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Prečo obyčajný, keď 
ľahko môže byť exkluzívny
Vďaka strešným oknám môžete vytvoriť z vášho bungalovu exkluzívne
bývanie, dokonale presvetlené denným svetlom aj uprostred dispozície.
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Ponúkame ochranu proti 
vlámaniu: Bezpečné okná!

Vlámanie zvyčajne trvá len pár minút. Hlavné vstupy 
do budov sú okná a dvere. Preto by ste sa s nami mali 
porozprávať o zabezpečení. Ako experti na okná vieme, 
aké zlepšenie možno dosiahnuť. Ukážeme vám, 
ako na to. Máte otázky?
Zavolajte, napíšte alebo navštívte naše 
predvádzacie priestory.

www.trocal.sk
člen projektu idealneokna.sk

88+
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Svet pomaly zahaľuje leto a jeho biela farba, na ktorú sa zachytávajú všetky príjemné chute, 
zvuky a vône. Vytvára priestor pre pohyb, zážitky, objavovanie, iný svet. Živé leto nás vedie 
k slnku a jeho rytmu, k vzácnym pohľadom.

V novom svetle vnímame aj vlastné bývanie. Teraz je ten správny čas, aby sme zo svojho 
príbytku spravili jedinečné miesto, ktoré bude v dokonalej harmónii s atmosférou okolité-
ho prostredia, kde sa budú všetky letné zážitky príjemne meniť na spomienky. Často stačí 
detail, malá úprava, ktorá dodá bývaniu vlastný charakter.

Nové vydanie časopisu Dom a Bývanie vás oboznámi s najnovšími možnosťami bezstarost-
ného bývania, poradí, vysvetlí, inšpiruje. Prinášame vám články plné noviniek a informácií, 
vďaka ktorým budete môcť bývať v súlade so svojimi predstavami aj s dynamickým svetom 
okolo vás.

Prajeme vám príjemné čítanie.
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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.

- 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

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

TRNAVA  -  ART-TON
Paulínska 20, tel./fax: +421 335 512 849
kastudio@stonline.sk

POPRAD - Inspire Design
Velické nám. 1187/40, tel.: +421 911 260 221
daniel@inspiredesign.sk
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Rodinný dom 
s vlastnou tvárou
Dom sa nachádza na okraji zastavaného územia mesta Sliač. Napriek tomu je dobre prístupný 
z centra mesta. Problémom pri tvorbe architektonického návrhu domu bolo stanovisko mesta, 
ktoré, s odvolaním sa na platný územný plán mesta, nepovolilo výstavbu domu s pôvodne 
zamýšľanou plochou strechou, podmienkou bola strecha sedlová. 
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Vzniklo tak zastrešenie s nízkym 
sklonom, ktoré sa ponúklo ako plo-
cha pre titánzinkovú krytinu s vy-

sokou estetickou hodnotou. V spolupráci 
s kvalitne prevedenou a presnou remesel-
nou prácou je výsledok vynikajúci. Titán-
zinok ako materiál sa používa pomerne 
často, najmä pre jeho vysokú trvácnosť  
a nízke nároky na údržbu, čo bola pod-
mienka zo strany klienta aj pri plánovaní 
tohto domu. Využili sme jeho prítomnosť 
a nechali sme ho zaznieť aj na fasádach 
ako pohladový materiál. Dostal sa do prí-
jemného kontrastu s lícovou tehlou, ktorý 
sme doplnili o nevtieravú farbu príbuznú 
sivej, ktorú si vybrala staviteľka.

Majitelia sú naozaj nároční klienti. Od za-
čiatku mali predstavu o tom, ako sa budú  

Architekti: Ing.arch. Tomáš Sobota, Ing. arch. 

Jozef Frtús, Banská Bystrica 

Klient: súkromný investor, Sliač 

Klampiarske práce: Miroslav Kartík, Banská 

Bystrica 

Systém: strecha, dvojitá stojatá drážka, fasá-

da, uhlová stojatá drážka
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v dome pohybovať, čo chcú kde mať. Skúse-
nosti mali už zo svojho pôvodného domu, 
a preto sa chceli vyhnúť takým riešeniam, 
ktoré nevyhovujú. Staviteľka mala požia-
davky na dispozičné riešenie a pospájanie 
miestností, a to všetko bolo potrebné pri-
spôsobiť orientácii na svetové strany a da-
nostiam parcely. Hľadali sme prevádzko- 
vé vzťahy také, aké klienti požadovali, čo  
v podmienkach danej parcely (vstup zo zá-
padu, veľkosť parcely a pod. ) nebolo jed-
noduché.

Hmota domu je poskladaná z troch sa-
mostatných častí: garáž s prístreškom pre 
parkovanie, hlavná obytná časť domu s 
poschodím a bazén. Dom je nielen moder-
ne architektonicky riešený, ale využíva aj 
moderné technológie. Koncipovaný je ako 
nízkoenergetický dom s tepelnými čer-
padlami vzduch – voda.

Vždy som považoval za dôležitý výsledok, 
no nielen po stránke architektonickej, ale 
aj po stránke praktickej a užívateľskej. 
Je preto najväčším zadosťučinením, keď 
klient po prvých rokoch užívania stavby 
vyjadrí spokojnosť.

Ing. arch. Tomáš Sobota

Foto: Paťo Safko



Baumit Nanopor
Investujte do budúcnosti!
Baumit Nanopor je inováciou v oblasti fasádnych omietok a farieb.

Vďaka silám prírody má Baumit Nanopor samočistiace vlastnosti. Pôsobením dažďa, 
vetra a slnka sa uvoľňujú z povrchu fasády čiastočky špiny a prachu, ale tiež organické prvky, 
ako napríklad riasy a huby. Hladká a homogénna povrchová štruktúra v mikroskopickej oblasti
zamedzuje už v počiatku uchytenie častíc špiny na povrchu fasády. Vaša fasáda tak zostane
dvojnásobne dlho čistá a krásna. Biela zostane dlhšie bielou a vaša fasáda si zachová dlhšie svoju
žiarivú farbu.

Skutočne to funguje, opýtajte sa vášho odborného poradcu!

Samočistiace 
fasádne produkty

Baumit
Nanopor 

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

210x280:Nanopor 210x280  27.2.2009  9:57  Stránka 1
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Úverová novinka, 
ktorá vás nezruinuje

Dopady svetovej krízy už mno-
hí pocítili na vlastnej koži, resp. 
vlastných financiách. Do cen-
tra našej pozornosti sa preto 
dostali rôzne úsporné opatre-
nia, prehodnotenie splácaných 
úverov, ich konsolidácia či 
splatenie iným úverom s priaz-
nivejšími parametrami a pod.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa 
(ďalej len WSS) s dlhoročnými 
skúsenosťami, ako v oblasti 

sporenia, tak v poskytovaní úverov, pokra-
čuje vo svojom klientsky orientovanom 
smerovaní a v apríli 2011 priniesla na trh 
horúcu novinku. 

Hlavné výhody financovania bývania
prostredníctvom WSS zostávajú v plat-
nosti:

Garantované podmienky
Klient Wüstenrot stavebnej sporiteľne má 
istotu, že bez ohľadu na turbulencie na fi-
nančných trhoch bude jeho úverová splát-
ka stabilná a neprekvapí ho a ani o 20 – 25 
rokov. Výhodné úročenie stavebného úve-
ru je garantované po celú dobu splácania 
a získanie stavebného úveru je dokonca 
právne nárokovateľné. Voči tomu neexis-
tuje na trhu adekvátna alternatíva. 

Viac než len sporenie  
Nemožno popierať, že súčasná situácia je 
špecifická. Trh s bývaním sa pomaly pre-
búdza. Ľudia veľmi obozretne zvažujú svo-
je rozhodnutia o kúpe nehnuteľnosti, a to 
aj napriek viditeľne nižším cenám. Niekto-
rých pokles cien naštartuje k investícii do 

kúpy alebo rekonštrukcie svojho bývania, 
iných súčasný stav na realitnom trhu zne-
isťuje a ponecháva v štádiu nečinnosti. Nie 
všetci si však môžu dovoliť pasívne vyčká-
vať, ako sa situácia ďalej vyvinie. Kríza– 
–nekríza, mnohí musia riešiť svoju bytovú 

situáciu práve teraz. O čo naliehavej-
šia je potreba zabezpečenia 
si adekvátneho bytu alebo 
domu, o to zodpovednej-
šie a rozhľadene treba-
pristupovať k výbe-
ru vhodnej formy 

financovania, aby sme s nehnuteľnosťou
„nekúpili“ finančné riziká, ktoré by per-
spektívne mohli ohroziť aj vytúženú vlast-
nú strechu nad hlavou.

Stavebný úver verzus medziúver
Tá najzákladnejšia definícia by moh-
la znieť: štandardný stavebný úver má 
nízke úročenie a spravidla predstavuje  
50 % – 60 % zo zvolenej cieľovej sumy, 

teda potrebnej investície. 
Jeho získanie nasledu-
je po nasporení pri-
bližne polovice 
prostriedkov. Je 
teda ideálny pre 
tých, ktorí uva-



príjmu, ktorým je klient zabezpečený pre 
prípad straty zamestnania alebo pri pra-
covnej neschopnosti. Obidva typy pois-
tenia poskytuje Wüstenrot stavebná spo-
riteľňa svojim klientom vďaka spolupráci 
s Wüstenrot poisťovňou, a.s. 

Zosumarizujme si, čo poskytu-
je Akurát SUPER medziúver od 
Wüstenrot stavebnej sporiteľne:

 zvýhodnenú úrokovú sadzbu vo výške 
1,69 % p.a. pri fixácii na prvé 2 roky,

 fixáciu výšky mesačnej splátky až na  
48 mesiacov splácania, pričom min. výška 
fixovanej splátky medziúveru je už od  
0,5 % z cieľovej sumy,

 možnosť čerpania až 80 % prostriedkov 
formou zálohy,

 akceptácia znaleckých posudkov vypra-
covaných v roku podania žiadosti, 

 poistenie nehnuteľnosti priamo na 
obchodnom mieste,

 hromadné poistenie dlžnej sumy pre 
prípad smrti,

 poistenie pre prípad straty zdroja príj-
mu (okrem SZČO) – dobrovoľné doplnko-
vé pripoistenie (na žiadosť klienta).

A aby sme nezabudli, minimálna výška 
medziúveru Akurát SUPER je 7.000 eur, 
maximálna až 200.000 eur, pri už spome-
nutej lehote splatnosti od 14 do 28 rokov. 
Medziúver so zabezpečením nehnuteľným 
majetkom je poskytovaný až do 90 % hod-
noty zakladanej nehnuteľnosti. Stanovená 
úroková sadzba (1,69 % počas prvých 24 
mesiacov a 3,99 % počas ďalších 24 me-
siacov splatnosti, následne 5,99 % p. a. vo 
fáze medziúveru a 5 % p. a. vo fáze staveb-
ného úveru) je garantovaná spolu s vopred 
stanovenou výškou splátok až do úplného 
splatenia úveru, bez akéhokoľvek ďalšieho 
navyšovania vo forme rizikovej prirážky 
na základe ratingu klienta a pod.

Reko z materiálov WSS

Foto: WSS
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žujú o svojom bývaní dostatočne zavčasu 
alebo perspektívne pre svoje deti. 

Naopak, medziúver je k dispozícii ihneď 
bez potreby dlhodobého predchádzajúce-
ho sporenia a slúži na urýchlenú realizáciu 
finančného zámeru. Slúži na preklenutie
časového obdobia do získania nároku na 
výhodný stavebný úver. Prečo si teda vy-
brať na financovanie bývania práve me-
dziúver alebo stavebný úver? Opodstatne-
ných dôvodov je hneď niekoľko: 

 možnosť získať potrebné financie
v krátkom čase, teda i bez predchádzajú-
ceho sporenia (podobne ako pri hypotéke, 
avšak) s garantovaným úročením a presne 
stanovenými výškami splátok po celú dobu 
splatnosti (na rozdiel od hypotéky); 

 splnením určitých podmienok, ako 
napr. minimálna doba sporenia či stano-
vená výška vkladov, má klient na stavebný 
úver dokonca právny nárok, t.j. stavebná 
sporiteľňa mu nemôže odmietnuť jeho 
poskytnutie (na rozdiel od iných typov 
bankových úverov na bývanie);

 nízke úročenie stavebného úveru už od 
3 % p. a.;

 využitie medzi-/úveru okrem kúpy ne-
hnuteľnosti alebo modernizácie bývania 
aj na kúpu stavebného pozemku;

 úvery až do 90 % hodnoty založenej 
nehnuteľnosti;

 akceptovaným zabezpečením je aj 
rodinný dom vo výstavbe;

 výšku splátky si môže klient sám zvoliť 
až z 5 možností;

 zálohové čerpanie prostriedkov až do 
výšky 80 %, a tiež

 úhrada iného úveru na bývanie výhod-
nejším stavebným úverom (čoraz častejšie 
využívaná možnosť splatenia hypotéky).

Napriek množstvu spomenutých výhod 
bol na úverovom trhu ešte priestor, kto-
rý sa snaží vyplniť medziúverová novin-
ka určená hlavne klientom požadujúcim 
v súčasnej situácii všetky NAJ v jednom: 
aj nízke úročenie, aj znesiteľné mesačné 

splátky, plus garancie. Aby s istotou, že 
to zvládnu, mohli vykročiť na úverovú 
cestu, v cieli ktorej ich čaká bývanie podľa 
vlastných predstáv a nie hlava plná problé-
mov, či nebodaj exekútor.

Predstavujeme vám novinku 
na trhu Akurát SUPER – akciový 
medziúver, s ktorým si splníte 
vaše sny o lepšom bývaní

O čo presne ide? O novinku v ponuke 
Wüstenrot stavebnej sporiteľne – akci-
ový medziúver, ktorý je odpoveďou na 
požiadavky klientov hneď vo viacerých 
smeroch. Záujemcovia o výhodné úvero-
vé financovanie svojho bývania by nemali
príliš dlho váhať, keďže Akurát SUPER je 
v ponuke limitované obdobie, a to do 31. 
decembra 2011. 

Pozrime sa na to najpodstatnejšie, kon-
krétne parametre a výhody nového me-
dziúveru. Akurát SUPER je určený pre fy-
zické osoby a SZČO. Ide o medziúver bez 
podmienky predchádzajúceho sporenia, 
t.j. s nulovou akontáciou, so zabezpeče-
ním nehnuteľnosťou a možnou lehotou 
splatnosti 14 alebo až 28 rokov. Čo je však 
najzaujímavejšie, k dispozícii je so zvýhod-
nenou úrokovou sadzbou len 1,69 % p.a. 
fixovanou až na 24 mesiacov a 3,99 % p. 
a. fixovanou na ďalšie 2 roky od prvého 
čerpania medziúveru. V praxi to znamená, 
že klient, ktorý začne čerpať medziúver 
napr. v apríli 2011, ale aj klient so začiat-
kom čerpania medziúveru v máji či sep-
tembri, bude mať zvýhodnené úročenie 
poskytnuté na obdobie 48 mesiacov. Ná-
sledne (po 48 mesiacoch splatnosti) je úro-
ková sadzba medziúveru vo výške 5,99 % 
p. a., ktorá je ešte stále zvýhodnená v po-
rovnaní so štandardom a ako už je v sta-
vebnom sporení zvykom aj garantovaná 
po celú dobu trvania medziúveru.

To však nie sú všetky prednosti tejto no-
vinky medzi úverovými produktmi, sú aj 
ďalšie. Klient si môže zvoliť kratšiu alebo 
dlhšiu lehotu splatnosti, samozrejmosťou 
je 4-ročná fixácia mesačnej splátky a navy-
še si môže uzatvoriť poistenie dlžnej sumy 
pre prípad smrti formou tzv. hromadného 
poistenia, ktoré je cenovo výhodnejšie než 
samostatné životné poistenie v inej pois-
ťovni. Súčasťou ponuky je aj, v súčasnosti 
vysoko aktuálne, poistenie straty zdroja 
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Bungalov 
Bungalov 772, ktorý bol novinkou spoločnosti Euroline Slovakia v roku 2007, 
sa za svojej existencie dočkal ocenenia verejnosti, ktorá ho ocenila dva roky po 
sebe. Na Slovensku v roku 2007 a v Čechách v roku 2008. 

Za tú dobu zjednotil ľudí, ktorí kom-
fortnému, elegantnému a príjem-
nému bývaniu prikladajú veľkú 

dôležitosť. Spoločnosť Euroline Slovakia, 
ktorá je podpísaná pod autorstvom tohto 
projektu, pozorne sledovala aj diskusiu 
okolo  neho na svojej web stránke a snažila 
sa vyjsť v ústrety klientom a ich požiadav-
kám.

Miroslav / 11.01.2011 / 00:03:27 /  
 Zdravím Vás. Tiež sa mi páči 

tento projekt a chcel by som začať stavať 
tento rok. Mohol by som poprosiť, keby ste 
mi mohli zaslať nejaké foto, kto, má tento 
domček už postavený? Ďakujem pekne. 
Evka / 07.09.2010 / 20:10:05 /  

 Zdravím, veľmi sa nám tento 
dom páči, len sa nám zdajú tie izby dosť 
malé... tak by sme ho možno trošku pome-
nili. 

podľa vášho želania
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Jaripeki / 04.05.2010 / 23:30:18 /   
 Nádherný projekt! Nám sa naj-

prv bungalov nepáčil, ale tento nás očaril.
Teraz riešime len detaily niektorých miest-
ností, nakolko by sme chceli niektoré časti 
trochu zväčšiť, ako tu mnohí píšete. Veľmi 
by nám pomohli reálne fotografie, ako sa
to vám podarilo trošku obmeniť oproti pô-
vodnému návrhu. Ďakujeme. 

Bungalov 772 XL

A tak sami klienti svojimi príspevkami 
pomohli zrodu rovnakého domu, ale vo 
„väčšom čísle“  a vznikol Bungalov 772 XL. 
V novom katalógu pre rok 2011 sa v po-
nuke objavil obľúbený bungalov s novými 
rozmermi. Jeho obytná plocha narástla 
o 20,5 m2. Svoj vonkajší vzhľad a celkové 
rozloženie dispozície si zachoval. Dom je 
širší o 0,5 m v mieste rodičovskej spál-
ne a šatníka, čím sa spálňa zväčšila o 6,3 
m2 a šatník o 0,8 m2. Smerom dozadu sa 
v mieste obývacej izby predĺžil o 1,25 m, 
čím sa zväčšila obývacia izba o 7,8 m2  (bez 
plochy kuchyne) na skoro 44 m2.

Technické vybavenie tiež kopíruje dobu: 
vykurovaný je tepelným čerpadlom, pri-
čom zostala aj alternatívna možnosť kon-
denzačným plynovým kotlom. Sú použité 
posledné najlepšie materiály, ktoré sú mo-
mentálne na stavebnom trhu.

Bungalov 772 XL je moderný 4-izbový 
prízemný dom s dvojgarážou určený aj 
pre najnáročnejších klientov. Je vhodný 
na väčší pozemok. Dom je bez stropnej 
konštrukcie s priestorom otvoreným do 
krovu a s presvetlením strešnými okna-
mi. Komfort rodičovskej spálne zvyšuje 
šatník a samostatná kúpeľňa. Ťažiskom 
domu je priestranná obývacia izba spojená 
s jedálňou a kuchyňou do jedného veľko-
priestoru, spojeného cez presklenú stenu 
s čiastočne prekrytou terasou. Jeho atrak-
tivitu zvyšuje aj krb symetricky umiest-
nený vzhľadom na zvýšený priestor pod 
strechou s čiastočne viditeľnou konštruk-
ciou krovu. Časť priestoru nad garážou je 
využitá na skladovacie účely a výhodou 
je aj veľká technická miestnosť prístupná 
z exteriéru. Moderná dispozícia domu sa 
odzrkadľuje aj v prvkoch priečelia – vý-
razné členenie vstupného priečelia, veľ-
ké presklené plochy vo väzbe na terasu, 
kombinácia omietky a imitácie kamenné-
ho obkladu. Spoločnosť Euroline Slovakia 
verí, že Bungalov 772 v dvoch veľkostiach 
teraz vyhovie všetkým záujemcom o tento 
rodinný dom.

Reko z materiálov spoločnosti 

Euroline Slovakia

Foto: Euroline Slovakia s.r.o.

www.eurolineslovakia.sk

A na stránke www.eurolineslovakia.sk sa 
už objavili aj prvé príspevky:  

Klára / 19.01.2011 / 16:39:46 /  
  5 hviezdičiek

Klára / 19.01.2011 / 14:12:08 /  
 S týmto domom vedia ľudia na-

ozaj čarovať. 
Miroslav / 08.01.2011 / 17:08:08 /  

 Aj mňa tešia väčšie izby. Teraz 
je to fakt super bungalov. 



Stavebná sezóna sa už rozbehla a stavitelia rodinných domov sa 
rozhodujú o podobe svojich budúcich domovov. Je čas na prí-

pravu. Ako prvé je potrebné vybudovať základy a potom všetko 
ostatné. K tomu, aby sa dielo podarilo, sú nevyhnutné niektoré 

dôležité komponenty.

Pokiaľ ide o vybudovanie základov 
a iných betónových častí stavby, je 
veľmi výhodné použiť kvalitné deb-

nenie Hünnebeck, ktoré dodáva spoloč-
nosť Tebau.  

Debnenie na základy TAKKO
Na jednotlivé časti stavby sa využívajú 
rôzne typy debnení a na vybudovanie zá-
kladov je najvhodnejšie debnenie menších 
rozmerov TAKKO.  Sortiment zahŕňa šesť 
panelov s dĺžkou 120 cm a šírkou od 30 
do 90 cm. Keďže maximálna hmotnosť je 
len 38 kg, panely môže zvyčajne montovať 
a demontovať jedna osoba. Panely sa spá-
jajú tými istými pomôckami ako pri sys-
téme stredných rozmerov RASTO. Kom-
bináciou systémov TAKKO a RASTO sa 
dosiahne univerzálne riešenia od základov 
až po štíty bez toho, aby sa museli meniť 
systémy debnenia.

Pre bytovú výstavbu RASTO
Debniaci systém RASTO je ideálny pre prá-
ce na menších stavbách a stavbách stred-
ných rozmerov, predovšetkým v bytovej 
výstavbe. Všetky panely tohto systému 
sú ľahké a praktické, takže s nimi môžu 
bez ťažkostí pracovať maximálne dvaja 
ľudia. Systém RASTO možno použiť rých-
lo, pružne a s vysokou presnosťou. Vďaka 
svojmu rámu, hrubému 12 cm, robustné-
mu profilu a výstuži rohov má dostatočnú 
základnú pevnosť, aby vydržal tlak 60 kN/
m2.

Na debnenie stropov  
HÜNNEFLEX
Moderné drevené nosníkové debnenie 
umožňuje zrealizovať podhľad akého-
koľvek pôdorysu, rozmeru a hrúbky dosky. 
Variabilné vzdialenosti stojok (až do 2,94 
m) umožňujú zníženie ich množstva až 

Od základov      
po detaily
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o 65% a vzdialenosť hlavných nosníkov až 
do 4 m znižuje ich počet o 50%.

Papierové debnenia stĺpov 
MONOTUB a RELTEC
Papierové debnenia stĺpov umožňujú be-
tónovať väčšie množstvo stĺpov na jeden 
záber. Toto debnenie je veľmi ľahké a jed-
noducho sa s ním manipuluje pri trans-
porte a montáži. Vo väčšine prípadov nie 
je potrebné použiť žeriav. Odstraňuje sa zo 
stĺpa pomocou trhacieho lanka, pričom sa 
povrch pohľadového betónu nepoškodí. K 
dispozícii sú priemery od 150 mm do 1200 
mm - MONOTUB. Dodáva sa podľa stano-
vených rozmerov až na stavbu. Papierové 
debnenie je 100% vodeodolné, preto je 
možné ho skladovať vonku a montovať pri 
každom počasí. Debnenia RELTEC umož-
ňujú vybudovať stĺpy rôznych prierezov. 
Debnenie je ekologické - čistenie a spätný 
transport debnenia nie sú potrebné. 

Spoľahlivé lešenie BOSTA
Či ide o modernizáciu, budovanie stavby, 
strechy, steny, maľovanie alebo obklad 
fasády, vnútri alebo vonku – fasádové le-
šenie BOSTA 70 je na túto prácu ideálne. 
Dá sa rýchlo postaviť a rozobrať, celkovo je 
absolútne stabilné, bezpečné a je jedným 
z najlepších vo svojej kategórii. Lešenie 
BOSTA 70 má šírku 70 cm s možnos-
ťou rozšírenia až na 170 cm.  Zodpovedá 
triede 3 podľa DIN EN 12811 s dovoleným 
zaťažením 200 kg/m2. Dĺžka rámov je od 
74 do 400 cm, výška od 66 do 200 cm, pät-
ka je vysunuteľná až o 90 cm.

Na dokončovacie práce
- EUROSTANDARD
Pojazdné lešenie EUROSTANDARD je 
bezpečné, stabilné, variabilné, rýchlo sa 

montuje, je trvanlivé a má nízku hmot-
nosť. Lešenie je vhodné pri obkladaní stro-
pov, montáži a oprave inštalácií, montáži 
sadrokartónu, vykonávaní údržby a opráv, 
dokončovacích prácach a iných stavebných, 
maliarskych, natieračských a montážnych 
prácach. Pevnosť a stabilita lešenia je za-
bezpečená diagonálami v tvare X a ich ľah-
kou montážou pomocou pohyblivých kríd-
lových úchytiek, ďalej pomocou pevných, 
výškovo nastaviteľných pätiek základové-
ho nosníka a stabilizátorov, ktoré umož-
ňujú rozšíriť základňu až do veľkosti 3,5 x 
4,4 m. Pracovné podlážky s prielezom sa 
umiestňujú v maximálnom vzájomnom 
odstupe 4 m. Na posledný modul je nutné 
osadiť ochranné zábradlie a vo vzdialenos-
ti 1,0 m od vrcholu osadiť pracovnú po-
dlážku. Ochranným stredovým zábradlím 
je nutné vybaviť každé medzipodlažie. 

Prerušenie tepelných mostov
ISOPRO® je tepelnoizolačný, nosný spo-
jovací prvok medzi betónovými časťami 
konštrukcie, prípadne medzi betónovou 
a oceľovou konštrukciou. Jeho výborné 
tepelnoizolačné vlastnosti zabezpečujú 
spoľahlivé riešenie problému stavebnej 
fyziky na rozhraní medzi externými a in-
ternými časťami konštrukcie, tzv. tepelný 
most. ISOPRO® pozostáva z 80 mm hru-
bého izolačného tela z EPS spolu s výstu-
žou, ktorá zabezpečuje efektívny prenos 
síl. Prvky ISOPRO® a ISOMAXX® zabra-
ňujú kondenzácii a tvorbe plesní, nerezo-
vá oceľ zabezpečuje ochranu proti korózii. 
Novinkou je nosný tepelnoizolačný prvok 
ISOMUR PLUS® - uzatvára medzeru v 
tepelnej izolácii medzi vonkajšou izoláciou 
a izoláciou nad suterénom. Tým vzniká ce-
listvá neprerušená tepelná izolácia, ktorá 
znamená zvýšenie povrchovej izbovej tep-
loty výrazne nad bod mrazu, odstránenie 
rizika tvorby hubových plesní, zdravé iz-
bové podmienky, minimálnu stratu tepla,
a tým úsporu nákladov na vykurovanie.

Protihkluková izolácia schodísk 
Schall-Isobox TSB sa používa na odizolo-
vanie kročajového hluku schodísk od obyt-
ných a pracovných priestorov, pri tehlo-
vých aj betónových múroch. Zabudovanie 
prvkov do steny schodiska je jednoduchšie 
s pridruženou výstužou. 
Schall-Isodorn typ HQW sa montuje na 
murované ako aj betónové steny a prevaž-
ne sa používa pri špirálových schodiskách. 

Schall-Isostep HTV spĺňa požiadavky na 
protipožiarnu ochranu F90. Nosnú časť 
zabezpečujú prúty vedené cez absorpčný 
materiál. 
Schall-Isotritt je vhodný na pohltenie 
hluku pri monolitických schodiskách. Po-
zostáva z 10 mm hrubého absorpčného 
prvku. Integrované tlakové ložiská spoľa-
hlivo prenášajú zaťaženia. Dĺžka prvku sa 
dá ľahko a rýchlo upraviť priamo na sta-
venisku. 

Reko z materiálov spoločnosti Tebau

Foto: Tebau
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Floorpact šetrí nielen čas, ale aj 
financie
Vďaka vlastnostiam Floorpactu je jeho 
použitie jednoduché, rýchle a efektívne. 
Naviac, Floorpact umožňuje znížiť hrúbku 
konštrukcie a zabezpečiť menšie zaťaženie 
stropnej konštrukcie, čo je často veľkou 
výhodou, a to najmä pri rekonštrukciách
podláh v starších domoch.

Použitím Floorpactu získate:
•  pochôdznosť už po 24 hodinách od reali- 
 zácie, finálna vrstva môže byť pri bež- 
 ných podmienkach uložená už po 20  
 dňoch od realizácie,
•  zníženie hrúbky konštrukcie, menšie za- 
 ťaženie stropnej konštrukcie, 
•  menšiu pracnosť − vystuženie kari sieťa- 
 mi nie je potrebné,
•  optimalizáciu logistiky v rámci stavby  
 (zaniká manipulácia s paletami, mobil- 
 nými silami, alebo inými stavebnými za- 
 riadeniami na stavbe), čo znamená znač- 
 nú úsporu času pri realizácii. 

Optimálne riešenie pre podlaho-
vé kúrenie
Pri podlahovom kúrení je dôležité, aby ma-
teriál použitý na zaliatie trubiek kúrenia 
spĺňal tepelné kritérium. Dôležitým fak-
torom je odstránenie vzduchových bublín, 

ktoré by mohli pôsobiť ako „izolátor”  
a zabraňovali by dokonalému prevodu 
tepla z vyhrievacích trubíc do podlahy. Pri 
betónových poteroch Floorpact je zabez-
pečený plynulejší prechod tepla a dokonalé 
obalenie trubiek podlahového kúrenia.

Spôsob dodania Floorpactu
Floorpact je dodávaný ako transportbetón 
– betón sa podľa požiadaviek namieša pria-
mo v betonárni a domiešavačmi je dopra-
vený pomocou čerpadla priamo na miesto 
uloženia. Doba spracovateľnosti je v štan-
dardných podmienkach približne 120 min. 
Vďaka dĺžke čerpadla (maximálna dĺžka je 
150 m) je zabezpečená rýchla realizácia. 
Plynulosť dodávok je veľmi dôležitým 
faktorom na zaistenie bezproblémovej  
a kvalitnej realizácie objednávky zákaz-
níka. Vďaka vysokej tekutosti a samoni-
velizačnému efektu je možné dosiahnuť 
vysokú produktivitu pri realizácii podláh 
(až 800 m2/deň). Podrobnú mapu Holcim 
betonární poskytujúcich komplexné služ-
by nájdete na: www.holcim.sk.

Staviate? Začnite od podlahy s Floorpactom!
A žiadna nerovnosť už nebude mať šancu
Pod pojmom podlaha si väčšina z nás predstaví drevené parkety, dlažbu, laminát, koberec či PVC − teda to, čo je na prvý pohľad 
vidieť. Často si však vôbec neuvedomujeme, že kvalitu podlahy značne ovplyvňuje podložná vrstva, ktorá sa nachádza pod ňou 
– poter. Jednou z možností realizácie poterov je samonivelačný (samovyrovnávací) poter na báze cementu – Floorpact, ktorý je na 
slovenskom trhu vďaka spoločnosti Holcim už viac ako 2 roky.

Čo je vlastne Floorpact
Floorpact je tekutý betón, ktorý má vďaka 
špeciálnej receptúre a pridaným prísadám 
mimoriadne dobré vlastnosti práve na lia-
tie poterov, na ktoré plánujeme položiť fi- 
nálne vrstvy. Floorpact má schopnosť sa-
movyrovnávať nerovnosti v podlahe a po-
skytuje mimoriadne dobrú trvácnosť.

Kde všade je možné Floorpact 
použiť ?
•  ako podklad pod dlažby, PVC, parkety,  
 plávajúce podlahy, koberce a pod., 
•  na vyrovnávajúce vrstvy podláh pri re- 
 konštrukciách budov,
•  na zaliatie podlahového kúrenia,
•  na vytvorenie finálnej vrstvy v menej,
 zaťažovaných priestoroch ako pivnice,  
 domáce dielne, garáže a podobne.

Nie je poter ako poter
Oproti klasickým poterom prináša Floor-
pact niekoľko jedinečných výhod:
•  zvýšený akustický útlm,
•  odolnosť voči vode a vlhkosti,
•  takmer neobmedzenú životnosť,
•  samonivelačný poter – samovyrovnáva- 
 cí efekt pre dokonale hladký povrch bez  
 nerovností,
•  plynulejší prechod tepla, dokonalé oba- 
 lenie trubiek podlahového kúrenia.

Kontakt: Richard Putera, 0903 610 854
richard.putera@holcim.com, beton-svk@holcim.com

Zabudnite na šedý priemer!
www.holcim.sk
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V ďaka spoločnosti Holcim Sloven-
sko môžete už aj na Slovensku 
pri výstavbe rodinných domov 

v posledných dvoch rokoch využívať vy-
stužený betón Steelpact – betón s prida-
nými oceľovými vláknami priamo vo vý-
robe. Jeho využitie je široké – používa sa 
pri realizácii základových dosiek, základo-
vých pásov, pivničných stien, betónových 
poterov a podláh rodinných domov, ale aj 
škôl či kancelárskych budov.

Čo je vlastne Steelpact?
Steelpact je transportbetón vystužený 
oceľovými vláknami – priamo v betonárni 
sa do čerstvého betónu primiešajú oceľové 
vlákna s určenou veľkosťou a tvarom v po-
mere stanovenom výrobcom. Dosahuje sa 
tak stabilná kvalita čerstvého betónu dodá-
vaného z betonárne spolu s garantovaným 
množstvom výstuže, ktorá je rovnomerne 
rozptýlená v celom objeme konštrukcie. 
Steelpact ponúka kompletné technické 
riešenie v domiešavači, ktoré zjednodušuje 
prácu staviteľa – po objednaní Steelpactu 
dodá výrobca vystužený betón priamo do 
samotného debnenia.

Presnosť vystuženia a úspora 
času
Pri stavbe rodinného domu sú pre sta-
viteľa základom úspechu čas a peniaze.  
V porovnaní s klasickým riešením stavi-
teľ pri použití Steelpactu šetrí nielen čas, 
ktorý je potrebný na dovoz oceľových ro-
hoží (tzv. kari sietí), ale aj čas potrebný na 
ich narezanie, pozváranie a upevnenie do 
konštrukcie. Navyše, pri kari sieťach je na 
overenie správnej výšky potrebný súhlas 
stavebného dozoru. Pri porovnaní s klasic-
kou betonážou tak vzniká časová úspora 
približne 20%, čo, samozrejme, ovplyvňu-
je aj celkové finančné náklady. Pri použití
Steelpactu je zabezpečené rovnomerné 
rozloženie oceľovej výstuže v celom obje-
me konštrukcie, a to aj v kritických rohoch. 
Výrobca betónu garantuje kompletné tech-
nické riešenie priamo v domiešavači, vďa-
ka čomu sa minimalizuje vplyv ľudského 
faktora. Zároveň sa zvyšuje bezpečnosť pri 
práci na stavbe a znižuje riziko úrazov.

V čom je Steelpact výnimočný?
Oproti štandardným betónom sa pridaním 
oceľových vlákien zlepšuje húževnatosť  
a únavové pevnosti zatvrdnutého betónu. 
Pri produkte Steelpact je navyše zabezpe-
čené dokonalé krytie výstuže, a to dokonca 
pri znižení samotnej hrúbky konštrukcie 

Postav dom s rozumom!
Steelpact: Na betón najlepší spôsob betónovania
Zabudnite na šedý priemer a klasické riešenia betonáží, ktoré plytvajú vaším časom i peniazmi! Objavte skvelé vlastnosti produktu 
Steelpact, betónu s pridanými oceľovými vláknami, ktorý vám prináša komplexné riešenie – pevnosť betónu a pružnosť ocele  
v jedinom produkte.

(v porovní so štandardnou konštrukciou 
vystuženou kari sieťami). Spôsob rozptý-
lenia výstuže zároveň zvyšuje húževnatosť 
základovej dosky, čím sa dosiahne to, že sa 
neolamujú a neporušujú hrany ani rohy. 
Pracovníci firmy Holcim vždy namiešajú
Steelpact na mieru – na konkrétne použi-
tie (základová doska, základové pásy, sa-
monosná základová doska, pivničné steny 
atď.) – priamo v betonárňach spoločnosti. 
Podrobnú mapu Holcim betonární posky-
tujúcich komplexné služby nájdete aj na: 
www.holcim.sk.

Prečo použiť Steelpact?

•  skráti sa čas betónovania o približne 20%,

•  úspora celkových nákladov na výstavbu,

•  nižšie riziko úrazu, keďže zaniká práca

 s kari sieťami,

•  betón je namiešaný na mieru pre konkrétne

 použitie priamo od odborníkov,

•  presné a rovnomerné vystuženie betónu,

•  zaniká nevyhnutnosť stavebného dozoru,

•  holcim preberá záruku za vystužený betón,

•  steelpact zvyšuje húževnatosť a únavové

 pevnosti zatvrdnutého betónu.

Steelpact sa uplatní na:

•  nenosné základové dosky (ohľadom

 receptúr nosných základových dosiek

 bez základových pásov kontaktujte,

 prosím, obchodných zástupcov Holcim),

•  základové pásy,

•  betónové potery,

•  pivničné steny,

•  podlahy.

Zabudnite na šedý priemer!
www.holcim.sk





Do vyššie uvedených situácií sa ne-
chce dostať nikto z nás a iste ich 
nik nikomu ani nepraje. Sú vždy 

nezávideniahodné a kladú najmä na po-
škodených nemalé nároky. Ak však už na-
stanú...

Sanačné práce po požiaroch a vytopeniach 
vodou ponúka na Slovensku spoločnosť 
MIBAG sanácie, s.r.o. Jej materská spo-
ločnosť Mibag Sanierungs GmbH sa tou-
to špecializovanou činnosťou zaoberá už 
vyše 25 rokov. 

Ponuka služieb spočíva v komplexnom za-
bezpečení praktického riešenia škodových 
udalostí. Ide o výkon potrebných remesel-
ných činností vedúcich k uvedeniu poško-
dených stavebných objektov a prevádzok 
do stavu, v akom boli pred vytopením, 
resp. pred požiarom. Zahŕňa odborné 
vyčistenie a dekontamináciu priestorov, 
elimináciu zápachov, meranie vlhkosti, vy-
súšanie stien, podláh, stropov, ako i celých 
objektov, zamedzenie tvorby plesní, resp. 
ich likvidáciu, dezinfekčné ošetrenie omie-
tok, manipuláciu s nábytkom či zariade-
niami, stavebné rekonštrukčné práce, do-
dávku nového vybavenia a pod Súčasťou 
ich ponuky sú izolácie stien, resp. spodnej 
stavby proti vzlínajúcej vlhkosti (systém 
Vialit MTS-If), tlakovej vode, ako i odbor-
né poradenstvo. 

Ak teda problémy nastanú
Je potrebné škody sanovať odborne 
a hlavne rýchlo. Prečo? Ide o minimalizá-
ciu vzniknutej škody.

Každé prerušenie chodu prevádzky, naj-
mä v priemysle, má za následok „výpadky“  
a s tým spojené finančné straty. „Výpadky“
spôsobené požiarom či vytopením patria 
k tým dlhšie trvajúcim.

Ďalším dôvodom je snaha o minimalizá-
ciu vzniknutej škody. Nie je jedno, čo horí. 
Napríklad pri horení umelých látok (textí-
lií, nábytku, odevov, kobercov, domácich 
spotrebičov...), olejov, tukov, rozpúšťadiel 
a pod. vznikajú zdravie ohrozujúce a agre-
sívne horľavé plyny, ako napr. chlorovodík 
(horenie umelých látok s podielom PVC 
– káblová izolácia, držadlá zábradlí, obaly). 
K nebezpečenstvu však dochádza aj tam, 
kde oheň bezprostredne nepôsobí. Z tohto 
hľadiska sú ohrozené najviac nechránené 
časti kovov a elektronické komponenty, 
a to koróziou, ktorá sa rýchlo šíri po hase-
ní požiarnou vodou (v dôsledku vzniku a 
pôsobenia kyseliny chlorovodíkovej). 

Pri horení pneumatík vznikajú zas náno-
sy kyseliny sírovej, ktoré sa usadzujú na 
studených miestach po kondenzácii dymu, 
ale vyskytujú sa aj v závetrí (zvírenie po 
prievane).  V dôsledku usadzovania sadzí 

dochádza k elektrickým skratom a blúdi-
vým prúdom, čo sa prejaví na plošných 
spojoch. 

Minimalizácia škody, o ktorú v konečnom 
dôsledku ide, je výsledkom predovšetkým 
rýchleho konania odbornej firmy a taktiež
aplikácie tzv. „okamžitých opatrení“ spolu 
s ďalšími účinnými stabilizujúcimi krok-
mi. 

V oblasti bytovej výstavby je odborná sa-
nácia škôd nevyhnutná, aby sa zabránilo: 
–  následným škodám (napr. na hnuteľ-
nom majetku), 
– znekvalitneniu životného prostredia  
poškodeného, resp. ostatných obyvateľov  
(v dôsledku neodbornej eliminácie splodín 
horenia), 
– a aby sa z dlhodobého hľadiska zabrá-
nilo ohrozeniu ich zdravia (v dôsledku 
možného zhoršenia životného prostredia 
v domoch a bytoch, v ktorých sa po neod-
borne sanovanom požiari ich obyvatelia 
nachádzajú).  

Sanácie 
po „OHNI a VODE“
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MIBAG sanácie, spol. s r.o.

Furmanská 3

841 03 Bratislava

Tel./fax: 02/64 36 07 51

Mobil: 0902/96 42 20

E-mail: info@mibag.sk, turcany@mibag.sk

Internet: www.mibag.sk, www.mibag.at

Máte doma až príliš vlhko? Boli ste vytopení susedmi, prasknutým 
potrubím, zaplavení rozvodnenou riekou, alebo ste nebodaj vyhoreli? 
V takom prípade sú nasledujúce riadky určené práve vám. 



lenia je zníženie emisií škodlivých látok pri výrobe 
energií, čo má pozitívny dopad na zlepšenie ži-
votného prostredia. Zateplenie rodinného domu 
má samozrejme aj vplyv na zlepšenie vzhľadu 
domu a následne aj celého prostredia, v ktorom 
sa dom nachádza.

Rodinný dom v Bratislave
Príkladom precízneho zateplenia je rodinný dom 
v Bratislave z ateliéru architekta Juraja Sumbala. 
Dom je veľmi správne orientovaný na juh tak, že 
veľké presklené plochy vpustia v zimnom období 
do interiéru dostatok slnečných lúčov. Znižuje sa 
tak energetická náročnosť domu. Kvalitné okná 
a hlavne dobré zateplenie obvodového muriva 
zabránia masívnemu úniku získaného tepla cez 
obvodové konštrukcie. Dom je zateplený kon-
taktným zatepľovacím systémom Baumit Star 
s povrchovou úpravou Baumit Silikónovou omiet- 
kou. 

Baumit Star
Kontaktný zatepľovací systém Baumit Star po-
skytuje záruku tej najvyššej kvality. Je to špič-
kový zatepľovací systém s dlhou životnosťou. 
Umožňuje používať na zateplenie polystyrénové 
i minerálne izolačné dosky, na lepenie a stierko-
vanie slúži Baumit Lepiaca stierka. Na povrchovú 
úpravu je odporúčaná Baumit Silikónová omiet-
ka. Tento systém dosahuje veľmi vysokú kvalitu, 
charakteristickú pre systémy Baumit. Skladba 
systému umožňuje povrchovú úpravu aj Nano-
por omietkou, prípadne Silikátovou omietkou, 
Granopor omietkou, ako aj ArtLine omietkou 
či Mozaikovou omietkou.

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

Tepelné a peňažné straty 
Tepelné straty budov sú dané tepelnoizolačnými 
parametrami jednotlivých stavebných konštrukcií 
a prvkov. Výsledky meraní preukazujú, že úni-
ky tepla obvodovým plášťom rodinného domu  
predstavujú 25 – 35% celkových tepelných strát 
a presne také sú aj peňažné straty. Ich zníženie 
je možné realizovať jedine cestou zvýšenia tepel-
ného odporu konštrukcie.

Kontaktné zatepľovacie systémy Baumit
Nešetrite kapitál. Šetrite peniaze!
Pri neustálom tlaku na rast cien energií opätovne vystupuje do popredia otázka energetických úspor. 
Prevádzka rodinného domu zvyčajne stojí veľa peňazí. Každý joul energie, ktorý bez úžitku unikne z do-
mu, znamená nenávratnú stratu peňazí, ktoré je rozhodne možné využiť príjemnejšie. Na rad prichádza 
nenáročná kapitálová investícia – zateplenie domu, ktorá sa v dohľadnej dobe vráti späť, a začne šetriť 
vaše peniaze.

Optimálny spôsob zateplenia vrátane potrebnej 
hrúbky tepelného izolantu poskytne tepelnotech-
nický prepočet, súčasťou ktorého je aj posúdenie 
navrhnutej skladby obvodového plášťa na difúziu 
a kondenzáciu vodných pár. Pri dodržaní zásad 
správneho návrhu zateplenia a zásad platných pre 
realizáciu kontaktných zatepľovacích systémov, 
je možné zateplením ušetriť až 50% energie po-
trebnej na vykurovanie. Napríklad obvodová ste-
na z plnej pálenej tehly hrúbky 50 cm pre splnenie 
normových požiadaviek na tepelný odpor potre-
buje minimálne 6 cm tepelnej izolácie. V takomto 
prípade sa úspora pohybuje okolo 3,30  eur na  
1 m2 obvodovej steny za rok. Návratnosť kapitálu 
vloženého do zateplenia je 6 – 8  rokov.

Výsledky zateplenia
Zníženie energetickej náročnosti je len jedným 
z výsledkov zateplenia. Ďalším je zvýšenie tepel-
nej pohody v interiéri – rozdiel medzi teplotou 
v miestnosti a povrchovou teplotou steny je pod-
statne nižší ako pri nezateplených obvodových 
stenách. Zateplený dom zabezpečuje užívateľovi 
vyššiu tepelnú pohodu nielen v zimných mesia-
coch ale aj v lete. Iným dôležitým efektom zatep-
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Slovizol, s.r.o. 

Jelenecká 3 
949 01 Nitra 
e-mail: slovizol@slovizol.sk   
tel./fax:037/6521 334

www.slovizol.sk

Výroba a predaj EPS izolácie

SLOVIZOL 
kvalitný slovenský polystyrén

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

a zároveň vylepší vzhľad nadstrešnej časti komína.

Najlacnejší 

komínový segment 

 iba 3,50 Eur bez D
PH

Letecká 37 (letisko), 052 01 Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/442 27 19, 446 82 68, 442 82 87
e-mail: qatro@stonline.sk, www.qatro.sk

Najlacnejší 

komínový segment 

iba 3,50 Eur bez D
PH

• NOVINKA NA SLOVENSKOM TRHU • • • NOVINKA NA SLOVENSKOM TRHU • 



24

Popínavé rastliny a ťahajúce 
sa dreviny po fasádach budov 
budú vždy priťahovať pozor-
nosť – i keď len  na tých zopár 
objektoch, ktoré vďaka týmto 
rastlinám získali špecifický 
výraz vo svojom zväčša stro-
hom prostredí. Na Slovensku 
sú popínavé dreviny dosť 
zaznávanou  skupinou drevín, 
ktoré si kvôli svojim jedineč-
ným vlastnostiam zaslúžia viac 
pozornosti, ako sa im v súčas-
nosti dostáva. 

Keď sa fasáda oblečie 

do zelene
1
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Pestovanie  popínavých drevín má 
veľmi dlhú tradíciu. V niektorých 
krajinách, napr. v Anglicku, sa tra-

duje už niekoľko storočí. Aj v súčasnosti 
je možné využiť prednosti týchto drevín 
a možnosti, ktoré poskytuje ich použitie  
pri riešení niektorých problémov súdobej 
architektúry, avšak za predpokladu, že tie-
to dreviny budú oslobodené od množstva 
neopodstatnených predsudkov.

Kde nachádzajú uplatnenie 
zelené fasády
Mnohé, hlavne staršie mestské sídliská 
predstavujú mohutnú šedivú masu, a to 
práve v mieste, kde pozvoľna prechádza-
jú do krajiny. Tento problém je o to ťažšie 
riešiteľný, že radikálne zmeniť farebnosť 
a štruktúru fasád sa darí vzhľadom na 
známe skutočnosti len s veľkými finanč-
nými nákladmi. Mnohokrát v stiesnených 
podmienkach sídlisk nie je ani miesto na 
mohutné stromy, ktoré by svojou mier-
kou zodpovedali meradlu budov. Problém 
sa komplikuje aj inžinierskymi sieťami, 
ktorých trasa je z tohto hľadiska tak ne-
vhodná, že prakticky znemožňujú ciele-
nú výsadbu vzrastlejšej zelene. Časový 
faktor tiež nie je zanedbateľný, lebo kým 
taký mohutný strom vyrastie, prejde aj 
viac desaťročí. A práve tu je príležitosť pre 
uplatnenie špecifických vlastností popína-
vých drevín. Práve tieto dreviny sú vďaka 
svojmu rýchlemu začiatočnému vzrastu 
schopné pokryť väčšiu časť fasády počas 

niekoľkých rokov. Pritom zaberú na zemi 
len celkom nepatrnú plochu niekoľkými 
štvorcovými metrami a v núdzi sú schop-
né rásť takpovediac „z asfaltu“, stačí im 
len neveľký otvor. Je nesporné, že popí-
navé rastliny oživia každú fasádu, každý 
múr. Popínavé rastliny plaziace sa na ste-
nách domov, múroch, pergolách alebo na 
voľných stĺpoch prinášajú do okolitého 
prostredia aj podporný vertikálny rozmer. 
Často sa používajú na zakrytie neestetic-
kých plôch alebo prvkov v mestskom či 
vidieckom priestore. Ale na prvom mieste 
by ich mali skôr dopĺňať ako maskovať, 
pretože nesporne prispievajú k atraktivite 
a esteticky príjemnému vzhľadu budovy či 

múru. Aplikovaním popínavých drevín sa 
môžu stať atraktívnymi a estetickými aj 
menej pekné budovy.
 
Druhov vhodných pre takéto použitie je 
celý rad. Jednotlivé druhy sa pritom na-
vzájom veľmi odlišujú – vzrastom, textú-
rou, farebnosťou ale aj nárokmi. Niektoré 
sú schopné sa popínať aj po úplne hladkej 
ploche, hoci aj betóne, iné zase potrebujú 
jednoduchú opornú konštrukciu. Vhodnou 
oporou môže byť konštrukcia z impregno-
vaných drevených latiek, prekrížených vo 
vzdialenosti asi pol metra, ktoré sú klade-
né na dištančné podložky. V niektorých 
prípadoch môžu ako opora slúžiť aj oceľo-
vé laná. Opornou konštrukciou môžeme 
ovplyvniť veľkosť a tvar zarastenej plochy. 
Veľmi pozitívnou vlastnosťou je premen-
livosť týchto drevín počas roka, jesenné 
sfarbenie listov jedných, stále zelené listy 
druhých – ponúka sa veľká rozmanitosť 
a netušené efekty, ktoré sú naviac dyna-
mické a nikdy nezovšednejú. Napriek tým-
to iste nezanedbateľným vlastnostiam sa 
zatiaľ u nás rozšírenie popínavých drevín 
nedarí vo väčšej miere uplatniť. Motivujú-
cim stimulom by mohlo byť ich finančné
zvýhodnenie v porovnaní s ostatnými vý-
sadbami. Sadenice sú relatívne lacné a do 
úvahy prichádza výsadba iba niekoľkých 
kusov k jednej fasáde. Obyvatelia domov, 
prípadne investori sa niekedy, hlavne z ne-
znalosti, výsadbe úpenlivo bránia. Veľkú 
úlohu tu hrajú neopodstatnené a nepod-
ložené predsudky a mylné predstavy. Naj-

2

1 V  západnej Európe sú zelené fasády často  

 používaným prvkom architektúry. 

2  Zelené fasády vzbudzujú pozornosť oko- 

 loidúcich aj v Bratislave v Starom meste.  

 Fasáda počas roka mení farebný vzhľad.

3 Nielen funkčné, ale aj estetické pozitíva  

 prináša takto obrastená fasáda rodinného  

 domu.

3



Za najvhodnejšie popínavé rastliny, po-
užívané na fasádach budov a múroch sa 
pokladajú paviniče a brečtany prichytá-
vajúce sa pomocou prísavných korienkov. 
Na stenách vedia vytvoriť husto porastené 
plochy, ktoré však možno podľa vlastných 
predstáv tvarovať. Veľmi obľúbenou popí-
navou drevinou je pavinič trojlaločný. Patrí 
k tým drevinám, ktoré v jeseni menia svo-
ju farbu listov na červenú. Nie je síce stá-
lozelený, ale jeho prednosťou je pomerne 
rýchly rast. Na rozdiel od paviniča päťlis-
tého pôsobí vzdušnejšie a nepotrebuje 
tak ako on opornú konštrukciu. Pomerne 

Okrem mikroklimatického pôsobenia sme 
spomínali aj znižovanie hluku, bakterio-
statické účinky, protiprašnú funkciu a vy-
rovnávanie teplotných výkyvov.
 
Ako si vybrať
Pri rozhodovaní akou popínavou zeleňou 
nechať obrásť fasádu, treba brať do úva-
hy nároky dreviny na stanovište a jej rast. 
Porast na fasáde by nemal vytvárať ne-
prehľadnú spleť, aby v konečnom dôsled-
ku nepôsobil bez vzdušnosti a sa na ňom 
zbytočne nezachytával rôzny biologický  
odpad ako vtáčí trus a suché listy.

častejšie sa diskutuje o sťaženej alebo zne-
možnenej údržbe fasády, o poškodzovaní 
fasády prísavnými korienkami, zvyšovaní 
vlhkosti, obťažujúcom hmyze a pod. Sú 
to ale zavádzajúce argumenty. Všetky tvr-
denia a obavy o poškodzovaní fasády sú 
neopodstatnené a možno ich dôrazne od-
mietnuť.

Výhod je omnoho viac
Poškodzovať fasádu môže iba skupina tých 
drevín, ktoré zapúšťajú korene. Do tejto 
skupiny patria iba tri najvýznamnejšie 
druhy a to trúbkovec koreňujúci, brečtan 
popínavý a popínavá hortenzia. Korene 
však môžu vrastať iba do vlhkého a na-
rušeného muriva. Na suchom a zdravom 
murive či omietke k tomuto negatívnemu 
javu nemôže dôjsť – korienky iba vyplnia 
prípadné drobné nerovnosti muriva. Prí-
savné korienky sú teda len u niektorých 
popínavých drevín a ani tie neprenikajú 
do zdravej omietky. Ostatné dreviny sa 
prichytávajú rôznymi úponkami. Také-
to úponky má napr. samopnúca drevina 
– prísavník. Na koncoch týchto úponkov 
má potom prísavné terčíky, ktoré však ne-
môžu do omietky vôbec preniknúť. A tak 
nielen, že k poškodeniu omietky nedôjde, 
ale strechovito usporiadané listy na sebe 
fasádu chránia pred ničivými účinkami po-
veternostných vplyvov a výrazne zvyšujú 
jej životnosť. Uvádza sa, že v rovnakých 
podmienkach má omietka pokrytá popí-
navými drevinami životnosť 3- až 4-krát 
väčšiu ako holá omietka. V Anglicku sú 
dokonca známe zámky s pôvodnou omiet-
kou zarastenou už niekoľko sto rokov. Ne-
zanedbateľným faktom je aj skutočnosť, že 
stálozelené pokrytie fasády znižuje tepelné 
straty až o desať percent. Fasády obraste-
né zeleňou ochladzujú v lete interiér a na-
opak v zime pomáhajú zvýšiť alebo udržať 
vnútornú teplotu. Takže možno povedať, 
že zelený kabát fasád pomáha šetriť v sú-
časnosti tak drahú energiu. Popínavé rast-
liny na fasádach a múroch aj zachytávajú 
a filtrujú prach zo znečisteného ovzdušia.
Taktiež je nepravdivé tvrdenie o zvyšova-
ní vlhkosti. Je pravdou, že  listy odparu-
jú veľké množstvo vody, avšak tento fakt 
treba naopak hodnotiť veľmi pozitívne. 
Túto vodu totiž vyparujú najmä v lete, 
a tým vlastne znižujú prehrievanie fasá-
dy a vytvárajú príjemnejšiu mikroklímu. 
Vlhkosť na transpiráciu príjmajú koreňmi 

v blízkosti základov a tak vlastne zabraňu-
jú prieniku vlhkosti do objektov aj pri zlej 
alebo absentujúcej izolácii. Tento fakt bol  
verifikovaný aj pri opravách historických
budov, kedy po odstránení popínavých 
drevín náhle stúpla vlhkosť v murive ob-
jektu. Ostáva obava pred inváziou obťažu-
júceho hmyzu, prípadne mravcov. 

Zarastená fasáda skôr poskytuje útočisko 
užitočným druhom a umožňuje aj hniez-
denie niektorých drobných spevavých vtá-
kov a tak pôsobí skôr kladne.
 
Škála pozitívnych vlastností zeleného 
pokrytia fasády je ešte omnoho väčšia. 

4
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Veľmi obľúbenou popínavou drevinou je aj 
trúbkovec koreňujúci, vhodný na slnečné 
strany a vytvárajúci veľké červené alebo 
žlté kvety. Medzi stálozelené popínavé ko-
reňujúce dreviny patrí veľmi známy breč-
tan popínavý. Tento neopadavý brečtan 
sa dokáže kontinuálne šplhať po drsnom 
povrchu, napr. po omietke. Koreňový po-
pínavý brečtan sa na múr prichytáva prilie-
havými korienkami a nepotrebuje zvláštnu 
oporu. Najlepšie sa mu darí v polotieni.

Málo náročné, mohutné, vzrastlé druhy 
drevín  sú vhodné pre zazelenanie veľ-
kých fasádnych plôch, napr.  aj v bytovej 
výstavbe. Ešte širšie uplatnenie však nájdu 
menšie popínavé rastliny pri rodinných 
domoch, na balkónoch, lodžiách a pod.

Existuje celá škála ďalších druhov, ktoré 
sú drobnejšie alebo aj náročnejšie a taktiež 
efektnejšie ako napr. plamienky, popína-
vé ruže, popínavé letničky a pod. Celý rad 
týchto rastlín sa môže uplatniť v drobnej-
ších štruktúrach, ale to už patrí do inej te-
matiky.

Likvidácia zelene je daňou za vysoký stu-
peň rýchlosti výstavby. Preto pri jej obno-
vovaní hrajú dôležitú úlohu aj popínavé 
dreviny so svojimi skromnými nárokmi na 
pôdu, rýchlym rastom a schopnosťou šet-
riť tak drahú energiu.
 
Záver
Presvedčivých argumentov pre používanie 
popínavých drevín je, ako sme videli, mno-
ho. Sú to vďačné rastliny, architektonicky 
dotvárajúce priestor, ktoré nás po našich 
váhavých krokoch presvedčia o svojich 
prednostiach samy. O tom, že sa to dá, sa 
možno presvedčiť na mnohých príkladoch 
najmä v zahraničí. Tradície sú najstaršie 
asi v spomínanom Anglicku, ale popínavé 
dreviny sa začínajú objavovať na fasádach 
aj v okolitých štátoch, ktoré majú podobné 
klimatické podmienky ako Slovensko. Pre-
čo teda „neobliecť“ aj naše fasády trošku 
viac do zeleného kabáta? 

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

ÚAOOB, Fakulta architektúry  STU Bratislava

Foto: archív autora  a redakcie

rýchlym rastom sa vyznačuje spomínaný  
pavinič päťlistý, ktorý patrí k menej nároč-
ným úponkovým drevinám. Listy paviniča 
päťlistého sa na jeseň taktiež sfarbia do 
červena. Ľudovo sa mu hovorí psie víno. 

4 Príklad ako možno tvarovať porastené  

 plochy podľa vlastných predstáv – stáloze- 

 lený brečtan popínavý,

5  K atraktivite a esteticky príjemnému vzhľa- 

 du múra prispieva farebne dynamický  

 pavinič trojlaločný,

6 Trúbkovec koreňujúci vytvára na slnečných  

 stranách nádhernú zostavu červených  

 alebo oranžových kvetov,

7 Popínavé rastliny oživia každú aj menej  

 estetickú plochu alebo prvok – opadavá  

 liana akébia.

7

6

27





*9
0
%

 p
ro

d
u

kt
ov

Roto princíp:
��������������
��������������

Elegantný dizajn, vysoký 
komfort pri obsluhe „made 
in Germany“* 

Vynikajúce zateplenie na 
všetkých typových radoch 
strešných okien 

� �����������������������������
Roto blueLine v sériovej 
výrobe

Všetky informácie nájdete na 
našich internetových stránkach
�����������������

ROTO_inz_58,5x241mm_zrc_sk.indd   1 4.5.2011   10:06:25

NAVRHNITE SI SVOJ VLASTNÝ 
DOM & INTERIÉR & ZÁHRADU

DŮM & INTERIÉR & ZAHRADA

Staňte sa architektmi a navrhnite 
si každý detail svojho vysnívaného 
bytu, alebo celého domu so záhradou. 
Program TurboFLOORPLAN Dům & 
Interiér & Zahrada Vám to umožní.

w w w . s p i n a r . c z

Nielenže navrhovanie nikdy nebolo 
jednoduchšie, ale teraz je
aj rýchlejšie vďaka možnosti si úplne 
ZADARMO stiahnuť knižnice produktov 
našich i zahraničných výrobcov 
a dodávateľov na www.e-symboly.cz.    

e-symboly.cze-symboly.cz

Viac informácií na www.spinar.cz alebo 543 236 223.

KNIŽNICE
PRODUKTOV

A NÁBYTKU

ZADARMO

www.zahradnyraj.sk  

ZÁHRADNÝ
NÁBYTOK

Inzerat_SaB_05_2011.indd   1 19. 5. 2011   15:41:39



Povrchové úpravy fasád – 
zopár rád pre lepšiu orientáciu

Ostatné zložky rozhodne nie sú nepod-
statné. Ich funkcie však už nesúvisia pria-
mo so základnými vlastnosťami omietky 
a nie vždy musia byť v materiáli všetky 
prítomné. Niektoré lazúrovacie nátery na-
príklad neobsahujú ani plnivá ani pigmen-
ty – môžu byť transparentné a ich slabý 
farebný nádych je daný práve použitým 
spojivom. 

Rozličné situácie
Podľa druhu spojiva použitého v jednot-
livých fasádnych materiáloch rozlišujeme 
materiály na akrylátovej, silikátovej, silikó-
novej a minerálnej báze. Pri výbere vhod-
ného materiálu je potrebné rešpektovať 
charakteristické vlastnosti jednotlivých 
skupín a zladiť ich s požiadavkami objektu 
a prostredia. Typickým príkladom je po-

Sortiment fasádnych omietok je v súčasnosti už dostatočne 
široký. Každá z omietok, ktoré sú aktuálne v ponuke, má svoje 
charakteristiky, podľa ktorých sa staviteľ, projektant, architekt 
či investor rozhoduje o jej vhodnosti pre svoj projekt či stavbu. 

Vlastnosti jednotlivých druhov fa-
sádnych povrchových úprav sú 
determinované v prvom rade ich 

zložením. Skladajú sa z celého radu rôz-
nych zložiek, ktoré v materiáli plnia svoje 
dôležité funkcie. 

Zložky produktov
Základnými zložkami materiálov povrcho-
vých úprav sú spojivá, pigmenty, plnivá, 
rôzne aditíva a rozpúšťadlá. Najdôležitej-
šou zložkou, bez ktorej nemôže existovať 
žiadna omietka alebo fasádny náter, je 
spojivo. Určuje vhodnosť použitia povr-
chovej úpravy na konkrétny podklad za 
konrétnych okrajových podmienok, zabez-
pečuje pevné a trvalé spojenie ostatných 
zložiek materiálu a ovplyvňuje prídržnosť 
povrchovej úpravy k podkladu. 

–
zopár rád pre lepšiu orientáciu
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žiadavka na paropriepustnosť – tu by mala 
mať povrchová úprava čo najnižší difúzny 
odpor, vhodné sú minerálne, silikátové 
alebo silikónové materiály. Akrylátové dis-
perzné povrchové úpravy sú tu vzhľadom 
na vyšší difúzny odpor nevhodné. 

V prípade požiadavky na sýte farebné 
odtiene siahame po akrylátových mate-
riáloch, ktoré umožňujú výraznejšiu pig-
mentáciu. Silikónové a najmä silikátové 

hmoty nie je možné pigmentovať v príliš 
výrazných farebných odtieňoch, farebnos-
ťou sa teda približujú skôr k prírodným 
odtieňom. 

Silikátové materiály sa neodporúča apli-
kovať na vyspravované fasády, ktoré majú 
heterogénny podklad, čo pri použití sili-
kátových materiálov môže viesť k vzniku 
fľakov a rozdielnosti vo farebnosti. Na 
takéto povrchy je ideálne použiť materiály 
na silikónovej báze. Pre objekt situovaný 
v prostredí s vyšším znečistením životné-
ho prostredia je vhodné vyberať materiály 
s nízkou špinivosťou – silikónové, silikáto-
vé a minerálne materiály. Disperzné látky 
statickým elektrickým nábojom naopak 
priťahujú poletujúce zrnká prachu a sú 
teda náchylnejšie na znečistenie. 

Z pohľadu materiálovej bázy sa však naj-
dlhšou životnosťou vyznačujú minerálne, 
silikátové a silikónové materiály. O spo-
ľahlivom fungovaní povrchovej úpravy 

však okrem výberu vhodného materiálu 
rozhoduje aj jeho výrobca. Podobne ako 
pri iných investíciách s očakávanou dlho-
dobou životnosťou je preto rozumné pri-
kloniť sa k materiálom od renomovaných 
a časom už overených výrobcov ponúkajú-
cich okrem kvalitných materiálov aj kom-
plexný servis a poradenstvo. 

Vzhľad – farba a štruktúra
Prvým kritériom pri výbere vhodnej po-
vrchovej úpravy je zvyčajne predstava  
o budúcej fasáde (členenie, štruktúra a fa-
rebnosť povrchovej úpravy). V zásade ide 
o výber medzi hladkou fasádou s povrcho-
vou úpravou fasádnym náterom a fasádou 
so štruktúrou (hladená, škrabaná, ryhova-
ná). V určitom momente však do hry vstu-
pujú emócie. Tie sa prejavujú pri rozhodo-
vaní o farbe. Farebný odtieň by mal ladiť 
s pocitmi, vystihnúť osobnosť či jednodu-
cho pozitívne pôsobiť, vyvolávať príjemné 
pocity. Špičkoví výrobcovia si tieto skutoč-
nosti veľmi dobre uvedomujú a ponúkajú 
škály farebných odtieňov pre povrchové 
úpravy fasád. Každý farebný odtieň má 
v sebe skrytý osobitý vnútorný náboj, je 
symbolom určitej emócie. Široká pestrosť 
farieb otvára zákazníkovi neobmedzené 
brány voľnosti a kreatívnej tvorby. 

Reko v spolupráci so spoločnosťou Baumit

Foto: Baumit

1 Radové rodinne domy v Šamoríne poukazujú na 

obrovský význam farby v urbanistickom kontexte.

2 Farby sa používajú od puristicky bielej až po 

sýte odtiene celej farebnej škály. Na bielom dome 

v Komárne bola použitá nanoporézna povrchová 

úprava, ktorá zabraňuje rýchlemu znečisteniu po-

vrchu.

3 Zateplený bytový dom získava aj nové estetic-

ké kvality. V tomto prípade farebnosť zodpovedá 

tektonike domu a preto pôsobí prirodzene.

4 Pri tvarovej zložitosti domu môže byť použitie 

farebných kontrastov problematické, jednofareb-

nosť nič nepokazí.2

3 4
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Postup a riziká pri tvorbe
energetického 
certifikátu

2. časť

Tento článok vás má previesť proble-
matikou vzniku energetického certi-
fikátu od objednávky cez obhliadku 

až po vydanie a odovzdanie energetické-
ho certifikátu. Zároveň vám predstavíme 
nové ochranné prvky, ktoré zabezpečujú 
autentickosť a istotu, že certifikát bol vy-
daný spoločnosťou, ktorá kompletne za-
bezpečuje jeho pravosť a správnosť. 

Vznik oprávnenia odborne
spôsobilej osoby
Vydanie energetického certifikátu budovy 
vyžaduje odbornú spôsobilosť v týchto 

štyroch oblastiach:
- tepelná ochrana stavebných konštrukcií      
  a budov,
- vykurovanie a príprava teplej vody,
- elektroinštalácia a zabudované 
  osvetlenie budov,
- nútené vetranie a klimatizácia. 
Na získanie odbornej spôsobilosti v kaž-
dej oblasti je nutné preukázať prax v danej 
problematike minimálne 3 roky a úspešne 
absolvovať skúšky odbornej spôsobilosti 
pre každú zo štyroch oblastí. Medzi odbor-
ne spôsobilé sa radí spoločnosť Delphia, 
reprezentovaná v tejto oblasti Ing. Petrom 

 Keď sa rozhodujete pre dodá- 
 vateľa energetického 
 certifikátu pre vašu budovu,  
 určite uvažujete nad viacerý-
mi možnosťami. Je jedno, či ste majiteľom rodinné-
ho domu, správcom bytového domu, alebo develo-
per obchodného centra či inej polyfunkcie, vždy sa 
pýtate sami seba: „Načo mi to je?“ a „Od koho si to 
objednať?“
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Kopeckým, ktorý absolvoval všetky skúš-
ky v oblasti stavebného inžiniera - tepelná 
ochrana stavebných konštrukcií a budov, 
vykurovanie a príprava teplej vody a núte-
né vetranie a klimatizácia.
Oblasť elektroinštalácie a zabudovaného 
osvetlenia budov patrí do odbornej spô-
sobilosti inžiniera elektrotechniky a tú za-
bezpečuje Ing. Michal Svetlík.

Postup pri zhotovovaní 
energetického certifikátu
Postup vydávania energetického certifiká-
tu sa v spoločnosti Delphia začína už pri 
prvom kontakte s klientom. Každý klient 
je dôležitý. Znie to ako pekná fráza, ale 
v tomto prípade je to pravda, lebo sú to 
práve jednotliví klienti, ktorí zabezpečujú, 
že spoločnosť môže byť dostatočne veľká 
a spôsobilá na zabezpečenie akýchkoľvek 
komplexných služieb v oblasti  energetic-
kej hospodárnosti budov. Pri úvodnom 
rozhovore treba získať čo najviac informá-
cií o predmetnej budove, aby bolo možné 
čo najpresnejšie určiť cenu a ponúknuť ju 
klientovi. Nie vždy je to však možné, lebo 
cena sa určuje podľa viacerých kritérií 
a mnoho informácií vyjde najavo až pri 
obhliadke.

Obhliadka
Obhliadka je jedným z bodov, ktoré sú pri 
procese vydávania energetického certifi-
kátu v Delphii povinné. Energetický cer-
tifikát sa vydáva na základe skutočného 
vyhotovenia, preto si ani nevieme predsta-
viť, že by sa dal vyhotoviť a pritom by sme 
budovu ani nevideli. Pobočky sú po celom 
Slovensku a ich regionálni zástupcovia sú 
v tejto oblasti kompletne vyškolení.

Objednávka
Objednávka energetického certifikátu má 
taktiež svoje náležitosti, ktoré je nutné 
splniť. Objednávku treba vyplniť a náležite 
podpísať obidvoma stranami. Ďalej objed-
návka obsahuje nasledujúce body:
1. objednávateľ - iniciály objednávateľa 
energetického certifikátu a osoby, ktorá je 
schopná odpovedať na technické otázky, 
ktoré by neskôr dodatočne vznikli pri 
tvorbe certifikátu;
2. dodávateľ - ako dodávateľ môže byť 
spoločnosť Delphia s.r.o. alebo ktorá-
koľvek z pobočiek po celom Slovensku;
3. predmet objednávky – účel, na ktorý sa 
vydáva energetický certifikát;

4. cena - zu sa zapisuje konečná dohodnu-
tá cena za vydanie energetického certifi-
kátu a tá je nemenná;
5. regionálny zástupca - meno človeka, 
s ktorým klient hovorí a je zodpovedný 
za zákazku;
6. základné údaje o stavbe - údaje sa vypi-
sujú, ak nie sú totožné s miestom bydliska 
objednávateľa;
7. obsah dodaného projektu - na získanie 
rozmerov slúži projekt, ktorý je potrebné 
zapožičať od klienta. Spolu s energetic-
kým certifikátom je vždy neporušený 
vrátený späť;
8. zmeny voči projektu - táto časť je tech-
nicky náročnejšia a regionálny zástupca ju 
s klientom vypíše a spresní otázky, 
na ktoré je nutné odpovedať;
9. záverečné zjednanie – dátumy, podpisy 
a termín odovzdania.
Na základe objednávky a projektu je mož-
né začať samotný proces výroby energetic-
kého certifikátu budovy.

Výroba
Samotná výroba energetického certifikátu 
prebieha v centrále spoločnosti. Technici 
sú zaškolení odbornými osobami a celý 
proces prebieha pod priamym dozorom 
odborne spôsobilých osôb. Výpočty sú 
vykonávane pomocou softvéru, čo napo-
máha ich presnosti a relevantnosti k ob-
jektu klienta. Pred vydaním energetického 
certifikátu prejde konečný produkt dvoma 
vrstvami kontroly a zapracujú sa ochranné 
prvky.

Ochranné prvky
Energetický certifikát sa vyhotovuje 
v dvoch kópiách. Jedna zostáva v archíve 
spoločnosti pre prípadnú kontrolu. Druhá 
kópia je určená pre klienta. Samotný ener-

getický certifikát  pozostáva z prvej strany, 
ktorá je vystavená na certifikačnom papie-
ri. Na prednej strane sa nachádzajú infor-
mácie o energetických triedach, je opatre-
ná odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej 
osoby a holografickou nálepkou s logom 
Delphia. Zadná časť prvej strany obsahu-
je výpis zákona 555/2005 o energetickej 
hospodárnosti budov. Ostatné strany sú 
vytlačené na obyčajnom papieri a spolu 
s prvou stranou, prednou fóliou a zadnou 
čiernou stranou sú vložené vo viazacej liš-
te. V prípade, že sa energetický certifikát 
vydáva pre budovu väčšieho charakteru 
(nad 1000m2 podlažnej plochy), obsahuje 
aj energetický štítok budovy. Tento vyzerá 
rovnako ako energetický certifikát. Keďže 
má byť vystavený na viditeľnom mieste, je 
navyše zaliaty v ochrannej fólii.

Odovzdanie certifikátu
Po ukončení procesu výroby odovzdá 
zodpovedný regionálny zástupca koneč-
ný produkt spolu s vystavenou faktúrou 
a expedičným listom klientovi. Faktúra 
a expedičný list sú vystavené v dvoch kópi-
ách. Klient podpíše obidva doklady. Jednu 
kópiu si ponechá a druhú odovzdá regio-
nálnemu zástupcovi.

Záver
Verím, že vám tento článok umožnil zís-
kať viac informácií o problematike. Buďte 
preto opatrní pri rozhodovaní o výbere 
dodávateľa na energetický certifikát vašej 
budovy.

Reko v spolupráci so spoločnosťou Delphia

Foto: archív autora a redakcie, TDX
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Chladenie 
zo stropu 
pomocou tepelného čerpadla
Klimatické zmeny a narastajúce ceny energií v posledných rokoch prinútili mnohých zamyslieť sa 
nad riešením klimatizácie a vykurovania s čo najnižšími prevádzkovými nákladmi. Ideálne riešenie 
takejto zdanlivo neriešiteľnej dilemy sa skrýva vo využití jedného spoločného systému na vykuro-
vanie v zime a chladenie v letnom období. Takýmto riešením je spojenie výhod tepelného čerpadla 
a stropného chladenia obytných priestorov.

Výhodou tepelného čerpadla 
a stropného chladenia nie sú len 
nižšie prevádzkové náklady na vy-

kurovanie, ale aj možnosť využitia toho is-
tého systému na vykurovanie v zime aj na 
chladenie príbytku v letných horúčavách. 
Využíva sa na to princíp podobný chlad-
ničke, len s tým rozdielom, že v zime te-
pelné čerpadlo čerpá teplo dnu a v lete ho 
odoberá von z obytného priestoru.

Ako funguje stropné chladenie?
To, že tepelné čerpadlo dokáže vykuro-
vať s veľmi nízkou spotrebou energie, 
je známe. Pomocou tohto zariadenia je 
však možné s nízkymi nákladmi aj chla-
diť. Stropné chladenie patrí medzi vodné 
systémy klimatizovania. Funguje podob-
ne ako podlahové či stenové vykurovanie 
na princípe sálania – nie však tepla, ale 
chladu. Priamo do stropu v miestnosti sa 

Interiér so stropným chladením
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gikov. A po tretie, má nižšie prevádzkové 
náklady ako klasická klimatizácia.“

Úsporná prevádzka
Už s využitím konvenčných zdrojov chla-
du je stropné chladenie o 20 až 30 percent 
efektívnejšie ako klasická klimatizácia. Ak 
ale zapojíme ako zdroj chladu tepelné čer-
padlo, klesnú náklady na energie 10– až 
20–násobne. To znamená, že ak by ste po-
užívali klasický systém klimatizácie s vý-
konom okolo 12 kW (s príkonom okolo 6 
kW) – spotrebovali by ste za sezónu okolo 
500 eur na chladenie. S využitím tepelné-
ho čerpadla klesne spotreba energie na 50 
eur. Pri vykurovaní sú rozdiely v nákladoch 
ešte výraznejšie. Za rok sa tak dá ušetriť aj 
1500 eur na energiách za kúrenie a klima-
tizáciu pre stredne veľký rodinný dom.

Zdrojom energie pre stropné chladenie 
môže byť aj spodná voda. Spodná voda 
má celoročne teplotu 10 – 12°C a preto je 
vodu zo studne možné použiť aj na chlade-
nie. Prevádzkové náklady takéhoto zdroja 
chladu sú 10– až 15–násobne nižšie ako 
pri bežnej klimatizácii.

Kedy použiť stropné chladenie
Pred začatím hrubej stavby si môžete vy-
brať zo všetkých dostupných systémov 
vrátane stropného chladenia integrované-
ho v stropnej konštrukcii. Ak máte hotovú 
hrubú stavbu, môžete si vybrať podomiet-
kové stropné chladenie či sádrokartónové 

stropné chladenie alebo pre kancelárie 
kazety Alfa-therm. Pri rekonštrukciách je  
v závislosti od ich rozsahu možné uvažovať 
o podomietkovom stropnom chladení, ale 
predovšetkým sú vhodné sádrokartónové 
chladiace dosky.

Stropné chladenie je vhodné do spální, 
obývačiek aj detských izieb. Je možné ho 
podmienečne použiť aj do kuchýň, musí 
však byť počas varenia zabezpečené do-
statočné vetranie digestorom alebo ven-
tilátorom so snímačom vlhkosti. Stropné 
chladenie nie je vhodné do miestností  
s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľne, inte-
riérové bazény a pod.) z dôvodu nadmer-
ného zrážania sa vodných pár na chlad-
nom povrchu stropu. 

Jarmila Ivančičová v spolupráci s Thermotech

Foto: Thermotech

zabudujú rúrky, cez ktoré prúdi ochladená 
voda z tepelného čerpadla, prostredníc-
tvom ktorej sa ochladzuje strop a následne 
od neho aj celá miestnosť. Výhodou sála-
vej zložky je prirodzené chladenie priesto-
ru. Sálavá zložka v stropnom chladení spô-
sobuje, že už vyššia teplota (ochladenie na 
približne 26°C) je pociťovaná ako príjem-
ná. To má za následok aj úsporu energie a 
prevádzkových nákladov. 

Stropné chladenie využíva prirodzenú 
vlastnosť vzduchu. Chladný vzduch je ťaž-
ší a klesá dole, zatiaľ čo teplý vzduch stúpa 
k stropu, ochladzuje sa a opäť klesá nižšie, 
čím sa zabezpečuje prirodzené vychladenie 
miestnosti na príjemnú teplotu. „Stropné 
chladenie má tri obrovské výhody,“ hovorí 
riaditeľ spoločnosti Thermotech, Ing. Mar-
tin Paldan. „Asi najväčšou výhodou strop-
ného chladenia je absolútne bezprievanová 
technológia, poskytujúca príjemné a priro-
dzené chladenie. Je zdravotne nezávadné, 
pretože sa nezanáša prachom a tento spô-
sob klimatizácie je teda vhodný aj pre aler-

Stropné chladenie integrované v stropnej konštrukcii

Montáž stropného chladenia

Tepelné čerpadlo
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kologickejšie palivá na svete s minimálnou 
uhlíkovou a emisnou stopou, minimálny-
mi dopadmi na zdravie obyvateľstva pri 
jeho používaní pri varení a vykurovaní  
a má veľmi priaznivý vplyv na zníženie 
emisií v cestnej doprave náhradou za pou-
žívanie klasických pohonných hmôt. 
– nezávislý zdroj – výhodou LPG je ne-
závislosť na rozvodných sieťach, pričom sa 
však dá veľmi výhodne použiť aj pre sídlis-
ká a štvrte rodinných domov.
– široká škála použitia – v tlakových 
fľašiach, prípadne v tlakových zásobní-
koch pre rodinné domy, sídliská, hotely, 
pekárne, hydinové farmy, výrobné haly či 
celé závody, varenie, vykurovanie, tech-
nológie, pohon vysokozdvižných vozíkov, 
LPG je dostupné všade, pre každého jed-
noducho a hneď, bez obmedzenia, ako 
primárny zdroj, ale aj ako záložný zdroj  
v prípade výpadku zemného plynu a taktiež 
pri vykrývaní spotreby v prípade prekro-
čenia špičkových odberov, ba dokonca aj 
ako náhrada zemného plynu. Existujúce 
rozvodné potrubia je možné bez ďalších 
úprav použiť na rozvod propánu. LPG vy-
kryje aj najnáročnejšie energetické potreby 
s výkonom rádovo niekoľko MWh, pohon 
motorových vozidiel, kde LPG je alterna-
tívnym palivom voči benzínu, alebo pri-
márnym palivom v špeciálne upravených 
dieselových motoroch – a to aj v motoroch 
s veľkých výkonom. Vo Viedni jazdí 478 
autobusov mestskej hromadnej dopravy 
iba na LPG. Je obľúbený pre svoju výraznú 
cenovú úsporu prevádzkových nákladov.  

S LPG jazdíte o polovicu lacnejšie ako  
s benzínom, alebo dieslom. 
– vynikajúca cena – v porovnaní s inými 
palivami so zohľadnením pomeru kom-
fort/ cena a pre vysokú pridanú hodnotu 
nezávislosti je využitie tejto energie veľmi 
priaznivé. 

LPG bude v najbližšej dobe zohrávať kľú-
čovú úlohu v otázke znižovania emisií  
v celosvetovom meradle. Ako ľahko do-
stupná, cenovo priaznivá a k prírode šetr-
ná energia je v súčasnosti najlepšou voľbou 
pre budúcnosť ďalších generácií. 

LPG predstavuje ušľachtilú modernú ener-
giu, ktorá je stále vyhľadávanejšia. Svojím 
podielom nízkych investícií, jednoduchos-
ťou a nenáročnosťou obsluhy, veľmi nízky-
mi vedľajšími prevádzkovými nákladmi je 
obzvlášť zaujímavý pre skupinu užívateľov, 
pre ktorých je výška vstupnej investície 
dôležitým kritériom. Z celkového pohľa-
du nákladovosti na jednotku vyrobeného 
tepla patrí v konečnom dôsledku pre svo-
ju celkovú cenu medzi najlacnejšie zdroje 
energie. Pre svoju nezávislosť od pripoje-
nia sa na rozvodné siete je LPG jedným  
z najvýhodnejších variantov primárne-
ho zdroja energie. Ekologický, dostupný 
ihneď a kdekoľvek. 

Ing. Peter Polák

Foto: Flaga

Nakoľko sme nezávislí v oblas-
ti energií, preveril na krátky 
čas „zatvorený kohút na plyno- 

vode“ z východu. Chceme sa poučiť, alebo 
zostaneme v nezávislosti iba pri túžbe? 
Jedným z najvýhodnejších, ľahko dostup-
ných a ekologicky priaznivých zdrojov 
energie je skvapalnený ropný plyn 
(Liquified Petroleum Gas) – LPG. Zís-
kava sa pri ťažbe zemného plynu alebo 
ropy, alebo spracovaním ropy v rafinériách.
Propán a bután sa dá jednoducho skvapal-
niť a ľahko udržať v kvapalnom stave pri 
relatívne nízkom tlaku (2 – 8 Bar). 

V porovnaní s inými palivami má LPG nie-
koľko významných vlastností, ktoré umoc-
ňujú jeho použitie:

– vysoký podiel energie v relatívne 
malom objeme – LPG je zo štandardných 
palív z hľadiska obsahu energie na jednot-
ku objemu najenergetickejšie palivo.Voči 
zemnému plynu je napr. výhrevnosť pro-
pánu takmer trikrát vyššia. 
– čistá energia – LPG nekontaminu-
je vodu ani pôdu, obsahuje iba stopové 
množstvo síry a stáva sa ideálnym pali-
vom pre zachovanie ekologicky čistého ži-
votného prostredia. S jeho spaľovaním nie 
sú spojené žiadne náklady na likvidáciu 
odpadu a popola, žiadne poplatky za kon-
tamináciu a minimálne poplatky za emisie 
a znečistenie ovzdušia. Na rozdiel od zem-
ného plynu, ktorého hlavná zložka metán 
je skleníkový plyn, patrí LPG medzi naje-

Energia s budúcnosťou

Každá doba je niečím výnimočná a prináša so sebou nové výzvy. 
Viac–menej všetci túžime po maximálnej nezávislosti a sebestač-
nosti takmer v každej oblasti.
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Úsporné
a ekologické 
stacionárne
kondenzačné kotly

Spoločnosť IMMERGAS, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti 
projektovania a výroby plynových kotlov pre domácnosti, kladie 
neobyčajný dôraz na výskum a vývoj nových výrobkov, pričom 
stavia do popredia ekológiu, úsporu a záruku kvality. 

Všetky tieto aspekty viedli ku vzniku 
energeticky efektívnych a vysoko 
ekologických kondenzačných kot-

lov HERCULES Condensing a HERCULES 
Solar 26. 

HERCULES Condensing

Všetky typy HERCULES Condensing sú 
vybavené elektronickým systémom re-
gulácie, ktorý umožňuje plynulo upra-
vovať (modulovať) tepelný výkon podľa 
reálnych aktuálnych nárokov domácnosti. 
Typy HERCULES Condensing 26 a 32 sú 
dodávané tak, aby slúžili jednozónové-
mu vykurovaciemu systému, zatiaľ čo typ 
HERCULES Condensing 32 ABT dokáže 
obslúžiť dvojzónové nezávisle oddelené 
vykurovacie systémy pri dvoch rozdiel-
nych prevádzkových teplotách. Táto špe-
ciálna konfigurácia je ideálna vtedy, keď 
je vykurovací systém rozdelený do dvoch 
zón, a na zónu s podlahovým kúrením 
(nižšie teploty) a druhú zónu obsluhovanú 
vysokou teplotou (radiátory). Okrem toho 
všetky typy môžeme doplniť ďalšími sada-
mi z voliteľného príslušenstva, spolu do-
káže jeden kotol kontrolovať činnosť ma-
ximálne troch zón. Zóny môžu byť všetky 
rovnakého typu alebo rozdielne, a to dva 
rôzne systémy s podlahovým vykurova-
ním a jeden systém s využitím tradičných 
radiátorov. Každá zóna je riadená nezávis-

lou termoreguláciou pre poskytnutie vy-
sokého komfortu optimálnej teploty a aj 
spotreby. Charakteristickým znakom kot-
lov HERCULES Condensing je pokroková 
elektronika kombinovaná s intuitívnymi 
tlačidlami a tradičnými otočnými ovládač-
mi, ktoré umožňujú rýchle a jednoduché 
nastavovanie požadovanej teploty, ohrev 
TÚV, nastavenie letného a zimného reži-
mu. Pomocou moderného podsvieteného 
displeja sú jednoducho zobrazované všet-
ky potrebné informácie o funkciách kotla. 
Ďalšou dôležitou skutočnosťou je zásobník 
TÚV s objemom 120 l, ktorý v sebe majú 
zabudovaný všetky typy HERCULES Con-
densing. Je vyrobený z antikora a vďaka 
svojmu vysokému výkonu ponúka praktic-
ky nevyčerpateľné množstvo TÚV. 

Kotly HERCULES Condensing sú k dispo-
zícii v dvoch výkonoch:
- HERCULES Condensing 26 má výkon v 
režime ústredného kúrenia od 4,7 do 
23,9 kW a v režime ohrevu teplej úžitko-
vej vody maximálne 26,0 kW;
- HERCULES Condensing 32 má v režime 
kúrenia i ohrevu teplej úžitkovej vody 
výkon od 6,2 do 32,0 kW.

HERCULES Solar 26

HERCULES Solar 26 je stacionárny kon-
denzačný kotol so zabudovaným solárnym 

systémom slúžiacim na efektívne využitie 
slnečnej energie pre ohrev TÚV. Konden-
začný výmenník je spolu s 200-litrovým 
antikorovým zásobníkom TÚV a komplet-
ným solárnym systémom zabudovaným 
pod plášťom kotla. Vďaka kondenzačnej 
technológii tohto kotla je možné dosia-
hnuť maximálne pohodlie tepla a teplej 
úžitkovej vody, pričom optimalizuje výkon 
a znižuje spotrebu plynu na minimum aj 
vďaka efektívnemu využívaniu slnečnej 
energie. Maximálny výkon tohto kotla 
v režime ohrevu TÚV je 26 kW, v režime 
vykurovania je rozsah modulovaného vý-
konu od 3 do 24 kW. Široké modulačné 
rozpätie od 12 do 100% umožňuje, aby bol 
HERCULES Solar 26 použitý aj v objektoch 
s nízkymi tepelnými stratami. Ovládanie 
kotla je realizované veľkým podsvieteným 
LCD displejom. Integrované ovládanie 
solárneho systému si nevyžaduje solárnu 
ovládaciu jednotku. Všetky funkcie solár-
neho systému sú priamo riadené cez elek-
tronický panel kotla, čo umožňuje zobraziť 
všetky potrebné informácie a parametre 
priamo na displeji kotla. 

Zabudovaný 200-litrový antikorový zásob-
ník s dvojitou špirálou predstavuje takmer 
nevyčerpateľnú zásobu TÚV. Kotol je 
štandardne vytvorený pre jednookruhový 
vykurovací systém, avšak špeciálna séria 
voliteľného hydraulického príslušenstva 
umožňuje jeho napojenie až na tri rôzne 
vykurovacie zóny. Kotol je štandardne vy-
bavený integrovaným solárnym systémom 
s hydraulickou jednotkou, expanznou ná-
dobou, termostatickým zmiešavacím ven-
tilom, bezpečnostným ventilom a izolova-
nými pripojeniami ku kolektorom. 

Kotly HERCULES Condenzing a HER-
CULES Solar sa dajú jednoducho ovládať 
z referenčnej miestnosti (obývačka)  regu-
látorom Super CAR  alebo CAR. Vonkajšia 
sonda umožňuje ekvitermické riadenie 
teploty vykurovacej vody, čím sa systém 
vykurovania prevádzkuje na vyššej úrov-
ni. Na všetky kotly Immergas je záruka 5 
rokov.

Reko z materiálov spoločnosti IMMERGAS

Foto: IMMERGAS, archív redakcie
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Všetky tieto aspekty viedli ku vzniku 
energeticky efektívnych a vysoko 
ekologických kondenzačných kot-

lov HERCULES Condensing a HERCULES 
Solar 26. 

HERCULES Condensing

Všetky typy HERCULES Condensing sú 
vybavené elektronickým systémom re-
gulácie, ktorý umožňuje plynulo upra-
vovať (modulovať) tepelný výkon podľa 
reálnych aktuálnych nárokov domácnosti. 
Typy HERCULES Condensing 26 a 32 sú 
dodávané tak, aby slúžili jednozónové-
mu vykurovaciemu systému, zatiaľ čo typ 
HERCULES Condensing 32 ABT dokáže 
obslúžiť dvojzónové nezávisle oddelené 
vykurovacie systémy pri dvoch rozdiel-
nych prevádzkových teplotách. Táto špe-
ciálna konfigurácia je ideálna vtedy, keď 
je vykurovací systém rozdelený do dvoch 
zón, a na zónu s podlahovým kúrením 
(nižšie teploty) a druhú zónu obsluhovanú 
vysokou teplotou (radiátory). Okrem toho 
všetky typy môžeme doplniť ďalšími sada-
mi z voliteľného príslušenstva, spolu do-
káže jeden kotol kontrolovať činnosť ma-
ximálne troch zón. Zóny môžu byť všetky 
rovnakého typu alebo rozdielne, a to dva 
rôzne systémy s podlahovým vykurova-
ním a jeden systém s využitím tradičných 
radiátorov. Každá zóna je riadená nezávis-

lou termoreguláciou pre poskytnutie vy-
sokého komfortu optimálnej teploty a aj 
spotreby. Charakteristickým znakom kot-
lov HERCULES Condensing je pokroková 
elektronika kombinovaná s intuitívnymi 
tlačidlami a tradičnými otočnými ovládač-
mi, ktoré umožňujú rýchle a jednoduché 
nastavovanie požadovanej teploty, ohrev 
TÚV, nastavenie letného a zimného reži-
mu. Pomocou moderného podsvieteného 
displeja sú jednoducho zobrazované všet-
ky potrebné informácie o funkciách kotla. 
Ďalšou dôležitou skutočnosťou je zásobník 
TÚV s objemom 120 l, ktorý v sebe majú 
zabudovaný všetky typy HERCULES Con-
densing. Je vyrobený z antikora a vďaka 
svojmu vysokému výkonu ponúka praktic-
ky nevyčerpateľné množstvo TÚV. 

Kotly HERCULES Condensing sú k dispo-
zícii v dvoch výkonoch:
- HERCULES Condensing 26 má výkon v 
režime ústredného kúrenia od 4,7 do 
23,9 kW a v režime ohrevu teplej úžitko-
vej vody maximálne 26,0 kW;
- HERCULES Condensing 32 má v režime 
kúrenia i ohrevu teplej úžitkovej vody 
výkon od 6,2 do 32,0 kW.

HERCULES Solar 26

HERCULES Solar 26 je stacionárny kon-
denzačný kotol so zabudovaným solárnym 

systémom slúžiacim na efektívne využitie 
slnečnej energie pre ohrev TÚV. Konden-
začný výmenník je spolu s 200-litrovým 
antikorovým zásobníkom TÚV a komplet-
ným solárnym systémom zabudovaným 
pod plášťom kotla. Vďaka kondenzačnej 
technológii tohto kotla je možné dosia-
hnuť maximálne pohodlie tepla a teplej 
úžitkovej vody, pričom optimalizuje výkon 
a znižuje spotrebu plynu na minimum aj 
vďaka efektívnemu využívaniu slnečnej 
energie. Maximálny výkon tohto kotla 
v režime ohrevu TÚV je 26 kW, v režime 
vykurovania je rozsah modulovaného vý-
konu od 3 do 24 kW. Široké modulačné 
rozpätie od 12 do 100% umožňuje, aby bol 
HERCULES Solar 26 použitý aj v objektoch 
s nízkymi tepelnými stratami. Ovládanie 
kotla je realizované veľkým podsvieteným 
LCD displejom. Integrované ovládanie 
solárneho systému si nevyžaduje solárnu 
ovládaciu jednotku. Všetky funkcie solár-
neho systému sú priamo riadené cez elek-
tronický panel kotla, čo umožňuje zobraziť 
všetky potrebné informácie a parametre 
priamo na displeji kotla. 

Zabudovaný 200-litrový antikorový zásob-
ník s dvojitou špirálou predstavuje takmer 
nevyčerpateľnú zásobu TÚV. Kotol je 
štandardne vytvorený pre jednookruhový 
vykurovací systém, avšak špeciálna séria 
voliteľného hydraulického príslušenstva 
umožňuje jeho napojenie až na tri rôzne 
vykurovacie zóny. Kotol je štandardne vy-
bavený integrovaným solárnym systémom 
s hydraulickou jednotkou, expanznou ná-
dobou, termostatickým zmiešavacím ven-
tilom, bezpečnostným ventilom a izolova-
nými pripojeniami ku kolektorom. 

Kotly HERCULES Condenzing a HER-
CULES Solar sa dajú jednoducho ovládať 
z referenčnej miestnosti (obývačka)  regu-
látorom Super CAR  alebo CAR. Vonkajšia 
sonda umožňuje ekvitermické riadenie 
teploty vykurovacej vody, čím sa systém 
vykurovania prevádzkuje na vyššej úrov-
ni. Na všetky kotly Immergas je záruka 5 
rokov.

Reko z materiálov spoločnosti IMMERGAS

Foto: IMMERGAS, archív redakcie
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domu tým najväčším problémom. Dôvod 
je prostý. Tepelná strata domu uvedená 
v projekte vykurovania je vypočítaný hra-
ničný parameter platný len pri najnižších 
vonkajších teplotách. V našom klimatic-
kom pásme je to vtedy, keď tieto hodnoty 
poklesnú pod – 12 alebo – 15°C. Štatistika, 
ako aj osobné skúsenosti však hovoria, že 
sú to maximálne 2 – 3 týždne v roku. To 
je menej ako 10% z obvyklých 32 týždňov 
bežnej vykurovacej sezóny. Naopak, zvy-
čajné vonkajšie teploty v zimnom období 
oscilujú okolo 0°C. Vtedy pre vykurovanie 

Dobre navrhnuté novostavby rodinných do-
mov sa právom hrdia vynikajúcimi tepelno- 
izolačnými vlastnosťami a ich tepelné straty 

sú preto takmer vždy menšie 
ako 15 kW. To vytvára zá-
kladný predpoklad pre ma-
ximálnu tepelnú pohodu pri 
minimálnych nákladoch za 
energiu.

Správne využitie tohto predpokladu 
je ale podmienené kvalifikovaným 
výberom zdroja tepla – dnes obvyk-

le plynového kotla. Na prvý pohľad by sa 
mohlo zdať, že to nebude žiadny veľký 
problém. Dom s takou malou tepelnou 
stratou musí vykúriť praktický každý ko-
tol, ktorý sa vyskytne na našom trhu. Áno, 
to je pravda. Ale iba vtedy, pokiaľ prevádz-
kové náklady a tepelná pohoda nebudú 
patriť medzi naše priority. Ak však oča-
kávame ekonomické a komfortné vykuro-
vanie, stáva sa práve malá tepelná strata 

Vykurovanie 
moderných novostavieb 

rodinných domov 
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postačí výkon menší ako 25% straty da-
ného objektu. Pre moderné novostavby 
táto okamžitá tepelná strata predstavuje 
hodnotu 2 – 4 kW.

Preto je nutné pre vykurovanie zvoliť 
taký kotol, ktorý je schopný znížiť svoj 
výkon na túto hodnotu a garantovať tak 
neprerušované vykurovanie objektu i pri 
vonkajších teplotách okolo 0°C. Pokiaľ nie 
je táto požiadavka splnená a kotol je pre-
vádzkovaný mimo svoj pracovný rozsah, 
začína tzv. cyklovať. Štandardné kotly so 
štartovacím výkonom 6 – 8 kW absolvujú 
takýchto cyklov okolo 40 000 ročne. Toto 
číslo vyzerá značne nevierohodne, ale 
po prepočte na počet vykurovacích dní 
v roku predstavuje len jeden štart kotla 
počas desiatich minút. Z praxe vieme, že 
ani minútové intervaly nie sú výnimkou. 
Dôsledkom týchto cyklov je výrazná nad- 
spotreba doprevádzaná skrátením život-
nosti kotla a hrubým narušením tepelnej 
pohody v dome.

Kotly, ktoré spĺňajú bez výhrad všetky 
podmienky pre súčasné novostavby ro-
dinných domov, sú výrobky francúzskej 
spoločnosti GEMINOX. Spoločnosť GE-
MINOX vyrába kondenzačnú techniku 
od roku 1982  a má vedúce postavenie na 

trhoch vo Švajčiarsku, Dánsku a USA. Prvý 
kotol pre vykurovanie nízkoenergetických 
domov uviedla na trh už v roku 1998 a má 
s touto problematikou mnohoročné skú-
senosti.

Ponuku spoločnosti tvorí celkom 10 mo-
delov kotlov vhodných do objektov s ma-
lými tepelnými stratami. Do moderných 
novostavieb rodinných domov sú štan-
dardne dodávané kotly radu THRi  alebo 
ZEM v prevedení sólo, alebo v kombinácii 
s prípravou teplej vody, ktoré majú modu-
lačný výkon 0,9 – 9,7 kw resp. 2,4 – 17,2 
kW. Táto môže byť pripravovaná v integ-
rovanom nerezovom zásobníku s obje-
mom 75 alebo 120 litrov (THRi) alebo 
50 litrov (ZEM). Kotly v prevedení sólo  
(THRi & ZEM) je možné doplniť o exter-
né nerezové zásobníky BS (100, 120, 150, 
200 a 300 litrov). Všetky kondenzačné 
kotly GEMINOX THRi a ZEM je možné 
priamo napojiť na podlahové vykurovanie 
alebo na vykurovacie systémy do tepelného 
spádu 75/60°C, ktoré predstavujú dnešný 
štandard. V prípade, že sú na variabilitu 
vykurovania objektu kladené ďalšie požia-

davky, je možné kotly THRi doplniť o in-
teligentné riadenie jednotlivých vykurova-
cích okruhov. Najobvyklejšia rozširujúca 
požiadavka – možnosť riadenia druhého 
vykurovacieho okruhu pre podlahové vy-
kurovanie, je vyriešená dvojokruhovými 
modelmi kotlov THRi DC (double circuit). 
Dlhodobú životnosť kotlov THRi zaručuje 
minimalizácia počtu spínacích cyklov, po-
užitie nerezovej ocele triedy 316L na všet-
ky hlavné časti (horák, výmenník, zachy-
távač kondenzátu) a kvalita výroby podľa 
ISO 9001.

Riadiaca jednotka Siemens umožňuje plnú 
integráciu kotlov THRi do alternatívnych 
sústav a garantuje ich plnohodnotnú regu-
láciu v kombinácii s tepelnými čerpadlami, 
solárnymi panelmi alebo inými zdrojmi 
tepla.

K úsporným kondenzačným kotlom po-
núkame kompletné solárne systémy  
Gemelios, a to buď v kombinácii s plochý-
mi alebo vákuovými kolektormi. Solárne 
zostavy Gemelios predstavujú moderný, 
vysoko účinný a ekologický spôsob celo-
ročného zisku tepelnej energie. Vďaka svo-
jim špičkovým technickým parametrom 
môžu ušetriť až 2/3 nákladov potrebných 
na ohrev vody. V dnešných moderných 
novostavbách, kde náklady na ohrev teplej 
vody predstavujú takmer polovicu účtu za 
plyn, je zabezpečenie alternatívneho spô-
sobu jej ohrevu viac než zmysluplné.

Reko v spolupráci so spoločnosťou Procom 

Foto: Procom, TDX
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Strecha ako formotvorný prvok objektu výrazne ovplyvňuje jeho celkový vzhľad. Okrem vhodnej kom-
pozície hmôt musí harmonizovať najmä s obvodovým plášťom budovy. Šikmá strecha svojou mnoho-
tvárnosťou poskytuje jedinečné architektonické tvary.

Krytina pre šikmú strechu 

Tvar, štruktúra plochy strechy a jej 
farebnosť tvorí komplexný archi-
tektonický celok. Strecha samozrej-

me okrem estetického hľadiska musí byť 
aj dokonale funkčná. Predstavuje ochra-
nu vnútra budovy pred poveternostnými 
vplyvmi – dažďom, snehom, vetrom, sln-
kom, teplotou a pod. Z týchto dôvodov 
je výber strešnej krytiny nesmierne dô-
ležitý. Základnými  kritériami výberu sú 
okrem jej estetického vzhľadu,  fyzikálne 
vlastnosti materiálu, hmotnosť, tepelno-
technické parametre, farebná stálosť, hy-
gienické vlastnosti, životnosť a napokon 

aj cena. Pri novostavbách je výber krytiny 
jednoduchší oproti rekonštrukciám sta-
rých striech, kde treba preskúmať najprv 
kvalitu starého krovu a jeho možného 
zaťaženia. Pri výbere je nutné zohľadniť 
a uchovať pôvodný vzhľad objektu.

Betónové  strešné krytiny 

Táto tvrdá skladaná krytina je pre šikmú 
strechu vhodnou ekologickou alternatívou 
k tradičným krytinám. Možno ju apliko-
vať na šikmé strechy so sklonom od 12  
stupňov. Bezpečný strešný sklon, zaisťu-

1
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priepustnosť a difúzia vodnej pary. Výrob-
ky betónovej strešnej krytiny umožňujú 
rozmanitosť v architektonickom stvárnení 
strechy. Výrobcovia ponúkajú rôzne tvary 
a farebné vyhotovenia, rôzne povrchové 
úpravy (lesklé, matné) od hladkých až po 
napr. s granulátom alebo i tradičné bez 
povrchovej úpravy z prefarbeného betónu. 
Tvar, rozmer a farebnosť sa vyznačujú stá-
losťou. Vyrábajú sa aj veľkorozmerové tvár-
nice so zníženou hmotnosťou. Rozmerovo 
presné škridle a doplnky príslušenstva 
umožňujú vytvoriť dokonalý strešný plášť 
s funkčnými detailmi. Prednosťou betóno-
vej krytiny je aj jej samočistiaca schopnosť, 
dážď a vietor odstránia napríklad mok-
ré lístie. Montáž krytiny je jednoduchá 
a rýchla, prvky tvoria dokonalú skladačku. 
Životnosť takejto krytiny sa uvádza až 100 
rokov, výrobcovia dávajú záruku na 30 ro-
kov. Vzhľadom na trvanlivosť sa odporúča   
voliť škridlu s povrchovou úpravou. Čo sa 
týka ceny, krytina je cenovo výhodná v po-
mere k jej kvalite.  

Plechové strešné krytiny 

Plechová krytina má dlhoročnú tradíciu, 
ale dnešné technológie zlepšili jej kvalitu  
a najmä vzhľad. Je odolná voči poveter-
nostným vplyvom, ľahká, dokonale tesní, 
má vysokú pevnosť, rýchlu montáž a dlhú 

životnosť. Jej aplikácia je praktickým rie-
šením pre novostavby ale aj rekonštruo-
vané strechy. Materiálom pre plechovú 
krytinu je najčastejšie pozinkovaná oceľ, 
hliník, meď, zinok alebo zliatina titanzi-
nok s dlhou životnosťou. Sklon strechy, 
na ktorú sa má aplikovať plechová krytina, 
závisí na  type  krytiny. Optimálny odpo-
rúčaný  sklon je už od 8 stupňov. Plechová 
krytina je oveľa ľahšia ako napr. škridle, 
hmotnosť sa udáva od 5,5 kg/m2 do 14,5 
kg/m2. S plechovou krytinou sa ako ne-
výhoda traduje jej údajná hlučnosť. V sú-
časnosti tento neduh eliminujú kvalitné 
izolačné materiály použité pre zateplenie. 
Na trhu sú dnes nielen hladké a vlnité pásy 
plechu, ale tvary, ktoré imitujú pálenú kry-
tinu. Profilovaná vlna tvarom dokonale
pripomína klasickú škridlu. Výrobcovia 
dodávajú niektoré plechy so špeciálnymi 
povrchovými úpravami, napr. minerálny-
mi zrnami, poťahovaným plastom, lakom 
s polyamidovými zrnami a pod. Škridla  

júci nepriepustnosť zrážok, tejto skladanej 
krytiny je udávaný od 20 do 90 stupňov. 
Betónové škridle sa vyrábajú z kvalitných 
prírodných surovín: portlandského ce-
mentu, kremičitého piesku, vody a pig-
mentov oxidu železa. Betón je zdravotne 
neškodný stavebný materiál. Krytina ne-
obsahuje žiadne chemické látky, je recyk-
lovateľná a energeticky úsporne vyrobe-
ná. Musí mať dobré fyzikálne vlastnosti: 
únosnosť, mrazuvzdornosť, nasiakavosť, 
nehorľavosť, rozmerovú stálosť a tepelno-
technické parametre. Má vysokú odolnosť 
voči extrémnym poveternostným pod-
mienkam a agresívnemu vzduchu. Vysoká 
mrazuvzdornosť je zabezpečená nízkou 
nasiakavosťou (býva do 6 – 9 %), ktorá je 
dosiahnutá aj povrchovou úpravou. Mra-
zuvzdornosť má vplyv na životnosť škri-
diel. Krytina dosahuje mrazuvzdornosť 25 
zmrazovacích cyklov (striedanie teploty 
počas dňa a noci). Dôležitou vlastnos-
ťou je aj únosnosť hlavne v súvislosti so 
snehom. Pevnosť betónovej krytiny je až  
o 30 % vyššia ako pri iných tvrdých kry-
tinách. Hmotnosť betónovej krytiny je 
od 45 kg/m2 po 85 kg/m2 podľa typu. 
Betónová krytina je nehorľavá, betón je 
predsa nehorľavý materiál. V súčasnosti, 
v čase zvyšovania cien energie, sa sledujú 
aj tepelnotechnické hodnoty betónovej 
krytiny ako tepelná vodivosť, vzduchová 

2
3

1 Vláknocementová krytina pôsobí svojou  
 skladbou a materiálom veľmi esteticky.

2 Farebne výrazné vikiere sú v harmonickom  
 kontraste s neutrálnou farbou vláknoce- 
 mentovej krytiny.

3 Betónová strešná krytina môže vytvárať aj  
 takúto farebne efektnú plochu.

4 Dnešné plechové krytiny vďaka novým  
 technológiám vytvárajú pôsobivé  štruktúry.

4

47



5 Pálená keramická krytina predstavuje  
 funkčnú a estetickú ochranu strechy pred  
 extrémnymi poveternostnými vplyvmi.

6 Pálená krytina – bobrovka je vhodná aj na  
 vkusné vyplnenie úžľabia strechy.

7 Tvorba doplnkov, napr. hrebenáčov, je pri  
 asfaltových šindľoch veľmi jednoduchá,  
 stačí ich vyrezať.

8 Estetická vláknocementová krytina je  
 dôstojnou súčasťou vzhľadu budov.

s  kamenným granulátom znižuje hlučnosť 
vody pri daždi. Povrchové úpravy sa dnes 
prevádzajú aj špeciálne proti korózii. Fa-
rebnosť výrobkov je rozmanitá, výrobky 
rešpektujú medzinárodný vzorkovník fa-
rieb RAL.

Montáž je vďaka nízkej hmotnosti  jed-
noduchá a rýchla. Aj údržba je nenáročná, 
jedine pozinkované plechy treba pravidel-
ne udržiavať. Strechy sa ľahko uchovávajú 
v čistote, na plechovej krytine sa na roz-
diel od škridly alebo betónu nechytá mach. 
Špeciálne povrchové úpravy od výrobcov 
zvyšujú životnosť až napr. na 80 rokov. Na 
niektoré tzv. bezúdržbové krytiny s poly-
esterom dávajú výrobcovia záruku aj 30 
rokov.

Pálené  strešné  krytiny

Pálenú strešnú krytinu s dlhoročnou tra-
díciou možno aplikovať na takmer všetky 
druhy šikmých striech. Ide o profilovanú
krytinu, iba bobrovka je neprofilovaná.
Vyrába sa z prírodných materiálov – hli-
ny, ílu, prísad a vody, a tým je zdravotne 
neškodná. Farebná škála výrobkov vzniká 
použitím prírodných látok bez chemických 
úprav. Kvalitné prírodné pigmenty sú zá-
rukou farebnej stálosti prírodných i povr-
chovo upravovaných škridiel. Keramická 
krytina sa používa na novostavby, ale aj 
pri rekonštrukciách budov. Ak ide o starší 
krov s menšou nosnosťou, je vhodné  oslo-

viť statika, aby krov posúdil. Rozmanitos-
ťou tvarov, rozmerov a farebných preve-
dení je vhodná pre rôzne architektonické 
stvárnenia budov. Pálená krytina je re-
cyklovateľná a možno ju použiť pre kom-
binovanie starej a novej krytiny. Niektoré 
typy škridiel je možné použiť na strechy 
so sklonom už od 12 stupňov. Väčšinou 
sa uvádza sklon od 16 stupňov, najmä pri 
škridlách s drážkami. Vysoká odolnosť 
a pevnosť pálenej strešnej krytiny vďaka 
povrchovým úpravám predstavuje ochra-
nu strechy pred extrémnymi poveternost-
nými vplyvmi a agresívnym prostredím. 
V našich klimatických podmienkach je 
vhodná do každej nadmorskej výšky. Pá-
lená keramická škridla je mrazuvzdorná, 
aj keď by sa na prvý pohľad zdalo, že má 
nepriaznivú nasiakavosť. Keramický črep 
dýcha a prepúšťa paru, ale nepresiaka. 
Hmotnosť krytiny závisí od druhu škridle 
a sklonu strechy. Pohybuje sa od 40 kg/m2 
pri klasickej až po 70 kg/m2 pri bobrovke. 
Keramická krytina pálená pri vysokých 
teplotách je nehorľavá a ohňovzdorná. Je 
samočistiaca, nakoľko hladký povrch za-
medzuje usadzovaniu špiny, prachu alebo 
machu. Napríklad dvojité drážky rýchlo 
odvádzajú vodu a chránia tak budovu pred 
vlhkosťou a nečistotami. Pálená strešná 
krytina nevyžaduje údržbu, nijaké nátery 
ani čistenie. Montáž a prípadná výme-
na poškodenej škridle je veľmi jednodu-
chá. Životnosť pálenej strešnej krytiny je  
80 – 100 rokov, výrobcovia dávajú na kera-
mické škridly záruku na 30 rokov. Finanč-
né náklady na krytinu sa často znižujú 
možnosťou kombinácie starých a nových 
škridiel. Pri rekonštrukciách možno znížiť 
náklady aj použitím tzv. posuvných škri-
diel s premenlivou dĺžkou krytia. 

Asfaltové šindle

V minulosti sa vyrábali šindle najmä z dre-
va alebo kameňa. V súčasnosti sa používa 
modernejší  materiál – asfalt. Asfaltové 
šindle sú obľúbené vďaka svojim vlastnos-
tiam po celom svete a v rozmanitom pod-
nebí. Široká škála tvarov a farieb poskytuje 
originálne, atypické riešenia. Ľahké tvaro-
vanie šindľov umožňuje pokryť akýkoľvek 
tvar strechy. Sú vhodné pre nové strechy, 
ale aj rekonštruované. Šindeľ je zložený 
z nosnej sklenej rohože, vodovzdorného 
asfaltu a granulového posypu. Asfaltové 
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mentu zabezpečuje tvrdosť a oderuvzdor-
nosť krytiny. Vláknocementová strešná 
krytina sa vyrába v širokej škále tvarov 
a farieb. K výhodám tejto krytiny patrí aj 
možnosť kladenia na strechy už od sklo-
nu 10 stupňov. Montáž krytiny je rýchla 
a jednoduchá, ľahko sa s ňou pracuje. Vďa-
ka odolnosti voči starnutiu krytiny výrob-
ca dáva záruku 30 rokov.

Záver 

Strecha je neoddeliteľnou súčasťou  archi-
tektonického výrazu objektu. Spolupôsobí 
pri vytváraní dojmu z budovy ako celku. 
Preto, popri technickom hľadisku, je vý-
beru strešnej krytiny potrebné venovať 
pozornosť aj z hľadiska estetického. Dnes 
je už samozrejmosťou zdravo žiť a zdravo 
bývať a s tým je spojené aj používanie eko-
logických stavebných materiálov. Treba sa 
s problematikou oboznámiť a len si vybrať. 
Vo firmách odborníci poskytujú bezplatné
poradenstvo, vypracovanie cenovej ponu-
ky a rady pre nákup a zrealizovanie streš-
nej krytiny.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Ústav architektúry obytných a občianskych bu-

dov, FA STU, Bratislava

Foto: archív autora

Vláknocementové krytiny 

Ekologický vláknocementový materiá sa 
používa na fasádne obklady aj ako strešná 
krytina. Vysoká estetická úroveň krytiny 
s elegantným povrchom architektonic-
ky zhodnocuje vzhľad moderných budov. 
Vláknocementová krytina je vhodná pre 
všetky typy šikmých striech. Vyrába sa 
z cementu, buničiny, umelých vlákien 
a prísad. Materiál krytiny je odolný voči 
poveternostným vplyvom, oderu, tvorbe 
machu  a má dlhú trvanlivosť. Táto streš-
ná krytina má nízku hmotnosť v porov-
naní s väčšinou skladaných krytín. Hodí 
sa preto nielen pre novostavby, ale aj pre 
rekonštrukcie striech. Úspora hmotnosti 
sa môže oproti pálenej či betónovej kryti-
ne pohybovať až okolo 40 kg/m2. Okrem 
maloplošných rovných prvkov krytiny sú 
výrobcami ponúkané aj vlnité tvary. Špe-
ciálna povrchová úprava  s obsahom pig-

šindle sú  veľmi odolné aj voči extrémnym 
poveternostným vplyvom. Patria medzi 
ľahké strešné krytiny, plošná hmotnosť 
býva 9 – 12 kg/m2. Vďaka povrchu pohl-
cujú aj pri silnom daždi veľkú časť hluku. 
Granulovaný povrch vytvára aj ich ochra-
nu proti starnutiu vplyvom poveternosti. 
Farebná škála je veľmi široká a splní požia-
davky každého projektanta. Používajú sa 
na strechy so sklonom 15 – 90°. Montáž 
strešných šindľov je pomerne rýchla. Pri 
pokrývaní je nutné strechu odvetrať, aby 
vplyvom vlhkosti nevznikali plesne. Nové 
šindle možno ukladať aj na staré, preto sú 
vhodné aj na rekonštrukcie starších kry-
tín. Výhodou je aj skutočnosť, že asfaltové 
šindle temer nenapádajú machy a lišajní-
ky. Životnosť asfaltových šindľov sa udáva 
30 – 50 rokov, záruku výrobcovia dávajú 
30 rokov. Cenovo sú výhodné, nie je po-
trebné napríklad kupovať doplnky,  možno 
ich vyrezať.
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Viac informácií na www.wustenrot.sk
alebo na infolinke 0800 111 123

Príďte a porovnajte si, že len u nás získate jedinečné výhody, 
ktoré vám umožnia bývať v novom, modernizovať či rekonštru-
ovať presne tak, ako potrebujete.

Nikde inde nenájdete:
  úver od 7 000 € až do 200 000 €
  zvýhodnenú úrokovú sadzbu od 1,69 % p. a. 

až na 24 mesiacov
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Balkón je rozhodne  výhodou každého obytného priestoru. Ak sa má niekto 
rozhodnúť medzi bytom s balkónom alebo bez neho, určite sa rozhodne pre 
ten s balkónom. Balkóny, hlavne tie väčšie, slúžia, bohužiaľ, často len ako sklad 
nepotrebných vecí alebo na sušenie bielizne. Ale balkón by mal vyzerať ináč. 
Predstavuje predsa príjemný estetický priestor, zvyšujúci štandard bývania. 
Rozširuje obytný či iný priestor a poskytuje výhľad na okolie. 

Strešný balkón   
malé kúzlo s veľkým efektom
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Balkón je definovaný ako stavebná
konštrukcia vystupujúca z obvo-
dovej steny domu, ktorá slúži na 

zvýšenie komfortu bývania a umožňuje 
priame spojenie s exteriérom. Je veľmi 
výrazným prvkom budovy, preto si za-
slúži byť stvárnený s vážnosťou dopadu 
jeho pôsobenia. Umiestnenie balkóna je 
dôležité aj z hľadiska svetových strán, kto-
ré poskytujú meniace sa klimatické pod-
mienky v priebehu dňa a roka. Bonmotom 
tohto článku by mohlo byť: „Lepší  malý 
ako žiadny“. K takýmto malým balkónom 
patrí aj moderný strešný prvok – strešný 
balkón.

Strešný balkón, strešná terasa –  
inovatívne  prvky
V posledných rokoch sa oživujúcim prv-
kom šikmých striech stal tzv. strešný 
balkón či strešná terasa. Je to zaujímavé 
riešenie pri obytnom podkroví, kde nie je 
možné  vytvoriť klasický balkón. Ide vlast-
ne o zvláštny typ strešného okna. Svojím 
vzhľadom strešný balkón vyzerá ako kla-
sické strešné okno, len je oveľa vyššie, má 
väčšiu plochu. Strešný balkón je zložený 
z veľkého okna a výsuvného zábradlia. 
Ide o dômyselne vytvorený stavebný pr-
vok, ktorý  je možné veľmi jednoduchým 
úkonom zmeniť z akoby dvoch strešných 

okien na strešný balkón a opačne. Skrátka 
„skladací“ balkón. Ako je už v názve nazna-
čené, vytvorí sa balkón a všetko sa to ude-
je bez akejkoľvek potreby prístavby. Také-
to kúzelné strešné okná dávajú bývaniu 
v podkroví novú dimenziu. Premieňajú 
podkrovné priestory na svetlé, príjemné, 
vetrateľné  obydlie so zabráneným únikom 
tepla a reguláciou slnečného žiarenia.  

Čo nazývame strešný balkón 
Donedávna boli okno a balkón dva samo-
statné oddelené prvky so svojimi funkcia-
mi. Okno doposiaľ nemohlo slúžiť ako bal-
kón a balkón niekde nebolo vôbec možné 
vytvoriť. Strešný balkón je moderným rie-
šením, ktoré spája oba v jeden celok. Pred-
stavuje spojenie strešného okna a balkóna, 
teda populárne by to znelo – dva v jednom. 
Je vynikajúcim riešením pre podkrovné 
priestory, kde nemožno vytvoriť klasic-
ký balkón alebo terasu. Strešný balkón je 
vložený priamo do strechy, nezmenšuje 
podlahovú plochu. Prednosťou je, že sa 
balkón dá vytvoriť  jednoduchým spôso-
bom bez dodatočných stavebných úprav 
aj zabudovaním do existujúcej strechy. 
Kvôli osadeniu strešného balkóna netreba  
vykonať žiadne stavebné úpravy, stačí 
vytvoriť otvor v streche  a nainštalovať 
ho. Strešný balkón je zložený z výklopno-

2
3

1  Dvomi strešnými balkónmi sa dostane do  

 interiéru aj viac svetla.

2 Strešné balkóny plnia jedinečnú funkciu  

 v priestoroch, ktoré  je vhodné otvoriť  

 a presvetliť.

3 Konštrukciu strešného balkóna tvorí vý-  

 klopno-sklopné strešné okno a výklopná  

 dolná časť s výsuvným zábradlím.

-sklopného strešného okna a výklopnej 
dolnej presklenej časti s výsuvným zábrad-
lím. Vytvorí sa otvorený priestor, do kto-
rého možno vojsť a vychutnávať si výhľad   
s pocitmi ako na klasickom balkóne, užívať 
si slnko a čerstvý vzduch. Veľkou výhodou 
je najmä možnosť prispôsobiť si priestor 
podľa počasia. Po následnom zatvorení, 
teda sklopení, je strešný balkón znovu in-
tegrovaný do strešnej roviny a tvorí este-
tický kompaktný celok.

Zavretý strešný balkón má vzhľad ako dve 
strešné okná umiestnené nad sebou. Zo-
stava okien splýva so strešnou rovinou, 
takže strešný balkón je možné kombino-
vať s ďalšími strešnými oknami a vytvá-
rať tak požadované zoskupenia. Strešný 
balkón sa dá osadiť do strechy so sklonom  
35 – 53 stupňov. Takýmto balkónom je 
možné vďaka väčšej ploche presklenia 
lepšie presvetliť podkrovný priestor. Pri 
otvorení poskytuje pocit väčšieho priesto-
ru a kontakt s exteriérom. Pre ešte viac 
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a bezpečný prístup von bez obmedzenia. 
Horné výklopné  krídlo balkónového okna 
sa ovláda kľučkou v spodnej časti krídla. 
Ventilačná klapka so vzduchovým filtrom
v hornej časti okna zabezpečí vetranie, aj 
keď je okno zatvorené. 

Spodnú časť strešného balkóna tvorí vý-
klopné krídlo so zábradlím. Toto spodné 
krídlo sa otvára do strany (ľubovoľnej) 
a vysunie sa von do zvislej polohy pomo-
cou dvojice madiel v hornej časti krídla. 
Súčasne sa automaticky vysunie aj boč-
né zábradlie, aby sa vytvorilo bezpečné 
a pohodlné miesto pre státie na balkóne. 
Po úplnom vysunutí v otvorenej pozícii 
sa tento spodný diel zaistí bezpečnostný-
mi poistkami, aby nedošlo k neželanému 
sklopeniu. Kvôli zvýšeniu bezpečnosti sú 
obidve časti strešného balkóna vybavené 
zámkami.

priestoru je možné osadiť viacero balkónov 
vedľa seba. Čo sa týka rozmerov strešného 
balkóna, základný stavebný rozmer tohto 
dvojdielneho strešného okna je udávaný  
81 × 254 cm. Je však možné získať ho pod-
ľa požiadaviek aj v iných rozmeroch.  

Ako to funguje
Strešný balkón sa skladá z dvoch dielov: 
horného a spodného. Horný diel je vý-
klopné klasické strešné okno, spodný diel 
predstavuje presklenú výsuvnú časť so zá-
bradlím, ktorá sa jednoducho vyklopí sme-
rom von a vytvorí sa jednoduchý balkón 
s výhľadom.

Horná časť strešného balkóna slúži ako 
výklopné (pri umývaní preklopné) okno, 
vyklápajúce sa smerom von. Je aretova-
teľné, možno ho zabezpečiť v ľubovoľnej 
polohe až do 45°. To umožňuje pohodlný 4
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4  Dvojica strešných okien nad sebou sa zmení jednoduchým úkonom na strešný   

 balkón.

5 Pohľad zboku na otvorený strešný balkón.

6 Strešné balkóny sú vynikajúcim riešením pre podkrovné priestory.

7 Pre viac priestoru a väčšie presvetlenie možno umiestniť viac strešných balkónov  

 vedľa seba.

Materiál rámov a krídiel 
V prevažnej väčšine, až v 80%, sa pri streš-
ných oknách používa drevo. Hranol pre 
rám sa lepí z troch vrstiev dobre vysušené-
ho dreva. Tieto sa zlepujú tak, aby letokru-
hy zabránili krúteniu alebo ohybu. Takto sa 
okná v budúcnosti nebudú krútiť. Výhody 
drevených okien pozná snáď každý:  krása 
dreva ako prírodného materiálu, tuhosť 
dreva, dobré tepelnoizolačné vlastnosti,  
nízka tepelná rozťažnosť v dôsledku pô-
sobenia slnečného žiarenia. Rám a krídlo 
strešného balkóna bývajú vyrobené z bo-
rovicového dreva – masívu. Drevo je ošet-
rené impregnáciou proti plesniam a hu-
bám. Perfektnú povrchovú úpravu tvorí 
transparentné dvojvrstvové lakovanie vy-
sokotlakovým nástrekom. Smerom do in-
teriéru sa drevené rámy ošetrujú bezfareb-
ným lakom. Podľa dohody s výrobcom je 
možné získať aj iný farebný odtieň. Okrem  
borovicového dreva sa na rámy a krídla 
používa aj drevo zo smreka, smrekovca, 
duba, buka  alebo tropického exotického 
dreva. Najlacnejšie je smrekové drevo, ce-
nové relácie pri ostatných sú rozdielne.

Lemovanie,  oplechovanie 
Strešný balkón je k strešnej krytine napo-
jený špeciálnym lemovaním umožňujúcim 
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ľahkú montáž. Vonkajšie lemovanie je 
z hliníkového lakovaného plechu. Fareb-
né a materiálové prevedenie vonkajšieho 
lemovania je možné dohodnúť u výrobcu 
podľa požiadaviek.

Štandardne oplechovanie býva hliníko-
vým plechom, ale je možné na požiadavku 
zákazníka použiť aj meď, titanzinok alebo 
hliník podľa farebného vzorkovníka. Je ale 
nutné počítať s navýšením finančných ná-
kladov, najmä pri medi.

Zasklenie
Pre zasklenie strešného balkóna sa štan-
dardne používajú izolačné dvojsklá. Ide 
o energeticky úsporné zasklenie (60), je 
to dvojsklo proti hluku a prehrievaniu. 
Druhým variantom je bezpečnostné ener-
geticky úsporné dvojsklo (73) s vonkajším 
tvrdeným sklom, ktoré chráni pred vonkaj-
ším zásahom. Sú to dvojsklá s vnútorným 
tepelným rámčekom, obvodovým zatep-
lením a tesnením pre odvod kondenzátu. 
Podľa požiadaviek je možné na zákazku 
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z ponuky vybrať tónovanie, akustické a te-
pelné vlastnosti skla (trojsklo, bezpečnost-
né sklo, samočistiace sklo a pod.)

Tienenie
Tienenie môže byť zabezpečené buď von-
kajším alebo vnútorným tienením.

Vonkajšie tienenie predstavuje tienenie 
najmä voči tepelnému žiareniu a viditeľ-
nosti.

Pre tepelné tienenie sú určené zasklenia 
trojsklami, z prvkov napr. vonkajšie role-
ty.

Vnútorné tienenie predstavuje tienenie 
predovšetkým proti svetlu a viditeľnosti, 
doplnkovo môže odtieňovať aj časť tepel-
ného žiarenia. Pre tienenie viditeľnosti 
a svetla  slúžia rôzne druhy roliet. Štan-
dardne sa k strešným balkónom v bežných 
veľkostiach objednávajú rolety a žalúzie.

Strešná terasa  
Strešná terasa zvyšuje štandard bývania 
možnosťou mať aj z podkrovia kontakt 
s exteriérom.

Má väčšiu presklenú plochu ako strešný 
balkón, privádza do interiéru viac svet-

la, vzduchu a zlepšuje výhľad z podkrov-
ných priestorov. Strešná terasa, tak isto 
ako strešný balkón, je prirodzenou súčas-
ťou strechy. Pri strešnej terase nedochádza 
k úbytku voľného priestoru v interiéri. 
Otvorením dvoch strešných okien umiest-
nených nad sebou dôjde k jednoduchému 
vytvoreniu pohodlného výstupu na streš-
nú terasu. Takže výrobok zvaný strešná 
terasa sa skladá z horného okna výklopno-  
kyvného a zo spodného okna pevného ale-
bo otvárateľného.

Horný diel sa ovláda pomocou kľučky 
v spodnej časti okna, tak ako je to pri 
strešnom balkóne. Otvorený smerom von 
môže byť v ľubovoľnej polohe maximálne 
do 45°. Horný diel má integrovanú ven-
tilačnú klapku so vzduchovým filtrom
v hornej ovládacej rukoväti, ktorá umož-
ňuje vetranie aj pri zavretom okne. Rov-
nako ako pri strešnom balkóne sa horné 
krídlo dá otočiť o 160° pri jeho umývaní. 
Spodný zvislý diel môže byť otváraný sme-
rom vpravo, otváraný smerom vľavo alebo 
neotváraný. Toto krídlo sa ovláda kľučkou 
v bočnej časti rámu. Má aj bezpečnostnú 
poistku, ktorá zaisťuje, aby sa svojvoľne 
nezavrelo, ak je otvorené. Zasklenie a ople-
chovanie sa používa rovnaké ako pri streš-
nom balkóne.

Montáž dielov strešnej terasy nepotrebuje 
stavebné úpravy, strešná terasa je integ-
rovaná do strechy. Inštaluje sa podobne 
ako strešný balkón do strechy so sklonom  
35° – 53°. Stavebné úpravy sú nutné pri 
vytvorení vonkajšej plochy terasy s dlaž-
bou a zábradlím. Samozrejme podlaha pre 
terasu musí byť odizolovaná od vnútornej 
podlahy podkrovia. Spodný diel treba osa-
diť minimálne o 10 – 15 cm nad konštruk-
ciu terasy, zamedzí sa tak  vniknutiu vody 
pod rám. Dvojdielne strešné okná zvané 
ako strešná terasa sú špecifickou formou
strešného balkóna. Slúžia ako strešné dve-
re pre pohodlný výstup zo šikmej strechy 
na terasu. 

Záver
Strešný balkón a strešná terasa sú moder-
né inovatívne prvky v riešení kontaktu 
podkrovných priestorov s exteriérom. Pl-
nia jedinečnú funkciu v priestoroch, ktoré  
je vhodné viac presvetliť a otvoriť. Stávajú 
sa veľmi zaujímavou súčasťou interiéru aj 
exteriéru. Predstavujú dôkladne domysle-
né výrobky, ktoré sa z dvojice nad sebou 
umiestnených strešných okien jednodu-
chým úkonom zmenia na strešný balkón 
a opačne. Výhodou týchto systémov je ich 
jednoduchosť a súčasne estetický vzhľad. 
Prednosťou je možnosť prispôsobiť si 
priestor podľa počasia a najmä výhoda 
montáže týchto prvkov do už existujúcej 
strechy. Strešný balkón a strešnú terasu 
má vo svojom sortimente tradičný výrobca 
strešných okien, spoločnosť VELUX,  kto-
rej prioritou je svojimi výrobkami dostať 
svetlo a čerstvý vzduch do podkrovných 
priestorov. 

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD 

v spolupráci so spoločnosťou VELUX

Foto: archív redakcie a spoločnosti VELUX

8  Strešnými balkónmi je možné  vďaka veľkej  

 ploche dobre  presvetliť podkrovie.

9 Vedľa seba je možné osadiť aj viacero streš- 

 ných balkónov a vytvárať tak zoskupenia. 

9
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Renovácia 
zdarma s výletom    
do Paríža!

Oceľová strešná krytina sa vyznačuje nízkou hmotnosťou 
v porovnaní s betónovými alebo pálenými škridlami a rovnako 
na rozdiel od týchto strešných krytín má nulovú nasiakavosť 
vlhkosti. Vyrába sa na mieru, presne podľa projektu strechy, 
resp. podľa požiadaviek zákazníka. 

Registrujte sa na www.ruukkistrechy.sk  a vyhrajte najľahšiu renováciu strechy na svete! Šťastný výherca strávi víkend v hoteli Ritz v Paríži! Zahrajte si zábavnú hru „Ruukki Skeet”, čím si môžete zvýšiť šancu na výhru!
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dopad aj na optickú stránku namontova-
nej strechy. Bohužiaľ, ešte stále je dosť 
zákazníkov, ktorí akoby si neuvedomovali, 
že kúpa strešnej krytiny nie je ako kúpa 
napr. spotrebnej elektroniky, nekupuje sa 
na krátku dobu, ale na niekoľko desiatok 
rokov, dokonca tak, aby pocit bezpečia 
a istoty pod ňou mohli prežívať aj ďalšie 
generácie. 

Ruukki Slovakia prichádza so zaujímavými 
zníženými cenami všetkých strešných pro-
duktov. Všetky ceny sú pri dodržaní naj-
vyššej fínskej kvality vskutku zaujímavé. 

Ceny strešných krytín už od 5,66 €/m² bez 
DPH (6,79 €/m² s DPH) a cena žľabu už od 
4,77 €/bm bez DPH (5,72 €/bm s DPH).

Viac na www.ruukkistrechy.sk. 
 
Západ SR: 0905 286 791
Stred SR: 0907 970 026 
Východ SR: 0907 922 527  
Bezplatné poradenstvo – Roof Doctor: 
0800 11 66 55. 

Reko z materiálov spoločnosti Ruukki

Foto: Ruukki

Začiatkom roku 2011 sa na trhu ob-
javila úplná novinka spoločnosti 
Ruukki, ktorá predstavila verejnos-

ti celkom nový tvar strešnej krytiny, kto-
rý aj napriek tomu, že má svoj pôvod na 
chladnom fínskom severe, vyvoláva svojím 
tvarom predstavu slnečného stredomor-
ského regiónu. Nová krytina má netra-
dičný pôsobivý vzhľad a nesie aj rovnako 
netradičný názov. Výrobca ju pomenoval 
ADAMANTE. Táto strešna krytina s la-
koplastovou povrchovou úpravou sa vyrá-
ba v tej najkvalitnejšej povrchovej úprave 
Pural matný. Aj cena nového výrobku je 
pre záujemcov príjemným prekvapením, 
napriek jej naozaj exkluzívnemu vzhľadu 
a vysokokvalitnej povrchovej úprave je na 
slovenské pomery naozaj prijateľná, a pre-
to dostupná širokému okruhu zákazníkov. 
Prednedávnom bola farebná škála streš-
ných krytín taktiež doplnená na základe 
záujmu spotrebiteľov o ďalšie nové fareb-
né odtiene: čokoládovohnedá, baklažáno-
vá a vínovočervená. 

Okrem nových farieb sa rozširuje aj pro-
duktový rad výrobkov. Pred niekoľkými 
mesiacmi bola zaradená do výrobného 
programu maloformátová krytina pod 
názvom Finnera, ktorej výhodou je okrem 
zaujímavého vzhľadu aj ľahká manipulácia 
a prevoz. Krytinu je možné na stavbu pre-
praviť aj v batožinovom priestore osobné-
ho motorového vozidla. Nový profil Vinta-
ge evokuje na streche falcovanú krytinu, 
ktorá sa pred niekoľkými rokmi na Sloven-
sku naozaj často používala. 

Základom oceľovej strešnej krytiny je oce-
ľový žiarovo pozinkovaný plech triedy SG 
280 s vrstvou zinku 275 g/m2. Potom na-
sleduje pasivačná vrstva, základný náter 
a poslednou vrstvou je vrstva lakoplasto-
vej povrchovej úpravy. Túto môže tvoriť 
lesklý Polyester, mierne matný Purex ale-
bo najkvalitnejšia povrchová úprava Pural, 
v matnom prevedení. Spoločnosť Ruukki, 
ako jediný výrobca oceľových strešných 
krytín vlastní na výrobu povrchovej úpra-
vy Pural matt patent, čo ju kvalitatívne 
výrazne odlišuje od iných výrobcov po-
dobných strešných krytín. Táto povrchová 
úprava má hrúbku až 50 mikrónov a po-
skytuje 50–ročnú záruku na prehrdzavenie 
a 20–ročnú záruku na farebnú stálosť.  
Práve táto skutočnosť by mala byť pre zá-
kazníka, ktorý sa rozhoduje pre kúpu oce-
ľovej strešnej krytiny, tá najdôležitejšia.  

Na slovenskom trhu sa v posledných ro-
koch totiž objavilo množstvo výrobcov ale-
bo dovozcov  lacných oceľových strešných 
krytín, ktoré sa na prvý pohľad takmer 
vôbec neodlišujú od kvalitných strešných 
krytín. Kvalita oceľového jadra plechu, 
hrúbka vrstvy zinku, hrúbka povrchovej 
úpravy sú nielen pre laika bez špeciálnych 
meracích prístrojov, ale často aj pre odbor-
níka veľmi ťažko definovateľné, a preto 
medzi verejnosťou, najmä tou laickou, pa-
nuje názor – veď plech ako plech...

Samozrejme, cenová úroveň týchto mate-
riálov je veľmi nízka, a preto je pre mno-
hých  zákazníkov naozaj lákavá. Boli však 
zaznamenané desiatky prípadov, kedy ten-
to lacný materiál pod vplyvom UV žiarenia 
po krátkej dobe nerovnomerne a extrém-
ne vybledol, v horších prípadoch sa začala 
lakoplastová vrstva dokonca odlupovať.  
Nehovoriac o problémoch pri montáži, 
kedy zámky týchto lacných strešných kry-
tín nezapadajú do seba tak, ako by mali, čo 
má v konečnom dôsledku veľmi negatívny 
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V ylepšenému vzhľadu v strešnej 
rovine výrazne napomáha kon-
štrukcia rámu, novo zapustená do 

roviny strešnej krytiny, čo ďalej výrazne 
zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti. Do-
siahnutými hodnotami tepelnej izolácie 
stanovuje Roto nové meradlo energetic-
kej efektivity: súčiniteľ prestupu tepla 
s izolačným trojsklom Uw vykazuje na 
celé okno 0,84 W/m2K. Také hodnoty sú 
jasným dôvodom, prečo je strešné okno  
Designo odporúčané pre nízkoenergetic-
ké i pasívne domy. Dôsledné strategické 
zameranie vyjadrené sloganom „šetriť 
energiou, získavať energiu a ponúkať po-
hodlie pod šikmou strechou“, ktoré je už 
roky považované za vzorovú ukážku sily 
spoločnosti Roto, tak získava na význame.

V priebehu roka 2010 bolo Designo R8  
rozšírené o cenovo dostupnejší variant 
s dvojsklom, ktorý napriek tomu tiež vy-
niká svojimi ojedinelými parametrami. 
Jeho tepelnoizolačné vlastnosti sú na trhu  
strešných okien celkom výnimočné, 
pretože súčiniteľ prestupu tepla celého 
plastového okna Uw je len 1,2 W/m2K.  

Strešné okno Roto Designo predstavuje prvého zástupcu novej 
generácie energeticky úsporných strešných okien. Vyznačuje 
sa inovovaným dizajnom predovšetkým vďaka celkom novým 
tvarom vonkajšieho oplechovania v odtieni Antracit Metallic, 
ktorý kopíruje trend antracitových strešných krytín.

Dokonalé 
   zateplenie
     a exkluzívny dizajn
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Celoobvodové kovanie, ktoré je na streš-
ných oknách celkom ojedinelé, zaisťuje 
dokonalý systém otvárania okna, ktorý je 
ponúkaný i v tých najväčších rozmeroch. 
Kovanie zároveň garantuje špičkovú štr-
binovú tesnosť vďaka šesťbodovému uza-
tváraciemu mechanizmu.

Moderná technológia  
za rozumné ceny
Nové výsuvno-kývne Designo R7 je cenovo 
výhodnou alternatívou výklopného/kýv-
neho okna Designo R8. Od bežných kýv-
nych okien líši tým, že prispieva k výrazne 
vyššiemu komfortu bývania a jeho ovláda-
nie je podstatne pohodlnejšie. Os otáčania 
leží v hornej štvrtine rámu, a otvorené 
okno tak neprekáža, nebráni vo výhľade 
a nemusíte k nemu chodiť v predklone. 
Izolačné zasklenie Roto blueLine Plus (8A) 
šetrí energiu. Vďaka nemu má Designo R7 
súčiniteľa prestupu tepla Uw obyčajných 
1,3 W/m²K. Veľmi úzke rámové profily
zaistia príjemné presvetlenie miestnosti. 
Pohodlné ovládanie všetkých funkcií okna 
umožňuje kľučka v spodnej časti okna 
ovládaná jednou rukou. Už na prvý pohľad 
je vidieť, že toto výsuvno-kývne okno De-
signo R7 patrí k celkom novým výrobkom 
generácie strešných okien Designo. 

Životnosť výrobku
Strešné okná Roto Designo sú vyrábané  
z osvedčených materiálov. Na všetky streš-
né okná značky Roto je poskytovaná záru-
ka 5 rokov, 15-ročná záruka na kovanie a 
prasknutie skla. Na plastový profil krídla
i rámu navyše garantuje výrobca 15 rokov 
záruky proti prasknutiu. Profil je odolný
tiež proti UV žiareniu. Konštrukcia je rieše-
ná tak, aby všetky diely boli vymeniteľné. 
Vzhľadom k jednoduchosti výmeny tesne-
nia, kovania, oplechovania atď. môžeme 
povedať, že táto konštrukcia strešného 
okna má najvyššiu životnosť zo všetkých 
strešných okien a blíži sa životnosti súčas-
ných škridľových strešných krytín.

Reko z materiálov spoločnosti Roto

Foto: Roto

Dokonalé 
   zateplenie
     a exkluzívny dizajn

Kvôli finančnej náročnosti strešných okien
s trojsklom nachádzajú okná s dvojsklom 
a ich jedinečné parametre stále viac priaz-
nivcov. Zasklenie blueLine Plus (8A) na-
vyše ponúka vysoký komfort užívania  
v podobe samočistiacej povrchovej úpravy, 
bezpečnostných skiel zvonku i zvnútra, 
nadštandardné zvukové parametre a po-
kovanie pre zníženie prehrievania v let-
ných mesiacoch.  

Strešné okno Roto Designo je vybavené 
celoobvodovým kovaním, ktoré vďaka 
šesťbodovému uzatváraniu zaistí dokonalé 
dovretie krídla k rámu. Tiež umožňuje na-
staviť štrbiny v prípade dodatočného po-
hybu krovu kedykoľvek po montáži a záro-
veň dovoľuje nastaviť silu a odpor zdvihu 
výklopného krídla. Roto tak garantuje, že 
krídlo akéhokoľvek ponúkaného rozmeru 
bude držať v každej pootvorenej polohe 
okna, resp. nebude padať alebo vychádzať, 
ako sa to často stáva u konkurenčných vý-
robcov výklopných strešných okien.

Strešné okno Roto Designo je plne pripra-
vené pre čo najjednoduchšie, ale zároveň 
kvalitné spojenie s obidvomi vrstvami 
strešného plášťa. Eliminuje sa tak mož-
nosť častých reklamácií z dôvodu chybnej 
montáže (nesprávne zateplený rám a na-

pojenie parozábrany). Dvojdielny zatep-
ľovací blok nielen že izoluje rám okna po 
celej jeho výške až nad krytinu, ale jeho 
spodný diel zasahuje do úrovne krokví, čím 
ponúka veľmi ľahké spojenie s minerálnou 
vatou. Golier parotesnej fólie je prilepený 
na rám a je ho možné ľahko v ploche spojiť 
s parozábranou celého podkrovia. Odpadá 
tak napojenie parozábrany v drážke pre 
ostenie na ráme, v ktorej je parozábrana 
na väčšine inštalovaných strešných okien 
napojená nedostatočne.                             

Atraktívne a efektívne zostavy
Na vytvorenie okenných zostáv je pre 
kombináciu s výklopným/kývnym streš-
ným oknom Designo R8 k dispozícii tiež 
kývny model R6. Vyhotovenie R6 Roto-
Tronic disponuje komfortným diaľkovým 
ovládaním a elektrickým pohonom. 

Neprerušované línie a elegantné detaily 
vytvárajú vzhľad okna optimálne integro-
vaného do plochy strechy. Výsledný dojem 
celistvej strechy je umocnený novou jed-
notnou farebnosťou rámu v antracitovom 
odtieni. Nový dizajn má i vnútorná strana 
okna. Multifunkčná kľučka v matnej oceli 
je umiestnená v spodnej časti krídla. Dajú 
sa ňou ovládať všetky funkcie a polohy 
okenného krídla. 
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Ovládnite slnko 
a dodajte vášmu 
podkroviu štýl Dni sa predlžujú, svetla 

a slnečných lúčov prib-
úda. Z toho sa teší snáď 
každý. Niet divu, lebo 
svetlo a teplo blahodarne 
vplývajú na ľudskú psy-
chiku. Preto je súčasným 
trendom interiéry pre-
svetľovať. 



Vhodným spôsobom je presvetlenie 
pomocou strešných okien, lebo 
prepúšťajú dnu množstvo svetla. 

Nastanú však situácie, kedy strešné okná 
potrebujeme zatieniť. Či už kvôli tomu, aby 
sme ochránili miestnosť pred prílišným 
teplom v lete, alebo v zime naopak zabrá-
nili úniku tepla. Inokedy zasa potrebujeme 
miestnosť úplne zatemniť (chceme mať 
v miestnosti úplnú tmu), alebo prichád-
zajúce svetlo len trochu zmierniť, aby sa 
nám dobre relaxovalo. Všetky tieto požia-
davky spĺňajú rolety a žalúzie VELUX, kto-
ré podkrovie navyše dekoratívne doplnia a 
dodajú mu osobitý charakter. Ako teda vy-
brať ten správny tieniaci doplnok pre vaše 
strešné okná? Záleží na tom, aké riešenie 
hľadáte. 

Chcem, aby v miestnosti v lete 
nebolo tak horúco

Najúčinnejšie riešenie proti prehrievaniu 
podkrovia v lete má vonkajšia roleta. Do-
káže zachytiť až 95% slnečných lúčov ešte 
pred dopadom na sklo, v zimnom období 
naopak účinne znižuje tepelné straty až 
o 15% a ušetrí tak výdavky za vykurova-
nie. Vonkajšia roleta navyše chráni strešné 
okno pred poškodením aj pred nechce-
nými pohľadmi zvonku. Dokáže znížiť 
aj vonkajší hluk z dažďa a krupobitia až 
o 3dB. V stiahnutej polohe dokonale za-
temní interiér.
Ďalším jednoduchým a účinným spô-
sobom, ako sa dá interiér ochrániť pred 
nadmerným slnkom je vonkajšia markíza, 
ktorá zníži prestup slnečného tepla cez 
okno do podkrovia až o 90% a vytvára tak 
v letných mesiacoch v interiéri príjemnú 
klímu. Pritom ju môžete mať stiahnutú 

Plisovaná roleta VELUX umožňuje citlivú 
reguláciu svetla. Hornú i spodnú ovláda-
ciu lištu možno nastaviť v akejkoľvek po-
zícii, aj uprostred okna. Presné ovládanie 
dopadu a intenzity svetla umožňujú žalú-
zie, ktoré v sebe spájajú klasickú eleganciu 
s jednoduchosťou. Lamely sú umiestnené 
v postranných lištách tak, aby zabránili ich 
preveseniu. Na ovládanie nepotrebujete 
žiadne lanká – lamely sa naklápajú po-
mocou jazdca. Roleta ponúka jednoduché 
a účinné zatienenie v každej miestnosť. 
Behom dňa miestnosť príjemne a prak-
ticky zatieni a dodá jej originálny vzhľad 
a štýl. Roletu možno na okne nastaviť 
v akejkoľvek pozícii.

Ako ušetriť?

V období do 31. augusta 2011 môžete vy-
užiť pri kúpe roliet a žalúzií VELUX 15% 
zľavy. Doprajte si príjemnú klímu vo va-
šom podkroví za priaznivú cenu. 

Reko v spolupráci so spoločnosťou VELUX

Foto: VELUX

celé leto, vôbec neprekáža vo výhľade ani 
v manipulácii s oknom.
Vonkajšia roleta i vonkajšia markíza sa 
dajú skombinovať s akýmkoľvek typom 
vnútorných roliet či žalúzií VELUX, ktoré 
slúžia hlavne na reguláciu svetla behom 
dňa i na dekoráciu interiéru.

Chcem miestnosť zatemniť 
v ktorúkoľvek dennú hodinu

Niekedy potrebujeme mať doma úplnú 
tmu. Aj v nočných hodinách nás môže 
v spánku rušiť pouličné osvetlenie alebo 
mesiac v spálni, v lete včasné východy sln-
ka. Úplné zatemnenie niekedy privítame 
aj behom dňa, najmä ak potrebujeme od-
počívať. Do spální i detských izieb je preto 
vhodná zatemňujúca roleta. Tá poskytuje 
vďaka dômyselnému technickému rieše-
niu najlepšie zatemnenie, aké je na trhu
k dispozícii.

Chcem regulovať intenzitu 
svetla

Ak chceme miestnosť len ľahko pritemniť 
alebo ovládnuť intenzitu denného svetla, 
ponúkame niektorý z nasledujúcich do-
plnkov.
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Dôvodom pre zmenu však môžu byť 
taktiež rastúce náklady na energie. 
Pokiaľ vás ich nárast znepokojuje 

a hľadáte rýchle riešenie, mali by ste začať 
od okien. Často tvoria až tretinu plášťa 
budovy, preto zásadnou mierou ovplyv-
nia, koľko tepla unikne a koľko zostane vo 
vnútri.

Okná sú najtenšou časťou stavby, preto je 
zrejmé, že práve tadiaľ najviac uniká teplý 
a vniká studený vzduch. To platí predo-
všetkým pri zastaraných oknách, preto je 
ich výmena rozhodujúcim krokom pri re-

novácii, ktorou sledujete úsporu energií. 
Málokto si uvedomuje, že dom stráca až 
40 % energie práve oknami.

Technológia okien za posledných 20 rokov 
urobila veľký pokrok, pokiaľ ide o zabez-
pečenie, funkčnosť a zvukovú i tepelnú 
izoláciu. Prispeli k tomu technické novin-
ky i zákonné požiadavky. Staré okná sú 
v tomto ohľade celkom nevyhovujúce. Pri 
modernizácii ide v podstate o naplnenie 
najnovších noriem a z finančného hľadis-
ka o veľmi prezieravú investíciu do budúc-
nosti.

Nové kvalitné okná prinášajú do interié-
ru komfort a kvalitu života – príjemnú 
tepelnú pohodu, pokoj a ticho. V nepo-
slednom rade taktiež zabezpečenie proti 
prieniku zvonku. Preto je dôležité rekon-
štrukciu podrobne naplánovať a previesť 
tak, aby boli dosiahnuté čo najlepšie vý-
sledky. Hospodárnosť, funkčnosť, ochra-
na životného prostredia i zodpovedné 
zaobchádzanie so zdrojmi surovín sú 
faktory, ktoré sú v spoločnosti KBE v po-
predí záujmu. Vďaka týmto vlastnostiam 
a originálnym dizajnovým riešeniam 
patria okná KBE k tomu najlepšiemu, čo 
v súčasnej dobe trh ponúka.

Graf zobrazuje straty tepla domu.

Špičkou medzi novými oknami spĺňajú-
cimi tie najnáročnejšie kritéria je nový 

okenný systém KBE 88mm. Ide o inte-
ligentnú celkovú konštrukciu novej 

generácie profilov, ktorá prináša
mimoriadne zlepšenie hodnôt te-
pelnej izolácie s optimálnymi ter-
mickými priebehmi. Hrubšie sklá 
prispievajú taktiež k zvukovej 
izolácii. Vďaka veľkej trvanlivos-

ti predstavuje systém KBE 88mm 
bezpečnú investíciu pre väčšiu hos-

podárnosť, komfort a bezpečnosť. 

Pokiaľ práve uvažujete o rekonštrukcii 
bytu alebo domu a radi sa obklopujete 
kvalitnými a spoľahlivými vecami, zame-
rajte svoju pozornosť na plastové okná 
KBE.

Reko z materiálov KBE

Foto: KBE

Ušetrite 
tepelnú energiu 
s plastovými oknami KBE

Nech sa nachádzate v ktorejkoľvek život-
nej etape, komfortné bývanie je vaším zá-
zemím, do ktorého sa vyplatí investovať. 
Modernizácia rodinného domu či bytu je 
aktívna reakcia na životné zmeny – vývoj 
ponúka nové, lákavé technológie, prípadne 
stav opotrebovaných prvkov vyžaduje neod-
kladnú výmenu. 

Dobre naplánovaná rekonštrukcia musí začínať od okien.
Graf zachycuje straty tepla domu.

22% steny

7% strecha

40% okná

16% pivnice

15% iné
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Znížte hneď teraz
         náklady na energie!

Staré okná sú najtenšou časťou konštrukcie stien a uniká nimi teplo.

Náhrada starých okien modernými výrobkami prináša radu výhod:
• nižšie náklady na kúrenie
• vyššiu tepelnú izoláciu
• ochranu pred vlámaním
• lepšiu kvalitu života

Máte otázky?
Zavolajte, napíšte alebo navštívte naše predvádzacie priestory.

niká nimi teplo.

hod:

priestory.

3M PLAST s.r.o.
Továrenská 3, 901 01 
Malacky
Tel./fax: 034 - 7731 793
mm3m@nextra.sk
www.3mplast.sk

AGIL, spol. s r.o.
925 06 Čierna Voda 434
Tel.: 31 - 7848 580
info@agilsro.sk  
www.agilsro.sk 

A.M.PLAST plus s.r.o.
Hámošiho 182, 049 51 
Brzotín
Tel./fax: 058 - 7886 141
a.m.plastplussro@stonline.sk

ARJ SERVIS s.r.o.
Továrenská 2, 071 01 
Michalovce
Tel./fax: 056 - 6441 972
arjservis@arjservis.sk
www.arjservis.sk

ASTEC s.r.o.
Palenčiarska 1828, 069 
01 Snina
Tel.: 057 - 7583 690
Fax: 57 - 7685 950
okna@astec.sk
www.astec.sk

BEAS s.r.o.
Cabajská cesta 42, 949 
01 Nitra
Tel.: 0905 - 356 063
Fax: 037 - 6511 413
info@beas-okna.sk 
www.beas-okna.sk 

BEVI s.r.o.
Hlboká 41, 949 01 Nitra
Tel./fax: 037 - 6554 968
bevi@itsk-sro.com

ESOPLAST SK s.r.o.
Kuklov 286, 908 78 Kuklov
Tel.: 034 - 6582 058
esoplast@esoplast.sk
www.esoplast.sk 

Ladislav Baran, prevádzka 
DOR-Plast
Teslova ulica, 040 12 Košice
Tel.: 055 - 6749 718
Fax: 055 - 6749 452
dorplast@dorplast.sk
www.dorplast.sk

MBK Plast s.r.o.
Podvodska cesta 7, 929 01 
Dunajská Streda
Tel.: 031 - 5530 333
Fax: 031 - 5530 053
mbk@mbkplast.sk 
www.mbkplast.sk

MVM Plus s.r.o.
Nám. S. Štefana 8, 941 10 
Tvrdošovce
Tel./fax: 035 - 6450 641
Mobil: 0905 - 641 688, 0902 
- 596 666
Mobil NZ: 0911 - 956 661
varga.karol@mvmplus.sk, 
mvm.nz@mvmplus.sk
www.mvmsro.sk

NEA Plast s.r.o.
Kračanská cesta 40, 929 01 
Dunajská Streda
Tel.: 031 - 5527 513, 14
Fax: 031 - 5527 515
nea-plast@nea-plast.sk
www.nea-plast.sk

P&P PLAST s.r.o.
925 03 Horné Saliby 881
Tel./fax: 0905 169 275
ppplast@ppplast.sk
www.ppplast.sk  

REMESLO - DREVOMONT, 
s.r.o.
Priemyselná 12, 965 01 Žiar 
nad Hronom
Tel.: 045 - 6769 160
Fax: 045 - 6762 831
stolari@isternet.sk
www.remeslo.com 

SCHWEIGER s.r.o.
Trstice 1057, 925 42 Trstice
Tel.: 031 - 7782 259

Fax: 031 - 7018 642
schw@schweiger.sk 
www.schweiger.sk

SLAVO plast, s.r.o.
E. M. Šoltésovej 2104/36B, 
953 01 Zlaté Moravce
Tel.: 0905 - 908 434
svec.slavomir1@gmail.com

STAVEX-PLAST, spol. s r.o.
Majerská cesta 92/A, 974 01 
Banská Bystrica
Tel.: 048 - 4153 779
Fax: 048 - 4153 780
info@stavex-plast.sk
www.stavex-plast.sk

TECHSTYLE, s.r.o.
Podjavorinskej 21, 984 01 
Lučenec
Tel.: 00421-907-082925
techstyle.jakubove@inMail.sk

TERMOFIX s.r.o.
951 75 Beladice
Tel./fax: 037 - 6330 213
termofix@mail.t-com.sk  

TONAPLAST s.r.o.
M.R. Štefánika 686/392, 075 
01 Trebišov
Tel./fax: 056 - 6722 232
info@tonaplast.sk
www.tonaplast.sk

V-S s.r.o.
Továrenská 2, 071 01 
Michalovce
Tel./fax: 056 - 6887 362
v-s@stonline.sk

Autorizovaní výrobcovia

www.kbe.sk
člen projektu idealneokna.sk
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Od doby, kedy si ľudia začali 
stavať obydlia a zhromažďovať 
majetok, pocítili aj potrebu svo-
je zázemie chrániť. Svoj osobný 
priestor človek vníma ako ne-
smierne cenný. Aj keď žijeme 
už v 21. storočí, zostáva základ-
nou ľudskou potrebou chrániť 
svoje bezpečie a zabezpečiť si 
tak pokojné a kvalitné miesto 
pre život.

mostatne stojacich domoch tento počet 
stúpa až na 64%. Vlámanie pritom trvá len 
niekoľko minút. Ak teda chcete zabezpečiť 
svoj dom, začnite od okien.

Experti zaoberajúci sa riešením okenných 
profilov tieto fakty poznajú. Vedia, že kaž-
dá prekážka znamená pre narušiteľa vášho 
súkromia stratu času a komplikáciu, kto-
rá ich vie odradiť. Preto značka TROCAL 
ponúka svojim klientom účinnú ochranu 
a dômyselné riešenia otázky zabezpeče-
nia: správne okná s inteligentnými tech-
nológiami zahŕňajúcimi ochranu proti 
vlámaniu. V ponuke sú okná rôznych tried 
podľa požadovanej úrovne odolnosti proti 
vlámaniu. Opýtajte sa odborníkov na naj-
lepšie riešenie zabezpečenia vašich okien.

Medzi základné mechanizmy, ktoré by 
okná a dvere zabezpečené proti vlámaniu 
mali mať, sú: bezpečnostné kovanie odol-
né proti vlámaniu, uzamykateľná bezpeč-
nostná kľučka, lepené zasklenie odolné 
proti vandalizmu, zaisťovacie pásky brá-

Okná TROCAL
lepší výhľad aj bezpečie

niace vytlačeniu zasklenia, upevnenie do 
stien pomocou kovových príchytiek alebo 
osobitných skrutiek, ktoré v stenách držia 
bez hmoždiniek atď. Iba okná odporučené 
odborníkom vás skutočne môžu chrániť 
proti vlámaniu.

Nový okenný systém TROCAL 88+ po-
núka veľké spektrum zasklenia a silnejšie 
sklá. Efektom tohto zlepšenia je nielen 
vaše bezpečie, ale aj zvýšenie hodnôt  zvu-
kovej a tepelnej izolácie. Ide o inteligent-
nú celkovú konštrukciu novej generácie 
profilov, ktorá spĺňa tie najnáročnejšie 
kritériá. Ak sa chcete vo svojom byte či 
dome cítiť skutočne v bezpečí, neváhaj-
te investovať do moderných technológií, 
ktoré najlepšie vyhovejú potrebám vášho 
bývania.

Reko z materiálov TROCAL

Foto: TROCAL

Vlastné bývanie je útočisko, ktoré 
si starostlivo vyberáme a ktorého 
zdokonaľovaniu venujeme často 

celý život. Spoľahlivé okná a dvere pri tom 
zohrávajú dôležitú úlohu. Poskytujú kom-
fort, zadržujú hluk a pomáhajú šetriť ener-
giu. Zabezpečené okná chráni proti vláma-
niu a navodzujú pocit istoty. Môžu zlepšiť 
kvalitu života a trvalo chrániť všetko, na 
čom vám záleží.

Ak  práve  nebývate na 5. poschodí viac-
poschodového domu, musíte počítať 
s možnosťou, že vaše okná môžu poslúžiť 
ako prístupové miesta nepozvaným hos-
ťom. Zo štatistík vyplýva, že hlavnými  
vstupmi  pre  vlámanie  sú  práve okná, 
predovšetkým také, ktoré sa dajú ľahko a 
rýchlo vysadiť. Vysadenie okien tvorí pri 
bytoch až 50% prípadov vlámania, pri sa-

bezpečnostné kovanie
odolné voči vlámaniu

uzamykateľná bezpečnostná 
kľučka

lepené zasklenie odolné proti 
vandalizmu



  kompletne z eloxovaného hliníka,

  elegantný a moderný dizajn,

  odolné voči krupobitiu a námraze,

  integrovaný odkvap,

  možnosť viacerých prevedení: M, Y,  
 Tandem...,

  prevedenie: čierna, bronz, sepia,  
 šedá, nerez.

Moderné, elegantné, 
flexibilné a stabilné  

Autoprístrešky COOPERIT, s.r.o.
Haburská 49/A, 
082 01 Bratislava
0918 657 047
e-mail: cooperit@cooperit.sk
www.auto-pristresok.sk

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 !



Svoje brány 
zatvoril 
medzinárodný stavebný veľtrh 
CONECO/RACIOENERGIA

Od 29. marca do 2. apríla sa v Incheba Expo Bratislava konalo naj-
komplexnejšie podujatie so zameraním na stavebníctvo CONECO/
RACIOENERGIA. Súbežne s ním prebiehali výstavy Stavebná me-
chanizácia — výstava stavebných strojov a mechanizácie, Clima-
therm — medzinárodná špecializovaná výstava klimatizácie a vzdu-
chotechniky, Conecoinvest — prezentácia investičných zámerov 
a Slovrealinvest — veľtrh nehnuteľností. 
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Na už 32. ročníku veľtrhu sa so svo-
jou ponukou prezentovalo 561 
vystavovateľov z Belgicka, Českej 

republiky, Francúzska, Litvy, Maďarska, 
Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovinska, 
Španielska, Talianska, USA a Slovenska. 
Oficiálne účasti mali Česká republika a 
Rakúsko. Expozície na ploche 45 000 m² si 
prezrelo vyše 100 000 návštevníkov. 

Veľtrh za viac než tri desaťročia stihol vy-
striedať miesta konania, zažil odlišné po-
litické systémy, ale je najmä dokonalým 
prehľadom vývoja trendov a prístupov 
v stavebníctve. Dnes, keď sa neustále 
skloňuje slovo kríza, je dôležitou plat-
formou pre odborné diskusie a hľadanie 
východísk. CONECO/RACIOENERGIA 
si každoročne stanovuje za cieľ ponúknuť 
konkrétne riešenia problémov a navrhnúť 
užitočné praktické postupy. Tohtoročné 

motto „Poznanie a kvalita“ malo odrážať 
potrebu zamerať sa na technologické po-
stupy a využívanie takých komponentov, 
ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu 
a prinesú trvalú udržateľnosť. 

Päť dní veľtržného podujatia CONECO/
RACIOENERGIA bolo naplnených sprie-
vodnými programami pre odbornú i širo-
kú verejnosť. Jedným z nosných podujatí 
s bezplatným poradenstvom pre návštev-
níkov bola Akadémia energetickej úspor-
nosti. Konferencia s medzinárodnou 
účasťou Teória a konštrukcie pozemných 
stavieb sa tento rok venovala téme Kvalita 
a životnosť bytových domov. O alternatív-
nych materiáloch v stavebníctve sa hovo-
rilo na bloku prednášok a filmov Zelená 
architektúra a zdravé bývanie. Medziná-
rodná konferencia s názvom Modulárne 
stavby a kontajnerová architektúra v meste 

v 21. storočí za účasti guru modulárnej ar-
chitektúry prof. Hana Slawika z Nemecka 
ponúkla zaujímavé alternatívy pre bývanie 
i úžitkové stavby. 

Najbližšie sa veľtrh CONECO/RACIOE-
NERGIA bude konať 27. – 31. marca 
2012.

Reko z materiálov spoločnosti INCHEBA, a.s.

Foto: INCHEBA, a.s.
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Tehlová dlažba zažíva comeback

Prírodné materiály zažívajú v súčasnosti rene-
sanciu a tešia sa stále väčšej obľube. Dlažba 
z tehlového materiálu, známa aj pod názvom 
pôjdovka, bývala kedysi veľmi obľúbenou pod-
lahovou krytinou a je takmer neodmysliteľnou 
súčasťou niektorých typov stavieb. Aj spoloč-
nosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. opätovne 
zaznamenala zvýšený dopyt po tomto pro-
dukte. Po ôsmich rokoch teda obnovila jeho 
výrobu a spolu s ďalšími tehlovými výrobkami 
ho v inovovanom vyhotovení prináša svojim zá-
kazníkom. Aj napriek všeobecne zaužívanému 
názvu pôjdovka, odvodenému od pôvodného 
účelu použitia na podlahy pôjdových priesto-
rov, sa táto dlažba používala napr. v cirkevných 
stavbách. Dnes opäť nachádza svoje uplatne-
nie, a to nielen pri úpravách a rekonštrukciách 
historických budov, kostolov, hradov a zámkov, 
ale aj v moderných interiéroch novostavieb. 
Svoje stále miesto mala vždy aj pri výstavbe  
a rekonštrukcii chalúp či sedliackych stavieb. 

www.heluz.sk

nako ako lávku pred fasádou foyeru vrátane  
tieniacich prvkov. Spoločnosti mmcité bolo 
cťou spolupracovať s jednou z ikon svetovej ar-
chitektúry. Okrem dobrého pocitu z dokonče-
ného diela si odniesli i cennú skúsenosť.

www.mmcite.com

Získať Modrý plyn je 
jednoduché

Najvýhodnejšiu ponuku na trhu zemného 
plynu v segmente domácností predstavila 
spoločnosť RWE Gas Slovensko, keď na tla-
čovej konferencii odprezentovala atraktívne  
zníženie výdavkov rodiny na vykurovanie, 
ohrev vody a varenie. Všetkým domácnosti-
am na území Slovenska ponúka zľavu až do 
výšky 12 % z ceny za dodávku zemného ply-
nu. „Po výhodnej ponuke pre firemných zá-
kazníkov prichádzame s Modrým plynom pre 
domácnosti,“ predstavuje nový produkt ko-
nateľ spoločnosti Miroslav Kulla. Modrý plyn 
okrem zľavy až do výšky 12 % znamená pre 
slovenské domácnosti aj spoľahlivosť a stabi-
litu. Má za sebou zázemie silnej energetickej 
skupiny RWE a zaručuje kvalitu dodávaného 
plynu. „Navyše sa prispôsobí požiadavkám 
našich zákazníkov,“ zdôrazňuje M. Kulla. Zá-
kazníci si môžu zvoliť druh produktu a ako 
dlho ho budú využívať. Zámerom Modrého 
plynu je, aby každá domácnosť mala možnosť 
výberu najvýhodnejšej ponuky na trhu. Pre-
chod k RWE Gas Slovensko bude pre zákaz-
níkov bezplatný a jednoduchý. „Všetky ad-
ministratívne úkony vybavíme za zákazníka, 
postačí podpísať zmluvu a splnomocnenie,“ 
vysvetľuje M. Kulla. Zákazníci nemusia ani za-
vádzať nové pripojenia či riešiť iné technické 

zmeny. Ponuku Modrého plynu môžu získať na 
Zákazníckej linke 0850 123 998 alebo na web 
stránke.

www.rwegas.sk

KUC Zlín – Eva Jiřičná doma
 
Jeden z najdôležitejších zlínskych projektov po-
sledného desaťročia a nová dominanta mesta 
– Kultúrno-umelecké centrum od svetoznámej 
architektky a zlínskej rodáčky Evy Jiřičnej – ne-
mohlo zostať mimo záujmu mmcité. Na túto 
netradičnú a podľa očakávania technicky ná-
ročnú budovu dodávali to, čo je najviac vidieť 
– oceľové fasády vrátane strešnej koruny, rov-

PALETA



Široká škála fototapiet na 
vstavané skrine

Slovenský výrobca vstavaných skríň Divendoor 
priniesol v minulom roku na náš trh fototape-
ty. Aktuálne rozširuje nielen ponuku fototapi-
et, ale aj možnosť vytvoriť si originálnu skriňu 
prostredníctvom fototapety s vlastnou foto-
grafiou. Vstavaná skriňa už nie je len účelným
doplnkom spálne, detskej izby či predsiene. 
Vďaka moderným technológiám sa môže stať 
neprehliadnuteľnou ozdobou interiéru. Stačí 
ju oživiť fototapetou, ktorá dokáže spríjemniť 
a osviežiť interiér a zároveň ho opticky zväčšiť. 
Spoločnosť Divendoor v súčasnosti rozširuje 
ponuku fototapiet. Pre veľký záujem ponúka 
väčšiu variabilitu, väčší výber farieb a viac mož-
ností. V ponuke má aktuálne 68 fototapiet, kto-
rých farby si môže zákazník meniť podľa vlast-
ného vkusu. Do úzadia sa postupne dostávajú 
tradičné drevené dekory a nastupuje čas farieb 
a zaujímavých motívov.

www.divendoor.sk
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Svetlo je nemateriálnej povahy, ale pomocou 
vhodných materiálov sa dá transformovať. 
Umenie premeny svetla prostredníctvom kre-
atívnych kombinácií materiálov, inovačných 
tvarov a zatiaľ nevyskúšaných návrhárskych 
riešení dosiahlo v posledných niekoľkých ro-
koch nové obzory. Boli dosiahnuté pomocou 
materiálu s neuveriteľnými možnosťami svojho 
tvarovania a tiež vysokými estetickými a doty-
kovými kvalitami a jedinečnou vizuálnou zmys-
lovosťou – skrátka s výnimočnou schopnosťou 
interpretovať svetlo. Týmto materiálom je 
techno-povrch DuPont™ Corian®, ktorý pozná  
a používa mnoho návrhárov i tvorivých spo-
ločností z najrôznejších krajín sveta pre rad 

KLUDI L-INE s teleskopom

Absolútna novinka na trhu a pritom doplnenie jestvujúceho sortimen-
tu? Výrobca armatúr KLUDI z Mendenu, vie ako na to. Jednopáková 
drezová armatúra s teleskopom je najnovším prírastkom kuchynskej 
série KLUDI L-INE. Má naozaj niečo do seba. 
Extravagantná séria kuchynských armatúr KLUDI L-INE je žiadaná pre-
dovšetkým v puristických kuchyniach. Minimalistický dizajn sa úspešne 
etabloval na trhu. Rad produktov najnovšie dopĺňa aj drezová armatú-
ra s teleskopom. Na chvíľu pustiť vodu do výlevky a hneď vzápätí umý-
vať listy šalátu nie je žiadny problém. Vďaka teleskopickému ramenu 
dlhému 7 centimetrov ľahko dosiahnete až do stredu drezu, a pritom 
budete mať obe ruky voľné a môžete pokojne umývať zeleninu.
Ak nestačí predĺženie o 7cm, je k dispozícii vyťahovacia hadica, s ktorou 
dokážete obsiahnuť akčný rádius až pozoruhodných 76 centimetrov. 
Teraz už môžete napĺňať hrniec aj na pracovnej doske. Rozlúčte sa už 
konečne s namáhavým dvíhaním a prenášaním hrncov z drezu.
Novinkou v sortimente KLUDI L-INE nie je len armatúra s teleskopom. 
Elegantné kuchynské batérie sú teraz v ponuke aj v podobe armatúry 
s bajonetovým uchytením pre montáž pod okno a univerzálnej arma-
túry pre napojenie na práčku a umývačku riadu.
Kúpite v cene od 215 € bez DPH.

www.kludi.sk

rôznych aplikácií. V rámci  tohtoročného Mi-
lánskeho týždňa dizajnu oslávila spoločnosť 
DuPont schopnosť materiálu DuPont™ Corian® 
podieľať sa sviežim, doposiaľ nevídaným spô-
sobom na tvorbe nápaditých svetelných objek-
tov, vytvorených profesionálnymi dizajnérmi z 
krajín, ktoré opakovane dokazujú, že sú platný-
mi účastníkmi medzinárodného diania na poli 
dizajnu. Výstava sa volala „The Fresh Light of 
Corian®“ a konala sa v dňoch 12. až 17. apríla 
2011 v showroome DuPont™ Corian® Design 
Studio v Miláne. 
Foto: Leo Torri pre DuPont™ Corian®

www.dupont.com

Dizajnová výstava o transformácii svetla 



ro Architettura, Jiří Pelcl, Petr Mikošek, 
výrobca OMS, s. r. o., Dojč. Svietidlá, au-
tormi ktorých sú rôzni dizajnéri, sa vyzna-
čujú dokonalými technickými parametra-
mi a súčasným dizajnom, ktorý vychádza 
z najnovších poznatkov o vlastnostiach 
svetla, jeho pôsobení na človeka a spôsobe 
distribúcie. Dizajn svietidiel je výsledkom 
spojenia estetiky s inovatívnymi technic-
kými funkciami a technológiou.

V kategórii komunikačný dizajn 
získal najvyššie ocenenie vizuálny štýl 
podujatia Trienále plagátu Trnava 2009, 
autorom ktorého je grafický dizajnér 
Ondrej Gavalda, absolvent VŠVU v Bra-
tislave − odbor grafický dizajn. V návrhu
vizuálu TPT 2009 využil minimalistické 
prostriedky, typografiu a farby mesta Tr-
nava, čím dosiahol monumentálny výraz 
vizuálu, ktorý dobre funguje v prostredí 
ulice a kontrastuje s množstvom obrazo-
vého materiálu – plagátov.

Najúspešnejšie študentské práce 
získali Cenu ministra školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR. V kategórii študentský 
produktový dizajn bol ocenený komorový 
šarkan Rotoair. Autorka Lucia Karpitová 
je absolventkou  Vysokej školy výtvarných 
umení v Bratislave. Rotoair predstavuje 
funkčné a estetické prevedenie známeho 
princípu rotácie pri ľahko rozložiteľnom 

produkte − šarkanovi. Hravý koncept 
prešiel poctivým vývojom, ktorý vyústil 
v plne funkčný prototyp. V kategórii štu-
dentský komunikačný dizajn získal naj-
vyššie ocenenie katalóg k fotografickej vý-
stave Archive, ktorý zaujal komplexnosťou  
a kvalitou spracovania. Originálne detaily 
dizajnu (dierovanie) podporujú tému fo-
tografie. Autorkou je Martina Rozinajová
z Vysokej školy výtvarných umení v Brati-
slave.

Okrem hlavných cien porota ocenila 10 
prác uznaniami bez rozdielu kategórie  
a poradia. Na návrh odbornej poroty NCD 
udelil minister kultúry SR zvláštnu cenu 
doc. PhDr. Zdenovi Kolesárovi, PhD., his-
torikovi a teoretikovi  dizajnu.

Minister hospodárstva SR rozhodol o ude-
lení zvláštnej ceny určenej pre výrobcu 
za systematické uplatňovanie dizajnu vo 
firemnej stratégii. V tomto ročníku cenu
získal významný slovenský výrobca čalú-
neného nábytku Domark, s. r. o. Žilina.

Po prvýkrát v histórii organizovania súťa-
že NCD udelil cenu aj odborný garant pre 
oblasť podnikania Národná agentúra pre 
rozvoj malého a stredného podnikania. 
Cenu získala Zuzana Trizuljaková zo Slo-
venskej technickej univerzity za Reflexnú
vestu.

Národná cena 
za dizajn 2011 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 
a odovzdanie ocenení jubilejného 
10. ročníka súťaže Národná cena za 

dizajn 2011 sa uskutoční dňa 27. 5. 2011 
v Dome umenia, Nám. SNP v Bratislave za 
účasti pozvaných hostí, súťažiacich auto-
rov, výrobcov a zástupcov médií. Súčasne 
budú otvorené dve výstavy: Národná cena 
za dizajn 2011, kde sa predstavia verej-
nosti výsledky súťaže, a 20 rokov SCD 
– okrúhle výročie Slovenského centra di-
zajnu je príležitosť na pohľad späť, ale aj 
do budúcnosti. Výstavy v Dome umenia, 
Nám. SNP v Bratislave budú verejnosti 
prístupné od 28. 5. do 19. 6. 2011.

V desiatom ročníku NCD sa do súťaže 
zapojilo celkovo 150 prác, v kategórii pro-
duktový dizajn 46, v kategórii komunikač-
ný dizajn 27, v kategórii študentský pro-
duktový dizajn 65, v kategórii študentský 
komunikačný dizajn 12.

Súťaž vyhodnotila 11−členná medziná-
rodná porota pod vedením predsedu dizaj-
néra prof. akad. arch. Jiřího Pelcla. Porota 
rozhodla o udelení dvoch Národných cien 
za dizajn 2011 v kategóriách produktový 
a komunikačný dizajn. 

V kategórii produktový dizajn 
bolo najvyššie ocenenie udelené kolekcii 
svietidiel OMS, dizajn Ján Štofko, Giugia-

Súťaž Národná cena za dizajn vyhlasujú bienálne Slovenské centrum 
dizajnu a Ministerstvo kultúry SR za spoluúčasti MH SR a MŠ SR.
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 Národná cena za dizajn 2011 
    v kategórii produktový dizajn

Kolekcia svietidiel OMS

dizajn: Ján Štofko, Jiří Pelcl, Petr Mikošek, 
Giugiaro Architettura

výrobca: OMS, s. r. o., Dojč 

Národná cena za dizajn 2011 
v kategórii komunikačný dizajn

Trienále plagátu Trnava 2009
kompletný typografický vizuál podujatia

dizajn: Ondrej Gavalda

klient: Galéria Jána Koniarka, Trnava

Cena Národnej agentúry pre rozvoj  
malého a stredného podnikania

Reflexná vesta

dizajn: Zuzana Trizuljaková

škola: STU Bratislava, Ústav dizajnu, peda-
góg: Peter Paliatka

Cena ministra školstva, vedy,  
výskumu a športu  SR v kategórii   
študentský produktový dizajn

Rotoair − komorový šarkan

dizajn: Lucia Karpitová
 
škola: VŠVU Bratislava, pedagóg Ferdinand 
Chrenka 

Cena ministra školstva, vedy,  
výskumu a športu  SR v kategórii   
študentský komunikačný dizajn

Archive − katalóg k fotografickej výstave

dizajn: Martina Rozinajová 
  
škola: VŠVU Bratislava, pedagóg Pavel 
Choma 

Reko v spolupráci so 
Slovenským centrom dizajnu
Foto: Slovenské centrum dizajnu 
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Vo vnútri našich bytov a domov sa skrýva premenlivý svet. 
Odzrkadľuje naše aktuálne nálady, no vypovedá aj o tom, akí 
sme, píšeme doň svojou vlastnou osobnosťou, štýlom života. 
Tvorba interiéru si však okrem osobitosti, citu, kreativity 
žiada aj praktické riešenia. Na nasledujúcich stranách vám 
predstavíme moderné koncepcie bytov a inteligentnú 
techniku, ktorá dokáže spríjemniť každodenné činnosti  
a povinnosti. Myslíme na vaše pohodlné bývanie.



Štýlové 
apartmány

Apartmány sú zoradené podľa poč-
tu obytných miestností, okrem kú-
peľne a kuchyne. Námetom pre in-

špiráciu sa stal výber bytov tvorených tvo-
rených jednou, dvoma, troma alebo štyrmi 
miestnosťami s kúpeľňou a kuchyňou. 

Jedna miestnosť
Kompaktné byty si často vyberajú ľudia, 
ktorí chcú bývať sami. V garsónke je mož-
né vytvoriť si celý vlastný svet, v ktorom 
všetko vybavenie plne zodpovedá vkusu 
obyvateľa. Maximálnemu využitiu priesto-
ru môže poslúžiť zástena či priečka, ktorá 
byt rozdelí na obytnú zónu a spálňu. Ďal-
šie obľúbené riešenie je zariadiť izbu skla-
dacím nábytkom - po jeho zložení vznik-
ne dojem väčšieho priestoru. 

Prinášame vám výber apart-
mánov, ktoré prezentujú 
architektonické a dizajnové 
riešenia pre rôzne typy príbyt-
kov. Ide o práce medzinárod-
ných dizajnérov a architektov, 
ktorí prinášajú prehliadku 
najnovších trendov súčasné-
ho medzinárodného dizajnu, 
ktoré sa uplatnili v súkrom-
ných príbytkoch svetových 
veľkomiest. 
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Apartment 204
MIAMI, USA

ESTUDIO URIBE – PABLO URIBE
© Pep Escoda

Až na priečky oddeľujúce kúpeľňu je miest-
nosť plne otvorená. Z materiálov dominujú 
cement a oceľ, priečky a stropy sú poňaté 
v rôznych odtieňoch bielej. Úlohu multi-
funkčného kusu nábytku plní dlhá lavica, 
ktorá definuje sprchovaciu zónu a člení
priestor.
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Dve miestnosti
V obytnom priestore vhodnom pre bezdet-
né páry sa jedna z miestností stáva multi-
funkčnou. Spojením obývačky a jedálne 
vznikne hlavná miestnosť oddelená od 
spálne. Veľké vankúše v obytnej miestnos-
ti môžu poslúžiť i ako jednoduché lôžko 
pre návštevy. Kuchyňu je možné zariadiť 
policami na stenách a skladacím stolom. 
Do spálne je vhodné umiestniť skrine 
s posuvnými dverami a postele s úložným 
priestorom. 

Capital Delight
MADRID, SPAIN

PABLO PANIAGUA
© Pablo Paniagua
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1 Kuchyňa

2 Obývačka

3 Pracovňa

4 Spálňa

5 Kúpeľňa

Predsieň v tomto malom luxusnom byte slúži 

zároveň ako kuchyňa a jedáleň. Hlavnú plochu 

zaberá obývacia zóna, kde sa dá sedieť pri 

kozube alebo pracovať v priestore pri knihovni.
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Tri miestnosti
Trojizbové apartmány dovoľujú väčšie 
členenie priestoru. Okrem obligátnej spál-
ne môže jedna miestnosť poslúžiť ako 
obývačka a druhá ako jedáleň alebo v nej 
môžeme vytvoriť pracovňu či študovňu. 
Každá miestnosť môže byť poňatá v inom 
štýle, čím vzniknú priestory s rôznou at-
mosférou. Kúpeľňa a kuchyňa bývajú väč-
šie než v dvojizbových bytoch, aby bolo 
dosť miesta pre všetkých obyvateľov. 

Contemporary Beginnings
ROME, ITALY

FILIPPO BOMBACE
© Luigi Filetici
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1 Vchod

2 Obývačka

3 Kuchyňa

4 Hala so skriňami

5 Hlavná spálňa

6 Hlavná kúpeľňa

7 Izba pre hostí

8 Kúpeľňa pre hostí

9 Terasa

Aby priestor, už aj tak dosť zaplnený 

rodinnými predmetmi, nepôsobil prepl-

neno, navrhol architekt neutrálny, čistý 

a strohý interiér. Jedáleň je súčasťou veľ-

kej kuchyne, čím vzniká viac miesta pre 

spoločné priestory. Kúpeľňu od spálne 

oddeľuje iba posuvný panel. 
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Štyri miestnosti
V mestách ide väčšinou o dvojpodlažné 
byty. V spodnom podlaží je umiestnená 
obývačka, jedáleň, kuchyňa a malá kú-
peľňa, hore sú spálne a väčšia kúpeľňa. 
Súčasťou apartmánu býva solídne veľký 
balkón, slúžiaci miesto záhrady, v bytoch 
na najvyššom poschodí býva terasa. Také 
miestnosti sú väčšie a dajú sa zariadiť pre 
väčší počet obyvateľov. 

Apartment in Milan
MILAN, ITALY

LUCA ROLLA
© Andrea Martiradonna

Tento byt sa nachádza v bytovom dome, ktorý 

vznikol rekonštrukciou starej kancelárskej 

budovy a je členený na obytné a pracovné 

priestory. Pomocou priečok s otvormi sa pri 

prestavbe vyznačili denné a nočné zóny, istá 

miera kontinuity medzi oboma priestormi však 

zostala zachovaná. 

Reko v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART

Foto: archív Vydavateľstva SLOVART



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



Trendy
Aké sú súčasné trendy v bývaní? Prebieha obdobie 
farebných i technologických experimentov, 
ktorých cieľom je skĺbiť funkčnosť a štýl. Rastúci 
záujem o bytovú architektúru a dizajn posúva 
naše bývanie na vyššiu úroveň. Nechajte sa 
inšpirovať. 

Hillroad armchair
Designed by Christophe Pillet
Zanotta
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Heaven collection
Designed by Jean-Marie Massaud
EMU 
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RW Mobile line
Müller Möbel

Dama armchair and sofa
Designed by Emaf Progetti
Zanotta
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Giravolta table
Designed by Emaf Progetti
Zanotta

Reko v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART
Foto: archív Vydavateľstva SLOVART 

Swan (3320 “small“, 3321 “big“)
Designed by Arne Jacibsen
Fritz Hansen



Napadlo vám niekedy, že originál-
nym dizajnérskym kúskom môže 
byť aj vypínač? 

Éra bielych či krémových vypínačov a zásu-
viek z plastu sa z náročnejších moderných 
interiérov vytratila. Samozrejme, čisté 
biele línie sú nadčasové, ale okrem farby je 
dôležitý aj tvar a materiál. Dominantnými 
materiálmi sú pravé masívne drevo, kov či 
sklo, a to v prakticky akomkoľvek fareb-
nom prevedení. Drevo je pritom vhodné aj 
do moderných kuchýň zariadených nielen 
v rustikálnom štýle. Nebojte sa preto dola-
diť vypínač k masívnemu stolu,  k sedačke 
alebo závesom, presklenej zimnej záhrade, 
nerezovým spotrebičom či dokonca k sta-
rožitnostiam. 

Ak máte radi kameň alebo chladné kovo-
vé materiály, čo takto skúsiť kovový alebo 
čistý biely odtieň a moderný tvar Merten 
Artec? Jeho veľkú dotykovú plochu si jed-
noducho zamilujete. 

Mimoriadne atraktívne, najmä pre žen-
ské oko, sú tvary radu Unica. Dokonale 
vyniknú najmä nad kuchynskou linkou 
s pekným dreveným odtieňom, za ktorou 
je obklad v teplých farbách. Viacnásobný 
rámček z dreva v kombinácii s hliníkový-
mi prístrojmi jej dodá presne to, čo si táto 
kombinácia žiada. A nezabudnite s Unicou 
zladiť aj rozvodnicu MiniPragma – ich sú-
hra vás prekvapí.
Dôležitejšie ako tvary sú pre vás farby? 
Sklenené vypínače už svojimi názvami 
evokujú punc luxusu. Vyberte si diamanto-

Elektroinštalácia na kľúč –
od vypínačov po inteligentný dom

Hľadáte kvalitné materiály a produkty pre svoj dom? Chcete na 
všetko dohliadať, ale nemáte na to čas? Hodil by sa vám spoľa-
hlivý partner, ktorý by jedným riešením uspokojil viacero vašich 

potrieb, a navyše vám ponúkol úsporu? Schneider Electric, sveto-
vý špecialista v manažmente energií, je tou správnou voľbou.

vú striebornú, rubínovo červenú, zafírovo 
modrú, ónyxovo čiernu alebo mahagóno-
vo hnedú. Ponuku exkluzívnych odtieňov 
rámčekov radu Merten M-Plan Sklo do-
pĺňajú farby krytov prístrojov. Všetky vy-
pínače a zásuvky sú univerzálne, čiže po 
čase, ak interiér zmení svoj účel, je možné 
zmeniť farbu nielen rámčeka, ale aj prístro-
ja. Táto jedinečná vlastnosť vám umožní 
pružne reagovať na nové dizajnové trendy, 
bez toho, aby ste museli meniť inštalácie. 
Svoj domov tak budete mať vždy krásny 
a moderný. 

Jednoduché mechanizmy pre 
komfortnejší domov

Ak máte doma napríklad dieťa s alergiou, 
siahnite po vypínačoch so samočistiacou 
schopnosťou. V procese výroby boli do 
materiálu tohto vypínača implantované 
ióny prírodného striebra. Ak sa na povrch 
vypínača dostanú dotykom rúk baktérie 
alebo mikróby, striebro ich do 24 hodín 

zlikviduje. Vypínače nebudú teda len krás-
ne, ale aj „zdravé“. Túto vlastnosť oceníte, 
najmä ak máte vy alebo vaši blízki problé-
my so zníženou imunitou.

Keďže v dnešnej dobe sa v interiéri nena-
chádzajú len klasické vypínače a zásuvky, 
ale aj ďalšie produkty, ktoré prispievajú ku 
komfortu, každý rad ponúka aj kompletnú 
sadu mechanizmov v rovnakom dizajne. 
Vyberte si vzhľad vypínača, a následne aj 
termostaty, stmievače, internetové zásuv-
ky. Aj produkty inteligentnej elektroinšta-
lácie budú vyzerať jednotne a pekne.

Dom, ktorý myslí na všetko

Svetlo sa rozsvieti alebo zhasne presne 
vtedy, keď potrebujete. Zobudí vás roz-
svietenie lampy alebo otvorenie žalúzií. 
Keď odchádzate do práce, váš dom vypne 
kúrenie a zatiahne rolety. V práci sa pri-
tom nemusíte obávať sucha, silného vetra 
či dažďa, váš dom v prípade potreby zavrie 

okná, zakryje bazén, poleje záhradu a po-
čas teplého slnečného dňa natočí žalúzie 
tak, aby ste sa po návrate cítili pohodl-
ne. Samozrejmosťou je pritom kontrola 
a riadenie domu cez internet. Doma môže-
te zariadenia ovládať z ktorejkoľvek miest-
nosti, a to pomocou estetického nástenné-
ho dotykového panelu alebo diaľkového 
ovládania. Stlačenie tlačidla pritom môže 
vyvolať sériu akcií, napr. zapnutie domáce-
ho kina a stlmenie osvetlenia pre príjemné 
sledovanie. S ovládaním KNX môže byť váš 
dom komfortnejší, flexibilnejší, bezpečnej-
ší a hospodárne efektívnejší. Inteligentný 
dom šetrí čas aj náklady na energie, zjed-
nodušuje a spríjemňuje bývanie a zvyšuje 
hodnotu nehnuteľnosti.

Reko v spolupráci so spoločnosťou 

Schneider Electric

Foto: Schneider Electric
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vú striebornú, rubínovo červenú, zafírovo 
modrú, ónyxovo čiernu alebo mahagóno-
vo hnedú. Ponuku exkluzívnych odtieňov 
rámčekov radu Merten M-Plan Sklo do-
pĺňajú farby krytov prístrojov. Všetky vy-
pínače a zásuvky sú univerzálne, čiže po 
čase, ak interiér zmení svoj účel, je možné 
zmeniť farbu nielen rámčeka, ale aj prístro-
ja. Táto jedinečná vlastnosť vám umožní 
pružne reagovať na nové dizajnové trendy, 
bez toho, aby ste museli meniť inštalácie. 
Svoj domov tak budete mať vždy krásny 
a moderný. 

Jednoduché mechanizmy pre 
komfortnejší domov

Ak máte doma napríklad dieťa s alergiou, 
siahnite po vypínačoch so samočistiacou 
schopnosťou. V procese výroby boli do 
materiálu tohto vypínača implantované 
ióny prírodného striebra. Ak sa na povrch 
vypínača dostanú dotykom rúk baktérie 
alebo mikróby, striebro ich do 24 hodín 

zlikviduje. Vypínače nebudú teda len krás-
ne, ale aj „zdravé“. Túto vlastnosť oceníte, 
najmä ak máte vy alebo vaši blízki problé-
my so zníženou imunitou.

Keďže v dnešnej dobe sa v interiéri nena-
chádzajú len klasické vypínače a zásuvky, 
ale aj ďalšie produkty, ktoré prispievajú ku 
komfortu, každý rad ponúka aj kompletnú 
sadu mechanizmov v rovnakom dizajne. 
Vyberte si vzhľad vypínača, a následne aj 
termostaty, stmievače, internetové zásuv-
ky. Aj produkty inteligentnej elektroinšta-
lácie budú vyzerať jednotne a pekne.

Dom, ktorý myslí na všetko

Svetlo sa rozsvieti alebo zhasne presne 
vtedy, keď potrebujete. Zobudí vás roz-
svietenie lampy alebo otvorenie žalúzií. 
Keď odchádzate do práce, váš dom vypne 
kúrenie a zatiahne rolety. V práci sa pri-
tom nemusíte obávať sucha, silného vetra 
či dažďa, váš dom v prípade potreby zavrie 

okná, zakryje bazén, poleje záhradu a po-
čas teplého slnečného dňa natočí žalúzie 
tak, aby ste sa po návrate cítili pohodl-
ne. Samozrejmosťou je pritom kontrola 
a riadenie domu cez internet. Doma môže-
te zariadenia ovládať z ktorejkoľvek miest-
nosti, a to pomocou estetického nástenné-
ho dotykového panelu alebo diaľkového 
ovládania. Stlačenie tlačidla pritom môže 
vyvolať sériu akcií, napr. zapnutie domáce-
ho kina a stlmenie osvetlenia pre príjemné 
sledovanie. S ovládaním KNX môže byť váš 
dom komfortnejší, flexibilnejší, bezpečnej-
ší a hospodárne efektívnejší. Inteligentný 
dom šetrí čas aj náklady na energie, zjed-
nodušuje a spríjemňuje bývanie a zvyšuje 
hodnotu nehnuteľnosti.

Reko v spolupráci so spoločnosťou 

Schneider Electric

Foto: Schneider Electric
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Inteligentné ovládanie 
každého priestoru. 
Merten KNX



 vysoká kvalita
 bezkonkurečná cena
 doživotná záruka
 moderný dizajn

Považské Podhradie 330, 017 04 Považská Bystrica, Tel.: 042 / 432 05 11, Fax: 042 / 432 68 01, 
vikon@vikon.sk, www.vikon.sk, www.shop.vikon.sk
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SHOWROOM
KVETINÁČOV
www.kochlik.sk, 0905 587 986

Ladislav Lenč DREVOINTERIÉR, Šibeničný vrch 1227/7, 968 01 Nová Baňa,
mobil: 0903 530 685, Tel./fax: 045 68 56 227, e-mail: info@lacneschody.sk, www.lacneschody.sk

SAMONOSNÉ SCHODY

INTERIÉROVÉ DVERE

EUROOKNÁ

EURODVERE

OBKLADY 
BETÓNOVÝCH 
SCHODOV 
- výroba polotovarov 
/stupňov a podschodníc/ 
s inštruktážnym DVD, 
pomocou ktorého si ľahko 
namontujete vaše schodisko



Rozsvieťte svoj život
vďaka unikátnemu programu LED, ktorý ponúka špeciálne svietidlá s množstvom 
benefitov pre každú domácnosť

LED svietidlá majú o viac ako 80% menšiu spotrebu energie ako bežné svietidlá 
a v porovnaní so svietidlami šetriacimi energiu okamžite po zapnutí svietia naplno, 
produkujú studené svetlo a žiadne UV žiarenie, čím sú tiež bezpečné pre rodiny 
s malými deťmi a navyše majú extrémne dlhú životnosť.

Vďaka možnosti zmeny farieb svetla, a pri niektorých typoch aj utlmenia svetla, nimi vyčarujete 
ideálne svetelné prostredie presne 
podľa vašej nálady a prispejete 
k celkovej harmónii vášho domo-
va. Neváhajte a vyberte si už 
teraz z LED programu spoločnosti 
EGLO, ktorá v tomto roku slávi 
10. výročie pôsobenia na sloven-
skom trhu.

www.eglo.sk

STOP roztočom – matrace pre alergikov

Nový materiál CELLPUR® pre výrobu matracov ponúka riešenie pre všetkých, ktorým záleží na maximálnej hygiene postele, jej klíme a vysokom 
komforte. CELLPUR® je unikátna studená pena, ktorá obsahuje celulózu TENCEL v práškovej forme. Významnou vlastnosťou 

celulózy je schopnosť rýchlo a vo veľkom množstve na seba viazať vlhkosť a súčasne i schopnosť túto vlhkosť rýchlejšie 
uvolňovať odparovaním. CELLPUR® tak dokáže behom 3 hodín absorbovať dvojnásobné množstvo vlhkosti 

oproti štandardným matracom a súčasne dokáže vlhkosť rýchlo a ľahko uvolniť. Klíma matracu je tak 
suchá a príjemná a stáva sa nepriaznivá pre život roztočov 

i iných mikroogranizmov.

Spoločnosť JMP predstavuje nový značkový rad matracov GRANDO 
ALERGIK, ktoré sú vyrobené z peny CELLPUR® a sú vhodné 

predovšetkým pre alergikov na domáci prach a všade tam, kde sú 
špeciálne požiadavky na hygienu lôžka – napr. pri zvýšenom potení. 

Komfortné matrace Andrea a Thalia z peny CELLPUR® sú vhodné pre 
dospelých a aj deti. Matrace majú výbornú elasticitu, tvarovú stálosť 

a predovšetkým unikátne hygienické vlastnosti. 

www.spalne.sk

Nový materiál CELLPUR® pre výrobu matracov ponúka riešenie pre všetkých, ktorým záleží na maximálnej hygiene postele, jej klíme a vysokom 
komforte. CELLPUR® je unikátna studená pena, ktorá obsahuje celulózu 

celulózy je schopnosť rýchlo a vo veľkom množstve na seba viazať vlhkosť a súčasne i schopnosť túto vlhkosť rýchlejšie 
uvolňovať odparovaním. CELLPUR® 

oproti štandardným matracom a súčasne dokáže vlhkosť rýchlo a ľahko uvolniť. Klíma matracu je tak 

Spoločnosť JMP predstavuje nový značkový rad matracov 
ALERGIK

predovšetkým pre alergikov na domáci prach a všade tam, kde sú 
špeciálne požiadavky na hygienu lôžka – napr. pri zvýšenom potení. 

Komfortné matrace 
dospelých a aj deti. Matrace majú výbornú elasticitu, tvarovú stálosť 

Zatočte s tupými nožmi

Podľa ostrých nožov v kuchyni sa pozná, že v domácnosti je chlap na svojom 
mieste. Inteligentný chlap sa však už nebude prácne mordovať s klasickou 
brúskou na nože, ale siahne po elektrickej brúske Orava BN-40. Zafírové 
brúsne kotúče nabrúsia jednoducho a bez námahy každý nôž, a to v dvoch 
stupňoch. Brúska na nože totiž pozostáva z dvoch kotúčov – na hrubšie 
a na jemnejšie brúsenie. Vodiace drážky na čepeľ noža sa zas postarajú o to, 
že napriek nožom ostrým ako britva ostanú vaše ruky bez zranení. Kúpite 
v značkových predajniach Orava za 16,90 €.

www.orava.eu

závesná lampa CARDITO zo špeciálneho 
programu LED  / cena: 397,90 eur



Orava ES-090: lahodná káva na začiatok dňa

Aj pre vás začína ráno obľúbeným zvukom mašiny na kávu? Ak si bez lahodného dúška kávy neviete predstaviť, že by ste vôbec 
vyšli z domu, iste patríte medzi fajnšmekrov, ktorí vedia, že kvalitná káva a šikovný kávostroj sú silná dvojka, ktorá vám hneď ráno 
vylepší náladu a správne vás nakopne aj do toho najnáročnejšieho dňa. Ak máte na kuchynskej linke usadeného experta na kávu, 
pre ktorého je každá šálka kávy dokonale zvládnutou úlohou, žiadny deň sa pre vás nemôže začať neslávne. Automatický kávovar 
Orava ES-090 pre vás vykúzli jednoducho, rýchlo a bez  znečistenia famóznu porciu, buď z mletej kávy, alebo 
zo 60–mm kávových tabliet. Naraz na ňom pripravíte jednu alebo dve šálky tohto lahodného moku. 
Pri príprave kávy prechádza voda cez tlakové dýzy, vďaka čomu je káva pekne napenená, hoci 
Orava ES-090 nie je klasickým espresso strojom (tlak v dýzach je nižší ako 15 barov). Chuť kávy 
od oravského experta rozhodne oceníte.

Elegantný dizajn s antikorovou úpravou, objem vodnej nádržky 1,4 litra, vyberateľná 
a jednoducho čistiteľná miska na odkvapkávanie a bezpečnostná poistka na zablokovanie 
a odblokovanie zariadenia pre bezpečnosť a čistotu pri príprave kávy charakterizujú vášho 
ranného pomocníka, bez ktorého si život jednoducho nebudete vedieť predstaviť. Veď koho si 
ráno ceníte viac, než toho, kto vám podá do ruky delikátne voňajúcu šálku čiernej kávy? Orava ES-
090 ráno pripraví bez problémov aj čaj pre deti či pre manžela, ktorý pre vás ráno kávičku nachystal.

Orava ES-090 kúpite v značkových predajniach Orava alebo v e-shope za 55 €.

www.orava.eu

Obraz Emila Fillu sa vydražil za 170-tisíc eur

Obraz popredného predstaviteľa českého kubizmu Emila Fillu vydražili za 170-tisíc eur (bez aukčnej 
prirážky), čo je viac než dvojnásobok jeho vyvolávacej ceny. Šťastný dražiteľ si hodnotné dielo vylicitoval 
na siedmej jarnej aukcii poprednej komerčnej aukčnej spoločnosti ART INVEST, ktorá sa uskutočnila 
v hoteli Carlton.

Oveľa napínavejšia licitácia sa odohrala pri dražbe obrazu Vincenta Hložníka Utečenci, vďaka ktorej jeho 
vyvolávacia cena 5 500 eur stúpla až na 25 000 eur (bez aukčnej prirážky). „Aukcia bola teda nielen 
úspešná, ale najmä zaujímavá, čo potvrdzujú aj ohlasy zberateľov. K takýmto silným momentom počas 
dražieb dochádza hlavne vtedy, keď sú v ponuke veľmi kvalitné diela s priaznivou vyvolávacou cenou. 
Cena niektorých diel v ponuke bola až trikrát nižšia ako ich pôvodná hodnota, čo bolo pre zberateľov 
nesmierne motivujúce,“ zhodnotil aukciu Michal Volčko, konateľ spoločnosti ART INVEST.

www.artinvest.sk

INFOMIX
 pre vás vykúzli jednoducho, rýchlo a bez  znečistenia famóznu porciu, buď z mletej kávy, alebo 

mm kávových tabliet. Naraz na ňom pripravíte jednu alebo dve šálky tohto lahodného moku. 
Pri príprave kávy prechádza voda cez tlakové dýzy, vďaka čomu je káva pekne napenená, hoci 

nie je klasickým espresso strojom (tlak v dýzach je nižší ako 15 barov). Chuť kávy 

Elegantný dizajn s antikorovou úpravou, objem vodnej nádržky 1,4 litra, vyberateľná 
a jednoducho čistiteľná miska na odkvapkávanie a bezpečnostná poistka na zablokovanie 
a odblokovanie zariadenia pre bezpečnosť a čistotu pri príprave kávy charakterizujú vášho 
ranného pomocníka, bez ktorého si život jednoducho nebudete vedieť predstaviť. Veď koho si 
ráno ceníte viac, než toho, kto vám podá do ruky delikátne voňajúcu šálku čiernej kávy? Orava ES-
090 ráno pripraví bez problémov aj čaj pre deti či pre manžela, ktorý pre vás ráno kávičku nachystal.

Nová dimenzia kvality

Spoločnosť VIKON, s.r.o. ako výhradný distribútor prináša na slovenský trh novinku – elektroinštalačný materiál od srbského 
výrobcu ALING-CONEL. Nová dimenzia kvality prichádza v štyroch produktových radoch. Vypínače a zásuvky PRESTIGE 
LINE sú sofistikované vďaka jednoduchosti ich technického riešenia a inštalácie. Sú vyrobené vo vlastníctve moderných 
technológií a vysoko kvalitných materiálov. Dizajn a farby PRESTIGE LINE dokonale splynú s vašim moderným interiérom. 
Tento rad ponúka možnosť kombinácií vo viacnásobných rámikoch, či už vo vertikálnom alebo horizontálnom prevedení.

ALING MODE predstavuje úplne odlišný prístup k domovej elektroinštalácii modulárnych prvkov na stenu. Tieto môžu byť 
v prípade potreby opätovne premiestnené alebo vymenené v rámci existujúcej zostavy, ak vám už pôvodné usporiadanie 
nevyhovuje. Tlačidlá sú v prevedení biela a antracit s možnosťou výberu signálneho svetla a piktogramu. Zákazník si  môže 
vybrať krycí rámik z desiatich farebných kombinácií v matnom a metalickom prevedení. Rámiky sú vyrábané aj v drevenom 
prevedení wenge, mahagón, orech, jaseň, dub.
Vypínače a zásuvky POWER LINE predstavujú ideálne riešenie pre vnútorné elektrické inštalácie so stupňom ochrany IP 
44. Sú vyrobené atraktívne s cieľom reprezentovať estetickú časť interiéru a zjednodušiť ich montáž a použitie. Sú vyrábané 
v troch odtieňoch, ktoré môžu uspokojiť požiadavky každého a zapadnú do všetkých interiérov.

ARMOR LINE je kovový rad navrhnutý tak, aby bol pekný robustný a zabezpečil ochranný stupeň ochrany IP55. Všetky 
kovové púzdra sú pancierované, aby boli chránené pred náhodným mechanickým poškodením a vandalizmom. Na produkty 
ALING CONEL poskytuje výrobca doživotnú záruku. 

Všetky produkty ALING CONEL sú už dostupné aj v našom e-shope na www.shop.vikon.sk.
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S príchuťou morského 
    

Že vás more nikdy neomrzí? S krás-
nymi nápadmi okolo stolovania a so 
šarmantnými dekoratívnymi dopln-

kami teraz vaše leto dostane pres-
ne to, čo potrebuje. Extra porciu 

prímorskej atmosféry. Nádherne dlhé 
letné dni plné uvoľnenej atmosféry umocnia aj štýlové poháre 

s podložkami a karafou, ktoré navrhol Terence Conran so svojím 
tímom v exkluzívnej spolupráci Designed by Conran výlučne pre Tchi-
bo. A hlavne si nezabudnite vychutnať more pohody a vybraného 
štýlu! V predaji v Tchibo obchodoch v týždni od 6. júna 2011. 

  Dekoračná plachetnica
S touto plachetnicou chytí vaša párty ten správny 
vietor. Z kvalitného píniového dreva v mierne zašlom 
vzhľade je hračkou pre malých a dekoráciou pre 
veľkých. S látkovými plachtami. Vrátane návodu na 
zostavenie. Dĺžka 35 cm.  Výška 52 cm. Bielo-modrá.
Cena: asi 16,90 Eur

Šálky na café au lait alebo na müsli 2 ks
Z keramiky a s nožičkou v žiarivých farbách. Je mož-
né umývať v umývačke. Objem jedného hrnčeka je 

550 ml. Výška jedného hrnčeka je 10 cm. V červeno-
-bielej a  modro-bielej farebnej kombinácii.

Cena: asi 11,90 Eur

Podložky Conran 4 ks
Z kvalitného agátového dreva. Dizajn drevenej lodnej 

podlahy. Súčasťou jednej z podložiek je otvárač na fľaše 
z ušľachtilej ocele. Je možné utierať vlhkou handričkou. 

Priemer jednej podložky 9 cm. 
Cena: asi 9,99 Eur
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Viac na www.tchibo.sk

  Karafa Conran
Vyrobená z ručne fúkaného skla. Veľmi praktické je, že 
karafa sa dá uzavrieť pomocou pohára Conran. S efekt-
ným hrubým dnom. Je možné umývať v umývačke. 
Objem 1 l. Výška 23 cm. 
Cena: asi 15,90 Eur

Závažie na obrus 4 ks
Efektné a praktické závažia zaistia komfort stolovania pri

každej príležitosti. Prestieranie držia pevne vďaka magnetom.
Závažie z tlakovej zinkovej liatiny. Magnety s plastovým opláš-

tením a mäkkou plstenou plochou. Kotvičky alebo mušle.
Cena: asi 7,99 Eur

Cena: asi 15,90 Eur

Prestieranie 4 ks
Z odolnej plastovej tkaniny v originálnom námorníc-

kom štýle.  Je možné utierať vlhkou handričkou. 
Priemer jedného prestierania cca 35 cm. 

Cena za súpravu: asi 11,90 Eur

Poháre Conran 4 ks
Sklenené s hrubým dnom. Štyri rôzne vzory. Poháre je 

možné vkladať do seba, zaberú minimum miesta. Je 
možné umývať v umývačke. Výška jedného pohára 9 cm. 

Cena: asi 11,90 Eur
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Dekoračné 
nálepky 

pre vaše steny
Nálepka je jednou z najobľúbenejších foriem dekorovania v po-
sledných rokoch. Obľubu si získala nielen vďaka svojmu vzhľadu 

v interiéri a exteriéri, ale aj kvôli jej vlastnostiam a rôznorodým 
možnostiam využitia. Na www.artsablony.sk si z ponuky 

vyberiete motívy pre deti, dospelých aj tínedžerov.
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Nálepka je vyrobená z vinylovej fó-
lie, v interiéri vydrží 5 – 6 rokov 
a je umývateľná. Jednoducho sa 

na stenu aplikuje a ešte jednoduchšie sa 
dáva dolu. Mnohí z vás si myslia, že dať 
nálepku dole bude ťažké. To však nie je 
pravda. Nálepka sa odstraňuje jednoducho 
a nestrháva omietku. Ak chcete mať doma 
stenu, ktorá nie je fádna, je nálepka tou 
správnou voľbou. Vybrať si môžete z ob-
rovskej škály farieb, rozmerov a motívov. 
Medvedíka do detskej izby, kávovú šálku 
do kuchyne, rôzne motívy do obývačky 
a spálne či vtipný vešiak na chodbu. Fantá-
zii sa medze nekladú. 

Dekorácia je síce určená na rovný a nesavý 
povrch, avšak tieto dve kritériá dnes spĺňa 
veľké množstvo vecí, ktoré nás denno-
denne obklopujú. Nálepky nájdete všade. 
Od výkladu vo vašom obľúbenom butiku, 
cez reklamu na aute až k boxu na hračky 
pre vaše dieťa. Možnosti aplikovania tejto 
dekorácie očaria úplne každého. Stačí za-
pojiť fantáziu a sen o krajšom bývaní sa 
môže začať.

Každý z vás sa môže stať dizajnérom vlast-
ného bývania. Stačí si vybrať priestor, ne-
chať sa interiérom inšpirovať a k nemu 
nájsť vhodný dizajn nálepky. Stále viac 
a viac ľudí aj u nás objavuje nástenné ná-
lepky. Je to ľahký, nenáročný a celkom lac-
ný spôsob, ako zmeniť a oživiť vašu izbu. 
Nálepky na stenu sú zábavné, ľahko ich 
dostanete na stenu a aj ľahko z nej. Na 
trhu sú nálepky pre deti, tínedžerov aj do-
spelých.

Záleží už len na vás, do akého štýlu chcete 
ladiť svoje steny, či dáte prednosť viac zá-
bavnému alebo konzervatívnejšiemu. No 
v každom prípade svoje steny oživíte.

Reko v spolupráci s ARTsablony

Foto: ARTsablony
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Kreslenie prichádzalo rovnako pri-
rodzene ako dýchanie. Bola to hra 
a najmä radosť. Do kreslenia nikto 

nezasahoval. A aj neskôr mal pocit, že ho 
mama len tak z diaľky sledovala. „Mama si 
čo najdlhšie chcela ponechať istú nestran-
nosť, aby som išiel po vlastnej ceste. Do-
konca aj keď som išiel na ŠUP-ku, tak ma 
nechala pripravovať iným výtvarníkom. 
Veci na skúšky na strednú školu mi vybe-
ral Milan Veselý a na vysokú na pripravo-
val Pavol Bley,“ spomína Martin Augustín. 
Názory jeho mamy, významnej slovenskej 
výtvarníčky, ktorá zanechala v slovenskom 
umení výraznú stopu, ho však sprevádzajú 
celý život. 

V rokoch 1983 až 1987 absolvoval Martin 
Augustín Strednú umelecko-priemyslo-
vú školu v Bratislave na oddelení grafiky 
u profesora Jána Ondrisku. V rokoch 1989 
až 1995 študoval Vysokú školu umělec-
koprůmyslovú v Prahe, v ateliéri grafické-
ho dizajnu a plagátu u profesora Zdeňka 
Zieglera a v ateliéri knižnej ilustrácie u 
profesora Jiřího Šalamouna. Martin Au-
gustín svoje diela vystavuje pravidelne od 
začiatku deväťdesiatych rokov. Má za se-
bou desiatky spoločných expozícií, najmä 
v Čechách a na Slovensku. Zaujímavosťou 
je, že doteraz vystavoval samostatne iba 
raz. „Asi je to v povahe, možno je to strach 
a tréma pred reakciami ľudí. Ostatne, to 
ma neopúšťa ani pri kolektívnych výsta-
vách. Rád vystavujem s ďalšími autormi 
aj preto, že to môže byť zaujímavejšie pre 
diváka. Na výstave sú tak prezentované 
viaceré názory, vzniká konfrontácia – jed-
noducho to nie je také mdlé, vysvetľuje 
umelec. 

Svet obrazov Martina Augustína tvoria 
najmä ženy. Prichádzajú nevedno odkiaľ. 
„Občas sa mi zdá, že sú odmerané, ba až 
chladné a pozerajú sa na nás s odstupom. 
Možno aj preto sa ich snažím dostať do 
prívetivejšieho kvetinového a prírodného 
prostredia. Ale odkiaľ prichádzajú? Možno 
čiastočne aj od štylizácie mojej mamy, ale 
rozhodne to nerobím programovo, ale vy-
slovene pocitovo. Nikdy si predtým nero-
bím skice, pretože sú pre mňa príliš zväzu-
júce a bránia mi v rozlete,“ hovorí Martin 
Augustín.  

Avšak možno trochu paradoxne, doteraz 
neprišiel na to, ako obraz vlastne vzniká. 

       obrazmi muža
Výtvarník Martin Augustín vyrastal v malom byte, ktorého súčas-
ťou bol ateliér jeho mamy. Umelecké prostredie ho formovalo 
odmalička. Nedalo sa pred ním ujsť a podľa vlastných slov pred 
ním ani nemal potrebu utekať. 
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Niekedy vraj spontánne zaplní jeho plochu 
aj za jeden, dva dni a výsledok je bezchyb-
ný. Inokedy je to zase veľké trápenie. „Ale 
aj to je na tom úžasné. Vzrušuje ma ten 
nikdy nekončiaci proces, pri ktorom mô-
žem vždy niečo nové objaviť. Dá sa začať  
s kresbou, potom pridať koláž, či domaľo-
vávať.“ Inšpiráciu berie z mnohých zdrojov, 
napríklad zo starých fotografií, alebo pri
prehrabovaní sa v „kastlíkoch“ parížskych 
starinárov. „Umenie nie je exaktná veda,  
a to je krásne. Niekedy je to však poriadne 
hektické – ráno sa zobudím, niečo mi na-
padne a hneď to musím urobiť,“ vysvetľuje. 
Pri tvorbe sa pohybuje vo sfére svojich sub-
jektívnych pocitov, myšlienok a názorov. 
Keď si sadne k papieru, robí na ňom, čo 
chce a môže. „Je to len môj priestor a svet, 
do ktorého mi nikto nič nehovorí. A keď 
sa stane, že zákazník si danú vec objedná  
a potom sa mu nepáči, tak si ju jednoducho 
nezoberie. Ako výtvarník nemusím riešiť 
žiadne kompromisy. Je úžasné, že som do-
stal do vienka profesiu, pri ktorej sa cítim 
veľmi dobre,“ uzatvára Martin Augustín.

Mgr. Henrich Varga

Foto: archív Martina Augustína

99



Podlaha 
s nádychom histórie

Koľkokrát ste sa zamysleli nad tým, že interiér 
vášho domu či bytu vyzerá fádne a potreboval  

by zmenu? Zoberte to „od podlahy“! Nová 
a správne vybraná podlaha podčiarkne 

„osobitosť“ vášho domova a spojí miestnosti 
vášho príbytku do jedného celku. 
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Každý detail vytvára vo vašom inte-
riéri špecifickú atmosféru. Keďže 
podlaha je dominantou, ovplyvňu-

je všetko ostatné – farby stien, nábytok, 
doplnky. Podlahy sú stále obľúbenejšie 
a veľa ľudí na ne nedá dopustiť. Navyše, 
oproti kobercom majú množstvo výhod. 
Hlavne čo sa škvŕn, poškodenia a zdravot-
ného hľadiska týka. 

Staré, ale nové
Presne v tomto duchu sa môžu niesť aj 
vaše podlahy. Novinkou v dizajne Pallazzo 
sú dekory, ktoré sú remeselne opracované 
tak, aby vyzerali ako zašlé vekom. Pri tej-
to podlahe sa značka Quick-Step nechala 
inšpirovať dubovými doskami s veľkými 
hrčami na maximálne polovici povrchu. 
Aby tieto dosky získali dlhoveký efekt vy-
sokých podpätkov alebo upusteného zväz-
ku kľúčov, boli vystavené paľbe malých 
kamienkov, čím vznikol tradičný dlhoveký 
vzhľad, o ktorom hovoríme aj ako o reme-
selnom opracovaní. Priehlbiny a ryhy sa 

neopakujú, čo znamená, že každá doska 
je jedinečná. Spoje na dlhej strane dosiek 
sú „zašlé vekom“ nepravidelne, čo každej 
dáva špeciálny charakter a hĺbku. Podlaha 
bola potom ošetrená moridlom, ktoré pre-
niká hlboko do buniek dubového dreva bo-
hatých na tanín. To spôsobuje, že niektoré 
časti podlahy sú tmavšie a je vylepšený jej 
dlhoveký charakter. Na dokončenie úpravy 
je potom aplikovaný olej. 

Útulný a štýlový domov 
s drevom
Drevené podlahy patria medzi krytiny, 
ktoré vďaka svojmu prírodnému charakte-
ru, rôznorodosti a farebnej palete jednot-
livých drevín vyvolávajú v človeku pocit 
tepla a útulnosti. To všetko aj vďaka níz-
kej tepelnej vodivosti dreva, ktorú telo pri 
kontakte s podlahou vníma ako príjemný 
teplý povrch. 
Podlahy z dreva sú vhodné predovšetkým 
do priestorov s predpokladanou ohľadu-
plnosťou zaobchádzania, aby sa čo naj-

viac predĺžila ich životnosť. Odolnosť proti 
poškriabaniu a odreniu je daná typom po-
vrchovej úpravy – lak, olej alebo vosk. Spo-
medzi týchto troch úprav najväčšiu odol-
nosť voči opotrebovaniu zaistí kvalitný lak 
alebo olej. Možno si zadovážiť aj podlahy, 
ktoré kombinujú výhody lakovanej úpravy 
a oleja, ktorý povrch zmatní a dodá vám 
pocit jedinečnosti a domova. Všeobecne 
sú však laminátové podlahy o niečo odol-
nejšie voči poškriabaniu ako drevené. Na 
druhej strane, výhodou dreva je, že sa po 
poškodení dá zbrúsiť. Trvanlivosť dre-
venej podlahy je úzko spätá s tvrdosťou 
dreva. Čím je tvrdšie, tým menšie je riziko 
mechanického poškodenia. 

Marcela Danišová 

Foto: Quick-Step
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REAX s.r.o. dovozca a predajca kvalitných holandských parkiet. Máme pre vás novootvo-
rený showroom LIVING STUDIO, kde môžete naše masívne a vrstvené exotické drevené 
parkety vidieť. Ponúkame vám uvádzacie ceny a individuálny prístup ku každému z vás. 
Ako novinku ponúkame Dub s neodolateľnými povrchovými úpravami.
Zo skladov v Holandsku a v Paraguayi sme schopní dodať širokú škálu produktov priamo zo zásob. Svojím 
širokým sortimentom vieme uspokojiť požiadavky aj toho najnáročnejšieho klienta. Kontaktujte nás 
telefonicky prosím a dohodnite si s nami stretnutie. 

Nájdete nás na Jégého ul. v Bratislave - living studio, JÉGEHO ALEJ

www.superparkety.sk
www.livingstudio.sk
reax@reax.sk
kontakt: 0903 461 758, 0903461756

Vaše vysnívané schody už o 3 týždne !!!
  jedna z najmodernejších firiem v Európe
  najnovšia technológia
  projekt zdarma

  bez zálohy
  transport zdarma
  zameranie, poradenstvo

Gabriel Vysokaj - Dravex                                                               
Tisinec 6, STROPKOV                                                                               

Tel : 00241 54/ 3810514                  
Mobil: 00421 905 909 929

ww.max-schody.sk
e-mail: kancelaria@max-schody.sk

gabriel@max-schody.sk

5
rokov záruka



s reálnou štruktúrou drevín, zrazenými 
hranami, zámkovým spojom, možnosťou 
kladenia na podlahové vykurovanie a veľ-
mi dobrou záťažovou triedou 34/42 (Ba-
cana) a 23/31 (Laguna) ako na súkromné, 
tak na komerčné účely. 

Konkurencieschopné riešenia
Všetkých 24 dekorov kolekcie Bacana 
a Laguna zaručuje príjemný povrch 
s jemným žilkovaním a reálnou štruktúrou 
drevín ako na pohľad, tak aj na dotyk a je 
ideálnym riešením pre všetky domácnosti, 
ktoré z rôznych dôvodov odmietajú kla-
sické PVC, koberce či laminátovú krytinu 
a zároveň sa obávajú zaobstarať si podlahu 
drevenú, ktorá predsa len vyžaduje opatr-

nejšie zaobchádzanie, náročnejšiu údržbu 
a väčšinou prináša i vyššie zaobstarávacie 
náklady.
Jednotlivé dosky sú vyrábané v rozme-
roch 1212 x 185 mm. Hrúbka podlahy 
je iba 5 mm, čo predstavuje ďalšiu výho-
du nielen pre skladovanie a manipuláciu 
s materiálom, ale tiež pre kladenie krytiny 
v priestoroch s obmedzenou konštrukč-
nou výškou. Úžitková vrstva podlahy do-
sahuje 0,5 mm. 

Unikátna konštrukcia 
pre ľahšie kladenie
Základom vinylovej podlahy DESIGNli-
ne® Connect je gumový nosič, na ktorom 
je nanesený jeden z 24 dekorov zaliatych 

vrstvou vinylu. Pre zaistenie naozaj vy-
sokej odolnosti je povrch krytiny navyše 
vytvrdený ešte ochrannou PU vrstvou. 
V komerčných priestoroch s vyššou záťa-
žou výrobca odporúča PU vrstvu po čase 
obnovovať. Štruktúra krytiny umožňu-
je kladenie na podlahové vykurovanie. 
Akýmkoľvek zmenám tvaru podlahy 
v dôsledku pôsobenia tepla je zabránené 
vďaka špeciálnej sklovláknitej mriežke 
umiestnenej pod vrstvou vinylu.
Veľkou prednosťou vinylovej krytiny DE-
SIGNline® Connect je nesporne zámkový 
spoj Uniline. Ten umožňuje ľahké a rých-
le kladenie krytiny plávajúcim spôsobom, 
základom však musí byť celkom rovný 
a čistý povrch bez akýchkoľvek drobných 

Čo je to vinyl? 
Ide o chemickú zlúčeninu materiálov pod názvom PVC – polyvinylchlorid. V prípade tejto krytiny ide o hetero-
génne PVC, teda o krytinu skladajúcu sa z viacerých rôznorodých vrstiev.

kamienkov a iných nečistôt, ktoré by sa na 
podlahe mohli časom prejaviť. Pri porov-
naní kladenia napr. s podlahou lamináto-
vou už DESIGNline® Connect nevyžaduje 
akékoľvek ďalšie podložky. V kúpeľni je 
však podlahu lepšie predovšetkým z hy-
gienických dôvodov k podkladu prilepiť 
napevno.

Údržba a čistenie 
sú bezproblémové
Údržba i čistenie tejto vinylovej krytiny 
sú bezproblémové. Ako pri väčšine krytín 
je intenzita čistenia závislá od oblasti po-
užitia a frekvencie používania. Vyššia po-
zornosť by mala byť venovaná oblastiam 
pri vchodoch do miestností, kde je špina 
bezprostredne nanášaná. Podlahu klasicky 
zametáme, vysávame, pri väčšom zašpine-
ní ju vytrieme, vždy však dbáme na veľmi 
dobre vyžmýkanú handru či mop. Na silné 
znečistenie môžeme použiť polyuretánový 
čistič. Kolieskové stoličky a ďalší pohyblivý 
nábytok je dobré vybaviť kolieskami typu 
W. 

Reko v spolupráci s KPP SK

Foto: KPP SK

Prvá vinylová 
podlaha 
so zámkovým spojom

Ak hľadáte podlahovú krytinu praktickú, vysoko odolnú 
a zároveň esteticky pôsobivú, potom je tu práve pre vás 
vinylová krytina DESIGNline® Connect. DESINGline® Connect, 
prvá vinylová krytina so zámkovým spojom od nemeckého 
výrobcu Windmöller Flooring. 

Vďaka svojim vlastnostiam môže 
krytina veľmi dobre konkurovať 
nielen klasickým podlahám z PVC, 

ale tiež podlahám laminátovým. DESIGN-
line® Connect ponúka teplejší povrch pre 
bosú nohu. Odolný povrch s veľmi dobrou 
elasticitou dáva krytine zelenú pre bez-

starostné použitie nielen v kuchyniach 
a kúpeľniach, ale tiež v komerčných pries-
toroch. Vďaka dobrej pružnosti a tvrdos-
ti vinylu sa už nemusíte strachovať, že 
vám spadne v kuchyni na zem hrniec či 
vidlička. Prvá kolekcia DESIGNline® Con-
nect Bacana a Laguna prináša 24 dekorov 
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Vinylová
podlaha so zámkom

cena již od

34,800 €
s DPH

Priamy importér od výrobcu v ČR a SR
Bratislava – Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, SR, www.kpp.sk

Brno – Bohunická cesta 1/328, 664 48 Moravany u Brna, ČR, www.kpp.cz
Praha – Českomoravská 12, 190 00 Praha 9, ČRKolekcia Laguna – Dub Siena



Okamihy radosti, pokoja, oddychu. S relaxom 
sa spája množstvo príjemných chvíľ, pocitov 
a činností. Sú krásne, dávajú zmysel našim 
dňom, len niekedy sa nám môže zdať, že ich 
býva akosi málo. Najlepšie riešenie je preto 
nájsť svoju oázu pohodlia doma či v záhrade, 
a to vždy, keď potrebujeme odpočinok 
a uvoľnenie. Inšpiráciu prináša príloha 
Relax. Spoločne sa pozrieme na riešenie 
oddychových zón, prevádzku bazénov  
a ponúkneme aj tip na cestovanie.



Zelená 
energia 
pre váš bazén

Snom každého človeka, ktorý 
rieši svoje bývanie, je nielen 
to, aby býval čo najlacnejšie, 
ale aj najkvalitnejšie. Moderné 
technológie smerujú k nízkoe-
nergetickému bývaniu s alter-
natívnymi prírodnými zdrojmi 
energie, ktoré ušetria viac ako 
60% nákladov za energie. 

zostavu, ktorá obsahuje všetko potrebné a 
je zárukou kompatibility. Okrem ohrevu 
vody pre domácnosť a ohrevu vody v ba-
zéne sa často využívajú solárne zostavy aj 
na vykurovanie spolu s kondenzačnými 
kotlami a podlahovým, resp. stenovým vy-
kurovaním. „Z roka na rok stúpa záujem 
o využívanie fotovoltaických článkov, kto-

Solárne zostavy využívajú slnečnú 
energiu prijímanú zo slnka prostred-
níctvom solárnych kolektorov na 

ohrev vody v bazéne. K solárnemu kolek-
toru je potrebné si dokúpiť ohrievač vody 
s výmenníkom, obehové čerpadlo, ex-
panznú nádobu, pripájacie príslušenstvo 
a reguláciu. Preto je výhodne kúpiť solárnu 
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ré slúžia na výrobu energie zo slnečného 
žiarenia. Súčasne rastie počet tých, ktorí 
využívajú solárne systémy na vykurovanie, 
alebo na ohrev vody v bazéne,“ konštatuje 
Ing. Ladislav Truchlík zo spoločnosti KKH, 
ktorá je výhradným distribútorom solárnej 
a vykurovacej techniky nemeckej značky 
WOLF. Efektívne a bezproblémové fungo-
vanie jednotlivých komponentov zaručíte 
použitím kompletnej solárnej zostavy od 

jedného renomovaného výrobcu. Použitie 
solárnej zostavy obmedzí závislosť na fo-
sílnych palivách a súčasne zníži objem pro-
dukovaného oxidu uhličitého o 20%. 
Solárne kolektory zachytávajú priame sl-
nečné žiarenie, ale aj odrazené slnečné žia-
renie od okolitého prostredia a rozptýlené 
(difúzne) svetlo vďaka absorbéru, ktorý je 
umiestnený v solárnom kolektore. Ohriata 
solárna kvapalina následne zohrieva pitnú 
alebo vykurovaciu vodu. V súčasnosti ro-
zoznávame na trhu dva druhy slnečných 
kolektorov. Ploché kolektory, ktoré majú 
lepšiu optickú účinnosť, predstavujú naj-
lepší pomer ceny a získaného tepla. Ob-
sahujú 3,2mm bezpečnostné sklo, ktoré 
dokáže udržať viac ako 120 kg záťaž, odolá 
tak nepriaznivým poveternostným pod-
mienkam. Sklo je matné na rozdiel od rúr-

kového typu slnečného kolektora, aby od-
rážalo čo najmenej svetla a lepšie dokázalo 
zužitkovať svetelnú energiu. Ak sa solár-
ne kolektory majú primárne používať na 
ohrev vody v bazéne, odporúčame plochý 
typ kolektora. Druhým typom sú rúrkové 
kolektory, ktoré pozostávajú z uzavretých 
vákuových trubíc, v ktorých sa nachádza 
absorbér – sodík. Svojimi vlastnosťami 
sa hodia do hornatejších krajín, kde je 
dostatok snehu, pretože lepšie absorbujú 
odrážajúce a difúzne svetelné žiarenie. Na 
správny výber slnečných kolektorov vplý-
va aj ich plánované umiestnenie. Ploché 
kolektory sa totiž dajú umiestniť nielen 
na strechu, ale aj zabudovať priamo do 
strechy, čím sa ušetria náklady na strešnú 
krytinu. Plochý kolektor je tak čiastočne 
chránený pred poveternostnými vplyvmi.
„Inštalácia kolektorov priamo do strechy 

predstavuje estetickejšiu a finančne menej 
náročnú investíciu. Kolektor je súčasne 
čiastočne chránený pred zatečením, ktoré 
by spôsobilo jeho nefunkčnosť,“ konštatu-
je Ing. Ladislav Truchlík.

Najviac slnečného žiarenia zaznamenáva-
me na juhu Slovenska, najmenej na Ora-
ve a Kysuciach. Napriek tomu sú solárne 
zostavy vhodné do každého regiónu, pre-
tože rozdiel medzi najteplejšími a najstu-
denšími oblasťami na Slovensku je len 
okolo 13%. Na inštaláciu solárnej zostavy 
nepotrebujete stavebné povolenie. Naklo-
nenie solárnych kolektorov závisí od ich 
využitia. Pri solárnej zostave, ktorá vyu-
žíva kolektory aj na vykurovanie, sa od-
porúča naklonenie kolektorov do 45˚ Pri 
ohreve pitnej vody, najmä cez leto stačí na-

klonenie kolektorov stačí približne 30˚ až 
35˚ od vodorovnej plochy. Teplotné straty 
pri solárnej zostave vznikajú pri prenose 
tepla, preto sa odporúča umiestniť solár-
ny kolektor čo najbližšie k miestu spotreby 
tepla. Prívodné rúrky by mali byť obalené 
účinnou tepelnou izoláciou odolnou voči 
vysokým teplotám.

1 Vizualizácia domu so solárnymi 
 panelmi.

1

Návratnosť investície do solárneho sys-
tému sa počíta z úspor dosiahnutých vy-
užívaním solárneho systému v porovnaní 
s pôvodným spôsobom výroby tepla. Pri 
zmene elektrického ohrevu na solárny 
systém v rodinnom dome sa návratnosť 
investícií pohybuje do 6 rokov, pričom ži-
votnosť kvalitných solárnych kolektorov 
dosahuje viac ako 30 rokov. Nezanedba-
teľnou je aj štátna dotácia, ktorá dokáže 
prvotné investičné náklady do solárnej 
zostavy výrazne znížiť. Zníženie obstará-
vacej ceny solárnej zostavy môžete dosia-
hnuť aj využitím niektorej zo zliav od do-
dávateľov komplexných solárnych zostáv. 
Spoločnosť KKH ponúka solárnu zostavu 
na ohrev pitnej vody pozostávajúcu zo 
solárnych kolektorov (TopSon, CFK-1), 
solárneho zásobníkového ohrievača vody 
a solárnej regulácie. Ak by ste mali záujem 
súčasne aj vykurovať prostredníctvom ze-
lenej energie, tak je možné k tejto solárnej 
zostave dodať aj kondenzačný kotol, s kto-
rým významne ušetríte náklady na ohrev 
vody. 

Nainštalovaním solárnej zostavy dokážete 
ušetriť až 65% nákladov na ohrev pitnej 
vody. Vďaka štátnej dotácii, dlhej životnos-
ti, ekologickosti využívania zelenej energie 
prostredníctvom solárnych kolektorov 
v kombinácii s nízkoteplotnými konden-
začnými kotlami a podlahovým vykurova-
ním sa investovať do zelenej energie nao-
zaj oplatí. Predstavuje efektívne, dostupné 
a komplexné riešenie energetickej otázky 
každej domácnosti. 

Mgr. Michal Ondruš v spolupráci s KKH 

Foto: Wolf, TDX, archív redakcie
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Dezinfekcia bazénov 
je jednoduchou záležitosťou

Voda v bazéne je vystavená množstvu nepriaznivých 
vplyvov. Najúčinnejšou pomocou je pravidelná 

dezinfekcia vody. 

Použitie pieskového filtra, sieťky ale-
bo plachty na povrch bazéna nesta-
čí, pretože nezabezpečíme vode hy-

gienickú nezávadnosť. Aby voda v bazéne 
bola čistá, je potrebné  používať chemické 
čistenie vody. Najrozšírenejší, najlacnejší 
spôsob je použiť prípravky na báze chlóru. 
Nasledujú prostriedky založené na báze 
UV žiarenia alebo ozónu.

Aktívny chlór

Chlór ako dezinfekčný a oxidačný pro-
striedok je už viac ako 50 rokov známy 
a používaný na celom svete pri úprave 
pitnej a úžitkovej vody, pričom má pred 
ostatnými prípravkami značné prednosti 
najmä preto, lebo reziduálny chlór bráni 
prípadnej rekontaminácii. Dezinfekcia 
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prostredníctvom chlóru predstavuje bez-
pečný spôsob zničenia všetkých baktérií. 
Účinnú látku aktívneho chlóru využívajú 
napr. čistiace prostriedky značky Savo. 
Účinnou látkou nie je plyn, ktorý je pre 
ľudský organizmus škodlivý, ale chlórnan 
sodný nazývaný aj aktívny chlór. Aktívny 
chlór je zlúčenina, ktorá pri styku s nečis-
totami uvoľňuje aktívny kyslík a dezinfi-
kuje potrebné miesta. Následne sa aktív-
ny chlór rozkladá na chlorid sodný, ktorý 
každý pozná pod označením kuchynská 
soľ. Po tejto chemickej reakcii nezostane 
vo vode žiadna nežiaduca chemická zložka 
a voda v bazéne je bezpečná pre vás, ako 
aj vaše deti. 

Jednoduchý postup

Potrebnú dávku čistiaceho a dezinfekčné-
ho prostriedku najskôr rozmiešajte v nie-
koľkých litroch vody, napríklad v čistom 
vedre. Následne pokropte hladinu bazéna 

pripraveným roztokom, alebo postupne 
ho po častiach vlievajte do bazéna. Násled-
ná starostlivosť o vodu v bazéne je rovna-
ko ľahká. „Udržovacia dávka závisí však od 
počasia a od toho, či sa vo vode kúpeme. 
V dňoch kúpania odporúčame opako-
vať dezinfekciu každý týždeň,“ objasňuje 
Břetislav Koláček, marketingový manažér 
spoločnosti Bochemie, ktorá vyrába čis-
tiace a dezinfekčné prostriedky značky 
Savo. Najlepšie je to urobiť večer po kúpa-
ní, pretože vstup do bazéna hneď po dezin-
fekcii nie je možný. Pri teplotách nad 25°C 
odporúčame interval dezinfekcie skrátiť 
a v chladnom počasí sa interval dezinfek-
cie môže predĺžiť, pričom chlór by mal byť 
v bazéne prítomný v koncentrácii 0,3 – 0,6 
mg na liter vody.

Vhodná alternatíva

Čistiace a dezinfekčné prostriedky založe-
né na aktívnom chlóre (napr. Savo) svo-

jimi vlastnosťami v starostlivosti o vodu 
v bazéne nahrádzajú tzv. chloršok. Chlor-
šok je chlórový granulát, ktorý slúži na 
okam-žité a trvalé zachlórovanie. Jeho 
veľkou nevýhodou je to, že sa nesmie do-
stať do priameho kontaktu s fóliou, ume-
lou hmotou alebo náterom bazénu, pretože 
môže spôsobiť odfarbenie. „Pri správnom 
použití aktívneho chlóru nehrozí korózia 
materiálu, čiže samovoľné rozrušenie po-
vrchu, preto je vhodný na použitie v bež-
ných čerpadlách,“ potvrdzuje Břetislav Ko-
láček, marketingový manažér pre značku 
Savo. Dezinfekcia prostredníctvom týchto 
prípravkov predstavuje v súčasnosti 2 až 
4-krát výhodnejšiu alternatívu ako pou-
žitie inej bazénovej chémie. Zabraňuje ší-
reniu patogénnych mikroorganizmov, ale 
aj výrazne znižuje riziko prenosu infekcií 
a ochorení, pretože pri správnom používa-
ní zničí 99,9% baktérií. „Aktívny chlór sa 
osvedčil aj v boji proti riasam, pretože jeho 
aplikácia zabraňuje šíreniu týchto rastlín, 
ktoré sa vo vode objavujú v dôsledku vyš-
ších teplôt,“ objasňuje Břetislav Koláček zo 
spoločnosti Bochemie a.s. Čistenie vody 
týmto spôsobom je súčasne veľmi jedno-
duché a v porovnaní s cenou špecializova-
ných chemických prípravkov na bazény aj 
ekonomické.

Starostlivosť o vodu v bazéne nie je jedno-
razová záležitosť. Aby sa čistá a hygienicky 
nezávadná voda udržala po celú sezónu, 
musí sa pravidelne kontrolovať a ošetro-
vať pomocou kvalitných dezinfekčných 
prípravkov. Starostlivosť venovaná čistote 
a hygiene vody v bazéne sa vám vráti na 
zdraví a na kvalite pôžitku z plávania. 

Mgr. Michal Ondruš 

Foto: archív redakcie
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Predstavte si kompaktný bazén, ktorý 
môžete využívať po celý rok s efek-
tívnymi energetickými nákladmi  

a pri minimálnych nárokoch na údržbu. So 
Swim Spa môžete urobiť radosť rodine aj 
sebe, a to nielen v lete!

Čo je to Swim Spa?
Swim Spa je termálny bazén s protiprú-
dom, v ktorom môžete plávať nekonečne 
dlho každý deň po celý rok, kedykoľvek 
máte na plávanie chuť. Základ Swim Spa 
tvorí akrylátové teleso. Vybrať si môže-
te z dvoch farebných prevedení. Materiál 
je neporézny, zaručuje dlhú životnosť, 
jednoduchú údržbu a stálu farebnosť. 
Umiestnenie bazénu Swim Spa závisí od 
vašich priestorových možností. Môže byť 
osadený na betónovú dosku nad terén, 
v tom prípade je dodaný plášť – obklad 
z bezúdržbového dreva Thermo wood.
Možné je aj čiastočné alebo plné zapuste-
nie do zeme. Štandardná výbava Swim Spa 
okrem iného zahŕňa filtráciu, ozonizáciu,
ohrev a podvodné osvetlenie. 

Mať bazén alebo nemať ba-
zén? To je tradičná téma let-
ných mesiacov. Ak ste už dlho 
odolávali a argumentovali 
rodine, že sused trávi najkraj-
šie dni v roku behaním okolo 
bazéna, čistením a hraním sa 
na malého chemika, tak ste 
mali určite pravdu. Teraz v lete 
to ale môže byť úplne inak! 

Ideálny bazén 
na celý rok

Plávanie po celý rok
Plávanie je jedným z najšetrnejších spô-
sobov udržovania kondície. Zadovážiť si 
domov plavecký bazén je ale pre bežného 
človeka finančne neúnosné, o prevádzke
nehovoriac. Preto je Swim Spa ideálnym 
riešením. 
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svoje. Vďaka vyhriatej vode sa nemusíte 
báť, že vám pri vodných radovánkach pre-
chladnú. 

Ohrev vody si môžete nastaviť podľa vlast-
ného gusta. V našich klimatických pod-
mienkach sa hodí príjemných 30 ºC − v le-
te osvieži a zároveň umožní dlhší pobyt 
v kúpeli. Voda je tak lákavá a využiteľná aj 
večer, keď už slnko nehreje. 
Pokojne si ale môžete teplotu vody na leto 
stiahnuť na chladnejších 25 ºC. V mrazivej 
zime sa naopak žiada príjemných 38 ºC.

Nepostrádateľný doplnok – zdvi-
hák termokrytu 
Termokryt  je to, čím si bazén alebo víriv-
ku prikryjete vždy v dobe, keď ho nepou-
žívate. Jeho funkčnosť je nenahraditeľná 
– tepelne izoluje, zamedzuje energetickým 
stratám, zadržuje vlhkosť a chráni hladinu 
vody pred nečistotami, čím významne pri-
spieva k nenáročnej údržbe. 

Aby ani v tomto prípade nebola vaša rela-
xácia ukončená zbytočne ťažkou manipu-
láciou s krytom, pomôže vám patentovaný 
mechanický zdvihák termokrytu. Umožní 
odkryť Swim Spa aj Combi Spa jednodu-
cho a rýchlo aj jednou rukou! Zásadne tak 
uľahčuje prevádzku aj využívanie spa. 

Všetko pre vaše pohodlie 
Ak už chcete športovať a udržovať kondíciu 
plávaním alebo len relaxovať po náročnom 
dni, bazén Swim Spa alebo ešte lepšie set 
Swim Spa XL & Combi Spa vám to umožní 
v tej najdokonalejšej podobe a to priamo 
v súkromí vášho domova. 

Ak vám to zdá až neuveriteľne jednodu-
ché, určite stojí za to Swim Spa vyskúšať! 
Je to ako keď si kupujete auto – určite ne-
vynecháte „test drive“ – firma Poly System
– výhradný dovozca českého výrobcu víri-
viek a bazénov USSPA – je pripravená na 
tieto prípady a Swim Spa aj Combi Spa si 
môžete vyskúšať v showroomoch na Slo-
vensku aj v Čechách. 

A čo chýba k ideálnej pohode? Snáď už len 
šampanské. Starosti hoďte za hlavu a ne-
chajte sa hýčkať.

info@polysystem.sk

mobil: 0903 441 064

Severná ulica 2423/29

97101 Prievidza

Tel.: 046 5430 233

www.polysystem.sk

www.usspa.sk 

Je priestorovo nenáročné – šírka bazénu 
je 2,5 m a dĺžku si môžete vybrať podľa 
vašich priestorových možností – 4,5 alebo 
5,5 m. Vďaka silnému regulovateľnému 
protiprúdu sa bazén stáva nekonečným 
bazénom, v ktorom si zaplávajú plavci 
všetkých úrovní a štýlov. Plávať môžete 
proti 2, 4 alebo všetkým 6 tryskám, výkon 
protiprúdu je až 3000 l za minútu. Každú 
z trysiek si navyše môžete nasmerovať 
podľa potreby. 

Priestor bazénu možno využiť aj na vodný 
aerobik, deti si vo Swim Spa tiež prídu na 

Domáce relaxačné centrum
Kto by nechcel mať doma wellness zónu! 
Ak ste sa nevedeli rozhodnúť, či si zado-
vážiť radšej bazén na plávanie alebo víriv-
ku, máme pre vás ideálne riešenie, ktoré 
má názov Swim Spa XL & Combi Spa.  
Je len na vás či si práve zaplávate vo veľ- 
kom Swim Spa XL s protiprúdom, alebo  
budete v pokji relaxovať a užívať si prí- 
jemnú masáž v Combi Spa, ktorá ponúka   
pohodlné ergonomicky tvarovateľné kre-
sielka a lehátka pre komplexnú hydrote-
rapiu. 

Swim SPA XL a Combi Spa sa perfektne 
dopĺňajú, ale systémy na sebe nie sú zá-
vislé. Vďaka samostatnej technológii je 
možné nastaviť a udržovať nižšiu teplotu 
vody pre plávanie v Swim Spa XL a vyššiu 
teplotu pre kúpeľ v Combi Spa. Doprajte si 
svoje vlastné wellness centrum a užívajte 
si so svojimi blízkymi plávanie aj hydrote-
rapiu po celý rok! 
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S tým istým cieľom staviame veran-
dy, terasy, altánky, zimné záhrady, 
markízy, ktorými sa snažíme čo 

najviac predĺžiť a spríjemniť si čas pose-
denia vonku. Zároveň sa snažíme preniesť 
si kúsok toho interiérového pohodlia do 
exteriéru.

Pergolové clony Pergotenda
Vďaka pergolovým clonám Pergotenda 
môžete takmer celoročne užívať priestor, 
ktorý vo vás vyvoláva iné emócie ako in-
teriér vášho domu. Ste vo svojej záhrade, 
vnímate krásu prírody, jej vône, vidíte ten 
nádherný farebný priestor a nie je vám 
zima ani horúco. Príjemne relaxujete s kni-
hou v ruke alebo v kruhu svojich priateľov 
aj za nepriazne počasia. Pergotenda nemu-
sí byť len pergolová clona, ktorá prináša 
tieň v horúcich letných dňoch, ale môže sa 
stať skutočne novým obytným priestorom.
Markíza musí byť stiahnutá, keď je veter 

Vonkajší 
obytný 

priestor
Je našou prirodzenou potre-
bou a túžbou žiť v harmónii 
s prírodou. Byť vonku, nebyť 
zatvorení medzi stenami, ale 
intenzívne prírodu vnímať. 
Preto si, ak je to možné, prená-
šame prírodu do svojej tesnej 
blízkosti. Budujeme jazierka, 
udržiavame trávnik a vysádza-
me na záhrade stromy a kvety. 
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no alebo prudký dážď. Tak isto slneční-
ky. Zimná záhrada je zvyčajne len ďalším 
uzatvoreným priestorom. Ale Pergotenda 
ako jediná rieši takmer všetky naše potre- 
by a odbúrava nedostatky iných riešení. 
Môžete ju úplne otvoriť alebo zatvoriť.  
V horúcich aj chladných a daždivých dňoch 
možno uzatvoriť strešnú časť, ktorá má 
vďaka konštrukcii vysokú odolnosť voči 
vetru a dažďu. Zároveň možno uzatvo-
riť zvislé časti, buď systémom rolovacích 
clôn Ermetika s použitím číreho materiálu 

Crystal (pod pergolou potom nefúka), ale-
bo Screen (chráni pred slnkom a hmyzom) 
a patentovaným systémom vedenia ma-
teriálu vo vodiacich lištách – ShyZip ale-
bo prostredníctvom sklených posuvných 
dverí. 

Takto uzatvorený priestor 
odoláva vetru o sile 6 – 8 Bf, čo 
je 62 – 74 km/h
Je možné ho vykurovať prostredníctvom 
rôznych vykurovacích telies a ohrieva-
čov. Pergolové clony Pergotenda môžu 
byť vybavené integrovaným odkvapovým 
systémom, ktorý je tvorený pohyblivým 
žľabom a zvislými zvodmi umiestnenými 
v čelných stĺpoch. Strešná clona je ovláda-
ná prostredníctvom elektromotora a diaľ- 
kového rádiového ovládania. Zvislé clony 
Ermetika môžu byť síce ovládané aj ma-
nuálne, a to prevodovkou s odnímateľnou 
kľukou, ďaleko komfortnejšie je však ovlá-
danie motorové. Jediný 15–kanálový ovlá-
dač tak môže slúžiť na ovládanie strešnej 
clony, zvislých clôn, ale napríklad aj osvet-
lenia. 

Jachtárske technológie na vašej 
terase
Slnečné plachty od Corradi Velombra sú 
novým, progresívnym a dizajnovým rie-
šením tienenia vonkajších plôch. Velom-
bra navrhuje a vyrába clony s použitím 
technológií a materiálov známych z jach-
tingu. Textílie Dacron, z ktorých sa vyrá-
bajú plachty plachetníc, napnuté medzi 
konštrukciu alebo držiaky z nehrdzavejú-
cej ocele ochránia pred slnkom a dažďom  
a dajú svojím vzdušným vzhľadom tiene-
nému priestoru osobitý štýl. Tienenie je 
možné ovládať manuálne alebo motoric-
ky. Clony SunSails sú vyrábané na mieru 
v mnohých variáciách presne podľa vašich 
potrieb.

Mikenda present,  

Eisnerova 35, 

841 08 Bratislava, 

tel.: +421 2 645 377 41, 

mobil: +421 905 605 486, 



Posedieť si
v záhrade aj na terase

S príchodom teplejších dní začíname plánovať, ako si spríjemniť 
pobyt na záhrade alebo na terase, až bude slniečko naozaj hriať. 

Nevkusné plastové stoly s veľmi často nestabilnými kresielkami 
zo záhrad rýchlo miznú. 

Výrobcovia exteriérového nábyt-
ku berú do úvahy nároky svojich 
zákazníkov – nábytok by mal byť 

pohodlný, bezpečný, farebne vyhovujúci, 
skladný, odolný, bez nárokov na údržbu 
a taktiež vkusný. Okrem stoličiek a sto-
lov sa vyrábajú aj lehátka, polohovateľné 
kreslá, taburetky, jednoducho všetko pre 

čo najväčší komfort zákazníka. Ak máte 
otvorenú záhradu a vonkajší priestor vám 
neponúka dostatočné súkromie, môžete 
sa tohto hendikepu zbaviť vhodným výbe-
rom záhradného nábytku. Hitom nastáva-
júcej sezóny sú sedačky a kreslá s vysokými 
opierkami, ktoré čiastočne riešia problém 
otvoreného priestoru. 

1
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Voľba materiálu 
pre exteriérový nábytok
Medzi veľmi obľúbené materiály patrí 
nielen prírodné drevo, hlavne exotické dre-
viny ako teak, meranti, ale v posledných 
rokoch aj kov, obvykle doplnený o textilné 
sedáky a čalúnenie. Kvalitný, tvarovo čis-
tý exteriérový nábytok z nerezových ma-
teriálov českého výrobcu Todus ponúka 
brnenská spoločnosť FINEZZA design. Di-
zajnovú sériu pre Todus vytvoril dizajnér 
Jiří Španihel, ktorý získal ocenenie Red 
Dot Award 2009. Todus nerezové kon-
štrukcie kombinuje so sieťou, popruhmi 
alebo kožou. Na stoly kladie pieskované, 
číre sklo alebo keramiku. Neoceniteľným 

1 Stolička LOOP a stôl PLAZA od spoločnosti  
 Varaschin.

2 Nerezové polohovacie kreslo s podnožkou  
 ALCEDO od spoločnosti Todus.

3 Nerezové kreslo ALCEDO od spoločnosti  
 Todus.

4 Lehátka a konferenčné stolíky z kolekcie  
 LOOP od spoločnosti Varaschin

materiálom pre výrobu vonkajšieho ná-
bytku sú samozrejme výplety, ale dnes už 
v trochu sofistikovanejšej úprave. Dobrým 
príkladom je talianska firma Varaschin, 
ktorá používa výplety pri lehátkach, sto-
ličkách, kreslách, čím tento nábytok pôso-
bí veľmi elegantne a takmer nie je nutná 
údržba. Pružné jadro výpletu sa rozhodne 
nepresedí a posedenie v ňom je príjemné. 
Rôzne materiály sa dajú voľne kombino-
vať. Je možné zvoliť si buď komaxitovú 
povrchovú úpravu konštrukcie stoličiek 
alebo chrómovú, ktorá je však vhodnejšia 
do interiéru a do zimných záhrad. Náby-
tok je možné doplniť látkovými sedákmi 
z rýchlo schnúcich látok. Všetky materiály 
sú navyše nehorľavé a teda vhodné aj do 
komerčných priestorov. 

Na čo ešte myslieť
Ak nemáte zastrešenú terasu alebo per-
golu, je možné záhradný nábytok doplniť 
o rôzne stany a dáždniky, najlepšie od tej 
istej spoločnosti, aby bolo všetko navzá-
jom zladené. Varaschin ponúka dáždniky 
s bočným úchytom, takže vám pri posede-
ní nebude prekážať stredová tyč. Nábytok 
pre vonkajšie účely by sa mal dať ľahko 
upratať a cez zimu byť jednoducho sklado-
vateľný. Výrobcovia tak vyrábajú väčšinou 
nábytok, ktorý je skladací. Todus vybavuje 
niektoré svoje lehátka kolieskami. Talian-
sky Varaschin navyše ponúka k nábytku aj 
praktické obaly.       

Mgr. Henrich Varga

Foto: FINEZZA design

2
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oáza pokoja a pohody Už aj v moderných záhradách 
sa stále častejšie objavuje 
obľúbený záhradný objekt –
altánok. Rovnako ako per-
goly a rôzne prístrešky patrí 
k prvkom záhradnej architek-
túry, ktoré ovplyvňujú vzhľad 
domu a záhrady. 

2

1
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Rôznosť tvarového, konštrukčného 
a materiálového riešenia altánkov 
a ich umiestnenie predstavuje 

mnoho alternatív pre použitie v akejkoľ-
vek záhrade. Tieto ľahké otvorené stavby, 
chrániace pred nepohodou, mali v záhra-
dách oddávna  svoje miesto.

Altánok a jeho funkcie 
Altánok je samostatne stojaca, malá ozdob-
ná, zastrešená záhradná stavba – akýsi 
domček s otvorenými stenami. Slovo altán 
pochádza z taliančiny a znamená vzdušnú 
otvorenú stavbu určenú do záhrady alebo 
parku. V súčasnosti plnia altánky viacero 
funkcií. Altánok by mal predstavovať es-
tetický doplnok domu a najmä záhrady. 
Poskytuje pokojné miesto na odpočinok, 
posedenie, stolovanie, detské hry či zába-
vu. Prednosťou altánku je, že zhodnocuje  
funkčnosť obytnej záhrady. Chráni pred 
nepriazňou počasia – poskytuje chládok 
pred letnou páľavou, pohodu za letné-
ho dažďa  a ochranu pred vetrom. Kon-
štrukcia altánku môže slúžiť aj ako opora 
pre popínavé rastliny. Poskytuje miesto, 
z ktorého si možno aj z pozície sediace-
ho človeka vychutnať pohľad na záhradu. 
V niektorých prípadoch ním možno zame-
dziť pohľadu z ulice alebo zo susedného 
pozemku. Sú to veľmi praktické záhradné 

stavby, ktoré vytvárajú pokojné zátišie aj  
v nepriaznivom počasí.

Trochu histórie
Tieto neveľké stavby v našich záhradách 
nie sú ničím novým. Prešli v rôznych ob-
menách celou históriou. Objavovali sa 
v záhradách a parkoch už v starej Číne 
a Japonsku. Mali podobu prekrytého 
priestoru, kde sa konali dlhé čajové obra-
dy. V Európe možno nájsť pôvod altánku 
v časoch antiky – altánom bola nazývaná 
nízka konštrukcia na streche domu určená 
na vyhliadku. Neskôr sa táto drobná stav-
ba dostala na terén do záhrad ako otvore-
ná besiedka. U nás sa rozmohlo stavanie 
altánkov v stredoveku. Kompozične boli 
umiestňované na konci záhrad, aby bol 
návštevník vedený okolo všetkých zaují-
mavých miest, ako boli sošky, fontánky, 
skleníky a pod. Stali sa samozrejmou sú-
časťou zámockých záhrad najmä v období 
renesancie a baroka, boli pomerne veľké 
a bohato zdobené. Zlatý čas altánkov u nás 
nastal s výstavbou letných sídiel, v 18. 
a 19. storočí sa v honosných záhradách 
odohrávali dôležité spoločenské udalosti. 
Altánky a kovové oblúkové konštrukcie 
boli doplňované efektnými exotickými či 
domácimi rastlinami. V 20. storočí, naj-
mä v jeho druhej polovici vzhľadom na 

zideologizovanie tejto drobnej stavby, sa 
altánkom veľmi nedarilo. Našťastie v sú-
časnosti altánok, poskytujúci jedinečnú 
atmosféru, našiel svoje znovuzrodenie ako 
ideálne miesto pre oddych a relax v našich 
záhradách či v prírode.

Výber typu a umiestnenie
Pri voľbe typu altánku treba rešpektovať 
veľkosť záhrady, jej štýl a členenie, charak-
ter a veľkosť domu a funkciu, ktorú bude 
altánok plniť. Dôležité je mať predstavu 
o veľkosti, umiestnení a vybavení altánku. 
Správne umiestnenie a zakomponovanie 
altánku do záhradného priestoru je veľmi 
dôležité. Pre altánky sú vhodné najmä väč-
šie záhrady. V kompozícii bude tvoriť optic-
kú dominantu časti záhradného priestoru. 
Altánok sa hodí viac do vzdialenejšej po-
lohy od domu ako do jeho blízkosti. Dnes 
sa už nedodržiava symetria v umiestnení, 
kompozícia je voľnejšia a altánok možno 
umiestniť do polohy ukončenia kompo-
zičnej línie priestoru záhrady. Altánok je 
ideálne umiestniť do najpokojnejšej časti 

1 Drevo svojou farebnosťou prirodzene  
 zapadá do prírodného prostredia.

2 Konštrukcia altánku ideálne poslúži aj ako  
 opora pre popínavé rastliny.

3 Altánok nemusí mať vždy tmavú farbu,  
 biela pôsobí v zeleni vždy elegantne.

4 Zavesené nádoby s rastlinami oživia každý  
 altánok.

3
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nými prvkami v záhrade, s kompozíciou 
zelene. Altánky je možné postaviť z rôz-
nych stavebných materiálov, ale najvhod-
nejšie sú prírodné materiály. Najčastejšie 
sa používajú drevo, kameň, tehly, kov. 
V súčasnosti sa objavujú aj materiály ako 
sklo, plast, betónové prvky. Nosné časti 
konštrukcie môžu byť napr. z tehál alebo 
kameňa a výplň – zábradlie z dreva, kovu, 
skla... Dnes sa objavujú aj netradičné al-
tánky napr. z bambusu alebo živý altánok 
z vŕbového prútia. V súčasnosti sa okrem 
tradičných materiálov používajú aj nie 
vždy estetické kombinácie, napr. kovová 
kostra a textil. Záhradné pavilóny s tex-
tilnou alebo polyetylénovou fóliou pred-
stavujú najlacnejšie riešenia, ale nebývajú 
najestetickejším doplnkom prírodného  
prostredia. Najprirodzenejšie v záhradách 
jednoznačne vyznieva drevo.

DREVO
Najčastejšie používaným materiálom na al-
tánky je stále drevo, nakoľko svojou fareb-
nosťou a textúrou harmonizuje s farbou 
vegetácie a prirodzene zapadá do prírod-
ného prostredia. Drevo je ľahko dostupné 
a poskytuje široké možnosti opracovania. 
Hodí sa na všetky stavebné prvky altánku 
od nosných stĺpov, treláží, podlahy, stre-
chy až po zariadenie.

Záhradné altánky sa zhotovujú z domá-
cich druhov drevín (smrek, smrekovec, 
borovica) alebo z odolných cudzokrajných 
tropických drevín, ktoré sú drahšie. Drevo 
vystavené poveternostným vplyvom musí 
byť kvalitné a povrchovo upravené. Do ex-
teriéru je nutné drevo impregnovať a chrá-
niť pred hubami a hmyzom. Ochrana dre-
va spočíva napr. v lakovaní dreva lazúrami, 
ktoré však treba obnovovať. Modernou 
a životnosť dreva predlžujúcou technoló-
giou je tlaková impregnácia, pri ktorej sa 
do dreva  vtláčajú impregnačné soli. Takto 
upravené drevo netreba pravidelne natie-
rať a vydrží odolné po celé desaťročia. 

Pri stavbe altánku sa nosné drevené stĺpy 
nesmú osadzovať priamo do terénu alebo 
muriva, dochádzalo by k ich odhnitiu. Robí 
sa to pomocou kovových úchytiek s me-
dzerou medzi drevom a terénom. Drevo 
je možné pri stavbe altánku kombinovať 
s kovom alebo iným materiálom.

KOV
Kov je materiál, ktorý ponúka tvarovo 
úplne iné riešenia ako drevo. Kovové kon-
štrukcie bývajú tvarovo originálne a pôso-
bia ľahšie a vzdušnejšie. Kov je pevný, nos-
né profily nepotrebujú hrubé prierezy. 
Ľahko ohýbateľné kovové prvky umožňu-

záhrady so zaujímavým výhľadom do oko-
lia – efektnú kompozíciu zelene, jazierko, 
studňu, potôčik, solitéry a pod. V blízkosti 
altánku je vhodné umiestniť záhradný či 
prenosný gril alebo kozub. Dôležitá je aj 
orientácia na svetové strany. Tento oddy-
chový priestor je dobre situovať na južnú 
alebo západnú stranu, kde sa bude dariť 
rastlinám, napr. popínavým.

Pôdorysný tvar a veľkosť 
Altánky  spravidla mávajú pravidelný pô-
dorys. Ten býva štvorcový, obdĺžnikový, 
kruhový alebo polygonálny v tvare šesť-
uholníka či osemuholníka. Čím je záhra-
da menšia, mal by byť menší aj altánok. 
Veľkosť a dispozičné riešenie altánku sú  
závislé od počtu osôb – miest na sedenie 
a účelu, na ktorý bude slúžiť. Najčastej-
ší pôdorysný rozmer býva priemer 3 m, 
poslúži aj pre 12 osôb. Altánok pre viac, 
napr. 30 osôb, býva už aj s centrálnym 
ohniskom. Rozmery altánkov na trhu 
sú samozrejme rôzne, ale vyrobia vám 
ich aj na mieru. Svetlá výška by mala byť 
2,5 – 3 m, v najnižších miestach aspoň tzv. 
podchodná výška  2,1 m.

Konštrukčný materiál
Konštrukcia a materiál altánku by mali 
harmonizovať s okolím: s domom, s ostat-

5 Pôdorysný tvar altánku nemusí byť   
 vždy centrálny, uzavretý.

6  Altánok je ideálnym miestom na   
 posedenie a relax v objatí zelene

7  Romantickou atmosférou dýchajúci
 altánok s bohatou kvetinovou   
 výzdobou.

8 Romantické posedenie v mini-altánku 
 ku uprostred zelene.

6

5



121

jú jedinečné tvarovanie konštrukcie. Už na 
začiatku minulého storočia sa stal kovový 
altánok s oblúkmi a kruhovým pôdorysom 
romantickou súčasťou záhrad a parkov. Pre 
secesiu, sloh ozdôb, boli kov a liatina ideál-
ne tvarovateľnými materiálmi. Aj v súčas-
nosti sú obľúbené altánky z tepaného žele-
za, prípadne liatinové, ktoré pripomínajú 
krivky z konca 19. storočia.  

Na zákazku je možné vyrobiť akýkoľvek 
tvar altánku podľa vkusu a požiadaviek 
zákazníka. Kovové nosné stĺpy je možné 
kombinovať napr. aj s drevenými prvkami 
či obkladom. Steny kovového altánku je 
vhodné doplniť efektným porastom z po-
pínavých rastlín. Dnes sú na trhu aj ľah-
ké  rozoberateľné hliníkové konštrukcie 
so závesmi, plátnom či celtou. Jedinou vý-
hodou je malá hmotnosť a ľahká montáž. 
O estetických kvalitách musí rozhodnúť 
každý sám.

TEHLY
Altánok je možné postaviť aj z tehál ako 
tradičného materiálu. Použiť možno kla-
sické alebo pohľadové tehly (tzv. lícovky), 
prírodný alebo umelý kameň či rôzne tva-
rovky. Ak sa steny nebudú omietať, treba 
materiál zosúladiť s materiálom na iných 
stenách v komplexe záhrady a domu. Mu-

sku s armovacou sieťou. Ak by sa altánok 
posadil priamo na terén, skrátila by sa jeho 
životnosť. Pri hotových altánkoch na trhu 
je ich súčasťou aj podlaha. V každom prí-
pade by mala ladiť s prostredím a štýlom 
altánku. Kvôli bezpečnosti má byť podlaha 
pevná, nešmykľavá a mrazuvzdorná. Môže 
byť materiálovo rozmanitá: tehlová zo špe-
ciálnych tehál, dlažba kamenná, betónová, 
zámková, keramická, podlaha z drevených 
roštov a pod.

Altánky môžu byť celkom otvorené bez 
bočných stien alebo s bočnými stenami. 
Bočné steny môžu byť na všetkých stra-
nách alebo iba na niektorých. Plné bočné 
steny bývajú najčastejšie kvôli prevládajú-
cim vetrom. Polootvorené steny a otvorené 
boky altánku poskytujú výhľad na efektnú 
časť záhrady, pekný detail, plastiku a pod. 
Bočné steny môžu byť murované, drevené 
alebo ako treláže. Treláž je mriežka – rošt 
z drevených latiek alebo kovových prvkov 
a často slúži ako opora pre popínavé rast-
liny. Dnes je možné kúpiť rozličné výplne 

rovaný altánok musí byť postavený na zá-
kladoch s hydroizoláciou medzi základmi 
a murivom.

Podlaha, steny, strecha
Podľa typu altánku môže byť tento voľne 
položený na teréne alebo pevne  ukotvený 
v podloží a so spevnenou podlahou. Al-
tánok je vhodnejšie posadiť na spevnenú 
plochu. Najlepšie je urobiť betónovú do-

7

8

medzi stĺpy ako bambus, ratan, sklené ta-
bule, polykarbonátové platne a pod. Napo-
kon priestor altánku je možné zintímniť aj 
výsadbou v tesnej blízkosti stavby.

Výraznou dominantou altánku pri pohľade 
naň je jeho strecha. V rámci zjednotenia ar-
chitektonického výrazu objektov je možné 
použiť rovnakú, aká je na dome. Na altán-
koch nájde uplatnenie najmä šikmá stre-
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cha, ktorá dobre odvádza dažďovú vodu. 
Tvarovo môže ísť o ihlanovú, stanovú či 
pultovú strechu. Ako strešný plášť sa pou-
žívajú krytiny: drevené štiepané šindle, as-
faltová  lepenka, asfaltové šindle, prírodná 
bridlica, keramické či betónové škridle (pri 
dostatočnej únosnosti konštrukcie), plech, 
medená krytina, slama, trstina, sklokarbo-
nátové platne, akrylát, plachtovina... Aj pri 
týchto malých záhradných stavbách treba 
domyslieť odkvapový systém strechy, aby 
voda nestriekala na steny a najmä aby ne-
bol podmáčaný okolitý terén.

Vybavenosť altánku 
Vo vnútri altánku často býva umiestnený 
exteriérový nábytok – lavica, stoličky, stôl 
a pod. Mal by byť pohodlný, estetický a 
štýlovo sa hodiť do prostredia. Nábytok 
môže byť mobilný alebo pevne zabudo-
vaný do podlahy. Musí odolávať poveter-
nostným podmienkam, mať jednoduchú 
údržbu, príp. dobrú skladovateľnosť. Do 
altánkov sa hodí záhradný nábytok z dre-
va, kovu, plastu, prútia ale aj kombinácií 
materiálov. V lete možno sedací nábytok 
doplniť a zútulniť matracmi a vankúšmi. 
Altánok oživia aj zavesené košíky s kvetmi 
alebo rastliny v kvetináčoch. Vhodným do-
plnkom sú aj popínavé rastliny. Praktickou 
a efektnou súčasťou pôdorysne väčších al-
tánkov je záhradný krb, kozub či gril. 

Ak chceme mať v altánku osvetlenie, je 
viacero možností. Výhodné je priviesť do 
altánku elektrický prúd, ale možno použiť 

aj nejaký externý zdroj svetla. Osvetlenie 
nemusí byť vždy elektrické. Jedinečnú at-
mosféru vytvoria napr. sviečky, lampióny, 
petrolejová lampa, lampáše a pod. Altánok 
je zaujímavé osvetliť aj zvonku. Efekty 
možno dosiahnuť aj reťazcom drobného 
osvetlenia pozdĺž zábradlia alebo strechy 
altánku. 

Estetický vzhľad 
Záhradný altánok môže byť, ako už bolo 
spomenuté, z rôznych materiálov, ale jeho 
architektonický výraz by mal harmonizo-
vať s architektúrou domu. Vzhľad altánku 
treba prispôsobiť aj štýlu a štruktúre zá-
hrady, ale aj lokalite a okolitej výstavbe. 
Zjednocujúcim faktorom obytného exte-
riéru v celom komplexe domu a záhrady sú 
materiály, farby a štruktúry jednotlivých 
prvkov – napr. múriky, steny, sokle, plot 
a pod. V praxi to znamená použiť rovnaké 
materiály ako zjednocujúci prvok – rovna-
ký druh dreva, obkladu, muriva a pod.

Svojpomoc či profesionalita
Možností ako postaviť altánok je viacero. 
Ak pôjde o jednoduchú konštrukciu, naj-
lacnejším riešením pre zdatného kutila 
je zmajstrovať ho sám. Najjednoduchším 
riešením je ale kúpiť hotový prefabrikova-
ný altánok a postaviť si ho buď sám alebo 
objednať aj montáž. Niektoré altánky na 
trhu sú aj s nábytkom. Altánky sa predá-
vajú v rozloženom stave ako stavebnica.
Altánok si je možné dať vyrobiť aj v atypic-
kých rozmeroch na mieru a dať si ho po-

staviť. Kompromisom je aj možnosť kúpiť 
si len niektoré hotové diely  a použiť ich pri  
vlastnom riešení.

A čo úrady   
Pri výstavbe záhradného altánku, ak je 
jeho konštrukcia pevne spojená so zemou, 
sa nesmie zabudnúť na úrady. Podľa sta-
vebného zákona „každá konštrukcia spo-
jená so zemou je predmetom ohlasovacej 
povinnosti. Ak ide o stavbu s pôdorysom 
menším ako 25 m2, má stavebník povin-
nosť podať ohlásenie. V prípade väčšieho 
objektu treba požiadať o riadne stavebné 
povolenie.“ Takže v každom prípade je 
vhodné navštíviť miestny stavebný úrad.

Záver
Záhradné altánky sú atraktívnym dopln-
kom  záhrad a predstavujú miesto oddychu 
temer po celý rok. Môžu mať rôzne tvary, 
proporcie, rozmery, konštrukcie, materi-
ál, prevedenie, farby... Altánok by mal byť 
ale v prvom rade stavbou estetickou. Aby 
sme v záhradách nevideli najčastejšie iba 
tie sériové textilné prístrešky na kovovej 
konštrukcii. Pri stavbe altánku sa archi-
tektonickému riešeniu medze nekladú, ale 
mal by harmonizovať so svojím okolím, 
stvárnením domu, so všetkými drobnými 
prvkami v jeho okolí i s vegetáciou.  

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Ústav architektúry obytných a občianskych 

budov, FA STU, Bratislava

Foto: archív autora a redakcie
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9 Väčší altánok svojimi rozmermi umožňuje organizovanie večerných posedení.

10 Exteriérový nábytok  v altánku má byť funkčný, pohodlný a štýlovo zapadajúci do prostre- 
 dia.
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PREKRÁSNY, MODERNÝ  AQUAPARK
 horúca termálna voda 
 bazén s umelými vlnami, 
 čisté, príjemné prostredie, 
 rýchle a kvalitné občerstvenie
 špičkové reštaurácie, 
 možnosť kvalitného ubytovania, 
 celoročná prevádzka

ODDYCH  V MALEBNOM  PROSTREDÍ  
ZÁPADNÝCH  TATIER
 prechádzky a pešie túry podľa vlastného uváženia, 
 možnosť cykloturistiky 

RELAX  V MEANDER  THERMAL  ORAVICE
Pozývame všetkých, mladých aj starších

+421 43 539 4107, info@meanderpark.com, www.meanderpark.com 

Slovenský výrobca: 

oceľových a betónových stožiarov (osvetľovacie, trakčné,  
štadiónové, telekomunikačné, monorúrové energetické  
stožiare do 400kV, mestský mobiliár),
 
zámkovej dlažby (v rôznych tvarových a farebných 
prevedeniach),

obrubníkov,

debniacich tvárnic.

ELV Produkt a.s.
Nitrianska 3
903 12  Senec

tel. +421 2 20 202 611
fax. +421 2 20 202 604
e-mail: predaj@elv.sk
www.elv.sk
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Ožite vo wellness 
vrakúnskeho 

Versailles
Ak túžite zahodiť stresy každodennosti a zharmonizovať telo  

a myseľ v jedinečnom wellness, vyskúšajte turecké kúpele 
Hammam, ktoré nájdete na Slovensku iba v hoteli Amade 

Château – vrakúnskom Versailles neďaleko Dunajskej Stredy. 
V srdci Žitného ostrova sa naučíte spomaliť, vychutnávať,

 oddychovať a užívať okamih. 
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nu pivnica, cigar room, cukráreň, lobby bar 
a ešte mnoho iných možností. 
Päťhviezdičkový hotel v podobe kaštieľa 
je dizajnovo ladený v Luiséznom štýle. 
Ten je známy aj ako hravé rokoko. Každý 
doplnok, každý detail je jedinečný, výni-
močný a vkusný. V kaštieli sa nachádza 
29 luxusných izieb, z toho 10 apartmánov 
a 1 bezbariérová dvojlôžková izba. Všetky 
sú originálne, pričom neprehliadnuteľné 
sú ručne tkané prikrývky na postele, maľo-
vané motívy na tapetách, zaujímavé detai-
ly a nábytok, ako aj umelecké kováčske 
predmety, keramické doplnky vo wellness 
a lobby bar s pravým tureckým krbom. 
Hotel je pomenovaný po barónovi Lasz-
lóovi Amade, ktorý tu žil. Bol to maďarský 
básnik, ktorý sa vyznačoval hedonizmom, 
užíval si každý okamih svojho života. 
A v tomto duchu sa nesie celé posolstvo 

Ak sa túžite vrátiť o pár storočí späť 
a zažiť nefalšovanú atmosféru ro-
koka, vyberte sa do vrakúnskeho 

kaštieľa Amade Château, prezývaného aj 
vrakúnsky Versailles. Hotel v srdci Žitného 
ostrova neďaleko Dunajskej Stredy v sebe 
ukrýva nielen pravú romantiku, ktorú evo-
kuje interiér, ale aj jedinečné turecké kúpe-
le, wellness terakké využívajúce sily zeme, 
rôzne športové a rekreačné možnosti, vín-

hotela – spomaliť a vychutnávať čas. 
Naproti vchodu sa nachádza rodové heslo 
Amadeovcov – Amore et candore, v prekla-
de „S láskou a cťou“. 

Vychutnajte si orientálny luxus 
v podobe tureckých kúpeľov

Nie nadarmo sa kúpele Hammam pýšia 
storočia trvajúcou tradíciou. V tureckej 
kultúre sú s nimi späté všetky dôležité míľ-
niky života – od narodenia až po smútoč-
ný obrad. V našich zemepisných šírkach 
sa však kladie dôraz na ich regeneračné 
a relaxačné účinky. Chvíle, ktoré v turec-
kých kúpeľoch strávite, zbavia vašu po-
kožku toxínov, prekrvia telo, pomôžu od 
bolesti kĺbov, uľavia od stresu a povzbudia 
vás. Čo vás pri návšteve tureckých  kúpeľov 
čaká? 
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Na úvod vás masér privedie do miestnos-
ti určenej na relaxáciu. Nasleduje kúpeľ 
v mramorovom bazéne, kde vám celé telo 
jemne premyje horúca voda. Po tejto re-
laxácii pokračujete do Hararetu, najtep-
lejšej a najvlhkejšej miestnosti kúpeľov. 
Tu si vás „do parády“ vezme masér, ktorý 
vám pokožku očistí od odumretých buniek 
špeciálnou rukavicou „kese“. Drsná ruka-
vica vám nielen dokonale prečistí póry, 

ale poskytne vám tiež vzpružujúcu masáž. 
Až po absolvovaní tejto časti procedúry je 
vaše telo pripravené na skutočný zážitok 
– mydlovú masáž spojenú s potápaním sa 
v mydlovej pene. Potom vám masér do-
praje kratučký oddych, po ktorom vás čaká  
ďalšie prekvapenie – celotelová relaxačná 
masáž. Po kompletnej procedúre, ktorá 
vám zaberie asi dve hodiny, si môžete vy-
chutnať šálku relaxačného čaju alebo pra-

vej tureckej kávy. 
Môžete tu vyskúšať nielen tieto procedú-
ry, ale aj mnoho iných druhov ošetrení ple-
ti pomocou wellnessu Terakké (napríklad 
pomocou polodrahokamov, červených rias, 
kvetinového masla alebo hrejivých vlo-
čiek). To je založené na pôsobení štyroch 
síl – vody, zeme, vzduchu a života rastlín. 
Ak vaša pleť potrebuje hydratáciu, dopraj-
te jej masku s výťažkami z červených rias 
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a morskými extraktmi z Antarktídy. Ak po-
trebujete tvár očistiť, poslúžia vám hrejivé 
vločky a následný ľadový efekt. Extrakty 
z ušľachtilých kameňov zabránia tvorbe 
vrások a energiu vašej pleti dodá maska 
z bambusu, kvetinový vosk a ovocné mas-
lo. 
Telové ošetrenie, podobne ako pleťové, 
využíva 4 živly, takže si môžete oddýchnuť 
pri masáži pomocou lávových kameňov, 
perleťovom peelingu s dúhovým balza-
mom alebo gomážnom peelingu s vločka-

mi. Procedúry sú ozvláštnené špeciálnymi 
masážnymi technikami, napríklad palič-
kami, štetcom či naťahovaním pomocou 
liánovej stuhy. Každé ošetrenie má svoju 
nezameniteľnú atmosféru. V hoteli myslia 
aj na pánov, ktorým sú určené procedúry 
najmä na omladenie a zbavenie tuku v ob-
lasti bruška.

Spomaľte!

Skutočný pôžitok z vecí dosiahnete jedine 
ich vychutnávaním. A tým sa riadi aj hotel. 
Koncepcia Slow life – Slow food vaše telo 
upokojí a vďaka tomu navodí na skutoč-
nú vlnu pôžitku. Starostlivo pripravované 
jedlo šéfkuchárom Gabrielom Uherom na-
dobúda regionálny charakter, čím sa chce 
vrátiť k predkom žijúcim na tomto najväč-
šom európskom suchozemskom ostrove. 
V súčasnosti si môžete zájsť do reštaurácie 
pre nedeľný brunch – kombináciu raňa-
jok a obeda alebo ak si potrebujete vyba-
viť pracovný obed či večeru, odporúčame  
business lunch a business dinner. Svoju 
rodinu pozvite na nedeľné štvorchodové 
menu. Isto vám zaň poďakujú. 

Mgr. Alexandra Rummerová

Foto: hotel Amade Château
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Predplaťte si DOM a BÝVANIE a vyhrajte!

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
Krížikom označte dĺžku predplatného    

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.

 1   2   3    4 

Vážení čitatelia,

ďakujeme všetkým za dôveru a záujem o predplatné časopisu DOM a BÝVANIE. Ďakujeme hlavne tým, ktorí zaslali objednávku 
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. 

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

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

your 
relax hotel

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. 

Objednávku môžete odovzdať aj priamo na každej pošte, alebo doručovateľovi slovenskej pošty, alebo telefonicky na č. 
02/5441 8102, 544 8091, 4524 8213. Na základe objednávky bude vystavená faktúra, prípadne zaslaný U-poukaz - podľa požiadavky 
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