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Inteligentné ovládanie 
každého priestoru. 
Merten KNX
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Býva to dlhá cesta s množstvom odbočení a takmer skrytých 
chodníkov. Na začiatku ju pokrývajú sny a predstavy, túžba 
po vlastnom bývaní. A neskôr sa mení na plány, konkrétne 
rozhodnutia, prvé náčrty. Takmer neustále sa treba radiť, 
rozhodnúť sa, čo bude najlepšie, ako to spraviť, vybrať 
najvhodnejšiu alternatívu, aby sme mohli s odhodlaním 
povedať – takto to bude, tu budeme bývať.

Realizovanie vlastného bývania je postupný proces. Okrem 
množstva času, energie a financií si vyžaduje aj veľa
trpezlivosti a dôvery. Je preto nesmierne dôležité vybrať si 
odborníkov, ktorí sa pri stavbe, kúpe alebo rekonštrukcii 
nehnuteľnosti stanú našimi partnermi.

V najnovšom vydaní časopisu Dom a Bývanie sa vám snažíme čo najlepšie poradiť, ako sa 
zorientovať v rade možností a na svojej ceste za bývaním si vždy zvoliť to najvhodnejšie. 
Na nasledujúcich stránkach nájdete rady, skúsenosti aj inšpiráciu.

Prajeme vám príjemné čítanie.
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Získajte v tomto roku úrokový bonus od 4 % do 20 % k štandardnému úroku 2 % 
a štátnej prémii. Čím dlhšie budete sporiť, tým bude váš úrokový bonus vyšší. 

Stačí, ak od 1. februára do 31. marca 2011 uzatvoríte zmluvu 
o stavebnom sporení a začnete sporiť.

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 prídeme za vami tam, kde vám to najviac vyhovuje. 
Ďalšie informácie vám ochotne poskytneme aj v Centre telefonických 
služieb PSS, a. s., na čísle 02 / 58 55 58 55. 
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Dom a bývanie

Rozhodnutie postaviť dom komplikuje celý rad faktorov, vrátane roz-
počtu, ktorý je k dispozícii. Taktiež to platí i v prípade rekonštrukcie, či už 
odôvodnenej prírastkom v rodine, alebo len snahou vylepšiť miesto, kde 
žijeme. 
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Dokonca i v období ekonomickej 
nestability nemusí byť úprava bý-
vania nereálna, veď na vytvorenie 

nového, pohodlnejšieho a príjemnejšie-
ho prostredia nie je vždy nutné vynaložiť 
veľké finančné čiastky. Ako kedysi povedal
Albert Einstein: „Z krízy sa rodia vynálezy, 
objavy a skvelé stratégie – rodí sa kreati-
vita.“ Tak prečo nevyužiť dobu plnú zmien 
na osvieženie svojho domova, a tým aj nás 
samotných? 

Prvé, čo je pri stavbe či úpravách nutné 
zvážiť alebo premyslieť, je priestor, teda 
rozloha jednotlivých častí v metroch 
štvorcových, zamýšľaný účel miestnosti 
a vzťahy medzi nimi. Funkcia konkrétnej 
miestnosti hrá rolu i pri výbere materi-
álov, ktoré musia byť vzhľadom na daný 
priestor vhodné a atraktívne. Nemenej dô-
ležité je zvoliť dekoratívny štýl podľa mož-
ností, ktoré takýto priestor umožňuje. 

Celý rad dilém je možné vyriešiť voľbou 
podlahy či vymaľovaním stien v konečnom 
odtieni danej miestnosti, žiadaný účinok 
vytvorí i vhodné riešenie osvetlenia. Až 
výberom osvetlenia, farieb, materiálov, ná-
bytku a doplnkov podľa vašich osobných 
potrieb a vkusu sa dom zmení na domov, 
miesto vytvorené tými, čo v ňom bývajú, 
a oázu pohody. Nechajte sa inšpirovať vy-
branými projektmi.



VALLIRANA

Na tejto novostavbe je jasne viditeľný 

štýl minimalizmu, a to ako v architek-

túre, tak i v dekorácii. Jej priame línie 

a prevaha bielej farby a neutrálnych 

tónov dodávajú všetkým miestnos-

tiam osobitú tvár.  
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JOAN ORTEGA GARCIA  © José Luis Hansmann
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CHET BAKERSTRAAT

Tento byt je kompletne zreno-

vovaný, vrátane rozvrhnutia 

priestoru a inovatívneho po-

ňatia dizajnu, ktorého súčas-

ťou je aj nábytok a osvetlenie. 

Podlahy sú plávajúce, dekora-

tívnym prvkom sú koberce rôz-

nych farieb a štruktúr. 



Pôdorys

1 Vchod 

2 Kuchyňa

3 Jedáleň

4 Obývačka

5 Terasa

6 Spálňa

7 Kúpeľňa

8 WC

Reko v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART

Foto: archív Vydavateľstva SLOVART

HOFMAN DUJARDIN ARCHITECTEN  

© Matthijs van Roon 

Dům a bydlení 
(Kolektív autorov, Vydavateľstvo SLOVART, 2010)

Jednoznačne najobsiahlejší prehľad no-
vých trendov v bývaní a stavebníctve 
na knižnom trhu. Čitateľa v tejto knihe 
oslovia najkvalitnejšie riešenia rodinných 
domov a bývania s neuveriteľným množ-
stvom inšpiratívnych detailov, pôdorys-
ných náčrtov a úchvatných fotografií.

 
Cena: 49,90 € 

Preklad Patricie Frecerová 
290 x 290 mm 596 strán 
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830 00 Bratislava 3 
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www.slovart.sk 
www.slovart.com
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Nový trend v bývaní: 
susedské záhrady
Takmer každý Slovák považuje investíciu do vlastného bývania za samozrej-
mú. Málokto má však po ruke zopár miliónov korún, a tak väčšinou ľudia 
riešia túto situáciu hypotékou. A keď si už vziať na plecia dlh na 20 rokov, 
malo by to stáť za to.
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Kvalitné bývanie – každý si pod 
týmto pojmom predstavuje zrejme 
niečo iné. Top v želaniach mno-

hých ľudí však predstavuje rodinný dom. 
S hustým zeleným trávnikom, na ktorom 
sa môžu deti dosýta vyblázniť, možno  
s bazénom a tienistou besiedkou na ho-
rúce letné dni alebo so záhradným grilom 
pre posedenia s priateľmi. 

Ale sny, ktoré mnohým možno víria v hla-
ve pri prechádzke vo vilových štvrtiach, 
dostanú pravdepodobne poriadne zabrať 
pri stretnutí s realitou. Ceny za stavebné 
pozemky s inžinierskymi sieťami sa vo 
väčších mestách totiž pohybujú od 50 eur 
za štvorcový meter vyššie, v Bratislave a jej 
okolí je to dvojnásobok, dokonca aj omno-

Trendové kondomíniá
Zaujímavé riešenie pre tých, ktorí si ne-
môžu dovoliť väčší  pozemok, predstavujú 
kondomíniá. Tie sú veľmi obľúbeným bý-
vaním najmä pre mladé rodiny v západo-
európskych krajinách ako Veľká Británia, 
Švédsko, ale aj v Spojených štátoch ame-
rických alebo v Austrálii. Ich princípom je 
osobné vlastníctvo bytových jednotiek ale-
bo rodinných domov a zdieľané vlastníc-
tvo priestorov ako záhrada, detské ihrisko, 
vonkajší gril, rôzne športoviská a podob-
ne. Rôzne podoby takéhoto typu bývania 
môžeme nájsť už aj na Slovensku. 

Do luxusnejšej kategórie patrí napríklad  
Condominium Renaissance z dielne ar-
chitektov Ľubomíra Závodného a Juraja 

ho viac; napríklad v okrajových štvrtiach 
ako Rača, Záhorská Bystrica alebo Rusov-
ce sa ceny šplhajú až na 200 eur za meter  
a pokojne môžete naraziť aj na vyššie. Sta-
čí trocha jednoduchej matematiky, aby ste 
si zrátali, že za bežný 4-árový pozemok 
zaplatíte v korunách viac ako polmilióna,  
v Bratislave musíte rátať so štvornásob-
kom. A keď si postavíte dom, nezostane 
vám na  slušný trávnik, gril a bazén dosta-
tok priestoru ani financií.

Ľudia, ktorí chcú bývať v rodinnom dome  
v dosahu mesta, tak často končia v husto 
zastavaných oblastiach, kde verejný pries- 
tor tvoria len vozovky a prinajlepšom chod- 
níky. O verejnom parku či zariadeniach  
občianskej vybavenosti môžu len snívať.
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tové záujmy a podobne. Pomáha tiež udr-
žiavať inú kvalitu susedských vzťahov.“

Takéto podielnictvo je okrem veľkorysej-
ších možností využitia výhodné aj ekono-
micky – pozemky susedských záhrad sa 
predávajú za nižšie ceny ako stavebné par-
cely a investícia do jedného väčšieho bazé-
na, altánu či ihriska je tiež výhodnejšia ako 
do niekoľkých menších projektov tohto 
typu. „Dôležité je tiež to, že užívatelia sa 
spoločne rozhodnú, ako upravia svoju su-
sedskú záhradu,“ hovorí Renáta Zaťková zo 
spoločnosti Mladé Čunovo. „Aj čo sa týka 
údržby záhrady majú na výber. Môžu sa  
o ňu starať svojpomocne, alebo môžu 
využiť služby správcovskej spoločnosti,  
s ktorou sme už predrokovali zmluvné 
podmienky.“

Verejný priestor ožíva
Okrem zaujímavého experimentu so 
susedskými záhradami prináša projekt  
v Čunove aj akcent na humanizáciu verej-

Polyáka, ktoré sa môže pýšiť výhľadom  
na Dunaj a jeho ramená. Obyvatelia nad-
štandardných bytov v siedmich vilových 
domoch majú na stráženom pozemku  
k dispozícii športoviská, saunu, fitnescen-
trum a reštauráciu.  

Lukratívna poloha v blízkosti historické-
ho centra Bojníc, výhľad na Bojnický hrad  
a príjemné členenie terasovito usporiada-
ných víl na pozemku so sadovými úpra-
vami – to sú lákadlá Kondomínia Bojnice, 
ktoré naprojektovali architekti Beňuška, 
Ziaťko a Topinka. Jeho obyvatelia budú 
môcť využívať tiež služby ako starostlivosť 
o zeleň, upratovací a donáškový servis.

Napokon je tu iný typ projektu. Mladé 
Čunovo v okrajovej bratislavskej štvrti pri-
chádza s komornejším riešením.

Iná kvalita susedských vzťahov, 
iné možnosti
Okrem tradičného bývania v rodinnom 
dome ponúka záujemcom o menší expe-
riment aj možnosť vlastnícky sa podieľať 
na pomerne veľkej susedskej záhrade. „Su-
sedská záhrada v našom ponímaní zna-
mená to, že ľudia sa vzdajú časti súkromia 
a vďaka tomu dokážu spoločne vytvoriť 
priestor, ktorý poskytne veľkorysejšie vy-
užitie,“ vysvetľuje architekt projektu Mar-
tin Bumbál. 

Na parcelách vyhradených pre susedské 
záhrady si možno vybrať z dvoch alterna-
tív: jednu predstavuje uzavretý komplex 
ôsmich alebo desiatich domov so súk-
romnou prístupovou cestou, parkovými 
úpravami, detským ihriskom, spoločným 
miestom na grilovanie. Každý z domov má 
pritom aj vlastný pozemok so záhradou. 

Trošku inak je postavená druhý variant: 
domy, do ktorých sa vstupuje z verejnej 
komunikácie obklopujú 9-árovú záhra-
du spoločnú pre štyri alebo osem domov. 
„Takéto riešenie umožňuje ľuďom bývať 
v dome za porovnateľnú cenu ako v byte, 
pričom navyše môžu využívať niečo, čo by 
si na vlastnom pozemku nemohli dovoliť: 
ihrisko pre deti, väčší bazén, jazierko, gril 
s altánkom, tenisový kurt a ďalšie mož-
nosti, pre ktoré sa rozhodnú,“ vysvetľuje 
architekt. „Myslíme si, že takéto bývanie 
je výborné napríklad pre rodiny s malými 
deťmi, pre ľudí, ktorí majú spoločné špor-

ného priestoru: súčasťou novej urbanis-
tickej štruktúry je verejné priestranstvo, 
vozovka oddelená od chodníkov pásom ze-
lene a územné rozhodnutie počíta s nízky-
mi plotmi smerom do ulice a predzáhrad-
kami. Jednoducho návrat k časom, keď ste 
sa mohli poprechádzať po ulici a prehodiť 
zopár viet cez plot so susedom, podobne 
ako je to v pôvodnej dedinskej zástavbe 
priľahlej obce. 

Ani susedské záhrady nie sú až takým ne-
vypočitateľným experimentom. Mnohí 
sme predsa vyrastali na spoločných dvo-
roch mestských domov vybudovaných po-
čas 20. storočia, nachádzali tam priateľov  
na celý život, napchávali sa koláčmi upe-
čenými u susedov, či vybojovali súboj vo 
futbale pod dozorom svojich mám.

Mona Gáliková 

Foto: archív autora a redakcie 
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„POZNANIE A KVALITA“
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��NOVINKY A TRENDY VÝVOJA V STAVEBNEJ MECHANIZÁCII



Hovoríte si, že vášmu býva-
niu niečo chýba? Že by ste si 
vedeli v kuchyni predstaviť 
novú linku? Že vaša kúpeľňa 
potrebuje nový obklad a dlaž-
bu v sviežejších farbách, že do 
predsiene by ste radi umiestnili 
nové vstavané skrine a opotre-
bované podlahy a fľakaté steny 
tiež budú čo nevidieť potrebo-
vať obnovu? Nezúfajte! Tieto 
zmeny hravo zvládnete spolu 
s Prvou stavebnou sporiteľňou, 
a. s., a s jej novinkou – úroko-
vým bonusom. 
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Úspešné využitie stavebného spore-
nia závisí od správneho napláno-
vania a načasovania jednotlivých 

krokov a potom už len od využívania vý-
hod tohto bankového produktu. 

Zhodnoťte si vklady
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., úročí vklady 
svojich klientov stálou úrokovou sadzbou 
počas celej doby sporenia. Nemenné úro-
kové sadzby sa týkajú aj následne poskyto-
vaných stavebných úverov. Určite význam-

ným bonusom je štátna prémia. Zo zákona 
má na ňu nárok každý, kto sa rozhodol pre 
stavebné sporenie. V roku 2011 predsta-
vuje 10 % z ročných vkladov stavebného 
sporiteľa na jeho účet stavebného spo-
renia. Maximálna výška štátnej prémie 
v tomto roku je 66,39 €. Výsledkom je, 
že výnos počas šiestich rokov sporenia  
v PSS, a. s., dosahuje v priemere až 5,19 
% ročne. Stavebný sporiteľ sa po čase prí-
pravy financií na bývanie v istom okamihu
môže rozhodnúť, ako bude postupovať ďa-
lej. Je na ňom, či sa rozhodne pre stavebný 

Využite výhody 
stavebného sporenia
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úver s výhodným úrokom, bude pokračo-
vať v sporení ďalej alebo nasporené pe-
niaze po 6 rokoch sporenia použije podľa 
vlastného uváženia. 

Úvery na mieru
Jednou z najlepších alternatív na financo-
vanie kúpy, výstavby alebo obnovy svoj-
ho bývania je využitie stavebného úveru 
s nízkym a nemenným úrokom počas 
celej doby splácania. Prvá stavebná spo-
riteľňa, a. s., úročí stavebné úvery úro-
kovou sadzbou už od 2,9 % ročne. Klient  
PSS, a. s., môže získať stavebný úver už 
po dvoch rokoch sporenia na svojom účte 
stavebného sporenia. Je pritom zrejmé, že 
vďaka stavebnému úveru sa dostane k bý-
vaniu určite skôr, ako keby si musel vopred 
nasporiť celú požadovanú sumu. Navyše, 
stavebný úver až do výšky 40 000 €  získa 
klient PSS, a. s, bez skúmania výšky príj-
mu a bez záložného objektu. 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vo svojej 
ponuke úverov na bývanie nezabúda ani 
na tých klientov, ktorí potrebujú finanč-
né prostriedky skôr, ako získajú nárok 
na stavebný úver. Pre nich je k dispozícii 
celá škála medziúverov. No a riešenie má 
aj pre ľudí, ktorí dosiaľ nesporili na svo-
jom účte stavebného sporenia. Pre nich je 
určený XXL úver s nulovým počiatočným 
vkladom. Stačí, ak klient uzatvorí zmluvu  
o stavebnom sporení, začne sporiť a vzápä-
tí požiada o poskytnutie tohto typu úveru 

na bývanie. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., 
poskytuje stavebným sporiteľom medziú-
very až do výšky 170 tisíc €. Pre manžel-
ské alebo partnerské páry je to na jednu 
nehnuteľnosť dokonca až dvojnásobok, 
teda 340 tisíc €. 

Novinka – úrokový bonus
Ak však chcete vyťažiť z ponuky PSS, a. 
s., pre seba maximum, nezabudnite, že až 
do konca marca 2011 môžete uzatvoriť 
zmluvu o stavebnom sporení s úrokovým 
bonusom. Tí klienti, ktorí si pri uzatvára-
ní zmluvy stanovia minimálne dvojročnú 
záväznú dobu sporenia a potom už len 
sporia, naozaj výhodne zhodnotia finanč-
né vklady na účte svojho stavebného spo-
renia. V princípe platí, že čím skôr začne 
klient PSS, a. s., sporiť a čím dlhšiu dobu 
sporenia si zvolí, tým výhodnejší bude 
úrok, ktorým v tomto kalendárnom roku 
zhodnotí svoje finančné prostriedky. V zá-
vislosti od dĺžky sporenia to môže byť až 
22 % p. a.!

Úrokový bonus je násobkom úrokovej 
sadzby, ktorou sú v roku 2011 zhodno-
cované vklady stavebného sporiteľa. Prvá 
stavebná sporiteľňa, a. s., poskytuje na 
vklady pre zmluvy s úrokovým bonusom 
úrokovú sadzbu 2 % ročne. Túto úrokovú 
sadzbu je potrebné vynásobiť dohodnutou 
dobou sporenia v rokoch. V praxi to vyzerá 
tak, že ak klient uzatvorí zmluvu o staveb-

nom sporení v stanovenom termíne a roz-
hodne sa pre 2-ročnú dobu sporenia, úro-
kový bonus za rok 2011 predstavuje 4 % 
p. a. To ale nie je všetko. K 4 % je potrebné 
pripočítať ďalšie 2 %, ktorými sú úročené 
vklady stavebného sporiteľa. Výsledkom 
je, že vklady klienta PSS, a. s., budú v roku 
2011 úročené až 6-percentnou úrokovou 
sadzbou ročne. Podstatne vyššie zhodno-
tenie svojich vkladov na účte stavebného 
sporenia dosiahne klient pri 10-ročnej 
dohodnutej dobe sporenia. PSS, a. s., mu 
zhodnotí jeho vklady v roku 2011 až o 22 
% p. a. V rokoch nasledujúcich budú všet-
ky vklady stavebných sporiteľov na ich 
účtoch stavebného sporenia naďalej úro-
čené 2-percentnou úrokovou sadzbou roč-
ne a k ročným vkladom, tak ako i v roku 
2011, získajú aj štátnu prémiu.

Úspešné a ocenené
O tom, že stavebné sporenie v prvej a zá-
roveň najväčšej stavebnej sporiteľni na 
Slovensku je mimoriadne úspešný banko-
vý produkt, svedčia ocenenia. V rebríčku 
ekonomického týždenníka TREND Banka 
roka 2010 sa PSS, a. s., umiestnila na 2. 
mieste v konkurencii bánk, ktoré pôsobia 
na slovenskom finančnom trhu. V an-
kete Nezávislého ekonomického fóra - 
Hospodárskeho klubu Best Bank 2010 sa 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., umiestni-
la v hodnotení odborníkov – členov klubu 
na 1. mieste ako najlepšia banka Sloven-
ska v roku 2010 a v internetovom hod-
notení širokej verejnosti skončila na 3. 
mieste. Navyše, v odbornej ankete Zlatá 
minca 2010 získala ocenenie Objav roka 
za stavebné sporenie SENIOR EXTRA 
a Striebornú mincu za rovnaký produkt. 
A v rámci aktivít v oblasti spoločenskej 
zodpovednosti sa PSS, a. s., umiestnila na 
3. mieste v rebríčku Fóra donorov a týždeň- 
níka Trend TOP firemný filantrop 2010
spomedzi všetkých firiem pôsobiacich na
Slovensku.

Podrobné informácie o výhodách sta-
vebného sporenia získate v ktorejkoľvek 
kancelárii obchodných zástupcov alebo na 
www.pss.sk.

Reko z materiálov  

Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Foto: Prvá stavebná sporiteľňa



Ako využiť 
slnečnú energiu
Efektívne využitie slnečnej energie zabezpečí iba ucelený solárny systém. Ak ho správ-
ne využívate, dokážete ročne ušetriť až 60 % nákladov na ohrev pitnej vody. Vďaka vy-
nikajúcim parametrom zužitkujú solárne panely tento voľne dostupný prírodný zdroj 
energie veľmi efektívne a ekologicky. 
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Hlavnými prvkami solárneho systé-
mu sú solárne kolektory, ohrievač 
vody s výmenníkom tepla, obeho-

vé čerpadlo, expanzná nádoba, pripájacie 
príslušenstvo a regulácia. Často sa využí-
va kombinácia s inými zdrojmi tepla, ako 
sú plynové kotly, kotly na drevo, krbové 
vložky či tepelné čerpadlá. Najmä pri kom-
binovaných systémoch je pre správne a čo 
najefektívnejšie fungovanie dôležitá kom-
patibilita jednotlivých prvkov. Túto pod-
mienku najlepšie splníme, keď použijeme 
celý systém od jedného, podľa možnosti 
renomovaného výrobcu. 

Ploché či rúrkové solárne kolek-
tory?

Princíp získavania tepelnej energie pomo-
cou solárnych kolektorov je jednoduchý. 
Kolektory zachytávajú slnečné žiarenie cit-
livou plochou – absorbérom umiestneným 
pod sklenou plochou alebo vo vákuových 
rúrkach, pohlcujú maximálne množstvo 
dopadajúcej energie a účinne zohrievajú 

pretekajúcu solárnu kvapalinu. Získané 
teplo následne zohrieva pitnú alebo vyku-
rovaciu vodu.
Na trhu existuje viacero typov kolektorov, 
v zásade však môžeme rozdeliť kolektory 
na ploché a vákuové rúrkové. Ploché ko-
lektory (napr. WOLF CFK 1 od KKH) pre-
ukazujú v praxi najlepší pomer ceny a zis-
ku tepla, pritom majú najlepšiu účinnosť 
počas teplejších slnečných dní. Využívajú 
sa predovšetkým na ohrev pitnej vody. 
Vákuové rúrkové kolektory (napr. WOLF 
CRK-12 od KKH) dokážu lepšie zachytiť 
i tzv. difúzne žiarenie, oproti plochým ko-
lektorom majú vyšší solárny zisk hlavne  
v chladnejšom období. Sú určené na ohrev 
pitnej vody, ale hlavne na podporu vyku-
rovania, celoročný ohrev vody v interiéro-
vých bazénoch i na solárne chladenie.
 
Inštalácia solárnych kolektorov

Pri inštalácii solárneho kolektorového poľa 
na streche, stene budovy alebo vo voľnom 
teréne treba dodržať niekoľko podmienok. 

Konštrukcia musí byť dostatočne pevná 
a odolná voči poveternostným vplyvom 
(vetru, krupobitiu, snehu). Solárny kolek-
tor by mal stáť čo najbližšie k miestu spot-
reby tepla, aby sa minimalizovali tepelné 
straty v rozvodnom potrubí. Prívodné 
rúrky musia byť obalené účinnou tepelnou 
izoláciou odolnou voči vysokým teplotám. 
Najvýhodnejšie je nastaviť solárne kolek-
tory na juh a nakloniť ich tak, aby sa podľa 
spôsobu využitia soláru najlepšie využila 
intenzita slnečného žiarenia. 

Návratnosť investície do  
solárnych panelov / kolektorov

Už pri inštalácii dvoch solárnych kolek-
torov môžete pokryť náklady na ohrev 
vody v ročnom priemere do výšky 60 %. 
Investícia sa vám vráti v prijateľnom čase, 
ak využijete štátnu dotáciu na solárne za-
riadenie a navyše podstatne znížite zaťaže-
nie životného prostredia. Keďže životnosť 
solárnych kolektorov dosahuje až 30 rokov 
a za slnečnú energiu vám nikto nebude 
posielať účty, investícia do solárnych sys-
témov sa rozhodne vyplatí. 

Jarmila Ivančičová 

v spolupráci so spoločnosťou KKH

Foto: KKH



Úspora a pohoda: Baumit open®
Cieľom zateplenia nemusia byť len ekonomic-
ké a estetické aspekty, ďalším z dobrých cieľov 
je pohoda a príjemná klíma v interiéri. Niektoré 
interiéry, vykúrené napríklad aj na 23 °C, môžu 
vplyvom nevhodnej vlhkosti a veľkého rozdielu 
medzi teplotou vzduchu a povrchu stien, pôso-
biť chladne. Tepelná pohoda vyžaduje vlhkosť 
vnútorného vzduchu 40 až 60%, a rozdiel medzi 
teplotou vzduchu a povrchu steny nižší ako 4°C. 
Vtedy je vhodné použiť zatepľovací systém Bau-
mit open®. 

Úspora a kvalita: Baumit Star
Aj v prípadoch, kedy nie je nevyhnutné pou-
žiť zatepľovací paropriepustný kontaktný sys-
tém, netreba opúšťať najvyššiu kvalitu. Treba 
sa zamerať na špičkový zatepľovací systém  
Baumit STAR s dlhou životnosťou, ktorý je za-
ložený na najnovších a kvalitných technológiách 
a materiáloch. Ak nie je potrebné použiť Baumit  
Nanopor omietku, je po ruke silikónová či  
silikátová.

Úspora a úspora: Baumit Pro
Pri zatepľovaní objektov, napríklad v prípadoch, 
kedy vzhľadom na rozmanité záujmy majiteľov 
nie je možne použiť predchádzajúce systémy, sú 
po ruke ekonomicky výhodné riešenia. Riešenie 
Baumit PRO je ekonomicky výhodné kvalitnou 
materiálovou bázou a obrovským množstvom 
produkcie. Pri povrchovej úprave fasády, na kto-
rú počasie vplýva najviac, sa treba zamerať na 
osvedčené a kvalitné Baumit silikónové a siliká-
tové omietky. 

Úspora a pohodlie: Baumit Nanopor
Pri použití kvalitného zatepľovacieho systému 
je vhodné pristúpiť k najmodernejšej povrchovej 
úprave. Tú poskytuje Baumit Nanopor omiet- 
ka, vyrobená na základe nanotechnológií. Má 
„nanoporéznu“ štruktúru, je teda mikroskopic-
ky hladká, nanopóry sú príliš malé na to, aby 
sa na ich povrchu dokázali usadiť čiastočky 
nečistôt. Fasáda tak zostáva prirodzene čis-
tá a krásna a dokáže znečisťovaniu odolávať.  

Technologická špička!
Ponuka kotvenia zatepľovacieho systému je 
obohatená o produkt na najvyššej technologickej 
úrovni - Baumit Lepiacu kotvu 138. Tento inovatív-
ny kotviaci prvok sa zaraďuje medzi lepiace tech-
nológie, používané v automobilovom priemysle či 
výstavbe kozmických lodí. Je dokonale zviazaný 
s nosným podkladom. Technológia úplne elimi-
nuje problémy pri vŕtaní dier pre kotvy „naslepo“. 
Pri realizácii kontaktných zatepľovacích systémov 
Baumit sa dá použiť na podklad z betónu, plných 
alebo dierovaných tehál s maximálnou hrúbkou 
pôvodnej omietky 90 mm. Baumit Lepiaca kotva 
138 umožňuje kotvenie zatepľovacieho systému 
aj do murovacích tvárnic vypĺňaných betónom, 
ako i do nosnej vrstvy sendvičových obvodových 
panelov zo železobetónu.

Kontaktné zatepľovacie systémy Baumit sa pri-
márne podieľajú na zlepšení tepelnej bilancie bu-
dovy, a prispievajú aj k ďalším pozitívnym javom –  
zlepšujú vnútornú klímu, zabezpečujú podstatne 
dlhšiu periódu opravy fasády a v neposlednom 
rade prispievajú k estetickému pôsobeniu domu 
v jeho prostredí. Vždy vedú k spokojnosti inves-
tora, ktorý sa rozhodol pre zateplenie kontakt-
ným zatepľovacím systémom Baumit.

Energeticky pasívny dom v Pustých Úľanoch 
(projektanti Beáta Štefancová a Roman Štefa-
nec) je zateplený kontaktným zatepľovacím sys-
témom Baumit Open v hrúbke až 30 centimetrov, 
vďaka čomu získal vynikajúce tepelnotechnické 
parametre.

Minimalizácia spotreby platenej energie
Baumit: špičkové technológie
Platby za energie v rodinnom dome pohlcujú značnú časť rodinného rozpočtu. Preto úvahy o minima-
lizácií spotreby platenej energie a využívaní energie neplatenej či už zaplatenej, sa stávajú štandardom. 
Minimalizácia spotreby platenej energie sa dosahuje celým radom postupov a technológií. Medzi nimi 
majú veľmi významné postavenie kontaktné zatepľovacie systémy spoločnosti Baumit.

Myšlienky s budúcnosťou.

Staviteľská 7
831 04 Bratislava
Tel.: +421/2/49 27 24 68
Fax: +421/2/44 88 16 28
info@tyrex.sk
 

Odeská 52
821 06 Bratislava
Tel./fax: +421/2/45 24 81 67
odeska@tyrex.sk

Dvojkrížna 55
821 06 Bratislava
Tel./fax: +421/2/45 52 28 66
dvojkrizna@tyrex.sk

Vinárska 1
951 41 Nitra – Lužianky
Tel./fax: +421 37/77 83 209
nitra@tyrex.sk

Revického 37
946 03 Kolárovo
Tel./fax: +421/35/77 71 986
kolarovo@tyrex.sk

info@tyrex.sk
www.tyrex.sk

20



www.immergas.sk

Záruka 5 rokov
na kondenzačné kotly!
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s.r.o.

925 71 Trnovec n/Váhom č. 504
tel./fax: 031/778 16 09, mobil: 0910 994 074
www.sevcikstrechy.sk

strechy,
zateplenie budov,
fasády

Služby:

- hydroizolácie plochých striech a spodných stavieb,
- špeciálne tesniace a reprofilačné práce,
- klampiarske práce,
- zosilnenie konštrukcií uhlíkovými vláknami,
- krovy a fasády 

Kamenné obklady, 
kamenné ploty,
a lícová tehla

HAKLÍK LÁMANÝ PÁSIK

EKOPLOT

KRIVÁŇ

KLINKER

kontakty:
fax: 042 462 41 59, 
mobil: 0907 792 976,
            0905 407 811
Farská ul. 1708
018 61 BELUŠA
www.pieskovec.sk

Aktivokno 2011 
pre nízkoenergetické domy
s rozhodujúcimi dvoma centimetrami:

   90 mm stavebná hĺbka systému

   zasklievanie izolačnými trojsklami až do hrúbky 48 mm

   vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti (vhodné do

       pasívnych domov)

   profesionálna montáž s elimináciou tepelných mostov

   výborný pomer kvalita / cena

www.matporiadneokno.sk 02/16 123ponuka@matporiadneokno.sk
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Okná sú významnými výrazovými prostriedkami architektonického a estetické-
ho stvárnenia objektu a ako také ovplyvňujú celkový dojem nielen z interié-
ru, ale aj z exteriéru tej–ktorej budovy. Navyše majú na starosti hneď niekoľko 
ďalších dôležitých funkcií; zabezpečujú vizuálny kontakt s okolitým prostredím, 
ochraňujú pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, pred hlukom i pra-
chom; starajú sa o prísun vzduchu a svetla. Je preto jasné, že ich výberu treba 
venovať dostatočnú pozornosť a dbať pri tom, aby  okná spĺňali náročné tech-
nické i estetické požiadavky. 

Vyberte si tie 

správne okná
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V súčasnosti sa najčastejšie použí-
vajú dva druhy okien, a to plastové 
a drevené (tzv. eurookná). V oboch 

prípadoch ide o kvalitné výrobky s dosta-
točnými tepelno- i zvukovo-izolačnými 
vlastnosťami. Prirodzene, že medzi jed-
notlivými typmi existujú rozdiely, ktoré 
možno napovedia, aké okná sa najlepšie 
hodia práve pre vás. 

Plast alebo drevo
Všetky nové moderné stavebné materiály 
sú charakteristické okrem iného aj tým, 
že kladú dôraz na zníženie tepelných strát 
a úsporu energie. Výnimkou nie sú samo-
zrejme ani plastové a drevené okná. Ich 
vývoj smeroval po celé desaťročia k stále 

modernejším systémom, takže v súčas-
nosti už okná dokonale zabraňujú úniku 
tepla.

Drevené okná – tzv. eurookná – spĺňajú 
všetky kritériá pre tepelnú izoláciu a navy-
še do interiéru vnesú príjemný dotyk prí-
rody. Prednosť eurookien predstavuje fakt, 
že ide o prírodný materiál, s čím súvisí aj 
jeho ekologickosť. Eurookná sa môžu po-
chváliť vyššou tuhosťou, nízkou tepelnou 
rozťažnosťou a priepustnosťou vlhkosti. 
Za výhodu sa považuje i možnosť opráv 
menších poškodení okna. Drevené okná 
sa vyrábajú z viacerých druhov dreva. Jed-
ným z nich je smrekové drevo. Mimoriad-
ne vhodné na výrobu okien je ale aj borovi-
cové či dubové drevo. K dreveným oknám 
sa štandardne dodáva izolačné dvojsklo 
s výbornými tepelnými vlastnosťami. Na 
želanie zákazníka však možno použiť aj 
niektoré špeciálne typy skiel. Sklo so zvý-
šenou tepelnou ochranou výrazne znižuje 
náklady na vykurovanie a zároveň tak šetrí 
aj životné prostredie. Toto sklo je farebne 
neutrálne a svetlo prepúšťa bez obmedze-
nia. 

Aj plastové okná presviedčajú celým radom 
predností, medzi ktoré patrí napríklad vy-

Vyberte si tie 

správne okná
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rámom a krídlam zabezpečuje potrebnú 
tuhosť a pevnosť. Jednotlivé diely rámov 
a krídiel sa po narezaní a vystužení oceľou 
zvaria; dva prierezy profilov, narezané pod
uhlom 45 ° sa pritlačia k tavnému zrkadlu, 
oba konce sa natavia a následne spoja. Po 
vychladnutí tak vznikne rohový spoj, kto-
rého pevnosť musí byť rovnaká ako pev-
nosť profilu. Väčšina výrobcov plastových
okien si  necháva pevnosť svojich rohových 
spojov otestovať. Ak je rám (alebo krídlo) 
zvarené správne, v rohu nesmie prasknúť. 
Zasklenie plastových okien sa spravidla 
rieši pomocou dvojskiel (niekedy i troj-
skiel); ide teda o spojenie dvoch (až troch) 
na mieru vyrezaných skiel špeciálnym le-
pidlom na distančný rámik, obsahujúci 
sušiacu hmotu. V priestore medzi sklami 

soká odolnosť voči nepriaznivým poveter-
nostným vplyvom a starnutiu materiálu; 
okná si dokážu aj po dlhšej dobe zachovať 
pôvodné estetické a mechanické vlastnosti. 
Ich tepelno- a zvukovo-izolačné vlastnosti 
sú taktiež na vysokej úrovni. Za zmienku 
rozhodne stojí jednoduché a spoľahlivé 
ovládanie a ľahká údržba. Základ plasto-
vých okien tvoria profily rámov a krídiel
(príp. i priečok) vyrobených vytlačovaním 
z nemäkčeného PVC. Vonkajšia stena 
týchto profilov býva obvykle hrubá 2,8 až
3 mm, pričom je vnútorná dutina profilu
rozdelená na niekoľko komôr. V zásade 
platí, že čím viac komôr okno má, tým niž-
ší je koeficient prestupu tepla a tým men-
šie sú tepelné straty. Vo vnútri plastových 
profilov je uložená oceľová výstuž, ktorá
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sa nachádza buď (vysušený) vzduch alebo 
– kvôli zvýšeniu tepelných a zvukových 
izolačných vlastností – rôzne plyny. Po-
žadovaný komfort dodáva oknu vhodné 
celoobvodové kovanie, vďaka ktorému sa 
môžu krídla okien uzatvárať takmer po ce-
lom obvode. Jediným pohybom kľučky sa 
valčeky uzáveru zafixujú do uzatváracích
kameňov uložených v ráme. Krídlo je tak 
dokonale pritlačené k tesniacemu profilu,
čím sa dosahuje dôkladné utesnenie. 

Ako vybrať kvalitné okná
Aby sa vám podarilo vybrať vhodný typ 
okna, v prvom rade by ste si mali čo naj-
presnejšie špecifikovať vaše požiadavky.
Pri porovnávaní jednotlivých ponúk by ste 
sa potom mali zamerať na niekoľko dôle-
žitých bodov. Jedným z nich je „pôvod“ 
okien, ktorý môže veľa napovedať o ich 
kvalite. Základom dobrého okna je kvalitný 
vstupný profil a používané komponenty.
Veľký podiel na kvalite má ale aj výrobná 

linka; predajcu či výrobcu by ste sa preto 
mali opýtať napr. na to, akým spôsobom 
sú zvárané rohy okien (či na čas alebo na 
teplotu), a podobne.

Čo sa týka farby (plastových okien), najlac-
nejšia je biela (základná) farba, ak chcete 
okná s rôznymi dekormi dreva a (jed-
nostrannými či obojstrannými) farbenými 
profilmi, musíte počítať s príplatkom. Ďa-
lej si treba všimnúť členenie okien - počet 
krídiel, prípadne pevných či otváracích die-
lov, a uvedomiť si, že napríklad dvojkrídlo-
vé okno je vždy drahšie než jednokrídlo-
vé okno rovnakého rozmeru. Dôležitým 
údajom je tiež počet komôr; odporúča sa 
zistiť presný počet komôr v krídle aj v rá-
me okna. Štandardnou výbavou kovania 
by mala byť tzv. mikroventilácia a poistka 
proti prievanu. Najväčší vplyv na tepel-
né izolačné vlastnosti má – ako sme už 
spomenuli – sklo; preto sa treba zamerať 
aj na rozsah koeficientu prestupu tepla,
ako aj na spôsob výplne priestoru medzi 
sklami. Kvalitnejšie profily majú v mieste
styku vody s rámom skosenú plochu pro-
filu smerom k odvodňovacej drážke, čím
sa obmedzuje zadržiavanie vody v ráme 
okna. Prehliadnuť by ste nemali ani ener-
getický štítok; hoci opatrenie výrobku 
týmto štítkom nevyplýva zo zákona, ide 
o službu zákazníkom, vďaka ktorej môžu 
vlastnosti daného výrobku lepšie porov-
nať s konkurenčnými výrobkami. Tento 
štítok obsahuje údaj o energetickej triede 
(napr. A, B), ďalej údaje o energetickej bi-
lancii pre klimatickú oblasť SR, súčiniteľ 
prechodu tepla, priepustnosti slnečného 
žiarenia či škárovej prievzdušnosti. 

Magdaléna Gondolová

Foto: TDX, archív firiem a redakcie  
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Otázkou však je, aké okná si zvo-
liť. Aké parametre by mali mať 
a akým požiadavkám by mali vy-

hovovať. Jedným z najlepších riešení je 
obrátiť sa na odborníkov. 

Medzi najdlhšie pôsobiacich výrobcov 
plastových okien na slovenskom trhu sa 
radí aj spoločnosť Hesta, ktorú investície 
do nových výrobných technológií a softwa-
ru zaraďujú medzi popredných výrobcov. 
Najmodernejšie technologické riešenia 
dosahuje za pomoci výrobného a softvéro-
vého vybavenia, pochádzajúceho prevažne 
z Nemecka, a tak je schopná prispôsobiť sa 
aj cenovým tlakom domácej a zahraničnej 
konkurencie. Tieto fakty svedčia o obľúbe-
nosti ich výrobkov medzi zákazníkmi.

Je však namieste trochu bližšie si obzrieť 
produkty, ktorými tak úspešne dokáže 
uspokojovať potreby trhu a zákazníkov. 

Potreba  znižovania spotreby 
energií dosiahla takú úro-
veň, že táto problematika je 
už bežne komunikovaná na 
vládnych úrovniach. Plasto-
vé okná, ako veľmi dôležitý 
stimulátor znižovania ener-
getickej náročnosti, svojimi  
tepelno- a zvukovo-izolačný-
mi vlastnosťami nielen šet-
ria energiu na vykurovanie, 
ale prispievajú k zvyšovaniu 
pohodlia bývania. Preto je 
výmena starých okien za nové 
veľmi aktuálnou témou súčas-
nosti.

Okná, 
ktoré šetria energiu

PVC profily na výrobu okien Heste dodáva
spoločnosť DECEUNINCK PLASTICS IN-
DUSTRIES Belgicko. Tieto profily vyhovujú
najprísnejším požiadavkám v oblasti tepel-
nej a zvukovej izolácie a tiež ochrany proti 
poveternostným vplyvom, čo prináša naj-
vyššiu kvalitu bývania. Spoločnosť Deceu-
ninck poskytuje 10-ročnú záruku na fareb-
nú stálosť svojich plastových profilov.

Celoobvodové kovanie so štýlovou striebor-
nou povrchovou úpravou vybavené štrbino-
vým vetraním, poistkou proti vyklopeniu, 
zdvíhačom krídla a základnou bezpečnosťou, 
pochádza od rakúskej spoločnosti MACO  
a izolačné dvojsklo s novým typom poko-
venej vrstvy dodávajú spoločnosti Glasko a 
AGC. Za zmienku stojí skutočnosť, že do no-
vostavieb alebo pri rekonštrukcii obytných 
priestorov sa dnes už celkom bežne používa 
aj trojsklo.

Ak by sme mali hovoriť o najúspešnejších 
produktových radoch Hesty, musíme spo-

menúť okná Zendow a Prestige. Okná Zen-
dow sú zhotovené z profilov Deceuninck,
ktoré sa vyrábajú zo stabilizovaného tvrde-
ného PVC. Prednosti tohto profilu zaručujú,
že okná alebo dvere majú dlhú životnosť pri 
stálej kvalite. Hladký povrch nepotrebuje 
žiadnu zvláštnu údržbu a odoláva všetkým 
poveternostným vplyvom. Profily Deceu-
ninck sú energeticky úsporné. Okná a dvere 
z týchto profilov zvyšujú bytový komfort
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a súčasne šetria energiu na vykurovanie. 
Preto sú ohľaduplné k užívateľovi aj k ži-
votnému prostrediu. 

Profilový systém Zendow dosahuje vďaka
konštrukčnej hĺbke rámu 70 mm, krídla 
76 mm a 5-komorovému systému vyni-
kajúce hodnoty tepelnej izolácie a spája 
moderný dizajn s najnovšími aspektmi 
okennej techniky. Estetická hodnota okna 
je rovnaká zvnútra aj zvonku. Či je okno 
otvorené alebo zatvorené, vždy predstavu-
je jednoliaty celok, ktorého štýl nie je ni-
čím narušený. Uspokojí aj najnáročnejších 
zákazníkov, lebo ponúka možnosť vyrobiť 
okná rôznych druhov: napr. okná otvára-
vé, výklopné alebo kombinácie výklopné 
– otváravé, dvere, pevné zasklenie, kom-
binácie okenných prvkov, zvláštne kombi-
nácie druhov a veľkostí. Súčiniteľ prestupu 
tepla okien Zendow Uw je pri zasklení izo-
lačným dvojsklom 1,2W/m2.K a pri zaskle-
ní izolačným trojsklom 0,9 W/m2.K.

Okná Prestige sa vyrábajú z profilov Ino-
utic. Tieto profily spĺňajú všetky krité-
riá nariadení o úspore energie a smerníc 
o zvukovej ochrane. Profily vybavené tes-
neniami TPE sú mimoriadne odolné proti 
vplyvom počasia a dokonale chránia pred 
vetrom a nárazovým dažďom. Inoutic je 

zakladajúcim členom iniciatívy „Recyklá-
cia plastových okien“, ktorá pod názvom 
Rewindo Gmbh zastupuje vedúcich ne-
meckých výrobcov plastových profilov. Jej
cieľom je likvidácia starých okien z PVC 
a ich spracovanie na suroviny znovu použi-
teľné vo výrobnom procese. Profily Inoutic
sa dodávajú v širokej palete atraktívnych 
dekorov a farieb. Špeciálne kovanie a bez-
pečnostné sklo poskytuje vysokú ochranu 
proti vlámaniu. Konštrukčná hĺbka 76 
alebo 96 mm a 6-komorový systém dáva 
oknu jedinečné tepelno-izolačné vlastnos-
ti a mimoriadne tuhú konštrukciu. Hĺbka 
osadenia skla až 21 mm výrazne eliminuje 
rosenie okrajov skla. Všetky odvodňovacie, 
vetracie a upevňovacie otvory prechádzajú 
prednými komorami, preto v komorách  
s výstuhami nevzniká vlhkosť a korózia. 

Okno Prestige s troma tesneniami sa vy-
značuje účinnou tepelnou izoláciou, čo 
výrazne ovplyvňuje úsporu nákladov na 
vykurovanie. Pohľadovou výškou 81mm 
je mimoriadne vhodné na zatepľovanie 
a spĺňa kritéria pre pasívne domy. Súči-
niteľ prestupu tepla okien Prestige Uw je 
pri zasklení izolačným dvojsklom 1,19 
W/m2.K a pri zasklení izolačným trojsklom 
až 0,74 W/m2.K.

Deceuninck predstavil aj nový šesťkomo-
rový okenný profil Inoutic Eforte. Vznikol
na základe pripravovaných legislatívnych 
zmien, ktoré sprísnia tepelno-izolačné 
požiadavky na nové okná. Profil Eforte so
štandardnou stavebnou hĺbkou 84 mm 
ľahko spĺňa štandardy nízkoenergetických 
a pasívnych domov. Má vylepšený systém 
tesnenia, ktorý chráni okno pred poveter-
nostnými vplyvmi a lepšie zvukovo izoluje. 
Pomocou špeciálnych skiel možno dosiah-
nuť hodnoty tepelnej priestupnosti celým 
oknom Uw = 0,66 W/m².K.

Profil Inoutic Eforte je v ponuke vo viac
ako 20 farebných variantoch, ktoré mož-
no uplatniť ako obojstranné alebo jed-
nostranné dekory, či už so vzorom dreva 
alebo fóliou s perleťovou štruktúrou, alebo 
špeciálnou povrchovou úpravou Titanium 
Plus s atraktívnym kovovým vzhľadom.

Hesta sa venuje aj výrobe hliníkových okien 
a dverí z belgických systémov Aliplast 
a Reynaers. Hliníkové výrobky sú určené 
predovšetkým na frekventované vstupy, 
veľké presklenia a moderné budovy.

Spoločnosť vsadila na kvalitné produkty 
a to jej zachováva stále miesto na trhu. 
Preto je aj napriek hospodárskej kríze po 
oknách z Hesty stále vysoký dopyt a ich 
produkcia sa každoročne zvyšuje. 

Na záver už len dobrá rada zákazníkom. 
Výmena okien je investícia na dve až tri 
desaťročia. Preto je rozumné zveriť zákaz-
ku spoločnosti, ktorá pôsobí na trhu viac 
rokov, čo by malo byť aj dostatočnou záru-
kou odborného technického poradenstva 
a profesionálneho zvládnutia realizácie. 
V prvom rade by si však zákazník mal ove-
riť, kde jeho okná boli skutočne vyrobené. 
Skúsenosti potvrdzujú, že okná vyrobené 
v Čechách a na Slovensku majú inú kvalitu 
než okná vyprodukované v susedných kra-
jinách. Zákazníci by preto mali veľmi dob-
re zvážiť okolnosť, či zákazku nezadávajú 
firme, ktorá tu už o 2-3 roky nebude.

Reko z materiálov spoločnosti Hesta

Foto: Hesta spol. s r.o., Deceuninck, spol. s r.o.
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Bezpečnosť domova 
začína pri dverách

Vo väčšine prípadov sa až vo chvíli, keď máme svoj byt, dom, 
chatu či iné obydlia vykrádané, začíname zaujímať o nejaké 
zabezpečenia, či o lepšie bezpečnostné prvky, ktoré zaisťujú 
väčšiu ochranu. Kvalitné bezpečnostné dvere sú teda nesporne 
prvým a hlavným prvkom, od ktorého sa odvíja bezpečnosť 
celého objektu. 

Novým trendom je vykrádanie by-
tov bez ohľadu na prítomnosť 
obyvateľov bytu či domu. Drzosť 

a brutalita páchateľov v dnešnej dobe sku-
točne nepozná medze, a pokiaľ vás lupiči 
zastihnú doma, čaká vás pravdepodobne 
jedna z najotrasnejších chvíľ vášho života. 
 
Aby sme predišli týmto nepríjemným mo-
mentom je dôležité mať také bezpečnost-
né dvere, ktoré zabezpečujú komplexnú 
ochranu celého bytu. Dvere ako také, ale 

nie sú tým hlavným meradlom bezpe-
čia. Rozhodujúca je funkčnosť dverí. 
 
„Pri výbere kvalitných bezpečnostných 
dverí by sme sa mali riadiť niekoľkými 
pravidlami,“ hovorí Igor Strasser, riaditeľ 
pobočky NEXT pre Slovenskú republiku. 
„Správne bezpečnostné dvere majú spĺ-
ňať minimálne 3. bezpečnostnú triedu. 
Protipožiarna odolnosť dverí by mala byť 
tridsať minút, s čím súvisia aj bezpeč-
nostné a protipožiarne certifikáty, ktoré

1 2



Bezpečnosť domova 
začína pri dverách

bezpečnostné dvere musia mať. Dôležité 
sú tiež zámkové vložky v rovnakej bezpeč-
nostnej triede. Pri samotnej montáži dverí 
by malo ísť o certifikovanú montáž, ktorú
vykonáva firma, ktorá garantuje bezúhon-
nosť svojich zamestnancov. Nepretržitý 
zákaznícky servis, ktorý daná spoločnosť 
zabezpečuje, je tiež dôležitý. Posledným 
rozhodujúcim faktorom je záručná lehota, 
ktorá by mala byť pri bezpečnostných dve-
rách minimálne tri roky,“  dodáva Strasser.

Reko v spolupráci s Next

Foto: Next

Bezpečnostné dvere NEXT
Typ SD 121 (obr. 1)
Typ bezpečnostných dverí SD 121 patrí do 
bezpečnostnej triedy 4. Zvuková izolácia pri 
týchto bezpečnostných dverách dosahuje 
vysoký útlm zvuku v rozpätí Rw = 33 až 42 dB. 
Dvere zaisťujú tepelnú aj hlukovú izoláciu, 
ktorú ocenia predovšetkým obyvatelia 
sídliskových bytov. Ide o najmasívnejšie dvere 
tejto kategórie, ktoré majú 23 aktívnych 
istiacich bodov. Disponujú dvojitým celoploš-
ným pancierovaním 1 mm plechom a v okolí 
zámku je pancierovanie zosilené špeciálnym 
plechom. Dvere majú tuhú oceľovú kostru 
s rámom a rebrovaním. Cena od 1000 eur.

Bezpečnostné dvere NEXT
Typ SD 102 (obr. 2, 5)
Tento typ dverí je najčastejšie určený pre 
rekonštrukcie a novostavby. SD 102 spadajú 
do bezpečnostnej triedy 3. Dvere typu SD 
102 sú najmasívnejšie dvere tejto kategórie 
na trhu. Dvere sú určené do bezpečnostných 
dvojitých zárubní SF2A a majú 19 istiacich 
bodov. Dvojité celoplošné pancierovanie 
1 mm plechom a zosilené pancierovanie 
zámku špeciálnym plechom radí dvere 
k najvyššiemu európskemu štandardu. Cena 
od 700 eur.

Bezpečnostné dvere NEXT
(obr. 3)  
Dvere NEXT môžu mať z každej strany inú 
farbu, povrch, materiál a možno ich tak 
výborne zladiť s interiérom.

Bezpečnostné dvere NEXT
Typ SD 111 (obr. 4)
Tieto bezpečnostné dvere sa radia do 3. a 4. 
bezpečnostnej triedy. Ide o jediné dvere 4. 
bezpečnostnej triedy, ktoré je možné nain-
štalovať do pôvodných zárubní. Bezpečnost-
né dvere typu SD 111 sú jediné bezpečnost-
né dvere s obojstrannou bezpečnostnou 
odolnosťou. V okolí zámku je pancierovanie 
zosilené špeciálnym plechom. Dvere sú vždy 
vyrábané na mieru a ich cena sa pohybuje od 
600 eur.

3 4
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1. slovenský výrobca brán

- výroba
- montáž
- servis
- revízie
- odborné prehliadky

Garážové brány

ELBA, a. s.
Československej armády 264/58
967 01 Kremnica
tel.: +421 45 / 6704 366-7
+421 911 510 578
fax: +421 45 / 6742 548
e-mail: brany@elba.sk
web: www.elba.sk/brany

Využite 
akčné ceny!



Bezpečnostné dvere -
dajte si pozor pri ich výbere

Najčastejšie sa zlodeji vlámu do 
bytu cez vchodové dvere, preto 
najúčinnejšou ochranou vášho 
bytu pred vlámaním sú certi-
fikované bezpečnostné dvere.
Pozor na falošné bezpečnostné 
dvere od rôznych výrobcov! 

Ak sa rozhodnete pre kúpu nových 
bezpečnostných dverí, začnite po-
rovnávaním parametrov, a to naj-

mä na certifikovanú bezpečnostnú triedu
(napr. 2., 3., alebo 4.), požiarnu odolnosť 
(napr. 30 alebo 60 minút), zvukovú izolá-
ciu (napr. 37, 39 alebo 42 db), zaliatie zá-
rubne betónom, havarijný servis pri strate 
kľúčov alebo zabuchnutí dverí. Nízke ceny 
„akože bezpečnostných dverí“ rôznych vý-
robcov môžu znamenať aj nízku odolnosť 
proti vlámaniu.

Pozor na certifikáty a označenie
dverí

Pri výbere dverí si nechajte predložiť certi-
fikáty o odolnosti proti vlámaniu a bezpeč-
nostnej triede, certifikát o vhodnosti na
osadenie do stavby, o požiarnej odolnosti 
a zvukovej izolácii, a samozrejme aj licen-
ciu, ktorá oprávňuje predajcu k montáži 
bezpečnostných dverí. Certifikáty v jazy-
ku, ktorému nerozumiete, neakceptujte! 
Takéto certifikáty sa môžu vzťahovať na
iné, nepodstatné vlastnosti dverí. Na vý-
robnom štítku si skontrolujte certifikova-
né vlastnosti dverí a krajinu pôvodu.

Pozor na montáž zárubne

Mnohé montážne firmy vypĺňajú zárub-
ňu iba PUR penou, čo je nedostatočné  
a nebezpečné. Zárubňa sa ľahko roztiahne 
a prekoná. Pri montáži zárubne je potreb-
né dôkladné kotvenie a zaliatie betónom, 
aby boli certifikované bezpečnostné dvere
naozaj bezpečnostnými.



Kvalitne a EXPRESNE rýchlo
Dodávka a montáž do 5 až 10 
pracovných dní* 

• odolnosť proti vlámaniu až
v 4. bezpečnostnej triede

• protihlukový uzáver až 42 dB

• záruka 6 až 10 rokov

• zárubňa zaliata betónom

• požiarna odolnosť,
 tepelná izolácia
 a tesnenie
 v cene

• poradenstvo
 u vás doma
 zdarma

* na výber až 8 dizajnov 
 dverí K330/3 v expresnej       
 dodávke 

Predajné miesta na www.sherlock.sk 
infolinka: 02/16 888

čov, hlavne v noci a cez víkendy, a taktiež 
záručný a pozáručný servis. Každá serióz-
na spoločnosť by mala poskytovať NON 
STOP servis. Medzi také spoločnosti sa 
radí aj spoločnosť SHERLOCK, ktorá po-
skytuje NON STOP servis na certifikova-
né bezpečnostné dvere SHERLOCK®. Na 
bezpečnostné dvere od iných výrobcov sa 
servis neposkytuje!

Pozor na drevené polodrážky 
dverí

Overte si, či sú dvere celooceľové, pretože 
niektoré dvere sú po svojom obvode dre-

vené. Pozor – páčidlo ľahšie vypáči istiace 
body osadené v dreve ako vo vystuženej 
oceli.

Ako ušetriť

Paradoxne ušetríte práve vtedy, keď 
si nevyberiete niečo podozrivo lacné.  
V súčasnosti pribúdajú zákazníci, ktorí si 
kúpili nekvalitné „bezpečnostné dvere“ 
kvôli nízkej cene a teraz ich vymieňajú za 
kvalitné bezpečnostné dvere. Ako najčas-
tejšie dôvody uvádzajú tieto nedostatky: 
pri uzamknutí bolo možné zatlačiť istiace 
body rukou a tým boli odomknuté; pri sil-
nejšom zatlačení bolo možné prehnúť ten-
ký plech dverí; dvere predané ako vhodné 
do exteriéru sa rosili, hrdzaveli, zrážala 
sa vlhkosť a vytvárala pleseň, prefukovali  
a dochádzalo nielen k únikom tepla ale aj 
k šíreniu hluku. Ak si kúpite certifikované
bezpečnostné dvere SHERLOCK® nepre-
robíte na dvojitej výmene dverí a môžete 
si byť istí, že váš domov chránia vysoko-
kvalitné bezpečnostné dvere.

Reko z materiálov spoločnosti SHERLOCK

Foto: SHERLOCK

Odolnosť proti vlámaniu

Preukazuje sa certifikátom odolnosti proti
vlámaniu podľa európskej normy EN 1627 
a na certifikáte je vždy uvedená bezpeč-
nostná trieda dverí. Vyššia bezpečnostná 
trieda znamená väčšiu bezpečnosť. Ak nie 
je uvedená bezpečnostná trieda dverí na 
certifikáte, môže sa jednať o falzifikát!

Servis a záruka

Pred kúpou dverí si overte, akým spôso-
bom a v akom rozsahu funguje havarijný 
servis pri zabuchnutí dverí či strate kľú-

Pozor! „Akože bezpečnostné dvere“ môžu 

byť prekonané za 20 sekúnd!

Pozrite si video, ako polícia testuje dvere SHER-

LOCK® na www.sherlock.sk
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- EURO profil 78 mm SOFTLINE
- izolačné trojsklo U = 0,7 W.m-2.K-1

- parapetné dosky vnútroné i vonkajšie
- ISSO žalúzie, rolety, sieťky
- demontáž, montáž, murárske práce

VÝROBA EUROOKIEN 
VCHODOVÝCH A BALKÓNOVÝCH DVERÍ

VCHODOVÉ DVERE / BRÁNY
EURO OKNÁ / VNUTORNÉ DVERE / SCHODY

www.madleniak.sk    Robotnícka 120, 946 56 Dulovce, tel.: 035 / 7611 540, 7685 500, fax: 035 / 7685 502

Spoločnosť EMCS s.r.o. je priamym zastúpením výrobcu bezpečnostných vložiek 
GUARD pre Slovenskú republiku. Firma GUARD je výrobca bezpečnostných 
uzamykacích systémov s už viac ako 100 ročnou tradíciou. Bezpečnostné 
uzamykacie systémy ponúkajú komplexné riešenia v oblasti zabezpečenia budov 
mechanickými systémami pre banky, hotely, administratívne budovy, školstvo, 
zdravotníctvo, štátnu a verejnú správu, rodinné domy. 

Produkty firmy EMCS ponúkajú optimálne riešenie v týchto hlavných oblastiach:

  mechanické uzamykacie systémy

  elektronické prístupové systémy  
  hotelové kartové systémy 
  interiérové kovania bezpečnostné kovania   

a doplnkový sortiment pre komplexné riešenie 
zabezpečenia vstupov.

EMCS s.r.o.
tel.: 037 7888 076 , fax: 037 7889 058, e-mail: info@emcs.sk   web: www.emcs.sk
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Zasúvacie dvere  
silná konkurencia klasickým dverám

Boj s priestorom je dôverne známy mnohým. Jednou z možností ako ušetriť priestor, a navyše 
atraktívnou a efektnou formou, sú zasúvacie dvere. V moderných interiéroch tak  zväčšujú 

možnosti zariadenia priestoru.

1
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Tento druh dverí sa stáva bežnou sú-
časťou moderného interiéru v mi-
nimalistickom štýle ako v priesto-

rovo veľkolepých novostavbách, ale aj pri 
rekonštrukciách v panelových bytových 
domoch.

Trend  v súčasnosti
Zasúvacie dvere nie sú ničím novým.  
Vo svojej histórii prešli rôznymi preme-
nami a v súčasnosti sú v ponuke nielen 
funkčné, ale aj esteticky pôsobivé dve-
re. S vývojom interiéru sa mení prístup 
k problematike dverí, vznikajú nové tech-
nológie a používajú sa moderné materiály. 
Donedávna bolo hlavným problémom pri 
zariaďovaní interiéru umiestnenie zaria-
ďovacích prvkov -  nábytku. Dnes tvorco-
via interiéru vedia, že významné miesto 
pri tvorbe atraktívneho interiéru patrí aj 
stavebným prvkom. Dizajnovo zaujímavé 
zasúvacie dvere sa v súdobých  moderných 
interiéroch objavujú veľmi často. Súčasný 
trend otvorených priestorov zvýšil požia-
davky na ich vzhľad a funkčnosť.  

Funkcia a skladba
Zasúvacie dvere predstavujú úsporné rie-
šenie, čo sa týka priestoru. Neotvárajú 
sa do priestoru ako klasické dvere,  jed-
noducho sa len zasúvajú a odsúvajú, pri-
čom neberú miesto. Nepotrebujú rádius, 
v ktorom sa otvára krídlo klasických dverí. 
Týmto šetrením priestoru vznikajú ďalšie 
možnosti využitia miesta v interiéri. Kla-

sické otváravé jednokrídlové dvere zaberú 
cca 1m2 priestoru, ktorý nemožno využiť. 
Nezanedbateľná je aj estetická funkcia 
moderných zasúvacích dverí. Efektne spá-
jajú alebo oddeľujú priestory. Čo sa týka 
ich skladby, základným prvkom je jedno 
alebo viac dverných krídiel, vodiaci systém 
a prípadná stabilizácia.

Zasúvanie do steny alebo posú-
vanie popri nej
V princípe poznáme dva hlavné druhy po-
suvných dverí podľa konštrukčného rieše-
nia. Jeden typ sa otvára tak, že dvere sa 
zasúvajú do steny do stavebného puzdra 
a voláme ich zasúvacie dvere. Druhý typ sú 
dvere posúvajúce sa popri stene. V novo-
stavbách sa skôr používa prvý typ, riešený 
formou puzdra v tehlovej alebo sadrokar-
tónovej stene, pri prestavbách a renováci-
ách sa využívajú viac posuvné dvere popri 
stene.

Rôznosť ponuky na trhu
Na trhu je veľký výber zasúvacích dverí, 
treba si len vybrať tie najvhodnejšie po 
stránke funkčnej i estetickej. Rôznosť dru-
hov spočíva v počte krídiel dverí, materiá-
lovom, dizajnovom  a farebnom prevede-
ní. Dnešné moderné konštrukčné systémy 
posuvných a zasúvacích dvier umožňujú aj 
posúvanie a otáčanie jednotlivých krídiel 
súčasne, riešenie do oblúka. Možno ich 
posúvať popred stenu aj zasúvať do steny 
ako rohové, s rôznym tvarom oblúka.

Kde nájdu najlepšie uplatnenie
Zasúvacie dvere je možné použiť takme 
kdekoľvek. Týmto druhom dvier možno 
meniť v interiéri vzhľad a veľkosť priesto-
rov. Rieši sa nimi napríklad predelenie 
príliš veľkého priestoru alebo vymedzenie 
časti priestoru, napr. obytného priestoru 
od kuchyne a pod. V malých bytoch mož-
no napríklad oddeliť spanie od spoločen-
skej časti v prípade potreby. Riešením sú 
aj v malých kúpeľniach alebo kuchyniach, 
kde ide o každý centimeter. Vďaka bez-
bariérovosti a jednoduchej manipulácii 
sú zasúvacie dvere vhodné do interiérov 
pre imobilných ľudí. Zasúvacie dvere je 
možné použiť aj ako dvere exteriérové na 
terasu alebo balkón. Takéto dvere musia 
byť z odolného materiálu, musia mať dob-
ré tepelnoizolačné vlastnosti a musia byť 
uzamykateľné.

Výhody
Úspora priestoru, možnosť využiť stenu 
v ich tesnej blízkosti.
Bezprahové riešenie – bezbariérové pre-
chody medzi miestnosťami, dvere sú zave-
sené, na podlahe nepotrebujú koľajničku.
Jednoduché ovládanie a otváranie dverí, aj 
pre telesne postihnutých.
Nehlučnosť vďaka kvalitným konštrukč-
ným systémom. 
Absencia hlučnosti klasických dverí pri 
prievane.
Estetický dizajnérsky  prvok interiéru ale-
bo exteriéru. 

1 Celosklenené dvere  prispievajú k štýlové-
mu stvárneniu moderných  interiérov.

2 Materiálovú a dizajnovú  úpravu dverí je 
potrebné prispôsobiť celkovému zariadeniu 
interiéru.

3  Výplň zasúvacích dverí predstavuje 
kompromis medzi zabezpečením súkromia 
a optického prepojenia priestorov.

2 3



rovať. Na trhu je v ponuke viacero rozme-
rovo rôznych stavebných puzdier pre jed-
no-  alebo dvojkrídlové dvere. Výška puzdra 
je ako pri klasických dverách s výškou 197 
cm. Puzdrá sú na trhu aj pre neštandardné  
výšky dvier - 210, 220, 230 cm, maximál-
na výška stavebného puzdra je 270 cm. 
Možné je vyrobiť aj atypické dverné puz-
drá podľa požiadaviek zákazníka. Stavebné 
puzdrá sú spojiteľné so všetkými druhmi 
stien - murovanými, sadrokartónovými či 
betónovými, sú vo variante na omietnutie 
alebo obloženie sadrokartónom. Puzdro sa 
vkladá  do priečky s hrúbkou 10 – 12 cm. 
Stavebné puzdrá možno použiť pre všetky 
zasúvacie dvere, či už celodrevené, so skle-
nou výplňou alebo celosklené. V súčasnos-
ti je už v stavebných puzdrách zabudovaná 
predpríprava pre elektrické inštalácie –  
vypínače a zásuvky. Dôležitou súčasťou 

puzdra je hliníková koľajnička pre ľahký 
a nehlučný pohyb dverného krídla.

Zasúvacie dvere do sadrokartó-
novej a tehlovej priečky
Sadrokartónové priečky sú v súčasnosti 
asi najpoužívanejšie deliace steny v inte-
riéroch.
Mechanizmus zasúvacích dverí sa skryje 
v štrbine medzi dvomi priečkami. Hrúbka 
zasúvacích dvier je cca 4 cm a celý mecha-
nizmus možno vmontovať do sadrokartó-
novej steny hrúbky 10 cm. Pri zabudováva-
ní puzdra do sadrokartónovej steny vzniká 
malý „problém“. Steny zo sadrokartónu sú 
stužené stojkami vo vzdialenostiach 60 
cm. V časti zasunutia krídla sa preto toto 
stuženie nahrádza špeciálnymi profilmi.
Zasúvacie dvere je možné realizovať aj  
v tehlovej stene. Stavebné puzdro je z pro-

Nevýhody
Náročnejšia inštalácia ako pri klasických 
dverách.
Komplikovanejšia realizácia pri rekon-
štrukciách.
Sú finančne náročnejšie voči tradičným
dverám.

Plánovať  treba vopred
So zasúvacími dverami je nutné počítať už 
v projekte stavby alebo rekonštrukcie. Už 
pri riešení hrubej stavby treba rátať so za-
budovaním stavebného puzdra pre zasúva-
cie dvere do steny. Takto sa vyhneme rôz-
nym zásahom do už hotového interiéru.

Stavebné puzdro
Stavebné puzdro je kapsa z plechu, do kto-
rej sa dvere zasúvajú. Dokáže nahradiť aj 
časť steny, ktorú by inak bolo treba vymu-

4

42



43

filovaného plechu, ku ktorému je pripev-
nený kovový rošt. Tento rošt zasahuje nie-
koľkými centimetrami do muriva. Tým sa 
dosiahne dobrý spoj rámu a muriva a ne-
budú sa tvoriť trhliny. Následne sa stena 
i konštrukcia omietne a vznikne zjednote-
ný povrch.

Posuvné dvere popred stenu
Popri zasúvacích dverách je potrebné 
spomenúť aj túto asi najčastejšie použí-
vanú alternatívu posuvných dverí. Posuv-
né dvere popred stenu sú vhodné najmä 
pri rekonštrukciách, nakoľko sa takto dá 
vyhnúť väčším stavebným zásahom do 
konštrukcie. Posuvný mechanizmus majú 
podobný ako dvere zasúvacie, len koľajnič-
ka sa osadzuje nad zárubňu na vonkajšiu 
časť steny. Tak ako pri zasúvacích dverách, 
vzniká bezbariérový priestor. Nevýhodou 
posuvných dvier popred stenu je nemož-
nosť umiestniť nábytok alebo iné drobnos-
ti v časti steny, kde sa pohybujú dvere. Ale 
z iného pohľadu na vec, práve takéto dvere 
sa svojím riešením môžu stať výraznou 
dominantou  moderného interiéru svojím 

riešením, napr. textúrou dreva, vitrážou, 
zrkadlom, vlastnou povrchovou úpravou 
a pod. 

Z akého materiálu 
Pri  rozhodovaní a voľbe materiálu výplne 
zasúvacích dverí je smerodajné, či upred-
nostníme zabezpečenie súkromia alebo 
dáme prednosť prístupu svetla. Materiá-
lovú, dizajnovú a farebnú úpravu dverí je 
potrebné prispôsobiť celkovému zariade-
niu interiéru. Čo sa týka materiálu, dvere 
môžu byť drevené, dyhované, s fóliou, 
kovové, celosklenené, napr. dvere ako zr-
kadlo  a pod., ale aj kombinované. V súčas-
nosti sú obľúbené výrazné štruktúry a far-
by tropických exotických drevín. Efektne 
pôsobia aj dvere s horizontálnou kresbou 
dreva.

Módne sú dnes celosklenené dvere, ktoré 
opticky delia priestor, ale nerušia a pre-
niká cez ne svetlo. Používajú sa najmä 
v súdobých otvorených dispozíciách, kde 
vytvárajú príjemnú atmosféru. Bývajú 
priehľadné alebo len priesvitné. Veľmi 
obľúbeným materiálom je vďaka krásnym 
vzorom aj matné pieskované sklo. Ak treba 
zachovať súkromie, vhodným riešením je 
laminované farebné sklo.

Estetická stránka
Nezanedbateľnou stránkou problematiky 
zasúvacích dverí je ich estetická funkcia.
Takéto dvere bývajú efektným a atraktív-

nym prvkom interiéru. Svojou jednodu-
chosťou sa hodia do veľkolepých i do mi-
nimalistických priestorov. Ich výber je ale 
potrebné podriadiť celkovému charakteru 
interiéru, aby s ním harmonicky ladili. 
V súčasnosti sa mení prístup a tradičný 
pohľad na dvere ako nezaujímavý staveb-
ný prvok, stáva sa z nich naopak originál-
ny šperk. Niekedy sa z dverí stáva umelec-
ké dielo, ktoré vyniká v priestore a dodáva 
mu jedinečnú atmosféru. Zasúvacie dvere 
majú okrem svojej funkčnej pragmatickej 
stránky vlastnosť prispievať k estetickému 
a štýlovému stvárneniu moderných  inte-
riérov. 

Záver
Zasúvacie dvere sú v súčasnej dobe veľmi 
obľúbenou a prinajmenej rovnocennou al-
ternatívou otváravých dverí. Zbavujú inte-
riér nepraktických dverí, ktoré pri otváraní 
zbytočne zaberajú miesto. Možno ich vy-
hotoviť z rôznych materiálov so zabezpe-
čením zvukovej, optickej či pachovej izolá-
cie. Majú veľmi jednoduchý mechanizmus 
i ovládanie a možno ich aplikovať takmer 
kdekoľvek. Dokonalá funkčnosť a krása 
zasúvacích dverí vynikne len pri dobrej 
technike, ktorá zabezpečí ich tichý a ľahký 
pohyb. Súčasné zasúvacie dvere sú zaují-
mavé aj svojím dizajnom, a preto ich veľa 
ľudí vyhľadáva do svojho interiéru. 

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Ústav architektúry obytných a občianskych 

budov, FA STU, Bratislava

Foto: archív autora a redakcie

4 Farebné riešenie interiéru je ladené v jed-
nom tóne - bielej farbe - vrátane zasúvacích 
dverí.

5 Dnes sa stáva z dverí umelecké dielo, ktoré 
oživuje priestor a dodáva mu jedinečnú 
atmosféru.

6 Zasúvacie dvere sú v súčasnosti  rovnocen-
nou alternatívou klasických dverí.

5 6



Pri výbere tohto interiérového do-
plnku by sme si preto mali dôklad-
ne premyslieť, na aký účel nám 

budú dvere slúžiť. Nemali by sme zabúdať 
ani na ich estetickú kvalitu. Perlou medzi 
interiérovými dverami sú bezpochyby 
dvere od spoločnosti RES Italia. Táto spo-
ločnosť používa pri výrobe iba 100% re-
cyklovateľné materiály, ako sú napríklad 
sklo či hliník. Použité laky sú bezolovnaté 
a neobsahujú ani iné ťažké kovy. Recyklo-
vateľné sú aj obalové materiály. 

Aj keď si to mnohokrát neuvedomujeme, dvere majú v interiéroch 
často niekoľko funkcií. Slúžia napríklad na oddelenie miestností, 
vytvárajú hlukovú bariéru alebo zabraňujú prievanu. V prípade 
sklenených dverí zohráva úlohu aj prenikanie svetla do miestnosti. 
Okrem iného však vytvárajú aj našu intímnu zónu, naše súkromie.

Interiérové 
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Pokiaľ uvažujete o stavbe či prestavbe 
vášho životného priestoru, už pri pláno-
vaní by ste si mali premyslieť, aké dvere 
si zvolíte. Ak sa rozhodnete pre dvere od 
RES Italia, je dobré vedieť, že pre niektoré 
typy dverí je potrebné mať dobrú stavebnú 
pripravenosť. Už na začiatku by ste sa mali 
dohodnúť so stavebnou firmou a dokonale
premyslieť koncepciu budúceho interiéru. 
Vaše dvere môžu byť zavesené do stropu 
alebo zabudované do stien, môžete si vy-
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brať medzi posuvnými, skladacími, klasicky sa 
otvárajúcimi dverami alebo „lietačkami“. Dvere 
môžu byť tradičné s rámom, ale pokiaľ by ste si 
priali, aby boli nenápadné, RES Italia vám ponúk-
ne variant so skrytými zárubňami. Posuvné dvere 
môžu byť zasúvané do puzdra, cez seba alebo cez 
stenu. Samozrejmosťou je spomalené dobrzďova-
nie. Podľa toho na aký účel chcete dvere používať, 
môžete zvoliť aj ich povrchový materiál, prípadne 
materiál výplne. K dispozícii je široká paleta od 
číreho, dymového skla alebo skla so zrkadlovým 
efektom, cez elegantne vyzerajúce sklá s potla-
čou, rôzne exotické dyhy, hliník, laky až po luxus-
né zlaté povrchy či povrch imitujúci krokodíliu 
kožu. Vyrábajú sa aj sklenené dvere s vnútorným 
osvetlením. Neprehliadnuteľným dizajnovým 
detailom je aj rafinované kovanie. Ide napríklad
o kľučku fungujúcu cez magnetický spínač alebo 
aj neobvyklé úchyty taktiež v podobe spínačov. 

Je len na vás, či budú vaše interiérové dvere do-
minantou alebo nenápadným, ale dômyselným 
interiérovým prvkom.   

Mgr. Henrich Varga

Foto: archív FINEZZA design
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PALETA

Bird & Tree predstaví špičkovú 
belgickú dizajnérsku značku
Colect za prítomnosti samotnej 
zakladateľky Katrien van Hulle

Bird & Tree na výstave „Nábytok a bývanie –  
Nitra“ (8.-13.3.2011) predstaví belgickú di-
zajnérsku značku Colect za prítomnosti samot-
nej zakladateľky, dizajnérskej špičky Katrien 
van Hulle. Značka Colect sa tak stane súčas-
ťou kolekcie Bird & Tree.
Bird & Tree je novootvorený koncept bývania 
zameraný predovšetkým na prezentáciu súčas-
ného belgického dizajnu, charakteristického 
svojou funkčnosťou, jednoduchosťou, nadča-
sovosťou a kvalitou použitých materiálov.
Katrien van Hulle – zakladateľka značky Co-
lect – je vyštudovaná interiérová dizajnérka  
a má vášeň pre koncepčný dizajn. Avšak čo by 
bol koncepčný dizajn bez možnosti pozdvih-
nutia životných skúseností na umenie? Názory  
a myšlienky Katrien van Hulle denne diskutova-
la s ľuďmi, ktorí prichádzali do jej obchodu„B“  
s belgickým dizajnovým nábytkom v Bruges. Po-
strehy zozbierané počas diskusií so zákazníkmi 
a dizajnérmi naštartovali jej hľadanie – vytvoriť 

koncepčný dizajn na základe funkčnej potreby. 
Výroba „stola s príborníkom“ v spolupráci so 
Siegfriedom De Buckom bola prvá odpoveď 
na jej hľadanie. Počas návrhu a výroby „stola  
s príborníkom“ Katrien van Hulle vybrala materi-
ál a dodala knowhow o jeho spracovaní tak, aby 
zodpovedal funkčným potrebám a koncepčné-
mu dizajnu. Po úspešnom príbehu „stola s prí-
borníkom“ nasledoval dizajn a produkcia „B-ar“ 
(baru) a „B-artable“ (barového stola), ktoré 
vyústili v dokonalejšie remeselné prepracova-
nie. Popri produkcii sa úspešne rozvinul predaj  
a marketing, najskôr v Belgicku a následne  
v Anglicku, Hong Kongu, Austrálii, USA a Izraeli. 
Prirodzeným vývojom Katrien van Hulle nasle-
dovala cestu, ktorá bola spojená s jej vášňou 
pre belgický dizajn, a ktorá ju priviedla k myš- 
lienke založenia značky Colect. 
V kolekcii Bird & Tree nájdete všetky prírodné 
prvky ako drevo, prírodný kameň, kov, oheň, 
prírodné textílie a v neposlednom rade živé 
kvety. Bird & Tree produkty sú kozmopolitné  
a kreatívne, dodávajú domovu pocit tepla  
a komfortu.

www.birdandtree.com

Pozvánka: MatériO Bratislava

Na veľtrhu Nábytok a bývanie 2011 v ha-
le M3 v Nitre (8.– 3. 3. 2011) sa budú môcť 
návštevníci oboznámiť s kreatívnymi novinka-
mi v oblasti materiálov do interiérov v stánku 
prvej nezávislej „materialotéky“ – knižnice 
materiálov v strednej Európe. Knižnicu Ma-
tériO, sústreďujúcu 3D vzorky najrôznejších 
moderných materiálov a príslušnú databázu 
na internete, pripravuje za podpory grantu EÚ 
Centrum súčasnej architektúry ARCHA  
v Bratislave. „Knižnicu s 3D vzorkami ofi- 
ciálne sprístupníme od 1. 4. 2011 v pries-
toroch Centra ARCHA na Továrenskej 10 
v Bratislave. Knižnica bude slúžiť hlavne ar-
chitektom a dizajnérom, jej služby však budú 
môcť využívať študenti i odborníci zo všetkých 
kreatívnych odvetví i záujemcovia spomedzi 
výrobcov, investorov či dodávateľov. V druhej 
polovici roka pripravujeme v knižnici cyklus 
seminárov, zameraný na predstavenie najmä 
nových, málo známych noviniek medzi ma-
teriálmi na trhu,“ uviedla o filozofii knižnice
MatériO riaditeľka Centra ARCHA, architektka 
Ľubica Fábri. 

www.archacentre.org
 

Exteriér sa stáva plný 
nádherných farieb

Napriek tomu, že téma solárnych zariadení 
zapĺňa titulky novín už dlhé roky, veľa ľudí si 
ich spája prevažne s užitočnými, no nie veľmi 
estetickými panelmi, nieto ešte s dekoračným 
záhradným osvetlením.
Avšak takáto možnosť tu je a dokonca priamo 
na dosah ruky. Energia, ktorá sa využíva na pro-
dukciu svetla, ktoré sa opäť využíva na produk-
ciu ďalšieho svetla.
A práve v tomto duchu šetrenia a cirkulácie 
energie si každý z nás môže vybrať z ponuky, 
s ktorou prichádza EGLO: 
Popri štandardných dekoračných riešeniach 
osvetlenia chodníkov v záhradách ponúka 
Deko produkty plné fantázie, viac alebo menej 
neštandardné a kreatívne, z ktorých si vyberie 
aj ten najnáročnejší zákazník.
Odteraz už môžete mať v kapustovom záhone 
(solárneho) slimáka, hneď pri dverách môže 
odpočívať spokojné prasiatko s veľkým svietia-
cim bruškom, či solárna žaba skrývajúca sa pred 
slnkom slnečníkom z lopúchového listu. Vašu 
párty môžete rozžiariť farbu meniacimi sveteľ-
nými guľami plávajúcimi v bazéne alebo v ryb-
níku či dopriať si príjemné intímne svetlo ako 
pri sviečkach – v tvare motýľov, lampiónov..., 
ktoré je ideálne aj na balkóny, terasy alebo zá-
bradlia.
Tí, ktorí majú radšej tradície, si môžu vybrať spo-
medzi záhradných trpaslíkov ochraňujúcich zá-
hradnú ružu alebo dom pred zlou macochou.

Všetky EGLO solárne svietidlá sú vybavené naj-
novšou LED technológiou a v závislosti od po-
časia svietia štandardne 6 – 8 hodín. Dokonca 
poskytujú možnosť meniť farby svetla, niektoré 
aj rôznofarebné blikanie. 
Funkčné, emotívne a ideálne pre každú príleži-
tosť. Tak ako EGLO. 

www.eglo.sk
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Fórum dizajnu 2011

Každoročne sa pri príležitosti konania me- 
dzinárodného veľtrhu nábytku a bytových do-
plnkov na Agrokomplexe v Nitre prezentuje aj 
Fórum dizajnu vždy novým obsahovým za-
meraním. 14. ročník výstavy dáva priestor téme 
recyklácie, ktorá má čoraz dôležitejšie miesto 
v úvahách o trvalo udržateľných aspektoch  
našej budúcnosti. Venujú sa jej už dlho študen-
ti v školských ateliéroch aj profesionálni dizaj- 
néri. 
Fórum dizajnu chce ukázať šírku možností vy-
užitia princípov recyklácie pri tvorbe nábytku, 
interiérových prvkov a konceptov bývania, pri-
čom sa môžu využiť rôzne materiály a použité 
predmety v novej funkcii.
Na tohtoročnej výstave sa budú prezentovať 
práce študentov zo ŠÚV Josefa Vydru, VŠVU  
a STU v Bratislave, Technickej univerzity vo Zvo-
lene a Košiciach, ale predstavia sa aj profesio-
nálni dizajnéri. Návštevník bude mať možnosť 
vidieť projekty založené na princípe recyklá-
cie, ktoré boli realizované v Košiciach (Malý 
kultúrny priestor v meste – pavilón z PET fliaš) 
a v Žiline. 

Obohatením budú aj práce, ktoré vznikli v rám-
ci projektu UNICEF Školy pre Afriku očami mla-
dých dizajnérov. Jeho zámerom bolo vymyslieť 
predmety, ktoré by mohli využívať deti v ško-
lách v Afrike pri učení alebo trávení voľného 
času, a ktoré by si v ideálnom prípade dokázali 
vyrobiť samé – z prírodných materiálov alebo 
bežne dostupných druhotných surovín.

Každý majiteľ rodinného domu, alebo apart-
mánu pozná starosti spojené so starostlivosťou 
o svoj domov. Od pravidelného aj nepravidel-
ného upratovania, cez starostlivosť o záhradu, 
prípadne bazén, po servis technológií a mnohé 
iné činnosti, si udržiavanie svojho domova vo 
výbornom stave vyžaduje naozaj manažérske 
zručnosti a hlavne obrovskú dávku trpezlivosti 
a expertízy pri výbere a dozore svojich dodáva-
teľov. 
Spoločnosť HomePro ako prvá na Slovensku 
prináša komplexnú starostlivosť o rodinné 
domy a apartmány pre domácnosti v Bratislave 
a blízkom okolí. Pre klientov to znamená jeden 
kontakt, jedno telefónne číslo a jednu spoloč-
nosť pre všetky činnosti spojené s bývaním. 
Starostlivosť o rodinný dom sa nekončí pravi-
delným upratovaním, kosením trávnika alebo 
udržiavaním bazénu. Je dôležité presne poznať 
termíny na potrebné servisné zásahy /kotol, 
komín, klimatizácia/, typy jednotlivých techno-

lógií a odborne dohliadať na ich dodržiavanie. 
Objektoví manažéri HomePro majú prehľad 
o svojich klientoch, poznajú ich požiadavky 
a dohliadajú na výkon pravidelných aj nepravi-
delných činností u svojich klientov. 
HomePro na základe požiadaviek klienta na-
staví pravidelné aj nepravidelné činnosti do 
mesačného paušálu, ktorý klient odsúhlasí 
a následne prechádza všetka zodpovednosť na 
spoločnosť HomePro, respektíve konkrétneho 
objektového manažéra. 
Patríte k majiteľom rodinného domu alebo 
apartmánu a máte chuť tráviť menej času or-
ganizovaním alebo vykonávaním činností spo-
jených s bývaním? Venujte svoj voľný čas radšej 
rodine a záľubám – komplexnú starostlivosť 
o vaše bývanie prenechajte HomePro.

Viac informácií nájdete na: 
www.homepro.sk     

HomePro prináša komplexnú 
starostlivosť o rodinné domy 
a apartmány do Bratislavy 
a blízkeho okolia

Počas pôsobenia na 
trhu sa jej podarilo vy-
rovnať so stále silne- 
júcim konkurenčným 
prostredím a presadiť 
sa aj v dobe poznače-
nej finančnou a hos-
podárskou krízou. 
V začiatkoch fungo-

vania bolo dôležité nájsť a správne osloviť vy-
braný trhový segment. Svojim zákazníkom už 
10 rokov prináša produkt, ktorý uspokojí ich 
potreby, poskytne im komfort, a tým splní ich 
predstavy o vlastnom bazéne. 
Odborníci zo spoločnosti Pooltech navrhujú 
odborné riešenia technických detailov a pora-

denstvo pri plánovaní stavby bazénov. Poskyt-
nutie servisných služieb zákazníkom počas celej 
životnosti bazénu je tiež samozrejmosťou. 
Spoločnosť počas svojho fungovania zrealizo-
vala viac ako 500 rodinných a hotelových bazé-
nov, plavární, kúpalísk a wellness centier.
„Spokojnosť zákazníka je naším hlavným cieľom, 
správne odhadnúť jeho túžby naším želaním 
a maximálne uspokojiť jeho potreby našou po-
vinnosťou. Keď vám zákazník neprejaví dôveru, 
nič ste nedokázali. Ďakujeme za uplynulých 10 
rokov spolupráce a tešíme sa na ďalšie desiatky 
úspešných rokov,“ hovorí Jozef Nagy, majiteľ 
spoločnosti POOL-TECH.

www.pooltech.sk

Ukážky malých či väčších objektov prezento-
vaných na Fóre dizajnu v Nitre poskytujú nové 
varianty predmetov a možnosti ich výroby.

www.sdc.sk 

Spoločnosť POOL-TECH tento 
rok oslavuje 10. výročie svojho 
založenia





Kreatívne riešenia – v súčasnosti je to jedno z najčastejšie skloňovaných slovných 
spojení. Aj bývanie poskytuje množstvo podnetov na tvorivosť. Naše domy, byty, 
ich izby a miestnosti sú priestory, ktoré svojím zariadením a atmosférou, ktorú im 
vdýchneme, často prehovárajú za nás. Vzájomné kombinácie farieb, materiálov, 
úžitkových a dekoračných prvkov hovoria svojím vlastným jazykom, vypovedajú  
o ľuďoch, ich naladení a osobnosti. O pohodlnom, tvorivom, modernom bývaní  
a aktuálnych trendoch sa dozviete na nasledujúcich stranách.
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Predstavujeme vám tento zaujímavo 
dizajnovo a architektonicky riešený 
apartmán so zameraním na naj-

novšie trendy súčasného medzinárodného 
dizajnu, ktoré sa uplatňujú v súkromných 
interiéroch svetových veľkomiest. V tom-
to prípade ide o apartmán, ktorý má štyri 
miestnosti a pochádza z dielne belgického 
architektonického štúdia Vincent Van Du-
ysen Architects. 

Noc a deň 
Moderný dizajn interiéru – nehľadiac na veľ- 

kosť priestoru, sa v súčasnosti sústredí na 
premyslené využitie priestoru, rovnako 

ako na jasné línie a prispôsobenie zaria-
denia individuálnym potrebám. Inte- 

riér sa má v dnešnom hektickom sve-
te stať ostrovom pokoja a pohody. 
Preto by sa mal zariadiť tak, aby bol 

účelný, krásny a pritom pohodlný. 



Reko v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART, 

Foto: archív Vydavateľstva SLOVART, Jan Verlinde

Pri navrhovaní tohto apartmánu bol kladený dôraz na 
funkčnosť obidvoch krídiel. Celý priestor bol rozdelený na 
dve polovice, čím vznikla denná oblasť pri oknách a noč-
ná oblasť vo vnútorných častiach budovy. 

Night and Day 
ANTWERP, BELGIUM  
VINCENT VAN DUYSEN  
ARCHITECTS © Jan Verlinde 

Smart apartments
Štýlové apartmány

Kolektív autorov, 

Vydavateľstvo SLOVART, 2010

Publikácia prináša výber apartmá-
nov, architektonických a dizajno-
vých riešení vhodných pre rôzne 

typy príbytkov, od garsónky až po 
dvoj- či trojpodlažný rodinný dom. 
Pozýva na prehliadku najnovších 

trendov medzinárodného dizajnu, 
ktoré sa uplatnili v súkromných 

domoch. 

19,95 € 
Preklad Patricie Frecerová,  
195 x 200 mm, 672 strán, 

MV / český/anglický/poľský/maďarský jazyk 

VYDAVATEĽSTVO NAJLEPŠÍCH KNÍH

Bojnická 10 
P. O. Box 70 

830 00 Bratislava 3 
tel.: ++421/2/49 20 18 00 
fax: ++421/2/49 20 18 99 
e-mail: pobox@slovart.sk 

www.slovart.sk 
www.slovart.com
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V oblasti bytových interiérov sa nároky veľmi rýchlo menia a požiadavky na kvali-
tu vybavenia rastú. Charakter priestorov určujú tvary, rozmery, farby  
a štruktúry, z čoho vznikajú rôzne osobité štýly. Vkus a záujmy obyvateľov sa 

odrážajú vo voľbe nábytku, osvetlenia a dekorácií. Preto vám prinášame súčasné trendy 
v interiérovom dizajne.

Ako sa  bývanie v posledných rokoch mení 
a kam sa svetový dizajn v tejto oblasti uberá?

DS-164 sofas
Dizajn Hugo de Ruiter
deSede



The Egg
Dizajn Arne Jacobsen
Fritz Hansen

Sqaure Collection
Dizajn Giampolo Benedini
Agape
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Gama sofa
Dizajn Emaf Progetti
Zanotta

Butterfly coffee table
Dizajn Alex Tailor
Zanotta
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Blum collection
Dizajn Marcello Furlan 
Axo Light

BL1 table lamp
Dizajn Robert Dudley
Gubi

WA07 espresso coffee maker
Dizajn Wiel Arets
ALessi

Reko v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART 
Foto: archív Vydavateľstva SLOVART 
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Už dávno minuli časy, keď sme všetky steny natreli na 
bielo a po troch rokoch na marhuľovo. Dnes už je doba 
iná, možností nespočetne a náročnosť bežných ľudí na 
ich domovy oveľa vyššia. Nestačí posteľ v spálni, nestačí 
gauč v obývačke. Všetko musí ladiť, hrať farbami a okúzliť 
každého, kto vojde dnu. 

S ARTsablony 
sú nudné steny minulosťou
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Z každého z nás sa počas rokov 
snaženia, stane unikátny dizajnér 
vlastného bývania, do ktorého 

vkladáme svoje myšlienky, náladu a nápa-
dy. Jednou z najdôležitejších vecí vôbec je 
rozhodnúť sa, ako budú vyzerať steny. Tie 
dávajú formu interiéru, pôsobia na nás zo 
všetkých strán a majú najväčšie zastúpe-
nie v interiéri. Preto je veľmi dôležité, čo 
na ne dáme. Jedna polička vám už dávno 
nestačí. Zo stien sa v posledných rokoch 
stal najväčší dekoračný prvok, ktorý vyu-
žívame čoraz častejšie. Je veľa možností, 
ako steny spestriť, oživiť a dať im dušu. 
Už to nie je len biely múr, je to plocha, 
ktorá chce zaplniť.
Je viacero spôsobov, ako oživiť steny, aby 
sa stali nenahraditeľnou súčasťou interié-

ru. Prvým z nich je maľba pomocou pred-
lôh.  Jednorazové papierové predlohy, vďa-
ka ktorým si na stenu nakreslíte akýkoľvek 
motív v akomkoľvek rozmere.  Stačí trocha 
času a výsledok sa určite dostaví. Rozpráv-
kový motív do detskej izby, ornamenty 
v spálni, obývačke a na chodbe, nič nie je 
nemožné. Vďaka predlohe sa dajú namaľo-
vať aj tie najnáročnejšie motívy detských 
postavičiek alebo abstraktné motívy veľ-
kých rozmerov. 
Druhou možnosťou je maľba pomocou 
plastovej šablóny. Motívy sú jednoduchšie, 
ale tu je potrebná menšia zručnosť, aby po 
okrajoch nepostekala farba. Šablóny sú ur-
čené pre odvážnejších ľudí, ktorí si trúfnu 
na rýchlejšie a pohodlnejšie maľovanie. 
So šablónou maľujete rýchlejšie, s predlo-

hou presnejšie. Každopádne sa nemusíte 
báť, premaľovať sa to dá vždy. Predlohy  
a šablóny nájdete na www.ARTsablony.sk 
a www.predlohy.sk.
No a nakoniec je tu niečo aj pre tých po-
hodlnejších či bojazlivejších. Ak si netrú-
fate ani na jednu z týchto možností, jed-
noducho vám akýkoľvek motív namaľuje 
výtvarník, ktorý zvládne všetko. Jedného 
nájdete na www.creartive.sk. 
Je veľa spôsobov, ako dať stenám život, 
musíte sa len rozhodnúť, koľko chcete in-
vestovať času, práce či peňazí. 

Reko v spolupráci s ARTsablony

Foto: www.artsablony.sk
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Perfektný odborník na čierny životabudič

Máte v pláne ďalekú služobnú cestu alebo je pred vami ďalší ťažký deň strávený  
v kancelárii? Určite vám ho može spríjemniť šálka kvalitne pripravenej kávy. Nielen kvôli 
jej omamnej vôni a znamenitej chuti, ale aj preto, že vás stopercentne postaví na nohy. 
A ak práve nemáte chuť na obyčajného turka či instantné zrnká preliate vriacou vodou, 
doprajte si kvalitu príznačnú pre každú vychýrenú kaviareň. Nové pákové espresso od 
Rowenty z rady Perfecto určite poteší každého milovníka kávy. S unikátnym Optipress 
systémom si maximálne zjednodušíte obsluhu, Thermoblok vám zabezpečí správnu teplotu 
vody a vďaka čerpadlu a tlaku 15 barov vám dokáže vyťažiť maximum z akéhokoľvek druhu 
mletej zrnkovej kávy. Nová parná tryska zabezpečí perfektné spenenie mlieka pre latte 
alebo cappuccino. Rowenta Perfecto má decentne skrytú vyberateľnú nádržku na vodu 
s objemom 0,8 l a prehľadný ukazovateľ hladiny na prednom paneli. Elegantné čierne 
prevedenie a moderný dizajn sú zárukou, že zapadne do interiéru vašej kuchyne, či už 
doma alebo v kancelárii. 

Odporúčaná cena: 144,90 €

www.rowenta.sk

Ryžová kocka od Tefalu

Všetci tí, ktorí v kuchyni dokážu vyčarovať viac než len párky alebo 
polievku zo sáčku určite vedia, že vedieť uvariť ryžu je doslova umenie. 
Sto ľudí, sto nápadov, sto receptov, no žiadna záruka stopercentného 
výsledku. Tefal však prišiel s unikátnou ryžovou kockou, respektíve 
ryžovarom, ktorý ale ani zďaleka nie je len o varení ryže. V štvorcovej 
nádobe vyrobenej z nehrdzavejúcej ocele je vsadený vyberateľný hrniec 
s nepriľnavým povrchom, v ktorom pripravíte aj rôzne druhy polievok, 
omáčok, cestovín či iných pochúťok. K hrncu patrí aj priesvitná pokrievka 

so špeciálnym silikónovým tesnením pre perfektné 
varenie s udržaním chuti. Manipulácia s hrncom 

je jednoduchá a bezpečná, je vybavený teplovzdornými rúčkami. Namiesto 
hrnca môžete do kocky vložiť špeciálny parný kôš, ktorý je súčasťou výbavy 
a vďaka ktorému za niekoľkých minút uvaríte chutné špeciality v pare. 
Kocka s výkonom až 650 wattov je vybavená obľúbenou funkciou Keep 
Warm, ktorá zabezpečí, aby po ukončení varenia bolo jedlo primerane 
teplé až do momentu, kedy budete servírovať.

Odporúčaná cena: 54,90 €

www.tefal.sk

Samočistiaca naparovacia žehlička za rozumnú cenu

Moulinex predstavil novú naparovaciu žehličku New Inicio so špeciálnym samočistiacim 
systémom, ktorý zabráni usádzaniu vodného kameňa či iných nečistôt v naparovacom systéme. Má 
vysokoodolnú nerezovú dosku, ktorá sa pri kontakte s kovovými časťami odevu ako zips alebo cvoky 
nepoškriabe. Sami si môžete regulovať hustotu pary v rozsahu od 0 po 20 g/min, prípadne 
použiť takzvaný parný šok s hustotou až 70 gramov za minútu. Samozrejmosťou je zvislé 
naparovanie a kropenie. Žehlička má príkon 1 800 wattov, vodnú nádržku s objemom 200 
ml a prívodný kábel dlhý 1,8 metra. 

Odporúčaná cena: 29,90 €

www.moulinex.sk
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Kludi SCOPE: 
výkonný drobček na dreze
 
Kompaktný dizajn batérií Kludi SCOPE definujú jasné cylindrické línie. Vďaka voliteľným
prevedeniam s povrchom chróm alebo ušľachtilá oceľ vyhovejú vkusu takmer každého 
zákazníka. Otočný výtok batérie o 360° sa postará o maximálny komfort. Kludi 
SCOPE je výnimočná vďaka svojmu rýchlo montážnemu systému, keramickej kartuši 
s poistkou proti obareniu, ako aj dodatočnému nástavcu pre nástavcu pre vyššie 
vyloženie výtoku. 

Kúpite v cene od 89,80 €.

www.kludi.sk

Vsaďte na high–tech v posteli

Výdatný a ničím nerušený spánok je snom snáď každého z nás. Vedia to aj výrobcovia 
matracov, ktorí neustále zdokonaľujú svoje výrobky a uvádzajú na trh novinky spĺňajúce 
najnáročnejšie kritériá na zdravý spánok.  Medzi posledné hity patrí napr. špeciálna lenivá 
pena vysokej objemovej hustoty najvyššej kvality tzv. pena s pamäťou - CuremFoam TM, 
chránený materiál značky Curem. Spanie na týchto matracoch navodzuje efekt podobný stavu 
beztiaže. CuremFoam TM reaguje na telesné teplo a tlak. Tvrdosť matraca sa mení podľa hmotnosti 
a telesnej teploty užívateľa. Pena je priedušná, odolávajúca plesniam a roztočom. Matrace Curem 
poskytujú vynikajúcu podporu chrbtice a v ponuke nájdete typy C 1000, C 2000, C 3000 alebo C 4000. Pokiaľ si 
chcete vyskúšať, ako sa spí na „kozmickej pene“ za primeranú cenu, a pritom získať najvyšší dosiahnuteľný 
komfort, hľadajte ochrannú známku CuremFoamTM. Ďalšou novinkou sú matrace vyrobené 
pomocou špeciálnej 3D Rainbow Technology, ktorá vo výsledku ponúka skvelú bodovú 
elasticitu, vysokú priechodnosť vzduchu a masážny efekt. Značka Slumberland uvádza 
na trh luxusný partnerský matrac – Color Visco. Tento sofistikovaný sedemzónový
matrac je vyrobený kombináciou dvoch typov profilovaných lenivých pien v
ložnej časti a kvalitnej studenej peny v strednej časti. Dáva možnosť voľby tuhosti 
strán Soft/žena a Hard/muž. Poťah Jojoba je snímateľný, deliteľný na 2 kusy  
a prateľný na (60 °C). High-tech novinky pre dobrý spánok stojí rozhodne za to využiť. 
Ak sa v ponuke matracov neorientujete, skúste si nechať podariť od Dr.Sleepa –   
www.drsleep.sk. 
 
Viac informácií získate na stránkach: www.curem.sk a www.slumberland.cz/sk

Orava EC-320: variaci box do trpasličích kuchýň

Máte v kuchyni málo miesta alebo si potrebujete na chate vytvoriť malý kuchynský kútik 
na prípravu lahodných jedál? Či hľadáte pre dcéru na internáte box na varenie, na ktorom 
by si mohla v intimite svojej izby pravidelne variť chutné jedlá? 

Ideálnym riešením je novinka Orava EC-320 – inteligentná a veľmi praktická kombinácia 
elektrickej rúry s dvojplatničkou. Umožní vám na malom priestore variť, piecť, zapekať 
či grilovať, pričom naraz môžete používať aj rúru aj variče. A hoci má tento výkonný 
„kuchár“ trpasličie rozmery, dokážete na ňom uvariť obrie porcie – vnútorný objem 
rúry je 28 l a liatinové platne majú priemer 15,5 a 18,8 cm, takže sa vám na ne poľahky 
zmestia stredne veľké hrnce s riadnymi porciami polievky aj druhého jedla. Prednosťou 
elektrickej rúry s dvojplatničkou je samostatné regulovanie teploty jednotlivých platní 
na varenie a možnosť plynulého nastavenia teploty od 50 do 250 stupňov Celzia. Maximálny príkon vašej pomocníčky na 
varenie je 3 200 W.

Kúpite v značkových predajniach Orava za 66 €. Súčasťou balenia je aj rošt na grilovanie a panvica na odkvapkávanie oleja. 

www.orava.eu

INFOMIX
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ZEN je ticho, ZEN je rovnováha, ZEN je príroda, ZEN je starostlivosť, ZEN je súhra tela a mysle, ZEN je 
dokonalá symbióza pre oddych počas dňa aj noci, ZEN je súhra dizajnu a technológie.

Žite v harmónii ZEN

Inovatívna technológia ZEN nahrádza 
tradičný remeňový pohon bubna vy-
sokovýkonným motorom s priamym 

náhonom bubna. Výsledkom je najlepšie 
odstreďovanie vody pri nižších otáčkach 
vo svojej triede, čo znamená zníženie vib-
rácií a hluku na jednej strane, zvýšenie 
účinnosti a spoľahlivosti na strane druhej.
Výsledkom je dokonalá práčka šetrná 
k vášmu oblečeniu, rovnako aj k vašim 
ušiam.
Práčka so ZEN motorom má najlepšiu ener-
getickú účinnosť vo svojej triede. Energe-
tická trieda A++ znamená až o 20% nižšiu 
spotrebu energie v porovnaní s triedou A. 
Program „nočné pranie“ umožňuje využí-
vať elektrickú energiu v nízkej tarife. Vďa-
ka technológii ZEN môžete prať a zároveň 
si vychutnávať tichú nočnú meditáciu. 
Nová zhora plnená práčka Whirlpool do-
sahuje hladinu hluku na úrovni iba 51 dB 
počas prania a 68 dB počas odstreďovania 
pri rýchlosti 1000 ot./min. Vďaka novým 
unikátnym farebným programom už nie je 
problém bielizeň správne roztriediť. Nová 
práčka ZEN sa postará, aby tmavé farby 
nevybledli, farebné oblečenie nezafarbilo 
svetlejšie a aby biela zostala žiarivá. 
Samozrejmosťou je patentovaná techno-
lógia 6.zmysel™, ktorá identifikuje veľkosť

náplne práčky, úroveň nasiaknutia bie-
lizne a stupeň jej znečistenia. Zabezpe-
čí, aby bol každý druh textilu perfektne 
vypraný, s najnižšou možnou spotre-
bou vody, energie a v najkratšom čase.  
So 6.zmyslom™ ušetríte až 30%** vody, 
času a energie v porovnaní s klasickými 
práčkami.
Nová zhora plnená práčka zo „zelenej ge-
nerácie“ Whirlpool kombinuje eleganciu 
a funkčnosť. Vaša práčka bude vyzerať 
skvele, nech ju postavíte kamkoľvek. Vo 
vašom domove konečne pocítite, čo zna-
mená žiť v harmónii ZEN.

*Hlučnosť prania (51 dB) a hlučnosť odstreďo-

vania (72dB) nameraná na zhora plnenej práčke 

Whirlpool Green Generation pri normatívnom 

programe a 1200 ot./min., porovnaná s dekla-

rovanými hodnotami konkurenčných modelov 

zhora plnených práčok (so šírkou 40 cm).

** porovnanie pri náplni 6 kg a 1 kg v práčke 

Whirlpool s technológiou 6. zmysel™ pri pro-

grame Bavlna 60°

Reko z materiálov spoločnosti Whirlpool

Foto: Whirlpool



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

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

posteľ VENECJA 
199,90 €

kukukukukukkkkkukukukukukukukukukukkukukukukukukukukukukkkukukkkukkukkkuukkkukukkkukkuukukkkuchychychchchychycchychychychychychychychyyychychychhychyychychyhychychychyhychychychyyhhyyyc ychycc yyyychyhyyyyyyňňňňňňňňa ňa ňňňňňňňaňňňaňňňňňňňňaňňňňňňaňňaňňňa LLUNLUNLUUNNLULUNGO/GO/GO/GOGO/O/OO/MMACMACACMACMACMACACCCHIAHIHIAHIAHIAHIATTOTTOTTOTTTOTTOTTO 24424242400000
259259259259 909090,90 €

kožená sedačka YARD 
750,00 €

www.nabytok-a-interier.sk

Nakupujte výhodne cez: 

nabytok-a
-interier.sk

tel.: 0414 391 576

PRAVÁ
KŮŽE!
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Marián Vida a Melita Gwerková tvoria zaujímavú umeleckú dvojicu. O mužskej 
polovici maliarskeho páru sme na našich stránkach už písali, a tak je načase pozrieť 
sa bližšie aj na svet obrazov Melity Gwerkovej. Jej diela nás zavedú do tajomných 
miest nevypovedaných pocitov a meditatívnych predstáv. 
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Autorka predkladá technikou olejo-
maľby, akvarelu a kresby kompozí-
ciu svojho srdca - centra nazerania 

do vlastných emócií a podvedomých zážit-
kov. 

„Na svoj prvý obraz sa nepamätám, pretože 
maľujem od útleho detstva. Ako na prvé si 
však spomínam na figurálne obrázky žien
maľované pastelom a vodovými farbami. 
Neskôr som temperou maľovala krajiny 
a až potom prišiel na rad olej,“ spomína 
maliarka. Pri tvorbe ju odmalička sprevá-
dzala hudba a inak tomu nie je ani dnes. 
Pri jej počúvaní transformuje duchovnú 
inšpiráciu do hmotnej formy. Tak ako jej 
obrazy, aj hudba, ktorú Melita Gwerková 
počúva, je presiaknutá mystickosťou. Zo 
všetkého najlepšie sa jej maľuje pri hlase 
speváčky Lisy Gerrard. Farbisto jej pribli-
žuje nehmotný, duchovný svet, ktorý nás 
obklopuje. „Pred niekoľkými rokmi sme 
boli s manželom na jej koncerte v Prahe. 
Darovala som jej svoj obrázok ako prejav 
vďaky za inšpiráciu, ktorú mi prináša. Ale 
tiež mám rada napríklad Enigmu, Van-
gelisa či  francúzske šansóny. Z českoslo-
venských interpretov si rada vypočujem 

Richarda Müllera či Hanu Hegerovú.“ 
V tvorbe Melity Gwerkovej sa však neod-
ráža len hudba, ale nepriamo aj francúz-
ska krajina, ktorú si autorka zamilovala. 
Podľa vlastných slov v nej vidí všetko -  ra-
dosť aj smútok, výhry aj prehry, vesmír aj 
zem. Rovnako dôležitá ako inšpirácia je 
ale podľa Melity Gwerkovej aj schopnosť 
pretvoriť ju do formy a vidieť ju v kon-
texte kompozície. „Inšpirácia príde na-
zmar, ak je kompozícia nepodarená,“ tvrdí  
autorka. 

Teoretik umenia Ľudo Petránsky ml. o au-
torke povedal, že jej obrazy tvoria akúsi 
panorámu sveta ponoreného do vznešenej 
poézie citu a túžob. „Je to farebný lov na 
sny, v ktorom Melita Gwerková spriada 
pavučiny svojej príťažlivosti. Určite sa vám 
v ich osídlach nič zlé nestane. Nájdete tam 
iba všetko to, čo máte radi. Jej obrazové 
príbehy totiž nadnáša neznesiteľne ľahký 
vánok výtvarnej invencie a lákavého od-
haľovania vecí, ktoré sú na prvý pohľad 
zdanlivo neviditeľné,“ hovorí Petránsky. 
Životnú energiu, ale aj tú potrebnú k ma-
ľovaniu, čerpá Melita Gwerková z lásky, 
duševnej rovnováhy, pokojnej mysle 

2 3

4

1 Impresia, 120 × 80 cm, 
2 Meridies- Na poludnie, 100 × 120 cm,
3 Čo nie je dnes bude zajtra, 120 × 60 cm,
4 E.RI.DU II, 75 × 90cm



Melita Gwerková je 

absolventkou Strednej 

umeleckej školy v Krem-

nici a vedy o výtvarnom 

umení na Filozofickej

fakulte Univerzity Ko-

menského v Bratislave. 

Žije a pôsobí striedavo  

v Banskej Štiavnici a Bratislave. Od roku 2009 

je členkou francúzskej asociácie A7. V roku 

2009 obsadila 1. miesto na medzinárodnej 

výstave súčasného výtvarného umenia v Ríme 

a 3. miesto  v kategórii „experimentálna maľ-

ba,“ v rámci 6. ročníka medzinárodnej umelec-

kej súťaže – Russian Art Week v Moskve  

a v Sankt Peterburgu. Po výstavách v Čechách, 

na Slovensku či minuloročnej expozícii v Paríži 

sa budú môcť s magickým svetom Melity 

Gwerkovej zoznámiť v apríli aj návštevníci 

talianskej Florencie. 
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a z pocitu šťastia. 

Aj keď podľa nej samej ide o veľmi imagi-
nárnu kategóriu, sú to pocity veľmi silné. 
„Nevedomky vkladám do tvorby aj to, čo je 
skryté hlboko v mojej duši.“  

Mgr. Henrich Varga

Foto: archív Melity Gwerkovej

7 8

9
10

5 Cursus-plynutie, 30 × 30 cm,
6 Zbieranie splnených prianí, 120 ×  60cm,
6 Amitié, 100 ×  80cm,
8 Venustatis, 100 × 80 cm
9 Desideratio I, Túžba, 120 × 80cm
10 Divina Commedia,100 × 80cm
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Drevárska fakulta | Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov

Technická univerzita, Košice
Fakulta umení | Katedra dizajnu

Profesionálni dizajnéri
Miroslav Debnár | Ondrej Eliáš | Palo Fraňo | Peter Jakubík | Marián Laššák, 
Mária Pospíšilová | Samuel Rihák | Juraj Výboh | Monika Žažová | Jana Konečná 
Michaela Chmelíčková & Studio 220 | Nový priestor Stanice pre súčasné 
divadlo a tanec, stavba S2, Žilina

Harmónia by mala byť jedným zo základných 
pilierov našich životov. V dnešnej ére 
dynamiky, technológií a neustáleho stresu, 
kedy si na seba len ťažko hľadáme čas, je 
odpočinok pre telo a myseľ o to dôležitejší. 
Raz za čas všetci potrebujeme oddych od 
záťaže, uvoľnenie, spoľahlivý zdroj novej sily 
a pozitívnej energie. Spôsobov, ako vypnúť, 
relaxovať a naladiť sa na príjemné myšlienky, 
je veľké množstvo. Vybrať si z nich môžete 
spoločne s nami.
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Vo Frankfurte nad Mohanom býva v marci najväčší svetový veľtrh sanitárnej techniky a vybave-
nia kúpeľní ISH. Pre sezónu 2011 a 2012 ponúka prehliadku kúpeľňových trendov pod názva-
mi „Zelená kúpeľňa: návrat k prírode!“, „Jednoduchá kúpeľňa: ľahšie to už nejde!“ a „Kúpeľňový 
interiér: preč so stenami!“.

Kúpeľňa 
2011  
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V     „Zelenej kúpeľni“ sa všetko 
točí okolo zodpovedného využí-
vania obmedzených zdrojov, vody  

a ekologického kúpeľového dizajnu, takže 
sa uprednostňuje použitie recyklovateľ-
ných materiálov, napr. medi, ocele, dreva, 
skla a keramiky.

Sú to maličkosti, ktoré napĺňajú sen o „ze-
lenej“ kúpeľni: prechádzať sa naboso po 
orosenom machovom trávniku, ktorý vás 
čaká za dvojitými sklenenými dverami, 
chytanie kvapiek vody, ktoré vám mäk-
ko padajú do dlaní z vodovodnej batérie, 
sprcha pripomínajúci letný dážď, drevená  
podlaha ešte stále voňajúca po borovico-
vom lese.

Navrhovanie „Zelenej kúpeľne“ nie je také 
jednoduché, ako by sa podľa našich ro-
mantických predstáv o zdravom životnom 
štýle mohlo zdať. Naopak: cesta k trvalo 
udržateľnej kúpeľni je dláždená vysoko-
komplexnými výrobkami a technológiami. 

„Zelená kúpeľňa“ je koncept budúcnos-
ti, ktorý usiluje o optimálnu kombináciu 
vody, energeticky úsporných produktov, 
ekologickej priemyselnej výroby, trvalo 
udržateľného využívania materiálov a pre-
trvávajúceho dizajnu. Trend idúci smerom 
k „Zelenej kúpeľni“ je riadený dvoma veľmi 
odlišnými aspektmi: prvýkrát všeobecnou 
túžbou po zážitkoch z prírody, druhýkrát 
akousi racionálnou nevyhnutnosťou.



„Jednoduchá kúpeľňa“ zdôrazňuje 
ľahký prístup do kúpeľne, a to nielen vo 
vysokom veku užívateľa. Cieľom návr-
hov je vytvoriť pohodlné riešenia naprieč 
generáciami, ktoré ponúknu užívateľom 
všetkých vekových skupín optimálne pod-
mienky a pohodlie bez nutnosti ustupovať 
z dizajnových nárokov.

To, čo budú ľudia zháňať v budúcnosti, 
je kúpeľňa schopná uspokojiť potreby 
rôznych skupín užívateľov. „Jednoduchá 
kúpeľňa“ je jednoduchým, praktickým 
a krásnym riešením. Nadčasovo krásna 
miestnosť pre mladých aj starších ľudí, bez 
rozdielu veku. Cieľom je vynechať všetko, 
čo by určitých jednotlivcov mohlo z rôz-
nych dôvodov diskriminovať.

Základnou ideou je multigeneračná kúpeľ-
ňa, ktorá je vhodná pre každého bez roz-
dielu veku: jednoduchá údržba, pohodlie  
a najmä jednoduché použitie.
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Tretí trend, „Kúpeľňový interiér“, sa 
sústredí na myšlienku kúpeľní zodpoveda-
júcich veku a je úzko spätý s novou inter-
pretáciou významu kúpeľní a zodpoveda-
júcich priestorových riešení.

Budúcnosť kúpeľní spočíva v hraní sa  
s priestorom. Nielen sprcha, ale aj umýva-
dlo alebo toalety sa stanú priestorom vnút-
ri priestoru – samostatne stojace v súbore 
s niekoľkými ďalšími prvkami vybavenia 
kúpeľní alebo stojace v zámernom poradí 
pre vykonávanie dennej rutiny a rituálov  
v rámci relaxácie.

To, čo kedysi bývala kúpeľňa – t. j. skrom-
né veľkosti, jasne definovaná a uzavretá
miestnosť, v ktorej bol nainštalovaný ur-
čitý počet funkčných svietidiel v súlade  
s jednoduchým konceptom „svojho času 
okolo múrov“ – sa mení v priestorovo plá-
novanú postupnosť vzájomne prepojených 
alebo viac odlišne samostatných jednotiek. 
Užívateľ kúpeľne už nechce funkčnú kóju, 
ktorá ergonomicky vyhovuje jeho základ-
ným životným potrebám v najmenšom 
možnom priestore, ale chce priestor pre 
najrôznejšie aktivity v dôvernom prostre-
dí: miestnosť s rôznymi zónami, ktoré 
môže využiť pre hygienu, príjemnú očistu, 
fitness, styling alebo k duševnej a fyzickej
regenerácii.

Reko

Foto: VDS



74

Nová generácia kúpeľní vznikla 
vďaka novým obkladovým mate-
riálom a rovnako vďaka inovač-

ným tvarom ich vybavenia. Tieto priesto-
ry neslúžia len každodennej hygiene, ale 
stali sa miestami, kde človek čerpá ener-
giu a relaxuje. 

Dnes je kúpeľňa dôležitou zónou oddy-
chu, no naďalej ostáva zachovaný aj jej 
praktický charakter. Aktuálne línie a tren-
dy dizajnu v sebe preto spájajú maximálny 
komfort s funkčnosťou a dodávajú tomu-
to intímnemu priestoru nový rozmer. Pre-
svedčte sa o tom s nami.

Kúpeľne

V kúpeľni sa až do nedávnej 
doby na individuálny, moderný 
dizajn príliš nehľadelo. Dnes sa 
oproti tomu na kúpeľne kladie 
rovnaký dôraz ako na ostatné 
miestnosti. 

1

2
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1,2 V kúpeľniach už nepanuje chladná atmosféra, 
ale vďaka farbám z nich vyžaruje teplo.

3, 4, 5 Modernými spôsobmi ošetrenia je možné 
drevo upraviť tak, aby bolo odolné voči vode, 
a bolo tak použiteľné i pri vybavení kúpeľní. 

6 Zvláštny dizajn neobyčajného vybavenia kúpeľne 
sa veľmi dobre uplatní v priestore, ktorý je tvorený 
iba v jednom tóne.

4

5

3

6
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9 Nepriame osvetlenie vytvára intímnu 

atmosféru, ktorá láka k relaxácii.

7

8

9

7, 8 Pre použitie v kúpeľniach sa vzhľadom 
na odolnosť voči vode výborne hodí kameň.
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10 Použitím hodnotných materiálov 
a originálnym dizajnom sa z kúpeľne môže stať 
skutočný optický zážitok.

11, 12 Okrúhle umývadlá, inšpirované 
antikou, sú nielen krásne, ale praktické 
na používanie.

10
11

12
13

13 Sklenené mozaiky dodajú kúpeľni 
svetlosť a kombináciou s keramickými 
dlaždicami  vzniká dojem modernosti.



Modern Interior Design
Moderný design interiérů

Kolektív autorov, 

Vydavateľstvo SLOVART, 2010

Viac než kedykoľvek predtým 
ovplyvňujú dnešnú architektúru 
interiérov dva aspekty: estetika 

a funkcionalita. Preto sú pri jeho 
zariaďovaní – bez ohľadu na 

veľkosť miesta – dôležité dve pravi-
dlá: vyváženosť a harmónia. Kniha 

prináša množstvo nápadov  
a návodov, ako to dosiahnuť.

19,95 € 
Preklad Milada Burianová,  
195 x 200 mm, 672 strán, 

MV - český/anglický/poľský/maďarský jazyk 

VYDAVATEĽSTVO NAJLEPŠÍCH KNÍH

Bojnická 10 
P. O. Box 70 

830 00 Bratislava 3 
tel.: ++421/2/49 20 18 00 
fax: ++421/2/49 20 18 99 
e-mail: pobox@slovart.sk 

www.slovart.sk 
www.slovart.com

14  Časy, kedy kúpeľňa predstavovala 
len funkčnú miestnosť, sú preč. Dnes 
sú v ich interiéri samozrejmosťou 
dekoratívne predmety. 

15 Optická dominancia neomietnutých 
betónových stien je vyvážená dreveným 
povrchom zariadenia.

16 Pri sprchových armatúrach 
prevažuje leštený alebo matný chróm 
a jednoduchý dizajn.

14
15

16

Reko v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART
Foto: archív Vydavateľstva SLOVART





Myšlienky s budúcnosťou.

Systém pre
obklady a dlažby

Baumacol

Baumacol
Lepenie obkladov a dlažby s perfektným výsledkom!
Lepiace malty a izolačné hmoty pre všetky požiadavky. Nivelačné a vyrovnávajúce hmoty
pre každý podklad. Škárovacie hmoty a silikóny, ktoré ladia s vašimi keramickými obkladmi.
Baumacol – to je kompletný program pre lepenie obkladov a dlažby. Jednoduché a rýchle
spracovanie, spoľahlivé a trvácne riešenie. Systémové riešenie v osvedčenej Baumit kvalite.

Informujte sa u vášho predajcu stavebných materiálov!

Večná čistota

Baumit Info-linka: 
02/59 30 33 33, 041/507 66 51



• exkluzívny 3D žiarivý povrch bez pórov 
• doživotná záruka proti osmóze (absolútna nepriepustnosť )
• zvýšená tuhosť keramického jadra (patent PN 1690) bez straty pružnosti
• rýchla a jednoduchá montáž v priebehu niekoľkých dní 
• zabudovanie bez betónovej základovej dosky
• zaručená kvalita bazénov, neustála kontrola výrobného procesu
• prísne dodržovanie vyskúšanej austrálskej technológie
• osadenie do štrkového lôžka

ÚSPORNÉ A SAMOČISTIACE 
    KERAMICKÉ BAZÉNY
 COMPASS

www.compasspools.eu

www.pool-home.sk

ww

BA

NR
LV

ZA

KE

ENERGETICKY
ÚSPORNÉ 

BAZÉNY

• zníženie prevádzkových nákladov až 80%
• nižšia hlučnosť
• vyššia úroveň f i l trácie vodyvody

KONTROLA BAZÉNA
pomocou Compass iQ® cez smartphone

Hotline: 0800 222 223 Zavolajte a pošleme Vám zdarma katalóg a poskytneme bezplatnú konzultáciu u vás doma!

energy saving
pools

PROFESIONÁLNE PORADENSTVO, MONTÁŽNE A SERVISNÉ PRÁCE

• zníže
• nižšia

šši
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Kvalita ukrytá 
pod dlažbou a 

obkladom

Pod všetkou dizajnérskou krásou však 
treba vidieť aj technickú a technolo-
gickú dokonalosť. Len tá dokáže za-

ručiť, že výsledok bude optimálny – trvalo 
elastický, vodoodpudivý, a antibakteriálny. 
Bez kvalitných produktov a technológií le-
penia aj  tým najkrajším povrchom hrozí 
strata estetickej kvality. Investícia do krás-
nej a kvalitnej dlažby či obkladu do preto 

Lepenie obkladov a dlažieb je vo výstavbe finálna úprava mno-
hých povrchov v interiéri aj v exteriéri. Dlažby a obklady dizajnéri 

doviedli k estetickým výšinám, a dnes poukazujú na kultúru 
svojho investora. 

1

82
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musí byť sprevádzaná správnym výberom 
produktov pre lepenie dlažieb a obkladov.

Baumit Baumacol: 
pod dlažbou a obkladom

Produkty pre lepenie keramických obkla-
dov a dlažieb sú podstatným momentom 
kvality finálnych úprav povrchov. Pri lepe-
ní keramických obkladov a dlažieb majú 
profesionálne lepiace malty nielen garan-

tovať pevnosť, flexibilitu a priľnavosť, ale 
majú byť súčasťou systémového riešenia, 
ktoré dlhodobo zaručuje dokonalosť vý-
sledku. 

Spoločnosť Baumit s programom Baumit 
Baumacol pokrýva oblasť obkladania v in-
teriéri aj v exteriéri. Baumit Baumacol je 
produktová séria, ktorá spĺňa vysoké po-
žiadavky profesionálneho lepenia dlažieb 
a obkladov v interiéri, exteriéri, a to pri 
novostavbách aj renováciách. 
Produkty Baumit Baumacol sú neviditeľ-
nou súčasťou interiérov aj exteriérov. Sú 
to však dokonalí pomocníci, ktorí dokážu 
zabezpečiť dlhodobú kvalitu obkladov a 
dlažieb. Ich používanie, hoci je vďaka vý-
borným technologickým vlastnostiam jed-
noduché, by malo byť spojené s odborným 
prístupom.

Produkty Baumacol

Nevyhnutným predpokladom pre od-
borné kladenie obkladov a dlažieb, a pre 
perfektný výsledok, je pevný, nosný, a do-
statočne rovný podklad. Ten, ak je nerov-
ný, musí byť pred kladením keramického 
obkladu a dodatočne vyrovnaný. K tomu 
slúžia jednak penetračné nátery Baumit 
Grund a Baumit SuperGrund, ktoré zlep-
šujú priľnavosť k podkladu, a špeciálne 
samonivelizačné stierky Baumit Nivello, 
a vyrovnávajúca stierka Baumit Baumacol 
Planea. Tie eliminujú nerovnosti podkladu 
na stenách a podlahách, a tak pomáhajú 
vytvoriť optimálny podklad pre následné 
lepenie dlažby a obkladu. 

Obklady a dlažby sa  používajú aj vo vlh-
kom a mokrom priestore. Na izolovanie 
proti vlhkosti a vode pod keramický ob-
klad prináša Baumit dva nové produkty. 
Baumit Baumacol Proof je určený pre inte-
riérové použitie. Baumit Baumacol Protect 
rozširuje produkciu o použitie v exteriéri.
Dlažba a obklady sa lepia lepiacimi malta-
mi. Trojica lepiacich mált z Baumacol série 
spĺňa optimálne požiadavky pre lepenie 
všetkých druhov keramických obkladov 
na rôzne podklady. Od kladenia jednodu-
chých keramických obkladov v obývacích 
priestoroch pomocou Baumit Baumacol 
Basic, cez univerzálny Baumit Baumacol 
FlexUni, až po kladenie veľkorozmerových 
prírodných kameňov v exteriéri s Baumit 
Baumacol FlexTop.

Perfektné ukončenie práce po nalepení ob-
kladu predstavujú škárovacie hmoty Bau-
mit Baumacol Fuge a Baumit Baumacol 
Silikon, ktoré garantujú trvácny a pekný 
vzhľad obkladu. Tieto vodoodpudivé, flexi-
bilné materiály sú odolné voči plesniam, a 
sú dodávané vo farebných odtieňoch ladi-
acich ku každému keramickému obkladu. 
Sú jediným viditeľným produktom zo série 
Baumacol, preto ich výrobe i spracovaniu 
je venovaná významná pozornosť aj z es-
tetických hľadísk.
Pri dodržaní technologického postupu 
dosiahnete s Baumit Baumacol perfektný 
výsledok a istotu trvácnosti.

Reko v spolupráci s Baumit

Foto: Baumit

1 Krásne je to, čo sa vám naozaj páči. 
Kvalita stvorená pre krásu je Baumit 
Baumacol – vaša dlažba a obklad budú 
krásne naveky. 

2 To čo vidíte, je dokonalé. Dokonalé 
je aj to, čo nevidíte. Baumit Baumacol, 
systémy pre lepenie dlažby a obkladov. 
Overená Baumit kvalita.2

83
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Aby voda potešila

V dnešnej dobe sa bazén stáva čoraz 
bežnejším javom a každý si ho môže 
zadovážiť podľa svojho vkusu a mož-
nosti svojej peňaženky. Tak, ako sa 
mení svet okolo nás, tak sa meníme 
aj my, menia sa aj naše potreby podľa 
zmien životného štýlu. Inak myslíme, 
inak sa správame. 
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Aby voda potešila
Bazén už nie je ani synonymom bo-

hatstva, ako skôr synonymom spo-
kojného človeka, ktorý už niečo 

dosiahol a môže si dopriať aj náležitý od-
dych a pohodlie sebe aj svojej rodine. Keď 
už sa rozhodneme, či už počas výstavby 
rodinného domu alebo niekoľko rokov po 
nej, pre stavbu bazénu, naskytnú sa nám 
otázky ak bazén, tak akých rozmerov ?, kde 
ho umiestniť?, v akej vybavenosti?, akej 
kvality? A vôbec, ako na to? Často lacnej-
šie znamená drahšie. Treba dobre zvážiť, 
čo očakávame od takejto investície. Kvalitu 
a spoľahlivosť s vyššou životnosťou pre dl-
hodobé užívanie bazéna, alebo nech to nie-
koľko rokov slúži danému účelu, a potom 
sa uvidí. Lepšie = lacnejšie.

Pri výbere bazénu je dobré navštíviť alebo 
požiadať odbornú firmu na vypracova-
nie ponúka a návrhov od viacerých firiem
z rôznych oblastí  špecializovaných na rôz-
ne typy bazénov. Či keramický, laminátový 
alebo pofóliovaný bazén – to musí vyho-
vieť vkusu a nárokom pri očakávaní kvality 
na vyhotovenia bazéna. Bazény stavané, 
murované, zapustené do terénu, vystlané 
ťažkou fóliou patria do kategórie spoľah-
livých a z časového hľadiska užívania do 
kategórie bazénov so životnosťou až nie-
koľko desaťročí.

Pomerne jednoduchá výstavba z betóno-
vých dielcov s možnosťou vybavenia tele-
sa bazéna voči únikom tepla zateplovacím 
materiálom – bazény vystlané ťažkou fó-
liou môžu byť  tou správnou voľbou. Nie-
len vysoká variabilita tvarov, ale aj široké  
možnosti voľby farebných odtieňov fólie 
môžu byť pre budúcich majiteľov bazénov 

mm s vystužením s polyesterovou mriež-
kou. Sú farebne stále, opatrené voči vply-
vom UV žiarenia. Zachovanie pružnosti 
aj pri teplotách od -50 do +85 °C hovoria 
o vysokej kvalite materiálu. Počas výstav-
by bazéna sa jednotlivé pásy fólie spájajú 
zváraním horúcim vzduchom v rozmedzí 
od 350 až 450 °C. Pri spájaní  fólie vznikajú 
homogénne zvary, ktorých životnosť je pri 
správnej aplikácii totožná so životnosťou 
fólie. Ťažké fólie sú vhodné aj pri rekon-
štrukcii bazénových telies, ktoré z dôvodu 
netesnosti svojmu účelu už nevyhovujú. 
Firmy, ktorým záleží na kvalite a spoľah-
livosti diela, si dajú záležať popri estetic-
kom vyhotovení aj na správnu aplikáciu 
montážnych postupov. Správny montážny 
postup, ako aj aplikácia kotviacich prvkov 
pridajú na životnosti diela. V príjemnom 
prostredí je kvalitne vyhotovený a správne 
umiestnený bazén tou najkrajšou perlou 
záhrady, akú si len vieme predstaviť.

zaujímavé. Vysoká záruka a predpoklada-
ná dlhá životnosť takto vystlaných bazé-
nov už sama o sebe niečo značí. Ale keď už 
toľko hovoríme o ťažkej fólii, aspoň v krát-
kosti niekoľko slov o nej. Sú to fólie vyro-
bené na báze zmäkčeného PVC hrúbky 1,5 

Jozef Nagy, Pooltech 

Foto: Pooltech



Váš nový  

bazén práve teraz 
Snom každého majiteľa rodinného domu je mať vlastný bazén. 
Kúpanie na záhrade alebo vo vnútri už dávno nie je iba výsadou 
zámožných ľudí.

Pokiaľ ste si svoj rodinný bazén ešte 
nevybrali, je najvyšší čas. Kúpacia 
sezóna sa práve začala a keď si z nej 

chcete za vaším domom či na záhrade ešte 
ukrojiť, potrebujete sa včas rozhodnúť. 
Svoju úlohu zohrá aj termín dodania, stav-
ba a montáž.

Pred tým, než si vyberiete bazén, je pod-
statné mať základné informácie a hlavne 
predstavu o tom, ako chcete vaše vodné 
dielo realizovať. Nemenej dôležitý je výber 
kvalitného výrobcu či dodávateľa pre ten 
typ bazéna, pre ktorý ste sa rozhodli. 

Ponuka bazénov je naozaj široká. Môžete si 
vybrať spomedzi nerezových, keramických, 
laminátových, fóliových či plastových.   

Najväčší záujem, asi 80% všetkých inšta-
lovaných bazénov, je o bazény plastové. 
Ponúkajú vynikajúcu kvalitu a úžitkovú 
hodnotu za rozumnú vstupnú investí-
ciu. Majú ale aj svoje úskalia v pomerne 
prísnych požiadavkách na konštrukciu, od-
bornú spôsobilosť pri výrobe a technické 
zázemie výrobnej firmy. Je preto k dobru
veci, že každý výrobca má svoje štandardy 
produkcie. Avšak nie každý sleduje kvali-
tu výrobku a dlhodobú spokojnosť zákaz-
níka. V snahe ohromiť zákazníka nízkou 
cenou ponúkajú niektoré neseriózne firmy
konštrukčne, materiálovo a technologicky 
podhodnotené výrobky, ktoré v koneč-
nom dôsledku prinesú starosti a zvýšené 
investičné náklady majiteľovi a zlé meno 
celému odboru plastovej výroby. 
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Pri výbere bazénu vždy dbajte 
na to,  aby:

 -  bola na bazén poskytnutá dlhá záruka 
  -  ideálne 10 rokov,
 
 -  bol bazén po celom obvode spevnený  
   výstuhami, vrátane rádiusu, 

 -  bol bazén tepelne zaizolovaný nesajú- 
   cou izoláciou, 
 
 -  bol na horné ukončenie bazéna použi- 
   tý špeciálny lem, ktorý zvnútra pôsobí  
   ako vlnolam a z vonkajšej strany skryje  
      nerovnosti rezu dlažby.

Bazén pre váš interiér

Pokiaľ si chcete dopriať skutočný luxus 
a blázniť sa vo vode po celý rok, bez ohľa-
du na počasie a ročné obdobie, je voľba 
vnútorného bazénu tou správnou. Cena 
takéhoto riešenia však nebýva práve malá 
a dostupná pre každého. Navyše je jej 
predpokladom začlenenie do stavebného 
riešenia domu. 

Absolútne ideálnym riešením 
bazénu pre interiér je nerez - 
plast polystone

Ide o najnovšiu generáciu bazénov, kde sa 
kombinuje vysoko kvalitná nerezová oceľ 
a materiál plast-polystone. Spojením tých-
to materiálov vzniká krásny vzhľad, vyso-
ká životnosť a hlavne veľmi priaznivá cena 
(maximálne navýšenie oproti plastovým 
bazénom o 20%).

Zastrešenie bazénu je rozhodne výborná 
investícia pre tých, ktorí sú ochotní obe-
tovať vyššiu sumu a predĺžiť si kúpaciu 
sezónu. Pokiaľ sa rozhodnete pre zastre-
šenie, môžete v našich stredoeurópskych 
podmienkach počítať s predĺžením kúpa-
nia od apríla až do konca septembra. Bez 
strechy je bežná sezóna od júna do polo-
vice augusta. Pod strechou máte zároveň 
záruku vyššej priemernej teploty vody. 

Bazénové zastrešenie prináša 
predovšetkým tri efekty:

 -  počas slnečného dňa pôsobí skleníko- 
   vý efekt, tým pádom sa rýchlejšie o- 
   hreje  voda,

 - v nočných hodinách zase zabraňuje  
   chladnutiu vody, 

 -  chráni vodu od mechanických nečistôt.

Pri výbere zastrešenia vždy 
dbajte na to, aby:

 - zastrešenie nerušilo vašu záhradu,  
   zvoľte radšej odtiene ako elox   
   champagne – neruší ako bežná strie- 
   borná alebo biela farba,

 -  bola použitá masívna, pevná kon- 
   štrukcia, vhodná aj do vyššie polože- 
   ných oblastí,
 
 - aby posunovacia koľajnica bola vo  
   farbe strechy a bola nízka do 15mm.        

Henrich Varga

Foto: Diamant Unipool a archív redakcie

www.bazenyprofi.sk, www.diamant-spa.cz

Váš nový  

bazén práve teraz 
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Lahôdka na trhu
s kompozitnými 

bazénmi

Na rok 2011 spoločnosť Compass Ceramic Pools Senec pripravila 
pre svojich zákazníkov skutočnú lahôdku. Táto novinka určite 

poteší všetkých náročných privátnych zákazníkov, ktorí túžia mať 
doma skutočné more vody pre radosť a relax.
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Ako jediný výrobca kompozitných 
keramických bazénov v Európe 
zaradil do svojho výrobného pro-

gramu keramický kompozitný bazén 
s rozmermi 13,30 x 4,49 x 1,50 metra. Ti-
eto rozmery radia tento bazén na vrchol 
ponuky. Samozrejme je to dobrá správa a 
výzva aj pre všetkých terajších i budúcich 
prevádzkovateľov  hotelov a penziónov, 
ktorí majú záujem o rozšírenie ponuky 
svojich služieb o bazén. 

Nakoľko sa jedná o kompozitný keramický 
bazén, jeho inštalácia je veľmi jednoduchá 
a rýchla. Osádza sa na štrkové lôžko bez 
nutnosti zhotovovania komplikovaných 
betónových plôch, či už pod bazénom ale-
bo po jeho obvode. Je vhodný do exteriéru 
aj interiéru.

Tento bazén označovaný ako XXL Trainer 
133 bol navrhovaný odborníkmi ako ba-
zén s čo najširším využitím pri čo najefek-
tívnejšej a najbezpečnejšej prevádzke.

Bazén je vybavený dvoma veľmi pohodlný-
mi schodiskami s protišmykovou úpravou 
a možnosťou vybudovania samostatnej 
masážnej zóny na každom schodisku.

Ďalej je tento bazén vybavený bezpečnost-
ným madlom uloženým  tesne pod hladi-
nou vody na oboch pozdĺžnych stranách. 
Samozrejme nechýba typický bezpečnost-
ný prvok bazénov Compass - bezpečnost-
ný stupienok zhotovený približne v 2/3 
hĺbky bazénu. 

V záujme čo najefektívnejšej a najbez-
pečnejšej prevádzky je bazén vybavený bo-
xom pre inštaláciu elektrickej lamely. Toto 
riešenie minimalizuje náklady na ohrev 
bazénovej vody. Pri osadení v interiéri 
značne zníži náklady na odvlhčenie ba-
zénovej haly a zabezpečuje maximálnu 
bezpečnosť detí alebo domácich miláčikov 
v čase, keď je bazén lamelou zakrytý.

Každý bazén Compass Ceramic Pools  je 
možné vybaviť kvalitnou filtračnou jednot-
kou, ošetrovaním bazénovej vody soľou, 
výkonnými protiprúdmi a množstvom 
ďalších doplnkov.

Exkluzivitou je lamelové zakrytie hladi-
ny označované ako Owerflow  Line. Toto 
sa vyznačuje špeciálnym skimmerom za-
budovaným v konštrukcii lamely umož-
ňujúcim veľmi kvalitné filtrovanie vody,  

nakoľko skimmer je široký ako samotný 
bazén. Táto konštrukcia prakticky nahrá-
dza prepadový žľab potrebný pri bazénoch 
s napnutou hladinou a vytvára efekt na-
pnutej hladiny aj pri bazénoch Compass 
označovaných v našom sortimente pís-
menkami XL.

V minulom roku sa spoločnosti Compass 
Ceramic Pools podarilo vyrobiť a predať 
1240 bazénov v rozmeroch od 4,5 metra 
do 11,4 metra. Pri výbere vášho bazéna 
sa preto s dôverou obráťte na vyškolených 
pracovníkov. Viac informácií získate aj na 
www.pool-home.sk.

Jozef Holek

Foto: Pool & Home s.r.o.
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Záhradník LUKAS
profesionálna tvorba a údržba 

okrasnej zelene, 
www.lukas.sk 

www.zahradnydizajn.sk
online atlas okrasných rastlín

kontakt: 0903 78 19 19 
lukas@nana.sk

Redakcia DOM A BÝVANIE hľadá spolupracovníka na pozíciu manažér inzercie

Požiadavky:
-  minimálne 3 roky praxe v oblasti marketingu a médií
-  vynikajúce komunikačné a argumentačné schopnosti
-  vysoké pracovné nasadenie a orientácia na výsledok
-  primerané sebavedomie a odolnosť voči stresu
-  práca s PC na užívateľskej úrovni
-  ŽL, samostatnosť

Ponúkame:
-  motivujúce provízne ohodnotenie v nadväznosti
 na obchodné výsledky
-  priležitosť uplatniť a ďalej rozvíjať svoje skúsenosti v prostredí   
  rozvíjajúceho vydvateľstva

Náplň práce:
- vyhľadávanie a budovanie dlhodobých
 obchodných vzťahov
- vedenie obchodných rokovaní
- príprava a dojednávanie obchodných zmlúv
- zodpovednosť za plnenie obchodného plánu

V prípade záujmu o bližšie informáce nás
kontaktujte e-mail: redakcia@domabyvanie.eu

www.domabyvanie.eu



Podlahy v exteriéri 
elegancia v novom štýle
Funkčné vlastnosti materiálov pre exteriérové použitie v súčasnosti už nie sú jediným aspektom pri 
rozhodovaní. Chodníky, terasy, príjazdové cesty, exteriérové schody, celé okolie domu musí byť rie-
šené esteticky. Sú to spevnené plochy, ktoré by mali byť riešené v súlade s koncepciou domu. 
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Stavebný trh dnes ponúka širokú šká-
lu výrobkov  pre tieto exteriérové 
plochy vrátane  príslušenstva, naprí-

klad obrubníkov, palisád, kvetináčov a pod. 
Materiály do exteriéru musia byť v prvom 
rade mrazuvzdorné s minimálnou nasia-
kavosťou. Ďalšie dôležité vlastnosti sú 
pevnosť v tlaku a ohybe, oderuvzdornosť, 
odolnosť voči poveternostným a chemic-
kým vplyvom, trvanlivosť, spôsob údržby.
Výber riešenia exteriérových plôch závisí 
od účelu plochy. Materiály je možné kom-
binovať, vytvoriť napr. prechod z jedného 
do iného. Plochy musia vzájomne harmo-
nizovať, aby nevznikli veľké nevzhľadné 
plochy. Pre zdarný výsledok je dôležitý 
aj podklad, ten musí spĺňať dve základné 
podmienky: byť dostatočne únosný a prie-
pustný. Čím bude spevnená plocha viac 
zaťažovaná, tým sú nároky na podklad 
vyššie, hrúbka podkladu bude väčšia.

Výrobky určené na spevnené plochy mož-
no deliť z rôznych hľadísk. Najvýstižnejšie 
je delenie podľa materiálu, z ktorého sú 
vyrobené.

KAMENNÁ DLAŽBA 
Kamenná dlažba má tradíciu už po tisícro-
čia. Prírodný kameň je klasickým staveb-

ným materiálom pre tvorbu spevnených 
plôch. Nikdy nezostarne a nestratí svoje 
kúzlo. Kameň si zachováva svoju priro-
dzenú krásu, jedinečnosť, rozmanitosť.
Dnes prežíva svoju renesanciu vďaka no-
vým technológiám. V ponuke je mnoho 
hornín, tvarov, štruktúr či farebných od-
tieňov.  K pestrejšej ponuke došlo aj vďaka 
obchodu so zahraničím. Ak si však zvolí-
me kameň z miestnych zdrojov, dom získa 
väčšiu väzbu na prostredie.

Kamenné dlaždice a dosky sa v exteriéri 
používajú na chodníky, príjazdové cesty, 
terasy, okolie bazénov a jazierok, spev-
nené plochy dvora, podlahu v pergolách, 
vonkajšie schody, dlažbu záhradných 
oddychových kútov a zákutí, parkovacie  
a odstavné plochy a pod. Vlastnosti dlaž-
by závisia od druhu kameňa. Pre kamene 
je príznačné, že aj v rámci jedného druhu  
bývajú, v dôsledku  tvorby hornín, rozdiely 
vo farbe, tvare, štruktúre či textúre. Kameň 
je ideálnym materiálom pre svoje vynika-
júce vlastnosti: odolnosť voči mrazu, vode, 
vetru, vysoká mechanická pevnosť, tvr-
dosť (posudzuje sa podľa Mohsovej stup- 
nice), odolnosť voči soliam a chemickým 
látkam, dlhá životnosť, nízka nasiakavosť, 
minimálna údržba, množstvo farebných 

odtieňov a vzorov. Jeho fyzikálne a este-
tické vlastnosti sa časom takmer nezme-
nia. Prírodné kamene sa delia na tvrdé, ako 
je žula, rula, čadič a mäkké ako vápenec, 
pieskovec, travertín a pod. Vzhľadom na 
svoju trvanlivosť a odolnosť voči poveter-
nostným vplyvom sú tvrdé kamene vhod-
nejšie. Čo sa týka povrchov, v exteriéri sa 
často dáva prednosť lámanému kameňu 
bez zvláštnej povrchovej úpravy, ktorý je 
nebrúsený a neleštený. Úpravy  povrchov 
kamenných dosiek môžu byť rôzne, napr.
leštené, brúsené, antikované, opaľované, 
pieskované, pemrlované. Leštením sa do-
sahuje hladký povrch s vysokým leskom, 
ktorý umocňuje ich farebnosť. Brúsením 
sa vytvára matnosť a drsnosť povrchu, 
dlažba je protišmyková. Dobré protišmy-
kové vlastnosti sa dosiahnu aj opaľova- 
ním, kameň má podobu lámaného kame-
ňa. Ponuka výrobkov na trhu je  naozaj ši-
roká, od kociek až po atypické tvary, netra-
dičné hrúbky či rozmery. Kamenné prvky 
sa osadzujú lepením alebo voľne do štrko-
vého lôžka. Kontaktným lepením sa kla-
dú na podkladný betón tenké výrobky do  
3 - 5 cm. Hrubšie kamenné prvky 5 - 20 
cm je vhodné dávať nasucho do štrkového 
lôžka. Takáto dlažba je veľmi odolná, zne-
sie aj zaťaženie osobným autom. Dlažbu 

1 Vkusne aranžovaná betónová dlažba dopl-

nená vhodným obrubníkom..

2 Spevnené plochy v okolí domu sú estetic-

kou súčasťou celkovej  koncepcie riešenia.
2
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z lomového kameňa možno vkladať aj voľ-
ne do terénu.

BETÓNOVÁ DLAŽBA 
Betón si ako pomerne lacný materiál s vy-
nikajúcimi vlastnosťami stále udržiava 
svoje dominantné postavenie. Ešte nedáv-
no bol liaty betón najpoužívanejším mate-
riálom na spevnenie chodníkov a prístupo-
vých ciest. Dnes si možno vybrať z bohatej 
ponuky betónových výrobkov. Betónová 
dlažba sa používa na príjazdové cesty, 
parkovacie plochy, chodníky, terasy a iné 
spevnené plochy. Je akousi náhradou dla-
žieb z prírodného kameňa. Nové moderné 
technológie umožnili betónovej dlažbe zís-
kať rôzne tvary, formáty, farby a štruktúry 
povrchov. Navyše presnosť tvarov a rôzne 
spôsoby spájania umožňujú vytvárať veľmi 
efektné plochy. Popri estetickej funkcii si 
betón zachováva vlastnosti, ktorými vždy 
kraľoval. Betónovú dlažbu môžeme cha-
rakterizovať vlastnosťami: pevnosť v tla-
ku, mrazuvzdornosť, vynikajúce adhézne 
vlastnosti, odolnosť voči poveternostným 
vplyvom a chemikáliám, nízka obrusnosť, 
dlhá životnosť, jednoduchá výmena po-
škodených častí, presnosť tvarov, fareb-
nosť, elegantný vzhľad. Povrchy sa opracú-
vajú rôznymi spôsobmi, napr. vymývaním, 
pri ktorom sa  prírodné materiály  ukážu 
v svojej kráse, pieskovaním, štruktúrova-
ním, štiepaním, brúsením, brokovaním 
a pod. Rôzne štruktúry závislé od plniva 

a úpravy povrchu vytvárajú drsné, hrboľa-
té alebo dokonale hladné, rovné povrchy. 
Niektorí výrobcovia povrch dlažby impreg-
nujú, aby bol chránený pred znečistením 
mastnými látkami či prachom. Tvarová  
a farebná rozmanitosť betónovej dlažby je 
skutočnou výhrou tohto materiálu. Ulože-
nie vzorov môže byť rôzne, pravidelné, ne-
pravidelné, vytváranie napr. vejárov a pod. 
Výrobcovia ponúkajú napr. dlaždice so 
schopnosťou optického klamu. Zaujímavé 
tvary dlažieb vznikajú pri ukladaní v ne-
pravidelných vzoroch a kombinácii farieb. 
Rovnaké  rozmery prvkov umožňujú kom-
binácie s inými typmi dlažieb. Farebnými 
pásmi možno olemovať napr. chodníky 
alebo farebne odlíšiť rôzne úrovne terénu 
pokrytého dlažbou. Betónové dlažby sa 
delia na maloplošné zámkové, veľkoplošné 
platne a špeciálne, napr. drenážne alebo 

zatrávňovacie dlažby. Moderné sú ekolo-
gické dlažby, ktoré umožňujú odtok vody 
priesakovými otvormi aj na nevyspádova-
nej dlažbe. Dažďová voda preniká do pod-
ložia cez drenážne dlaždice. Ako kamenná, 
tak aj betónová dlažba musí byť prispôso-
bená druhu prevádzky. Na pochôdzne po-
vrchy sa používa hrúbka dlažby 4 – 6 cm, 
na pojazdné plochy  8 – 10 cm.

Zámková dlažba a zatrávňovacia 
dlažba
Zámková dlažba vytvára pravidelný geo-
metrický vzor. Tvary dlaždíc umožňujú 
vzájomné spojenia, tzv. zamknutie, z čoho 
vznikol názov zámková dlažba. Je vhod-
ným funkčným a estetickým riešením pre 
príjazdové cesty ku garáži a pod. Podľa úče-
lu plochy, zaťaženia a únosnosti podložia 
sa zvolí spôsob ukladania a hrúbka dlažby. 

3  Farebne kontrastné riešenie materiálovo 

rôznych plôch – betónová dlažba, kamien- 

ky  - vytvára estetické exteriérové prostredie. 

4  Moderné technológie umožnili betónovej 

dlažbe získať rôzne formáty, farby a štruktúry 

povrchov.

5  Zatrávňovacia dlažba, používaná na parko-

vacie plochy, je odolná voči zaťaženiu vďaka 

svojej mriežkovanej konštrukcii dlaždíc.

6  Farebná a tvarová rozmanitosť zámkovej 

betónovej dlažby je veľkou prednosťou 

umožňujúcou vytvárať požadované efekty.

7  Presnosť tvarov pri zámkovej dlažbe, do-

konalé spôsoby spájania a zaujímavé vzory 

umožňujú vytvárať veľmi efektné plochy.

3
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Na autami trvalo zaťažované plochy sa dá-
vajú pojazdné zámkové dlaždice hrúbky 
cca 8 až 10 cm. Pre chodníky v záhrade sa 
však hodí viac iný typ, s nepravidelnými 
tvarmi, ktoré pôsobia prirodzenejšie. 
Špeciálnym druhom zámkovej dlažby je 
zatrávňovacia dlažba. Je odolná voči za-
ťaženiu vďaka svojej mriežkovanej kon-
štrukcii. Otvory môžu tvoriť až cca 40 
% plochy, vypĺňajú sa zeminou a trávou.
Môžu ostať aj bez vegetácie a vysypané 
preosiatym štrkom. Zatrávňovacia dlaž-
ba  sa kladie na príjazdové cesty, par-
kovacie miesta alebo rampy do garáží 
v suterénoch a všade tam, kde je síce po-
trebná spevnená plocha, ale pekne bude  
vyzerať i vegetácia. Zatrávňovacia dlažba 
sa často kombinuje so zámkovou, sú po-
dobné štruktúrou. Dlažba pôsobí veľmi 
esteticky.

KERAMICKÁ DLAŽBA 
V bezprostrednom okolí rodinného domu 
je najčastejšie vidieť keramickú dlažbu. Je 
veľmi obľúbeným materiálom vďaka svo-
jim úžitkovým a estetickým vlastnostiam, 
dlhej trvanlivosti a ľahkej údržbe. Nevýho-
dou je klzkosť za mokra. Najhoršie sú pre 
keramický materiál veľké teplotné výkyvy, 
voda, a to nielen dažďová, ale aj tlaková 
voda z podložia. Ak by presiakla do pod-
kladu, dôjde k poškodeniu dlaždíc pôso-
bením mrazu. Špárovacie hmoty majú byť 
pružné a pevné.

Keramická dlažba pre exteriér musí spĺňať 
kritéria na pevnosť v tlaku a ohybe, nasia-
kavosť, úplnú mrazuvzdornosť, odolnosť 
voči poveternostným vlyvom a chemiká-
liám a opotrebovaniu oderom. Keramika 
má vysokú pevnosť porovnateľnú napr. so 
žulou, takže je vhodná aj na plochy s veľ-
kým zaťažením. Základnou podmienkou 
použitia keramickej dlažby v exteriéri je jej 
mrazuvzdornosť.

V našich klimatických podmienkach mož-
no do exteriéru použiť len  nenasiakavé 
mrazuvzdorné dlaždice. Mrazuvzdornosť 
úzko súvisí s  nasiakavosťou  materiálu.  
V percentách vyjadruje rozdiel v hmotnos-
ti suchej a namočenej dlaždice. Čím je toto 
percento nižšie, tým je keramický črep 

odolnejší proti mrazu. Takúto vlastnosť 
majú hlavne slinuté keramické materiály 
v neglazovanom prevedení. Sú kvalitné, 
majú vysokú odolnosť črepu a minimálnu 
pórovitosť, ktorá zaručuje nízku nasiaka-
vosť, tým aj mrazuvzdornosť a dobrú čis-
titeľnosť. Glazované dlaždice nie sú vhod-
né, nakoľko mráz rýchlo poruší glazúru  
a dôjde k znehodnoteniu materiálu.

Nasiakavosť a mrazuvzdornosť sú v kata-
lógoch označené snehovou vločkou. Na-
siakavosť je uvedená v percentách. I keď  
za mrazuvzdorné sa pokladajú  keramické 
dlaždice s nasiakavosťou do 3 %, do exte-
riéru treba vyberať  mrazuvzdornú dlažbu 
s nasiakavosťou do max. 0,5 %. S nasia-
kavosťou veľmi úzko súvisí aj čistiteľnosť 
keramickej dlažby. Čím vyššia bude na-
siakavosť, tým ľahšie sa do pórov dostane 
špina, a dlaždice sa potom ťažšie udžiavajú 
čisté.

Veľmi dôležitou vlastnosťou je oderu- 
vzdornosť.  Predstavuje odolnosť kera-
mického materiálu voči mechanickému 
namáhaniu a opotrebovaniu, je označená  
PEI. V exteriéri dochádza k obrusovaniu 
povrchu keramiky v dôsledku pôsobenia 
piesku a štrku, ktorý sa dostane na tieto 
povrchy. Pri keramickej dlažbe v exteriéri 
musí byť oderuvzdornosť minimálne č.3, 
ak pôjde o dlažbu na balkóne alebo tera-
se, ale na chodníkoch a schodoch musí ísť  
o stupeň č.4 alebo 5.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou je protišmy-
kovosť. Treba vyberať výrobky s vyššou 
hodnotou protišmykovosti, býva označe-
ná R9 - R11 a so zdrsneným  povrchom. 
Neglazovaný povrch je vhodnejší ako 
glazovaný, ktorý je síce zvýhodnený pri 
údržbe, ale za mokra sa glazovaná dlažba 
stáva veľmi šmykľavou. Malou nevýhodou 
protišmykového povrchu sú väčšie problé-
my s čistením jej povrchu. Protišmyková 
dlažba je však  nevyhnutná všade tam, kde 
je možnosť šmyku na mokrej ploche, napr. 
terasy, bazén, balkón a pod.

Výber keramickej dlažby do exteriéru je 
síce trochu zúžený voči výberu do interié-
ru, a to vzhľadom na požadované kritériá,  
čo sa týka mrazuvzdornosti a nešmykľa-
vého povrchu, na trhu je ale naozaj veľká 
škála vzorov, farieb, tvarov a zvláštnych 

6

7
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zaujímavých povrchov. Niektoré sú aj na-
podobeninami prírodných materiálov. Sú-
časným trendom je vytváranie kombinácií 
viacerých rozmerových formátov a vkla-
danie ozdobných doplnkových prvkov. 
V každom prípade keramická dlažba by 
mala byť harmonicky zladená s exteriérom 
a fasádami domu. 

TEHLOVÁ DLAŽBA
Ide o tradičný prírodný stavebný materiál, 
ale vďaka modernej technológii má nové 
výhodnejšie vlastnosti. Tehlová dlažba je 
esteticky pôsobivá svojím prirodzeným 
vzhľadom a dobre sa udržiava. Pri poško-
dení stačí vymeniť tehlu. Používa sa v ex-
teriéri bez akýchkoľvek ďalších povrcho-
vých úprav na chodníky, záhradné úpravy, 
terasy, schody, príjazdové a odstavné  plo-
chy pre  osobné autá a pod. Dlažobné tehly 
majú rad výborných vlastností. Patrí k nim 
pevnosť v tlaku, malá obrusnosť, odolnosť 
voči posypovej soli, mrazu, farebná stá-
losť, odolnosť voči UV žiareniu, dlhá život-
nosť. Nezanedbateľnou výhodou je rýchle 
položenie do pieskového alebo maltového 
lôžka. Vďaka výbornej pevnosti v tlaku 
je vhodná aj na veľmi namáhané plochy, 
napr. príjazdové komunikácie. S drsným 
povrchom je tehla odolná voči pošmyknu-
tiu.

Dlažobné tehly ponúkajú širokú škálu 
výberu ‒ podľa účelu použitia, formátu, 
rozmerov, farebného odtieňa, povrchu  
nášľapnej plochy, ktorá môže byť hladká 
alebo drsná. Prirodzená farba tehly prí-
jemne ladí so zeleňou. Škála farebných 
odtieňov je na trhu ozaj široká od svetlých 
odtieňov cez tradičné tehlovočervené až 
po hnedú či tmavosivú.  Niektoré dlažob-
né tehly sa vyrábajú vo vyhotovení, ktoré  
opracovaním pripomína starú tehlu. Far-

bu dlažobnej plochy možno farebne zladiť 
s farbami fasád domu a iných drobných zá-
hradných prvkov a stavieb. Tehlová dlažba 
sa pekne vyníma napr. pri nízkom tehlo-
vom múriku. Tehlovú dlažbu je možné 
položiť v rôznych väzbách - vzoroch. Tieto 
väzby sú napr. klasická behúňová, rybino-
vá, diagonálna, bloková. Najčastejšie sa 
uplatňuje behúňová väzba, ktorá sa ľahko 
realizuje s oblúkmi či miernymi zakrive-
niami. Parketová väzba a tzv. holandská 
väzba sú veľmi efektné, ale tehly sú menej 
súdržné. Používajú sa na záhradné komu-
nikácie a terasy. Na príjadzové cesty sa  
používa rybinová diagonálna väzba s vy-
sokou pevnosťou. Sortiment farebných 
odtieňov v spojení s rozmanitými väzba-
mi vytvára širokú škálu možností vytvára-
nia  zaujímavých plôch. Tehlovú dlažbu je 
možné kombinovať aj s inými materiálmi, 
ako je kameň, drevo či betón. Možno ich 
vzájomne kombinovať a vytvárať rôzne 
väzby. 

DREVO AKO DLAŽBA
Krása dreva predstavuje trvalú inšpiráciu 
pre architektonické kreácie. Stále naras-
tajúca obľuba dreva v interiéri prenikla aj 
do exteriérov. Na terasách a pri bazénoch 
drevo už nie je zriedkavosťou. Najmä nové 
spôsoby spracovania a impregnácie dreva 
dodali tradičným domácim drevinám po-
trebné vlastnosti, vďaka ktorým môžu byť 
použité pre doposiaľ netradičné riešenia. 
Napríklad fínsky patent tepelnej úpravy 
dreva s povrchovou úpravou lakom alebo 
olejom umožňuje dosiahnuť také paramet-
re, ako majú exotické dreviny. Želanie  mať 
drevo na podlahách v exteriéri plnia však 
najmä exotické dreviny, ktoré sú z trópov 
zvyknuté na vlhké a slnečné prostredie.

Tropické exotické dreviny
Materiály z ďalekých tropických krajín roz-
širujú už aj na Slovensku škálu tradičných 
drevín. Stávajú sa módnym trendom hlav-
ne kvôli ich vlastnostiam, ktoré rozširujú 

8

9

10 11
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možnosti využitia dreva. Dnes sa na Slo-
vensko dováža mnoho druhov exotických 
drevín v rôznej podobe spracovania, od re-
ziva až po profilované dosky na „decking“.
Exteriérová podlaha z tropického dreva – 
decking je elegantná, estetická a s dlhou 
životnosťou, lebo sa robí z najtrvácnejších 
druhov exotických drevín. Po týchto po-
dlahovinách do exteriéru je v poslednom 
období zvýšený dopyt. Tvrdé tropické dre-
viny majú voči európskym drevinám veľa 
výhod. Takéto drevo je vhodné pre plochy 

okolo bazénov, na balkóny, na záhradné 
chodníky, terasy,  a pod.

Najčastejšie používanými tropickými dre-
vinami na exteriérové podlahy sú: Bangki-
rai, Massaranduba, Cumaru, Merbau, 
Angelim Pedra, IPE Lapacho, Tatajuba, 
Itauba, Garapa. 

Tropické dreviny majú vysokú prirodzenú 
odolnosť voči extrémnym poveternost- 
ným podmienkam, preto sa využívajú v ex-
teriéri. Rovnako sú odolné aj voči biologic-
ky agresívnemu prostrediu, a to spôsobuje 
ich vynikajúce fyzikálne vlastnosti, ako je 
napr. tvrdosť. Tie najtvrdšie z tropických 
drevín majú tvrdosť trikrát väčšiu ako dub.
Tropické dreviny sú ťažšie ako naše bežné 
dreviny, majú vyššiu hustotu, tým sú tvrd-
šie. S hustotou dreva má súvis aj vyššia 
tvarová a objemová stálosť. Táto vlastnosť 
má veľký význam, lebo pri použití také-
ho dreva dochádza k vytváraniu menších 
škár, ako pri bežných domácich drevinách. 
Tropické dreviny, napr. Bangkirai a Mas-
saranduba, majú výbornú odolnosť voči 
drevokazným hubám, hmyzu a práchni-
veniu. Veľmi dôležitou vlastnosťou týchto 
materiálov je nenáročná údržba, ktorá vy-
tvára podmienky pre veľmi široké využitie 
s dlhou životnosťou. Podlaha z tropickej 
dreviny má trvanlivosť asi 25 rokov. Im-
pregnácia tohto dreva nie je nutná, robí sa 
iba v tom prípade, ak treba zmeniť alebo 

uchovať farebný odtieň. Farebnosť tro-
pických drevín je vlastnosť, ktorá je ne-
prehliadnuteľná. Exotické dreviny majú 
väčšinou tmavú farbu od červenohnedej 
po hnedočiernu, ale existujú dreviny aj 
fialové či výrazne žlté. Drevo Bangkirai má
farbu od svetlohnedej po bordovohnedú, 
niekedy žltohnedú. Drevo Massaranduba 
má veľmi efektnú červenú až červenohne-
dú farbu, prevažne je však bordovohne-
dé. Pôsobením poveternostných vplyvov 
sa môže meniť na tmavohnedé až čierne. 
Tatajuba má svetlú žltkavú farbu, postup-
ne tmavne do gaštanovo hnedej. Rezivo 
z dreviny Itauba je žltej až žltohnedej far-
by, ale môže zmeniť farbu na tmavohnedú. 
Aby sa udržala farba dreva pekná a svieža 
aj po viacerých rokoch, treba drevo ošetriť 
olejom raz alebo dvakrát do roka.

Plast a drevo v jednom
Ako materiál budúcnosti je označova-
ný  nový kompozitný materiál Twinson.
Vyrába sa zlúčením borovicového dreva a 
umelého polyméru. Sú v ňom spojené vý-
hodné vlastnosti oboch materiálov. Vyso-
kú pevnosť aj príjemný prirodzený vzhľad 
prebral z dreva. Z PVC má vlastnosti ako 
vodovzdornosť a odolnosť voči hnilobe. 
Takýto materiál má výhodu v tom, že sa 
na ňom netvorí mach a nešedivie. Vďaka 
svojmu zvláštnemu povrchu sa ani za daž-
ďa nešmýka. Má nízku nasiakavosť, ne-
krúti sa, zachováva si stály vzhľad a tvar. 
Výhodou je aj jednoduchá  montáž a ľahká  
údržba, stačí prúd vody. Vyrába sa vo via-
cerých farebných odtieňoch. 

Možno ho aplikovať na malé i väčšie plo-
chy podľa želania, napr. terasy, chodníky, 
balkóny či okraje bazénov. Jednotlivé prv-
ky možno kombinovať a vytvárať tak poža-
dované tvary a vzory.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Ústav architektúry obytných a občianskych bu-

dov, FA STU, Bratislava

Foto: archív autora

8  Klasická parketová väzba tehlovej dlažby 

sa používa často na záhradné komunikácie 

a terasy.

9  Tvrdé tropické dreviny vďaka svojim 

vynikajúcim fyzickým a estetickým vlastnos-

tiam nachádzajú uplatnenie pri riešení  napr. 

záhradných terás.

10 Exteriérové schody riešené z krásneho 

exotického dreva Bangkirai.

11  Plochy z rôznych materiálov –  drevo 

a kameň – vytvárajú harmonické a efektné  

prepojenie.

12  Vzájomná kombinácia línií a rozmerov  

prvkov z exotického dreva vytvára esteticky 

veľmi pôsobivú súčasť riešenia záhradných 

priestorov. 
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Oleje pre záhradnú techniku
MOGUL ALFA 4T
SAE 10W-30, ACEA A3/B3, API SL/CF

Celoročný motorový olej pre vyso-
kootáčkové štvortaktné benzínové  
a naftové motory záhradnej, poľ-
nohospodárskej a stavebnej tech-
niky (motorové kosačky, záhrad-
né traktory a ridery, snehové frézy, 
malotraktory, elektrocentrály, vib-
račné ubíjačky, motorové čerpad-
lá apod.).

MOGUL ALFA
SAE 30, ACEA A3/B3, API SJ/CF

Motorový olej pre vysokootáčkové 
štvortaktné benzínové a naftové 
motory záhradnej, poľnohospo-
dárskej a stavebnej techniky, ktoré 
vyžadujú použitie jednostupňové-
ho oleja - SAE 30.

MOGUL ALFA 2T
API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, TISI

Polosyntetický motorový olej so zníženou dymivosťou. Olej je určený pre vysokootáčkové 
dvojtaktné motory (motorové píly, krovinorezy, vyžínače, poľnohospodárske mechanizácie 
a i.), ktoré sa mažú zmesou oleja s benzínom alebo pomocou dávkovacieho čerpadla. Olej, ktorý 
je vyrobený s riediacou zložkou a tzv. PIB, eliminuje zanášanie zapaľovacích sviečok a spaľovacie-
ho priestoru. S palivom sa mieša obvykle v pomere 1:50 alebo podľa odporúčania výrobcu motora. 
Používa sa celoročne. Olej je červeno sfarbený.

MOGUL ALFA BIO
ISO VG 68

Biologicky ľahko rozložiteľný olej je 
určený hlavne na mazanie vysoko 
namáhaných rýchlobežných reťazí 
všetkých motorových píl vrátane 
píl elektrických s výraznou ochra-
nou proti opotrebeniu. Spĺňa 
požiadavku „Zákona o lesoch“                         
č. 326/2005 Zb. a súvisiacich na-
riadení na biologickú rozložiteľno-
sť. Obsahuje špeciálnu priľnavost-
nú prísadu.

MOGUL ALFA HOBBY
ISO VG 100

Olej je určený hlavne na stratové 
mazanie vysoko namáhaných re-
ťazí, čapov, kĺbov, prítlačných a vo-
diacich prvkov žacích lištových kôs 
a nielen ich, s výraznou ochranou 
proti opotrebeniu. Obsahuje špe-
ciálnu priľnavostnú prísadu.

MOGUL SLOVAKIA, s.r.o., tel.: 047 / 433 0917, mogul@mogul.sk www.mogul.sk
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Mazacie oleje pre mobilné stroje sa zjednodušene označujú ako 
oleje automobilové, ale rozsah ich aplikácie sa zďaleka neobme-
zuje len na mazanie motorov úžitkových vozidiel. Kľúčovú úlohu 
hrajú i pri údržbe poľnohospodárskej, záhradkárskej a lesníckej 
techniky. „Ošetrenie tohto strojného zariadenia je viac než ak-
tuálne práve na prahu záhradkárskej sezóny,“ upozorňuje Luboš 
Krejčík, odborník v oblasti mazív.

Volejárskom priemysle panuje silná 
konkurencia. Spoločnosť PARA-
MO, ktorá vyrába vyše stopäťde-

siat druhov olejov, preto citlivo reaguje na 
spoločenský trend. „Hlavné slovo majú zá-
kazníci, ktorí pri kúpe oleja stále viac pre-
ferujú úspornosť a šetrnosť k životnému 
prostrediu. Napríklad výrobok MOGUL 
ALFA BIO je založený na kvalitných biolo-
gicky odbúrateľných olejoch a zušľachťujú-
cich prísadách. Tento olej je určený hlavne 
na mazanie silno namáhaných rýchlobež-
ných reťazí všetkých motorových píl vráta-
ne elektrických s výraznou ochranou proti 
opotrebeniu. Olej bol testovaný a odporú-
čaný i významným výrobcom motorových 

píl,“ podotýka Luboš Krejčík. Užívatelia 
záhradnej a poľnohospodárskej techniky 
s vysokootáčkovými štvordobými benzi-
novými a naftovými motormi, vyžadujúci-
mi použitie celoročného motorového oleja, 
sa môžu spoľahnúť na MOGUL ALFA 4T. 
V prípade malej záhradnej a poľnohospo-
dárskej techniky, ktorá potrebuje jedno-
stupňový motorový olej, je tou správnou 
voľbou MOGUL ALFA. Veľmi dobrú ochra-
nu proti opotrebeniu pre všetky druhy 
stratového mazania vysoko namáhaných 
reťazí, čapov, kĺbov a pod. zaistí MOGUL 
ALFA HOBBY. Najlepšie ošetrenie vysoko 
tepelne zaťaženým dvojdobým motorom 
reťazových píl, krovinorezov či vyžínačov 

poskytnú polosyntetické oleje MOGUL 
TSF či MOGUL ALFA 2T. Plastické mazivo 
MOGUL LA 2 je potom vhodné na maza-
nie klzných i valivých uložení mobilných 
strojov.

PARAMO ponúka zákazníkom olej tiež pre 
naftové motory, mechanické prevody, hyd-
raulické systémy a mokré brzdy moder-
ných traktorov MOGUL TRAKTOL STOU 
a na mazanie ozubených prevodov, hydro-
statických sústav, mokrých diskových bŕzd 
MOGUL TRAKTOL UTTO.

Na výrobu mazív je nutné použiť vysoko 
kvalitné základové oleje a zušľachtiť ich 
prísadami od renomovaných svetových 
firiem, nevyhnutné je i moderné výrobné 
zariadenie s automatickým riadením tech-
nologického procesu. Pre ten účel PARA-
MO vlastní vysoko fundovaný výskum. 
Vývoj nových formulácií mazív zaisťuje, 
že mazacie prostriedky MOGUL spĺňajú 
požiadavky popredných výrobcov tech-
niky. Uvedené výrobky je možné zakúpiť 
v distribučných skladoch spoločnosti MO-
GUL SLOVAKIA a u zmluvných predajcov 
zn. MOGUL. Viac informácií získate aj na 
www.mogul.sk.

Reko z materiálov Mogul Slovakia

Foto: Mogul Slovakia, TDX a archív redakcie

Oleje pre záhradnú, lesnú 
a poľnohospodársku techniku
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mocou prekvapkávača pripravíte viac kávy 
naraz. V prekvapkávači sú zrnká pomleté 
a následne zalievané horúcou vodou, ktorá 
potom odteká do kanvice. Neoddeliteľnou 
súčasťou prekvapkávača je filter. Filtre roz-
lišujeme na dva typy, filter papierový a tzv.
permanentné sitko. Pri použití papierové-
ho filtra musí byť káva zomletá najemno,
papierový filter je nutné vymeniť po kaž-
dom použití. Permanentné sitko vyžaduje 
zomletie kávy nahrubo a po každom pou-
žití ho musíte vyčistiť.

Kombinované prístroje sú vhodné skôr do 
reštaurácií či kaviarní. Najmä vďaka ich 
množstvu funkcií, pomocou ktorých vedia 
vyrobiť veľa druhov kávy ako cappucinno 
alebo latté a predovšetkým kvôli ich veľ-
kým rozmerom, ktoré sa príliš nehodia do 
obyčajných kuchýň.

Automatický alebo manuálny 
kávovar?
Automatické kávovary sa o všetko posta-
rajú za vás. Stačí stlačiť príslušné tlačidlo  
a čerstvá káva je na svete. Na automate iste 

Máte radi kvalitné espresso s bohatou penou alias crémou? Kávu ako z kaviarne si môžete vy-
chutnať v pohodlí aj u vás doma. Záleží však na výbere kvalitného kávovaru ale aj samotnej kávy. 
V tejto otázke vám poradí špecialista na kávu Roman Soviar.

Espresso kávovar ocenia hlavne mi-
lovníci aromatickej a silnej kávy. 
Tento prístroj pracuje pomocou 

vysokého tlaku vodnej pary. Nie každý ká-
vovar však spĺňa podmienky na prípravu 
kvalitného espressa. Poradíme vám ako si 
vybrať ten správny.

Espresso je prístroj vhodný najmä pre 
milovníkov dobrej kávy. Ak je pre vás pi-
tie kávy gurmánskym pôžitkom, zvoľte 
tento typ kávovaru. Na tomto prístroji 
nie je káva zalievaná vodou, ale stlačenou 
vodnou parou. Vďaka tomu nie je z kávy 
vyluhovaných toľko horkých látok a káva 
je tak veľmi aromatická a hustá. Ak chce-
te pôžitok z pitia kávy ešte zvýšiť, kúpte 
si kávovar so zabudovaným mlynčekom. 
Ten vám umožní zvoliť vlastné dávkovanie  
a vyrobiť si tak kávu skutočne čerstvú  
a podľa vlastného gusta.

Prekvapkávač ocenia najmä tí, ktorí bez 
kávy nemôžu fungovať. Pomocou prekvap-
kávača totiž vyrobíte kávu jemnejšej chuti 
a arómy. Nespornou výhodu je aj to, že po-

u vás doma



oceníte takmer nulovú potrebu údržby 
a čistenia. S týmito funkciami samozrejme 
súvisí vyššia cena týchto prístrojov.

Pákové alebo manuálne kávovary vyžadu-
jú trochu vašej spolupráce. Na tomto type 
je potrebné naplniť páku kávou, utlačiť ju, 
vložiť späť a spustiť. Tento typ tiež vyža-
duje, aby ste príprave kávy aspoň trochu 
rozumeli, pretože výsledná chuť veľmi zá-
leží na tom, ako bola káva pripravená.

Kapsule alebo mletá káva?
Pokiaľ sa rozhodnete ísť cestou maximál-
neho komfortu, zamerajte sa na prístroje 
schopné pracovať s porciovanou kávou, 
sú to tzv. PODy a kávové kapsule. Kávo-
vé kapsule zväčša obsahujú jednu porciu 
kávy, ktorá sa hneď po naplnení hermetic-
ky uzavrie. Záruka čerstvosti je teda  do-
konalá. Príprava kávy z týchto kapsulí je 
oveľa pohodlnejšia  a tiež čistejšia. Tento 
variant so sebou nesie vyššie náklady na 
jednu porciu, výmenou za záruku vždy 
čerstvej kávy a pohodlia. 

Čo si ešte všímať?
Automatické kávovary, ako sám názov vy-
povedá, pracujú úplne automaticky. Tieto 
prístroje majú zabudovaný mlynček, ktorý 
sám zomelie kávu. Vďaka tejto funkcii je 
výsledná káva skutočne čerstvá a má výraz-
nú arómu. Zrnková káva totiž udrží arómu 
oveľa dlhšie než káva mletá. Ak sa mletá 
káva dobre neskladuje, veľmi skoro stráca 
arómu. V ďalšej fáze automat kávu utlačí, 
sparí a zbaví sa kávového odpadu. Vy si tak 
môžete vychutnať naozaj dobrú kávu a ne-
musíte rozmýšľať nad tým, že budete ešte 
musieť kávovar vyčistiť, pretože automa-
tické kávovary sú vybavené samočistiacim 
programom.
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Táto starosť vám neodpadne v prípade 
pákového prístroja. To je jedna z nevýhod 
manuálnych prístrojov. Kávový odpad mu-
síte po každom použití odstrániť a páku 
vyčistiť. Za ďalšiu nevýhodu týchto kávo-
varov sa považuje to, že ak používate už 
zomletú kávu, nikdy nevyrobíte takú chut-
nú a aromatickú kávu. Mletá káva veľmi 
rýchlo stráca svoju arómu. Riešením môže 
byť vákuové skladovanie alebo mlynček na 
kávu. Ak máte mlynček, môžete si kávu 
sami namlieť a výsledok potom naozaj 
bude stáť za to. Takže aj v pákovom kávo-
vare sa dá pripraviť výborná káva, chce to 
len trochu viac námahy.

TLAK ‒ Ak chcete pripraviť kvalitné es-
presso, mal by sa tlak v domácich kávo-
varoch pohybovať okolo 15 bar. Čokoľvek  
s tlakom pod 9 bar nemusí spĺňať pod-
mienky pre prípravu kvalitnej espresso 
kávy. 

PARNÁ TRYSKA – Vďaka nej je možné na-
peniť mlieko na cappuccino či iné horúce 
nápoje.

PRÍKON – POD kapsula, to je porcia kávy 
zlisovaná do filtračného papiera. Nemu-
sí ísť len o klasické espresso, ale v týchto 
kapsuliach môžete mať presne namieša-
nú kávu na prípravu latté alebo capucin-
na. Všeobecne sa však nedá povedať, či je 
lepšia mletá káva alebo kapsula. Dá sa len 
zaručiť, že výroba z mletej kávy vás vyjde 
oveľa lacnejšie. POD kapsule sa dajú pou-
žívať ako v štandardných kávovaroch, tak 
aj v kávovaroch určených len pre tieto kap-
sule. Pri výbere dajte pozor na to, že určitý 
typ takéhoto kávovaru vie pracovať len s 
určitým typom kapsúl. Tento parameter 
ovplyvňuje rýchlosť ohrevu. Platí tu jed-
noduchá rovnica: čím väčší príkon, tým 
väčšia rýchlosť ohrevu.

ĽAHKÁ MANIPULÁCIA A OB-
SLUHA  – Čím jednoduchšia 
manipulácia, tým je vyšší váš 
osobný komfort. Nakoniec si 
aj vyššiu investíciu do kávo-

varu budete pochvaľovať. 

OHRIEVAČ ŠÁLOK – 
Ako pravý kávičkár urči-
te oceníte túto pridanú 
funkciu kávovarov.

SERVIS – Dôležitá je aj dostupnosť ser-
visu, mali by ste sa informovať, kam je 
nutné kávovar zaslať v prípade technickej 
poruchy. 

DIZAJN – Ten je samozrejme na vás, no 
dajte si pozor, nie vždy oku lahodiaci di-
zajn zabezpečí dobrú kávu.

Príkon nie je dôležitým parametrom. Men-
ší či väčší príkon nijako neovplyvní kvalitu 
kávy, ale len rýchlosť ohrevu. Ak kupujete 
kávovar len na domáce využitie, nemusíte 
nad príkonom príliš uvažovať. Ak chcete 
mať kávu uvarenú čo najrýchlejšie, potom 
vždy zvoľte čo najvyšší príkon.

LAVAZZA doma či v práci
Svetoznáma firma LAVAZZA, najobľúbe-
nejšia káva v Taliansku, vyvinula profesi-
onálne kávovary pre využitie u vás doma 
či v práci. LavAzza BLUE je označenie pre 
inovatívny a jednoduchý koncept prípravy 
porciovanej kávy, ktorého výsledkom je 
espresso, na aké sme zvyknutí z najlep-
ších kaviarní. Obsluha kávovaru je pritom 
veľmi jednoduchá a príprava obľúbeného 
nápoja rýchla.

Lavazza ako prvá firma na svete vyvinu-
la kávovú kapsulu, ktorá dokonale chráni 
kávu pred vzduchom, svetlom a vlhkom. 
Vďaka vákuovo balenej porcii kávy v kap-
sule je káva vždy konštantnej kvality, plná 
arómy a s bohatou crémou, bez ohľadu na 
to, či kávu na stroji pripravujete často, ale-
bo len občas. 

Obsluha kávovaru
Obsluha týchto prístrojov je veľmi jed-
noduchá. Stačí len zapnúť kávovar, mať 
v ňom dostatok vody a vsunúť do podáva-
ča kapsulu kávy. Výsledok je vždy zaruče-
ný. Údržba si okrem umytia vyberateľného 
zásobníka kapsúl nevyžaduje nič iné.  

Pravé talianske cappuccino alebo iný 
mliečny kávový či čokoládový nápoj si veľ-
mi ľahko pripravíte za pomoci naparovacej 
dýzy, ktorá vám mlieko kvalitne a rýchlo 
napení.  Sami si tak môžete ako profesio-
nál kvalitne pripraviť jednu  z vašich obľú-
bených kávových špecialít. 



  LAVAZZA BLUE Guzzini 

Majiteľ takéhoto kávovaru sa môže tešiť na príjemné chvíle strávené pri pití pravého 
talianského espressa a určite každého poteší aj cena kávovaru. Kávovar je pre zákazníka 
k dispozícii v 4 farebných variáciách - slonovinová, biela, oranžová a červená. LB GUZZINI 
je manuálny kávovar vhodný do domácnosti. Súčasťou kávovaru je naparovacia dýza na 
spenenie mlieka pre prípravu cappuccina alebo latte a páka na prípravu kávy. Kávovar 
má odnímateľnú nádržku na vodu s obsahom 1300 ml, tlak 20 barov a príkon 860 W.

Cena: 338,18 €

Kávové kapsule
LavAzza BLUE ponúka široký sortiment 
rôznych zmesí kávy, ktoré dokážu uspo-
kojiť  aj tých najnáročnejších konzumen-
tov kávy. Doma alebo v práci si teda ľahko 
pripravíte svoj obľúbený nápoj, od pravé-
ho silného aromatického espressa, peni-
vého cappuccina až po zložitejšie receptú-
ry prípadne aj z bezkofeínovej kávy. 

BLUE Espresso Dolce 

Sladká espresso káva s hustou a pretrváva- 
júcou penou. 100% arabika z Brazílie  

a Strednej Ameriky. Na prípravu malého  
a stredného espressa.

BLUE Decaffeinato 

Vynikajúce krémové espresso bez kofeínu. 
100% arabika z Brazílie a Strednej Ameriky. 
Na prípravu malého a stredného espressa.

Kde si kúpiť kávovar a kapsule 
LavAzza BLUE
Stačí ak si kávovar alebo kapsule objedná-
te v internetovom obchode www.elavazza.
sk alebo mailom na adrese info@lavazza-
blue.sk. Kapsule na prípravu espressa vám 
budú doručené priamo domov už do 24 
hodín. 

Kávovary LAVAZZA BLUE
Na výber máte z niekoľkých dizajnér-
skych kúskov kávovarov. Modely kávova-
rov sú vyrobené vo viacerých farebných 
prevedeniach, stačí si len vybrať, ktoré by 
sa hodilo do vášho interiéru. Spoločnosť 
Lavazza má priamo v Bratislave servis, 
ktorý je vám neustále k dispozícii. 

LAVAZZA BLUE LB850 CHIARA  

Kávovar LB 850 CHIARA využíva kapsulový 
systém Lavazza Blue, má vylepšený oblý tvar 
bez ostrých hrán, praktické miesto na ohrev 
šálok a transparentnú nádobku na vodu. To 
sú len niektoré z dizajnových prvkov, ktoré 
uspokojujú estetické a praktické nároky po-
užívateľov. Tento dizajnový kávovar Lavazza 
je absolútnou novinkou na slovenskom trhu. 
Kávovar má odnímateľnú nádržku na vodu 
s obsahom 2500 ml, tlak 15 barov a príkon 
850 W.

Cena: 250,08€

BLUE Espresso Intenso  

Vynikajúce krémové espresso. 50% arabika 
z Brazílie a Strednej Ameriky a 50% robus-

ta z Indonézie. Na prípravu malého  
a stredného espressa.

BLUE Espresso Ricco 

Husté, bohaté espresso s čokoládovou 
arómou. 40% arabika z Brazílie a Strednej 

Ameriky a 60% robusta z Ázie. Na prípravu 
malého a stredného espressa.
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BLUE Espresso Amabile

Bohaté espresso s čokoládovou a pretrvá-
vajúcou arómou. 50% arabika z Brazílie  

a Strednej Ameriky a 50% robusta z Ázie. 
Na prípravu veľkého a stredného espressa.

BLUE Espresso Delicato

Krémové espresso s hustou  
a pretrvávajúcou penou. 100% arabika  

z Brazílie a Strednej Ameriky. Na prípravu 
veľkého a stredného espressa.

Reko z materiálov CORNER SK 
Foto: CORNER SK 

LAVAZZA BLUE LB1000 BLUE Famiglia   

Kapsulový poloautomat pre prípravu espressa vybavený napeňovacou tryskou na 
mlieko je veľmi kompaktný, jednoduchý na obsluhu. Pri každej príležitosti je možné 
očakávať jedinečnú kvalitu plnú bohatej chuti a sýtej vône kávy, ktorú môžete do-
plniť jemne speneným mliekom. Je ideálnym riešením pre prípravu kávy z viacerých 
druhov zŕn, vrátane bezkofeínovej kávy. Kávovar má odnímateľnú nádržku na vodu 
s obsahom 1400 ml, tlak 15 barov a príkon 1050 W.

Cena: 607,87 €

BLUE Espresso Caffe Crema Gusto Dolce
 

Sladká krémová espresso káva s hustou  
a pretrvávajúcou penou. 100% arabika  

z Brazílie a Strednej Ameriky. Na prípravu 
veľkého a stredného espressa.
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V priebehu dvoch desaťročí vybudovali Ostrožovičovci z malej 
rodinnej firmičky stabilné vinárstvo s 20-ročnou tradíciou  
a s celým zázemím pre výrobu vína, ale aj možnosťami pre 
vaše cesty za vínom a relaxom. 

Osemhektárový areál, v ktorom 
majú sídlo, je plný zelene a dáva 
príležitosti rôznym aktivitám a re-

laxu. Tokajský dom vo Veľkej Tŕni s vínnou 
sálou pre 40 osôb je čarovným miestom, 
kde môžete usporiadať firemné školenia,
semináre alebo teambuildingy. Kvalitné 
audiovizuálne zariadenie, ozvučenie aj 
plátno patrí k výbave vínnej sály. Pokiaľ 
by ste potrebovali trocha pohybu, môžete 
sa presunúť len zopár metrov na firemné
golfové odpalisko a potrénovať odpaly.  Aj 
iné športové aktivity, ako petangue, gulič-
ky alebo bicykle, sú pre záujemcov k dispo-
zícii. V lete iste poteší vyhrievaný bazén, 
ktorý je prístupný všetkým ubytovaným 
hosťom. Keď sa rozhodnete, že nastal ten 
správny čas, môžete vstúpiť do miest, kde 
slnko ukrýva svoje tajomstvá. Do pravej 
tokajskej pivnice. Keď zdoláte 80 schodov, 
v hĺbke 13 metrov pod zemou objavíte iný 
svet...

Čas sa zrazu zastaví a vy, v tichej tme 
osvetlenej len plamienkami sviečok, mô-
žete vnímať čaro vôní a chutí rôznych roč-
níkov. Súdky sú plné starých vín, ale máte 

Tokajský 
dom miesto, kam slnko 

skrylo svoje tajomstvá
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možnosť ochutnať aj tie mladé, bujaré. 
Pol kilometra chodbičiek a chodieb, tri de-
gustačné miestnosti a archív s množstvom 
vzácnych, plesňou obrastených fliaš, sú
ozajstným zážitkom. Keby vás ochutnávka 
vín unavila, môžete zložiť hlavu v jednej  
z vinárskych izieb, plne vybavených mo-
dernými prvkami, ako sú TV, satelit, WIFI, 
minibar a podobne. Určite však nepôjdete 
späť hladní! Šikovné tokajské žienky vám 
pripravia domácu polievočku alebo kačky 
s lokšami. Iste nebude chýbať ani múčnik 
so starostlivo vybraným vínom z vlastnej 
produkcie.

Ostrožovičovci obhospodarujú 55 hektá-
rov vlastných vinohradov a každoročne 
skúšajú novinky. V ich portfóliu nájdete 

prvé ľadové víno z Tokaja, krásne sla-
mové cuvée, ktoré zberá medaily po 
svete, ale aj reduktívne, svieže, mladé 
vína na „robotný deň“, ako hovorí Jaro 
Ostrožovič. Isté je, že u Ostrožovičov-
cov vo Veľkej Tŕni je čo vidieť, chutnať 
aj prežiť. Fotky sú síce krásne, ale vidieť 
na vlastné oči a cítiť na vlastnú chuť je 
oveľa lepšie. Nechajte sa pozvať do krá-
ľovstva Ostrožovičovcov vo Veľkej Tŕni 
celoročne. Víno je totiž ich život.

Reko v spolupráci s J & J Ostrožovič

Foto: J & J Ostrožovič
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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                                                        
Označte číslo, od ktorého vám bude zaslané predplatné časopisu    

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.

Predplaťte si DOM a BÝVANIE a vyhrajte!

 1   2   3    4 

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 

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

Staňte sa predplatiteľom a vyhrajte. Každý, kto si predplatí alebo predĺži predplatné, bude zaradený do zlosova-
nia v ďalšom kole predplatiteľskej súťaže. 

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

1. cena: 2x vstupenku Aqua Gold Paket do Aquaparku Tatralandia a 2x darčekový poukaz Relaxačnej školy Monada   
                  získava Evka, Peter Švarc, Bojnice  
 
2. cena: 4x darčekový poukaz Relaxačnej školy Monada získava Mariana Potočná, Vrútky

3. cena: 2x darčekový poukaz Relaxačnej školy Monada získava  Dušan Hazucha jr., Stará Turá  

Výhercom predplatiteľskej súťaže úprimne gratulujeme a veríme, že ich výhra poteší. 

Ďakujeme všetkým za dôveru a záujem o predplatné časopisu DOM a BÝVANIE. Ďakujeme hlavne tým, ktorí zaslali ob-
jednávku predplatného, avšak neboli vylosovaní. Pevne veríme, že nám zostanete verní a že nielen v tomto roku, ale aj 
v budúcnosti nájdete v časopise inšpiráciu a zaujímavé informácie, ktoré využijete pri zveľaďovaní vášho bývania. 



KUCHYNE INDIVIDUALISTOV
Ballerina Küchen predstavuje najlepšie spojenie nemeckej kvality s vrodeným zmyslom pre detail  
a precíznosť. Našim klientom ponúkame viac, než iní. Špeciálne materiály, ako sklo či bridlica, špičková 
technika a jedinečný dizajn nás radí medzi špičkových nemeckých výrobcov.

Ponúkame serióznu, dlhodobú spoluprácu solídnym, zavedeným kuchynským  
a interiérovým štúdiám pre exkluzívne zastúpenie značky Ballerina Küchen v regióne.

- nekompromisná kvalita, top dizajn, garancia 5 rokov 
- zrejme vôbec najširšia programová ponuka na trhu 
- dodávka už od 3 týždňov (umelé povrchy)

- korpus zvonka i vo vnútri štandardne v dekore 
- rastrový systém s jednotným priebehom línií 
- bezúchytková rada (korpus 780mm)

NITRA - Nábytok u Brucknera
Farská 17,  tel.: +421 911 80 80 79
kuchyne@bruckner.sk   

PRIEVIDZA - PEGAS studio, s.r.o.  
Šumperská 50, tel.: +421 911 65 03 33 
info@pegasstudio.sk, www.pegasstudio.sk
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