeciálne výplňové 
panely, ktoré je možné upravovať na 
ľubovoľný rozmer, aby došlo k odizolova-
niu ťažko dostupných alebo úzkych miest. 

Výrobca okrem toho ponúka službu, ktorá 
vám presne navrhne spôsob uloženia 
vákuových a doplnkových dosiek tak, aby 
nová či rekonštruovaná terasa optimálne 
fungovala.

tab.: VLASTNOSTI IZOLáCIE λ

súčiniteľ prestupu tepla λ 0,007 w / (m.K)

pevnosť v tlaku ≥150 kPa pri 10 % deformácii

povrch kompozitná fólia s hliníkovou vlož-
kou

jadro kremičitá báza so stužujúcimi vlák-
nami

rozmery plošné 300, 400 x 300 (mm)
400, 600 x 600 (mm)
300, 400, 600 x 1 200 (mm)

výrobné hrúbky 20-25-30-40 (mm)

úprava hrán rovná

objemová hmotnosť cca. 30 kg/m3 podľa produktu

reakcia na oheň C, s1, d2

Reko z materiálov Kingspan izolácie
Foto:  Kingspan izolácie

Šetrite priestor!
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lepšie v porovnaní s bežne používanými 
tepelnoizolačnými systémami. Pozitívne 
ovplyvňuje vnútornú klímu a prináša 
tepelnú pohodu v zime i v lete. Vďaka 
vysokej paropriepustnosti je ideálnym 
riešením pre staršie domy s problema-
tickými zavlhnutými stenami. Taktiež 
je vhodný pre novostavby z pórobetónu 
alebo iných vysoko paropriepustných 

PRíJEMNé BÝVANIE A ZDRAVá KLíMA – TO Sú KVALITy, 
KTORé Z OByČAJNéHO DOMU ROBIA DOMOV 
A VNášAJú MEDZI šTyRI STENy POCIT 
POHODLIA A BEZPEČIA. VÝZNAMNú 
úLOHU TU ZOHRáVA ZATEPLENIE. 

JEDINEČNÝ SySTéM 
pRe Každú Fasádu

V zateplenom dome je v zime 
príjemne teplo, v lete je chráne-
ný pred horúčavou a po celý rok 

poskytuje svojim obyvateľom vyrovnanú 
vnútornú klímu bez veľkých výkyvov 
a pocitu nepohodlia. So zateplením ste 
doma vždy v dobrých rukách.

pohoda Za Každých 
oKoLNostí
Či zatepľujete novostavbu, alebo rekon-
štruujete starší dom, systém Baumit open 
je v každom prípade ideálnym riešením. 
Pozostáva z navzájom zosúladených, di-
fúzne otvorených komponentov najvyššej 
kvality, vďaka ktorým dýcha až 4-krát 



murovacích prvkov. V prípade požiadavky 
na rýchly postup výstavby je tou optimál-
nou fasádou, ktorá napomáha rýchlemu 
odburávaniu zabudovanej vlhkosti zo 
stavebných procesov na stavbe. Zvýše-
ná paropriepustnosť všetkých vrstiev 
systému Baumit open umožňuje až o 50 
percent rýchlejšie vysušenie novostavieb, 
ktoré sú zaťažené stavebnou vlhkosťou. 

Na VLhKosti V iNteRiéRi ZáLeží
Okrem teploty vzduchu a teploty povr-
chov výrazne ovplyvňuje pocit pohody vo 
vnútorných priestoroch i relatívna vlhkosť 
vzduchu, ktorá by sa mala v ideálnom prí-
pade pohybovať v rozmedzí 40 až 60 %. 
Dlhodobo zvýšená vlhkosť vzduchu 
vedie k zdravotným problémom, navyše 
steny vo vlhkých priestoroch sú ohrozené 
zdraviu škodlivými mikroorganizmami. 
Aj v kvalitne postavenom suchom dome 
štvorčlenná rodina pri bežnej prevádzke 
domácnosti vyprodukuje až 10 l vodnej 
pary za deň.   Baumit open je jedinečný 
tepelnoizolačný systém, ktorý výrazne 
znižuje riziko kondenzácie vodnej pary 
v konštrukcii, čo má zásadný vplyv na 
hygienu prostredia a optimálnu vnútornú 
klímu zateplenej budovy.

paRopRiepustNé sRdce Naj-
VyŠŠej KVaLity
Srdcom systému sú fasádne izolačne 
dosky Baumit openTherm alebo Baumit 
open reflect na báze polystyrénu. Ich 
vysoká paropriepustnosť je zabezpeče-
ná patentovaným systémom otvorov 
s priemerom 2 mm. Cez otvory môže 
prechádzať vodná para ako cez komín bez 

toho, aby sa hromadila v hmote izolantu a 
znižovala jeho tepelnoizolačné vlastnosti. 
Navyše vzduch uzavretý v otvoroch bez 
možnosti prúdenia po správnom nalepení 
a zastierkovaní izolantu prispieva k účin- 
nosti tepelnej izolácie. „Dierkovaný“ 
polystyrén izoluje rovnako dobre ako 
ten bez perforácii, má však 4-krát vyššiu 
schopnosť prepúšťať vodnú paru. Výho-
dou ostáva jeho jednoduché spracovanie a 
priaznivá cena v porovnaní s minerálnymi 
izolačnými doskami.

spRáVNa Voľba pRe NoVo-
staVby aj ReKoNŠtRuKcie
Všetky vrstvy systému – lepiaca hmota 
Baumit openContact, izolačná doska Bau-
mit openTherm a  samočistiaca omietka 
Baumit NanoporTop či fasádna omietka 
Baumit openTop – tvoria jeden harmonic-
ký a priepustný celok. Špeciálna lepiaca 
stierka Baumit openContact je vysoko pa-
ropriepustná, veľmi pružná a odolná proti 
poveternostným vplyvom a má vynikajúce 
spracovateľské vlastnosti. Samočistiaca 
fasádna omietka Baumit Nanopor 
photokat okrem nanotechnológie, ktorá 
zabraňuje usádzaniu anorganických 
nečistôt, využíva aj fotokatalytický efekt, 
ktorý aktívne chráni povrch fasády pred 
organickým znečistením spôsobeným mik-
roorganizmami – machy, riasy a pod. Tie 
sú pomocou katalyzátora, denného svetla 
a spolupôsobením vetra a dažďa trvalo 

odstránené z povrchu. Navyše vylepšené 
kotvenie lepiacimi kotvami Baumit Star-
Track prináša množstvo výhod – žiadne 
tepelné mosty, žiadne fľaky v mieste tanie-
rov rozperných kotiev, jeden typ kotiev pre 
rôzne hrúbky izolantu a v neposlednom 
rade šetrí energiu, náklady a čas. 

Máloktorá iná skladba tepelnoizolačné-
ho systému dokáže ochrániť fasádu tak 
efektívne a ohľaduplne ako tepelnoizolač-
ný systém Baumit open. Tento jedinečný 
systém celkom prirodzeným spôsobom 
a s využitím základných fyzikálnych prin-
cípov spĺňa predstavy o zdravom bývaní, 
dlhoročnej spoľahlivosti a ekonomickej 
výhodnosti.

ZVýŠeNá odoLNosťou Voči 
machom a Riasam
S povrchovou úpravou Baumit Nanopor-
Top bude vaša fasáda dlhodobo žiarivo 
čistá a krásna. Produktový rad Nanopor 
photokat odteraz ponúka ešte silnejší 
samočistiaci účinok. Okrem nanotechno-
lógie, ktorá zabraňuje usádzaniu anorga-
nických nečistôt, využíva aj fotokataly-
tický efekt, ktorý aktívne chráni povrch 
fasády pred organickým znečistením 
spôsobeným mikroorganizmami – machy, 
riasy a pod. Tie sú pomocou katalyzátora, 
denného svetla a spolupôsobením vetra 
a dažďa trvalo odstránené z povrchu. 
Omietka je dodávaná v 654 odtieňoch 
Baumit Life. Viac informácií získate na 
www.baumit.sk.

Reko z materiálov Baumit

Foto: Baumit
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5 dobrých dôvodov, prečo zatepliť 

jedinečným systémom baumit open:

 špičkový, vysoko paropriepustný tepel-

noizolačný systém,

 optimálna vnútorná klíma, príjemné 

bývanie, 

 4-krát vyššia paropriepustnosť izolačných 

dosiek open ako klasických polystyrénových

fasádnych izolačných dosiek pri zachovaní 

rovnakých tepelnoizolačných vlastností,

 jednoduché spracovanie a trvalo znížená 

cena,

 vďaka samočistiacej omietke Baumit 

NanoporTop bude vaša fasáda nielen 

dlhodobo čistá, ale aj odolná voči machom 

a riasam.



Myšlienky s budúcnosťou.

Pohoda za každých okolnosti
Či zatepľujete novostavbu alebo rekonštruujete starší dom, Baumit open je ideálnym 
riešením. Pozostáva z navzájom zosúladených, difúzne otvorených komponentov najvyššej 
kvality. Baumit open pozitívne ovplyvňuje vnútornú klímu a prináša tepelnú pohodu v zime 
i v lete. Vďaka vysokej paropriepustnosti je ideálnym riešením pre staršie domy so za-
vlhnutými stenami. Rovnako je vhodný na novostavby z pórobetónu alebo iných vysoko 
paropriepustných murovacích prvkov. V prípade požiadavky na rýchly postup výstavby je 
optimálnym riešením, ktoré napomáha rýchlemu odburávaniu zabudovanej vlhkosti zo sta-
vebných procesov na stavbe.

Baumit open
■ Špičkový, vysoko paropriepustný tepelnoizolačný systém
■ Rovnaká paropriepustnosť ako tehlové murivo
■ Optimálna vnútorná klíma, príjemné bývanie

Ktoré zateplenie vám prinesie 
optimálnu pohodu?

Baumit 
open

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 59 30 33 66

Baumit Open inzercia 210x280.indd   1 8.8.2016   10:14



katalóg vybavení All inclusive 
a katalógy domov zadarmo 
tel.: 0905 929 366, 0918 345 208

www.atrium-sk.sk

výhodné jesenné akcie 2016

Drevostavby ATRIUM 
jednoducho bez kompromisov!

vylepšená 
klimatická difúzne 
otvorená 
konštrukcia 
ATRIUM

ORIGINÁL LEN OD FIRMY ATRIUM

Príďte sa pozrieť na rozostavané domy
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stavba materiály

BETóN SA VĎAKA éRE „PANELáKOV“ DOSTAL NA SLOVENSKU 
TAK TROCHU NEPRáVOM DO NEMILOSTI VEREJNOSTI.  AVšAK 
V NAšICH ZEMEPISNÝCH šíRKACH JE NAJUNIVERZáLNEJšíM A 
NAJPOUžíVANEJšíM STAVEBNÝM MATERIáLOM. POZRELI SME 

SA TEDA DO „úTROB“ NIEKOľKÝCH VÝZNAMNÝCH SLOVEN-
SKÝCH STAVIEB, AKO TO U NICH S PODIELOM BETóNU JE. 

SKRyTá DUšA

1

2

betóNu
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Betón je vlastne umelý kameň, 
vyrobený z prírodných materiálov 
z cementu, vody a kameniva. Už 

Egypťania pred 5 000 rokmi používali 
zmes podobnú betónu ako spojivo pri 
kamenných stavbách. O 3 000 rokov Ri-
mania zdokonalili recept a začali z betónu 
vyrábať umelý kameň, vďaka ktorému 
stavby z rímskeho obdobia obdivujeme 
dodnes. Trvácnosť betónu, ako aj jeho 
všestrannosť sú príčinou, prečo sa betón 
doteraz nepodarilo nahradiť iným staveb-
ným materiálom. 

Napadlo vám niekedy zamyslieť sa, koľko 
betónu sa asi na akú stavbu spotrebuje? 
Pri rodinnom dome nejde o „gigantické“ 
množstvá – základy menšieho domu do-
sahujú približne 50 m3 betónu. Ale koľko 
betónu sa môže použiť na naozaj veľké 
stavby?

city aReNa V tRNaVe (obr. 2)
(36 000 m3 betónu)
Trend západnej architektúry kombinovať 
netradičné funkcie budov do polyfunkč-
ných komplexov je vo svete známy už 
dlhšie. Na Slovensku donedávna chýbala 
odvaha prepojiť zdanlivo neprepojiteľné –  
až kým neprišiel projekt City Arena. 
Architektovi Pavlovi Adamcovi a jeho 
kolektívu sa podarilo naprojektovať 
kvalitný komplex, v ktorom sa futbalový 
štadión s kapacitou 19 200 hostí spája 
s nákupným centrom a administratívou. 

Najmodernejší štadión na Slovensku sa 
nachádza v tesnej blízkosti centra mesta a 
je domácim štadiónom nielen trnavského 
futbalového klubu, ale aj slovenskej repre-
zentácie. Stavba bola zaslúžene ocenená 
titulom Stavba roka 2015.

bytoVý KompLex 
NoVý háj (obr. 4)
(4 000 m3 betónu)
Architekti Šebo Lichý si pri projekte 
obytného komplexu v Bratislave – Petržal-
ke splnili sen postaviť zaujímavý projekt 
priamo na mieru budúcim vlastníkom. 
Prvý komplex na Slovensku, ktorý umož-
nil budúcim majiteľom spolutvoriť dis-
pozíciu svojho budúceho bytu, si v roku 
2015 vyslúžil cenu Komory architektov 
CE.ZA.R v kategórii obytných domov. 
Rozmiestnenie priečok, usporiadanie 
miestností, ba dokonca aj umiestnenie, 
tvar či veľkosť balkónov a okien prene-
chali architekti na rozhodnutie budúceho 
majiteľa. Tak sa budúci majitelia stali 
zároveň spolutvorcami svojho domu. 

NáKupNé ceNtRum 
BORy MAll (obr. 1)
(20 000 m3 betónu na spevnené plochy)
Pri stavbe najnovšieho nákupno-zábav-
ného centra v hlavnom meste sa len na 

spevnené plochy minulo 20 000 kubíkov 
betónu! Taliansky ateliér Massimiliana 
Fuksasa zakomponoval do stavby átrium 
so živými rastlinami, čím otvoril vnú-
torné priestory centra dennému svetlu a 
umožnil oddych návštevníkov v prírode 
priamo v komplexe. 

audi/bmW ceNtRum (obr. 3)
(8 000 m3 betónu)
Centrum BMW v Bratislave – Dúbravke, 
ktoré sa stalo súčasťou už existujúceho 
AUDI centra v, stojí na 8 000 kubíkoch be-
tónu. Komplex s celkovou rozlohou vyše 
10 000 m2, galériami a dominantným 
presklením fasády zahŕňa sklad, školiace 
stredisko, administratívne priestory či 
zákaznícku zónu.

obytNý KompLex 
PANORAMA (obr. 5)
(20 000 m3 betónu)
V lokalite Bratislava – Staré Grunty 
vyrástol v 3 etapách komplex bytových 
domov, ktorý šetrne kopíruje lokalitu a je 
dôkazom, že dobrá architektúra môže 
spájať v sebe solídnosť a vysoký štandard 
bývania s ohľadom na svoje okolie. Štyri 
samostatne stojace domy s prístupovými 
komunikáciami skrývajú v sebe takmer 
20 000 kubíkov betónu! 

Betóny na stavby boli vyrobené z vyso-
kokvalitných cementov CEMMAC. 

Reko z materiálov CEMMAC (JPZ)
Foto: City Arena – Trend, M.David,  CEMMAC, 
Fr. Kolář

3

5

4
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nižšiu cenu. Aplikáciou najprogresívnej-
ších stavebných technológií tu možno 
docieliť výraz prvkov klasickej historickej 
architektúry. Výrobky Stone BRiCK® to-
tiž univerzálne zapadajú do akéhokoľvek 
stavebného štýlu, kde je potrebné dosiah-
nuť efekt starej tehly alebo kameňa. Svo-
je uplatnenie nachádzajú aj v záhradnej 
architektúre, kde nahrádzajú drevo bez 
potreby pravidelnej údržby. Všetky kusy 

sa vyrábajú ručne, preto sa na ne treba 
pozerať ako na originálne produkty. Jed-
notlivé nerovnosti a rozdielnosti, ako aj 
farebné odchýlky sú úmyselné a žiadané  
s cieľom dosiahnuť čo najvernejšiu imitá-
ciu pôvodného materiálu. 

obKLady stieN 
Majú široké využitie v interiéri aj exterié-
ri. Obklady stien skrášlia okrem vnútor-
ných stien aj vzhľad fasád, sokle domov, 
murovaných plotov, stĺpov, komínov, 
krbov, štýlových vinární, barov, pivníc a 
pod. Vyrábajú sa v 15 farebných odtie-
ňoch vrátane rohových prvkov. 

dLažba imitujúca dReVo
Šľapáky a podvaly sú určené pre záhradnú 
dekoračnú architektúru, používajú sa na 
realizáciu chodníkov a terás v záhradách. 
Výhodou imitácie dreva je aj to, že nepo-
trebuje každoročnú pravidelnú údržbu a 
nepodlieha vplyvom počasia ako prírodný 
náprotivok. Šľapáky nájdete v imitácii 
dreva agátu, jaseňa, čerešne i kvetinového 
lemu. Viac informácií získate na stránke 
www.byt-in.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Byt – In 

Foto: Byt – In

TúžITE PO TEHLOVÝCH OBKLADOCH A DREVENÝCH TERASáCH, 
ALE OBáVATE SA ICH ZLOžITEJ úDRžBy? RIEšENíM MôžU Byť 
šPECIáLNE BETóNOVé IMITáCIE TEHLy, KAMEňA ČI DREVA, 
KTORé Sú NA NEROZOZNANIE OD PôVODNÝCH MATERIáLOV. 

ORIGINáLNA ALTERNATíVA

Tehlový a kamenný obklad Stone 
BRiCK® dodáva akýmkoľvek sta-
vebným prvkom nenahraditeľnú 

atmosféru. Tieto výrobky vznikajú podľa 
špeciálnej receptúry z vibroliateho betó-
nu, doplneného prísadami na zušľachte-
nie zmesi. Farbia sa celoprierezovo, čím 
sa zabezpečí ich farebná stálosť. Celý rad 
skvelých vlastností, ako sú mrazuvzdor-
nosť, nízka nasiakavosť, farebná stálosť 
a difúznosť voči vodným parám, ich radí 
medzi univerzálne a progresívne staveb-
no-dekoračné materiály. 

NA NEROZOZNANIE
Pre mnohých stavebníkov sú vítanou 
alternatívou drahých dovozových mate-
riálov podobného určenia, avšak za oveľa 

stavba materiály



PROMYŠLENÝ KOMFORT - COMFORT BY DESIGN
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PREMYSLENÝ KOMFORT - COMFORT BY DESIGN
V aka konceptu zdravého reziden ného (Healthy Resindential Concept®) bývania  rmy RENSON® môžete ži  
v zdravom, komfortnom a energeticky úspornom dome.
Kombináciou inteligentného systému prirodzeného vetrania a zaclonenia slne ného svetla dokážeme vo vašom 
dome vytvori  dobré a kvalitné ovzdušie, príjemnú teplotu a regulova  množstvo dopadajúceho svetla.

Invisivent® - diskrétna ventilácia pre prívod erstvého 
vzduchu

Fixscreen® - vetruodolné protislne né clony 
s plochou až 22m2

Camargue® - systém zakrytia terás s nekone nými 
možnos ami prispôsobenia

www.renson.eu
Kontakt RENSON®
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CRH (Slovensko) a.s.

www.crhslovakia.com

www.crhbeton.sk

V BETÓNOCH
SA VYZNÁME.
SME CRH.

Široká sieť betonární po celom Slovensku.

Vlastné certifi kované suroviny.

Garancia presne dodaného množstva.

Technické poradenstvo na stavbe.

0917 234 234

.sk Bezúdržbová strešná krytina

Pri mlyne 42, 949 05 Nitra, tel.: 037/6537 122, fax: 037/6586 961, mobil: 0917 212 212, www.sindel.sk

www.klinker.sk

tehly

pásiky

rohy 

dlažby

parapety

striešky

doplnky
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Akreditované laboratórium podľa ISO/IEC 17025:2005

Vykonáme pre Vás rozbor:

 podzemných vôd zo studní
 vody pre potreby kolaudácie
 vody pred a po úprave
 vody z malých domových čistiarní
 kotlovej vody
 ďalšie analýzy podľa požiadaviek       

     zákazníka

Kontaktujte nás na:
TEL.:02/456 914 77
MOBIL: 0911 171 092; 0907 200 092
www.aquaseco.sk, info@aquaseco.sk
Bernolákovská 18, Ivanka pri Dunaji
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stavba materiály

drevaaLteRNatíVa 
Takýmto novým stavebným ma-

teriálom sú aj terasové dosky 
PERWOOD, ktoré spájajú najlepšie 

vlastnosti dreva a PVC a ich prírodný 
vzhľad je zárukou vysokej estetickej 
úrovne. 

miNimáLNe NáRoKy Na 
údRžbu

Vďaka obsahu PVC dosahuje tento mate-
riál vysokú trvanlivosť s minimálnymi ná-
rokmi na údržbu. Jeho použitie je ideálne 
v exteriéroch domov – na terasách, záhra-
dách, pri bazénoch a pod. Terasové dosky 
PERWOOD sú mimoriadne odolné voči 
vode, parazitom a slnečnému žiareniu. 
Zmes aditív minimalizuje možnosť preni-
kania mastnoty a iných tekutín do hmoty, 
čo takmer znemožňuje vznik fľakov. 

„NA ROZDIEL OD DREVA NEVyŽADU-
JÚ NATIERANIE, BRÚSENIE, OŠETRO-
VANIE OLEJMI ČI LAZÚRAMI“.

uNiKátNy systém

Systém zahŕňa samotné terasové dosky 
vo viacerých prevedeniach (komorové, 
aj plné), podkladové nosné hranoly, 
montážne klipy, vyrovnávacie a nadstavi-
teľné podložky a lemovacie lišty. Montáž 
samotných terasových dosiek je vďaka 
ucelenému systému rýchla a presná.

DREVO JE KLASICKÝ STAVEBNÝ MATERIáL S VySOKOU ESTE-
TICKOU úROVňOU. ALE ABy SA ZACHOVALA JEHO DLHODO-
Bá žIVOTNOSť, TAK SA NEZAOBíDE BEZ CHEMICKÝCH úPRAV. 
HLAVNE VO VONKAJšOM PROSTREDí A TAM, KDE SA DREVO 
DOTÝKA TERéNU, SKôR PODľAHNE HNILOBE, PLESNIAM ČI HU-
BáM. PRETO SA V POSLEDNOM OBDOBí DREVO AKO STAVEBNÝ 
MATERIáL NAHRáDZA BEZúDRžBOVOU ALTERNATíVOU SO 
VZHľADOM DREVA, KTORá DISPONUJE KOMBINáCIOU VIACE-
RÝCH UNIKáTNyCH VLASTNOSTí.



Terasové dosky PERWOOD disponujú 
kombináciou týchto vlastností:

 majú vzhľad dreva, ale pritom sú 
 nehorľavé,

 neštiepia sa, netvoria sa na nich triesky,
  pri dotyku vyvolávajú pocit tepla ako  

 drevo,
 neumožňujú tvorbu plesní, rast húb,  

 neusádzajú sa na nich parazity,
 nezapáchajú,
 sú vysoko protišmykové, za sucha aj za  

 mokra,
 sú odolné poveternostným vplyvom –  

 slnečnému žiareniu aj vode,

 po úvodnom farebnom vyzretí sú fareb- 
 ne stále a majú dlhodobo pekný vzhľad,

 sú prakticky bezúdržbové – na čistenie  
 postačí opláchnuť vodou, v prípade väč- 
 šieho znečistenia je možné použiť 
 saponát,

  na rozdiel od dreva nevyžadujú   
 natieranie, brúsenie, ošetrovanie olejmi  
 či lazúrami,

  montáž je veľmi jednoduchá a rýchla,
 prevedenie je v širokej škále farieb,  

 čo umožňuje rozsiahlu variabilitu 
 riešení a trendový vzhľad ako novo-   
 stavbám, tak rekonštruovaným 
 objektom.

ideáLNe ZLožeNie

V ponuke týchto materiálov na trhu sú 
rozdielne konštrukčné riešenia, ktoré sa 
líšia v použitom pomere dreva a plastu, 
ale aj v použitom druhu dreva, ako aj 
plastu – nájdete kompozity, ktoré neobsa-
hujú drevo, ale napríklad bambus, ryžové 
plevy, môžu obsahovať HDPE, PP, PVC 
atď. Terasové dosky PERWOOD majú 
v skladbe drevné piliny z tvrdého dreva a 
originálny PVC granulát v pomere 1 : 1. 
Stabilizačné aditíva a pigmenty tvoria  
10 % hmotnosti materiálu. Toto zloženie 
je podľa testov a praxe jedno z najlepších 
na trhu a kompozit disponuje najvyššou 
pevnosťou a odolnosťou. Pre viac infor-
mácií navšívte stránku www.perwood.sk.

Reko z materálov Ekoprofil

Foto: Ekoprofil
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relax záhrada

SEN O PEKNEJ ZáHRADE DOSTANE REáLNE KONTúRy JEDINE 
PRI DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI A ESTETICKOM CíTENí. Ná-
VRH ZáHRADy A JEJ CELKOVÝ KONCEPT JE PRETO VEľMI DôLE-
žITÝ, PRETOžE VáM VIE VO VEľA PRíPADOCH AJ UšETRIť VEľKé 
MNOžSTVO ROBOTy. PRI JEDNOTNOM KONCEPTE BUDE STAČIť 
ZáHRADU IBA UDRžIAVAť. 

záhradu vo forme
udRžiaVajte

Akousi vstupnou halou na váš poze- 
mok je predzáhradka, ktorá povie 
 o vás možno viac, ako ste si ochot-  

ní pripustiť. Ukáže, aký máte vkus, prípad- 
ne ako veľmi ste originálni alebo konzerva-
tívni a či si potrpíte na poriadok. Trendom 
sú otvorené predzáhradky bez oplotenia – 
priestor pomáhajú vymedziť najmä 
výsadby. V prvom rade by mala korešpon-
dovať z celkovým štýlom domu a mala 
by byť akýmsi úvodom k väčšej záhrade, 
ktorú máte zväčša situovanú za domom. 
Dominantným prvkom tu môže byť spev-
nená plocha v podobe chodníka do domu 
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pár rokoch nakoniec prepustí burinu. Na 
jej odstránenie používajte bočnú hranu  
motyky a rôzne prípravky proti burine. 

Okrem týchto prác bude raz za čas nutné 
spláchnuť nadbytočnú špinu vodou z ha-
dice. Na jeseň sa pripravte na hrabanie lis-
tov a v zime na odpratávanie snehu. Oko-
lie spevnených plôch môže byť na údržbu 
náročnejšie, keďže rôzna burina korení 
pod chodníkom, aj keď rastie na kraji. Jiří 
Hlaváček z Gardeny tvrdí, že okrem kla-
sického a zdĺhavého vytrhávania môžete 
použiť aj šikovných pomocníkov v podobe 
elektrických alebo akumulátorových vy-
žínačov a akumulátorových nožníc, ktoré 
sú špeciálne určené na úpravu trávnatých 
plôch v ťažko dostupných miestach, ktoré 
kosačkou pokosíte len veľmi ťažko. 

staRostLiVosť o tRáVNiK
Starostlivosť o trávnik nekončí jeho poko-
sením. Počas sezóny je trávnik vystavený 
mnohým vplyvom prostredia. Ostávajú na 
ňom zvyšky koreňov, výhonkov a ostatné-
ho trávnatého odpadu, ktorý sa nestihol 
prirodzene rozložiť a vytvoril tak medzi 
rastlinkami trávy a hlinou nepriepustnú 
vrstvu. Keď vrstva trávnej plsti nepre-
siahne 5 mm, je prospešná, lebo zvyšuje 
odolnosť trávnika voči opotrebovaniu a 
izoluje pôdu pred extrémnymi teplotami 
vzduchu. Ak ale vrstva plsti presiahne  
5 mm, zhorší sa priepustnosť vody a 
korene rastú bližšie k povrchu, v dôsled-
ku čoho sa tráva stáva menej odolnou a 
niektoré druhy tráv vôbec neprežijú.

a príjazdovej cesty do garáže (ak ju máte). 
Na hlavný chodník možno napojiť ostatné 
spevnené plochy, ktorými sa dostanete na 
druhú stranu domu, prípadne do altánku, 
šopy na náradie alebo k jazierku. 
 
Čo sa týka rastlín, vyberajte si do pred-
záhradky najmä menšie dreviny a druhy, 
ktoré dobre znášajú tvarovanie. Aby však 
výsadba nepôsobila príliš stroho a fádne, 
je dobré použiť v kompozícii aj trvalky 
a okrasné trávy, ktoré sú pekné takmer 
počas celého roka. Starať sa tak treba 
o samotnú spevnenú plochu, ktorá po 

stArostlivosť 
o trávnik nekončí 

jeHo pokoseníM. nA 
zAčiAtku A nA konci sezóny 
je  niekedy vHodné vykonAť 
vertikutáciu...



122

KAMEň je na rozdiel od skla prirodze-
ným a veľmi využívaným materiálom 
v našich záhradách. Veľmi dobre sa dopĺ-
ňa s rastlinami a prípadným jazierkom. 
Kameň možno použiť pri stavbe nižších aj 
vyšších múrikov, na dláždenie chodníkov 
alebo ako dekoračný prvok. Je vhodný aj 
na umiestnenie v skalkách či pri vodných 
prvkoch. Aby ste zabránili estetickej 
rušivosti, používajte vždy len jeden druh 
kameňa, no môže byť aj viacfarebný. 
DREVO je najprirodzenejším materiá-
lom v záhrade a väčšinou z neho máme 
poskladaný záhradný nábytok, altánok 
alebo plot. Drevo sa navyše veľmi dobre 
kombinuje s kameňom, takže ak túžite 
po klasickom a úhľadnom zjave vašej 
záhrady, ktorá bude trendová, kamen-
né a drevené prvky sa rozhodne oplatí 
používať spolu. 

Starostlivosť o tieto materiály spočíva 
predovšetkým v striekaní s vodou. Kameň 
je veľmi odolným materiálom, no po čase 
treba dozrieť na machy a lišajníky. Drevo 
treba pravidelne natierať a ošetrovať 
krycími nátermi. 

aKo Na žiVý pLot?
Ak ste sa rozhodli založiť vo svojej zá-
hrade živý plot, môžete si vybrať medzi 
vysokými a nízkymi a medzi kvitnúcimi 
druhmi a kríkmi bez kvetov. Živé plo-
ty môžu zmeniť záhradu doslova na 
nepoznanie. Okrem dekoratívnej funkcie 
dokážu zaujímavo oddeliť priestory alebo 
ohraničiť pozemok a chránia tak naše súk-
romie. Zároveň prispievajú aj k zlepšeniu 
životného prostredia v záhrade – živý plot 
dokáže absorbovať prachové častice, zvy-
šuje vzdušnú vlhkosť a čiastočne pôsobí aj 
ako protihluková bariéra. 

Pri výbere drevín na živý plot je dôležitý 
nielen ich vzhľad, ale najmä požiadavky 
konkrétneho druhu na pôdne, svetelné 
a vlhkostné pomery. Na strihanie živého 
plota sa používajú špeciálne plotové 
nožnice alebo krovinorezy. Dbajte na to, 
aby bol živý plot dolu o 20 až 50 cm širší 
ako hore a aby boli jeho steny šikmé. Táto 
zásada však neplatí pre nízke strihané 
ploty. Vzhľad živého plota treba prispô-
sobiť architektúre domu – napríklad mo-
derný dom so strohým vzhľadom vhodne 
doplnia strihané vždyzelené nízke kríky, 
dom vo vidieckom štýle najlepšie dotvoria 
voľne rastúce kvitnúce dreviny. Tvarova-
né živé ploty sú tiež typickou súčasťou 
niektorých historických záhrad. Ak chcete 
na oplotenie použiť súčasne aj živý plot, 
aj drevenú alebo inú konštrukciu, mali by 
ste dodržať správnu vzdialenosť medzi 
nimi.

Reko

Foto: Husqvarna, Gardena a archív redakcie

Na začiatku a na konci každej sezóny je 
preto vhodné vykonať vertikutáciu. Pred 
samotnou vertikutáciou trávnik pokoste 
na výšku 3 – 4 cm. Vertikutácia by sa 
mala vykonávať pravidelne na jar (marec/
apríl) a na jeseň (august/september). Tak 
ako kosenie trávnika, aj vertikutáciu od-
porúčame vykonávať, keď je tráva suchá 
(asi dva dni po daždi). Nože by mali pre-
nikať do hĺbky maximálne 3 mm, čím sa 
zabezpečí čo najefektívnejšie odstránenie 
trávnej plsti. „správne nastavenie je veľmi 
dôležité. Ak je totiž vertikutácia príliš hlboká, 
poškodí rastliny a ich koreňový systém. 
súčasne sa opotrebováva a znižuje životnosť 
motora stroja,“ hovorí Tomáš Nevečeřal zo 
spoločnosti Husqvarna. 

Po vertikutácii je nevyhnutné hrabľami 
odpratať všetok odpadový materiál. 
Väčšie prázdne plochy trávy treba vysadiť 
nanovo. Celý trávnik je potom nutné 
poliať a prípadne aj pohnojiť.

mateRiáLy V ZáhRade
Ak ich zvolíte vhodne, môžete svo-
ju záhradu príjemne ozvláštniť. Sklo 
v našich záhradách je dosť netradičným 
dekoračným prvkom. Zaujímavo vyze-
rajú presklenia a rôzne premostenia nad 
časťami záhrady, ktoré vyniknú v moder-
ných mestských záhradách. V súčasnosti 
začínajú byť populárne plastiky zo skla. 
Ich prednosťou je stálosť a trvácnosť. 
Najmä vďaka špecifickosti tohto materi-
álu však odporúčame sklenené inštalácie 
prenechať na odborníka.  

relax záhrada

vzHľAd živéHo plotA 
trebA prispôsobiť 

ArcHitektúre doMu – 
nApríklAd Moderný doM 
so stroHýM vzHľAdoM 
vHodne doplniA striHAné 
vždyzelené nízke kríky...
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Cieľom jesenných aranžmánov je 
rozžiariť svoje okolie. Mali by preto 
obsahovať typické jesenné farby, 

ako sú oranžová, žltá, hnedá a bordová. 
Pekná je aj kombinácia sivozelenej a tma-
vej červenej farby. Čo sa týka materiálu a 
celkového dizajnu, najdôležitejšie je zladiť 
všetko s prostredím, kde bude aranžmán 
umiestnený. Rôznym štýlom pristanú 
rôzne prírodné materiály a vždy sa dajú 
nájsť také, ktoré dokonale zapadnú do 
daného prostredia a budú potešením pre 
naše oko. 

MODERNA I KlASIKA
V modernej architektúre vynikne najmä 
rovnorodý sortiment kvetov. Zvoľte 
dizajnovo čistú a jednoduchú nádobu a 
doplňte ju jedným druhom rezaných kve-
tov alebo črepníkových rastlín. Napríklad 
sivozelený krásnohlávok (calocephalus) 
vysadený v nádobe vyzerá moderne a 
krásne. Efektná však bude i veľká sklene-
ná nádoba s farebným suchým lístím a 
prútím.   

Tvary kytíc môžu byť veľmi rozmani-
té – väčšinou sa odvíjajú od použitého 
materiálu. Pri takýchto inšpiráciách platí, 
že materiály sú určujúce viac než tvary. 
Robustný vidiecky vzhľad kytíc nejlepšie 
vynikne v masívnych alebo nostalgických 
vázach. 

dom pLNý KVetíN
Nezabúdajte ani na vstup do domu, bal-
kón či terasu – oživí ich farebná jesenná 

JESEň JE PLNá KRáSy, FARIEB A PLODOV. PREČO SI PODľA VZO-
RU PRíRODy NEUPRAVIť AJ SVOJ JESENNÝ INTERIéR, TERASU ČI 
BALKóN? PRIESTOR DOSTANE KúZELNÝ JESENNÝ NáDyCH A AJ 
Vy SA V ňOM BUDETE CíTIť PRíJEMNE.

výsadba v zaujímavých nádobách. Ideálne, 
ak začnete už pred dverami krásnym vy-
sokým úzkym aranžmánom, ktorý zladíte 
s vencom na dverách vyhotoveným  
z podobných materiálov. Do obydlia v ro-
mantickom vidieckom štýle odporúčame 
použiť najmä terakotové a glazované ná-
doby. Masívna nádoba s veľkou bordovou 
chryzantémou postavená pred tehlovou 
stenou pôsobí impozantne. 

Ak vám to podmienky nedovoľujú, 
umiestnite malý aranžmánik na botník či 
komodu do vstupnej chodby. Konferenč-
ný stolík v spoločenskej izbe by mal byť 
nízky, preto aj aranžmány vytvárame viac 
do priestoru. Jedáleň s jedálenským sto-
lom je srdcom domu. Tu sa stretáva celá 
rodina a rezané kvety v jesenných farbách 
by tu vo váze nemali chýbať. Lákajú nás, 
aby sme zasadli ku krásne prestrenému 
stolu a vychutnali si úžasnú kombináciu 
farieb a vôní.

aKé RastLiNy sú 
NAjVhODNEjšIE?
Z rezaných kvetov sú to bordové, žlté a 
oranžové chryzantémy, rezaná mäta, šíp-
ky, kotúč, škumpa, hlavičky makov alebo 
maliny, ktoré môžete doplniť bordovým 
dráčom. Využiť však môžete aj mnoho 
iných celoročne dostupných rezaných 
kvetov v jesennej farebnosti.

Z črepníkových rastlín sú vďačné krásno-
hlávky (calocephalus), chryzantémy (chry-
santhemum), bordové heuchery, okrasné 
trávy ako napríklad ostrice (carex) alebo 
kostravy (festuca glauca), gaultérie, vresy 
a vresovce. Na sušenie sa skvele hodia 
niektoré druhy hortenzií a tiež je mož-
né využiť aj suché lístie, konáre, sušené 
hlavičky maku, sušené vresy a vresovce, 
oranžové sušené aksamietnice a nepravý 
šafrán alebo sušený ľan či oranžové „lam-
pášiky“ machovky.

teKVice majú taLeNt pRe 
oRaNžoVú
Výrazným doplnkom sú tekvice rôznych 
rozmerov a farieb. Môžete ich povyrezá-
vať do rôznych tvarov alebo odekorovať 
vpichovaním farebných gombíkov a stu-
žiek. Tiež je možné použiť farebné spreje 
(napríklad zlatý a strieborný). Stredne 
veľké tekvice sa môžu uplatniť ako origi-
nálna nádoba pre aranžmán  

V OBJATí JESENNÝCH

 farieb

cieľoM jesennýcH 
ArAnžMánov je 

rozžiAriť svoje okolie. 
MAli by preto obsAHovAť 
typické jesenné FArby Ako 
orAnžová, žltá, Hnedá A 
bordová. 
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sa vaša kvetinová krása jednoducho 
nezaobíde. 

Čomu dáte prednosť? Kúpe hotového 
aranžmánu alebo si vytvoríte svoj vlast-
ný? Viac inšpirácií nájdete na 
www.atelierpapaver.sk.

Andrea Gregorová

Foto: Ateliér Papaver

z rezaných kvetov. Malé ozdobné tekvičky 
poukladajte jednoducho do misky a polož-
te na konferenčný stolík. Z tekvíc  
v menej tradičných striebristo zelených 
farbách môžete vytvoriť úplne neočakáva-
né aranžmány do moderného minimalis-
tického prostredia. 

Praktické pomôcky ako záhradné nožnice, 
nožík, aranžérska hmota na sušené aj na 
rezané rastliny, pri výsadbe potrebný sub-
strát, keramzit, drvená kôra a geotextília 
sú základnými pomôckami, bez ktorých 
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kaktusy a 
   sukulenty – 
exotiKa u Vás doma
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Večne zelení „chlpatí kamaráti“ 
pôsobia zaujímavo v každom type 
priestoru a zároveň sú nenároční 

na starostlivosť. Dajú sa ľahko pestovať 
v interiéri či v exteriéri, len je potrebné 
dodržať niekoľko zásad a vybrať tie správ-
ne odrody. Podľa spôsobu prezimovania 
sa dajú sukulenty rozdeliť na teplomilné, 
chladnomilné alebo mrazuvzdorné. Málo 
náročné a vhodné aj pre začiatočníkov sú 
napríklad druhy Lobivia, Rebutia, Gym-
nocalycium, Notocactus. I neskúsených 
pestovateľov odmenia dekoratívnymi 
rastlinami a farebnými kvetmi. 

spRáVNe ZaLieVaNie
Väčšina druhov kaktusov a sukulentov 
rastie na jar a v lete, naopak, v zime 
a pri veľkých letných horúčavách odpo-
čívajú. Niektoré kaktusy však nemajú 
žiadne pokojové obdobie, pretože dobre 
znášajú kolísanie teplôt. Keď ale kaktus 
prechádza fázou odpočinku, je potrebné 
tomu prispôsobiť mieru jeho zalievania. 
Ohľadom správneho zavlažovania podľa 
druhu rastlín sa neváhajte poradiť s od-
borníkmi, pretože nároky na zálievku sa 
môžu líšiť.

Na zalievanie kaktusov je najvhodnejšia 
dažďová voda. Pokiaľ ju nemáte, postačí 
aj odstáta voda z vodovodu. ,,sukulenty 
vždy zalievajte až vo chvíli, kedy je substrát 
v kvetináči úplne vyschnutý, a to ráno alebo 
večer. Aby ste kaktusy nepreliali, môžete 
ich zavlažovať aj tak, že vodu nalejete do 
misiek, necháte ju chvíľu stáť a zhruba po 10 

Sú ZAUJíMAVé NA POHľAD, 
VäČšINOU NIE PRíLIš NáROČ-
Né NA PESTOVANIE, A PRI-
TOM KRáSNE ZELENé PO CELÝ 
ROK. KAKTUSy A SUKULENTy 
SVOJíM EXOTICKÝM VZHľA-
DOM OZVLášTNIA KAžDÝ 
KúTIK DOMáCNOSTI, ALE 
I BALKóN A ZáHRADU. ABy 
VáM V SKVELEJ KONDíCII Vy-
DRžALI DLHé ROKy, JE DôLE-
žITé ZABEZPEČIť IM SPRáVNU 
STAROSTLIVOSť. DOSTAť ICH 
DO SPRáVNEJ FORMy VáM 
POMôžU AJ ODBORNíCI 
V HOBBy MARKETOCH 
HORNBACH.

Behom letného zastavenia rastu sa dajú 
kaktusy presádzať. Vyberte rastlinu zo 
starého substrátu, očistite jej korienky 
a nechajte niekoľko dní schnúť. Potom ju 
zasaďte do novej nádoby, ktorá by mala 
byť o niečo väčšia ako tá pôvodná. ,,neza-
lievajte ju hneď, ale najprv ju nechajte využiť 
vlhkosť uchovanú v novom substráte. zalie-
vajte ju zhruba po 10 – 14 dňoch,“ odporúča 
Daniel Brychta z Hornbachu.

VýžiVa 
Kaktusom väčšinou stačí výživa zo 
substrátu a pri pravidelnom presádzaní 
ich nie je potrebné hnojiť. Škodí im malý 
prísun živín, ale aj príliš veľký. Pokiaľ 
chcete kaktusy prihnojiť, použite špe-
ciálnu zmes živín s dostatkom draslíka 
a malým množstvom dusíka. Správne 
substráty dostanete aj v projektových 
marketoch Hornbach. Viac nájdete na 
wwww.hornbach.sk.

Reko z materiálov Hornbach

Foto: Hornbach

minútach prebytočnú vodu z misiek vylejete,“ 
vysvetľuje Daniel Brychta, odborník na 
kaktusy a sukulenty z marketov Horn-
bach. Aby ste problémom so zálievkou 
predišli, zasaďte ich vždy s dostatočnou 
drenážnou vrstvou: na dno hrubý piesok 
alebo štrk, potom substrát zmiešajte 
s pieskom alebo minerálnou drťou. K do-
daniu dostatočnej vlahy môže byť vhodné 
aj ranné rosenie. 

ideáLNe miesto
Správne umiestnenie je pre kaktusy a su-
kulenty skutočne kľúčové. Aby boli zdravé 
a dobre rástli, umiestnite ich na suché 
miesto. Dôležitý je aj dostatok priameho 
slnečného svetla. Ich ideálne miesto je na 
juhu alebo juhovýchode. Dajte však pozor 
na to, aby ste kaktusy nespálili a v období 
vegetácie ich pokojne trochu zatieňte. 
,,pokiaľ máte kaktusy na balkóne, terase ale-
bo záhrade, nesmie dôjsť k ich premokreniu 
pri daždi,“ upozorňuje Daniel Brychta.

Vhodné obdobie na zimovanie kaktusov je 
už jeseň. Zimujú pri teplotách 8 – 12 °C. 
Prestaňte ich zalievať a preneste ich do 
chladnejšej miestnosti. Na jar ich dajte do 
tepla a nechajte, aby sa pozvoľna prebudili. 
Až si vytvoria nové tŕne, zalievajte ich 
vlažnou vodou. V lete kaktusy prestávajú 
rásť. V tomto období ich zalievajte opatrne, 
pretože sú vystavené parnému slnku. Pri 
zastavení rastu totiž spotrebúvajú vodu 
v pletivách pomaly, takže skutočne dbajte 
na to, aby neboli premočené. Tým predíde-
te tomu, aby korene rastlín začali hniť. 

kaktusy a 
   sukulenty – 
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DOMOV 
KVaLitNého VíNa

vyrobenému vínu punc čistoty so zacho-
vaním odrodovosti.

VýbeRoVé VíNa
Rada vín Special Collection je výberovou 
kolekciou vinárstva Ostrožovič. Je určená 
pre privátnu klientelu a vybrané gastro 
prevádzky. V tejto kolekcii nájdete tokaj-
ské odrody vín a obľúbené cuvée Víno 
kráľovnej Alžbety a Hankove. Štyri vína 
z tejto kolekcie boli aktuálne ocenené na 
58. ročníku medzinárodnej súťaže  
v Ľubľane zlatou medailou.

Ich vína každoročne oceňujú zlatom na 
svetových vinárskych súťažiach, ktoré sa 
konajú pod záštitou OIV (Organizácia pre 
vinič a víno). Zo zlatých medailí spomeň-
me aspoň ocenenia slamového muškátu 
žltého. Ten priniesol zlato z Moldávie, 
amerického Finger Lakes, ktorý je okrem 
iného aj najväčšou benefičnou vinárskou 
výstavou na svete, ako aj veľmi cenené 
zlato z renomovanej vinárskej súťaže 
VINALIES PARIS.

Z MALEJ RODINNEJ FIRMy VyBUDOVALI OSTROžOVIČOVCI 
STABILNé VINáRSTVO, KTORé Má 26-ROČNú TRADíCIU  
A PôSOBí NA SLOVENSKOM TOKAJI OD ROKU 1990. 

Je to vinárstvo s celým uzavretým 
kruhom dopestovania hrozna vo 
vlastných vinohradoch, modernej 

výroby vína, ochutnávok v tokajskej piv-
nici a ubytovania priamo u vinára. Ostro-
žovičovci obrábajú 55 hektárov vlastných 
rodivých tokajských viníc systémom 
integrovanej produkcie, ktorá je šetrná 
k ľuďom aj k prírode. Ručný zber hrozna 
garantuje individuálny prístup a termín 
oberačiek určuje až kvalita a vyzretosť 
hrozna. 

Šetrný spôsob spracovania hrozna tokaj-
ských odrôd furmintu, lipoviny a muškátu 
žltého modernými technológiami dodáva 
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O zlatých veľkých vínach je možné rozprá-
vať aj dlhšie. Medzinárodne úspešným je 
aj furmint, cibébový výber zo špeciálnej 
edície, vyrobený k 25. výročiu založenia 
firmy. Doniesol zlato z Chisinau Wines 
a zo Španielska (Baccus Madrid). 

Takýchto vín na Slovensku nie je veľa. Po-
kiaľ máte chuť ochutnať tieto naozajstné 
prírodné skvosty, dotvorené citlivou ľud-

skou rukou, vinári z vinárstva Ostrožovič 
sú vám celoročne k dispozícii. 

Zažiť aj ochutNať
Klasické tokajské vína vyrábajú Ostrožo-
vičovci stáročiami overenými postupmi 
vrátane ručného zberu cibéb. Cibéby sú 
botrytické hrozienka, ktoré sú základom 
výroby pravých tokajských výberových 
vín, nerodia sa vo viniciach na Tokaji kaž-
doročne a sú veľmi vzácnou surovinou.  
V pol kilometra dlhej tokajskej pivnici 
v areáli vinárstva vo Veľkej Tŕni máte 
možnosť počas celého roka vidieť a zažiť 
atmosféru ich zrenia a, samozrejme, aj 
ochutnať budúce slávne vína. 

 „vytvorili sme celé zázemie pre cesty za 
vínom,“ hovorí Jaro Ostrožovič a dodáva: 
„sme radi, keď ľudia, ktorí majú radi víno, 
prídu a vidia, koľko práce je za každou vyro-
benou fľašou.“

Môžete sa prejsť aj vinohradmi. V niekto-
rých sa robia postreky feniklovým olejom 

s maceráciou bylín, ktoré zvyšujú odol-
nosť rastlín voči chorobám. 

„v našej pivnici môžete ochutnať vína, ktoré 
inde nenájdete. vybudovali sme aj pekné uby-
tovanie, takže po degustácii môžete stráviť 
noc priamo vo vinárstve,“ dopĺňa Jaro 
Ostrožovič.

Ak teda chcete zažiť oázu pokoja a 
ochutnať tieto skvosty, tak neváhajte. 
Objednávky vín a akcií na Tokaji môžete 
na telefónnych číslach  0908 996 040 a 
0908 996 042.

Reko v spolupráci s J&J Ostrožovič

Foto: J&J Ostrožovič
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VOľAKEDy SI DOVOLENKU 
V THAJSKU MOHLI DOVOLIť 
LEN Tí BOHATší, KTORí HľA-
DALI V ZIME EXOTIKU A Pá-
LIVé SLNKO NAD OBZOROM. 
DNES JE THAJSKO DESTINá- 
CIOU, KTORá JE VyHľADá-
VANá MEDZI CESTOVATEľMI 
Z CELéHO SVETA, DOSTUPNá, 
PRíJEMNá A URČENá NA 
úTEK KEDyKOľVEK. AK SPOJí-
TE POZNáVANIE TEJTO KRAJI-
Ny S PRíJEMNÝM ODDyCHOM 
NA ČAROVNÝCH PLážACH, 
URČITE NEUROBíTE CHyBU.

AJ TÝMTO VáS ZLáKA...



133

Turisti často označujú domácich oby-
vateľov za príjemných, usmiatych 
a vždy nápomocných. Ak vycestu-

jete do Thajska, aj vy sa o tom ľahko pre-
svedčíte. Až sa vám bude zdať, že domáci 
nemajú žiadny problém, stačí si užívať 
prítomnú chvíľu a slnečný deň. Bonusom 
pre všetkých cestomilov je aj fakt, že žiť 
v thajských bahtoch je omnoho výhodnej-
šie, ako sa stravovať v eurách.

budhu NemožNo uRaZiť
Thajsko je plné budhizmu, neopozeraných 
chrámov, duchovna, atmosféry, ktorá 
dokáže pohltiť nejedného kresťana aj ate-
istu. Mumifikovaný mních, ktorého telo 
sa ani po desiatkach rokov nerozložilo, 
chrám s vysokou vežou dýchajúci tichom, 
socha zlatého levitujúceho Budhu či 
najstarší a najväčší chrám Bangkogu Wat 
Pho – to je len malý výpočet toho, čo je 
pre Thajsko charakteristické. Krivé slovo 

na Budhu si radšej rozmyslite, rovnako si 
ani nedovoľte uraziť kráľa. Mimochodom, 
vedeli ste, že thajský kráľ je najdlhšie 
vládnucim kráľom sveta? 
Thajsko, najväčší exportér ryže, je jediná 
krajina juhovýchodnej ázie, ktorá nikdy 
nebola kolonizovaná a ani nebola obsade-
ná. Pôvodný názov Siam bol nahradený 
názvom Thai Land pri príležitosti zruše-
nia otroctva. 

Noc a deň V baNgKoKu
Hlavné mesto Bangkok láka každoročne 
milióny turistov. Až dve tretiny z nich sa 
nejakým spôsobom stretnú v bývalom 
Siame so sexturizmom. Podľa dostupných 
štatistík z roku 2012 navštívilo Thajsko 
24 miliónov turistov, z toho 60 percent 
mužov, z ktorých takmer dve tretiny 
ochutnali aj zážitok s thajskou prosti-
tútkou. „Mnoho prostitútok živí svojím 
zamestnaním celé rodiny,“ prezrádza Juraj 

Uvíra, výkonný riaditeľ CK Victory Travel, 
ktorý v ázii žil niekoľko rokov. Večerná 
návšteva nemravnej štvrte Patpong neod-
mysliteľne patrí k Bangkoku, hlavnému 
mestu hriechu. 

Okrem večerného ruchu veľkomesta 
turisti radi zamieria na plávajúci trh, 
nechajú sa uniesť vyhliadkami na mesto 
ponorené do smogového oparu, zláka ich 
chutná domáca kuchyňa. Tradičné thajské 
cestoviny a čerstvé, výnimočne chutné 
ovocie sú delikatesy, bez ochutnávky 
ktorých by ste Thajsko nemali ani opustiť. 
Gurmáni hodujú pri morských plodoch 
a exotických chutiach a koreninách. Mno-
ho popredných šéfkuchárov sa sťahuje do 
Bangkoku, aby ponúklo ešte väčší pôžitok 
z takzvaného „foodgasm“, gastronomické-
ho orgazmu. Michelinových hviezd je na 
thajskom nebi požehnane.
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VedeLi ste, že:

 THAJČINA Má 5 TóNOV A JE JEDNÝM Z NAJťAžšíCH JAZyKOV?
 žE KAžDÝ MUž V THAJSKU SA MUSí NA NEJAKú DOBU STAť MNíCHOM?
 THAJSKO JE VÝZNAMNÝM EXPORTéROM CíNU?
 V KRAJINE JE 27 000 CHRáMOV (VATOV)?
 V BANGKOKU SA REALIZUJE NAJVIAC OPERáCIí Z MUžA NA žENU?



pLáže, pLáže, pLáže
Azda najslávnejšou, ktorú preslávil film 
Pláž s oskarovým hercom Leonardom 
Di Capriom, je pláž na ostrove Phi Phi 
neďaleko turisticky obľúbeného Phuketu. 
Je treba povedať, že Thajsko má skutoč-
ne nádherné pláže, s pieskom bielym 
ako tá najčistejšia múka a priezračnou 
vodou, v ktorej sa odráža modrá oblo-
ha a sem-tam biele mraky. Sú pláže, na 
ktorých si budete široko-ďaleko užívať 
súkromie. V šume paliem a výnimočného 
ticha nájdete na obľúbených ostrovoch 
božský pokoj. „Atraktívne pre turistov sú aj 
fakultatívne výlety. jazda na slonoch, show 
s kobrami, kanoistika v džungli nepoškvrne-
ným národným parkom v krásnych kaňonoch, 
ale aj po morských alejach mangrovníkového 
pralesa – to sa dá zažiť napríklad na ostrove 
krabi a bambusovom ostrove Hong. odtiaľto 
sa autobusom dostanete až do Malajzie na 
ostrov penang, kde vás v meste georgetown 
očarí koloniálna atmosféra a kozmopolitné 
ulice,“ odkrýva rozdiely medzi jednotli-
vými časťami Thajska a jeho susedmi J. 
Uvíra, dlhoročný sprievodca.

Keď sa RiNgom oZýVajú 
úDERy
Kto by aspoň z televízie nepoznal thajský 
box a kickbox... V Thajsku sa počas zá-
pasov postavia proti sebe nielen dospelí 
muži, ale aj ženy a mladí chlapci. S akou 
vervou a odvahou sa púšťajú do ringu, 
odovzdanosťou a túžbou vyhrať je občas 

až obdivuhodné. Večerné zápasy známych 
i neznámych mien, ktoré otvárajú predko-
lá bitiek mladíkov a žien patria na ostro-
voch k spoločenskému programu. Iskrivá 
atmosféra s teplým morským vánkom vás 
prenesie mimo realitu. „v súčasnosti po-
pulárne sú tematické zájazdy. všetci sa chcú 
líšiť a zažiť niečo dobrodružné, dokonalé, 
prosto iné. tréningy thajského boxu a kickbo-
xu s rozličnou obtiažnosťou kombinujú šport 
s dobrodružstvom. zájazdy navyše ponúkajú 
oddych na luxusných plážach. dokopy ide  
o zážitok, ktorý len tak hocikto nezažije. to je 
lákavé,“ vysvetľuje odborník na cestovanie. 

s ceLebRitami Na Koh samui
Vysnívané teplo a prímorská atmosféra 
sú na dosah. Pár hodín v lietadle a ste na 
ostrove, ktorý je rušný, plný turistov, no 
pri odbočení do tej správnej uličky vám 
ukáže doslova raj na zemi. Prenajať si skú-
ter a voziť sa po jednotlivých atrakciách je 
tým najjednoduchším spôsobom, ako si 
vychutnať dovolenkový vietor vo vlasoch 

a pôžitkárske ničnerobenie. Návšteva 
budhistického chrámu, prechádzka po 
nábreží rušného prístavu, chutný obed na 
trhovisku, kokosový drink pri pozorovaní 
jemne sa kolísajúcich vĺn alebo luxusný 
oddych pri mixovaní DJ-a na pohodlných 
posteliach s baldachýnom – na tomto 
malom ostrove v Juhočínskom mori sa dá 
toho stihnúť naozaj veľa. Sem chodia od-
dychovať Beckhamovci, Robbie Williams 
či Sven Goran Erikkson, ktorí majú svoje 
vily v palmových lesoch na úpätí kopcov 
na Koh Samui.

Luxusné rezorty s nekonečným bazénom, 
priezračné vody a očarujúce pláže sú 
lákadlami ostrova, ktorého neďalekým 
susedom je Ko Phangan, preslávený Full 
Moon Party. Počas splnu mesiaca sa 
thajský ostrov Ko Phangan zaplní davmi 
tancujúcich ľudí, ktorí sa zabávajú až do 
svitania. Vychýrená zábava sa deje každý 
mesiac a je populárna predovšetkým 
medzi mladými cestovateľmi.

Reko v spolupráci s CK Victory Travel
Foto: CK Victory Travel
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01 Thajsko láka plážovou krásou.

02 Chrámy na ostrove Koh Samui navšte-

vujú mnohí turisti.

03 Plávajúce trhy v Bangkoku.

04 V Thajsku je stále čo obdivovať.

05 Architektúra, kultúra a náboženstvo sú 

pre našincov atraktívne.



VAžENí ČITATELIA,
každý, kto si predplatí alebo predĺži predplatné, bude zaradený do 
losovania v ďalšom kole predplatiteľskej súťaže o zaujímavé ceny. 

V tomto kole predplatiteľskej súťaže sme vylosovali troch 
výhercov, ktorí získavajú uvedené ceny:

1. CENA:  Ratanové kvetináče PENTOLA (2 ks) v hodnote 138 €
 získava judita galgóczyová, Krišovská Liesková, 
2. CENA:  Vileda Steam Mop v hodnote 72 €
 získava ing. branislav bezák, bratislava,  
3. CENA:  slnečník SUMMER šedý v hodnote 43 €
 získava bc. dávid hrončok, Zvolen.

Každý, kto si predplatí, alebo predĺži predplatné, bude zaradený 
do zlosovania v ďalšom kole predplatiteľskej súťaže.

Bez odoslania požadovaných údajov na adresu redakcie nie je možné 
objednávku predplatného akceptovať. 

Vyplnený kupón a predplatné zašlite na adresu:  perpes, s. r. o., 
cabajská 28, 949 01 Nitra. 

Predplatné môžete objednať aj vyplnením objednávky na stránke 
www.domabyvanie.eu alebo e-mailom na adresu 
redakcia@domabyvanie.eu. 

Objednávku môžete odovzdať aj priamo na každej pošte alebo 
doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo telefonicky na  
č. 02/5441 8102, 544 8091, 4524 8213.  

Na základe objednávky bude vystavená faktúra, prípadne 
zaslaný U –poukaz – podľa požiadavky.

áno, záväzne si objednávam predplatné časopisu dom a býVaNie.
Dvojročné predplatné (8 čísiel) za 10,40 eur                                               
Ročné predplatné (4 čísla) za 5,20 eur                                                      
Označte číslo, od ktorého vám bude zaslané predplatné časopisu
Krížikom označte dĺžku predplatného.    

Fyzická osoba/meno a priezvisko:.........................................................................................................................................................................................
Právnická osoba/názov firmy:................................................................................................................................................................................................
IČO/IČ DPH:.................................................................................................................................................................................................................................
Ulica a číslo..................................................................................................................................................................................................................................
Obec, PSČ:....................................................................................................................................................................................................................................
Telefón/e-mail:...........................................................................................................................................................................................................................
Číslo SIPO:....................................................................................................................................................................................................................................
Bankové spojenie/číslo účtu:..................................................................................................................................................................................................

Dátum:....................................*Podpis:.................................................................................................

* Svojím podpisom dávam až do písomného odvolania súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy. údaje budú použité na vlastné marketingové aktivity 
a služby pre všetky produkty  a médiá vydavateľstva Perpes, s. r. o. 

            

Výhercom predplatiteľskej 
súťaže úprimne gratulujeme!



www.sapho.sk

Sapho je synonymom pre kvalitné 
vybavenie kúpeľne, nech už máte radi 
akýkoľvek štýl .
Navštívte niektorý z našich showroomov 
alebo webové stránky a vaše predstavy 
dostanú úplne reálnu podobu.
Napíšte si o katalóg plný noviniek a tipov 
pre rok 2016!

Krása
       je v detaile

KÚPEĽNE
OD ČESKÉHO
VÝROBCU
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J&J Ostrožovič, 076 82  Veľká Tŕňa 233, +421 908 996 040, nakup@ostrozovic.sk, www.ostrozovic.sk, www.facebook.com/ostrozovic

rada vín special collection je výberovou kolekciou firmy ostrožovič. je určená pre privátnu klientelu a vybrané gastro pre-
vádzky. v tejto kolekcii nájdete tokajské odrody vín a obľúbené cuvée víno kráľovnej Alžbety a Hankove. zobrazené vína 
boli aktuálne ocenené na 58. ročníku medzinárodnej súťaže v ljubljAne zlatou medailou! vyrobené z vlastných viníc!
túto kolekciu môžete objednať priamo na www.ostrozovic.sk/eshop s doručením v sr do 2 pracovných dní grátis. 
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