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Zimné obdobie býva plné kontrastov. V nehostinnom čase sa tešíme z bohatstva  
a veselosti zimných sviatkov a fašiangov, ticho zasneženej krajiny sa strieda  
s radostným smiechom, zimu a mráz vonkajšieho sveta nahrádza ozajstné teplo 
domova, práve teraz nesmierne potrebné a dôležité.

Puto k domovu v zime silnie, miesto, kde sme doma, sa pre nás stáva útočiskom, 
spája sa nám s pohodlím a pokojom. Aby však bola idylka dokonalá a nerušená, 
je potrebné sa o svoje bývanie vo zvýšenej miere starať. V aktuálnom vydaní ča-
sopisu Dom a Bývanie vám poradíme, ako to urobiť čo najlepšie a najvýhodnejšie. 
Na nasledujúcich stranách sme pre vás pripravili veľa zaujímavých a podnetných 
článkov. Veríme, že vás potešia a inšpirujú počas dlhých zimných chvíľ v náručí 
domova.

Prajeme vám príjemné čítanie  
a harmonické bývanie aj v novom roku.
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Malý útulný jednopodlažný 
drevený dom v malebnom 
prostredí severných Čiech. 
Znie to ako romantická 
idylka a aj ňou je. Majiteľ 
vsadil na ekologickú podobu 
stavby a na veľkom pozemku 
sa tak uvelebil neveľký dom, 
ktorý nažíva v symbióze so 
svojim prostredím.  

Dom
v harmónii s prírodou
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Majitelia tejto drevenice sa po 
rokoch prežitých v panelovom 
dome rozhodli presťahovať do 

vlastného bývania, ktoré by im poskyto-
valo okrem väčšieho súkromia aj viac sln-
ka a väčší počet dní, ktoré by mohli tráviť 
vonku. Ideálny pozemok našli neďaleko 
severočeského mestečka Turnov. Majitelia 
si dom od začiatku predstavovali ako indi-
viduálne navrhnutý projekt. Veľkosť domu 
vychádzala v pôvodných predstavách na 
približne 120 metrov štvorcových úžitko-
vej plochy. Vzhľadom k pomerne veľkej 
výmere pozemku a jeho minimálnemu 
sklonu sa predpoklady nakoniec aj potvr-
dili. Investor však nemal jasnú predstavu 
o konštrukčnom riešení domu. Po niekoľ-
kých konzultáciách s architektom Pavlom 
Šmelhausom vyplynulo, že drevená stavba 

bude ideálnym riešením. „Asi najzávaž-
nejším argumentom ľahkej drevostavby 
oproti ťažkej silikátovej konštrukcii je en-
vironmentálny prínos. Okrem významné-
ho podielu použitia dreva ako obnoviteľ-
nej suroviny, je ďalším faktorom aj úspora 
na celkovej hmotnosti stavby,“ objasňuje 
výber riešenia domu Pavel Šmelhaus. Po 
spracovaní architektonickej štúdie bolo 
treba spresniť technické riešenie stavby. 
Z dôvodu zníženia podielu železobetó-
nových konštrukcií sa architekt rozhodol 
nahradiť tradičnú podkladovú dosku dre-
venou zaizolovanou konštrukciou. Podľa 
informácií výrobcu skeletu išlo o prvú 
aplikáciu podobného riešenia v Čechách. 
„Pravidlo „čím viac betónu, tým lepšie“ 
medzi stavebníkmi bohužiaľ ešte stále pla-
tí. O funkčnosti navrhnutého riešenia ale 

Základné údaje o stavbe:

Architekt:  

Ing. arch. Pavel Šmelhaus

Dispozičné riešenie :  

4+1,obývacia izba oddeliteľná, 2x kúpeľňa 

s WC, komora/tech. miestnosť, zastrešená 

terasa, samostatná dvojgaráž so skladom

Úžitková (vykurovaná) plocha domu: 

117m2

Zastavaná plocha: 131 m2

Plocha pozemku: 1312 m2

Ročná spotreba el. energie: 

9 470 kWh = 81kWh/ m2
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čuje vetranie počas teplých dní. Obývacia 
izba s krbom a originálnym nábytkom 
je oddeliteľná od ostatných miestností 
v dome. Toto riešenie vzišlo zo skúsenos-
tí, ktoré hovoria, že obývačka je v letných 
mesiacoch využívaná podstatne menej ako 
terasa. V chladnej zóne orientovanej na se-
ver, ale s oknami na východ a juhozápad, 
sú umiestnené spálne s kúpeľnou, z ktorej 

je krásny výhľad na neďaleký Ještěd. Ar-
chitektonicky prepracovaný objekt je síce 
čiastočne zapustený do terénu, ale to ani 
pri najmenšom nebráni výhľadu z domu. 
Vonkajšia fasáda je obložená červeným 
cédrom, ktorý má vynikajúce vlastnosti 
a na rozdiel od tropických drevín pôsobí 
v tuzemskom prostredí omnoho priro-
dzenejším dojmom. Drevo je použité aj 

neboli pochybnosti, pretože na podobnom 
princípe bola postavená aj Česká antarktic-
ká stanica,“ vysvetľuje architekt. Prízemný 
dom s kombináciou plochej a pultovej stre-
chy je nakoniec čistou drevostavbou z OSB 
dosiek a lepených hranolov, z ktorých 
mnohé našli vizuálne uplatnenie v inte-
riéri aj exteriéri, či už ako stĺpy, trámy ale-
bo nosníky. Izolácia dielcov je z vnútornej 
strany doplnená drevovláknitou izoláciou, 
ktorá má za úlohu, vďaka vyššej tepelnej 
kapacite, stabilizovať vnútorné prostredie 
a vyrovnávať výkyvy teplôt. 

S výhľadom na hory

Štúdiu objektu poňal Šmelhaus originál-
nym spôsobom. Namiesto toho, aby do 
daného obdĺžniku umiestňoval jednotlivé 
izby, zoraďoval imaginárne miestnosti op-
timálne k sebe, a tak vznikol členitejší, ale 
o to účelnejší pôdorys domu s minimom 
vnútorných komunikácií. Väčšina izieb tak 
má okná na juh a západ, kde je najatrak-
tívnejší výhľad do údolia. Najdôležitejším 
priestorom domu je kuchyňa s jedálňou 
a zastrešenou terasou. Tento dominantný 
prvok je orientovaný v osi východ-západ 
a prevyšuje ostané miestnosti. Výrazná 
pultová strecha, zdvihnutá smerom na juh, 
prepúšťa do interiéru ranné slnko a uľah-



na terase pri dome a vstupnom schodisku. 
V týchto prípadoch ide o massarandubu, 
ktorá je pre tento prípad ideálnym rieše-
ním, ale bohužiaľ nie je európskymi drevi-
nami nahraditeľným materiálom.

Už počas výstavby sa prejavila opodstat-
nenosť odvetrávanej fasády. Dom sa cez 
steny výrazne prehrieval vplyvom tepla, 
čomu zabránila vzduchová medzera pod 
obkladom. Kvôli zložitosti a investičným 
nákladom sa majitelia rozhodli nahradiť 
pôvodne zamýšľaný systém teplovzdušné-
ho kúrenia za jednoduchšie elektrické sá-
lavé vykurovanie a vetranie prirodzeným 
spôsobom. Ročné náklady na elektrinu sú 
tak približne tisíc eur. Občasné použitie 
krbu je skôr zábavou a spríjemnením zim-
ných mesiacov ako energetickou nutnos-
ťou. Objekt rodinného domu je zaradený 
medzi vybrané domy a dlhodobo v ňom 
prebieha meranie teploty a vlhkosti. 

Počas celej doby príprav a realizácie samot-
nej stavby sa všetko prispôsobovalo mini-

malizovaniu objemu použitých hmôt a ich 
nákladnému premiestňovaniu. Na malých 
stavbách to nie je vždy zvykom. Po spočí-
taní všetkých hodnôt vychádza hmotnosť 
samotnej drevostavby, bez základovej kon-
štrukcie a štrkového zásypu na streche, 
na 41 ton. Veľmi úsporné základy domu 
predstavujú 63 ton. Počas stavby bolo na 
miesto jej realizácie dodaných celkovo 375 
ton materiálu, z čoho teda samotná dre-
vená stavba predstavuje iba 11%. „Dá sa 
odhadnúť, že silikátová stavba podobných 
parametrov by bola asi šesťkrát ťažšia a bo-
lo by nutné doviezť až 520 ton materiálu,“ 
hovorí architekt. Potenciálna energetická 
úspora spojená s dopravou a výrobou sta-
vebných materiálov je teda úplne zrejmá  
a hovorí jasne v prospech ľahkej drevo-
stavby.    

Henrich Varga

Foto: Robert Žákovič
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Ekológia je v dnešnej dobe často sklo-
ňovaný pojem. Čo vlastné zname-
ná? Ekológia skúma vzťahy medzi 

organizmami a životným prostredím. Po-
znanie základných ekologických princípov 
a zákonitostí je nutné pre zachovanie prí-
rodnej rovnováhy; nutné pre trvalú exis-
tenciu zdravej a produkčnej krajiny. A prá-
ve tieto princípy vie Zelená stavba skĺbiť 
do riešenia vášho bývania. Prečo nenechať 
prírodu pracovať vo váš prospech a záro-
veň ju akceptovať a byť jej súčasťou bez 
deštrukčných zásahov. 

Je čas 
na zelené bývanie 
Nízkoenergetické montované domy

Zelené bývanie prináša nový pohľad na moderné a inovatívne 
riešenie bývania. Spája sa s komfortom, kvalitou, ekológiou  
a úsporou. A také sú aj nízkoenergetické montované domy, 
ktoré ponúka značka Zelená stavba.
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Úspora energie a nákladov

Nízkoenergetické montované domy pri-
nášajú vysoké úspory energie, a teda aj 
vašich nákladov na prevádzku nehnuteľ-
nosti. Zelená stavba prináša riešenia, kto-
ré sú šetrné k prírode a zároveň naplno 
vy-užívajú základne prírodné zákonitosti 
v prospech majiteľa domu. Úspora ener-
gie je zaručená komplexným využitím sl-
nečnej energie vďaka správnej orientácii 
jednotlivých miestností pri dispozičnom 
riešení rodinného domu. Jednoducho sln-
ko pracuje pre vás. Obytné miestnosti sa 
umiestňujú na slnečné svetové strany tak, 
aby ste v čase aktívnej časti dňa boli núte-
ní použiť čo najmenšiu spotrebu energie, 
či už na vykurovanie alebo osvetlenie. Na-
opak v čase vášho odpočinku vám správ-
na orientácia oddychových miestností 
zabezpečí príjemnú teplotu pre spánok  
a rekonvalescenciu. Okrem slnečnej ener-
gie nízkoenegetické montované domy od 
Zelenej stavby aktívne pracujú a využíva-
jú aj ostatné obnoviteľné zdroje, ako na-
príklad geotermálna energia alebo drevo, 
ktoré je obnoviteľným stavebným materi-
álom.

Drevo ako obnoviteľný zdroj

Základným stavebným materiálom nízko-
energetických montovaných domov je prá-
ve spomínané drevo. Drevo je obnoviteľný 
stavebný materiál, ktorý je prirodzene 
rozložiteľný a jednoducho sa dá opätovne 

spracovať a použiť. Použitie tohto prírod-
ného stavebného materiálu zároveň priná-
ša dodatočnú hodnotu v komforte bývania 
pre majiteľa montovaného domu. Vďaka 
jeho menším rozmerom oproti klasické-
mu stavebnému materiálu - tehle - majiteľ 
domu získa väčšiu vnútornú úžitkovú plo-
chu rodinného domu.

Komfort pri rýchlosti výstavby

Ďalšou prednosťou stavby nízkoenerge-
tických montovaných domov z dreva je 
rýchlosť výstavby. Tento komfort je vý-
znamnou výhodou montovaných domov. 
Každý budúci majiteľ rodinného dom je 
netrpezlivý a rád by ho užíval už zajtra. 
Práve nízkoenergetické montované domy 
sú riešením ako bývať v novom, moder-
nom a komfortnom rodinnom dome za 
pár mesiacov. Oproti klasickým riešeniam 
ušetrí majiteľ až niekoľko mesiacov času, 
ktorý je dnes veľmi vzácny. Táto rýchlosť 
výstavby prináša zároveň nové možnosti 
na rýchlejšie a jednoduchšie prefinanco-
vanie výstavby rodinného domu cez úve-
ry od bánk. Tie vzhľadom na fakt, že ide  
o budúcu nehnuteľnosť, ktorá je ešte 
len vo výstavbe, a reálne klient zakladá  
len rozostavanú nehnuteľnosť, pristupujú 
ku klientovi opatrnejšie a vyžadujú jeho 
vyššiu spoluúčasť na financovaní až do
úplného dokončenia rodinného domu. Pre 
majiteľa znamená rýchla výstavba rodin-
ného domu jednoduchšie získanie väčšie-
ho množstva finančných zdrojov už v prie-

behu jeho výstavby, teda má viacnásobný 
efekt na rýchlosť prefinancovania celej vý-
stavby nízkoenergetického montovaného 
domu.

Životnosť montovaných domov

Vo vyspelých krajinách ako Švédsko, Nór-
sko, Fínsko či Kanada je podiel nízkoener-
getických montovaných domov na celko-
vom množstve nehnuteľností až  80-90%. 
Tieto krajiny sú vzorom pre mnohé ostatné 
nielen v tejto oblasti. Ak sa pozrieme aj do 
našej histórie, zistíme, že pravoslávne dre-
vené kostolíky na východe vydržali stov- 
ky rokov. Nízkoenergetické montované 
domy, ktoré ponúka Zelená stavba, sú 
vhodné aj do veterných a snehových oblas-
tí. Sú kvalitne zmontované a konštruova-
né sú tak, aby bez poškodenia prežili naše 
poveternostné podmienky. 

Konečná cena nízkoenergetic-
kých montovaných domov

Pri murovaných domoch sa v 90 percen-
tách prípadov počas výstavby kalkulova-
ná cena zvýši. Pri montovaných domoch, 
ktorých dielce sa vyrábajú na milimeter 
presne a výstavba trvá necelé tri mesiace, 
sa veľa dôvodov na zvýšenie ceny neobjaví. 
Zákazník sa môže spoľahnúť na kalkulova-
nú cenu s minimálnymi odchýlkami ako 
konečnú. 

Je čas na zelené bývanie

Práve jeseň je ideálny čas na pohrávanie sa 
s myšlienkou o výstavbe rodinného domu. 
Budúci majiteľ má pár mesiacov na doko-
nalé premyslenie a odkonzultovanie kaž-
dého detailu svojho vysnívaného rodinné-
ho domu s projektantom a stavebníkom. 
Zelená stavba prináša komplexný pohľad 
na výstavbu nízkoenergetického monto-
vaného domu od prvotnej myšlienky, cez 
štúdie a projekt až po samotnú výstav-
bu domu. Je rozhodujúce od prvej chvíle 
myslieť ekonomicky, inovatívne a ekolo-
gicky, aby ste využili každú príležitosť a 
výhodu nízkoenergetického domu vo váš 
prospech. 
 
Redakcia a Zelená stavba

Foto: archív redakcie





NOVINKA!      Rýchlo, presne, bez malty

ODESKÁ
Odeská 52
Bratislava, 851 02
tel.č.: 02/45248167

NITRA
Vinárska 1
Lužianky 951 41
tel.č.: 037/7783209 

tehla 
POROTHERM Profi

montážna pena 
ZADARMO

DVOJKRÍŽNA
Dvojkrížna 55
Bratislava, 851 02
tel.č.: 02/45522866

STAVITEĽSKÁ
Staviteľská 7
Bratislava, 831 04
tel.č.: 02/49272468

KOLÁROVO
Reviczkého 37
Kolárovo, 946 03
tel.č.: 035/7771986

e-mail: 
info@tyrex.sk, 

     Výhody:

  Pena DRYFIX = ľahká a pohodlná manipulácia

  Murovanie bez miešačky = nižšie náklady na vybavenie stavby

  Superrýchle murovanie = úspora času až 50 % oproti klasickému spôsobu

  Použitie do -5 °C = možnosť murovať aj  v zimných mesiacoch

  Murivo bez malty = odstránenie tepelných mostov  v ložnej škáre

  DRYFIX systém = rýchlo, jednoducho, presne a bez miešačky

www.tyrex.sk

www.porotherm.sk



Atraktívna vila pri Lisabone 
a nová technológia v architektúre
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Pre fasádu samostatného rodin- 
ného domu v luxusnom a ex-
kluzívnom prostredí na pred-
mestí Lisabonu sa použil ma-
teriál DuPont™ Corian , ktorý 
povýšil toto exteriérové riešenie 
na špičkový dizajn a dodal stav-
be jedinečnú zmes charakteru  
a osobitosti. Architekt sa v tom-
to prípade odpútal od použi-
tia tradičných materiálov a na 
vytvorenie obvodového plášťa 
využil tento pevný hi-tech povr-
chový materiál. 

slednom čase často robia fasády budov.“  
Týmto spôsobom bol použitý napríklad  
v hoteli Seeko‘o vo francúzskom Bordeaux 
alebo v Kongresovom paláci v Abidjanu na 
Pobreží Slonoviny. Na ich vonkajšie plášte 
ho bolo spotrebovaného v prvom prípa-
de celkom 1000 m2 a v druhom 8000 m2.  
 
Architekt Duarte Pinto Coelho pokračuje: 
„Rozhodujúce boli požiadavky projektu. 
Bolo potrebné čo najviac znížiť nároky na 
údržbu, chceli sme jednotnú, monolitic-
kú štruktúru a kompaktnú hmotu, ktorá 
by umocnila vzhľad veľkej „slepej“ steny, 
zvislé spoje 1,8 x 1,8 metra, jednoduchú  

Dôvodom použitia tohto materiálu 
pre vonkajšie účely sú jeho pri-
rodzené vlastnosti a možnosti. 

Je možné z neho vyrábať panely podľa 
priania zákazníka (dokonca aj v bezšvíko-
vom variante), je veľmi hladký, neporézny  
a homogénny a skvele odoláva poveter-
nostným vplyvom a UV žiareniu. Navyše 
sa z neho dajú rýchlo a ľahko odstraňovať 
sprejerské nápisy. Autor projektu, archi-
tekt Duarte Pinto Coehlo, hovorí: „Použil 
som DuPont™ Corian  takmer náhodou. 
Zákazník si ho prial pre obloženie ku-
chyne a kúpeľne. Tak som skúmal jeho 
možnosti a zistil som, že sa z neho v po-
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inštaláciu a špeciálny, nevtieravý vzhľad. 
Všetky tieto nároky dokonale splnil mate- 
riál  DuPont™ Corian . Zvažovali sme aj  
iné varianty liaty alebo panelový betón, 
veľké kamenné dosky alebo iné tradičné 
riešenie, ale výsledkom by bola fasáda,  
akú nájdete skoro na všetkých domoch, 
bez toho pozoruhodného charakteru, 
ktorý sme chceli docieliť.“ 
 
„Inštalácia dosiek bola presne taká, akú 
sme očakávali. Rýchla, čistá, veľmi pres-
ná a vysoko profesionálna (v prevedení 
portugalskej firmy Materfut). Z technic-

kého hľadiska sme chceli vytvoriť dobre 
odvetranú fasádu s výbornými tepelne 
izolačnými vlastnosťami po celej von- 
kajšej ploche. Použitý materiál odráža 
slnečné svetlo, znižuje tepelnú zotrvač-
nosť budovy a vďaka svojej farbe (Glacier 
White) navyše zvyšuje estetickú kvalitu  
fasády. Okrem toho dáva možnosť kedy-
koľvek, ľahko a s vynikajúcim výsledkom 
zmeniť veľkosť a zarovnať alebo opraviť 
nejakú poškodenú časť,“ dodáva Coelho.  
 
Simon Langlois, obchodný riaditeľ 
pre Európu, Stredný východ a Afriku  

z DuPont Building Innovations, vysvetľu-
je: „Filozofia spoločnosti DuPont vychádza 
z konceptu inovácie na základe vedeckého 
a technického pokroku a trvalého vývo-
ja materiálov, výrobkov a technológií.  
DuPont™ Corian  je materiál, ktorý túto 
filozofiu perfektne dokladá. Pôvodne bol
vyvinutý ako moderný materiál pre povr-
chovú úpravu pracovných dosiek a iných 
povrchov v domácnostiach a vo verejných 
priestoroch, ale postupne sa stal skvelým  
a vysokofunkčným riešením v širokej škále 
aplikácií. V poslednom čase prenikol aj do 
architektúry a stavebníctva, a hoci bol ešte  
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Na fasádu domu bolo spotrebovaných cel-
kom 600 m2 materiálu DuPont™ Corian  
(s hrúbkou 12 mm, vo farbe Glacier Whi-
te). Pre upevnenie panelov bola použitá 
dvojitá hliníková konštrukcia: základný 
rám tvorili vertikálne profily a pomocný
rám horizontálne. Panely sa potom upev-
nili do horizontálnych profilov pomocou
neviditeľného upevňovacieho systému.  
Pri použití tohto systému inštalácie je 
možné v prípade potreby položiť medzi 
koľajnice izolačný materiál (v tomto prí-
pade polyuretánovú penu) a vodeodolné  
a priedušné membrány. Okrem toho sys-

tém vykazuje výnimočne vysokú odolnosť 
voči nárazu a tiež voči pozitívnemu a ne-
gatívnemu zaťaženiu. V tomto prípade 
boli použité panely o veľkosti 4,8 x 1,8 m  
(v x š). Predpripravené boli vo výrobe a na 
stavenisko boli dodané v dvoch kusoch. 

Duarte Jervis de Atouguia Pinto Coehlo – 
vyštudoval architektúru na univerzite Lu-
síada v Lisabone (1994). Zakladajúci člen 
ateliéru Fragments of Architecture (1994). 
Spolupracoval s architektom Ruyom Jervi-
som d‘Athouguiom (1988 až 1996). Praco-
val pre Sua-Kay Architects a spolupracoval 
s architektom Ruiom Vieirom Gregom  
v rokoch 1996 až 2001. Ateliér Fragments 
of Architecture (www.fragmentos.pt) pod- 
niká naprieč rôznymi disciplínami – v ar-
chitektúre, urbanizmu a interiérovom di-
zajne.

Redakcia v spolupráci s Happy Materials 

Foto: Duarte Pinto Coehlo 

pred pár rokmi považovaný len za „fu-
turistickú víziu“, dnes je vyhľadávaným 
funkčným a estetickým riešením a oživuje  
trh s tradičnými materiálmi a riešeniami.“  

„Tento projekt vonkajšieho plášťa budovy 
v Portugalsku je významným míľnikom. 
Vďaka tvorivým schopnostiam architekta 
Duarteho Pinta Coelha a technickým skú-
senostiam celej našej siete a našich part-
nerov sa krásny sen stal skutočnosťou, 
ktorá získava obdiv odborníkov v odbore 
stavebníctva, architektúry a dizajnu na ce-
lom svete,“ zdôrazňuje Simon Langlois. 
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Priemysel

Chcete sa dozvedieť viac
o oknách GENEO z high-tech
materiálu RAU-FIPRO
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* Zníženie energetických strát na okne pri výmene starých drevených /plastových okien z 80-tych rokov [Uf = 1,9 W/(m2K);
Ug = 3,0 W/(m2K)] za okná z profilov GENEO [Uf = 0,91 W/(m2K); Ug = 0,5 W/(m2K); veľkosť okna 123 x 148 cm].
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Baumit
Zatepľovacie 
systémy

Pohodlie, ktoré sa vyplatí
Zatepľovacie systémy Baumit sú ochranným obalom vášho domu. Dokonale izolujú steny, čím zabraňujú
úniku tepla von a rovnako tiež prenikaniu chladu do muriva zvonku. Jednoducho, držia mráz vonku a teplo
vnútri, čím chránia murivo vášho domu. So zatepľovacími systémami Baumit sa zlepšuje klíma v miestnos-
ti a zvyšuje pohodlie. A navyše šetria, pretože účinná izolácia zníži vaše náklady na kúrenie na polovicu.

Baumit open®

Baumit Star
Baumit Pro

Myšlienky s budúcnosťou.
Baumit Info-linka: 
02/59 30 33 33, 041/507 66 51

210x280 Zateplovanie:210x280 Zateplovanie  19.4.2010  13:38  Stránka 1
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Platby za energie v rodinnom 
dome už štandardne pohlcujú 
značnú časť rodinného rozpoč-
tu. Preto čoraz viac ľudí uva-
žuje o energeticky pasívnom 
dome. Je to dom, v ktorom 
je minimalizovaná spotreba 
platenej energie a zameriava 
sa na využívanie energie nepla-
tenej alebo už zaplatenej. Na 
to existuje celý rad postupov 
a technológií.

Energeticky pasívny dom nepotrebu-
je aktívny vykurovací systém, ktorý 
spotrebováva platenú energiu. Väč-

šinu potrebného tepla dokáže čerpať zo 
slnečnej energie, teploty v hĺbke zeme a aj 
z interných zdrojov, ako je varenie, pre-
vádzka elektrospotrebičov, ale aj biologické 
teplo osôb v dome. Pasívny dom potrebuje 
len 10 – 20% energie porovnateľnej bu-
dovy postavenej štandardným postupom. 
Jednou z nevyhnutných podmienok na 
vytvorenie energeticky pasívneho domu 
je dosiahnutie hodnoty súčiniteľa precho-
du tepla cez obvodový plášť U < 0,15 W/ 
(m2.K). Cieľom takéhoto zateplenia pasív-
neho domu je zabrániť úniku tepla z budo-
vy v najchladnejších zimných mesiacoch. 

Ako dosiahnuť parametre pasív-
neho domu
Kľúčovou otázkou výstavby pasívneho 
domu je dokonalé spracovanie obvodové-
ho plášťa. Netreba sa nechať odradiť jeho 
výslednou hrúbkou, a prípadne zvoliť 
menšiu hrúbku tepelnej izolácie. Tá môže 

dosiahnuť hrúbku 25 – 30 cm. Zároveň je 
nevyhnutné venovať sa výberu vhodné-
ho zatepľovacieho systému. Optimálnu 
službu tu preukáže kontaktný zatepľovací 
systém Baumit Open, ktorý má špecifické
vlastnosti.

Pasívny dom v Pustých Úľanoch
Myšlienka energeticky pasívneho domu 
nie je len o minimalizácii spotreby ener-
gie, veľmi úzko súvisí aj s chápaním efek-
tívnosti bývania. Uvažovať o energeticky 
pasívnom dome s rozlohou 300 či viac 
štvorcových metrov nemá žiadne zdravé 
jadro. Ako hovoria projektanti domu Beáta 
Štefancová a Roman Štefanec – ekologické 
myslenie sa nespája s nadmernou spot-
rebou, s nadmernými nárokmi na život, 
okrem racionálneho zachádzania s prírod-
nými zdrojmi sa vyznačuje aj adekvátnou 
skromnosťou. Asi aj preto má energeticky 
pasívny dom v Pustých Úľanoch úžitkovú 
plochu 110 m2. Napriek tomu domu nič 
nechýba, a veľmi dobre môže slúžiť dvom, 
trom i štyrom ľuďom.

Minimalizácia 
spotreby platenej energie 

1
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jednoduchšie, kontroluje podtlakom i pre-
tlakom, koľko vzduchu prestúpi netesnos-
ťami v konštrukcii. Nemalo by to byť viac 
ako 60% celkového objemu vzduchu.

Ďalšie výhody Baumit Open
Niektoré interiéry, vykúrené napríklad aj 
na 23 °C, môžu pôsobiť chladne. Podsta-
tou takého pôsobenia je nevhodná vlhkosť 
vnútorného vzduchu a veľký rozdiel medzi 
teplotou vzduchu a teplotou povrchu stien. 
Pre zabezpečenie tepelnej pohody je po-
trebné, aby vlhkosť vnútorného vzduchu 
bola  40 až 60%, a rozdiel medzi teplotou 
vzduchu a povrchu steny nemá byť vyšší 
ako 2 až 3 °C. To sa dá dosiahnuť s použi-
tím kontaktného zatepľovacieho systému 
Baumit open®.  Jeho základom je Bau-
mit Fasádna izolačná doska open®, ktorá 
má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti  
a je zárukou priaznivého priebehu teploty  
v obvodovej stene. Zatepľovací systém 
Baumit open® je optimálne paropriepust-
ný v celej skladbe. Koeficient priepustnosti
vodných pár µ = 10, čo je paropriepustnosť 
porovnateľná s tehlovým murivom. Takáto 
skladba zatepľovacieho systému zaručuje 

1 Južná orientácia domu znamená, že sme-
rom na juh sú orientované veľké presklené 
plochy, cez ktoré v zimnom období slnko 
dokáže výrazne prispieť k teplotnej bilancii 
interiéru. 
2 Vykurovanie pevným palivom je bežnou 
súčasťou pasívneho domu. Krb má systém 
nasávania vzduchu z exteriéru.
3 Väčšia hrúbka obvodového plášťa nepre-
káža. Okno je osadené na hranu tehlového 
muriva, v exteriéri je len kontaktný zatepľo-
vací systém Baumit Open.
4 Energeticky pasívny dom poskytuje príjem-
né bývanie aj vďaka kontaktnému zatepľo-
vaciemu systému Baumit Open. Projektanti 
Beáta Štefancová a Roman Štefanec. 

Dom je postavený z tehál s hrúbkou 38 
cm. Energetická bilancia domu je pod-
statne vylepšená zateplením. Majitelia 
– a zároveň projektanti domu – použili za-
tepľovací systém Baumit open s hrúbkou 
až 30 centimetrov. Desať centimetrov je 
kotvených hmoždinkami priamo do obvo-
dového muriva, ďalších 20 centimetrov je 
lepených. Zateplením dosiahla konštruk-
cia hodnota U < 0,15 W/m2, čo je pre napl-
nenie prívlastku energeticky pasívny dom 
plne vyhovujúce.

Dom bol počas výstavby i po jej ukonče-
ní podrobený „Blower Door“ testu, ktorý 
testuje tesnosť obalového plášťa – alebo 

Správna orientácia domu, veľké plochy okien s možnosťou zatienenia 
a kvalitné zateplenie systémom Baumit Open vedú k minimalizácii 

spotreby platenej energie.

optimálnu vnútornú klímu prostredia. Do 
výšky 10 m (s výnimkou betónu a jestvu-
júcich omietok) nie je potrebné mechanic-
ké kotvenie Baumit Fasádnych izolačných 
dosiek hmoždinkami. Na lepenie a stier-
kovanie fasádnych izolačných dosiek je ur-
čená Baumit Lepiaca stierka open®, lepiaca 
malta na báze bieleho cementu na lepenie, 
vyrovnávanie a stierkovanie. 

Kontaktné zatepľovacie systémy Baumit 
sa primárne podieľajú na zlepšení tepelnej 
bilancie budovy, a prispievajú aj k ďalším 
pozitívnym javom – zlepšujú vnútornú klí-
mu, zabezpečujú podstatne dlhšiu periódu 
opravy fasády a v neposlednom rade pri-
spievajú k estetickému pôsobeniu domu 
v jeho prostredí. Vždy  vedú k spokojnosti 
investora, ktorý sa rozhodol pre zateple-
nie kontaktným zatepľovacím systémom  
Baumit.

Redakcia z materiálov spoločnosti Baumit

Foto: Baumit

2 3 4



22

K tepelným stratám dochádza pre-
stupom tepla obvodovým plášťom 
budovy (stenami, oknami, dverami, 

stropmi a podlahou) a výmenou vzduchu 
v miestnostiach – vetraním a netesnosťa-
mi okien a dverí. Tepelné straty obvodo-
vými stenami súčasných aj starších budov 
predstavujú 15 – 40% podiel celkových 
tepelných strát budovy. Podiel týchto strát 
na potrebe primárnej energie prevádzky 
súčasného domu je len 16 – 20%.  
  
Oplatí sa preto zatepľovať no-
vostavby? Ako sa investícia do 
zateplenia premietne do úspor 
energií a aká je jej ekonomická 
návratnosť? 

Štúdia obsahuje porovnanie investičných 
nákladov a ekonomickej efektívnosti pre-
vádzky bežného dvojpodlažného rodin-
ného domu s obytným podkrovím (faktor 
tvaru budovy 0,65 1/m, energetická trieda 
B, potreba tepla na vykurovanie 61,4 – 68 
kWh/(m2.rok), vykurovací systém – kon-
denzačný kotol na zemný plyn a sálavé níz-

koteplotné podlahové vykurovanie s celko-
vou účinnosťou výroby a emisie tepla 94%).  
 
Vo výpočtoch sa brali do úvahy investič- 
né náklady položiek ovplyvňujúcich tepel-
nú ochranu budovy (materiál obvodových 
stien – PORFIX P3-520 šírky 300 mm, 
resp. PORFIX Plus šírky 500 mm, prie-
čok, stropov, okná, izolácie podláh, stro-
pu a zateplenie, kotevné systémy, práce 
výstavby stien, ich zateplenia a omietky). 

Vo verejnosti prevláda predstava, že usporiť náklady na vykurovanie nevyhnutne znamená za-
tepliť obvodovú stenu. Pri starších budovách, hlavne bytových domoch, je to nepochybne tak. 
Štúdia, ktorú realizovala Katedra technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v spolupráci 
so spoločnosťou PORFIX – pórobetón však preukázala, že zateplenie novostavieb rodinných do-
mov je vysoko neekonomické. Samozrejme, pri použití kvalitných murovacích materiálov s dob-
rými tepelnoizolačnými vlastnosťami.  

Návratnosť investície do zateplenia v porovnaní s nezateplenou stenou z PORFIXu 
Plus šírky 500mm

*realizácia zateplenej steny z PORFIXu P3-520 šírky 300 mm so zateplením 80 mm EPS je drahšia 
ako stena z PORFIXu Plus šírky 500 mm a náklady na vykurovanie pri takto zateplenej stene sú 
vyššie.

ke vyplýva, že zateplenie obvodových stien 
novostavieb rodinných domov EPS hrúb- 
ky 80 – 125 mm je v porovnaní s nezatep-
leným plášťom z materiálu PORFIX Plus  
z pohľadu úspor energií neefektívne. In-
vestícia sa buď nevráti vôbec (pri zateplení 
s EPS šírky 80mm), alebo je efekt návratu 
vložených investícií na samej hranici život-
nosti zatepľovacieho systému – v našom 
prípade je to takmer 50 rokov (pri zateple-
ní EPS šírky 125 mm). 

Ing. Ladislav Némethy

Foto: PORFIX - pórobetón

Tvárnice, 
ktoré sa nezatepľujú

Nepočítalo sa s materiálmi a prácami na 
príprave stavby, základoch, inžinierskych 
sietí, strešnej konštrukcie a vnútorných 
prác na inštaláciách a pod. Pre výpočet 
nákladov na zateplenie boli použité reálne 
ceny prvkov certifikovaných zatepľova-
cích systémov na báze polystyrénu a ceny 
prác profesionálnej stavebnej firmy vyko-
návajúcej kontaktné zateplenie (celková 
cena zateplenia obvodového plášťa je 47 –  
52  €/m2 ). Z výpočtov uvedených v tabuľ-



Montované domy

Ponúkame Vám znovuobjavenú 
formu rýchleho, kvalitného 

a úsporného bývania 
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Európska únia stanovila do roku 2020 
ciele – vyrábať v každej členskej kra-
jine min. 20% spotrebovaných ener-

gií z obnoviteľných zdrojov.  Každá krajina 
si v tzv. Národnom akčnom pláne do roku 
2020 stanovila vlastné postupy ako sa  
k tomuto výsledku chce dopracovať. Vý-
nimkou nie je ani Slovensko, niektorí čle-
novia EÚ si však nastavili tieto ciele oveľa 
vyššie a ambicióznejšie. V tomto energetic-
kom mixe z obnoviteľných zdrojov energie 
má svoje miesto aj fotovoltika.

Ide o priamu premenu slnečného žiarenia 
na elektrickú energiu. V uplynulých ro-
koch zaznamenala táto technológia veľmi 
prudký pokrok – čo umožnilo jej stúpajú-
ci rozmach na celom svete. Táto premena 
prebieha pomocou solárnych panelov, 
vhodne umiestnených na strechách bu-
dov, vo fasádach či na zemi, pod optimál-
nym uhlom (v našich podmienkach je to 
30° - 35°). Panely môžu byť z kryštalického 

V uplynulých rokoch počúvame zo všetkých strán o globálnom 
otepľovaní, o zvyšovaní podielu skleníkových plynov v atmosfére, 
o nutnosti viac šetriť a menej míňať, o biotrendoch, ktoré prevlá-
dajú v oblečení či jedle. Do tohto prierezu patria a každoročne 
naberajú celosvetovo na väčšom význame obnoviteľné zdroje 
energie. Ľudia od nepamäti využívali potenciál, ktorý im ponúka-
la príroda na dosah ruky. Silu vetra, vody či slnka.
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Fotovoltika  
podpora nízkoenergetického bývania



Pre štát ponúka fotovoltika príležitosť 
diverzifikácie priemyselnej základne, zvý-
šenia exportu v nikových trhoch, vznik 
nových kvalifikovaných pracovných príle-
žitostí aj mimo tradičných centier zamest-
nanosti, nové stimuly pre vedu a vývoj.  
V regiónoch Slovenska fotovoltika posky-
tuje možnosť rozvoja malých a stredných 
firiem. Viaceré slovenské firmy už našli
nové podnikateľské príležitosti v elektro-
technike, strojárenstve, informatike, ktoré 
prišli vhod práve v čase, keď ekonomická 
kríza narušila tradičné dodávateľsko- 
odberateľské vzťahy. 

Celá podpora fotovoltiky spočíva v nasle-
dovných krokoch: zákon č. 309/2009 de-
finuje tzv. výkupné ceny. Výkupná cena
je cena, ktorú je povinná distribučná spo-
ločnosť zaplatiť ako odplatu dodávateľovi 
elektrickej energie za každú vyrobenú ki-
lowatthodinu. V prípade fotovoltiky ide  
na prvý pohľad o vysokú výkupnú cenu 
– pre každý obnoviteľný zdroj sú však tie-
to ceny kalkulované rovnako – podľa ceny 
technológie a prijateľnej miery zisku. Štát 
do oblasti obnoviteľných zdrojov energií 

neinvestuje, a preto vytvára takýto me-
chanizmus, ktorý využívajú súkromní in-
vestori. (Štát rôznymi dotáciami a inými 
impulzmi podporuje konvenčné zdroje 
výroby elektrickej energie, ktorých sku-
točná výška je pre bežného občana skry-
tá.) Táto cena je podľa zákona garantova-
ná po dobu 15 rokov – avšak každoročne 
sa znižuje o max 10%. To znamená, že 
pokiaľ vaše zariadenie pripojíte do siete  
v roku 2010, platia pre vás výkupné ceny po 
dobu 15 rokov vo výške stanovenej ceno-
vým výnosom ÚRSO pre rok 2010. Pokiaľ 
svoju elektráreň zapojíte v roku 2011, ce-
nový výnos ÚRSO je pre rok 2011 znížený  
o presne 10%, teda reflektuje na zníženie
cien nákladov za panely a ostatné kompo-
nenty a po dobu 15 rokov si za každú vyro-
benú kilowatthodinu budete účtovať pod-
ľa cien určených pre rok 2011. Významom 
je to, že podpora obnoviteľných zdrojov je 
len dočasná, kým sa nestane konkuren-
cieschopnou. V prípade fotovoltiky je to 
otázka už tohto desaťročia. Na mieste teda 
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nie sú obavy, že za „drahú zelenú energiu“ 
budeme platiť donekonečna, ich podpora 
končí v momente, keď sa vyrovnajú klasic-
kým zdrojom. 

Fotovoltika nie je určená len pre veľkých 
investorov či developerov. Veľmi dobre ju 
vedia zúročiť aj majitelia rodinných do-
mov, či už so strechami šikmými alebo 
plochými, príp. aj spoločenstvá vlastníkov 
na obytných domoch, majitelia priemysel-
ných hál a pod. Návratnosť takejto investí-
cie sa vo všeobecnosti pohybuje medzi  
8 – 12 rokmi, v závislosti od podmienok. 

Napriek tomu, že ide o technológiu, ktorá 
má množstvo výhod, jej využitie na Slo-
vensku bolo v minulom období dosť ob-
medzované. Slovenská asociácia fotovol-
tického priemyslu (SAPI) by chcela tento 
trend zmeniť a aj širokej verejnosti pred-
staviť fotovoltiku ako čistú technológiu, 
ktorej sa netreba báť. Otázka vo všeobec-
nosti nestojí, či má zmysel podporovať 
toto energetické odvetvie, ale ako to urobiť 
efektívne – vhodnou voľbou podporných 
opatrení, ich priebežným monitorovaním 

a vyhodnocovaním a adaptáciou na rýchlo 
sa meniace podmienky, silne ovplyvňova-
né globálnou ekonomikou.

Fotovoltika poskytuje celý rad príležitostí, 
ktoré sa ponúkajú aj malým štátom, fir-
mám a jednotlivcom.

Na záver platí konštatovanie, že rozvoj 
fotovoltiky na Slovensku jednoznačne 
áno, niet času vyčkávať ani zakrývať si oči 
pred realitou. Fotovoltika prinesie zásad-
né zmeny v ekonomických a energetických 
štruktúrach už v priebehu najbližších ro-
kov. Na adaptáciu potrebuje spoločnosť 
veľa rokov. Výhodou však je, že sa tak dá 
robiť postupnými a uváženými krokmi.

Redakcia v spolupráci so SAPI

Foto: SAPI a archív redakcie

kremíka (monokryštalického alebo poly-
kryštalického) alebo tenkovrstevné. Kaž-
dá použitá technológia má svoje plusy  
a mínusy, preto by mali byť dôsledne zvá-
žené podmienky, v ktorých sa má daná 
inštalácia postaviť, tak, aby bol energe-
tický zisk čo najvyšší a získaná energia 
premenená efektívne.

Fotovoltika ako zdroj, ktorý má výhodu 
v tom, že energiu vyrobenú na mieste je 
schopný v mieste aj spotrebovať, a tým 
znižuje nutnosť distribúcie a eliminuje 
množstvo strát, má veľký potenciál pre 
zníženie závislosti od dovozu surovín, na 
výrobu elektrickej energie, ako sú jadro, 
plyn či uhlie. Navyše dáva priestor decen-
tralizácii výroby elektrickej energie. Je 
to technológia určená predovšetkým pre 
miesta, kde je spotreba elektrickej ener-
gie. Preto niet pochýb, že ju treba rozvíjať 
aj v menej slnečných regiónoch Európy. 
Dôkazom tohto tvrdenia sú podporné 
opatrenia, ktoré boli nedávno zavedené 
aj vo Veľkej Británii a Belgicku. O slnečnú 
energiu majú záujem oblasti južnej Škan-
dinávie. Potenciál pre využívanie slnečnej 
energie na Slovensku je priaznivejší v 
porovnaní s Českou republikou a Nemec-
kom, kde inštalovaná kapacita už v súčas-
nosti dosahuje úctyhodné čísla. 

Fotovoltika poskytuje celý rad príležitostí, ktoré sa 
ponúkajú aj malým štátom, firmám a jednotlivcom.



K tepelným čerpadlám
a ventilačným jednotkám
teraz dostanete príslušenstvo
ZADARMO



Moderný komín pre vaše bezpečie - nový komínový nadstavec Qatro plus
Komínový nadstavec Qatro plus zlepší ťah vášho starého komína, zvýši bezpečnosť proti požiaru 

a zároveň vylepší vzhľad nadstrešnej časti komína.

Najlacnejší 

komínový segment 

 iba 3,50 Eur bez D
PH

Letecká 37 (letisko), 052 01 Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/442 27 19, 446 82 68, 442 82 87
e-mail: qatro@stonline.sk, www.qatro.sk• NOVINKA NA SLOVENSKOM TRHU • • • NOVINKA NA SLOVENSKOM TRHU • 
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Vzduch je všade okolo nás, 
tak prečo ho nevyužiť!
Tepelné čerpadlá vzduch/
voda značky Stiebel Eltron 
majú pracovný rozsah od 
-20°C do + 40°C. Z hľadiska 
klímy vykurovacej sústavy 
v SR je počet dní s extrémne 
nízkou vonkajšou teplotou 
malý a nemá na celkovú 
spotrebu energie významný 
vplyv. Vďaka kompaktnému 
prevedeniu prístroja je každé 
tepelné čerpadlo vzduch/voda 
nenáročné na montáž a jeho 
obstaranie vyjde lacnejšie ako 
je to pri iných systémoch.

Tepelné čerpadlá 
vzduch/voda 
Vonkajší vzduch je neobmedzený 

a bez ďalších investícií najdostup-
nejší zdroj tepla pre tepelné čer-

padlá systému vzduch/voda, ktoré sa do-
sahovanou úsporou približujú tepelným 
čerpadlám zem/voda odoberajúcim teplo 
zo zeme.

Naša republika sa spoločne s celou stred-
nou Európou radí do mierneho klimatic-
kého pásma. Priemerná júlová teplota sa 
v strednej Európe pohybuje okolo 18°C; 
priemerná januárová teplota je okolo 
0°C. Pracovný rozsah tepelných čerpa-
diel vzduch/voda značky Stiebel Eltron  
-20°C až +40°C tak pokrýva prakticky celý 
rozsah teplôt, ktoré u nás bývajú. Z hľa-
diska vykurovacej sezóny je počet dní 
s extrémne nízkou vonkajšou teplotou 
malý a nemá na celkovú spotrebu energie 
významný vplyv. Vďaka kompaktnému 
prevedeniu prístroja je montáž tepelných 
čerpadiel vzduch/voda veľmi rýchla, jed-
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noduchá a vďaka absencii zemných prác 
(vrty, plošné kolektory) aj lacná. Vonkajší 
vzduch je ekologicky výhodným zdrojom 
tepla, na jeho získanie nepotrebujeme 
žiadne povolenia.

Princíp funkcie
Pomocou tepelného výmenníka na stra-
ne vzduchu (výparníka) je vonkajšiemu 
vzduchu v rozmedzí teplôt od +40°C do 
-20°C odnímané teplo. V dôsledku prida-
nia elektrickej energie (kompresor) sa vy-
kurovacia voda v tepelnom výmenníku na 
strane vody (kondenzátora) ohrieva podľa 
nastavenej regulácie na teplotu až +60°C. 
Pri teplote vzduchu nižšej než cca +7°C sa 
vzdušná vlhkosť zráža v podobe námrazy 
na lamelách výparníka. Takto vytvorená ľa-
dová vrstva sa automaticky odmrazí a voda 
ktorá pritom vznikne, je zachytená vo vani 
pre zber kondenzátu a hadicou odvedená 
preč. Aby však proces odmrazovania mo-
hol prebehnúť, vypne sa ventilátor a je za-

pnutý reverzibilný chod. Energia potrebná 
pre rozmrazovanie je veľmi lacno získaná 
už z vyrobeného tepla z vykurovacej sústa-
vy. Po ukončení fázy odmrazovania sa te-
pelné čerpadlo automaticky prepne naspäť 
do režimu vykurovania. Odmrazovanie je 
spínané podľa potreby (nie časovo). Tento 
proces môže prebiehať aj niekoľkokrát za 
deň s priemernou dĺžkou 90 sekúnd. Čím 
nižšia je požadovaná teplota vykurovacej 
sústavy, tým vyšší je vykurovací faktor 
(účinnosť) tepelného čerpadla. Preto je 
systém odporúčaný hlavne pre nízkotep-
lotné alebo podlahové vykurovanie. 

Toto tepelné čerpadlo je možno inštalovať 
ako vo vnútri objektu, tak aj vonku. S jeho 
robustným plášťom a špeciálnym krytom 
pre vonkajšiu inštaláciu je tepelné čerpa-
dlo WPL schopné perfektne pracovať aj 
pri umiestnení na záhrade alebo na dvore. 
Tepelné čerpadlo WPL je také tiché, že ho 
počas prevádzky takmer nepočuť. Vďaka 
kompaktnému prevedeniu s hermeticky 
uzatvoreným chladiacim okruhom nie je 
k inštalácii potrebná žiadna práca chladia-
ra. Pri vonkajšej inštalácii sa celé tepelné 
čerpadlo umiestni mimo objektu a obvo-
dovou stenou je vedený len prívod elek-
trickej energie k čerpadlu a potrubie s vy-
kurovacou vodou.
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V kotolni sa vykurovacia voda rozdelí na 
dva okruhy, pričom jeden sa stará o pred-
nostný ohrev teplej vody a druhý sa sta-
rá o vykurovanie objektu. Pri rodinnom 
dome je vonkajšia inštalácia perfektný 
spôsob, ako prestavať vašu starú kotolňu 
a získať tým ďalší obytný priestor.

Pri vnútornej inštalácii je celé tepelné čer-
padlo umiestnené v kotolni a k tepelnému 
čerpadlu sa vonkajší vzduch privádza po-
mocou vzduchových hadíc. Na fasáde sú 
potom len vonkajšie mriežky, ktorými sa 
nasáva a vyfukuje vonkajší vzduch.Všetky 
vzduchové tepelné čerpadlá majú zabudo-

vaný elektrokotol pre prípad, že by vonkaj-
šia teplota dlhodobo klesala pod teplotu 
-20°C. Tento elektrokotol môže slúžiť aj 
ako doplnkový zdroj pre prípad poruchy, 
alebo pri extrémne vysokej potrebe tepla.

O chod tepelného čerpadla sa vždy stará 
ekvitermná regulácia WPM II. Táto regulá-
cia v základnej verzii riadi chod tepelného 
čerpadla, ohrev teplej vody, ekvitermné 
okruhy do radiátorov a podlahového vy-
kurovania. Regulácia má komfortný adap-
tívny režim prípravy teplej vody a okrem 
základnej ekvitermnej regulácie má zabu-
dované aj parametre pre presné zadanie 
akumulačnej schopnosti budovy. Tieto 
parametre sú veľmi dôležité pre správne 
nastavenie ekvitermnej krivky, aby nedo-
chádzalo k prekurovaniu objektu s ohľa-
dom na maximálnu ekonomickosť systé-
mu vykurovania.

Základnú reguláciu je možné rozšíriť 
o bazénové moduly a izbové termostaty. 
V tomto smere sa má nemecký výrobca 
Stiebel Eltron čím chváliť. 

Tepelné čerpadlá dokážu aj chladiť. Vďa-
ka presnému meraniu vlhkosti a teploty 
vzduchu v miestnosti pomocou snímačov 
teploty a relatívnej vlhkosti FEK je mož-
né presne určiť rosný bod a vďaka tejto 
znalosti presne nastaviť chladiacu krivku 
tak, aby sa aj existujúce podlahové alebo 
kapilárne vykurovanie mohlo použiť aj ku 
komfortnému chladeniu objektu. Tepel-
né čerpadlá vzduch/voda s reverzibilným 
chodom majú označenie WPL cool. Pra-
covný rozsah -20°C až +40°C.

V prípade, že nie je možnosť inštalovať 
tepelné čerpadlá vo vnútri objektov, tak 
možno inštaláciu previesť na vonkajšie 
prevedenie na vlastnom pozemku alebo na 
streche bytového domu. Pre bytové domy 
a športové relaxačné komplexy má Stiebel 
Eltron mnoho typových riešení a je pripra-
vený vám pomôcť tak s návrhom, ako aj so 
samotnou realizáciou vrátane rekuperácie 
tepla z vetracieho vzduchu. 

Redakcia v spolupráci so Stiebel Eltron

Foto: Stiebel Eltron

1 Tepelné čerpadlo vzduch/voda s modulom  WPIC, Stiebel Eltron 

2 Tepelné čerpadlo vzduch/voda, vnútorné  prevedenie, Stiebel Eltron 

3 WPL E tepelné čerpadlo vzduch/voda, vonkajšie prevedenie, Stiebel Eltron 
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Treba ale povedať, že výber tej „naj“ 
nehnuteľnosti v tej „naj“ lokalite 
často limituje suma, ktorú môže-

me investovať do plnenia svojich plánov 
o bývaní. Na Slovensku, rovnako ako inde 
vo svete, časť nákladov na bývanie, či už 
ide o stavbu nového rodinného domu, 
kúpu a prípadne následnú rekonštrukciu 
staršieho domu alebo bytu, musíme uhra-
diť úverom. Jednou z reálnych možností, 
ako získať výhodný úver na bývanie, je 
stavebné sporenie v Prvej stavebnej spo-
riteľni, a. s.

Neobjavujme objavené
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., a stavebné 
sporenie úspešne funguje na Slovensku 
už od roku 1992. Počas svojej 18-ročnej 
existencie poskytla na financovanie býva-

nia 6,2 miliardy €, jej klienti využili viac 
ako 452 tisíc úverov. Kvality najväčšej 
stavebnej sporiteľne potvrdzuje aj fakt, že 
v novembri 2010 sa v rebríčku Banka roka 
2010 umiestnila na 2. mieste v konkuren-
cii bánk, ktoré pôsobia na slovenskom fi-
nančnom trhu.

Sporenie na zmluvu o stavebnom spo-
rení nie je samoúčelným krokom. Ak si 
uzatvoríte zmluvu o stavebnom sporení 
a začnete sporiť, máte istotu, že ste bez-
pečne a výhodne investovali svoje peniaze 
a súčasne si pripravujete prostriedky na 
financovanie bývania. Vklady klientov sú
štandardne úročené 2 % ročne. Po splnení 
dohodnutých podmienok získate aj štát-
nu prémiu. Tá v roku 2010 predstavuje  
12,5 % z vkladov, maximálne 66,39 €. 

Stavebné sporenie 
úspešný produkt preverený záujmom klientov

Pred niekoľkými rokmi sme 
pri listovaní v zahraničných 
časopisoch o bývaní mohli iba 
snívať o kuchynskej linke so 
zabudovanými spotrebičmi, 
kúpeľni v pastelových farbách 
alebo o príjemných chvíľach 
strávených v zimnej záhrade 
rodinného domu s výhľadom 
do upravenej záhrady. 
Našťastie, doba sa zmenila. Už 
niekoľko rokov môžeme sami 
rozhodnúť o tom, kde a ako 
budeme bývať.



Zhodnotenie vkladov dosiahne počas  
6-ročného sporenia priemerne 5,95 % 
ročne. Zmluvu o stavebnom sporení mô-
žete uzatvoriť v rozmedzí od 1 700 € do  
170 000 €.  O svoje peniaze na účte sta-
vebného sporenia sa stavební sporitelia 
nemusia obávať, pretože sú v súlade so zá-
konom chránené v plnej výške.

Úvery znásobia vaše vklady
Či chceme alebo nie, bez úveru si obstara-
nie nehnuteľnosti alebo jej obnovu môže 
dovoliť málokto. Je dobrou správou, že 
úvery zo stavebného sporenia sú dostupné 
pre každého. Podľa toho, ako dlho sporí-
te a koľko ste nasporili, sa určujú úroko-
vé sadzby poskytovaných úverov. Preto 
je dobré začať so stavebným sporením už 
vtedy, keď ešte presne neviete, na čo na-
sporené peniaze využijete.

Ak splníte dohodnuté podmienky, už po 
dvoch rokoch sporenia môžete využiť na 
financovanie bývania stavebný úver s úro-
kovou sadzbou od 2,9 % ročne. Staveb-
ný úver až do výšky 40 000 € poskytuje  
PSS, a. s., bez skúmania príjmov klienta, 
bez ručiteľa či záložného objektu. Úroková 
sadzba stavebných úverov je garantovaná 

počas celej doby splácania, a preto je ten-
to typ úveru výhodný pre mladé rodiny  
a ľudí, ktorí nemajú čím ručiť za úver. 

Ak ešte nemáte nárok na stavebný úver, 
svoje predstavy o bývaní môžete finan-
covať prostredníctvom medziúverov. Ich 
úrokové sadzby sa pohybujú od 5,59 % 
ročne a slúžia predovšetkým na rýchle fi-
nancovanie bytových potrieb. Úvery z Pr-
vej stavebnej sporiteľne, a. s., môžu využiť 
aj občania, ktorí doteraz neboli staveb-
nými sporiteľmi. Ak si uzatvoria zmluvu 
o stavebnom sporení a začnú sporiť, môžu 
okamžite požiadať o úver. 

Na jednu zmluvu môžete získať úver  
až do 170 000 €, manželia môžu na jeden  
financovaný objekt využiť úver až do 
výšky 340 000 €. Pri stavebných úveroch  
s objemom vyšším ako 40 000 € a pri 
medziúveroch vyžaduje Prvá stavebná  
sporiteľňa, a. s., zabezpečenie nehnuteľ-
nosťou.

Sny o rodinnom dome
Ak ste vlastníkom stavebného pozem-
ku a rozmýšľate o výstavbe rodinného 
domu, nájdete v ponuke Prvej stavebnej 

sporiteľne, a. s., tzv. postupné financova-
nie. Pri postupnom financovaní je možné
zriadiť záložné právo k pozemku bez stav-
by s následnou výplatou časti úverových 
prostriedkov až do výšky ceny pozemku. 
Podmienkou je, aby vlastníkom pozemku 
bol klient Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.,  
a na pozemok bolo vydané stavebné povo-
lenie.  Na zabezpečenie úveru môžete vyu-
žiť pozemok a dom, ktorý začnete stavať. 
Vyplácanie finančných prostriedkov pre-
bieha postupne, tak ako postupuje stav-
ba až do výšky projektovaného rozpočtu 
stavby.  

Podrobné informácie o výhodách staveb-
ného sporenia získate v ktorejkoľvek kan-
celárii obchodných zástupcov, alebo na 
www.pss.sk.

Redakcia z materiálov 

Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Foto: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.



V súčasnej dobe, keď miera kriminality neustále stúpa, predstavujú rôzne 
zabezpečovacie systémy už takmer nutnosť. Ochrane našich domovov 
pred nevítanými „návštevníkmi“ preto treba venovať patričnú pozornosť. 
Investícia do kvalitných a účinných zabezpečovacích prostriedkov sa určite 
oplatí!

Každý dom či byt je svojím spôso-
bom špecifický (rozličné členenie,
veľkosť, poloha). Aby boli naše 

bezpečnostné opatrenia čo najúčinnejšie 
a najefektívnejšie, mali by byť takpove-
diac „ušité na mieru“ pre konkrétny byt, 
respektíve dom. Pritom je vždy dôležité 
presne definovať možné cesty napadnutia.
Väčšinou ich nebýva mnoho, no o to väč-
šiu pozornosť si zaslúžia.

Mechanické zabezpečovacie 
prostriedky

Jedným z najrizikovejších miest zvyk-
nú byť vstupné dvere. Investovať do ich 
bezpečnosti sa určite oplatí. Kvalitné 
bezpečnostné dvere sú opatrené dvojitou 
oceľovou platňou rozloženou po celej ich 
ploche. Zárukou jej pevnosti je aj to, že sa 
súčasne zvárala a lepila pri vysokej teplote. 

    Aby nás neprekvapila nevítaná  

„návšteva“



Dvere musia byť odolné tiež voči priehy-
bu, prierazu a rezaniu. Zásluhu na tom má 
dvojitý oceľový rám s početnými výstuža-
mi. Okrem toho sa dvere zabezpečujú aj 
ďalšími zosilneniami a výstužami, ktorých 
počet a druh závisí od typu dverí. 

Dvere sa vyrábajú vo viacerých bezpeč-
nostných kategóriách, od základnej až po 
najvyššiu. Jednotlivé kategórie sa odlišu-
jú predovšetkým počtom istiacich bodov, 
ktorý sa zvykne pohybovať od 7 až do 34, 

zosilnenými výsuvnými bodmi, typom 
zámkov a podobne.

Hlavný trezorový mechanizmus, ktorý 
predstavuje akési „srdce“ bezpečnostných 
dverí, je chránený oceľovými platňami  
a mnohými bezpečnostnými výstužami. 
Pántovú stranu dverí chránia masívne 
pevné body a výsuvný bod naviac, zám- 
ková strana býva istená jedno- alebo  
dvojbodovo. 

    Aby nás neprekvapila nevítaná  

„návšteva“
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Ďalšou neodmysliteľnou časťou sú bez-
pečnostné vložky so zdvojenými bezpeč-
nostnými stavidlami. Ozubené sú tak, aby 
v nijakej polohe neumožňovali násilné 
odomknutie trezorového mechanizmu. 
Rozdeľujú sa taktiež na viacero bezpeč-
nostných tried. Vyrábajú sa kombináciou 
kolíčkového odpruženého systému a dvoch 
nezávislých systémov profilov, čím vzniká 
veľké množstvo kombinácií. Proti odvŕta-
niu a vytrhnutiu z valca sú vložky chrá-
nené zádržnými prvkami z tvrdého kovu.  
K vložkám vyšších bezpečnostných tried 
sa dodávajú kľúče s garanciou nekopíro-
vateľnosti – na ochranu výroby dupliká-
tu kľúča sa vzťahuje právno–patentová 
ochrana profilu.

Ďalším slabým miestom v našich bytoch  
a domoch sú okná, balkóny, lodžie. Existu- 
je viacero spôsobov ochrany týchto pre-
sklených častí. Tradičným spôsobom sú 
mreže – či už pevné alebo nôžkové. Mo-
dernejším variantom je ochrana pomocou 
bezpečnostných fólií. Ich nespornou vý-
hodou je priehľadnosť a navyše ich mož-
no dopĺňať aj inými typmi fólií, napríklad 
protislnečnými alebo termoizolačnými.
 
Elektronické zabezpečovacie 
systémy

Pri ochrane majetku väčšej hodnoty je 
vhodné kombinovať vyššie opísané me-
chanické zabezpečenia s elektronickým 
zabezpečovacím systémom s výstupom na 
centrálny pult ochrany.

Priestorová ochrana tvorí základ všetkých 
zabezpečovacích systémov. Jej podstatou 
je detekcia pohybu v celom zornom poli 
pohybového detektoru, čo znamená, že 
detekcia nie je zameraná len na jeden pred-
met, ale že celý sledovaný priestor kontro-
luje komplexne. Umožňujú to priestorové 
čidlá, z ktorých najčastejšie používané je 
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PIR čidlo. Pracuje v oblasti infračerveného 
žiarenia. Prijímané infralúče prevádza na 
elektrický signál, ktorý prechádza obvodmi 
vyhodnocujúcimi jeho kvalitu a parametre. 
Tým vznikajú podklady k rozhodovaniu  
o vyslaní informácie o neoprávnenom po-
hybe riadiacej ústredne EZS.

Čiernobiele videokamery sú najrozšíre-
nejším typom kamier používaných pri 
zabezpečovaní objektov. Ich obstarávacie  
náklady sú veľmi prijateľné a efekt z nich  
je  veľmi vysoký. Vo väčšine prípadov 
spĺňajú všetky na ne kladené technic-
ké parametre, majú vysokú rozlišovaciu  
schopnosť a obraz dokážu snímať aj pri 
minimálnom  osvetlení.

Súčasťou takmer všetkých kvalitných za-
bezpečovacích systémov sú detektory  

s magnetickými kon-
taktmi, ktoré sa naj-
častejšie používajú na 
detekovanie otvárania 
dverí a okien. Magne-
tický kontakt je zložený 
z dvoch častí. Perma-
nentný magnet vytvára 
vo svojom okolí presne 
orientované magnetické 
pole, v ktorom je umiest-
nená druhá časť snímača 
– jazýčkové relé. Perma-
nentný magnet sa inšta-
luje na pohyblivú časť a 
kontakt, ku ktorému sú 
vedené elektrické vodiče, 
na pevnú časť. Vďaka ta-
kémuto zapojeniu sa dá 

veľmi presne kontrolovať poloha dvoch 
častí, napríklad okenného rámu  
a jeho krídla, zárubne a dverí, zá- 
suvky v stole a podobne. 

Detektory s mechanickými kon-
taktmi majú podobnú funkciu 
ako magnetické. Ich výhodou 
je však to, že sú jednodielne. 
Základ tvorí napr. mikrospí-
nač alebo jazýček. Častokrát 
bývajú súčasťou ďalších 
zariadení (napr. elektro-
mechanických zámkov). 
Zopnutím alebo rozopnu-
tím mechanického kon-
taktu dochádza k indikácii 
napadnutého objektu.

Okrem systému EZS 
sa v rodinných do-
moch používajú 
aj komerčné ka-
merové systémy, 
ktoré riziko vnik-
nutia nežiaducich 
osôb do objektu ma-
ximálne znižujú. Ide  
o kamerové systémy integrované do 
systémov domácich videotelefónov, inter-
komov a podobne, teda o systémy s kame-
rovým prenosom aj so zvukovou informá-
ciou. Takýto systém môže tvoriť mikrofón 
pri vstupnej bráne doplnený kamerou na 
monitorovanie človeka, komunikujúceho 
s obyvateľom domu. Ďalšie kamery sa prí-
padne môžu umiestniť aj na zadnej strane 
domu.  

Obraz, ktorý kamery zachytávajú, je mož-
né zobrazovať aj na špeciálne naladených 
televíznych kanáloch. Znamená to teda, 
že na zobrazenie prenosu príslušnej kame-
ry stačí len prepnúť televízny prijímač na 
zvolený kanál. Tým sa využiteľnosť kame-
rového systému zvyšuje, pretože umožňu-
je preniesť obraz jednotlivých kamier do 
všetkých izieb a miestností vybavených 
TV zásuvkou.
 
Magdaléna Gondolová

Foto: SXC, archív firiem a redakcie  



36

S približujúcou sa búrkou stúpne sta-
tické napätie v atmosfére, z ktorého 
je aktívna časť zachytávača schopná 

sa nabiť až na 15 kV, teda nepotrebuje 
napájanie z cudzieho zdroja. Pri prekro-
čení prahovej hodnoty dochádza k úderu 
blesku. V tomto okamihu reaguje aktívny 
bleskozvod vyslaním ústretového výboja 
skôr ako pasívny zberač. 

Rozdiel v reakčnom čase sa označuje ako 
„iniciačný predstih“. Tento ústretový výboj 
sa spája vysoko nad chráneným objektom 
s prichádzajúcim hlavným výbojom, čím 
je zjednotený blesk privedený priamo na 
hrot aktívneho zberača. Ďalej je vedený 
zvodom do uzemňovača, kde sa rozptýli 
do zeme. 

Z toho vyplýva, že aktívny bleskozvod 
blesky nepriťahuje, ale bezpečne sa spojí 
len s bleskami v priestore definovanom
rádiusmi ochrany a výkonom jednotlivých 
modelov.

Na bleskozvod je potrebné myslieť už pri základoch domu. Chrá-
ni pred priamym úderom blesku, ale tiež pred jeho dôsledkami, 
ako sú prepätie a elektromagnetické rušenie.

Prečo používať aktívne bleskoz-
vody a zemniace sústavy?

 poskytujú vyššiu úroveň bezpečnosti 
v porovnaní s klasickými bleskozvodmi

 zberač aktívneho bleskozvodu nahrá-
dza celú zbernú sústavu konvenčných 
bleskozvodov

 poskytujú značnú úsporu zvodové-
ho materiálu, materiálu na uzemnenie 
a montážnych prác

 výrazne redukujú zásahy do fasády 
a strešného plášťa

 životnosť aktívneho bleskozvodu je 
porovnateľná so životnosťou budovy

 možnosť použitia ako oddialený 
bleskozvod (napr. pre skupinu objektov 
alebo vo výbušnom prostredí)

 typizované uchytenia zberačov pre 
všetky typy objektov a striech

 zachytávače vyhotovené z nerezu
 zaručuje dlhodobo nízky zemný odpor
 rôzne systémy riešení aj pre problema-

tické podmienky zemnenia

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou 

LP – AXIS s.r.o.

Foto: LP – AXIS s.r.o.

Aktívne bleskozvody
a uzemňovacie systémy
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Vchodové dvere predstavujú jednu z najdôležitejších súčastí rodinného domu vzhľadom na ich 
každodenné používanie. Správna voľba materiálu i dodávateľa by preto mala podliehať dôsledné-
mu výberu. Orientovať sa v neprehľadnej spleti výrobcov a obchodníkov s drevenými, plastovými 
alebo hliníkovými dverami je pre konečného užívateľa veľmi náročné. 

S klenotom vo dverách
bez kompromisov

Významným výplňovým komponen-
tom plastových alebo hliníkových 
dverí (krídlo a rám) je tzv. dverná 

výplň, ktorá má priamy vplyv nielen na ich 
estetiku, ale predovšetkým na funkčnosť  
a životnosť. Tradičný výrobca dverných vý-
plní s bohatou históriou nachádza dôveru 
u zákazníka aj tým, že dokáže ponúknuť 
kvalitu a takmer neobmedzené množstvo 
typov, materiálov, farieb a presklení. Vaše 
vchodové dvere tak môžu byť skutočným 
originálnym „klenotom“. Samozrejmosťou 
je vysoká kvalita v kontexte európskych 
kritérií, podporená certifikátom ISO 9001
a ďalšími siedmimi produktovými certifi-
kátmi. Za priateľskú cenu tak vaše vcho-
dové dvere môžu vystúpiť z tieňa v kvalite, 
ktorá znesie tie najvyššie nároky a požia-
davky.

Na čo by ste pri výbere dvernej 
výplne nemali zabudnúť, na čo 
si dať pozor a čo teda vlastne za 
svoje peniaze získať? 

Tieto riadky asi neobsiahnu všetky dôle-
žité odporúčania, ale niekoľko základných 

bodov predsa len vytýčia. Kľúčovou sa javí 
voľba kvalitného povrchového materiálu 
výplne. Na trhu sa stretnete so základnou 
škálou výplní vyrobených z vákuovo liso- 
vaných plastov ďalej s tzv. HPL materiálom 
(lisovaná živica) a v najvyššom segmente  
s hliníkom. Pre biele vyhotovenia dverí 
nemusíte obmedzovať svoj výber a slobod-
ne môžete voliť naprieč celým spektrom 
materiálov. V prípade obľúbeného dekoru 
dreva je však žiaduce svoju voľbu zvažovať. 
Plastové dverné výplne vo farebných ver-
ziách nepredstavujú trvalú hodnotu vďaka 
obmedzeným užívateľským možnostiam 
tohto materiálu, ktorý podlieha deformá-
cii vplyvom poveternostných podmienok. 
Slnečné žiarenie, teplotné rozdiely v krát-
kom časovom rozpätí ako aj chlad pôsobí 
na ich rozmerové vlastnosti ako „časovaná 
bomba“, a hrozí rizikom trvalej deformá-
cie. Naopak, materiály HPL a hliník prepo-
žičiavajú dverným výplniam mimoriadne 
charakteristické vlastnosti, ktoré sa v čase 
nemenia a predurčujú ich tak pre dlhodobo 
bezproblémové používanie. Ide o takmer 
nulovú rozťažnosť, a teda ich stabilitu voči 
všetkým poveternostným vplyvom vráta-

ne slnečného žiarenia s neobmedzenou in-
tenzitou a vysokých teplotných rozdielov.
Nielen zelené úspory sú ďalšou témou, na 
ktorú by sme nemali zabudnúť. Dverné 
výplne s minimálnou hrúbkou a jednodu-
chými dvojsklami sú už takmer minulos-
ťou a dnes si môžete vybrať z produkcie, 
podporujúcej technológiu pasívnych do-
mov, a to bez alebo len s minimálnym prí-
platkom. Návratnosť vložených investícii 
je tak rýchla a preukázateľná.

Na medzinárodných stavebných veľtr-
hoch Fensterbau 2010 v Norimbergu  
a IBF 2010 v Brne predstavila spoločnosť 
PERITO bezkonkurenčné rozšírenie sor-
timentu dverných výplní, porovnateľné  
s európskou špičkou v tejto oblasti.

• Štandardná ponuka výplní z plastových, 
HPL i ALU materiálov vo viac ako 60 zá-
kladných typoch.
• Štandardné vybavenie výplní dvojsklami 
aj trojsklami s tepelnou úpravou a „teplým 
rámčekom“.
• Štandardná možnosť voľby z 35 dekorov 
dreva dodávaných v bežných termínoch.
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tových stránkach www.peritosk.sk alebo 
www.perito.cz, kde nájdete kompletný 
sortiment plastových, HPL a hliníkových 
dverných výplní obohatený aj o novú ko-
lekciu, ktorá v roku 2010 vstúpila na slo-
venský trh.

Vchodové dvere sú kvalitatívne najnároč-
nejším výplňovým prvkom domu, a preto 
sa pri ich výbere orientujte len na overe-

ných dodávateľov, ktorí vám poskytnú dô-
kladné informácie o celej problematike. 

Redakcia v spolupráci  

so spoločnosťou Perito

Foto: Perito

• Štandardná hrúbka výplní 24 mm je aj  
u nás takmer minulosťou. K dispozícii je ľu-
bovoľný výber – napríklad hrúbka 40 mm 
s koeficientom tepelného prestupu U=0,6, 
ktorý spĺňa kritériá kladené pre pasívne 
domy.

Touto stručnou charakteristikou nie je 
možné obsiahnuť všetko, a preto vám od- 
porúčame informovať sa aj na interne-
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Navštívte Mirage Shopping 
Center v centre Žiliny

Od 15. novembra na vašu návštevu čaká novo- 
otvorené Mirage Shopping Center v historic-
kom centre Žiliny. So vstupom od známych  
Farských schodov sa tak na ploche väčšej ako  
50 000 m2 pre všetkých milovníkov dobrých zna-
čiek a shoppingovania otvárajú nové nákupné 
možnosti. Súčasťou architektúry obchodného 
centra je vzácny archeologický nález, ktorý 
našli stavitelia pri kopaní základov. Takzvaný 
stratený žilinský hrad našiel svoje miesto v ga-
lérii obchodného centra. Stal sa srdcom nielen 
Mirage, ale aj celej Žiliny. Nakupovanie môžete 
v Mirage SC spojiť s prechádzkou po zastreše-
nom žilinskom námestí, pobytom v oddychovej 
zóne, vychutnaním si veľkolepého výhľadu na 
mesto a malú Fatru, návštevou kín, reštaurá-
cií, kaviarní a pre deti je iste veľkým lákadlom 
najväčší detský kútik v meste. Milovníkov 
golfu poteší 18-jamkové minigolfové ihrisko 
zakomponované priamo do interiéru. Súčas-
ťou zábavnej zóny budú aj bowlingové dráhy.  
V Mirage Shopping centre nájdete premié-
rovo na Slovensku aj niektoré doteraz nedo-
stupné renomované značky - spodnú bielizeň  
Yamamay či taliansku bižutériu a oblečenie 
značky Coin. Z oblasti bytových doplnkov po 
prvýkrát na slovenský trh prichádza exkluzívna 
talianska značka Coin Casa. 

www.miragecenter.sk

Nepálená tehla sa vracia 
v podobe HELUZ Nature Energy

Nepálené tehly majú veľmi dlhú tradíciu, až 
v 19. storočí ich vďaka významnému technolo-
gickému pokroku začali vytláčať tehly pálené. 
Teraz sa však nepálená hlinená tehla opäť vra-
cia. S jej priemyselnou výrobou začala tento rok 
v máji tehelňa v severočeských Libochoviciach, 
patriaca českej spoločnosti HELUZ cihlářský 
průmysl v.o.s, v súčasnosti sa vyrába už aj v ich 
moravskej tehelni v Hevlíne. Nepálenú tehlu 
Heluz Nature Energy ocenia hlavne milovníci 
ekológie a vyznávači prírodného štýlu života  
a bývania.
Novinka pomenovaná podľa jej dvoch základ-
ných predností, prírodného pôvodu a níz-
kej energetickej náročnosti – HELUZ Nature  
Energy – je priemyselne vyrábanou nepálenou 
tehlou. Tradičná ručná výroba nepálených tehál 
sa dnes už totiž finančne nevyplatí. Na rozdiel
od pôvodných nepálených tehál, do ktorých 
sa pridávala slama, plevy alebo prasacie šteti-
ny, sa na výrobu HELUZ Nature Energy používa 

čistá tehliarska hlina s prímesou piesku. Tehla 
je oproti svojim predchodkyniam vyľahčená ot-
vormi, čo pomáha predovšetkým pri jej sušení, 
ktoré je kratšie a rovnomernejšie, a teda aj me-
nej nákladné. 
„Trendy súčasnej doby poukazujú na návrat 
k prírodným stavebným materiálom. Ľudia po-
maly upúšťajú od umelých stavebnín a upred-
nostňujú tie s tradíciou a preverené skúsenos-
ťami,“ hovorí Ing. Jan Krampl, obchodný riaditeľ 
firmy HELUZ. Týka sa to aj prírodnej nepálenej
tehly, ktorá vytvára zdravé vnútorné prostre-
die stavby, priaznivé napríklad pre astmatikov, 
má vynikajúce akustické vlastnosti, výborne 
absorbuje vzdušnú vlhkosť a dosahuje vysoké 
parametre akumulácie tepla. Počas výrobného 
procesu nemusí tehla prejsť vypaľovacím pro-
cesom, len sa približne 50 hodín suší. „Vďaka 
tomu sa energia nutná na jej výrobu a s ňou 
spojená produkcia CO2 redukuje na minimum,“ 
dodáva Ing. Krampl.
Nepálená tehla HELUZ Nature Energy sa pou-
žíva na vnútorné priečkové a akumulačné mu-
rivo s hrúbkou 12 a 25 cm. Uplatní sa hlavne 

v domoch s ľahkou obvodovou konštrukciou, 
napr. pri drevostavbách, ktoré nemajú dosta-
točné tepelne-akumulačné vlastnosti a nie sú 
schopné zaistiť prirodzenú reguláciu vlhkos-
ti v objekte. Vhodná je aj na stavbu kachieľ  
a pecí. Využije sa tak v novostavbách, ako aj pri 
rekonštrukciách stavieb. Pretože ide o prírod-
ný, recyklovateľný materiál, možno ho po do-
slúžení naplno vrátiť do prírody.
Ako na všetky hlinené nepálené tehly, ani na 
HELUZ Nature Energy nie je možné používať 
malty a omietky s cementom. Firma HELUZ 
k nej teda ponúka aj špeciálnu bezcementovú 
maltu Nature Energy.

www.heluz.sk

Ocenenie pre prehliadku  
DESIGN SALON 2010 

Jednu  z  cien  na  veľtrhu  nábytku MODDOM 
2010 v Bratislave získala výberová prehliadka 
architektúry a dizajnu DESIGN SALON 2010, 
ktorú pripravilo združenie Design Slovakia. 
Ceny veľtrhu MODDOM udeľuje odborná 
hodnotiteľská komisia za výnimočné expozície 
a produkty. 

Hlavnými súčasťami prehliadky DESIGN 
SALON 2010 boli prezentácie: 
 
ARCHITECTURE.SK.05/10 -  1. úroda - 
plagátová výstava diel slovenských 
architektov a prác študentov z rokov 
2005 – 2010, 
 
METAL INSPIRATIONS  2010 - práce z work- 
shopu študentov a pedagógov dizajnu  
z 5 krajín, 

Interior Works 2009/2010 – projekty štu-
dentov ÚIV FA STU v Bratislave, Architekt 
Pavel Kosnáč – Výber z tvorby. 

V expozícii DESIGN SALON 2010 predstavili 
organizátori aj novinky z oblasti dizajnu nábyt-
ku, moderných materiálov, povrchových úprav 
a technológií. 

Architektka Ľubica Fábri, kurátorka prehliadky 
DESIGN SALON 2010: 

„Prehliadku DESIGN SALON sme organizova-
li po siedmy raz od roku 2003. Cena veľtrhu 
MODDOM 2010 je v poradí šieste ocenenie, 
ktoré sme za ňu získali. Ďakujem všetkým, ktorí 
spolupracovali na realizácii prehliadky a pod-
porili nás.“ 

www.designin.sk
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Prázdny list papiera môže byť zdrojom mno-
hých nápadov a tvorivých počinov. Pre Paula 
Cocksedgeho, jedného z najviac elektrizujú- 
cich britských dizajnérov, sa toto „plátno“ 
samotné stalo umeleckým dielom v rámci 
trojdňovej inštalácie v priestoroch prestížne-
ho Victoria and Albert Museum. Expozícia  
s názvom „Závan vetra“ sa skladá z 300  
ručne vyrobených zaoblených kúskov  
z DuPont™ Corian , ktorý už inšpiroval mno-
ho originálnych autorov po celom svete, a pri-
pomína hromadu papierov, ktoré sa vzniesli  
k oblohe a len tak si poletujú vo vzduchu.

Táto inštalácia bola súčasťou Friday´s Late pro-
gramu Londýnskeho festivalu dizajnu 2010  
v priestoroch Victoria and Albert Museum, 
ktorý sa koná vždy v posledný piatok v mesiaci  
a predstavuje veľmi obľúbenú reklamnú akciu. 
V súlade s tým pojal Paul svoj „Závan vetra“ 
ako niečo pominuteľné a zároveň pokraču-
júce. Inštalácia bola vystavená len tri noci a 

potom bola rozobraná a jej súčasti rozdané 
návštevníkom. Každý kúsok mal tvar, ktorý  
v zavesenom stave evokoval papier poletujú-
ci vzduchom, a v rukách šťastlivcov, ktorí si ho 
mohli odniesť domov, sa premenil na funkčnú 
dizajnovú tácku.

„Chcel som vytvoriť niečo naozaj po-
zoruhodné, čo zachytí prchavý okamih 
krásy,“ povedal Paul, „ale zároveň niečo, 
čo bude mať hodnotu aj potom, čo ten-
to okamih zmizne. Rozhodol som sa svoju  
myšlienku realizovať prostredníctvom  
DuPont™ Corian  z mnohých dôvodov. Bol 
som naozaj zvedavý, aké vnútorné hodnoty  
mi tento materiál môže ponúknuť.“ 
 
www.paulcocksedgestudio.com

Foto: Mark Cocksedge, so zvolením  
Paul Cocksedge Studio

Inštalácia „Závan vetra“ od Paula Cocksedgeho 

Manhattan sa predstavil 
verejnosti

Verejnosti sa 21. októbra oficiálne predstavil by-
tový dom Manhattan, nachádzajúci sa na Rači-
anskej ulici v Bratislave. Investor ZIPP Bratislava, 
spol. s r. o.,  celý dom a všetky jeho byty skolau-
doval a následne odštartoval oficiálny predaj
bytov.  

Z dostupných informácií vyplýva, že táto archi-
tektonicky výrazná budova, vysoká 87 metrov, 
patrí medzi desať najvyšších budov hlavného 
mesta a je druhým jeho najvyšším obytným do-
mom.

V ňom sa nachádza 161 bytových jednotiek, 
a to na 26 nadzemných podlažiach. Tri podzem-

né podlažia sú využité na parkovanie, doved-
na dom disponuje 195 parkovacími státiami. 
Vysoký štandard tohto mestského bývania 
podčiarkuje unikátne dizajnové poňatie spo-
ločných priestorov, rovnako ako vstupná recep-
cia so stálou službou. Pohyb po dome regulujú 
prístupové  elektronické  karty. 

Budúcim obyvateľom domu sú k dispozícii tri 
rýchlovýťahy, dva osobné a jeden nákladný. 
Každý byt je vybavený samostatnými meračmi 
spotreby energií a vlastnou bytovou výmen-
níkovou stanicou určenou na vykurovanie 
a prípravu teplej úžitkovej vody. Vo všetkých 
bytových priestoroch je inštalovaný moderný 
systém vetrania, umožňujúci tiché a intenzívne 
vetranie bez toho, aby sa museli otvárať okná. 
Samozrejmosťou sú balkóny alebo loggie, ná-

ročnejší ocenia terasy. Rovnakou samozrejmos-
ťou sú všetky potrebné rozvody na pripojenie 
na internet, káblovú televíziu a telefón. Bytové 
jednotky na vyšších podlažiach ponúkajú svo-
jim obyvateľom ako bonus výhľad na panorá-
mu mesta alebo Malé Karpaty.

V aktuálnom ročníku súťaže Stavba roka,  
v ktorom sa o niektorú z cien uchádzalo 30 sta-
vieb, 17 bratislavských a 13 z ďalších regiónov 
Slovenska, získal významné ocenenie aj bytový 
dom Manhattan. Kvality tohto stavebného die-
la boli premietnuté do Ceny Slovenskej komory 
stavebných inžinierov za najlepšie projektové 
riešenie.

www.americkebyvanie.sk





Tma, zvonenie budíka, povinnosti pracovné dňa, 
ktoré nepočkajú. A k tomu túžba spať ďalej, celý deň 
nevyliezť z pohodlnej, teplej postele. Ranné vstávanie 
v zime býva naozaj kruté. Dôležité však je, aby sme 
tých niekoľko hodín pred opustením postele prežili 
zdravo a plnohodnotne. V našom Interiéri sa preto 
dozviete to najnovšie aj zo sveta spální. Začítajte sa do 
článkov plných svetla, aktuálnych trendov, moderných 
koncepcií a dobrých rád.
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Nielen oblečenie podlieha módnym trendom, aj v oblasti býva-
nia sa ľudia nechajú ovplyvňovať tým, čo je „in“. Obývacie izby 
prešli veľký kus cesty a dnes sú na vrchole svojej krásy.

Najnovšie trendy 

v obývacích 
izbách

Obývacia izba je miestom, kde sa 
stretáva celá rodina, kde sa hos-
tia návštevy, ale aj miestom, kde 

človek môže „vypnúť“ a pri pozeraní televí-
zie alebo čítaní knihy relaxovať po ťažkom 
dni. Zariaďovanie takéhoto multifunkčné-
ho priestoru nebýva jednoduché. Napriek 
túžbe po funkčnosti sa nikto z nás nechce 
vzdať estetickej hodnoty, ktorá je súčasťou 
príjemného pocitu z pobytu v obývačke. 

Minimalizmus je maximálne IN
Minimalizmus má v našom interiérovom 
dizajne už dlhšie svoje miesto. Obývacie 
steny našich starých mám, ktoré svojím 
rozmerom zodpovedali svojmu názvu, sú 
v modernom štýle dávno tabu. Dnešné 
obývacie steny sa obmedzili na nízke skrin-
ky na nožičkách, nad ktorými sú zväčša za-
vesené  ploché televízory. Tí z vás, ktorí sa 
nechcú vzdať knižníc a úložného priesto-
ru, sa potešia trendu posuvných dvierok 
na obývacích zostavách, ktoré jednoducho 



back zaznamenali tapety na steny, ktoré sa 
vyznačujú viktoriánskymi vzormi, teplými 
farbami či metalickými odleskami. Tapety 
by sa mali dopĺňať s textíliami  - závesmi  
či poťahmi na vankúše. Izba tak získa  
ucelený dojem. 

Sedacia súprava nemusí byť 
súprava
Dominantným prvkom obývacej izby by 
mala byť pohodlná sedačka, ktorá doslova 
„láka“ sadnúť. Pri jej výbere je najdôležitej-
šie uvedomiť si, na čo bude prevažne slúžiť 
– na pozeranie televízie s vyloženými no-
hami alebo na posedenie pre veľký počet 
ľudí. Moderný dizajn stále velí hranaté 
tvary, nízke, ale široké podpierky a ľahký 
vzhľad. Do popredia sa dostávajú „inteli-
gentné“ sedačky, ktoré dokážu meniť svoj 
tvar podľa potrieb majiteľa – vysúvacie le-
ňošky, sklopné operadlo či taburetka, kto-
rá prisunutím rozšíri sedačku na posteľ.

schovajú televízor. Takýto princíp spĺňa aj 
pravidlá Feng Shui, že televízor nesmie byť 
dominantou obývacej izby. 

Prírodné materiály
„Oteplenie“ interiéru obývacej izby pri-
chádza s materiálmi. Sklo a chróm pomaly 
strieda masívne alebo dyhované drevo či 
ratan. Vo vyhotovení nábytku stále vedú 
unikolorové farby s vysokým leskom, 
kombinované s tmavšími odtieňmi dreva 
ako  wenge, zebrano či slivka. Veľký come-

litnej a vhodne zvolenej podlahy. Nemu-
síte sa obmedzovať vo farbách či tvaroch, 
na trhu je nespočetné množstvo variácií, 
z ktorých si môžete vybrať.
Novým hitom sú široké dosky. Či sa roz-
hodnete pre laminát alebo drevo, isté je, že 
so širokými doskami ste vyhrali. Môžete si 
vybrať dĺžku podľa svojich predstáv, čím 
sú dosky dlhšie, tým viac dodávajú obý-
vacej izbe hĺbku a jednoliatosť. Nebojte 
sa experimentovať, môžete skombinovať 
širšie dosky s užšími v rôznych variáciách 
na dosiahnutie vyššej elasticity obývačky, 
alebo sa môžete pohrať s odtieňmi. Atrak-
tívne a veľmi prirodzene bude pôsobiť 
kombinácia svetlejších a tmavších dosiek 
vedľa seba. Veľmi populárne a vyhľadáva-
né sú široké a až dva metre dlhé XXL dosky 
z radu Largo od Quick-Step, ktorých vyvá-
žený pomer dĺžky k šírke dokáže zázraky 
aj v malých priestoroch. O niečo menšie 
dosky so skosenými hranami z radu Vogue 

Poťahové materiály by mali byť kvalitné, 
oprateľné, alebo také, ktoré nevstrebáva-
jú tekutiny, ale nechávajú ich na povrchu. 
Studenú kožu striedajú látky z hrubej ba-
vlny či menčestru. Farby sú skôr svetlé, dy-
mové či prírodné. Moderné zloženie seda-
cej súpravy kombinuje dva dvoj až trojsedy 
uložené v pravom uhle vedľa seba, pričom 
hneď vedľa  môže byť kreslo s úplne iným 
dizajnom.

Na podlahách záleží
Interiéroví architekti a dizajnéri už dávno 
vedia, že úspech interiéru záleží aj od kva-
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zase dodajú obývacej izbe eleganciu a cha-
rakter s kúzlom starého dubového dreva. 
Ich dosky biely a béžový dub passionata 
dokonca získali vďaka svojmu nadčasové-
mu dizajnu označenie Designers’ Choice. 

Dizajn z Toskánska alebo 
zo Safari?
Dobám, keď ste si mohli vybrať laminátovú 
podlahu len s motívom dreva alebo dlažby, 
už definitívne odzvonilo. Môžete uvažovať
mimo svoj zabehnutý svet a siahnuť po di-
zajne, ktorý je ako zo sveta fantázie. Ako 
v starovekom Ríme môže vaša podlaha 
vyzerať vďaka dlaždiciam inšpirovaným 
matným carrarským mramorom. Carrar-
ský mramor je prírodný kameň z Toskán-
ska s bielym pozadím a s vyváženým roz-
ložením žíl, ktorý vďaka jeho vlastnostiam 
a kvalite obľubovali rímski sochári aj Mi-
chelangelo. Tento luxusný materiál bol vy-
hradený len pre panské sídla, dnes už jeho 
dvojča môže kraľovať aj vo vašej obývačke.
Keďže fantázii sa medze nekladú, na trhu 
sa objavili aj exkluzívne dlaždice, ktoré  
imitujú kožu a jej štruktúu, vrátane naj- 
menších škrabancov alebo bodnutia hmy- 
zu, a ktoré boli takisto označené ako  
Designers’ Choice (napríklad rad podláh  
Quick-Step Arte). Podlaha v štýle kože do-
dáva domovu príjemnú a teplú atmosfé-
ru, navyše spojenú s dobrým pocitom, že 
žiadne zviera neutrpelo ujmu.

Akokoľvek sa rozhodnete, každopádne 
dbajte na to, aby bola vaša podlaha kva-

litná, odolná a aby spĺňala vaše predstavy 
o kráse, dizajne, komforte a hlavne poho-
de domova. Vaše možnosti sú skoro neob-
medzené. Viac informácií nájdete na www.
quick-step.com.

Doplnky 
Najväčší boom v interiérovom dizajne 
obývacích izieb zažívajú doplnky. Svietidlá, 
okná, dvere a zárubne, vykurovacia tech-
nika, elektronika, textílie, rastliny – na ich 
výbere si treba dať naozaj záležať. Mali by 
s ostatnými predmetmi v obývacej izbe la-
diť štýlovo, farebne i materiálovo. Ak vám 
naozaj záleží na interiérovom dizajne, pre-
jdite sa izbou pohľadom človeka, ktorý sa 
v priestore nachádza prvýkrát. To, čo vám 
bude prekážať, jednoducho zmeňte.

Jarmila Ivančičová v spolupráci s Quick-Step

Foto: Quick-Step

46



Sme interierové a dizajnové 
štúdio so zameraním na 
pokladanie celoplošných 
kobercov a luxusných vinylových podláh.

Naše schopnosti a zručnosti sme získali vo Veľkej Británii na 
domácich i komerčných trhoch.

Sme jediný distribútor na Slovensku, ktorý môže 
ponúknuť unikátnu službu, akou je napr. naťahovanie 
kobercov na mäkké podložky tradičným Anglickým 
spôsobom. Táto metóda poskytuje vašim kobercom lepší 
vzhľad, extra mäkkosť a luxusný pocit, ktorý naše oči  
a nohy tak milujú a potrebujú.

Ak chcete zistiť a dozvedieť sa viac o našej unikátnej zbierke 
vinylových podláh a kobercov, navštívte nás v našom 
dizajnovom štúdiu: 

Ateliero s.r.o.
Vysoká 2/B, 
Bratislava, 811 06, 
Slovakia,

T:  +421(0) 2 2070 9010
W: www.ateliero.eu

Tribyt, s.r.o., A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina, 041/7232551, tribyt@tribyt.sk, www.tribyt.sk
Slovenský výrobca širokého sortimentu nábytku s 3 ročnou zárukou
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Dôvod, prečo Admonter vyzerá 
tak charakteristicky, je špeciálne 
v hornej vrstve, ktorá sa skladá  

z jedného priebežného kusu dreva, na 
ktorého prírodné krásy je radosť pozerať. 
Iba 2% stromov majú dostatočnú kvalitu, 
ktorá je vyžadovaná na výrobu podláh Ad-
monter. Každá doska je iná. Dizajnom od 
prírody sú ojedinelé. Ich jemná štruktúra 
odráža stopy všetkých tých rokov a období 
rastu a prináša skrytú dušu stromu, rovna-
ko ako energiu z lesa priamo do vášho do-
mova. Veľkoformátové dosky sú extrémne 
stabilné a zabezpečujú vysokú rozmerovú 
stálosť. To znamená, že sú dokonale odol-
né voči zmenám klímy v miestnosti a zni-
žujú tvorbu medzier na minimum.

ANTICO (obr.3)
Séria Antico je perfektnou voľbou pre 
tých, ktorí milujú typické vlastnosti tra-
dičných, ručne dorábaných podláh. Veľko-
formátová podlaha Antico sa výborne hodí 

Pôsobivý 
kus prírody

Dizajnovo pôsobivé veľko-
formátové dosky Admonter 
predstavujú vrchol technolo-
gického úspechu vo výrobe 
drevených podláh. Podlahy 
Admonter sú jedinečné, dá-
vajú teplo a obohacujú každú 
miestnosť, navyše sľubujú 
obrovský rozsah jednotlivých 
dizajnérskych možností.

1

2

3



zo smreku. Takýto veľký výber je vo svete 
„širokodoskových“ podláh unikátny.

CLASSIC mäkké dreviny  (obr.2)
Hrejivý ráz a prírodná elegancia týchto 
podláh vyhovuje moderným i tradičným 
interiérom a dodáva im jedinečný charak-
ter svojou jemnou kresbou a prirodzeným 
vzhľadom. 

CITY FLOOR
Admonter vstupuje do novej éry s moder-
nou podlahou „City Floor“ s rozmermi 120 
x 1200 mm. Vďaka týmto ideálnym rozme-
rom môže mať podlaha buď tradičný alebo 
veľmi módny a súčasný vzhľad. Podlahy 
City Floor sú vytvorené z 1-lamelových 
dosiek, s vrchnou vrstvou cca 3,6 mm.

2bond
Nová 2-vrstvová alternatíva. Vysoko 
univerzálna svojou farbou a povrchovou 
úpravou, ušľachtilá a elegantná vďaka svo-
jim rozmerom. Tento 100%-ne rakúsky 
výrobok je perfektnou ekologickou alter-
natívou k tropickým drevinám vzhľadom 
k tepelnému spracovaniu, šetrnému k ži-
votnému prostrediu.

Redakcia v spolupráci so značkou Floorexperts 

Foto: Admonter 

do priestranných interiérov na zámkoch, 
panských usadlostiach a v historických 
budovách. Taktiež môžu dodať unikátny 
vzhľad moderným domom, podkrovným 
obydliam i kancelárskym priestorom.

MOCCA (obr.1)
Séria Mocca udáva trend v tmavých pod- 
lahách, bez použitia chemikálií a farbív. 
Vďaka úplne prírodnému spôsobu tepel-
ného spracovania ponúkame celý rad eu-
rópskych drevín v tmavších farebných od-
tieňoch bez použitia tropických drevín.

XXLONG (obr.5)
Kolekcia XXLong ponúka veľkoplošné 
dosky dlhé takmer 5 m.

CLASSIC tvrdé dreviny (obr.4)
Táto séria podláh Admonter s veľkoploš-
nými doskami má najväčšiu škálu drevín, 
farieb, triedenia a systémov pokládky. 
Konštrukcia týchto podláh je systémová, 
čo znamená, že v roku 2010 sú podlahy 
so širokými doskami ponúkané buď so 
spodnou vrstvou z rovnakého dreva ako je 
vrchná vrstva, alebo so spodnou vrstvou 

4
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Na vyliečenie chladu moderných interiérov stačí vhodne zvo-
lený koberec. Mäkká podlahová krytina pričaruje pohodovú 
atmosféru domova. Koberec v tradičnom interiéri zase pod-

čiarkne jeho charakter a umožní vyniknúť kráse starožitného nábyt-
ku. 

Dokonale vyvážený interiér
Dobrý dizajnér začína s návrhom interiéru vždy od podlahovej kry-
tiny. Predstava o vhodnom koberci by preto mala byť jasná ešte skôr, 
ako si objednáte prvé kusy nábytku. S výberom vám pomôžu odbor-
níci z dizajnérskeho štúdia Ateliero. Nevšedné dizajnérske štúdio 
doplnilo chýbajúcu medzeru na našom trhu. Prináša prvotriedne 
koberce vynikajúcej kvality a individuálny prístup k zákazníkom. Vý-
nimočný sortiment vrátane exkluzívnych dizajnérskych kúskov dopĺ-

Veríte na čarovnú 
moc kobercov? Lietať 
ako v rozprávke síce 
nedokážu, v interié-
ri však vedia urobiť 
zázraky, ak prejdú 
rukami šikovných 
dizajnérov...

Dizajnéri sledujú 
trendy v kobercoch 
a bdejú aj nad ich kvalitou
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vaných značiek uspokojí aj najnáročnej-
ších zákazníkov. Vo svojom bratislavskom 
štúdiu ponúka Ateliero luxusné, ručne 
vyrobené vlnené koberce. Spolu s kober-
cami s vyšším vlasom sú ideálnou mäkkou 
pokrývkou podlahy do spální. Zo širokej 
ponuky farieb a vzorov si možno vyberať 
aj pri kvalitných kobercoch, ktoré sa vy-
rábajú zo zmesi so syntetickým vláknom. 
Tie sú vhodné najmä do frekventovaných 
miestností, pretože spoľahlivo odolávajú 
každodennej záťaži a opotrebovaniu. Zo 
štúdia budú zákazníci odchádzať spokojní, 
aj keď majú záujem o bežné, cenovo prija-
teľné syntetické koberce.

Prvotriedne koberce dováža štúdio priamo 
od tradičných a svetoznámych výrobcov  
hlavne z Veľkej Británie a Talianska. Všetky 
výrobky v sebe kombinujú trendový dizajn 
so zručnosťou a dlhoročnou skúsenosťou 
s ich výrobou. V štúdiu nájdete značky ko-
bercov zvučného mena, ako sú napríklad 
Stark Carpet, Tim Page Carpets, Axmin-
ster, Cormar Carpets, Victoria Carpets  
a Lano z Belgicka či Besana z Talianska.

Tajomstvo krásneho koberca
Odborníci štúdia Ateliero poznajú tajom-
stvo, vďaka ktorému si koberec uchová 
svoju krásu veľmi dlhý čas. Ako jediní na 
Slovensku ponúkajú unikátnu službu na-
ťahovania kobercov na mäkké podložky 
tradičným anglickým spôsobom. Táto me-
tóda predlžuje životnosť koberca, dodáva 
mu lepší vzhľad a výnimočnú mäkkosť. 
Mnohoročné skúsenosti s realizáciou za-
ručujú bezchybný vzhľad a dlhú životnosť 
koberca. Viac informácií získate aj na www.
ateliero.sk.

Redakcia v spolupráci 

s dizajnovým štúdiom Ateliero

Foto: Ateliero

ňa odborným poradenstvom. Profesionáli  
z tímu štúdia Ateliero nadobudli kvalifiká-
ciu a zručnosti na súťaživom, náročnom 
britskom trhu bytového dizajnu. Preto sa 
na odborníkov štúdia obracajú nielen ar-
chitekti a interiéroví dizajnéri, ktorí majú 
záujem o trendové novinky. Nový štýl na-
kupovania kobercov si obľúbila aj široká 
verejnosť.

Koberec znamená teplo domova
Časy, keď sme museli vycestovať za pr-
votriednymi bytovými doplnkami do za-
hraničia, sa skončili. Unikátna kolekcia 
textúr, farieb a vzorov kobercov renomo-
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Dekoračné nálepky v luxusnom šate pripravené presne pre vaše 
potreby. Akékoľvek farby, akékoľvek rozmery a nespočetné 
množstvo motívov. Všetky na mieru, podľa vašich predstáv. 

Nálepky na steny 
od ARTsablony
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Nálepky na steny 
od ARTsablony

Redakcia v spolupráci s ARTsablony

Foto: ARTsablony, Best Slovakia

Aj vy máte doma nejednu stenu, ku 
ktorej sa nič nevmestí a neviete, 
ako ju oživiť? Máme jednoduché 

riešenie. Nálepky na stenu sú tu presne 
pre vás. Stačí si vybrať farbu, motív a roz-
mer. Nie je nič jednoduchšie, ako rýchlo 
a efektívne dekorovať váš interiér. Nálep-
ky z vinylových fólií nestrhávajú omietku 
ani farbu, ľahko sa aplikujú a ich ceny vás 
veľmi milo prekvapia. Očarte svojich zná-
mych ešte počas Vianoc a predveďte svoju 
fantáziu. Snehové vločky na oknách, kvet-
natý ornament nad LCD televízorom, ko-
rytnačky a delfíny v kúpeľni. Alebo radšej 
rozprávková detská izba s jednorožcom, 
či hradom a koňmi? Fantázii sa medze  
nekladú. 

AKO SI VYBRAŤ?
Pri výbere motívu prihliadajte  k interié-
ru, aby nálepka zvýraznila útulnosť vášho 
domova. Ak máte v izbe pestré farby, jed-
noduchší motív na viacerých miestach 
pomôže zosúladiť priestor. Ak ste sa 
však báli odviazať pri zariaďovaní a izba 
je zrazu celá krémovo-hnedá, nebojte 
sa odviazať pri nálepke. Najdôležitejšie 
však je, aby ste sa v interiéri cítili dobre 
práve vy. V ponuke nájdete jednofarebné 
nálepky, ale aj nálepky s plnofarebnou 
tlačou nielen pre deti, ale aj pre teenage-
rov a dospelých. Nahliadnite a nechajte 
sa unášať svojou fantáziou. Internetový 
obchod www.artsablony.sk vám prináša 
nové dekorácie každý deň. 

Tip: Doma máte rôzne rovné povrchy, aplikácia je možná aj na nábytok, chladničky, okná a všet-
ko čo je rovné. Po odlepení nálepky nezanechávajú lepidlo. Takže hor sa do výberu a lepenia.

JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA
Nálepky sú určené na rovný povrch a sú 
dodávané spolu s prenášacou fóliou, vďa-
ka ktorej na stenu prenesiete akokoľvek 
náročný motív s ľahkosťou a eleganciou. 
Netreba žiadnu špeciálnu prípravu stien, 
iba odprašniť s handričkou a jednoducho 
lepiť. 
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INFOMIX

Nastenné hodiny Book 

Moderné nástenné hodiny s nevšedným vzhľadom menom Book. Nástenné hodiny 
Book boli navrhnuté poprednými dizajnérmi, ktorí spolupracujú s holandskou značkou 
Karlsson. Tieto hodiny sa môžu pochváliť nevšedným vzhľadom a kvalitným prevedením. 
Vyzerajú ako tri farebné knihy vedľa seba. Produkt je určený pre všetkých, ktorí chcú byť 
vo svojej domácnosti obklopení štýlovými a modernými doplnkami. Rozmery týchto 
hodín sú 20 x 15 x 20 cm. Kvalitný produkt z dielne Karlsson je určený pre všetkých 
mužov a ženy ako štýlový doplnok do domácnosti. 

Značka Karlsson vznikla v Holandsku v roku 1999 ako nová časť koncernu Present Time. 
Spoločnosť sa zaoberá výrobou nástenných hodín a budíkov s dôrazom na pekný vzhľad 
a kvalitné prevedenie. V sortimente Karlsson nájdeme ako tradičné nástenné hodiny, tak 
i moderné kusy s nevšedným nápadom.  

Každý rok sa môžete tešiť na nové typy hodín, ktoré prekvapia svojím vzhľadom, 
nápadom a kvalitou.

Ďalšie kreatívne nástenné hodiny v rôznych motívoch nájdete v kreatívnom 
internetovom obchode www.lastura.sk

Svietnik Tavolo

Svietnik na tri čajové sviečky, ktorý je vyrobený z agátového dreva a nerezovej ocele, je vhodná dekorácia 
do každej modernej domácnosti. Výška svietniku je až 20 cm a priemer 5 cm. Dizajn od nemeckej spoloč-
nosti AdHoc zaujme na prvý pohľad. AdHoc je nemecká spoločnosť, ktorá so svojimi produktmi slávi 
úspech v mnohých krajinách. Ich sortiment by sme mohli rozdeliť na dve polovice. Spoločnosť sa zaoberá 
predovšetkým výrobou mlynčekov na korenie a špeciálnych sitiek na čaj. 
 
Vďaka skúsenostiam a pomerne úzkej špecializácii vyrába AdHoc veľmi kvalitné produkty, ktoré majú 
skvelý dizajn a môžeme sa na ne spoľahnúť. Na všetky výrobky spoločnosti AdHoc je poskytovaná 
predĺžená 5-ročná záruka. Týmto štýlovým darčekom určite niekoho potešíte.

Rôzne kreatívne dekorácie a praktické doplnky do domácnosti vám ponúka internetový obchod  
www.lastura.sk

Drevená žiarovka od dizajnového štúdia Suck UK 
 
Suck UK je dizajnové londýnskej štúdio, ktoré vyvíja praktické darčekové predmety poňatej vo vtip-
nej forme. Ak aj vy radi ľuďom kupujete darčeky, ktoré majú svoje kúzlo a originálny dizajn, iste si 
spoločnosť Suck UK zamilujete a budete sa k nej radi vracať a hľadať v týchto predmetoch inšpiráciu 
pre darčeky. Radosť samozrejme môžete urobiť aj sebe. Výrobky sa budú pekne vynímať nielen vo 
vašom byte. Spoločnosť má veľký záber a vyrába skutočne rozmanité veci. 
Väčšina návrhov pochádza od dizajnérov Sam a Hude, ktorí sú vo svojom odbore jedničkou. Firma 
Suck UK získala už celý rad ocenení, a to nielen v Anglicku, ale aj vo svete.
Drevená žiarovka od dizajnového štúdia Suck UK nie je bežnou žiarovkou, ale to už vám iste na-
povedal názov výrobku. Táto žiarovka predstavuje luster, ktorý je vyrezávaný v tvare žiarovky. Až 
dovnútra tohto lustra sa vkladá klasická žiarovka, ktorá prepúšťa svoje svetlo cez jemne tvarované 
mriežky. Efekt takého svetla je skutočne pôsobivý.
Drevená žiarovka sa dá zavesiť alebo položiť. Rozmery lustra sú 24 x 38 cm. Vkladá sa doň žiarovka E 
27, max 60W. Tú dostanete spolu s výrobkom.
Týmto pekným a originálnym darčekom určite potešíte niekoho aj vo svojom okolí.  
Suck UK: Originálne a praktické darčeky, ktoré ocení každý...

Ak hľadáte doplnky, ktoré spájajú kreativitu a dizajn, určite vás zaujme sortiment internetového 
obchodu www.lastura.sk



Vondom prináša 
novinky
 
Španielska značka Vondom, 
známa  svojou  rozsiahlou 
ponukou  nádob  na  kvety 
najrôznejších tvarov, veľkostí 
a  farieb,  prináša  novinky, 
ktoré skutočne stoja za po-
zornosť. Tvarovo zaujímavý 
rad Vases rozvíja klasickú tému 
nádob  na  rastliny  o  sedacie 
prvky. Efekt umocňuje možnosť 
presvetlenia. Zaujímavým tvarom 
láka rad Moma, ktorého hlavným 
zástupcom je praktický party stôl 
s univerzálnou priehlbinou – pre 
rastlinu alebo napríklad chladený sekt.
 
Vondom medzi inými oslovil aj slávneho Karima Rashida, ktorý vytvoril kolekciu výrazneho vonkajšieho 
nábytku. Stoličky, stoly, lehátka i exteriérové sofa so silným dizajnom prinášajú na trh zase niečo nové  
a slovenský zákazník si ich teraz môže zakúpiť v egoé.

www.egoe.eu
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Závesný systém SQUARE

Spoločnosť EYA interiér prináša na náš trh novinku v oblasti závesných systémov – závesný systém 
SQUARE. Je to moderný alumíniový brúsený profil v jedinečných prevedeniach a kombináciách farieb,
ktorý skvele dotvára súčasný interiér nielen rodinných domov a bytov, ale i kancelárskych a obchodných 
priestorov. 

Viac na: www.eya-interier.sk

Na sedačkách sa nemusí len sedieť

Dôležitým prvkom v každej domácnosti je sedacia súprava, alebo aspoň pohovka či kreslá. Sú miestom odpočinku a pohodlia, kde sa stretáva 
celá rodina. Pri jej výbere musíte mať na mysli priestorové riešenie - teda či je vhodnejšia rohová sedačka, sedacia súprava, prípadne nejaké 
minimalistickejšie riešenia ako napríklad jednoduchá pohovka s kreslom. Ďalej je vhodné brať do úvahy kvalitu materiálu - a to ako poťahu, 
tak aj konštrukcie. Je rozdiel, mať sedák vyplnený iba PUR-penou, alebo kvalitnými bonellovými pružinami či ešte kvalitnejšou viscoelastickou 
penou a manžetovým pružinami. Aj opierka môže byť 
vyplnená pre zvýšenie komfortu silikónom.
 
Z hľadiska funkčnosti je dobré zvážiť, či má byť 
sedačka rozkladacia. Ďalej, podľa toho, či sa na nej 
bude spať len zriedka alebo častejšie, je možné zvoliť 
jeden z niekoľkých typov rozkladu. Od klasického 
„šuflíka“ až po skladacie lôžko schované v útrobách
sedačky, ktoré je vybavené bukovými lamelami  
a oddeliteľným matracom.
 
Čo sa týka vzhľadu sedačky, najdôležitejšie je správny 
výber textílie látky, ktorá by mala ladiť s nábytkom  
a múrmi. Väčšina výrobcov dnes ponúka širokú škálu 
poťahov k svojim sedačkám, takže je možné vybrať 
si z desiatok až stoviek látok. Nie je tomu inak ani u 
sedačiek od výrobcov, ako sú WAJNERT, Komplet plus, 
Craft a iné. Výrobca WAJNERT je zastúpený v ČR a SR 
spoločnosťou FreePort.  

www.nabytok-a-interier.sk



Teraz žmurkajte na kuchynský robot Moulinex, vyplatí sa! Moulinex Masterchef FP517DBE

Ešte nemáte doma žiaden? Zdal sa vám pridrahý na občasné použitie? 
Predvianočný čas a značka Moulinex prinášajú na slovenský trh neodolateľnú 
ponuku. Kompaktný kuchynský robot Masterchef 5 000 v kvalitnom spraco-
vaní s vysokým výkonom a vo vysokej estetike doslova za „pár babiek“! Výbava 
perleťového kuchynského fešáka, po ktorom iste túžite, je vskutku ohromujúca.   
Má veľký plniaci otvor s rozmermi 69 x 59 mm, pracovnú nádobu s objemom 
2,2 litra, 1,25 l mixér, k tomu všetkému lis na citrusy, nerezové nože na sekanie, 
plastové na miesenie, kovové otočné disky na jemné i hrubé krájanie, napríklad 
i hranolčekov. 

Ale pozor, teraz zbystrite! 

Mlynček na mäso je súčasťou základnej výbavy Moulinex Masterchef FP517DBE 
teraz za promo cenu len 134,90€! 
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Keď káva pošteklí zmysly...

Krups má pre mimoriadne zážitky po ruke mimoriadnu sériu espresso prístrojov Espresserie Automatic s ele-
gantným dizajnom, extrémne jednoduchou obsluhou a  veľmi vysokou kvalitou potvrdenou agentúrou TUV. Je fajn 
mať nablízku milujúceho partnera a milovaný espresso prístroj so zabudovaným „Perfect Coffee System“. Ranný
životabudič  pripravíte pokojne aj v polobdelom stave. Na intuitívne ovládanom displeji s jednoduchou manipulá-
ciou v slovenskom jazyku si nastavíte osobné požiadavky podľa vašej chuti a  potreby. V prípade, že máte radi veľkú 
silnú kávu, prístroj automaticky pomelie dvojnásobné množstvo kávy v 2 automatických cykloch. Súčasťou sady je 
špeciálna tryska k spojeniu prístroja s nerezovou nádobou na mlieko s 2 polohami pre ešte ľahšiu prípravu cappuc-
cina alebo caffé latté. Nerezová nádobka umožňuje skladovanie mlieka v chadničke či umývanie v umývačke. No ak
navyše chcete, aby vám aj v interiéri kávovar ladil s klavírom, samozrejme dizajnovo, odporúčame najmenší  plno-
automat  na svete - model  „klavírny lak“ v bielom prevedení Espreseria Automatic EA8245. V základnej výbave  
má nový patentovaný kompaktný Thermoblock s nerezovým vnútorným povrchom, ktorý zaručí horúce espresso od 
prvej šálky ale aj minimálnu starostlivosť s odvápňovaním. Kónický kávový mlynček má nastaviteľné 3 stupne mletia 
 a tiež si viete upravit teplotu vody, automatické zapínanie a vypínanie, či nastaviť tvrdosť vašej vody. Vodný filter
„Claris Aqua“ so spätným chodom pripraví perfektnú pH neutrálnu vodu. Pridanou hodnotou kávovarov Krups  je 
aj KRUPS VIP EXCLUSIVE SERVICE. S výnimočným vzhľadom Krups Espresseria Automatic EA82 si môžete 
vychutnať nielen dokonalú kultúru kávy, ale automaticky aj perfektný servis s Krups VIP Exklusive Service.  

Rowenta sa vyfarbila

Nový červený fešák, tyčový vysávač Rowenta AIR Force RH 8553, má všetky predpoklady stať sa domácim favoritom. 
Vysávač, s ktorým všetky druhy podlahových krytín a kobercov povysávate rýchlo a pohodlne bez toho, aby sa vám šnúra 
motala popod nohy.  Vysokú úroveň prevádzky až 40 minút zabezpečuje kombinácia nabíjateľných batérií a účinného  
18 V motora s nízkou spotrebou. Rowenta AIR FORCE vďaka cyklónovej technológii dvojnásobne oddeľuje nečistoty od 
vzduchu a saciu silu udržiava na veľmi vysokej úrovni. Vynikajúce vlastnosti vysávania dopĺňa patentovaná sacia hlavica 
DELTA FORCE s rotačnými kefami, ktoré dosahujú až  3000 otáčok za minútu, pre efektívne čistenie kobercov a rohožiek. 
Odoberateľný zásobník na nečistoty zabráni akémukoľvek kontaktu s prachom. Konštrukcia zohľadňujúca najnovšie 
trendy v oblasti úžitkového dizajnu je ľahká, váži iba 3,28 kg. Jej súčasťou je ergonomické držadlo s mäkkým povrchom.  
Objem zásobníka nečistôt je až 0,9 litra, hlučnosť iba 79,5 dBa. Navyše, v novom červenom dizajne rozhodne nezostane 
nepovšimnuto stáť v kúte.  

Cena: 179,90€

Rowenta Naparovacia žehlička New Focus DW5030

Pánska volenka!

Prečo žehliť manželove košele, keď to hravo zvládne sám? S novou naparovacou žehličkou Rowenta 
New Focus mu to pôjde pekne aj vo zvislej polohe na vešiaku. Patentovaná žehliaca doska  
Microsteam 400laser® perfektne distribuuje paru s viac ako 400 naparovacími otvormi. Základ je 
z nerezovej ocele s povrchovou úpravou Laser pre vysokú odolnosť proti poškriabaniu. Čiže pokojne 
môže žehliť i neoholený s jemným strniskom. Anti drip systém proti odkvapkávaniu a zabudovaná 
odvápňovacia kazeta pravidelne dozerá na jej funkčnosť a dlhú životnosť. Nie sú jej cudzie ani 
zvislé naparovanie, samočistenie či kropenie. Extra parný ráz je 180 g/min - najvyšší v danom 
segmente žehličiek. Navyše, oválny tvar žehličky vzadu zabráni pokrčeniu bielizne i amaté-
rovi. Absolútnu precíznosť v žehlení zabezpečí dlhšia nerezová špička, s ktorou sa dostane 
úplne všade. A to je v mužskom svete väčšinou silný argument! Rowenta New Focus DW5030, 
kvalita vyrobená v Nemecku, je vaša za 74,90€. 



Orava HH-120: hrniec, ktorý varí zdravo

Zdravá strava a zdravý životný štýl nie je len hitom posledných rokov, ale odôvodneným a vedeckými 
faktami podloženým spôsobom, ako sa pri plnej sile dožiť vysokého veku a mať dostatok energie na 
vychutnávanie si každého dňa, ktorý žijeme. So zdravou stravou by sme sa však nemali stretávať len 
na trhovisku pri stánkoch s bio potravinami alebo vo vegetariánskej reštaurácii. Začať by sme mali od 
seba – u nás doma. Na čom varíte vy? Na oleji, alebo v lepšom prípade potraviny dusíte? Máme pre 
vás tip – varenie zdravých jedál pomocou halogénového svetla. Halogénový varný hrniec Orava  
HH-120 funguje ako rúra na pečenie. Okolo pripravovaného jedla cirkuluje horúci vzduch, vďaka 
čomu sa potravina nevysuší, ale rovnomerne upraví do želanej podoby. Navyše vám z pripra-
vovaného jedla odtečie všetok tuk, takže ani tí najväčší zástancovia zdravej stravy by mu nemali čo 
vytknúť. Praktickým je aj fakt, že Orava HH-120 vám skráti čas prípravy jedla až o 40 % v porovnaní 
s bežnými rúrami. A ako sa na ňom varí? Potraviny vložíte do veľkej, 12-litrovej sklenenej nádoby, 
otočíte vypínačom a ostatné už dokáže váš pomocník za vás. Variť môžete na 2 úrovniach, keďže 
váš expert na zdravú stravu má ako súčasť balenia 2 mriežky, na ktoré potraviny uložíte. Halogénový 
varný hrniec je ľahko ovládateľný, čas prípravy potravy si na ňom jednoducho nastavíte časovačom 
a regulátorom teploty. V Orava HH-120 poľahky potraviny aj rozmrazíte – a to špeciálnym rozmrazo-
vacím programom Thaw s nízkou teplotou. Iste pri ňom oceníte aj funkciu samočistenia.
Kúpite v značkových predajniach Orava za 40 €.

www.orava.eu

INFOMIX
Príbor ako hlavolam z rúk návrhárov štúdia ding3000

Spoločnosť BASF prispela k návrhu a vývoju inovatívneho príboru JOIN, ktorý bol inšpirovaný 
japonským hlavolamom. Hlavolam je tvorený tromi malými tyčinkami, ktoré sa na pohľad 
zdajú byť spojené neoddeliteľným štvorcovým uzlom. Spojená príborová súprava, skladajúca 
sa z vidličky, noža a lyžice, je koncipovaná na rovnakom princípe: všetky tri kusy príboru majú 
uprostred otvor, ktorý im umožňuje, aby sa spojili a utvorili malé, ale stabilné a voľne stojace 
teleso, ktoré preverí zručnosť každého predtým, než bude môcť použiť príbor k jedeniu. Tento 
vysoko kvalitný plastový príbor s inovatívnym dizajnom je výsledkom práce troch spolumajiteľov 
návrhárskeho štúdia ding3000 v Hanovere. Nejde o obyčajný jedálny príbor, ale užívateľom 
poslúži aj ako hlavolam, podnet pre diskusiu alebo ako stolová dekorácia. Príbor vyrobil  
Konstantin Slawinski (www.konstantinslawinski.com), ktorého spoločnosť je už niekoľko rokov 
známa svojimi nezvyčajnými výrobkami pre domácnosti so špecifickým dizajnom. Poraden-
ské služby, ktoré ponúka designfabrik™, sú k dispozícii nezávislým návrhárom, ako aj firmám
hľadajúcim pomoc pri práci s materiálmi spoločnosti BASF. Dvaja priemyselní dizajnéri a niekoľko odborníkov spoločnosti BASF môžu poskytnúť 
podporu a vyriešiť otázky týkajúce sa správneho návrhu plastov, vhodných metód spracovania, povrchov a farieb, ale tiež  
v riešení problematiky tvaru a funkcie. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na internete.

www.basf.sk

Umývačka riadu Whirlpool Power Clean Max = Výnimočný čistiaci 
výkon. Ekologická filozofia. Jednoduchý dizajn.

Nová umývačka Whirlpool ADP 7955 WH TOUCH GG ponúka špičkovú technológiu Power-
Clean Max, ktorá je natoľko účinná, že odstráni dokonca tú najnepoddajnejšiu špinu a namáčanie 
riadu, hrncov a panvíc pred samotným umývaním v umývačke sa stane zbytočným. Znamená 
to šetrenie času, rúk, vody a čistiacich prostriedkov. Napriek tomu bude kuchynský riad doko-
nale čistý vďaka 24 rotačným vodným tryskám – umiestneným v zadnej časti umývačky – ktoré 
spoločne pracujú na efektívnom odstránení dokonca aj pripečeného jedla z povrchu širšieho, ako 
je bežný plech na pečenie. Vysoký tlak vody umyje aj tie najšpinavšie hrnce, panvice a plechy bez 
potreby pridávania ďalšej vody. Umývačka riadu Power Clean Max je navrhnutá tak, aby poskytla 
flexibilnejšie a modulárnejšie usporiadanie košov a všetkých vnútorných oddelení. Plnenie
umývačky Whirlpool je takto jednoduché a jasné. 

www.whirlpool.sk alebo www.6zmysel.sk 
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Trendy 
v dizajne 

kuchýň
Ako ubieha čas, mnohými skúsenosťami počas dlhodobého vývoja na-
chádzame stále niečo nové, čo by sme chceli mať. Každý z nás potrebuje 
prostredie, ktoré bude vytvárať nielen kulisu samotného dobre vyzerajúce-
ho priestoru, ale hlavne prostredie, v ktorom sa bude cítiť výborne. 1

2
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Všetko je však individuálne. Sme ne-
ustále zahrňovaní novými trend- 
mi, ktoré nachádzame v časopi-

soch, rôznych špeciálnych katalógoch či 
televíznych programoch. Je však veľmi 
podstatné podotknúť, že pri tomto množ-
stve informácii častokrát človek príde na 
otázku, čo je pre neho vlastne to najlepšie, 
najvýhodnejšie, ako spozná kvalitu a či je 
to, čo sa mu páči, vhodné do priestoru,  
v ktorom chce žiť.

Trendy udávajú veľké spoločnosti. Jednou 
z nich, čo sa týka dizajnu kuchýň je aj ta-
lianska spoločnosť Aran. Neustále pozo-
rujeme, ako sa každoročne inovujú mnohé 
modely romantického,  ale aj moderného 
štýlu a je zaujímavé sledovať tieto zmeny 
vývoja. 

To, čo bolo vytvorené, je aj vyskúšané  
a tento opakovaný proces tvorby a skúse-
ností dospieva do mnohých kombinácií, 
rafinovaných farieb a návratu k dobovým

1 Imperial - masívne drevo typické patinovaním 
a zlatou dekoráciou vytvára z každého kusu 
hodnotný romantický skvost
2 Dalí -  dvierka s hrúbkou 22mm vo vysokom  
lesku s možnosťou otvárania vrchných aj spod-
ných skriniek bez úchytky pre čistejší dizajn, 
dostupný vo viacerých farebných odtieňoch
3 Mia - základ harmónie a zladenia zmyslov ulo-
žené v jednoduchosti riešenia a ľahkosti farieb 
predstavuje tento základný model firmy Aran
4 Volare - elegantné riešenie s využitím zaoble-
ných skriniek, v tejto lakovanej krémovej lesklej 
farbe  bude luxusne pôsobiť v každom priestore

3

4
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pre tých viac extravagantnejších metalízo-
vé prevedenie zlatej, striebornej alebo pur-
purovej uspokojí všetky náročné zmysly.

Jednou ďalšou zaujímavosťou je moder-
ný jedálenský stôl, ktorý je položený na 
nižších plne využiteľných skrinkách, pri-
čom dosahuje štandardnú výšku stola a 
je priamo zakomponovaný do kuchynskej 
zostavy, teda je súčasťou a nestojí mimo 
tejto pracovnej plochy. Toto praktické rie-
šenie je vhodné do stredne veľkých, často-  
krát prepojených priestorov, kde nezostá-
va veľa priestoru na stolovanie. Pritom 
je tento stôl, ktorý môže byť vytvorený  
z rôznych materiálov od syntetických až 
po prírodné, dostatočne veľký na poho-

dlné stolovanie pre 4 osoby. Konkrétne 
model Dalí, ktorý s touto novinkou pri-
šiel, má niekoľko vysoko lesklých farieb, 
medzi ktoré patrí aj snehovo biela lesklá 
farba. Svojou neutrálnosťou a čistotou je 
veľmi žiadaná, pretože na doladenie zvyš-
ného priestoru zostáva veľmi veľa mož-
ností, ktoré sa dajú novodobo obmieňať. 
Kuchyňa tak zostane vždy podľa predstáv 
klienta atraktívna aj po dlhšom časovom 
období.

V dnešnej dobe sa stretávame taktiež  
s modernizovaním romantického štýlu, 
čo vidíme na zjednodušovaní rustikál-
nych kontúr na dvierkach alebo pridáva-
ním nových farieb na tradičné prevedenia  

štýlom s vynoveným dizajnom a tiež kom-
binácií, ktoré už nepôsobia stroho, práve 
naopak. A tým sa stáva v dnešnej dobe aj 
moderná kuchyňa.

Na prvý pohľad to vyzerá jednoducho, pre-
tože vieme, čo chceme v kuchyni mať a čo 
v nej potrebujeme, na čo máme vytvorený 
návyk. Problém nastáva v inom okruhu  
a tým je samotné prevedenie - dizajn -  
a zväčšuje sa, ak je kuchyňa spojená s obý-
vačkou, prípadne sa rozširuje o iné prepo-
jené priestory. Tu už hovoríme o zladení 
týchto priestorov. 

Aran ponúka širokú škálu modelov a za-
meriava sa na praktické a moderné vyu-
žitie priestoru. Zaujímavým aspektom sú 
barové pulty predstavujúce veľké kvádre 
prevažne v kontrastnej farbe, ako je sa-
motná kuchyňa, rôzne výšky skríň kombi-
nované s voľným priestorom alebo úplne 
najnovším, veľmi moderným a praktickým 
štýlom, tzv. zaoblených komponentov.

Tie ponúka v mnohých lesklých i matných 
farbách, drevených dyhách a metalízových 
farbách, ktoré z každého priestoru vytvo-
ria priam okúzľujúcu formáciu. Pri spojení 
týchto komponentov vznikajú akoby vlny, 
ktoré už nepôsobia stroho ako klasické 
rohy. Priestor dostáva novú dimenziu  
a veľmi veľkou výhodu je, že tieto lakované 
dyhy pôsobia neuveriteľne jemne. Pričom 

5
6
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masívneho dreva. Týmto spôsobom sa 
snažia talianski dizajnéri priblížiť ľuďom, 
ktorí síce modernizujú svoje domovy, ale 
zároveň hľadajú aj teplo, ktoré tento rusti-
kálny štýl navodzuje.

Biela, krémová patinovaná či bordová 
spolu s masívnym drevom tak prinášajú 
nádych inej, ale stále krásnej atmosféry.
Okrem klasických modelov romantických 
kuchýň je ponuka obohatená o vyššie trie-
dy masívneho opracovania dvierok, ktoré 
pôsobia priam historicky a detaily rôznych 
bočných pilierov, úchytiek, individuálnych 
komponentov a skla sú perfektne detail-
ne prepracované. Tu vytvára jedinečný 
zážitok model Imperial, ktorý už svojím 
názvom upozorňuje na jedinečnosť a tra-
dičnú prirodzenosť. Bližšie informácie 
nájdete na www.aran.sk

Katarína Petrášová 

Foto: štúdio Aran - Light Park

5 Volare vetro - sklo je tuhý, čistý a krásny materiál a v dnešnej dobe je aj materiálom, 
ktorý už nielen svojím čírim, ale aj ďalším farebným spektrom je ďalšou možnosťou modernej 
kuchyne
6 Imperial Charme - nové detaily klasických obrysov a šarm klasiky v nových farebných 
tónoch, približujúce sa k farbám prírodných prkov, ako je antracit, slonová kosť či sivasté oblaky 
prijemne oživia tradičný priestor 
7 Mia Bordeaux - jedna z možností prevedenia kuchynskej linky Mia, typická zachovaním si 
svojich jednoduchých a čistých tvarov 
8 Aqua - miešanie moderných a rustikálnych prvkov so zameraním sa na otvorenie priestoru 
pomocou svetlejších a veselších farieb, ako aj zjednodušením poňatia sklenených výplní je 
ďalšou atypickou možnosťou

7

8



Domáce roboty iRobot predstavujú 
spojenie špičkovej technológie, 
vysokej účinnosti, jednoduchej 

obsluhy a elegantného dizajnu a zname-
najú revolučný prevrat v upratovaní. Vďa-
ka jedinečnej technológii iAdapt sa dokážu 
prispôsobiť prostrediu, povrchu a množ-
stvu znečistenia. 

iAdapt
Plne adaptabilné správanie, ktoré robotic-
kému vysávaču iRobot Roomba prináša 
nezávislosť, inde nenájdete. Vďaka iAdapt 
sa dokáže prispôsobiť prostrediu, povrchu 
a množstvu znečistenia. Nevynechá tak 
ani jeden kút a uprace tiež pozdĺž stien 
aj v rohoch miestnosti. Podstatu systé-
mu iAdapt tvoria senzory komunikujúce 
s programovým vybavením robota. Mo-
nitorujú upratovaný priestor 67-krát za 
sekundu. 

Na základe vstupných dát vyhodnotí naj-
vhodnejšie pohyby. Tých pozná viac ako 
40. Za najkľúčovejšiu vlastnosť iRobot Ro-
omba je možné označiť dôkladnosť. Nedo-
končí totiž upratovanie, pokiaľ nie je každé 
miesto prejdené priemerne 4-krát. 

Funkcia SPOT zabezpečí intenzívne povy-
sávanie jedného miesta s priemerom jeden 
meter, funkcia SCHEDULE slúži na nasta-
venie času upratovania podľa parametrov 
deň, hodina a minúta. Ak sa s ním chcete 
podeliť o upratovanie, môžete použiť diaľ-
kový ovládač, s ktorým ho riadite manuál-
ne. Senzor SONORO vyhľadáva veľmi zne-
čistené miesta a povysáva ich viackrát. 

Pre rodiny so štvornohými miláčikmi je 
k dispozícii iRobot® Roomba® 563 PET, 
ktorý obsahuje špeciálne príslušenstvo pre 
zvieratá – zberný kôš s dvojnásobnou ka-
pacitou, extra čistiace kefy a hrebeň s no-
žíkom pre dôkladnejšie čistenie od chlpov. 
Viac informácií o všetkých modelových ra-
doch iRobot® nájdete na www.irobot.sk. 

Redakcia z materiálov Play Electronics

Foto: Play Electronics

Spoločnosť iRobot je priekopníkom 
v robotickom priemysle s viac ako 20- 
ročnými skúsenosťami vo vývoji a vý-
robe robotov. NASA, Americká armáda, 
vývojové a priemyselné centrá po celom svete 
využívajú služby a produkty značky iRobot. 

Menej povinností, viac života, 
povysáva za vás 

iRobot

Systém iAdapt vychádza z 20-tich rokov 
poznávania a výskumu. Predstavuje úplne 
adaptabilný systém rovnajúci sa umelej in-
teligencii, schopný pracovať úplne samo-
statne a spoľahlivo.

iRobot® Roomba® má niekoľko mode-
lových radov. Vybrané modely obsahujú 
aj systém virtuálna stena a maják, ktoré 
umožňujú vymedziť priestor na uprato-
vanie a ohraničiť jednotlivé miestnosti. 
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resáre so svojimi počítačmi PC alebo Mac.  
Záznamník nahrá až 55 minút odkazov 
a uchová ich aj v prípade výpadku dodávky 
elektrického prúdu. 

Brilantný zvuk
Model Gigaset DL500A ponúka tú najlep-
šiu kvalitu zvuku bez rušiaceho šumu v po-
zadí aj pri hlasitom telefonovaní. Funkcia 
plného duplexu pri hlasitom telefonovaní 
a veľký zvukový reflexný box v základni
reprodukujú svieži a prirodzený zvuk.  16 
polyfonických zvonení, desať štandard-
ných zvonení a možnosť načítať individu-
álne reálne zvonenia – to je rozsah, ktorý 
určite splní potreby profesionálnej ako 
aj privátnej sféry. 

Flexibilita a dobré spojenie
Ku základni Gigaset DL500A je možné za-
registrovať až šesť telefónov. Okrem toho 
sú k dispozícii dve pripojenia Bluetooth, 
ktoré sa dajú použiť paralelne a umožňu-
jú integráciu náhlavnej súpravy Bluetooth 
a až piatich mobilných telefónov alebo PC. 
Nová funkcia Link2mobile umožňuje tele-
fonovať aj v mobilnej sieti priamo zo zá-
kladne Gigaset DL500A alebo prostredníc-
tvom zaregistrovaného telefónu DECT. Ak 
je telefón pripojený k internetu prostred-
níctvom konektoru Ethernet, ponúka do-
plnkové on-line služby, ako napríklad číta-
nie RSS kanálov, predpovede počasia alebo 
sledovanie stavu na serveri eBay. 

www.gigaset.com/sk

Funkčný, čitateľný, moderný a elegantný. Nový 
kancelársky telefón Gigaset DL500A je tou správnou 
voľbou pre všetkých, ktorí hľadajú atraktívny špičkový model pre 
domácu kanceláriu. 

Dizajnérsky 
telefón pre domácu               
kanceláriu

Precízne technické spracovanie a vy-
sokokvalitné materiály odrážajú 
vysokú trhovú hodnotu tohto zaria-

denia, ktorého eleganciu podčiarkujú čisté 
krivky a kombinácia rôznych materiálov 
vo vysokolesklom a matnom čiernom vy-
hotovení. 

Pohodlné používanie a veľký 
displej
Model Gigaset DL500A sa ovláda veľkým, 
5-smerovým navigačným tlačidlom. Uží-
vatelia môžu pohodlnejšie a intuitívnejšie 
prehliadať vnútornú štruktúru ponuky aj 
vďaka zrozumiteľným ikonám. Podrob-
nosti sa zobrazujú na vysokokvalitnom 

farebnom TFT displeji s uhlopriečkou 8,9 
centimetra, ktorý sa vyznačuje vynikajúci-
mi farbami a ostrosťou. 

Systematický manažment 
kontaktov a hovorov 
Telefónny zoznam ponúka miesto až pre 
500 kontaktov: adresy ukladá do vizitiek 
typu vCard, pričom každá má miesto pre 
priezvisko, meno, tri telefónne čísla, emai-
lovú adresu a dátum narodenín. Na identi-
fikáciu volajúceho pomocou funkcie CLIP
sa dá použiť aj jeho fotografia a jedinečný
vyzváňací tón. Prostredníctvom softvé-
ru Gigaset QuickSync môžu používatelia 
rýchlo a jednoducho synchronizovať ad-
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1 TILT  - kolekcia svietidiel Tilt od LZF Lights je 
hra dvoch objemov, ktoré sú spojené a tvoria 
jedno umelecké dielo. Kolekcia Tilt sa svojimi 
veľkosťami a farbami jednoducho integruje 
do vášho interiéru, aby splnila nielen potrebu 
osvetlenia, ale aj estetickú a dizajnovú stránku. 
Model navrhol Victor Carrasco.

2 LINK - model je jedným z posledných návr-
hov, ktorý realizoval známy Ray Power. Lampa 
Link je výsledkom práce dizajnéra menom 
Ray Power v rámci pokračujúceho skúmania 
formy, opakovania a geometrie. Jej luxusné 
krivky vytvárajú organický, pravidelný vzor, 
čoho výsledkom sú jemné odtieňe zo svetla do 
tmy. Táto precízna lampa je v troch veľkosti-
ach a so širokým výberom povrchovej úpravy 
dreva. Táto lampa bola ocenená na Design 
Plus Material Vision award za jej Polywood® 
povrchovú úpravu.

Osvetlenie dodáva domác-
nosti, reštaurácii, kaviarni či 
akémukoľvek inému priestoru 
atmosféru. Správny výber svie-
tidla ju dokáže vytvoriť.  
Čo je teraz IN? 

Dizajnové 
novinky

70

v osvetlení

3

2

1

Aké sú trendy? To vám teraz pred-
stavíme prostredníctvom horúcich 
noviniek značky LZF Lights, ktoré 

práve prišli na trh. Ich základnou črtou je 
využitie dreva. Práve to v kombinácii so 
zdrojom svetla dokáže doslova vyčarovať 
unikátnu atmosféru a dodať interiéru je-
dinečnosť.

Niekedy stačí jeden vhodne vybratý kus, 
inokedy dobre zvolená sada svietidiel  
v závislosti od interiéru. Dnes sa oplatí  
poradiť s odborníkom, ktorý nám s výbe-
rom pomôže. 



3 ARMADILLO - je nočné zviera, ktoré bolo objavené v Južnej Amerike a objavuje sa po zotmení. 
Vo verzii od LZF Lights podľa návrhu ateliéru Luis Eslava, tvar a počet akoby krvných doštičiek 
vytvárajú textúru svetla a tieňa, predstavujú unikátnosť. Pozrite sa, ako táto štruktúra ožíva v noci, 
keď svieti zvnútra a vytvára na jednej strane veľkolepé reflexie a na strane druhej priesvitnosť. Ak-
tuálne je k dispozícii v dvoch rôznych veľkostiach závesného svetidla. Texturovaný materiál otvára 
celý svet dekoratívych nápadov, ktoré bude LZF Lights ešte rozvíjať v budúcnosti.

4 AGATHA - model, ktorý pre LZF Lights  navrhlo Luis Eslava Studio, zaujímavé veľkosťami, far-
bami a variáciami.

5 LINK - bližšie informácie pri čísle 2.

6-7 AIR - tento dizajn sa zrodil z pokračujúceho skúmania, ktoré 
robil Ray Power s využitím materiálu Polywood ®, spolu s jeho špeci-
alitou na základe štúdia tvorby trojrozmerných tvarov, ktoré kombi-
noval s rovinami. Výsledkom je tienidlo a základňa v jednom, ktorá 
prináša vizuálnu stabilitu a estetickosť. 

4

5
6

7
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Prečo LZF Lights ? 

Sú iné, ako vidíte bežne. LZF Lights sú 
výsledkom unikátnej spolupráce medzi 
Marivi Calvo a Sandro Tothill kombinu-
júc jednoduchosť zdrojov osvetlenia spolu  
s variáciou inovácií v jeho šírení. Čistá in-
terpretácia originálnej kreativity a vyjad-
renia dizajnérov ako Ray Power, Miguel 
Herranz, Jose Maria Garrido a ďalších, 
ktorí sú zárukou rôznorodosti, unikátne-
ho dizajnu a pritom jednoduchosti kolek-
cie osvetlenia pre rôznorodé použitie.

8 - 9 GROOVE - model navrhlo Luis Eslava Studio pre Luzifer Lamps. Groove je modulárny 

kúsok, ktorý sa skladá z vlnitých geometrických tvarov, ktoré prevádzajú svetlo prichádzajúce 

cez. Tento objekt modulárnej architektúry umožňuje rozdeliť štruktúru priestorov cez montáž 

viacerých jednotiek. Z druhého pohľadu vytvára akoby plátno, ktoré kreslí tiene v závislosti od 

smeru svetla, čo ním prechádza.

10, 11, 12  TOTEM - model navrhli Burkhard Dämmer a Marivi Calvo. Je koncipovaný pre 

inštaláciu vo veľkých priestoroch vzhľadom k monumentalite jeho rozmerov. Totem sú hladké, 

kónické formy vytvárajúce harmóniu.

8 9
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S použitím upraveného dreva, alebo per-
gamenu v rôznych vzoroch či farbách  
LZF Lights vyvolávajú úžasné pocity s po-
užitím svetla, tieňa, dizajnu a štruktúry 
použitého materiálu. Tvoria atmosféru 
domácností maliarov, hudobníkov, práv-
nikov, reštaurácií či showroomov. Výrob- 
ky LZF Lights spĺňajú všetky environmen-
tálne zásady. Štruktúra dreva pri ručnom 
spracovaní a podsvietení pôsobí jednodu-
cho krásne. 

1112

Nové modely LZF Lights, ktoré vyšli ne-
dávno, ponúkajú nové nápady, variabilitu 
vo veľkostiach či farbách. Kúpiť sa dajú aj 
cez internet (www.inspiredesign.eu).

Redakcia v spolupráci s Inspiredesign

Foto: Inspiredesign

10
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Abstraktné tvary, línie, farebnosť. Poetické zimné krajiny 
a ich tesné prepojenie s figurálnymi motívmi. Obrazy Marty
Chabadovej sú vždy v úzkej súvislosti s bytím prírody, v širšom 
kontexte pojednáva o vzťahoch človeka a prostredia. Má svoj 
vlastný štýl, ktorý je osobitý a svojský, žensky citlivý a krehký, 
no zároveň dostatočne presvedčivý a komunikovateľný.  

Snívanie     

1
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Akademická maliarka Marta Chaba-
dová vstúpila do výtvarného ume-
nia v polovici sedemdesiatych ro-

kov v širšej vlne výraznej generačnej vrstvy 
výtvarníkov. V rokoch 1970 až 1976 štu-
dovala na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave, navštevovala prípravku profe-
sora Čermického a oddelenie krajinárskej 
a figurálnej maľby profesora Želibského.

Počas svojej bohatej umeleckej dráhy ab-
solvovala niekoľko desiatok kolektívnych 
a samostatných výstav. Svoj individuálny 
debut zažila v roku 1979 v Bratislave pod 
názvom „Obrazy, tapisérie“. „Prírodná a so-
ciálna realita, krajina v jej nespočetných 
podobách a premenách, človek i ľudia vo 
svojich vzťahoch a spolupatričnosti sú zá-
kladné inšpiratívne pramene maliarskeho 
diela Marty Chabadovej,“ povedal svojho 

2

1 Skaly, 100x100cm, olej, 2004, 

2 Manínska tiesňava, 80x100cm, olej, 2009 

3 Jeseň I., 80x100cm, olej, 2008,

4 Pocta J. Ladovi, 80x100cm, olej na plátne, 2008,

5 Ružová hora, 100x100cm, olej, 2009,

6 Srieň, 100x100cm, olej.

3 4

5 6
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„Nerobím čistú abstrakciu, ale abstrahujem. Snažím 
sa po formálnej, kompozičnej a farebnej stránke 

hľadať si svoju výtvarnú osobitosť prejavu...“

76
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není autorka.  „Na medzinárodnej festiva-
lovej výtvarnej prehliadke boli zastúpené 
takmer všetky výtvarné disciplíny. Je to 
pre mňa veľká pocta, že som opäť dostala 
cenu za svoje maľby v Taliansku, ktoré je 
všeobecne považované za rodisko ume-
nia,“ uviedla Marta Chabadová. Uznania sa 
jej však dostáva aj doma. Minulý rok sa jej 
dostalo pocty vo forme zápisu v knihe Slo-
venskej akadémie vied „Autoportrét v slo-
venskom výtvarnom umení 20. storočia“. 
V septembri tohto roku jej zase bola spolu 
s ďalšími umelcami udelená cena „Identifi-
kačný kód Slovenska“ spoločnosti Artem. 

Henrich Varga

Foto: archív Marty Chabadovej

času o diele autorky kunsthistorik Bohu-
mír Bachratý. V osemdesiatych rokoch mi-
nulého storočia realizovala Marta Chaba-
dová okrem svojich charakteristických diel 
aj rad ojedinelých obrazov inšpirovaných 
japonskou krajinou, prostredím a kultú-
rou. Dokonca je aj autorkou niekoľkých 
monumentálnych diel v architektúre: ke-
ramických reliéfov a gobelínov. 

V súvislosti s podnetmi zo štúdia a indivi-
duálneho tvorivého prístupu sa u Marty 
Chabadovej vykryštalizoval programový 
záujem o problematiku osobitého stvár-
ňovania krajiny, charakteristický poetický 
civilizmus a snaha vystihnúť momenty 
spoločenskej reality. Maliarka zachytá-
va vo svojich dielach intimitu rodinného 
prostredia a citových väzieb, ale aj širšie 

súvislosti medziľudských vzťahov. Inšpirá-
ciu pre svoje obrazy našla v prostredí mest-
skej civilizácie, v jednotvárnej atmosfére 
sídlisk a panelákov, ale aj v nezvyčajnom 
prostredí cirkusu či dostihovej dráhy. To 
sú len niektoré z početných tém, v ktorých 
autorka sviežim a nepatetickým pohľadom 
zachytáva chvíľkové životné situácie. Mož-
no aj symbióza týchto prvkov je dôvodom, 
prečo jej práce nachádzajú odozvu doma aj 
v zahraničí. Darí sa jej najmä v Taliansku. 
Pred piatimi rokmi získala medzinárodnú 
cenu Linea Oro, keď uspela na VI. medzi-
národnom festivale Premio Citto di Porto 
Sant Elpidio. Ocenenie získala za svoje 
maľby s názvom More I. a More II., s kto-
rými reprezentovala Slovensko. Tento rok 
získala prvú cenu medzinárodnej odbornej 
poroty na výstave v Grottomare. 

„Nerobím čistú abstrakciu, ale abstrahu-
jem. Snažím sa po formálnej, kompozičnej 
a farebnej stránke hľadať si svoju výtvarnú 
osobitosť prejavu,“ hovorí na margo oce-

7 More I., 50x60cm, olej, 2003,

8 More (Kotva), 70x90cm, olej, 2007

9 More,

10 More II., 60x70cm, olej, 2003.

8

9

10



KEĎ SA ZO SNA STANE REALITA!

Aj vy sledujete relácie o zariaďovaní interiérov a snívate o tom, ako sto-
jíte uprostred miestnosti, vypustíte svoju fantáziu a akoby čarovným 
prútikom dáte priestoru novú tvár? Sen je to krásny, no neviete, ako ho 
zrealizovať?

Máte jedinečnú šancu stať sa interiérovým návrhárom, svoju kreativitu 
a cit pre estetickosť využiť v praxi a uplatniť sa v tejto profesii.

ALFA Education - popredná vzdelávacia inštitúcia, pomôže k splneniu 
vášho sna. Dvojročné rekvalifikačné kurzy Interiérový návrhár, akredito-
vané MŠSR sú určené tým, ktorí doteraz nevedeli, čo so svojou kreati-
vitou a fantáziou, chýba im odborné vzdelanie a chceli by sa venovať 
problematike zariaďovania a dizajnu interiérov. Po úspešnom ukon-
čení získa absolvent osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou  
platnosťou - certifikát.

Pridajte sa aj vy, urobte prvý krok k vašej profesionalite!
Najbližšie kurzy sa otvárajú začiatkom budúceho roka
v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a v Trnave.

Bližšie informácie vám poskytne majiteľka vzdelávacej inštitúcie

Zuzana Miklósová, tel. +421/905 257 488
www.alfaedu.sk

ZARIADENIE INTERIÉRU ODBORNÍKOM - 
TO NIE JE  LEN SEN!

Využite služby šikovných študentov, absolventov, dajte si za prí-
jemnú cenu poradiť, navrhnúť a zariadiť svoj interiér. Poraden- 
stvo, konzultácie, návrh farieb, materiálov, ale aj kompletný ná-
vrh zariadenia či rekonštrukcie, vizualizácie - to všetko samozrej-
me podľa vašich požiadaviek a finančných možností.

www.alfaedu.sk

Ing. Barbora Hennelová - absolventka kurzu

Janka Cesnaková - absolventka kurzu

Zuzana Mizerová - absolventka kurzu

Martin Valent - absolvent kurzu



Splníme Vám sny o krásnej spálni!

Vyberte si z ponuky 73 dekorov a 57 profilov vstavaných skríň a šatníkov 
KOMANDOR alebo z Conform štýlových tapiet, spální, kuchýň a obývačiek na mieru 
so zľavami až do 30%. Naďalej platí „Garancia  najnižšej ceny“ pre skrine FLEXI, 
ktorých cena začína už od 220 Eur (140cm šírka). Nechajte si spraviť ponuku na mieru 
v jednej zo 66 značkových predajní KOMANDOR uvedených na www.komandor.sk .

1 alebo 2 lôžko úložný priestor rošty a matrace nočné stolíky7 typov čiel
ľubovoľný

rozmer a dekor8 typov rámov

Posteľ podľa Vašich predstáv ešte výhodnejšie! Vybrať si môžete z 8 typov rámov postelí, 7 typov čiel, 1 alebo 2 lôžkové, pri vybraných modeloch 
s úložným priestorom, z 23 typov nočných stolíkov, ponuky roštov a matracov. Všetky postele môžete mať v ľubovoľných rozmeroch a dekoroch.
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K          onštrukčné riešenia schodísk sa     
v dôsledku  nových materiálov   
 a technológií neustále rozširujú. 

Dnešná rozmanitosť interiérových scho-
dísk umožňuje nájsť vhodné riešenie pre 
každý priestor. 

Funkcia a vlastnosti
Funkciou schodiska je komunikačne 
spojiť jednotlivé podlažia, a to bezpečne 
a pohodlne. Schodisko má nadväzovať na 
komunikačné ťahy v mezonetovom byte 
alebo dome. Je nutné myslieť na možnosti 
mobility uživateľov a na premiestňova-
nie väčších kusov nábytku. K základným 
vlastnostiam dobrého schodiska patrí 
aj vhodné vetranie, správne osvetlenie  
a mechanická odolnosť voči opotrebova-
niu. Vhodný tvar, statika a konštrukčná 

tuhosť by mali byť samozrejmosťou. Hluč-
nosť schodiska s prípadným vŕzganím 
býva veľmi nepríjemná.

Súčasný trend a dizajn schodiska
Schodisko v interiéri dnes púta pozornosť 
svojím tvarom a materiálom ako výrazná 
dominanta priestoru. Malo by harmoni-
zovať s interiérom a štýlovo ladiť s jeho 
zariadením.

Dizajnéri dnes vďaka moderným kon-
štrukciám a materiálom môžu navrhovať 
elegantné riešenia. Na dizajnérske oži-
venie slúžia aj povrchové úpravy a najmä 
doplnky. V súdobom interiéri sa používajú 
najmä schodnicové schodiská. Schodnica 
je nosník, na ktorom sú upevnené jednot-
livé stupne. Ale najmodernejšie a najefekt-

Interiérové schodisko
šperk v priestore

Schodisko v interiéri 
domu alebo bytu je 
v súčasnom trende otvo-
rených dispozícií výraz-
ným funkčným a najmä 
estetickým prvkom. Je 
stavebne i finančne ná-

ročné, takže je na mieste mu venovať pozornosť do najmenšieho detailu. Determinujúcim fakto-
rom pre jeho tvar, konštrukciu a materiál, je priestor, v ktorom bude umiestnené. 

1

2
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nejšie dnes sú tzv. bezschodnicové  scho-
diská. Atraktívne v modernom interiéri 
sú kovové zábradlia a sklené či plastové 
farebné schody, ktoré vytvárajú zaujíma-
vú hru svetla a tieňa. V súčasnom trende 
minimalizmu sú obľúbené vzdušné toči-
té schodiská, aj keď nie všade sú vhodné 
a praktické.

Rozdelenie schodísk podľa tvaru
Tvar schodiska prispieva k štýlu pojed-
nania interiéru. Výber tvaru závisí od 
priestoru, kde má schodisko byť umiest-
nené. Delenie schodísk určuje jeho pôdo-
rysný tvar. Rozlišujeme základné typy, ale 
kombinácií je mnoho, takže dizajnérskych 
riešení vzniká viacero. Najpohodlnejšie je 
schodisko priamočiare, kde jeho stupne 
majú rovnakú šírku nástupnice.

Druhým základným typom je schodisko 
krivočiare s kosými stupňami a potrebnou 
šírkou nástupnice. Zaberá menšiu časť pô-
dorysu ako schodisko priamočiare. Pri veľ-

mi malom polomere sa nedá však využívať 
celá šírka stupňa. Kruhové alebo točité 
schodisko je  síce úsporné, ale veľmi efekt-
né so zaujímavými dizajnérskymi riešenia-
mi. Točité schody sú veľmi obľúbené a po-
užívajú sa aj vtedy, keď je dosť priestoru na 
priamočiare tvary. Pri zmiešaných typoch 
schodísk sú ramená vytvorené z rovných 
aj zo skosených stupňov v premenlivých 
šírkach nástupnice. Kvôli premenlivosti 
šírky stupňa sa veľmi neodporúčajú.

V súvislosti s tvarom schodiska je potreb-
né pripomenúť aj orientáciu výstupu, či 
pôjde o ľavotočivé alebo pravotočivé.

Materiál – dôležitý faktor 
výberu 
Výber materiálu závisí od poňatia interié-
ru, aby s ním ako dizajnový prvok harmo-
nizovalo. K materiálom používaným na 
schodiská a ich stvárnenie patrí drevo, ka-
meň,  betón, železobetón, kov, oceľ, nerez, 
sklo, prípadne plast. Väčšinou sa uplatňu-

3

4

5

1 Schodisko  púta pozornosť svojimi tvarmi 
a farebným riešením ako výrazná dominanta 
priestoru. 

2 Jednoduché a „vzdušné“ schodisko, ktoré 
svojím dizajnom korešponduje so zariade-
ním interiéru.

3 Zaujímavo dizajnérsky riešené schodisko 
s použitím antikora a skla na stupňoch.

4 Moderná kombinácia materiálov - svetlé 
tvrdé drevo / nerez.

5 Schodnicové  kovové schodisko vytvárajú-
ce efektnú štruktúru v interiéri. 
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jú kombinácie materiálov, ale môže byť 
schodisko vytvorené iba z jedného druhu 
materiálu, napr. dreva.

Drevo je kvôli svojim konštrukčným a es-
tetickým vlastnostiam asi stále najčas-
tejšie používaným materiálom. Keďže 
schodisko je vystavené opotrebovaniu, na 
namáhané časti treba použiť tvrdé drevo 
ako dub alebo buk, prípadne jaseň, javor 
alebo čerešňu. Pri použití mäkkého dreva 
na exponovaných plochách vzniknú časom 
vrypy. Použitím viacerých druhov dreva 
a ich povrchových úprav možno dosiahnuť 
kombinácie farebných odtieňov a štruk-
túr. V súčasnosti sa v moderných interié-
roch na konštrukciu schodísk veľmi často 
používa oceľ. 

Ušľachtilou a exkluzívnou modifikáciou je
antikoro. Má vysokú pevnosť, veľmi  odol-
ný povrch  a najmä nepotrebuje  údržbu. 
Moderné drahé a luxusné schodiská sa 
zhotovujú práve  z antikora. V poslednom 
období sa veľmi často kovová konštrukcia 

schodiska kombinuje s iným materiálom, 
napr. drevom, prírodným či umelým ka-
meňom alebo sklom.

Ku kovovým schodiskám patria i tzv. mo-
dulové schodiská, ktoré nachádzajú uplat-
nenie najmä v stiesnených priestoroch. 
Montujú sa zo skladacích modulov a mož-
no ich aplikovať pre rôzny tvar. Sú cenovo 
nenáročné.

Nosná konštrukcia schodiska sa často 
robí zo železobetónu. Takéto schodisko 
je určite lacnejšou alternatívou ako napr. 
celodrevené. Keďže betónové schodisko 
je stabilné a pevné, má veľkú výhodu, že 
nevŕzga a tlmí zvuk. Zvyčajne sa používa 
betónové monolitické schodisko - žele-
zobetónová doska alebo 1 či 2 schodnice, 
na ktoré sa kladú stupne. „Surový“ betón 
nevyzerá veľmi esteticky, preto sa obkla-
dá rôznymi druhmi povrchov. Betónové 
schodisko v pôvodnom vzhľade sa hodí do 
priemyselne stvárneného interiéru, napr. 
do loftov.

6
7
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dov sa používajú aj koberce, PVC, mar-
moleum, terazzo, betónové či syntetické 
stierky. Sú to lacnejšie varianty, hlavne 
pri obnove schodiska. Pri luxusných po-
vrchových úpravách sa používa sklo, nerez 
a iné atraktívne materiály. Schodisko patrí 
medzi najnebezpečnejšie miesta v dome. 
Ak je materiál (kov, sklo, leštený kameň) 
klzký a hladký, musí byť okraj nástupnice 
povrchovo upravený proti pošmyknutiu.  
Používa sa vybrúsenie drážok, vypies- 
kovanie povrchu, lakové protišmykové 
nátery alebo pásy s povrchom proti po- 
šmyknutiu.

Zábradlie a držadlo
Jeho hlavným poslaním je funkčnosť, bez-
pečnosť a estetika. Podľa  „našich“ noriem 
musí byť schodisko opatrené  zábradlím. 
Schody bez zábradlia, votknuté do steny, 
i keď esteticky veľmi príťažlivé, nespĺňajú 
podmienky kolaudácie. Umiestnenie zá-
bradlia, jeho výšku, rozmery výplní a pev-
nosť predpisujú normy. Parametre zábrad-
lia sa odvíjajú od priemernej výšky človeka, 

8 9 10

6 Schodisko s kosými stupňami s povrchom v štýle 
vždy elegantného dreva.

7 Dizajnérsky veľmi atraktívne zvládnutý priestor 
schodiska - tvarmi, konštrukciou, materiálmi.

8 V súčasnosti veľmi obľúbené bočné osvetlenie 
schodov prispieva k atraktívnosti priestoru schodis-
ka.

9 Vhodne farebne zdôraznená odlišnosť materiálov 
schodiska prispieva k oživeniu priestoru. 

10 Vzdušné točité schodisko v súdobom trende 
ľahkosti a minimalizmu. 

Materiály, úprava povrchu, bez-
pečnosť
Tradičnou pochôdznou vrstvou je obklad 
z prírodného tvrdého kameňa - mramoru 
alebo žuly. Často sa využíva aj umelý ka-
meň tvorený z cementovej malty a žulo-
vej alebo porfyrovej drviny. Aj keramická 
dlažba a drevený obklad patria ku klasic-
kým riešeniam obkladov schodov. Používa 
sa samozrejme tvrdé drevo. Pri drevenom 
obklade možno aplikovať ochranné proti-
šmykové laky a farebné nátery v harmónii 
so zariadením interiéru. Na povrchy scho-

držadlo by malo byť vo výške 90 až 110 cm. 
Norma pamätá aj na deti, pre ne zábradlie 
má mať vertikálne prvky s potrebnou hus-
totou. Medzery a otvory vo výplni nemajú 
byť väčšie ako 12 cm. V dome, kde sú deti, 
je vhodné inštalovať dvoje držadiel – jedno 
nižšie. Zábradlie s držadlom je ochrannou 
bariérou proti pádu do priestoru schodis-
ka. Kvôli bezpečnosti sa nemá zábradlie 
ukončovať zarovno s koncom schodisko-
vého ramena. Keď je pri schodisku stena, 
stačí na nej držadlo bez zábradlia. Medzi 
stenou a madlom musí byť medzera 4-5 
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cm, aby bolo miesto na vedenie ruky. Kaž-
dé držadlo má mať po celej dĺžke plynulý 
tvar a jeho povrch má byť hladký. 

Osvetlenie – nutný fenomén
Osvetlenie priestoru schodiska je súčasťou 
jeho estetického riešenia a plní funkciu 
bezpečnosti. Vzhľad schodiska môžeme 
ovplyvniť vhodným osvetlením. Denné 
svetlo poskytujú otvory v obvodovej ste-
ne, prípadne strešné okná. Viac svetla 
získame, ak v blízkosti denného svetla po-
užijeme schodisko bez podstupníc, ktoré 
naviac pôsobí veľmi esteticky a vyľahčene. 
Pre poskytnutie sekundárneho osvetlenia 
je sklobetón veľmi vďačným materiálom. 
Schodisko možno dotvoriť aj efektnými 
svietidlami s umelým osvetlením. V súčas-
nosti je veľmi obľúbené bočné osvetlenie 
jednotlivých schodov. K pôsobivým rieše-
niam, ale nákladnejším, patrí osvetlenie, 
ktoré ide z držadiel či z podstupníc alebo 
je priamo súčasťou zábradlia.  

Parametre – treba ich poznať
Schody musia byť pohodlné a bezpečné, 
preto sú optimálne parametre udávané 
normou:
- šírka schodiska v byte býva 90 – 100 cm, 
aby sa mohli obísť dve osoby, výnimočne 
80 cm. Väčšia šírka ako 100 cm je bezdô-
vodná, nakoľko najširšie dvere  majú spra-
vidla 90 cm. Točité schodisko, ako jediná 
úniková cesta, by malo mať min. 80 cm.
- v jednom ramene hlavného schodiska má 
byť min. 3 a max. 18 schodov. Po 18 scho-
doch je kvôli bezpečnosti nutná podesta.
- sklon schodiskového ramena môže mať 
uhol najviac 33 - 35° stupňov.
- vhodný pomer výšky k šírke schodu je 
odvodený od dĺžky kroku priemerného 
človeka. Vypočíta sa zo vzorca: 2h + b = 
630 mm, kde h je výška a b šírka stupňa.
- výška schodiskového stupňa – podstup-
nice, by mala byť v škále od 16,5 do 18,5 
cm, výnimočne 20 cm. Pri kruhových 
schodoch sa používa výška 18 - 20 cm. 
Výška schodiskových stupňov musí byť 
rovnaká v rámci celého schodiska. 
- minimálna šírka schodu je 26 cm, zostup 
po užších schodoch je nepohodlný až ne-
bezpečný. Bezpečne sa chodí  len po scho-
doch s rovnakou šírkou.
- výška zábradlia býva 90 - 100 cm. Scho-
dy môžu byť bez zábradlia do výšky max.  
50 cm.

Ako na to? Pomôžu firmy
Schodisko  je pomerne zložitý článok in-
teriéru a bežný staviteľ nie je tak technic-
ky a výtvarne fundovaný, aby si dokázal 
schody sám navrhnúť a určiť správne para-
metre. Pri rozhodovaní je najpraktickejšie 
zájsť za odborníkom, ktorý navrhne pre 
schodisko tvar, konštrukciu a materiál. Je 
namieste aj vopred sa inšpirovať už existu-
júcim interiérovým schodiskom. Dnes  sú 
firmy špecializované na návrhy, realizácie
i montáž akýchkoľvek schodísk. Prvým 
krokom je výber najvhodnejšieho rieše-
nia, čo sa týka typu schodiska, aby bolo 
v danom interiéri funkčné a estetické. Po 
základnom výpočte sa kreuje dizajn scho-
diska, ktorý je daný konštrukciou, tvarom  
a materiálovým riešením. Firmy zvyčajne 
ponúkajú návrhy vo forme počítačových 
vizualizácií, klient má takto predstavu,  
ako bude schodisko vyzerať. Návrhy sa 
samozrejme konzultujú. Odbornými fir-
mami navrhnuté schodiská zohľadňujú 
požiadavky noriem. Skúsení odborníci iste 
nájdu riešenie k spokojnosti dizajnových 
a materiálových nárokov klienta.

Záver
Schodisko v interiéri musí byť funkčné, 
pohodlné, bezpečné, pevné a neposled-
nom rade aj estetické. Je nesporne výraz-
ným architektonickým prvkom v priesto-
re, preto si zaslúži primeranú pozornosť 
pri výbere, návrhu a realizácii. Jeho voľbu 
určuje budúci užívateľ v spolupráci so skú-
senými odborníkmi, aby technické a archi-
tektonické poňatie celého interiéru bolo 
v konečnom efekte harmonické. Vhodný 
výber schodiska zo všetkých spomínaných 
hľadísk prispeje k jedinečnému oživeniu 
interiéru. 

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Ústav architektúry obytných a občianskych  

budov, FA STU, Bratislava

Foto: archív autora a redakcie

  11 Schody s farebným sklom či plastom so zabudovaným osvetlením vytvárajú zaujímavú hru svetla a tieňa. 
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Infra
výhrevné 

panely

TEPLO elegantne a komfortne

infraSWISS SLOVAKIA, s.r.o.
tel.č.: 0905 516 198

mail: info@infraswiss-slovakia.sk
www.infraswiss-slovakia.sk

kuchyňa LUNGO 
MACHIATTO

234,90 €

obýobýýoobývacvaciaiaiaia iiaiiaiaa ssttennaaa a 
JJAJAAZAZAZAZAAJJJ ZZ bZ bZ bbielielllie a aa 222222200,000 € €€€

Nakupujte výhodne cez: 

nabytok-a-
interier.sk

www.nabytok-a-interier.sk

- nákup v pohodlí domova
- kvalitný moderný tovar, ktorý by ste v malých 
   obchodoch zháňali ťažko 

tel.: 0414 391 576

posteľ  VENECJA 159,90 €

- moderný spôsob nakupovania
- široký sortiment na jednom mieste pod jednou strechou 
- úspora času a peňazí - lacnejšie ako v bežnom obchode 
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Podkrovné riešenia 
úložných priestorov na mieru

1

2

Opodstatnenosť jeho uplatnenia 
je najvyššia práve v obytných 
podkrovných a iných atypických 

priestoroch (napr. pod schodiskom), ktoré 
by sme len veľmi ťažko zariadili štandardi-
zovaným nábytkom.

Riešenie 1: podkrovná vstavaná 
skriňa s bočným zošikmením
- najbežnejšie riešenie, kedy je vstavaná 
skriňa umiestnená v podkrovnom priesto-
re tak, že jej bočná strana kopíruje šikminu 
(sklon) strechy. Takéto riešenie je v porov-
naní s bežnou vstavanou skriňou na mieru 
omnoho komplikovanejšie. Nevyhnutným 

Nábytok na mieru dnes už 
nie je len výsadou náročných 
zákazníkov, no stáva sa 
štandardom pri zariaďovaní 
interiérov. A to najmä vďaka 
širokej variabilite, ktorá 
umožňuje jeho dokonalé 
prispôsobenie potrebám  
a vkusu používateľov. 
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vstavaná skriňa umiestnená po úroveň, 
kde začína zošikmenie a v tomto priesto-
re pokračuje voľne prístupným policovým 
systémom (alebo zásuvkami) bez prekrytia 
posuvnými dverami. K takémuto riešeniu 
často pristupujú zákazníci z ekonomic-
kých dôvodov (na podkrovnej vstavanej 
skrini bývajú najnáročnejšie na výrobu 
i najnákladnejšie práve zošikmené posuv-
né dvere), ale aj realizačné firmy, ktoré
nemajú dostatok skúseností s takýmto  
typom  zákaziek. 

Variáciami takéhoto riešenia úložného 
priestoru sú vstavané skrine s dvoma boč-
nými zošikmeniami (často bývajú umiest-

nené tak, že kopírujú štít strechy a využí-
vajú tak celú šírku podkrovného priestoru) 
a tiež rohové podkrovné skrine, kde je väč-
šinou jedna časť klasická rovná a druhá 
zošikmená. 

Riešenie 2: podkrovná vstavaná 
skriňa so zadným zošikmením
Umiestnenie vstavanej skrine chrbtom 
k šikmine strechy je menej obvyklým, 
avšak veľmi praktickým riešením - umož-
ňuje dokonale využiť priestory s malou 
svetlou výškou. Posuvné dvere sú v tomto 
prípade jednoduché, rovné a zošikmené-
mu priestoru sa prispôsobuje vnútorné 
vybavenie skrine, ktoré má rôznu hĺbku. 

Riešenie 3: vstupný šatník
Vstupné šatníky sa v poslednom období 
tešia veľkej popularite a uplatnia sa rovna-
ko dobre aj v podkrovných priestoroch. Za-
riadenie šatníka, tvorené policovým systé- 
mom, zásuvkami a tyčami na vešanie, 
možno prispôsobiť akémukoľvek atypic-
kému priestoru. Oproti vstavanej skri-
ni má okrem väčšieho objemu úložného 
priestoru ďalšie výhody. Napríklad tú, 
že vstupom do šatníka získate okamžitý 
prehľad o celom jeho obsahu, stačí prejsť 
pohľadom po uložených veciach a netreba 
hľadať, v ktorej skrini či skrinke, za ktorý-
mi dverami sa ukrýva to, čo práve potre-
bujete. Skladovanie šatstva vo vstupnom 
šatníku je navyše omnoho hygienickejšie 
ako v uzavretom nábytku, obzvlášť pokiaľ 
je zabezpečený prístup čerstvého vzduchu, 
vo vetrateľnej miestnosti zostane bielizeň 
po vypraní dlhšie svieža. 

Nech sa už rozhodnete pre akékoľvek 
riešenie, odporúčame plánovať úložné 
priestory vopred a vyčleniť si dostatok 
miesta na uskladnenie všetkých vecí, ktoré 
každodenne používate. 

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Hilkovič

Foto: Hilkovič
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5

1 Podkrovná rohová vstavaná skriňa  

 s bočným a zadným zošikmením

2 Detail zošikmených dverí

3 Podkrovná vstavaná skriňa s bočným 

zošikmením

4 Vstupný šatník - variabilný systém

5 Podkrovná vstavaná skriňa - rohová 

predpokladom úspešnej realizácie je dô-
kladné zameranie priestoru a najmä pres-
ný výpočet uhlov, ktoré musia byť zohľad-
nené pri výrobe jednotlivých súčastí.

Jednoduchšou alternatívou zariadenia 
takéhoto priestoru je kombinácia – rovná 



CMYK

PLATNOSË OD 1. 9. 2010 DO 31. 1. 2011
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Sofia
• kvalitn˘ sedem zónov˘ matrac
• jadro zo studenej peny dvoch odli‰n˘ch tuhostí
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Pokiaľ niekto túži po súčasnom 
a zároveň luxusnom zariadení do-
mácnosti, buď si vyberie z ponuky 

niektorého z renomovaných výrobcov, 
alebo sa nechá ich dobrým vkusom inšpi-
rovať. Spálňa je základ. Je to miesto ur-
čené na spánok a odpočinok, preto je pri 
jej zariaďovaní vhodné zvoliť kombináciu 
interiérového vybavenia, ktoré nebude 
zbytočne odvádzať pozornosť. Pri výbere 
nábytku by sme mali začať posteľou, kto-
rá celému priestoru dominuje. V dnešnej 
dobe sú v móde nízke postele, či už s prie-
čelím alebo bez neho, s úložným priesto-
rom, ale aj na nožičkách. Najdôležitejšie 
je však to, aby sa v posteli príjemne spalo, 
relaxovalo a vstávalo. 

Taliansko už viac ako pol storočia určuje trendy v móde, ale aj v dizajne. A to hneď na 
niekoľko rokov dopredu. Ľudia, ktorí chcú mať moderne vybavenú domácnosť, chodia 
pre inšpiráciu do Milána či iných miest. Výrobcovia a predajcovia tu zase hľadajú
námety pre svoje budúce projekty

Súčasné trendy 

v spálni

Sú zvláštne druhy postelí, ktoré v nás už 
na prvý pohľad vyvolávajú pocit pokojné-
ho spánku. Medzi ne patria napríklad aj 
novinky Plana a Wing od výrobcu Presotto 
Italia. Postele Plana a Wing sú v spodnej 
časti podoprené priehľadným podsviete-
ným metalakrylátom. Tento efekt vyvo-
láva dojem, akoby sa celé lôžko vznášalo. 
Túto vzdušnosť navyše umocňuje odľah-
čená jednoduchá konštrukcia z tenkého 
materiálu, namiesto obvyklého masívneho 
rámu. Posteľ tak pôsobí mohutnejším doj-
mom. Je však čalúnená pravou kožou, čo 
evokuje mäkkosť a teplo.  Modernú posteľ 
je možné nechať stáť samostatne alebo ju 
čelom zakotviť do steny. V móde sú nielen 
čalúnené, ale aj rôzne tvarované a zaoble-

1
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ním izby. Pre náročnejších klientov je dob-
rou alternatívou ku skrini šatňa. Dnešní 
dodávatelia ich riešia montážou panelov 
na stenu, na ktorú sa zavesia moduly ur-
čené na ukladanie oblečenia podľa požia-
daviek zákazníka. Šatňa môže byť umiest-
nená v menšej izbe, komore alebo v rohu. 
Schopný výrobca určite urobí všetko na 
mieru. Dvere môžu byť z rôznych mate- 
riálov, veľmi efektne vyzerá napríklad číre 
sklo. Pokiaľ v byte či dome nie je miesto 
na šatňu, môžu poslúžiť aj modulové skri-
ne. Dajú sa vyskladať do požadovaných 

rozmerov. Dvere  môžu byť vyhotovené 
v rôznych variantoch – klasické otvára-
cie, posuvné či skladané. Šikovný bytový 
dizajnér alebo ešte šikovnejší pán domu 
si zistí, že materiál skrine môže byť kom-
binovaný na nespočetne veľa spôsobov. 
V móde sú kolorované dyhy, matné alebo 
lesklé laky, povrchy zlaté, či strieborné, 
sklo, lakované sklo, až po sklo so  zrkadlo-
vým efektom. Čím sa dostávame k tomu, 
že spálni by rozhodne nemalo chýbať veľ-
ké zrkadlo. Fantázii sa medze nekladú a do 
dverí skrine je možné umiestniť trebárs 
aj obrazovku televízie. Čo sa vnútorného 
vyhotovenia skrine týka, je dobré, aby bol  
z materiálu odolného proti škrabancom, 
napríklad z melamínu. Priestor v skrini 
môžu vyplniť sklenené police, zásuvky, 
tyče alebo  rôzne výklopné a výsuvné systé-
my. Dvierka a zásuvky moderných výrob-
cov majú spomalené dojazdy, tak aby ma-
nipulácia s nimi bola čo najpríjemnejšia. 
Okrem toho sa opotrebovanie posuvných 
častí znižuje na minimum. Samozrejmos-
ťou nábytku je vnútorné osvetlenie. A tu je 
opäť priestor na niečo zvláštne, napríklad 
na presvetlenie políc. Veľkým hitom je tyč 
na ramienka, v ktorej je zabudované svet-
lo. To celú skriňu krásne osvieti, takže nie 
je potrebný ďalší zdroj svetla. 

Celkové osvetlenie spálne nie je nutné 
zaistiť jedným veľkým svetlom, malo by 
sa skôr dbať na intimitu priestoru. Vhod-
nejšie je tlmené svetlo a radšej z viacerých 
zdrojov, aby bolo možné nastaviť vhodnú 
atmosféru. Taliansky dizajn si celkovo za-
kladá na dômyselnom, kvalitnom a efekt-
nom osvetlení všetkých priestorov v dome 
či byte. Dôležitý je aj výber farieb. Do spál-
ne sú vhodné tlmené farby v prírodných 
tónoch. Najčastejšie sa objavuje kombiná-
cia čiernej, hnedej, šedej, bielej, béžovej, 
krémovej, ale do módy idú aj rôzne odtie-
ne modrej. Nábytok, steny, podlaha, ale 
aj bytový textil by mali byť pekne farebne 
zladené. Interiér spální býva dnes zariade-
ný veľmi často minimalisticky, dominuje 
lineárny dizajn. Pokiaľ ste priaznivcami 
jednoduchého vzhľadu a čistých tvarov, je 
namieste vybrať si práve taliansku spálňu.

Henrich Varga v spolupráci s FINEZZA design

Foto: FINEZZA design, archív redakcie

 
 

1 Postel WING s koženým čalúnením a s nasvieteným podnožím z methakrylátu a s jedným 
zaveseným nočným stolíkem, čelo montované na stene + samostatný 2-zásuvkový nočný stolík 
s lesklým lakom. 
2 Postel PLANA - matný biely lak s nasvieteným podnožím z methakrylátu s dvoma samostat-
nými 2-zásuvkovými nočnými stolíkmi s lesklým lakom. 
3 Postel FLAT s koženým čalúnením a s nasvieteným podnožím z methakrylátu, čelo postele 
výškovo nastavitelné, s jedným samostatným 2-zásuvkovým nočným stolíkom a jednou 3-zá-
suvkovou komodou s lesklým lakom. 
4 Postel WING s koženým čalúnením a s nasvieteným podnožím z methakrylátu a s jedným 
zaveseným nočným stolíkem, čelo montované na stene + samostatný 2-zásuvkový nočný stolík 
s lesklým lakom. 

né postele, takže v prípade nárazu, v rámci 
nejakej príjemnej aktivity, nebudú násled-
ky až také bolestivé. Dnešný zákazník je 
náročný, a tak aj lôžka musia spĺňať prísne 
kritériá. Ideálne by mali byť čo najviac 
variabilné, s voliteľnou výškou čela, rôz-
nymi rozmermi spacej plochy, viacerými 
druhmi osvietenia či pestrou kombináciou  
materiálov. 

Ďalšími nábytkovými prvkami spálne sú 
nočné stolíky, komody a skrine. Tie všetky 
by mali korešpondovať s ostatným vybave-
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V zime nám, žiaľ, nie je umožnené tešiť z krásy 
a sviežosti prírody. To, že flóra odpočíva, by však
malo byť signálom aj pre nás, aby sme spomalili 
a vychutnali si chvíle oddychu. Môžeme to docieliť 
v zimnej záhrade, kde ľahko dosiahneme spojenie 
relaxu a chýbajúcej zelene. Alebo necháme svoju 
myseľ a telo odpočinúť v saune či pomocou masáže. 
Najnovšie tipy, ako si počas zimy môžeme doma 
vychutnať blahodarné chvíle pokoja, sa nachádzajú 
na nasledujúcich stranách venovaných relaxu.
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Je preto len prirodzené, že mnohí 
majitelia rodinných domov uvažujú 
o zriadení wellness zóny priamo vo 

svojom dome. A chýbať, samozrejme, ne-
môže sauna. Na výber je hneď niekoľko 
druhov.

Parné sauny sa zvyknú konštruovať ako 
kupolovité miestnosti s rôznym pôdory-
som a s tvarovanými lavicami po obvode. 
Vstup zabezpečujú celosklenené parotesné 
dvere obvykle osadené v hliníkovom ráme. 
Na výrobu pary slúži parný generátor, kto-
rý sa umiestňuje mimo kabíny. Generátor 
sa ovláda digitálne – podobne ako ďalšie 

Wellness trendy sa úspešne udomácnili už aj v našich zemepis-
ných šírkach a pre čoraz viac ľudí neznamenajú len náhodnú 
atrakciu, ale doslova životný štýl. Nečudo! Veď kto by sa nechcel 
cítiť príjemne - ako na tele, tak i na duši? A wellness je práve 
o tom...

 Zdravé   
teplo
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objemu majú infrasauny aj menší elektric-
ký príkon a na prevádzkovú teplotu sa do-
kážu zohriať v priebehu niekoľkých minút. 
Človek v infrasaune dýcha chladný vzduch, 
pritom ale cíti, že jeho telo sa zahrieva.

Tak či tak, saunový kúpeľ predstavuje pri-
rodzený prostriedok starostlivosti o telo. 
Silné potenie a opakované sprchovanie sa 
pričinia o dôkladnú očistu pokožky, pri-
čom teplo sauny podnecuje produkciu no-
vých buniek. No nielen to. Zanedbateľný 
nie je napríklad ani fakt, že pobyt v saune 

pohody. Ľuďom, ktorí sa pravidelne sau-
nujú, sa choroby z nachladnutia vyhýbajú 
takmer celkom.

Dôležité je ale, samozrejme, aby sme pri 
saunovaní dodržiavali isté zásady a nepre-
háňali to ani s dĺžkou pobytu v saune.

Magdaléna Gondolová

Foto: TDX, SXC, archív firiem a redakcie  

zariadenia, ktorými sa dá technológia do-
plniť – ide napríklad o dávkovač vonnej 
esencie (vytvára sa tak bylinný kúpeľ, resp. 
efekt aromaterapie), dávkovač soľnej inha-
lácie (vytvára soľný kúpeľ) a podobne. 

Fínske sauny sa vždy obkladajú drevom, 
pričom sa najčastejšie používa severský 
smrek, topoľ, kanadská jedla a céder. La-
vice a opierky sa zhotovujú z dreva aba-
chi, ktoré má nízku schopnosť absorbovať 
teplo. Na zväčša keramickej podlahe býva 
drevený rošt. Na vyhrievanie sa používa 
saunová pec s lávovými kameňmi. 

Infrasauny nedosahujú rozmery klasic-
kých sáun a tak zaberajú menší priestor. 
Na odovzdávanie tepla sa využívajú špe-
ciálne infražiariče, pričom sú prevádzkové 
teploty vzduchu a stien nižšie ako v kla-
sickej saune. Teplo sa totiž odovzdáva 
predovšetkým sálaním. Vďaka menšiemu 

podporuje tvorbu obranných látok voči 
rôznym infektom. Známe sú tiež priazni-
vé účinky saunového tepla pri uvoľňova-
ní svalstva, ale aj navodzovaní psychickej 



Rezervácie:  Kúpele Bojnice a.s., Bojnice 972 01,   
                               Tel.: 00421 46 511 63 62  - obchodné oddelenie, fax: 00421 46 5430 026,  
                               E-mail: info@kupele-bojnice.sk, www.kupele-bojnice.sk

Kúpele Bojnice ponúkajú:
TÝŽDENNÉ A VIACDŇOVÉ POBYTY pre samoplatcov KLASIK a DYNAMIK
Pobyt zahŕňa: ubytovanie, plnú penziu, priemerne 3 procedúry denne, vstupnú lekársku prehliadku a pri pobyte 
dynamik voľný vstup do Vodného sveta.

REDUKČNO-OZDRAVNÝ POBYT zameraný na redukciu hmotnosti tela pravidelným 
tréningom a správne upravenou výživou
V cene pobytu je zahrnuté ubytovanie v LD Lysec, plná penzia, vstupná lekárska prehliadka, kombinácia pro-
cedúr, voľný vstup do Vodného sveta a Fitness, dĺžka pobytu 7-14 dní.

VÍKENDOVÉ POBYTY VITAL a VITAL+  zamerané na krátku regeneráciu organizmu
Pobyt zahŕňa: ubytovanie, plnú penziu, priemerne 3 procedúry denne, vstupnú lekársku prehliadku a pri pobyte 
Vital+ voľný vstup do Vodného sveta.

Príďte si zdravo oddýchnuť do Kúpeľov Bojnice



 Výstielka bazénov fóliou Alkorplan 2000
 Montáž úpravní bazénových vôd
 Realizácia rodinných, hotelových bazénov, plavární
 Predaj bazénovej chémie, príslušenstva
 Rekonštrukcia bazénov
 Servis a údržba bazénov
 Poradenstvo
 Zazimovanie bazénov

Nagy Jozef  POOL-TECH
Športová 4399/60
929 01 Dunajská Streda
Tel/Fax: 031/5515650, mobil: 0903/242680
Web: www.pooltech.sk, e-mail: pooltech@pooltech.sk



Špecialisti na detoxikačné po-
byty a zdravé chudnutie  

z relaxačnej školy MONADA 
učia už 17 rokov svojich klien-
tov pravidelne cvičiť, správne 

sa stravovať a dodržiavať zása-
dy zdravého životného štýlu. 

Na rok 2011 pre vás pripravili 
týždňové intenzívne kurzy 

zdravého chudnutia s osob-
ným stravovacím programom 

na základe rozboru krvi. 

Viete, že...
... na zneutralizovanie jednej plechovky 
coca-coly je potrebné vypiť 32 pohárov 
čistej vody? 
... zelenina a ovocie pôsobia zásadito?  
... zeleninu nekonzumuje 25% a ovocie až 
50% ľudí?
... ak malými dávkami zmeníte hodnotu 
pH, budete mať viac energie, jasnejšie 
myslenie, zlepší sa vám metabolizmus 
a prirodzeným spôsobom zoptimalizujete 
telesnú hmotnosť?
... pomocou lakmusového papierika si za 
10 sekúnd môžete zmerať účinok vašej 
stravy a biochemický dopad vášho život-
ného štýlu? 

Ako zistíme prekyslenie tela?
Otestujeme si pH organizmu. Hodnota pH 
určuje reakciu: kyslú (pH = 1 až 7), neu-
trálnu (pH = 7) alebo zásaditú (pH = 7 až 
14). Naše telo si udržuje pH krvi v inter-
vale 7,36 až 7,44. Sme zásadité bytosti. 
Použitím lakmusového papiera s prilože-
nou farebnou škálou testujeme prvý ranný 
moč, ktorý je najkyslejší v dôsledku očisty 
organizmu počas noci. Optimálna úroveň 
pH by mala byť medzi 6,8 až 7,2. Ak je 
pH moču nižšie ako 6,8 - telo je prekysle-
né. Keď je pH vyššie ako 7,2, telo pracuje 
optimálne - acidobázická rovnováha je do-
statočná, aby zneutralizovala kyseliny zo 
stravy. 

Relaxačná škola MONADA, s.r.o.

N. Teslu 28, 921 01 Piešťany

tel.:  00421 33 772 92 02

fax:  00421 33 772 92 03

infolinka:  00421 902 221 111

e-mail:  monada@monada.sk

www.monada.sk
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Dozviete sa o správnej výžive  
a nutnosti očisťovať a odkysľovať 
organizmus. Intenzívnym cvi-

čebným programom získate návyk pravi-
delného a správneho cvičenia. 

Bunkám nášho tela sa darí v zásaditom 
prostredí. Zlou životosprávou vzniká  
v organizme prekyslenie, ktoré spôsobuje 
mnohé ochorenia. Väčšina kyselín vzniká 
pri látkovej premene, hlavne pri konzu-
mácii polotovarov, sladkostí, konzervo-
vaných potravín a pri nedostatku surovej 
zeleniny, ovocia a neutrálnych nápojov. 
Ak sa kyseliny nevylúčia zdravými oblič-
kami, zostávajú v tele a pôsobia ničivo. 
Odpoveďou tela na prekyslenie je vytvá-
ranie tukových buniek oddeľujúcich kyse-
liny od dôležitých orgánov. Zabraňuje tak 
ich poškodeniu. 

Omladnite a zdravo 
chudnite s MONADOU
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DETI ZADARMO

Ubytovanie na 3 noci od 300 €/4 osoby

Ubytovanie na 4 noci od 400 €/4 osoby

Ubytovanie na 5 nocí od 480 €/4 osoby

Ubytovanie na 6 nocí od 522 €/4 osoby

Ubytovanie na 7 nocí od 609 €/4 osoby

ZIMNÉ 
AQUA BALÍKY

3. 1.  - 13. 3. 2011
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€����������
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��

Vstup do aquaparku

počas celého pobytu ZADARMO

Prístelka v rámci balíkov ZADARMO

AquaSki Bus ZADARMO

Výhodné zľavy na skipassy

Skvelý silvestrovský program

pre malých a veľkých

Ubytovanie na 3 noci od 480 €/4 osoby

Ubytovanie na 4 noci od 600 €/4 osoby

Ubytovanie na 5 nocí od 720 €/4 osoby

Ubytovanie na 6 nocí od 840 €/4 osoby

Ubytovanie na 7 nocí od 980 €/4 osoby

SILVESTROVSKÉ 

POBYTY

23. 12. 2010 - 2. 1. 2011

��
€����������
��
��

www.tatralandia.sk
e-mail: reservation@tatralandia.sk
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Sklo dokáže priestor opticky odľahčiť, vnáša do neho svetlo a priehľadnosť. Umožňuje 
vzájomné prelínanie sa exteriéru a interiéru, potieranie hraníc medzi domom a prírod-
ným prostredím, ktoré ho obklopuje. Obrovskou výhodou pritom je, že zabezpečuje 
priamy vizuálny kontakt s okolím, no zároveň spoľahlivo chráni pred jeho nepriaznivými 
poveternostnými vplyvmi.

Zimná 
záhrada

netradične



Aj vďaka tomu je zimná záhrada ce-
loročne využiteľným miestom, lá 
kajúcim k príjemnému odpočinku 

a relaxu.

Konštrukcia zimnej záhrady sa môže kon-
cipovať ako samostatný priestor alebo sa 
k jadru domu pričlení otvorene a neohra-
ničene. Nachádzať sa môže na prízemí ale-
bo na vyššom poschodí, pod balkónom, 
nad garážou, na plochej streche a po-
dobne. V každom prípade ale treba  brať 
ohľad na to, aby s jadrom domu vytvára-
la harmonický celok. Neznamená to, že 
musí byť postavená v rovnakom štýle; aj 
kontrasty  predsa neraz vyzerajú vkusne 
a zaujímavo.

Premyslieť treba pravdaže aj veľkosť zim-
nej záhrady. Nemala by byť menšia ako 
15 m2 a dôležité je tiež, aby nebola pri-
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Oceľové konštrukcie sa na stavbu zimných 
záhrad príliš nehodia. Keby boli totiž ten-
ké, čo je z estetického hľadiska žiaduce, 
nedokázali by zabezpečiť vysokú nosnosť 
konštrukcie. Okrem toho – bez doda-
točných úprav – nie sú schopné zabrániť 
tvorbe tepelných mostov a navyše aj ľahko 
podliehajú korózii.
 
Vhodnejšie sú profily hliníkové. Hliník sa
jednoducho spracováva, je ľahký a jeho 
nosnosť je pritom dostatočne veľká. Oce-
niť treba tiež jeho odolnosť voči poveter-
nostným vplyvom, z čoho vyplýva i rela-
tívne dlhá životnosť. Hliníkové profily sa
musia upravovať, aby dokázali zabrániť 
vzniku tepelných mostov.
 
Obľube sa tešia plastové profily. Medzi ich
výhody patria dobré izolačné vlastnosti, 
vďaka ktorým nevyžadujú ani špeciálnu 
úpravu proti tvorbe tepelných mostov. 
Okrem toho sú odolné voči poveternost-
ným vplyvom, ľahko sa udržiavajú a ich 
cena býva veľmi prijateľná. Na druhej stra-
ne je však ich pevnosť nízka, a hoci sa táto 
nevýhoda kompenzuje vkladaním oceľo-
vých výstuží, použitie plastových profilov
je vhodné len pri menších sklenených prí-
stavbách.
 
Drevo je už storočia osvedčeným staveb-
ným materiálom a profily z neho sa výbor-
ne uplatnia aj pri stavbe zimných záhrad. 

júcejšieho materiálu na rámy a sklenenú 
výplň.

Nosné profily zabezpečujú pevnosť celej
prístavby a ich úlohou je tiež zabraňovať 
tvorbe tepelných mostov. V súčasnosti 
existuje pomerne veľa druhov profilových
systémov; ide len o to, aby sme si vybra-
li naozaj ten najsprávnejší práve pre náš  
projekt.

úzka. Za ideálnu veľkosť sa považuje cca 
20 m2 a viac. Jedine v prípade, ak obytná 
časť prechádza do zimnej záhrady voľne, 
bez akýchkoľvek deliacich priečok, mož-
no z nárokov na veľkosť plochy samotnej 
zimnej záhrady trochu poľaviť. 

Výber materiálu

Keď už máme ucelenú predstavu o lokali-
zácii, pôdoryse a veľkosti zimnej záhrady, 
o čaká nás výber materiálu - najvhodnej-
šieho systému profilov, ako aj najvyhovu-



Ako prírodný materiál dokáže priestory 
zútulniť a dodať im svojské čaro. Vyniká 
tepelnoizolačnými vlastnosťami a je účin-
nou ochranou proti hluku. Použiť sa môže 
aj masívne drevo, no častejšie sa využívajú 
profily z lepeného dreva. Drevo však nie je
dostatočne odolné voči poveternostným 
vplyvom, a preto je nutné povrchové plo-
chy upravovať a pravidelne ošetrovať. 

V hlavnej úlohe sklo 

Na zimnej záhrade je však najfascinujú-
cejšia „priehľadnosť“, zabezpečujúca bez-
prostredný kontakt s okolím. Nuž a tú 
možno dosiahnuť len vďaka dominancii 
skla. Samozrejme, že nie je sklo ako sklo 
a naša konečná spokojnosť závisí aj od 
správneho výberu tohto naoko krehké-
ho materiálu. Sklo musí byť dostatočne 
pevné, odolné voči mechanickému poško-
deniu a veľmi dôležité sú aj jeho tepelno-

izolačné vlastnosti. Na tento účel je naj-
nevhodnejšie obyčajné jednoduché sklo. 
Moderné viacvrstvové sklá nedisponujú 
len výbornými tepelnoizolačnými vlast-
nosťami, ale dokážu plniť aj iné funkcie, 
ako napríklad ochranu proti slnku, proti 
hlučnosti či – vďaka bezpečnostným fó- 
liám – aj proti nevítaným „hosťom”. 
 
Izolačné sklá, ktoré odrážajú teplo, chránia  
pred prílišným vychladnutím priestoru 
a zároveň aj pred jeho prílišným prehria-
tím v dôsledku slnečného žiarenia. Na to 
slúži farebná, prípadne reflexná povrchová
úprava skla. Nevýhodou ale je, že prepúšťa 
menej denného svetla. 

Vhodná klíma 

Ideálna teplota v zimnej záhrade by sa 
mala pohybovať okolo 20 °C, čo v zim-
ných mesiacoch samozrejme nie je možné 

dosiahnuť bez prikurovania. Aby sa teplo-
vodná prípojka dala napojiť na ústredné 
kúrenie v dome, je praktické prispôsobiť 
systém vykurovania zimnej záhrady systé-
mu kúrenia v dome. 
 
Z energetického hľadiska sa najúčinnej-
ším javí podlahové kúrenie, avšak ako je-
diný zdroj tepla sa neosvedčuje. Sústavné 
zohrievanie zeminy v spodnej časti kveti-
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náčov by na niektoré rastliny mohlo mať 
nepriaznivý dopad. Ideálna je preto kom-
binácia rôznych vykurovacích systémov.
 
Rovnako dôležité ako zabezpečenie vyku-
rovania zimnej záhrady je aj zabezpečenie 
jej vhodného vetrania. Či už sa rozhodne-
me pre vetranie prirodzené alebo mecha-
nické, v každom prípade by malo zaistiť 
dostatočné prúdenie a výmenu vzduchu 
a v letných mesiacoch zabraňovať prehrie-
vaniu. Účelné a praktické býva zariadenie 
umožňujúce spustenie vetrania v akom-
koľvek čase, teda i počas našej neprítom-
nosti. Na to slúži automatická regulácia 

vetrania. Mnohé závisí tiež od optimálne-
ho rozmiestnenia otvorov či zariadení na 
privádzanie a odvádzanie vzduchu.

Priestor na relax
  
Zimná záhrada bez kvetov by bola ako rie-
ka bez vody. Pokoj a krása, ktorú rastliny 
vyžarujú, prispievajú významnou mierou 
k tomu, aby sa tento priestor stal skutočne 
obľúbeným miestom, poskytujúcim plno-
hodnotný odpočinok a relax. 
 
Vo vykurovaných skleníkoch sa veľmi dob-
re darí aj subtropickým rastlinám, ktoré 
majú vegetačné obdobie prakticky po celý 
rok. Vhodné sú tiež tropické rastliny – zele-

né či kvitnúce. Pôsobivý efekt dosiahneme, 
ak skombinujeme rastliny rôznych výšok, 
od nízkych kvietkov cez kríky a popínavé 
rastliny až po stromčeky. Rastliny môžeme 
kombinovať aj podľa farby ich kvetov a lis-
tov, pričom nezabudnime zohľadniť ani 
čas kvitnutia jednotlivých druhov.
 
Aby nás však kvety zo zimnej záhrady 
celkom nevytlačili a zostalo v nej dosta-
tok priestoru i pre nás, s množstvom 
rastliniek to neradno prehnať. Ide predsa 
predovšetkým o to, aby sme sa v celoroč-
ne obývateľnej záhradke dobre cítili my 
a mohli sa v nej venovať činnostiam, ktoré 

nám prinášajú radosť. Nikde predsa nie je 
napísané, že zimnú záhradu musíme za-
riadiť iba v klasickom štýle, tak, aby nám 
slúžila na posedenie či stolovanie. Naopak, 
priestor je ideálny aj na netradičnejšie 
„úlohy“. Prečo si v ňom nezriadiť napríklad 
malú posilňovňu, wellness centrum či do-
konca neumiestniť bazén? 

Magdaléna Gondolová

Foto: TDX, SXC, archív firiem a redakcie

  

Moderné, elegantné, 
flexibilné a stabilné

Auto-prístrešky 
Design Carports

  kompletne z eloxovaného 
hliníka,

  elegantný a moderný 
   dizajn,
  odolné voči krupobitiu  

a námraze,
 integrovaný odkvap,
 možnosť viacerých

prevední: M, Y, Tandem...

Prevedenie:čierna, bronz,  
sepia šedá, nerez

 Cooperit s.r.o.,
 Haburská 49/A, 
 821 01 Bratislava
 0918 657 047
 e-mail: cooperit@cooperit.sk
 www.auto-pristresok.sk
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Vyčistená voda sa bežne odvádza do 
povrchových vôd, ak je v blízkos-
ti pozemku potok alebo rieka. Ak 

takáto možnosť nie je, a máte dostatočne 
nasiakavú zeminu, môžete na odvádzanie 
vyčistených vôd použiť drenážny podmok, 
čiže drenážne potrubie zavedené do zeme 
v nezamŕzajúcej hĺbke. Ak máte vrstvu 
ílovitej zeminy a pod ňou štrkové alebo 
pieskové podložie, môžete vyčistenú vodu 
odviesť vsakovacou studňou, ktorá má ka-
mennú výplň o rôznych veľkostiach, cez 
ktoré sa vyčistené vody odvádzajú do na-
siakavého podložia.

Stručne k legislatíve
ČOV sa smie začať stavať len na základe  
povolenia na zriadenie vodnej stavby. Na 

Čistenie odpadových vôd 
v domových čistiarňach

vybavenie Vodoprávneho  povolenia treba 
mať vypracovanú projektovú dokumen-
táciu a predložiť vyjadrenie dotknutých 
orgánov.

Povolenie orgánu štátnej vodnej správy 
na uskutočnenie, zmenu alebo odstráne-
nie vodnej stavby je súčasne stavebným 
povolením a povolenie na jej uvedenie do 
prevádzky je súčasne kolaudačným povo-
lením.

Stavebník musí pred zhotovením projek-
tovej dokumentácie požiadať orgán štátnej 
vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stav-
by – či je stavba možná z hľadiska ochrany 
vôd.

Čo s odpadom z ČOV?
Vyčistená voda z ČOV sa dá využiť na po-
lievanie zelene. Okrem vyčistenej vody 
sa v ČOV produkuje kal. Ak sa meraním 
zistí, že je ho v procese väčšie množstvo, 
ako predpisuje prevádzkový poriadok, je 
potrebné jeho odčerpanie, napr. pomocou 
odvodňovacieho zariadenia. Odvodnený 
kal je vysokohodnotné hnojivo, dá sa vy-
užiť na hnojenie zelených plôch, alebo ako 
základ do kompostu. 

Najnovšie čistiarne odpadových 
vôd
Najmodernejšia čistiareň na trhu má ozna-
čenie EČ 6 SBR-2 a vyrába sa na Sloven-
sku. Nádrž ČOV je vyhotovená z jedného 
kusu, bez akýchkoľvek spojov, čo zaručuje 
stopercentnú tesnosť; horizontálne a ver-
tikálne výstuhy zvyšujú jej pevnosť. Tech-
nológia čistiarne neobsahuje žiadne ma-
nuálne ovládanie (nijaké ventily), čistiaci 
proces riadi počítač, pričom umiestnenie 
elektroniky mimo priestor nádrže predl-
žuje životnosť ČOV. Všetky funkcie čistia-
ceho procesu sú kontrolované a svetelná 
signalizácia na riadiacej jednotke upozorní 
na poruchy, ako sú výpadok prúdu, pokles 
alebo zvýšenie tlaku, poškodenie dúchadla 
či riadenia. Časovo neobmedzené vypúš-
ťanie odpadovej vody umožňuje vypustiť 
celodennú produkciu odpadových vôd  
nárazovo bez zhoršenia kvality vyčistenej 
vody.

Štefan Mičo

Foto: Ekoprogres

Rodinné domy sa dnes stále 
stavajú aj na takých miestach, 
kde nie je vybudovaná verejná 
kanalizácia. Možností, ako sa 
zbaviť odpadovej vody z do-  
mu, tu veľa nie je – žumpa 
alebo čistiareň odpadových 
vôd (ČOV). Relatívne nižšie 
počiatočné náklady na 
osadenie žumpy rýchlo naras-
tú výdavkami, ktoré treba pla-
tiť za pravidelné vyťahovanie 
žumpy a odvoz odpadu. Ak si 
vyberiete kvalitného výrobcu 
a ČOV spoľahlivo funguje, 
máte „svätý pokoj“. 



Výrobca je držiteľom
certifikátu kvality riadenia
ISO 9001-2001

w w w. e k o p r o g r e s . s k

Malé čistiarne odpadových vôd Ekoprogres EČ 6 - 150 E.O.

Do rodinných domov, reštaurácií, motorestov, rekreačných zariadení, 
malých osád, prevádzok s malým počtom zamestnancov

Výhody

- vysoká účinnosť – trojstupňové čistenie
- jednoduchá montáž – prevádzkový predpis zdarma
- tichý chod a žiadny zápach
- minimálne stavebné náklady
- 100%-ná tesnosť – 3 roky záruka

Výhody
 
- ľahká manipulácia pri montáži
- 100%-ná tesnosť
- certifikované výrobky
- záruka kvality ISO 9001-2001

Kanalizačné, prečerpávacie a domové šachty z PE

Nový certifikát
podľa normy 
EN 12566-3

Ekoprogres v.d., Trenčín 
Zamarovská 260, 
Zamarovce, 
911 05 Trenčín  
Tel./fax: 032/ 744 18 89 
Mobil: 0903 740 701, 0903 705 488 
E-mail: trencin@ekoprogres.sk 

Ekoprogres Stará Ľubovňa, s.r.o. 
Popradská 22, 
064 01 Stará Ľubovňa  
Tel.: 052/ 432 48 71, 
Fax: 052/ 428 22 81 
Mobil: 0903 740 703, 0903 597 370 
E-mail: staralubovna@ekoprogres.sk 

Ekoprogres v.d., 
Trenčín - obchodné oddelenie Nitra 
Cabajská 28,
949 01 Nitra 
Tel./fax: 037/ 651 20 35 
Mobil: 0903 740 708 
E-mail: nitra@ekoprogres.sk 

Ekoprogres Dunajská Streda, s.r.o. 
Kračanská cesta 785/41, 
929 01 Dunajská Streda  
Tel.: 031/552 43 61,
Fax: 031/552 87 95  
Mobil: 0911 432 337
E-mail: dunajskastreda@ekoprogres.sk

rezervacie@therma.sk  |  tel.: 031 552 24 42  |  mobil: 0917 61 61 61

your 
relax hotel





CK AFRODITA, s.r.o., Dolná 17, Banská Bystrica
048/4151222, 0907 878 236
E-MAIL: info@ckafrodita.sk
www.ckafrodita.sk, www.golfafrodita.sk

MÁME PRE VÁS PRIPRAVENÉ: 
 dovolenky v Chorvátsku, Bulharsku, Taliansku, Turecku, na Cypre,

       Grécku, Tunisku,
 wellness a relaxačné pobyty aj na Slovensku, 
 golfové zájazdy do celého sveta a tiež zimné lyžovačky. 

VIANOČNÁ ZĽAVA
 ZĽAVA 25 %

     Pre všetkých klientov, ktorí si objednajú zájazd do 31.12.2010 - zľava 25 % 
     na všetky zájazdy z našej ponuky.

FIRST MOMENTY
 ZĽAVA 20 %

       Pre klientov, ktorí si zakúpia zájazd do 31.1.2011- zľava 20 % 
       na všetky zájazdy z našej ponuky.

 ZĽAVA 18 %
       Pre klientov, ktorí si zakúpia zájazd do 28.2.2011. KUPÓN zľava 5%  

Pri predložení kupónu v našej CK máte nárok 

na dodatočnú zľavu 5 % na zájazd!

Akcia platí do 28.2.2011 len pri objednaní  

zájazdu priamo v našej CK.
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Nominácie mohli zasielať turistické 
zariadenia z ktorejkoľvek európ-
skej krajiny, a to v rámci 10 kate-

górií. Podujatie zorganizovala viedenská 
agentúra Agentur für Gesundheit & Well-
ness v spolupráci s vedúcimi európskymi 
časopismi v oblasti wellness, napríklad 
Spaworld a Spa Inside. Porota, ktorá pozo-
stávala z piatich nezávislých odborníkov, 
hodnotila kandidátov na základe rozlič-
ných kritérií; rozhodujúcim faktorom bola 
kreativita, inovácia, dizajn, služby, techno-
logické a architektonické riešenie, ako aj 
ekonomická efektívnosť prevádzky.

The European Health&Spa Award pred-
stavuje jedno z najprestížnejších ocenení 
v oblasti kúpeľných a hotelových služieb. 
Prvoradým cieľom však podľa slov organi-

The Spirit Hotel ***** v maďarskom meste Sárvár získal prestížne 
ocenenie The European Health & Spa Award v kategórii kúpeľ-
ných destinácií. Rozhodla o tom medzinárodná porota na sláv-
nostnom galavečere, ktorý sa uskutočnil v rámci podujatia Spa 

Events 2010 dňa 8. júna. Ide historicky vôbec o prvé vysoké oce-
nenie pre maďarského kandidáta v tejto medzinárodnej súťaži.

Najlepší  
kúpeľný 

hotel v Európe
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zátorov nie je zmerať kvalitu ubytovacích 
a oddychových zariadení, ale ponúknuť 
európskemu cestovnému ruchu nasle-
dovania hodné príklady. Ocenenie pre  
The Spirit Hotel Thermal Spa ***** nazna-
čuje vzrastajúcu schopnosť maďarských 
kúpeľných hotelov konkurovať európskej 
špičke. Hotel sa nachádza v strategickej 
lokalite, ktorá zabezpečuje ľahkú do-
stupnosť aj pre hostí z okolitých štátov. 
Leží iba 120 km od Viedne, 130 km od 
Bratislavy, 140 km od Grazu a 200 km  
od  Budapešti. 

Informácie o hoteli
The Spirit Hotel Thermal Spa***** je naj-
novším päťhviezdičkovým hotelom v Ma-
ďarsku. Jeho budovu, obklopenú nádher-
nými lesmi, siedmimi jazerami a vzdialenú 
od centra iba 15 minút chôdze, uviedli 
do prevádzky na jar 2008. Hotel má svoj 
vlastný minerálny prameň, ktorý je sta-
rý 250 miliónov rokov a vyviera z hĺbky 
1 056 metrov. Zásobuje všetkých 22 ba-
zénov v komplexe s úctyhodnou plochou 
10 000 m2. Svojim hosťom ponúka 273 
individuálne a elegantne zariadených izieb  
a apartmánov, ako aj veľké medicínsko-te-
rapeutické centrum, ktoré je európskym 
unikátom. Viac o hoteli sa dozviete na 
stránke www.spirithotel.hu.

Redakcia v spolupráci  

s The Spirit Hotel Thermal Spa

Foto: The Spirit Hotel Thermal Spa



29. 3. - 2. 4. 2011

STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA
CLIMATHERM
CONECOINVEST
SLOVREALINVEST

INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7 • 851 01 Bratislava 
T  +421-2-6727 2205, 6727 2214, 6727 2140 
F  +421-2-6727 2055 • E  coneco@incheba.sk
www.incheba.sk 





Predplaťte si DOM a BÝVANIE a vyhrajte!

Vážení čitatelia,

ďakujeme vám za dôveru a záujem o predplatné časopisu DOM a BÝVANIE. Pevne veríme, že ako doteraz, tak aj v bu- 
dúcnosti v ňom nájdete inšpiráciu a zaujímavé informácie, ktoré využijete pri zveľaďovaní vášho bývania. Časopis si 
môžete predplatiť prostredníctvom poštovej poukážky typu „U“ na: PERPES, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra, 
číslo účtu 2629196310/1100 Tatra banka, alebo bankovým prevodom (vždy uveďte svoje meno a presnú adresu). 
Taktiež si môžete predplatné objednať vyplnením objednávky na www.domabyvanie.eu, zaslaním vašich údajov 
poštou, alebo e-mailom na redakcia@domabyvanie.eu. Staňte sa predplatiteľom a vyhrajte. Každý, kto si predpla-
tí, alebo predĺži predplatné, bude zaradený do zlosovania.  

Traja výhercovia získajú v druhom kole tohtoročnej predplatiteľskej súťaže uvedené ceny.

1. cena: 2x vstupenka Aqua Gold Paket do Aquaparku Tatralandia a 2x darčekový poukaz Relaxačnej školy Monada  
2. cena: 4x darčekový poukaz Relaxačnej školy Monada  
3. cena: 2x darčekový poukaz Relaxačnej školy Monada  

Áno, záväzne si objednávam predplatné časopisu DOM a BÝVANIE
Dvojročné predplatné (8 čísiel) za 10,35 eur / 312,-Sk                                            
Ročné predplatné (4 čísla) za 5,18 eur / 156,-Sk                                                       
Predplatné je uhradené poštovou poukážkou typu „U“                               
Označte číslo, od ktorého vám bude zaslané predplatné časopisu      1  2  3   4 

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.

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  
číslo účtu: 2629196310/1100 v Tatrabanke 

Údaje tiež môžete zaslať e-mailom na: 
redakcia@domabyvanie.eu 



Luxusné 

kuchynské drezy 
od spoločnosti SCHOCK

CRISTADUR: Víťaz laboratórnych testov
Kde by mohol byť nový materiál vystavený extrémnejším podmienkam ako v astro-
nautike? NanoGranit (hodvábne tvrdý materiál drezov CRISTADUR) sa stal víťazom 
v porovnávacom teste zvislého pádu (oceľová guľôčka padne na vzorku materiálu), pri 
ktorom boli testované tri bežné materiály určené na výrobu drezov. Okrem toho bola 
zistená jeho neprekonateľná schopnosť zachovania čistoty. V Nemeckom centre pre 
letectvo a astronautiku v Kolíne boli drezy CRISTADUR podrobené a dôsledne otesto-
vané skúsenými vedcami. Drezy CRISTADUR zvládli tieto i ďalšie „každodenné testy“ 
bravúrne. Prirodzene, produktový rad CRISTADUR ako najnovší člen rodiny výrobkov 
spoločnosti Schock má okrem jedinečných výhod nového materiálu NanoGranit aj 
všetky známe a overené výhody tradičných výrobkov spoločnosti Schock.

Novinkami na trhu sú luxusné kuchynské drezy WATERFALL D150, HO-
RIZONT D100S, CITY D100. Tieto drezy sa vyznačujú svojím výnimočným 
dizajnom, tvarom a vlastnosťami. 

Produkty SCHOCK nájdete v partnerských kuchynských štúdiách výhradného dovozcu spoločnosti 
BEST SLOVAKIA s.r.o., Žilina. 

www.best-slovakia.sk

www.schock.sk

Schock je nemecká spoločnosť, ktorá je tradičným a najstarším 
výrobcom kuchynských drezov. Už v roku 1979 ako prvá zavied-
la technológiu výroby drezov z umelého kameňa. V roku 1984 
začala firma používať na výrobu produktov vlastný kompozitný
materiál. Po dokončení vedeckého vývoja si ho firma SCHOCK
dala v roku 1991 patentovať pod názvom CRISTALITE. Výroba 
produktov SCHOCK je výhradne sústredená vo výrobných závo-
doch v Nemecku. 

Cristadur WATERFALL D150
V piatich farebných prevedeniach: 
» Polaris, Avorio, Marone, Magna, Lucida 
» 390 € s DPH/11 749,14 Sk s DPH

Cristadur HORIZONT D100S
V piatich farebných prevedeniach: 
» Polaris, Avorio, Marone, Magna, Lucida 
» 299 € s DPH/9 007,67 Sk s DPH

Cristalite City D100
V štyroch farebných prevedeniach: 
» Colorado, Lava, Alpina, Alumina 
» 295 € s DPH/8 887,17 Sk s DPH



Využite aj vy štátnu prémiu 66,39 EUR 
a získajte maximum zo stavebného sporenia 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., za 18 rokov pomohla už miliónom ľudí 
bezpečne a výhodne zhodnotiť svoje peniaze a fi nancovať vlastné bývanie. 

Neváhajte, navštívte nás. 
Radi vás privítame v kanceláriách obchodných zástupcov PSS, a. s., na celom území Slovenska, 
u fi nančných sprostredkovateľov kooperačných partnerov PSS, a. s., alebo vás navštívime tam, 
kde vám to najviac vyhovuje. 
Informácie vám ochotne poskytneme aj v Centre telefonických služieb PSS, a. s., tel.: 02/58 55 58 55.

Darujte si štátnu prémiu 
66,39 EUR

UR

210x280_spad.indd   1 11/16/10   9:38 AM




