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Stavebné sporenie
bezpečné a výhodné

www.pss.sk

Stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., 
pre vás znamená:

•  bezpečné uloženie, výhodné zhodnocovanie a ochranu 
vašich vkladov až do výšky 100 000 €

•  štátnu prémiu pre všetkých členov rodiny a spoločenstvá 
vlastníkov bytov

•  garantované úroky k vkladom aj štátnej prémii vo výške 
až 2 % ročne

•  sporenie pre seniorov s možnosťou vyplácania renty - 
SENIOR EXTRA - ohodnotené fi nančnými odborníkmi 
v ankete Zlatá minca 2010 ako Objav roka 2009

•  stavebné sporenie pre deti do 18 rokov v tarife 
JUNIOR EXTRA s extra istotou až do výšky 10 000 €  

•  výnos zo sporenia počas 6 rokov dosahuje priemerne 
ročne až 5,19 %

•  po 6 rokoch sporenia môžete nasporené prostriedky využiť 
ľubovoľne, alebo môžete pokračovať vo výhodnom sporení 
naďalej

•  nárok na stavebný úver s garantovanou ročnou úrokovou 
sadzbou už od 2,9 %

•  stavebný úver do 40 000 € bez skúmania príjmov 
a bez záložného objektu  

Bližšie informácie získate v ktorejkoľvek kancelárii obchodných 
zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., alebo v Centre 
telefonických služieb PSS, a. s., na telefónnom čísle 02/58 55 58 55.
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Rolf Benz MIO.

Darèek pre dámy!
Pri objednávke sedaèky MIO

Vám darujeme

luxusnú kabelku
Rolf Benz

vyrobenú z najjemnejšej
hovädzej kože.

Novinka!



Minimum starostí so strechou
Zjednodušte si život s bezstarostnou oceľovou strechou Ruukki

Viac informácií na www.ruukkistrechy.sk
e-mail: ruukki.slovakia@ruukki.com 

A na telefónnych číslach
Západ SR: 0905 286 791   
Stred SR: 0907 970 026

Východ SR: 0907 922 527
Bezplatné poradenstvo - Roof Doctor: 0800 11 66 55

Zamatovo 
baklažánová

Vínovo 
červená

Ak chcete, aby váš dom ešte viac 
vynikol, dovoľte Ruukki Adamante 
ukázať sa v plnej kráse! V dvoch 
nových farbách: vínovo červenej 
a zamatovo baklažánovej.

Adamante. Jednoduchý 
spôsob ako sa prejaviť.
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Výherca medzinárodnej súťaže  
s Ruukki je zo SLOVENSKA! 
Spoločnosť Ruukki pripravila toto leto pre zákazníkov v 16 európskych 
krajinách súťaž o kompletnú rekonštrukciu s montážou.Do súťaže sa od 
apríla do konca júna prihlásilo 16 645 súťažiacich zo 16tich európskych 
krajín. Spomedzi týchto súťažiacich vyhral jeden zo 762 slovenských 
účastníkov. Aby bola výhra pre súťažiaceho čo najjednoduchšia, Ruukki 
sa taktiež postará o odbornú montáž, zatiaľ, čo si výherca spolu s ďalšou 
osobou oddýchne v Paríži. V Paríži strávi víkendový pobyt v celkovej 
hodnote do 3.500  €.

Neuveriteľné šťastie sa usmialo na jednu rodinku z dediny 
Ostrovany pri Prešove, ktorí pocestujú od 23.-25.9.2011 do Paríža 
a v týchto dňoch sa spoločnosť Ruukki postará o najjednoduchšiu 
rekonštrukciu na svete. Spolus maloformátovou krytinou Ruukki 
Finnera. 
Sledujte našu webovú stránku a zistite ako by mohla dopadnúť aj 
Vaša najjednoduchšia rekonštrukcia s krytinami Ruukki.

Teraz ju môžete mať už od 4,99 € bez DPH/m2 
celkovej šírky krytiny. 
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Do farieb, do tepla! Reč jesene je jasná a hrejivá a my ju radi nasledujeme. Prichádza  
v hmlách, dyme a ohňoch, nesie v sebe starú mágiu a posolstvá, ktoré ešte nikdy 
nesklamali. Tíši a upokojuje po žiarivom lete, pripravuje nás na svet v chladných 
odtieňoch.

Jeseň je obdobie sýtosti, ktoré ponúka množstvo inšpirácií aj pre naše bývanie. Ide do 
hĺbky, hľadá skryté možnosti, myslí na budúcnosť a prikazuje uchovávať životodarné 
energie. Vonkajšiu poéziu striedajú praktické riešenia – ukazuje sa, čo treba vylepšiť, 
opraviť, zabezpečiť, aby sme získali priestor, ktorý nám spoľahlivo zabezpečí ochranu  
a teplo domova.

Poznáme nálady našich domov a bytov aj starosti a túžby ich obyvateľov, preto sme  
do nového vydania magazínu Dom a Bývanie spracovali tie najaktuálnejšie témy  
a prinášame vám množstvo užitočných rád a informácií. Pozrite sa spolu s nami,  
ako bývať lepšie, farebnejšie, teplejšie.

Prajeme vám príjemné čítanie.
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ASI DVADSAŤ KILOMETROV OD MESTSKEJ AGLOMERÁCIE BUDAPEŠTI LEŽÍ  
V POLOVIDIECKOM PROSTREDÍ ZAUJÍMAVÁ VILA. NACHÁDZA SA NA MIERNE SA 
ZVAŽUJÚCOM, JUHOVÝCHODNE ORIENTOVANOM POZEMKU, NA ÚPÄTÍ KOPCA 
SZARVAS-HEGY. 

Maximalizmus 
z Maďarska



Nádherná panoráma je korunova-
ná výhľadom na Dunaj. Jej autor 
Lajos Kuknyó kedysi pracoval na 

rekonštrukcii kina v štýle Bauhaus v cen-
tre Budapešti. Počas tejto zákazky sa zrodil 
plán postaviť si vlastný dom. Nie je preto 
náhodou, že vila, ktorú navrhol, v sebe od-
ráža modernistické prvky s terasami, pavi-
lónovú architektúru, priestrannosť a ma-
teriály od Mies van der Roheho a taktiež 
vplyv F. L. Wrighta.  

Svetlo plynie dnu obrovskými oknami, 
ktoré sú dôležitým prvkom celého kon-
ceptu. Spájajú objekt s okolitou prírodou. 
Jednotlivé poschodia sú navrhnuté pria-
močiaro a logicky. Prízemie so spoločen-
skou miestnosťou je rozdelené presne do 
tej miery, aby bola zvýraznená jeho funkč-
nosť. Aj keď sa tu nenachádzajú steny, 
predely sú formované akýmisi zástenami. 
Spálne na poschodí, ktoré pojmú tri osoby 
bývajúce v dome, sú spojené so záhradou 
prostredníctvom zelenej strešnej terasy. 

7

Základné údaje o stavbe: 

Architekt: Lajos Kuknyó / Architema 

Lokalita: Szentendre, Maďarsko 

Plocha pozemku: 1774 m2 

Zastavaná plocha: 177 m2 

Podlahová plocha poschodia: 181 m2

Návrh stavby: 2006 

Rok realizácie: 2010 

Konštrukcia: tehlové steny, betón  

1  pohľad z rozhrania interiér – exteriér
2  hlavný vstup, západný pohľad

3  plán domu v bočnom reze

4  juhovýchodný pohľad 

1

2 3

4
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Interiér vily sa nesie v znamení dokonalej 
harmónie a jemnosti. Striktná geometria 
je kombinovaná s použitím prírodných 
materiálov – dreva, béžovej kože na ste-
nách, žulovým monolitom, oddeľujúcim 
jedálenskú a obývaciu miestnosť, ktorý 
zrkadlovo odráža farby a motívy záhrady. 
Použité technológie, architektúra a samot-
né prevedenie sa odráža v každom detaile 
a ich vyváženosti.   

Historická nadstavba
Maďarsko, tak ako aj iné postkomunistic-
ké krajiny, stále hľadá svoju architektonic-
kú identitu. V prvej dekáde 21. storočia sa 
však začali objavovať nádejné mladé štú-
diá, aj keď zatiaľ je to práve oblasť vilovej 

5 6

7
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architektúry, kde sa dejú najvzrušujúcej-
šie pokroky. Medzi tieto skupiny patrí aj 
štúdio Lajosa Kuknyu. „Pre nás architek-
tov je najdôležitejšou vecou tvorba. Naše 
myšlienky sú zárodkom foriem, priestorov 
a budov, ktoré sú potom zárodkom nových 
myšlienok u ďalších ľudí. Kvalita priesto-
rov, v ktorých žijeme a pracujeme, od zá-
kladov buduje náš charakter. My ako archi-
tekti síce formujeme priestor, ale priestor 
zároveň formuje nás,“ vraví Lajos Kuknya.   

Mgr. Henrich Varga

Foto: Tamás Bujnovszky

8

9 10 11

5   schodisko

6   pracovňa 

7   jedáleň – pohľad zvnútra

8   obývačka

9   kúpeľňa

10 pohľad na vchodové dvere z vnútra

11 východný pohľad na exteriér domu 



LEPIACA KOTVA 

Objavte revolučný Baumit StarTrack
Baumit využil výsledky vývoja z oblasti vesmírnych letov a dosiahol tak revolúciu v kotvení 
tepelnoizolačných systémov. V súčasnosti sa už 90 % spojov neskrutkuje a nenituje 
– novodobé spoje sa lepia! Nespornou výhodou je, že materiál sa pritom nepoškodzuje 
a lepené spoje držia vďaka kvalite lepiacich hmôt výrazne lepšie ako mechanické.

Revolučné 
kotvenie

Baumit 
StarTrack

 žiadne tepelné mosty
 žiadne obrysy klasických hmoždiniek na fasáde 
 úspora času a nákladov
 ideálne pre nízkoenergetické budovy

STARTRACK

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



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
  možnosť čerpania až 80 % prostriedkov okamžite
  garanciu nemennej výšky splátok na celé obdobie
  u nás akcia platí neobmedzene

*  Akciový medziúver Akurát Super Mini pri cieľovej sume 7 000 €

SPLŇTE SI SVOJE SNY O BÝVANÍ
UŽ OD 35 € MESAČNE*

11WSS020 WSS Kampan Uvery INZ 185x118 UPR030511.indd   1 3.5.2011   11:08:13

Inteligentné spojenie profi lovej konštrukcie GENEO® 
a vláknovo-kompozitného high-tech materiálu RAU-FIPRO®

       02/ 16 123�ponuka@matporiadneokno.skwww.matporiadneokno.sk

a

86 mm stavebná hĺbka systému

6 komôr (možnosť izolačných vložiek)

zasklievanie izolačnými trojsklami až do hrúbky 48 mm 
s teplými dištančnými rámikmi

energetický štítok triedy A — výborné tepelnoizolačné vlastnosti 
(Uw = 0,74 W/ m2.K pri zasklení Ug = 0,5 W/ m2.K)

optimálne na riešenie presklení, ktoré sú orientované na južnú stranu 
a sú navrhnuté v tmavších farbách

možnosť realizácie nadrozmerných presklení
a

obľúbený dizajn s tradičnými hranatými nepredsadenými tvarmi profi lov

rôzne farebné prevedenia

predpríprava pre trojrovinovú montáž 3+

Evolution 2011
okno s prvkami budúcnosti



LOFT BOL KEDYSI LACNÝM 
BÝVANÍM PRE BOHÉMSKYCH 
UMELCOV, DNES SA ALE 
STÁVA STÁLE POPULÁRNEJŠÍM 
TYPOM NADŠTANDARDNÉHO 
BÝVANIA. VO VEĽKÝCH 
SVETOVÝCH MESTÁCH SÚ 
LOFTY DOKONCA SYMBOLOM 
URČITÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU. 

Dom a Bývanie - lofty
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V dnešnej dobe totiž nastal prob-
lém s pôvodnými priemyselnými 
objektami či továrenskými hala-

mi a podobne, ktoré v rastúcich centrách 
miest zbytočne zaberali atraktívne loka-
lity. Týmto priemyselným objektom zasa 
samotná plocha vymedzená novšími pri-
ľahlými obytnými budovami obmedzova-
la možnosť rozšíriť výrobu, nehľadiac na 
to, že mestské centrá sa pre ne stali príliš 
drahé. Niekedy sú loftové byty výrazom 

mestskej iniciatívy, kedy sa mestá snažia 
obnoviť a modernizovať staré priemysel-
né budovy a zvýšiť tak atraktivitu mesta, 
pretože vznikajú originálne nové mestské 
štvrte. 
Dopyt po týchto priestoroch je stále vyso-
ký predovšetkým u voľných, nekonvečne 
zmýšľajúcich ľudí, ktorí túžia bývať jed-
noducho inak. Niektoré z týchto bytov sú 
vytvorené projektantmi počas rozsiahlej 
a nákladnej renovácie, iné sú však priamo 
novo navrhnuté.  Lofty ponúkajú v prvom 
rade blízkosť k veciam zabezpečujúcim po-
hodlie. Loftové byty sú rozľahlé a vytvo-
rené buď ako otvorený priestor, alebo pre 
obytné účely. 
Predstavujeme vám výber kvalitných ar-
chitektonických riešení loftového bývania, 
ktoré sa realizovali vo svetových metropo-
lách.

FAMILIAR LOFT

Zásluhou premysleného členenia priesto-
ru pri zachovaní pre lofty tak typickej ne-
vyhranenosti sa tu snúbi princíp súkromia 
a všestrannosti, ktorý je pre päťčlennú ro-
dinu určite nevyhnutný. Priestory sú veľké,  
s päťmetrovým stropom a z farieb preva-
žuje biela. 

GIOVANNI GUIOTTO / INDESIGN ARCHITET-

TURA E DISEGNO INDUSTRIALE

© Matteo Piazza



ABBOT KINNEY LOFTS

Abbot Kinney je známou umeleckou ko-
munitou Kalifornie. Zámerom projektu 
bolo preto premeniť staré domy na typic-
ké umelecké lofty a vytvoriť tak bývanie 
s dostatkom miesta pre život i tvorbu. 
Všetky tri lofty zdieľajú spoločnú fasádu 
a sú oddelené dvormi. 

MARK MACK ARCHITECTS © Undine Pröhl
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Druhé poschodie

Prvé poschodie

Prízemie
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BAY CITIES LOFTS

Pri rekonštrukcii týchto loftov bola 
zachovaná pôvodná štruktúra objektu 
a lofty tu teda nielen zostali, ale sú v nich 
zdôraznené materiály typické pre tento 
typ budov. Dominujúce drevo, kov, tehly 
a sklo vdychujú celému domu industriál-
nu atmosféru.

MARK MACK ARCHITECTS © Undine Pröhl
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DURAN LOFT

Tento systém dvojpodlažných loftov upúta výraznou fasádou kontrastujúcou s oby-
čajnými tehlami, ktoré pokrývajú zvyšok exteriérových stien. Jednotlivé obytné bloky 
odlišuje nerovný terén v ulici a ich farebná škála tento rozdiel ďalej zosilňuje. 

JAIME GAZTELU © Antonio Corcuera
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Prvé poschodie



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

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

 
Cena: 49,90 € 

Preklad Patricie Frecerová 
290 x 290 mm 596 strán 
TVP / 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

Reko v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART
Foto: archív Vydavateľstva SLOVART

Druhé poschodie
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Privítajte jeseň 
vo vynovenom 

dome či byte
POŠKRIABANÁ VAŇA UŽ NEVYZERÁ DOBRE, 

KUCHYNSKÁ BATÉRIA NEUSTÁLE TEČIE A NEDÁ 
SA OPRAVIŤ A DLAŽBA V CHODBE UŽ NAOZAJ 
VŠELIČO PAMÄTÁ? NECH SA K BYTU A K JEHO 
ZARIADENIU SPRÁVATE AKOKOĽVEK ŠETRNE, 
RAZ ZA ČAS TREBA NIEKTORÉ VECI VYMENIŤ. 

MOŽNO PÔJDE O MALÚ REKONŠTRUKCIU, 
MOŽNO O VÄČŠIU. KDE VŠAK NA TO VZIAŤ?



Včase, keď o rekonštrukcii v byte 
len uvažujete, mali by ste si vzi-
ať do ruky papier a pero a dobre 

si všetko spočítať. Možno plánujete len 
nevyhnutné opravy a stačí vám aj men-
šia suma. Ak sa však do úprav pustíte 
s plným nasadením a váš byt alebo ro-
dinný dom potrebuje radikálnejšie zme-
ny, mali by ste ich spraviť naraz, hoci 
to znamená veľké jednorazové výdavky 
a väčší zásah do rodinného rozpočtu. Ne-
budete však musieť niekoľkokrát naháňať 
firmu, ktorá vám rekonštrukciu spraví, ani 
po každej z nich upratovať. Ušetríte najmä 
čas aj peniaze a krajšie bývať budete oveľa 
skôr.

Koľko bude rekonštrukcia stáť, záleží aj od 
toho, aké materiály si vyberiete. Ak chcete 
napríklad vynoviť kúpeľňu, je rozdiel, či si 
v nej osadíte sprchový kút alebo rohovú 
vaňu s masážnymi tryskami. Cena bude 
diametrálne odlišná. K finančne najnáro-
čnejším patrí výmena elektrického vede-
nia, výmena okien, dverí či rekonštrukcia 
kúpeľne alebo kuchynskej linky. Preto si 
v obchodoch alebo na internete urobte 
malý prieskum. Takisto si nechajte pripra-
viť rozpočet na stavebné práce v prípade, 
že s rekonštrukciou oslovíte stavebnú fir-
mu. Potom budete vedieť, koľko peňazí 
vlastne na vaše vysnívané bývanie potre-
bujete.

Ktorý úver si vybrať

Podľa sumy, ktorá vám vyjde, a podľa toho, 
či máte na rekonštrukciu niečo naspore-
né, by ste sa mali rozhodovať o úvere. Ale 
ktorý úver si vybrať, keď ich je na trhu tak 
veľa? Ak plánujete len drobnú rekonštruk-
ciu, napríklad vymaľovanie bytu či domu, 
ale aj kúpu bytových doplnkov, akými sú 
napríklad žalúzie, závesy či nábytok, Slo-
venská sporiteľňa aktuálne ponúka spo-
trebný úver už od 500 eur. Splátky by tak 
dosahovali len 10 eur mesačne. 

Ak si potrebujete požičať viac, v našej naj-
väčšej banke môžete dostať až 24-tisíc eur 
bez ručiteľa. V dnešných neistých časoch 
určite poteší, že výška úrokovej sadzby 
spotrebného úveru sa meniť nebude, je 
rovnaká počas celého obdobia splácania. 
Navyše si môžete k úveru uzatvoriť pois-
tenie vo viacerých balíkoch podľa druhu 

rizík. V takom prípade vám pri neočaká-
vaných situáciách, ako sú napríklad smrť 
či dlhodobá choroba, môže so splácaním 
úveru pomôcť poisťovňa. 

Výhodou dnešných úverov býva rýchlosť, 
s akou sa v bankách dostanete k peniazom 
na rekonštrukciu. V Slovenskej sporiteľni 
ich môžete získať aj na počkanie a to do-
konca aj noví klienti. Stačí vám k tomu ob-
čiansky preukaz alebo cestovný pas a jeden  
ďalší doklad – vodičský  preukaz, preukaz 
poistenca zdravotnej poisťovne, prípadne 
vysokoškolský index, ktoré preukážu vašu 
totožnosť. 

Pri zabezpečení úveru nehnuteľnosťou 
môže schvaľovací proces trvať dlhšie, úver 

však  možno získať lacnejšie. Kto potrebu-
je na rekonštrukciu veľa peňazí, minimál-
ne 7 000 eur, a je ochotný zabezpečiť úver 
nehnuteľnosťou, môže požiadať o Úver 
na bývanie alebo o Hypotekárny úver pre  
mladých. Ak splníte podmienky veku, výš-
ky príjmu a výšky úveru, hypotéku môže-
te získať o tri  percentá lacnejšie. Na tieto 
úvery totiž prispieva štát aj banka, v ktorej 
ste úver čerpali.

Dušan Novák

Foto: archív Slovenskej sporiteľne 
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AKÉ JE VAŠE VYSNÍVANÉ BÝVANIE? JEDNODUCHÉ, FUNKČNÉ A PRAKTICKÉ V STARŠOM PA-
NELÁKOVOM BYTE? ČI VIDIECKE RUSTIKÁLNE S MALOU ZÁHRADKOU A MUROVANÝM KO-

ZUBOM, KTORÉ BY SA MUSELO PÁČIŤ AJ VAŠIM PRASTARÝM RODIČOM — TÝM, KTORÝCH 
VKUSOM STE SA NECHALI INŠPIROVAŤ? ALEBO DÁVATE PREDNOSŤ ARCHITEKTONICKEJ 

MODERNE V BLÍZKOSTI MESTSKÉHO CENTRA?

Vaše predstavy o kvalitnom vlast-
nom bývaní môžete naplniť, ak 
využijete stavebné sporenie ur-

čené špeciálne na financovanie bývania. 
Na slovenskom bankovom trhu už 
takmer dve desiatky rokov pôsobí Prvá 
stavebná sporiteľňa, a. s. Za ten čas viac 
ako 2 milióny jej klientov uzavreli vyše 
3 milióny zmlúv o stavebnom sporení. 
Do svojho bývania investovali viac ako 
6,5 miliardy €. Za tieto peniaze postavili 

alebo kúpili takmer štvrť milióna a obno-
vili bezmála trištvrte milióna rodinných 
domov a bytov.  

Výhodný spôsob financovania

Štatistické zistenia Eurostat-u ale ho-
voria o tom, že občania Slovenska žijú 
v preplnených domácnostiach. Odhadom, 
na Slovensku ešte stále chýba približne 
štvrť milióna nových bytov. Ďalších asi 

Splňte si predstavy
o bývaní
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Euro Profil System EPS, s. r. o.
Sládkovičova 8, 034 01 Ružomberok

tel.: 044/432 35 88, 432 48 87, fax: 044/432 48 86
e-mail: eps@rbk.sk, www.eps-profil.com

Európsky patent
REG.EPA-03029583.6

soklový profil z PVC = eliminácia tepelného mostu

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

torzná stabilita, optimálna difúzia
(netvorí sa kondenzát v oblasti spoja)

Nemecký patent
REG.DPMA-10361083

25-tisíc bytových a 450-tisíc rodinných 
domov potrebuje obnovu. V nasledujú-
cich 20-tich rokoch treba dať na Sloven-
sku do bývania minimálne 34,5 miliárd €. 
A to nebude možné bez funkčného systé-
mu stavebného sporenia, hypotekárneho 
bankovníctva a Štátneho fondu rozvoja 
bývania. Je zrejmé, že stavebné sporenie 
je jedným z najvýhodnejších spôsobov fi-
nancovania výstavby, kúpy alebo obnovy 
bývania. Preto neváhajte a využite ponuku 
najväčšej a najstaršej stavebnej sporiteľne 
na Slovensku. 

Úspešné, stabilné a garantované

Stavebné sporenie je nielen úspešné, ale 
tiež stabilné, bezpečné a výhodné pre sta-
vebných sporiteľov. Najväčšou z výhod 
je, že stavebný sporiteľ už po nasporení 

štvrtiny cieľovej sumy a po dvoch rokoch 
sporenia nadobúda nárok na stavebný 
úver s výhodnou úrokovou sadzbou. Pri 
zhodnocovaní finančných prostriedkov na 
účte stavebného sporenia sú vklady spori-
teľa a štátna prémia — v tomto roku maxi-
málne 66,39 €, zhodnocované až dvojper-
centnou úrokovou sadzbou. Navyše, táto 
úroková sadzba je nemenná a jej výška je 
garantovaná počas celej doby sporenia. 
Výsledkom je, že výnosnosť počas 6 ro-
kov sporenia dosahuje v priemere viac ako 
5 % ročne. Rovnako garantovaná je tiež 
výška úrokovej sadzby stavebných úverov. 
Tá sa začína už od 2,9 % ročne a je nemen-
ná počas celej doby splácania. Samozrejme, 
niektorí stavební sporitelia potrebujú úve-
rové prostriedky aj skôr, ako nadobudnú 

nárok na stavebný úver. Pre nich má Prvá 
stavebná sporiteľňa, a. s., pripravenú celú 
škálu medziúverov, medzi nimi aj mimo-
riadny medziúver bez počiatočného vkla-
du. Stačí, ak občan uzavrie zmluvu o sta-
vebnom sporení, požiada o úver na bývanie 
a môže začať uskutočňovať svoje predsta-
vy o vlastnom bývaní. 

Bezpečné aj pred krízou

V súčasnosti, pod hrozbou blížiacej sa ďal-
šej vlny hospodárskej krízy, je mimoriadne 
dôležité, že stavebné sporenie je uzavretý 
systém chránený pred výkyvmi na finanč-
ných trhoch. PSS, a. s., požičiava svojim 
klientom len tie finančné prostriedky, 
ktoré iní klienti vložili do systému staveb-
ného sporenia. Na jeden poskytnutý úver 
na bývanie sú potrební približne štyria sta-

vební sporitelia. Takáto ochrana zabezpe-
čuje stavebné sporenie natoľko, že žiadna 
hospodárska kríza naň dosiaľ nemala ne-
gatívny dopad. Stavební sporitelia pritom 
nemusia mať obavy ani o svoje úspory na 
účtoch stavebného sporenia. Vďaka Fon-
du na ochranu vkladov sú chránené až do 
výšky 100 tisíc €.  Podrobné informácie 
o výhodách stavebného sporenia získate 
u obchodných zástupcov PSS, a. s., alebo 
na www.pss.sk. 

Reko z materiálov Prvej stavebnej 

sporiteľne, a. s.

Foto: archív redakcie, TDX
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KVALITNÁ IZOLÁCIA

100% kamenná vlna

V zime hreje, v lete chladí
4523 - RW - Billboard_plavky SK_1   1 14.6.2010   10:32:23

www.rockwool.sk
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S rastúcimi cenami energií možno 
správnym zhotovením zateplenia 
dosiahnuť úsporu energie potrebnej 

na vykurovanie. V neposlednom rade tiež 
prispieva k ochrane obvodových konštruk-
cií a tým sa predlžuje ich životnosť.

Dôležitou súčasťou každého zatepľovacie-
ho systému je tepelnoizolačný materiál. 
Pri voľbe  tepelnoizolačného materiálu 
na zateplenie fasády sú rozhodujúce me-
chanické a stavebno–fyzikálne vlastnosti 
tepelnej izolácie (tepelná vodivosť, nasia-
kavosť, horľavosť, zdravotná nezávadnosť 
materiálu, pevnosť v tlaku, faktor difúzne-
ho odporu a objemová hmotnosť). V sú-
časnej dobe ľudia uprednostňujú materiály 
a technológie šetriace životné prostredie, 
teda viac využívajú ekologické výrobky.

Materiály používané na tepelnú 
izoláciu fasád
PENOVÝ POLYSTYRÉN – je to tuhý ľah-
čený tepelnoizolačný materiál s penovou 
štruktúrou. Obsahuje vzduch uzatvorený 

v drobných bunkách napenenej hmoty. 
Polystyrén sa vyznačuje, okrem vynikajú-
cich tepelnoizolačných vlastností, nízkou 
hmotnosťou, jednoduchou pokládkou, 
opracovateľnosťou a odolnosťou proti lát-
kam rozpustným vo vode.

EXTRUDOVANÝ PENOVÝ POLYSTY-
RÉN – je vyrobený fyzikálnym pretvore-
ním z polystyrénového granulátu. Charak-
teristický je vysokou pevnosťou v tlaku, 
odolnosťou voči nasiaknutiu a hnilobe, 
má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. 
Vhodný je najmä na izolovanie exterié-

PROBLEMATIKE ZATEPĽOVA-
NIA BUDOV SA STÁLE VENUJE  
ZVÝŠENÁ POZORNOSŤ. SÚVISÍ 
TO NAJMÄ S RASTÚCIMI CE-
NAMI ENERGIÍ A NEUSTÁLYMI 
EXTRÉMNYMI VÝKYVMI PO-
ČASIA. ZÁKLADNOU ÚLOHOU 
TEPELNOIZOLAČNEJ VRSTVY 
JE ZAISTENIE DOSTATOČNEJ 
TEPELNEJ POHODY V ZIMNOM, 
ALE AJ LETNOM OBDOBÍ V SÚ-
LADE S POŽIADAVKAMI TECH-
NICKÝCH NORIEM. PRISPIEVA 
TAKISTO K TVORBE ZDRAVEJ 
VNÚTORNEJ KLÍMY. 

Tepelné izolácie fasád

1
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rovej časti obvodových stien v soklovej 
oblasti. Problémom je však likvidácia po-
lystyrénového odpadu. 

DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY – skladá 
sa z vyvretých nerastov (čadič, bazalt, 
dolomit). Výhodou dosiek z minerálnej 
vlny sú výborné tepelnoizolačné a zvuko-
voizolačné vlastnosti. Minerálne dosky 
majú nízky difúzny odpor a požiarnu 
odolnosť. Materiál je stabilný a odolný 
voči starnutiu. Nevýhodou je nasiakavosť 
materiálu, čo je možné eliminovať ošet-
rením vodeodpudivými prostriedkami.

DOSKY Z PENOVÉHO SKLA – vyrá-
bané sú z aluminio-silikátového skla 
rozomletého na prášok a pridaním uhlí-
kového prachu. Vyznačujú sa radom vý-
borných vlastností, ako je vodotesnosť, 
parotesnosť pre plyny a nehorľavosť. 
Penové sklo ma vysokú pevnosť v tlaku, 
tvarovú stálosť a odolnosť voči starnutiu. 
Nespornou výhodou je aj jeho recyklova-
teľnosť.

KOROK – je to organický materiál rast-
linného pôvodu získavaný lúpaním kôry 
korkového dubu. Mletím a sekaním kôry 
pri vysokej teplote sa vyrába granulát, 
ktorý expanduje a spája sa s korkovou 
živicou. Má dobré tepelnoizolačné vlast-
nosti, je odolný voči vlhkosti, hmyzu 
a hubám. Požiarna odolnosť korku sa 
zvyšuje pomocou modifikácie vodným
sklom. Korok je možné recyklovať. 

KOKOSOVÁ VLNA – je predstaviteľom 
organického izolačného materiálu rast-

linného pôvodu. Materiál sa vyznačuje 
vysokou mechanickou odolnosťou voči 
vlhkosti, plesniam, baktériám, škodcom 
a hlodavcom. Kokos je recyklovateľný a je 
možné ho znovu využiť.

OVČIA VLNA – je  prírodná izolácia živo-
číšneho pôvodu. Materiál má dlhú život-
nosť a je veľmi stabilný. Vlna má prirodze-
nú hygroskopickú vlastnosť, čo znamená, 
že je schopná prijať vzdušnú vlhkosť a opäť 
ju ovzdušiu vrátiť. Umožňuje tak prirodze-
ne regulovať vlhkosť vzduchu a vytvára 
príjemnú klímu v miestnosti. Pri výrobe 
izolácie z ovčej vlny nedochádza k znižo-
vaniu stavu žiadneho prírodného zdroja. 

TECHNICKÉ KONOPE – izolácia má vy-
nikajúce tepelnoizolačné a akustické vlast-
nosti. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou 
voči vlhkosti. Tento prírodný materiál 
odoláva hnilobe, plesni a škodcom. Tech-
nické konope sa dá znovu použiť, prípadne 
skompostovať. 

Zatepľovanie obvodových stien je možné 
uskutočniť z interiérovej strany (neodpo-
rúča sa z tepelnofyzikálneho hľadiska), 
jeho použitie sa pripúšťa pri pamiatkovo 
chránených objektoch, a z exteriérovej 
strany. Konštrukčné riešenie zateplenia 
obvodovej steny z exteriéru tvorí optimál-
ne navrhnutá a správne zhotovená tepel-
ná izolácia. Hrúbka tepelnej izolácia sa volí 
v závislosti od typu, hrúbky steny, výsky-
tu tepelných mostov. Obvodové plášte je 
možné zatepľovať technológiou kontakt-
ného zatepľovacieho systému alebo systé-
mom prevetrávanej fasády. 

1 Pohľad na zateplenie fasády tepelnoizolač 

    nou vrstvou z penového polystyrénu

2 Pohľad na zateplenie štítového múru doska-    

    mi z minerálnej vlny

3 Detail zateplenia loggie

4 Previazanie izolačných dosiek na nároží  bu-  

    dovy

5 Umiestnenie minerálnej izolačnej dosky  

    v oblasti okenného otvoru

6 Zateplenie panelového domu

2 3

4

5

6
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Najpoužívanejší je kontaktný zatepľova-
cí systém, ktorý je možné aplikovať na 
jestvujúce objekty pri rekonštrukcii a ta-
kisto aj na novostavby. Vyhotovuje sa le-
pením a kotvením tepelnoizolačnej vrstvy 
na vopred pripravený povrch steny. Te-
pelnoizolačné dosky sa kladú tesne vedľa 
seba, aby nevznikali škáry. Následne sa 
vyhotoví výstužná vrstva, ktorá je tvore-
ná výstužnými rohožami a sklotextilnými 
mriežkami spolu s lepidlami. Na dostatoč-

ne vysušenú vystuženú vrstvu sa aplikuje 
konečná spevňujúca vrstva s povrchovou 
úpravou (minerálna, silikátová, silikóno-
vá omietka, prípadne dekoratívna omiet-
ka z kamienkov alebo piesku). Princípom 
prevetrávanej fasády je účinné odvedenie 
vodných pár z obvodového plášťa a zacho-
vanie hodnoty tepelnej izolácie. Na fasá-
du sa ukotví raster s kotvami, na ktorý sa 
prichytáva obklad. Tepelnoizolačná vrstva 
je oddelená od obkladu vzduchovou me-

dzerou. Najčastejšie sa ako tepelnoizolač-
ný materiál využívajú dosky z minerálnej 
vlny.  

Pri zatepľovaní často dochádza k nespráv-
nemu zhotoveniu izolačného systému 
a nedostatočnému riešeniu detailov, čo 
vedie k závažným problémom konštrukcií 
budov. Správny návrh detailov pri sokli, 
okolo otvorových konštrukcií, pri ustu-
pujúcom podlaží, na nároží budovy, bal-
kónoch a dilatáciách, pri styku strešnej 
konštrukcie výrazne ovplyvňuje efekt za-
tepľovania budov. Problémy sa odstraňujú 
veľmi ťažko, preto je dôležitý správny ná-
vrh v projektovej dokumentácii a presná 
realizácia.

Ing. Katarína Oravcová, Ing. Martin Guldan

Foto: archív autorov



Bývajte lepšie s naším 
spotrebným úverom na rekonštrukciu.
A s kým bankujete vy?

 www.slsp.sk  |  sporotel: 0850 111 888  |  292 obchodných miest v SR  |  720 bankomatov v SR  |  5 858 bankomatov skupiny Erste 

Na banke záleží.

Získajte peniaze na rekonštrukciu či na nové zariadenie bytu so Spotrebným úverom na Čokoľvek s rovnakou 
úrokovou sadzbou po celú dobu splatnosti úveru.

0 eur
za poskytnutie

úveru

ad uver na byvanie 210x280.indd   1 8/19/11   10:38 AM
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Progresívna inovácia - 

lepiaca kotva
VYZERÁ AKO ROZPERKA (HMOŽDINKA), ALE NIE JE. FUNGUJE 
TOTIŽ NA CELKOM INOM PRINCÍPE. ROZPERKA JE PRVOK, KTORÝ 
UPEVŇUJE VECI K PODKLADU MECHANICKY. LEPIACA KOTVA JE 
PRVOK, KTORÝ JE SÚČASŤOU LEPENÉHO SPOJA. PRESADENIE LE-
PENÝCH SPOJOV V PRIEMYSLE ZNAMENALO REVOLÚCIU A DNES 
SA BEŽNE POUŽÍVA V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE ČI VÝSTAVBE 
KOZMICKÝCH LODÍ. LEPIACA KOTVA SA UVIEDLA AJ DO OBLASTI 
ZATEPĽOVANIA BUDOV. 

Pri zatepľovaní budov bol dlhé roky 
zaužívaný postup, pri ktorom sa te-
pelný izolant najprv nalepil na ste-

nu a dodatočne sa uchytával rozperkami. 
Tento postup zaručuje dostatočnú pevnosť 
celého zatepľovacieho systému, má však 
aj svoje drobné nevýhody. Predovšetkým, 
tepelnoizolačnú dosku bolo nevyhnutné 
prevŕtať až do steny. Vŕtanie „naslepo“, 
keď montážnik nevidí, kam presne vŕta, 
mohlo viesť k problémom pri samotnom 
vŕtaní. Následne bolo potrebné uchytiť 
izolant rozperkou. Tepelnoizolačná doska 
bola takto mierne oslabená a vytvárala to, 
čo je pri zatepľovaní potrebné eliminovať 
– tepelné mosty. Rozperku bolo taktiež 

1
2
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potrebné prekryť lepiacou maltou a pri 
menej kvalitnej práci mohli byť tieto pre-
krytia aj viditeľné. 

V záujme neustáleho zvyšovania kvali-
ty kontaktných zatepľovacích systémov  
Baumit sa výskum v laboratóriách spoloč-
nosti zameral aj smerom k odstráneniu 
týchto detailných problémov. Výsledkom 
výskumu je lepiaca kotva.

Lepiaca kotva je prvok, ktorý úplne na-
hrádza dodatočné mechanické kotvenie 
rozperkami, pričom spomínané problé-
my úplne eliminuje. Vytvára lepený spoj, 
ktorý dokonale spojí izolačné dosky  Bau-
mit EPS–F, Baumit open, či Baumit open  
REFLECT s nosným podkladom. 

Realizácia
Vŕtanie otvorov pre osadenie lepiacich 
kotiev sa realizuje do podkladu, ktorý má 
byť dostatočne rovný. Väčšie nerovnosti 
je potrebné vopred vyrovnať. Následne je 
na podklad potrebné vykresliť raster osa-
denia kotiev nastrelením čiar zafarbenou 
šnúrkou. Maximálna vzdialenosť dvoch 
kotiev je 40 cm. 

Lepiaca kotva sa zasunie do pripravené-
ho otvoru a následne sa upevní pribitím 
plastového tŕňa kladivom. Lepiace kotvy 
sa osadzujú v rastri 40 x 40 cm odsadené 
od spodnej hrany soklovej lišty a nárožia 
budovy 10 cm. Pri uvedenom spôsobe 
osadzovania sa dosiahne minimálne odpo-

rúčané kotvenie zatepľovacieho systému  
v počte 6 kusov kotiev na m2. Zmenšova-
nie počtu kotiev rozširovaním rozstupu 
osadenia na viac ako 40 cm je neprípust-
né.

Lepiaca kotva je vhodná na upevňovanie 
fasádnych izolačných dosiek na báze po-
lystyrénu. Na lepenie fasádnych izolač-
ných dosiek sa používa výhradne Baumit 
Lepiaca stierka a Baumit Lepiaca stierka 
open®. Bezprostredne pred lepením je po-
trebné na osadené lepiace kotvy naniesť 
koláč lepiacej stierky s priemerom asi 110 
mm, ktorý zodpovedá priemeru vonkaj-
šieho prstenca kotvy a hrúbke vrstvy cca 
15 mm. Následne sa pristúpi k lepeniu 
fasádnych izolačných dosiek na podklad 
štandardným spôsobom. 

Reko v spolupráci so spoločnosťou Baumit

Foto: Baumit

1 Kladenie izolácie je jednoduché.

2 Baumit Lepiaca kotva 88 pri realizácii.

3 Uchytávanie kotiev.

4 Best Western Hotel Antares v Bratislave.

5 Lepiace kotvy sa osadzujú v rastri  40 x 40 cm. 

5
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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+
ALUWIN s.r.o.
Nobelovo námestie 9-10
851 01 Bratislava
tel./fax: 02 62 41 23 31
aluwin@aluwin.sk
www.aluwin.sk

CEVASERVIS 310 s.r.o.
Cementárska 15
900 31 Stupava
tel.: 0911 146 523
okno@cevaservis310.sk
www.cevaservis310.sk

DRAIF s.r.o.
Záhradná 8
045 01 Moldava nad Bodvou
tel./fax: 055 4607 590
draif@draif.sk
www.draif.sk

EKO TEAM s.r.o.
Farská ul.
018 61 Beluša
tel.: 0903 255 205
fax: 042 47 11 144
chalupkal@stonline.sk
www.ekoteam.sk
 
hagn_leone, k.s.
Poľná 4/a 
903 01 Senec
tel.: 02 20 20 90 16
fax: 02 20 20 90 21
matthias.barth@hagn_leone.sk
 
Kusenda plastové okná s.r.o.
Zemianske Podhradie 142, 
913 07
tel.: 0907 146 506
tel.: 0903 570 721
kusendaokna@gmail.com
www.kusendaokna.sk

OBLOK s.r.o.
Starosaská 11
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053 42 99 145
fax: 053 42 99 146
oblok@oblok.sk
www.oblok.sk

SABAR s. r. o.
Pod Stožkami 10
053 21 Markušovce
tel.: 053 44 10 055
fax: 053 44 21 370
plastove.okna@sabar.sk
www.sabar.sk
 
THERMOLUX s.r.o.
Povoda 506
929 01 Dunajská Streda
tel.: 031 55 25 485
tel./fax: 031 55 15 241
tel./fax: 02 55 56 52 57

thermolux@thermolux.sk
www.thermolux.sk

UNITEAM a.s.
Nádražná 28
900 28 Ivanka pri Dunaji 
tel.: 02 45 94 31 33
fax: 02 45 94 32 19
uniteam@uniteam.sk
www.uniteam.sk

WIDOS s.r.o.
Štefánikovo nám. 4
052 01 Spišská Nová Ves
tel.:053 42 98 737-8, 053 
44 21 091
fax: 053 4421091
widos@widos.sk
www.widos.sk

Autorizovaní výrobcovia

Inzerce_PR 210x280 Trocal.indd   1 4/29/11   4:22 PM



NAVRHNITE SI SVOJ VLASTNÝ 
DOM & INTERIÉR & ZÁHRADU

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

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 +420 543 236 223.

DŮM & INTERIÉR & ZAHRADA

KNIŽNICE
PRODUKTOV

A NÁBYTKU

ZADARMO

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

OP-TIM, spol. s r.o., Krupina
Špecialisti na tepelné izolácie

•  tepelné a zvukovo izolačné dosky:
 Krupinit, Kombidoska, Krupizol, 
 EkoMoldoska
•  betónové výrobky: 
 studňové skruže, prechodové 
 skruže, zákrytové dosky, 
 melioračné tvárnice, priekopové tvárnice
•  panely OPS 300 pre výstavbu nízkoenergetických domov 
 / rozmery – 300x500x2680 mm, R = 6,0m2.K/W, požiarna odolnosť 120 minút /

VYRÁBA A PREDÁVA

PREDÁVA
• špeciálne ekologické tepelne a 
 zvukovo izolačné dosky z lisovaných  
 vláken konope, pre výstavbu
 Biostavieb  – KENAF

PONÚKA SLUŽBY
•  zatepľovanie stavieb, zvukové izolácie  
 stavebných objektov, murárske práce,  
 nákladnú dopravu, poradenstvo 
 v oblasti tepelných a zvukových izolácií

OP-TIM, spol. s r.o., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina, Tel: 045/55 11 571, 55 19 462, 
fax: 045/55 11 347, e-mail: optim@op-tim.sk, www.op-tim.sk, www.optim.sk

Redakcia DOM A BÝVANIE hľadá 
spolupracovníka na pozíciu manažér inzercie

V prípade záujmu o bližšie informáce nás
kontaktujte.

      e-mail: redakcia@domabyvanie.eu

www.domabyvanie.eu

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

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

Náplň práce:
- vyhľadávanie a budovanie dlhodobých
 obchodných vzťahov
- vedenie obchodných rokovaní
- príprava a dojednávanie obchodných zmlúv
- zodpovednosť za plnenie obchodného plánu
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Dokonalé zateplenie 
s chytrou izoláciou
ČO SI MÁ LAIK PREDSTAVIŤ POD POJMOM CHYTRÁ IZOLÁCIA? CHYTRÁ IZOLÁCIA® JE KANADSKÁ 
PENA VYROBENÁ NA VODNEJ BÁZE, KTORÁ SA UŽ VIAC NEŽ 25 ROKOV ÚSPEŠNE POUŽÍVA 
V KANADE A USA. OD ROKU 2010 SA TÁTO IZOLAČNÁ PENA OBJAVILA AJ NA SLOVENSKOM 
TRHU.

Vývoj a vznik izolačnej peny nie 
je s Kanadou spojený náhodou. 
Z historického hľadiska je tu dlho-

dobá a nepomerne viac rozšírená výstav-
ba z dreva, ktorá spolu s drsnými klima-
tickými podmienkami kládla na drevené 
konštrukcie a ich ochranu veľké nároky – 
jednak z hľadiska kvalitnej tepelnej izo-
lácie a predovšetkým proti klimatickým 
podmienkam, ktoré majú na zabudovanú 
drevenú konštrukciu negatívny vplyv. 

Snahou bolo vyvinúť taký materiál, ktorý 
vytvorí dokonalú, tepelne izolačnú obál-
ku domu, dokáže vyplniť komplikované 
alebo obtiažne prístupné miesta a záro-
veň ochráni drevenú konštrukciu pred 
vlhkosťou, následnou plesňou a hnilobou, 
a zaručí tak dlhodobú životnosť stavby. 
V súčasnej dobe sú penové izolácie na vr-
chole pomyselného vývojového rebríčka 
tepelných izolácií.

Čím sa táto izolácia odlišuje 
Chytrá izolácia® po nástreku tenkej vrstvy 
v priebehu niekoľko sekúnd expanduje 
v pomere 1:100 (ukážku aplikácie je mož-
né vidieť na www.chytraizolacia.sk). Tým 
pena vytvára dokonalú, kompaktnú, vzdu-
chotesnú izolačnú vrstvu bez akýchkoľvek 
netesností. Ku konštrukcii pena dokonale 
priľne vďaka živici a vyplní aj obtiažne do-
stupné miesta, ktoré nie je možné pri po-
užití iných izolačných materiálov izolovať. 
Vďaka dokonalému vyplneniu a utesneniu 
môžu náklady na vykurovanie klesnúť  
až o 70%.

Štruktúra izolácie
Chytrá izolácia® je nepriedušná, čo zna-
mená, že penou na rozdiel od klasických 
vláknitých izolácií voľne neprúdi vzduch 
a vzdušná vlhkosť, ktorá pri poklese teplôt 
v izolácií kondenzuje a tým znižuje ich izo-
lačnú schopnosť. Naviac táto vlhkosť ne-
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gatívne pôsobí aj na zabudovanú drevenú 
konštrukciu a je rovnako hlavnou príčinou 
vzniku zdraviu škodlivých plesní. Plesne sa 
najčastejšie  vytvárajú v miestach s nedo-
konale realizovanou izoláciou – v miestach 
tepelných mostov. Tu totiž dochádza k naj- 
väčšej kondenzácii vlhkosti a následne 
vzniku plesní. Pena garantuje 100% tes-
nosť všetkých týchto miest a chráni tak 
pred vlhkosťou a následnou hnilobou nie-
len interiér, ale aj konštrukciu domu alebo 
strechy, čo je zárukou ich dlhej životnosti. 
Chytrá izolácia® má súčasne difúzne otvo-
renú štruktúru (jej faktor difúzneho odpo-
ru je 3,3), čo umožňuje celej konštrukcii 
„dýchať“.

Aplikácia a náročnosť striekanej 
izolácie
A aké podmienky musí stavebník splniť pri 
jej realizácii? Vlastná aplikácia je prevádza-
ná nástrekom tenkej vrstvy peny na zvislé 
steny, šikmé alebo vodorovné časti striech 

či stropov bez akéhokoľvek pomocného 
„povrázkovania“ alebo „drôtovania“.  Celý 
proces expanzie trvá približne 20 sekúnd. 
Kompletná aplikácia zateplenia priemer-
ne veľkého domu trvá niekoľko hodín, 
teda v priebehu dňa je stavba hotová. 
Vďaka tejto rýchlosti je dosiahnuté skrá-
tenie doby výstavby domu o niekoľko dní, 
a tým sú znížené ďalšie náklady spojené 
s výstavbou domu. Aplikáciu chytrej izo-

je teda daná životnosťou stavby, a svoje 
vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti si 
uchováva po celú dobu.

Izolácia vhodná pre všetky typy 
stavieb
Chytrá izolácia® nachádza najrôznejšie 
uplatnenie ako tepelne izolačná vrstva 
v najrôznejších typoch konštrukcií, kde 
nosnou kostrou je buď drevený alebo oce-
ľový rám. Tieto typy nosných konštrukcií 
sú dnes najbežnejšie používané pre ener-
geticky úsporné, nízkoenergetické a pa-
sívne domy, v ktorých sú tak dosiahnuté 
optimálne tepelnotechnické parametre.
Nízkoenergetické a pasívne domy vyka-
zujú špecifické vnútorné prostredie, ktoré
musí byť zohľadnené už v materiálovom 
návrhu. Ako už bolo uvedené, použitím 
chytrej izolácie pri týchto konštrukciách je 
dosiahnutá vysoká vzduchotesnosť. To je 
základným predpokladom správneho fun-
govania jednotiek núteného vetrania, kto-
ré sú dnes pri nízkoenergetickej a pasívnej 
výstavbe dôležitým nástrojom tvorby mik-
roklímy.

Izolačná pena nachádza svoje široké uplat-
nenie rovnako v segmente zatepľovania 
stojacich budov a rekonštrukcií. Najrozší-
renejšie sú aplikácie izolácie stropov v po-
valových priestoroch alebo zatepľovanie 
strešných plášťov. K revitalizácii existu-
júcich objektov tiež často patrí výstavba 
povalových vstaviek, kde je kladený veľký 
dôraz na tepelne izolačnú vrstvu a kde sa 
často vyskytujú  zložité detaily a napájania 
konštrukcií. V prípade rekonštrukcií pri-
náša chytrá izolácia okrem svojich vynika-
júcich tepelnotechnických parametrov tiež 
riešenie s minimálnym zaťažením existu-
júcej nosnej konštrukcie, a to vďaka svojej 
nízkej objemovej hmotnosti 6,57kg/m3. 

Použiť chytrú izoláciu je tiež možné pri 
zateplení fasád občianskych stavieb, prie-
myselných a firemných budov, a to formou
odvetrávaných fasád, kde kontaktné za-
teplenie penou spolu s fasádnym obkla-
dom vytvára riešenie nielen s vysokým 
tepelne izolačným štandardom, ale i dlhou 
životnosťou. 

Reko z materiálov spoločnosti LIKO-S

Foto: LIKO-S, archív redakcie 

lácie možno prevádzať celoročne, aplikácia 
technológie je na vonkajších klimatických 
podmienkach celkom nezávislá.
 
Životnosť izolácie
Určite si kladiete otázku, či striekaná izolá-
cia nepodlieha vplyvom času. Pena vďaka 
svojej neprievzdušnosti zamedzuje kon-
denzácii vlhkosti v izolačnej vrstve a v dre-
vených konštrukciách. Pena je ku kon-
štrukcii doslova prilepená a nedochádza 
tak po čase k žiadnemu „sadaniu“ alebo 
„zľahnutiu“. Pena sa tak vyznačuje stálymi 
izolačnými vlastnosťami v priebehu celej 
životnosti stavby. Je to nenasiakavý, ne-
degradujúci materiál, ktorý je zlučiteľný so 
všetkými bežnými materiálmi. Samotná 
tepelná izolačná vrstva chráni všetky nos-
né i nenosné konštrukcie, ktoré obklopuje, 
čím môže podstatne zvýšiť životnosť celej 
stavby (predovšetkým v prípade drevených 
rámových konštrukcií). Životnosť tepelne 
izolačnej peny je prakticky neobmedzená, 
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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 ha-
sení 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, ALE-
BO STE NEBODAJ VYHORELI? V TAKOM PRÍPADE SÚ NASLEDUJÚCE 
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Príbehy o jasných farbách gréckych 
striech alebo belostných stenách  
a rozprávky o španielskych domoch  

s veľkými záhradami a fontánami, s tera-
sami a ležadlami sú skutočnosťou každo-
dennej reality ľudí žijúcich v stredomor-
skej oblasti. Stredomorský štýl, známy ako 
španielsky moderný štýl, sa zrodil v sever-
nej časti stredomorskej oblasti a nájdeme 
ho hlavne v krajinách, ako je Španielsko, 
Taliansko alebo Grécko. Pri tomto type do-
mov sa najčastejšie vyskytujú prvky inšpi-
rované prírodou a prírodnými materiálmi.

Určujúce farby sú biela a modrá, so silným 
dôrazom na bielu. Malé keramické dlaždice 
a kusy nábytku vyrobené z dreva dopĺňa-
jú vzhľad takéhoto domu. Veľmi často sa 
vyskytujú oblúky, rovnako ako vnútorné 
nádvoria, ktoré umožňujú, aby boli okná 
umiestnené na všetkých fasádach domu, 
čím sa umožní prístup svetla zo všetkých 
strán. Vnútorné nádvoria sú väčšinou 
zaoblené, v štýle starých románskych do-
mov. Skutočne, oblasť Stredozemného 
mora bola stovky rokov pod rímskou nad-
vládou a môžete hádať, prečo bol štýl tejto 

Strechy 
s nádychom Stredomoria 
KAŽDÝ Z NÁS ASPOŇ RAZ POČUL PRÍBEH O STREDOMORÍ, ALEBO MAL TÚ ČESŤ STRÁVIŤ DOVO-
LENKU V JEDNEJ Z KRAJÍN V TOMTO REGIÓNE. VO VŠETKÝCH SPOMIENKACH NA DOVOLENKU 
STRÁVENÚ V TEJTO OBLASTI SA VYBAVUJE MORE, SKALY, ĽUDIA, KUCHYŇA, DOMY, KTORÉ MAJÚ 
JEDINEČNÉ ČARO.

Ruukki Finnera
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oblasti tak výrazne ovplyvnený architektú-
rou ríše.

Steny sú robené z prírodného kameňa, 
tehál alebo sú pokryté keramikou, za-
tiaľ čo podlahy sú vydláždené dlaždicami  
z materiálov, ako je travertín alebo mra-
mor. Strechy predstavujú ďalší kľúčový 
prvok domov, ktoré sú navrhnuté v tom-
to štýle. Strechy so sýtymi atraktívnymi 
farbami majú vlnitý tvar škridiel, ktorý 
umožňuje, aby sa svetlo odrážalo rozdielne 
na hrebeni alebo na ich miernom stúpaní.

Slováci sú očarení myšlienkou mať dom, 
ktorý im pripomína dovolenku v Stredo-
morí. Ak chcete tento štýl obnoviť vo va-
šom vlastnom dome, mali by ste venovať 
pozornosť autenticite a pokúsiť sa dodržať 
pôvodný ideál zahŕňajúci skutočné rysy 
stredomorského štýlu, aby sa dosiahol jed-
notný a harmonický výsledok.

Spoločnosť Ruukki vám chce pomôcť pri 
oživení stredomorských pocitov. Z tohto 
dôvodu investovala do vývoja strechy, kto-
rá dodržuje vzor stredomorskej architek-
túry, avšak s výhodami, ktoré poskytujú 
moderné technológie. Ruukki Adamante 
predstavuje vyjadrenie stredomorského 
štýlu zastrešenia. Profil Adamante v po-
rovnaní s inými dostupnými profilmi ver-
ne reprodukuje vzhľad stredomorských 
keramických škridiel. Navyše je naň po-
skytovaná polstoročná záruka. Vyrába sa 

najnovšou technológiou v oblasti povrcho-
vých úprav s ochranným systémom Pural 
Matný.

Ruukki Adamante je k dispozícii v širo-
kej palete farieb, vrátane dvoch špeciál-
nych farieb – vínovočervenej a zamatovo 
baklažánovej, ktoré boli uvedené do pre-
daja v poslednej dobe a sú k dispozícii iba 
v portfóliu spoločnosti Ruukki. Tento pro-
fil je ľahký, má iba 4,72 kg/m2, jeho prepra-
va a inštalácia sú preto veľmi jednoduché. 
Dĺžka profilov je variabilná, prispôsobená
pre každý projekt strechy zvlášť tak, aby 
sa zabránilo stratám materiálu. Montáž  
v rámci celého územia zabezpečujú špecia-
lizované tímy montážnikov. 

Spoločnosť Ruukki je tradičným výrobcom 
oceľových strešných krytín s lakoplasto-
vou povrchovou úpravou. 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. 

Pred niekoľkými mesiacmi zaradila spoloč-
nosť Ruukki Slovakia do svojho výrobného 
programu aj maloformátovú krytinu pod 
názvom Ruukki Finnera, ktorej výhodou je 
okrem zaujímavého vzhľadu aj ľahká ma-
nipulácia a prevoz. Krytinu je možné na 

stavbu prepraviť aj v batožinovom priesto-
re osobného motorového vozidla. Nový 
profil Vintage evokuje na streche falcova-
nú krytinu, ktorá sa pred niekoľkými rok-
mi na Slovensku naozaj často používala. 

Viac informácií získate na: 
www. ruukkistrechy.sk

Bezplatné poradenstvo – Roof Doctor: 
0800 11 66 55

Reko z materálov spoločnosti Ruukki 

Foto: Ruukki

Výherca medzinárodnej súťaže  

s Ruukki je zo SLOVENSKA! 

 

Spoločnosť Ruukki pripravila toto leto 

pre zákazníkov v 16 európskych kraji-

nách súťaž o kompletnú rekonštrukciu 

s montážou. Do súťaže sa od apríla do 

konca júna prihlásilo 16 645 súťažiacich 

z Chorvátska, Českej republiky, Estónska, 

Fínska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Holand-

ska, Nórska, Poľska, Rumunska, Ruska, 

Slovenska, Slovinska, Švédska a Ukrajiny. 

Spomedzi týchto súťažiacich vyhral jeden 

zo 762 slovenských účastníkov. Aby bola 

výhra pre súťažiaceho čo najjednoduch-

šia, Ruukki sa taktiež postará o odbornú 

montáž, zatiaľ čo si výherca spolu s ďal- 

šou osobou oddýchne v Paríži. V Paríži 

strávi víkendový pobyt v celkovej hodnote 

do 3500€.

Neuveriteľné šťastie sa usmialo na jednu 

rodinku z dediny Ostrovany pri Prešove, 

ktorí pocestujú od 23. – 25.9.2011 do 

Paríža a v týchto dňoch sa spoločnosť 

Ruukki postará o najjednoduchšiu rekon-

štrukciu na svete – spolu s maloformáto-

vou krytinou Ruukki Finnera. 

Ruukki DecorreyRuukki Adamante
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Neustála inovácia produktov  
a know-how vytvárajú značku 
svetového mena, ktorá neustále 

kladie dôraz na bezpečnosť, dizajn, kom-
fort a energie. Pre investorov a staviteľov 
sa rozšírila ponuka v triede HI o hliníko-
vú presklenú fasádu CW 50-HI, ale aj o 
rámové systémy na okná a dvere, čím sa 
umožní získať merateľné výhody z nižších 
nákladov na údržbu a na vykurovanie ale-
bo klimatizáciu budovy.

Bežné hliníkové rámové konštrukcie dosa-
hujú súčiniteľ prestupu tepla pri obvykle  
3-komorovom systéme s prerušeným te-
pelným mostom z polyamidu od Uf = 1,5 
až 2,8 W/(m2K) v závislosti od konštrukcie 
profilu a použitých tepelnoizolačných prv-
kov. V prípade rámového systému CS 104 
HI pre pasívne domy, ktoré majú súčiniteľ 
prestupu tepla Uf = 0,98 až 1,0 W/(m2K), 
môžeme dosiahnuť aj celkový súčini-
teľ prestupu tepla Uw = 0,80 W/(m2K) za 
predpokladu použitia izolačného trojskla 

ZA VYŠE 46 ROKOV REYNAERS 
VYBUDOVAL SVOJE KNOW- 
HOW V OBLASTI OKIEN, DVERÍ 
A FASÁD NA EURÓPSKYCH  
A MEDZINÁRODNÝCH TR-
HOCH. ŠIROKÉ SPEKTRUM 
VZÁJOMNE ZLADENÝCH 
SYSTÉMOV PRE OKNÁ, DVERE, 
POSUVNÉ SYSTÉMY, SLNO-
LAMY, ZÁBRADLIA, VETRA-
CIE MRIEŽKY, ODVOD DYMU 
A TEPLA, ZIMNÝCH ZÁHRAD, 
FASÁDNYCH KONŠTRUKCIÍ, 
SOLÁRNYCH SYSTÉMOV, ALE 
AJ ÚSPORNÝCH TECHNOLÓGII 
V NAJVYŠŠEJ KVALITE A BEZ-
PEČNOSTI  VYHOVIE VŠETKÝM 
POŽIADAVKÁM. REYNAERS 
INŠTITÚT V BELGICKU ZABEZ-
PEČUJE NAJVYŠŠIU KVALITU 
PRI NAJNÁROČNEJŠÍCH TESTO-
VACÍCH ŠTANDARDOCH. 

Hliníkové systémy
pre pasívne domy

Ug = 0,6 W/(m2K) už pri normovanom 
rozmere certifikovania štítkom Minergie
(Švajčiarsko) a špecifikom riešení oste-
nia. Pre tento systém odporúčame pou-
žiť sklá s váhou do 150 kg, preto radíme 
konzultovať s dodávateľom stavebných 
konštrukcií maximálne rozmery a typy 
skiel. Vzhľadom na stavebnú hĺbku rámu 
95 mm je potrebné dodržať odporúčanú 
maximálnu výšku dverí 2500 mm. Pra-
hové riešenia dverí sú štandardne rieše-
né ako pri najúspešnejšom systéme na 
trhu pre nízkoenergetické domy CS 86 
HI a ponúkajú najlepšie služby pre obyt-
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zvýšenú odolnosť a funkčnú trvácnosť. 
Doplnkový sortiment spĺňa normatívne 
požiadavky na bezbariérovosť i únikových 
či núdzových východov.

Investori si môžu vybrať aj zo širokej škály 
izolačných skiel s bežným prestupom tep-
la od Ug = 1.1 W/m2K až po izolačné troj-
sklá s požadovanou bezpečnosťou a  ko-
eficientom prestupu najčastejšie Ug = 0.5 
W/m2K. Tieto sklá však obvykle odporúča-
me pre pasívne domy, resp. nízkoenerge-

od CP 155 LS presvedčia svojou mno-
hostrannosťou: ako priehľadné priechody 
či decentné predelenia priestorov zvýraz-
ňujú interiér alebo vytvárajú priestranné 
prechody do exteriéru. Vybavenie, dizajn 
a technika sú pritom, samozrejme, na 
najvyššej úrovni a splňajú všetky želania. 
Vďaka extrémnej stabilite hliníka sú mož-
né konštrukcie so subtílnou pohľadovou 
šírkou a mimoriadne veľkou plochou za-
sklenia, nielen vo fixnej časti. Nový model
Minergie tak ponúka maximálnu transpa-
rentnosť, bezberiérovosť prahu a zapus-
tenosť obvodových rámov. Poskytuje tak 
neprekonané systémové vlastnosti pre 
zdvižno−posuvné systémy, ako napríklad 
odolnosť proti hnanému dažďu 600 Pa, 
odolnosť proti tlaku vetra 1200 Pa, maxi-
málna hrúbka zasklenia až do 63 mm, te-
pelná izolácia Ud od 1.0 W/m²K podľa nor-
movaného rozmeru, inovované izolačné 
pásky, EPDM tesnenia, dodatočná izolácia 
stredového profilu.

Z hľadiska izolačných vlastností výplne 
otvorov, odporúčame taký technický detail, 
ktorý najviac prekryje rám okna tepelnou 
izoláciou, čím zabezpečíme vyššie povrcho-
vé teploty na vnútornom styku rámovej 
konštrukcie a ostenia, a tým znížime rizi-
ko kondenzácie vodných pár. Odporúčame 
používať naše systémové materiály osade-
nia konštrukcie a detaily podľa najvyšších 
kritérií. Zaomietacie lišty plnia dilatačnú, 
ochrannú a estetickú funkciu z exteriéru 
aj interiéru. Nemenej dôležitým je aj detail 
zateplenia parapetu, aby sme zamedzili 
tepelnému mostu po celej dĺžke parapetu 
okna, bez aplikácie potrebnej hydroizolá-
cie a parozábrany nie je možné dané požia-
davky na pasívne domy prakticky dosiah-
nuť. Pri dverách odporúčame bezbariérový 
prah s aplikáciou prerušeného tepelného 
mosta systémovým prvkom, ktorý ne-
kompromisne tesní a odoláva hmotnos-
ti úživateľa. Viac informácií nájdete na 
www.katalogprearchitektov.sk.

Ing. Igor Dúbravec

Foto: Reynaers Systems

né budovy a objekty, vzťahujúce sa na bu-
dúci štandard energetickej úspornosti.

Neustále dôležitejšiu úlohu pri novostav-
bách a rekonštrukciách obytných budov 
a objektov hrajú energetická úspornosť 
a tepelnoizolačné vlastnosti. S novou 
sériou CS 104 kladie Reynaers nový níz-
koenergetický a systémový štandard pre 
hliníkové dvere. Rozšírené izolačné po-
lia, nový princíp stredového tesnenia na 
krídle a ráme a špeciálne tesnenie na styku 
skla s rámom poskytujú neprekonané sys-
témové vlastnosti, ako napríklad odolnosť 
proti tlaku vetra 2000 Pa, odolnosť proti 
hnanému dažďu 900 Pa, ako aj hodnoty 
koeficientu Uf = 0,8 W/m²K. So zodpove-
dajúcim trojsklom alebo s výplňou pre-
krývajúcou rám krídla možno dosiahnuť 
nadštandard s vynikajúcou hodnotou pre 
dvere Ud < 0,8 W/m²K. Analogicky je mož-
né vyrobiť nadrozmerné dvere, zabezpečiť 

tické stavby s vhodným tepelným prestu-
pom aj rámovej alebo fasádnej hliníkovej 
konštrukcie, napr. CS 104 HI,  CS 86 HI,  
CP 155 LS Minergie a CW 50 HI, ktoré 
umožňujú zaskliť požadované šírky skiel 
napr. až do 74 mm. Bežným štandardom 
už je izolačné trojsklo s hodnotou Ug = 0,7 
W/m2K, doplnené protislnečnou ochran-
nou vrstvou alebo bezpečnosťou.

CP 155 LS Minergie – subtilné po-
suvné dvere jedinečné na trhu 
s certifikátom Minergie

Komfort je v srdci MINERGIE ® − pohod-
lie užívateľov žijúcich alebo pracujúcich  
v budove. Zdravá úroveň pohodlia je mož-
ná vďaka vysokokvalitnému oplášteniu 
budov a neustálej obnove vzduchu. Pre in-
vestora je najdoležitejšie docielenie kom-
fortu, jednoduchá údržba a izolácia domu.
Skladacie dvere CF 77 a posuvné dvere 
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Metodika výpočtu je predpísaná vo vy-
konávacej vyhláške k uvedenému zákonu  
a vychádza z presne špecifikovaných tech-
nických noriem (napr. STN EN 13790, 
STN EN 15603, STN EN 15316 a iných).  
V prípade, že sa použije pri výpočte softvér, 
musí byť garantovaná presnosť výsledku  
v súlade s referenčnými výpočtami v zmys-
le príslušných technických noriem. Nad 
dodržovaním zákonných úprav a aj tech-
nicky správnym prevedením energetické-
ho certifikátu drží kontrolnú ruku Štátna
energetická inšpekcia.

Energetická inšpekcia
Energetická inšpekcia spadá pod Minis-
terstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
a zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad 
dodržiavaním ustanovení zákona č. 555/
2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti 
budov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
To v praxi znamená kontrolu organizácií 
a úradov. Energetická inšpekcia kontroluje 
hlavne:
– stavebné úrady v priamom uplatnení  
 ECB pri kolaudácií budovy,
– stavebníkov, ktorí dodali ku kolaudácii  
 objednávku ECB, aby splnili lehotu a do- 
 dali dodatočne vypracovaný certifikát,
– investorov a majiteľov budov, či vlastnia  
 ECB,
– investorov a majiteľov budov, či vystavi- 
 li energetický štítok budovy (štítok vy- 
 stavený na viditeľnom mieste pri vstupe  
 do budovy),
– prenajímateľov priestorov v budove,  
 či sprístupnili ECB k nahliadnutiu ná- 
 jomcom, 
– odborne spôsobilé osoby a ich postupy  
 pri vydávaní energetického certifikátu  
 (zanedbanné obhliadky objektov, výpo- 
 čet ECB na základe podobnej budovy...)

Energetická 
certifikácia budov
V TRETEJ ČASTI ČLÁNKOV O ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCIÍ, BY 
SME VÁM RADI PRIBLÍŽILI POZADIE REALIZÁCIE ENERGETICKEJ 
CERTIFIKÁCIE BUDOV, KONTROLU KVALITY A ODBORNOSTI 
VYHOTOVOVANIA ENERGETICKÝCH CERTIFIKÁTOV BUDOV 
POMOCOU ENERGETICKEJ INŠPEKCIE. OBOZNÁMIME VÁS O PRÍ-
PADNÝCH POKUTÁCH PRE MAJITEĽOV BUDOV, ZAMESTNANCOV 
STAVEBNÝCH ÚRADOV,  KTORÍ IGNOROVALI ZÁKON 555/2005.

Pre každú spoločnosť vyhotovujúcu 
energetické certifikáty budov je po-
vinný mnohokrát opakovaný zákon 

č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodár-
nosti budov a vyhláška MVRR SR č. 311/
2009 Z. z. Niektoré ustanovenia upravil 
aj zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti 
pri používaní energie (o energetickej efek-
tívnosti) a príslušné technické normy ku 
každej zo štyroch profesií. Takzvané mies-
ta spotreby, ako sú vykurovanie, tepelná 
technika, vetranie, klimatizácia a osvetle-
nie. 
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POKUTY
Pokuta za nedodržanie ustanovení zákona 
555/2005 o energetickej hospodárnosti 
budov môže byť udelená rovnako fyzic-
kým a právnickym osobám, ktoré majú 
povinnosť objednať a zaplatiť vystavenie 
energetického certifikátu, ako aj odborne
spôsobilým osobám, ktoré sú viazané nor-
mami a metodikou výpočtu.

Právnické a fyzické osoby
Inšpekcia uloží podľa § 11 pokutu:
a) právnickej osobe, ktorá je vlastníkom 
veľkej budovy, v ktorej sídli orgán verej-
nej moci alebo právnická osoba poskytu-
júca služby veľkému počtu ľudí, pre ktoré 
ju ľudia často navštevujú, ak neumiestni 
energetický štítok na nápadnom, zreteľne 
viditeľnom mieste, prístupnom ľuďom, 
ktorí ju navštevujú,
b) alebo fyzickej osobe, ktorá je vlastníkom 
bytového domu, inej budovy na bývanie 
alebo nebytovej budovy a prenajíma v nej 
byty, miestnosti alebo nebytové priestory, 
ak:

1. neobstará energetický certifikát, hoci je
na to podľa zákona povinná,
2. neuschová energetický certifikát po celý
čas jeho platnosti,
3. neodovzdá platný energetický certifikát
novému vlastníkovi pri predaji budovy,
4. neodovzdá osvedčenú kópiu energetic-
kého certifikátu nájomcovi pri prenájme
budovy,
5. neumiestni energetický štítok v priesto-
re na mieste prístupnom nájomcom bytov, 
ubytovaným osobám alebo zamestnan-
com.

Odborne spôsobilé osoby 
vykonávajúce certifikáciu
Inšpekcia uloží podľa § 11 pokutu odborne 
spôsobilej osobe na energetickú certifiká-
ciu budov, ktorá vykonala energetickú cer-
tifikáciu v rozpore s ustanoveniami zákona
a technickými normami upravujúcimi vý-
počet, minimálne požiadavky alebo obsah 
a formu energetického certifikátu.

Výška pokuty
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada 
na závažnosť konania a na trvanie proti-
právneho stavu. Konanie o uložení poku-
ty možno začať do jedného roka odo dňa, 
keď sa inšpekcia dozvedela o konaní podľa 
§ 11 odseku 1, najneskôr do troch rokov 
odo dňa, keď k takému konaniu došlo. Vý-
nos pokút je príjmom štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky. Na priestupky a ich 
prejednávanie sa vzťahuje všeobecný pred-
pis o priestupkoch. Pokuta za nesplnenie 
ustanovení zákona o energetickej hospo-
dárnosti sa môže pohybovať od 700,- do 
1000,- eur. 

Budúcnosť ECB
Problematika energetickej certifikácie bu-
dov je veľmi často bagatelizovaná a podce-
ňovaná. Naša spoločnosť si užíva energiu 
z neobnoviteľných zdrojov, lebo je to na 
prvý pohľad jednoduchšie. Je jednoduch-
šie ohrievať vodu plynom, ako kúpiť dra-
hé solárne panely. Ale tieto zdroje sa raz 
minú a potom už nebude záležať na ich 
cene. Jednoducho nebudú. Preto vznika-
jú nástroje na kontrolu spotreby a medzi 
ne patrí aj energetická certifikácia. Všetci
veríme, že sa časom energetický certifikát
stane nielen „administratívnou príťažou”, 
ale aj prostriedkom na preukázanie spotre-
by energie. Veríme, že s tým budú spojené 
výhody pre tých, ktorí investovali pri stav-
be, aby získali podľa energetickej triedy 
zľavu na poplatky za energie a znížilo sa 
im daňové zaťaženie.

Záver
Týmto článkom by sme chceli upozor-
niť, že energetická hospodárnosť budov 
a s ňou spojená energetická certifikácia je
nástrojom na globálne znižovanie energe-
tických nárokov. Je zadefinovaná zákonom
a spolu s tým je spojený aj kontrolný orgán 
Štátna energetická inšpekcia. Táto začína 
čím ďalej dôraznejšie sledovať všetky pre-
šľapy proti zákonu, a preto odporúčame 
čitateľom, aby nebrali túto problematiku 
na ľahkú váhu.

Reko v spolupráci so spoločnosťou Delphia
Foto: archív redakcie, TDX



Technologická špička!
Ponuka kotvenia zatepľovacieho systému je 
obohatená o produkt na najvyššej technologic-
kej úrovni − Baumit Lepiacu kotvu 138. Tento 
inovatívny kotviaci prvok sa zaraďuje medzi le-
piace technológie používané v automobilovom 
priemysle či výstavbe kozmických lodí. Je do-
konale zviazaný s nosným podkladom. Tech-
nológia úplne eliminiuje problémy pri vŕtaní dier 
pre kotvy „naslepo“. Pri realizácii kontaktných 
zatepľovacích systémov Baumit sa dá použiť na 
podklad z betónu, plných alebo dierovaných te-
hál s maximálnou hrúbkou pôvodnej omietky 90 
mm. Baumit Lepiaca kotva 
138 umožňuje kotvenie za-
tepľovacieho systému aj do 
murovacích tvárnic vypĺňa-
ných betónom, ako i do 
nosnej vrstvy sendvičových 
obvodových panelov zo že-
lezobetónu.

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

Úspora a pohoda: Baumit open®

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

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

Úspora a kvalita: Baumit Star
Aj v prípadoch, kedy nie je nevyhnutné použiť 
zatepľovací paropriepustný kontaktný systém, 
netreba opúšťať najvyššiu kvalitu. Treba sa za-
merať na špičkový zatepľovací systém Baumit 
STAR s dlhou životnosťou, ktorý je založený na 
najnovších a kvalitných technológiách a materiá-
loch. Ak nie je potrebné použiť Baumit Nanopor 
omietku, je poruke silikónová či silikátová.

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

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

Kontaktné zatepľovacie systémy Baumit sa pri-
márne podieľajú na zlepšení tepelnej bilancie bu-
dovy a prispievajú aj k ďalším pozitívnym javom 
– zlepšujú vnútornú klímu, zabezpečujú podstat-
ne dlhšiu periódu opravy fasády a v neposled-
nom rade prispievajú k estetickému pôsobeniu 
domu v jeho prostredí. Vždy vedú k spokojnosti 
investora, ktorý sa rozhodol pre zateplenie kon-
taktným zatepľovacím systémom Baumit.

Baumit Lepiaca kotva sa osadzuje v rastri 40 x 40 cm, 6 ks 
na štvorcový meter.
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Myšlienky s budúcnosťou.



DOKONALÉ ZATEPLENIE

903 465 908

UŠETRITE AŽ

70%
NÁKLADOV NA VYKUROVANIE

PRI ZATEPLENÍ CHYTROU IZOLÁCIOU®

v zime hreje

v lete chladí

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
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Spotreba energií 
vždy pod kontrolou
ENERGIE SÚ DRAHÝM TOVAROM, KTORÝM JE POTREBNÉ ŠETRIŤ. DOMÁCNOSTI A SPOLOČNOSTI 
VYUŽÍVAJÚCE ENERGIE HOSPODÁRNE DOKÁŽU VYUŽIŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY EFEKTÍVNEJ-
ŠIE. ENERGIE, KTORÉ VYUŽÍVAME V KAŽDODENNOM ŽIVOTE, AKO SÚ TEPLO, VODA, ELEKTRIC-
KÁ ENERGIA ALEBO PLYN, JE MOŽNÉ ŠETRIŤ IBA POMOCOU PRIEBEŽNÝCH INFORMÁCIÍ O ICH 
SPOTREBE.
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Na základe týchto informácií je 
možné upraviť spotrebiteľské 
správanie a na spotrebe energií 

výrazne ušetriť a znížiť náklady spojené  
s užívaním bytu alebo iného priestoru. Sys-
tém heat2go je produktom dlhoročného 
vývoja a viac ako osemročných skúseností 
s realizáciou a prevádzkou systémov s diaľ-
kovým odpočtom spotrieb energií a pome-
rovým meraním vykurovacích nákladov. 
Užívatelia systému uprednostňujú najmä 
presné a bezproblémové zaznamenáva-
nie nameraných hodnôt bez prístupu do 
bytu alebo miestností budovy, ako aj mož-
nosť priebežného sledovania nameraných 
hodnôt, ktoré im umožňujú upraviť svoje 
správanie tak, aby bolo možné dosiahnuť 
úspory. Systém zjednodušuje a zefektív-
ňuje odpočítanie stavu energií a odhaľuje 
poruchy a neoprávnené manipulácie s me-
racími prístrojmi. Vyúčtovanie na základe 
skutočnej spotreby je v systéme vykonáva-
né dostatočne často na to, aby zákazníci 
mohli svoju spotrebu energie regulovať , 
a tak šetriť náklady. Meranie spotreby 
tepla v jednotlivých miestnostiach bytu 
užívateľa zabezpečujú mimoriadne citlivé 
pomerové rozdeľovače vykurovacích ná-
kladov s dvojsnímačovou technológiou, 
ktoré snímajú teplotu radiátora a zároveň 
aj teplotu miestnosti. Týmto technickým 
riešením sa dosahuje vysoká citlivosť, 
presnosť merania a zároveň sa zamedzí 
možnosti ovplyvňovania funkcie pomero-
vého rozdeľovača. 

Tieto aspekty robia zo systému heat2go 
najpresnejší a najkomfortnejší systém me-
rania spotrieb energií. 
Systém prináša užívateľom množstvo vý-
hod: 
• nepretržité online monitorovanie spot-
rieb energií;
• priebežná kontrola funkčnosti merania 
spotreby energií a upozorňovanie na mož-
né chyby a poruchy;
• kontrola svojej spotreby bez potreby 
vstupu do bytu;
• zákazník sleduje spotrebu priamo na svo-
jom PC;
• jednoduchá kontrola odpočtov v rozúč-
tovaní nákladov na byt aj pred obdobím 
rozúčtovania;
• prehľadné grafické vyjadrenie spotrieb
jednotlivých mesiacov pre každú vykuro-
vanú miestnosť;
• porovnanie spotreby energií s predchá-
dzajúcim vykurovacím obdobím;
• presné meranie a zaznamenávanie spot-
rieb tepla, teplej a studenej vody, elektriny 
alebo plynu; 
• všetky dáta sú prehľadne a presne zobra-
zené v podobe detailného rozúčtovania, 
ktoré umožňuje vytvoriť opatrenia pre 
šetrenie energií.
Vďaka bezdrôtovému prenosu údajov  
z prístrojov heat2go Comfort sú údaje  
o spotrebe prenášané automaticky a bez 
potreby prístupu do bytu alebo miestnos-
ti. Prístroje sú bezúdržbové a automaticky 
funkčné počas obdobia desať rokov. Sys-
tém je modulárny a je ho možné rozšíriť 
o meradlá ďalších druhov energií, ako je 
elektrická energia, plyn, meranie tepla na 
päte domu, meranie teplej a studenej vody 
alebo špeciálne meracie zariadenia. Konfi-
guráciu systému je tak možné prispôsobiť 
na mieru podľa želania zákazníka. Údaje 
zo systému môže zákazník využiť ako pl-
nohodnotný report spotreby jednotlivých 
druhov energií alebo ako ročné vyúčtova-
nie spotrieb energií. Vďaka spoľahlivému 
odčítaniu údajov systém dosahuje spra-
vodlivejšie a presnejšie rozúčtovanie bez 
chýb a manipulácií s nameranými hodno-
tami v prehľadnej grafickej podobe.

JEDNODUCHO, RÝCHLO  
A SPOĽAHLIVO

Jednoduchý, rýchly a spoľahlivý. Tieto 
tri atribúty najlepšie vystihujú systém  
heat2go. Pomerové rozdeľovače sa odčí-
tajú automaticky, v maximálnom pohodlí  
a bez prístupu do vykurovanej miestnos-
ti alebo celého bytu. Systémom môžu 
byť vybavené budovy akejkoľvek veľkosti  
a jeho konfiguráciu je možné dopĺňať aj po
prvotnej inštalácii. Pokrokový a moderný 
systém je výhodou najmä pre zákazníkov, 
vlastníkov a užívateľov bytov a užívateľov 
nebytových priestorov, ktorým poskytu-
je prehľad o spotrebovaných energiách 
v podobe grafického rozúčtovania. Toto
obsahuje plnohodnotné informácie, ktoré 
umožňujú meniť spotrebiteľské návyky,  
a tak dosahovať výrazné úspory pri spotre-
be tepla, vody, plynu alebo elektrickej ener-
gie. Väčšie množstvo sledovaných veličín 
umožňuje vytvoriť plnohodnotný manaž-
ment spotrieb a energetickej náročnosti 
budovy a šetriť tak náklady nielen za vyku-
rovanie, ale aj za spotrebu teplej a studenej 
vody, plynu alebo elektrickej energie. Vďa-
ka systému heat2go sú minulosťou vstupy 
do bytov alebo presne stanovené termíny 
odpočtov. Údaje o spotrebe sú vždy presné  
a ich automatický bezdrôtový zber vyluču-
je chybu ľudského faktora. Všetky prístroje 
sú chránené proti neautorizovanému zá-
sahu, demontáži alebo ovplyvňovaniu me-
rania a na všetky podobné pokusy systém 
automaticky upozorní. Vďaka riadeniu 
výkonu vysielania je systém pre ľudí ab-
solútne bezpečný a nezávadný. Výstup na-
meraných údajov je prehľadný a vytvorený 
na základe požiadaviek od zákazníkov.  
Heat2go prináša najmodernejšiu techno-
lógiu kontroly spotrieb energií.

Reko v spolupráci so spoločnosťou 

ESM-YZAMER

Foto: ESM-YZAMER



www.immergas.sk

Záruka 5 rokov
na kondenzačné kotly!
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NA SLOVENSKOM TRHU SA OD JÚLA 2011 ROZŠÍRILA PONUKA 
RENOMOVANEJ ZNAČKY WOLF O TEPELNÉ ČERPADLÁ 
S VYNIKAJÚCIMI PARAMETRAMI, KTORÉ ZÍSKAVAJÚ AŽ 80% 
TEPELNEJ ENERGIE ZDARMA Z OBNOVITEĽNEJ ENERGIE OKOLIA 
A ODOVZDÁVAJÚ JU VYKUROVACIEMU SYSTÉMU. 

Tepelné čerpadlá 
s vysokou efektivitou

Pokiaľ hľadáte tepelné čerpadlo, tak 
pri jeho výbere by ste si mali všímať 
hodnotu COP, ktorá určuje ener-

getický výkon zariadenia. Je to pomer 
získaného vykurovacieho výkonu a elek-
trického príkonu tepelného čerpadla. 
Čím je výkonový koeficient vyšší, tým je
prevádzka tepelného čerpadla efektívnej-
šia. Tepelné čerpadlá Wolf soľanka/voda 
majú výkonový koeficient s hodnotou až
4,7. Znamená to, že z jedného kW elek-
trickej energie potrebného na pohon 
čerpadla získame 4,7 kW vykurovacieho 
výkonu. Rozdiel 3,7 kW tvorí prečerpané 
teplo z okolitého prostredia. Vysoká efek-
tivita týchto tepelných čerpadiel dokáže 
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pokryť potrebu tepla pre celý dom, takže 
nie je potrebný žiadny ďalší zdroj tepla.  
Konštruktéri nenechali nič na náhodu  
a tepelné čerpadlá vzduch/voda s výkonom 
od 8 do 14 kW a soľanka/voda s výkonom 
od 6 do 16 kW sú k dispozícii celkovo v 13 
variantoch. Vďaka kompaktným rozme-
rom a variabilite ich uloženia sa nestrácajú 
hodnotné obytné priestory na vytvorenie 
kotolní a skladov paliva, a nemusí sa inšta-
lovať komín alebo spalinový systém.

Ovládanie je užívateľsky nenáročné a veľ-
mi prehľadné, tepelné čerpadlo je dodáva-
né so zabudovaným manažérom WPM_1 
s pripraveným konektorovým pripojením 
a s ovládacím modulom BM na ekviter-
mické riadenie vykurovania a ohrevu pit-
nej vody. Taktiež umožňuje bezproblémo-
vé pripojenie ďalších zdrojov energií, napr. 
solárneho systému alebo kondenzačného 
kotla, ak sa záujemca rozhodne o bivalent-
ný ohrev vody.

Tepelné čerpadlá vzduch/voda

Tepelné čerpadlá Wolf – BWL-1 vzduch/
voda predstavujú najjednoduchšiu alter-
natívu, pretože vzduch ako zdroj tepla je 
dostupný všade. Tepelné čerpadlo funguje 
aj pri nízkych teplotách (max. -25°C), na-
príklad ak je teplota vzduchu -10°C. Aj vte-
dy ohreje vzduch s teplotou -10°C primár-
nu stranu tepelného čerpadla a vyfukuje 
naspäť vzduch ochladený na -18°C.

Výhoda tepelných čerpadiel BWL-1 
vzduch/voda je v tom, že majú hlukovo 
izolovaný  plášť a možno ich nainštalovať 
aj do vonkajších priestorov. Vnútorná in-
štalácia je spojená s napojením vzducho-
vých kanálov na nasávanie a odvod vzdu-

chu. Vďaka pripojeniu odvodu na ľavej aj 
pravej strane možno tepelné čerpadlo na-
inštalovať i do kúta miestnosti. Každý oce-
ní veľmi tichú prevádzku vďaka kompreso-
ru s dvojitým prerušením prenosu vibrácií 
a hlukovo izolovaným plášťom. Vykurova-
cí výkon je 8, 10 alebo 12 kW. Maximál-
na teplota vykurovacej vody, ktorú tieto 
tepelné čerpadlá vedia zabezpečiť, je 63°C 
a minimálna teplota vonkajšieho vzduchu 
môže byť až -25°C. Takéto tepelné čerpa-
dlo teda bez problémov môžete použiť aj 
pri rekonštrukcii starých objektov, ktoré 
sa vykurujú radiátormi.

Tepelné čerpadlá soľanka/voda

Tepelné čerpadlá Wolf – BWS-1 soľanka/
voda využívajú energiu zeme pomocou 
zemných kolektorov ako aj hlbinných vr-
tov. Maximálna teplota vykurovacej vody, 
ktorú tieto tepelné čerpadlá vedia zabez-
pečiť, je 63°C a dokážu efektívne pracovať 
až do teploty soľanky -5°C. BWS-1 soľan-
ka/voda je určené do vnútorných priesto-
rov, preto má kompaktné rozmery a všet-
ky dôležité časti sú prístupné spredu. Majú 
veľmi tichú prevádzku vďaka kompresoru 
s dvojitým prerušením prenosu vibrácií 
a hlukovo izolovaným plášťom. Tepelné 
čerpadlo je vybavené úspornými obehový-
mi čerpadlami triedy A do vykurovacieho 

okruhu a do okruhu soľanky, ako aj integ-
rovaným meračom tepla (s osvedčením ne-
meckého spolkového úradu BAFA). Vďaka 
manažérovi tepelného čerpadla WPM-1, 
ktorým je tepelné čerpadlo vybavené, sa 
zaručuje jednoduché ovládanie. 

Kvalita a hospodárnosť 

V prospech renomovanej nemeckej značky 
Wolf hovorí spokojnosť užívateľov, preto-
že všetky systémy sa vyznačujú vysokou 
variabilitou, dajú sa jednoducho pripojiť 
a hlavne sú ekonomicky veľmi úsporné. 
Tým zákazníkom, ktorým nie je ľahostaj-
ná ochrana životného prostredia, sa po-
núka kombinácia tepelného čerpadla Wolf  
a solárneho systému Wolf, resp. komfort-
ného vetrania obytných priestorov CWL. 
Výrobky tejto renomovanej nemeckej 
značky predstavujú ideálnu kombináciu 
riešenia ohrevu vody, vykurovania a vet-
rania.
 
Reko v spolupráci s KKH

Foto: Wolf 
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Podlahové kúrenie s výškou 
iba 3cm bez potreby betónovania 
a mokrých procesov 

Dizajnové radiátory 
(podlahové, lavičkové, keramické) 
Patentované riešenia podlaho-
vých konvektorov s ventilátorom 
(aj s funkciou chladenie)

Brnianska 2, Trenčín 911 01, 
kancelária: 032 74 30761, 
tech. podpora: 0903 200 854, 
západ: 0910 540 284, 
východ: 0911 540 284
licon@licon.sk,  www.licon.sk

Elegancia a vysoká 
účinnosť vykurovania.

Tomuto spojeniu 
neodoláte.

Fenix Slovensko
Iliašská cesta 86

974 05 Banská Bystrica
www.fenix.sk



VZDUCH JE VŠADE OKOLO NÁS, TAK PREČO HO NEVYUŽIŤ?! 
TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH/VODA ZNAČKY STIEBEL ELTRON 
MAJÚ PRACOVNÝ ROZSAH OD -20°C DO + 40°C. Z HĽADISKA 
KLÍMY VYKUROVACEJ SÚSTAVY V SR JE POČET DNÍ S EXTRÉM-
NE NÍZKOU VONKAJŠOU TEPLOTOU MALÝ A NEMÁ NA CELKO-
VÚ SPOTREBU ENERGIE VÝZNAMNÝ VPLYV. VĎAKA KOMPAKT-
NÉMU PREVEDENIU PRÍSTROJA JE KAŽDÉ TEPELNÉ ČERPADLO 
VZDUCH/VODA NENÁROČNÉ NA MONTÁŽ A JEHO OBSTARA-
NIE VYJDE LACNEJŠIE, AKO JE TO PRI INÝCH SYSTÉMOCH.

Tepelné čerpadlá 
vzduch/voda 

1

54

Vonkajší vzduch je neobmedzený 
a bez ďalších investícií najdostup-
nejší zdroj tepla pre tepelné čer-

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

Pomocou tepelného výmenníka na strane 
vzduchu (výparníka) je vonkajšiemu vzdu-
chu v rozmedzí teplôt od +40°C do -20°C 
odnímané teplo. V dôsledku pridania elek-
trickej energie (kompresor) sa vykurovacia 
voda v tepelnom výmenníku na strane 
vody (kondenzátora) ohrieva podľa nasta-
venej regulácie na teplotu až +60°C. Pri tep-
lote vzduchu nižšej než cca +7°C sa vzduš-
ná vlhkosť zráža v podobe námrazy na 
lamelách výparníka. Takto vytvorená ľado-
vá vrstva sa automaticky odmrazí a voda, 
ktorá pritom vznikne, je zachytená vo vani 
pre zber kondenzátu a hadicou odvedená 
preč. Aby však proces odmrazovania mo-
hol prebehnúť, vypne sa ventilátor a je za-
pnutý reverzibilný chod. Energia potrebná 
pre rozmrazovanie je veľmi lacno získaná 
už z vyrobeného tepla z vykurovacej sústa-
vy. Po ukončení fázy odmrazovania sa te-
pelné čerpadlo automaticky prepne naspäť 
do režimu vykurovania. Odmrazovanie je 
spínané podľa potreby (nie časovo). Tento 
proces môže prebiehať aj niekoľkokrát za 
deň s priemernou dĺžkou 90 sekúnd. Čím 
nižšia je požadovaná teplota vykurovacej 
sústavy, tým vyšší je vykurovací faktor 
(účinnosť) tepelného čerpadla. Preto je 
systém odporúčaný hlavne pre nízkotep-
lotné alebo podlahové vykurovanie. 
Toto tepelné čerpadlo je možné inštalovať 
ako vo vnútri objektu, tak aj vonku. S jeho 
robustným plášťom a špeciálnym krytom 
pre vonkajšiu inštaláciu je tepelné čerpa-
dlo WPL schopné perfektne pracovať aj pri 
umiestnení v záhrade alebo na dvore. 
Tepelné čerpadlo WPL je také tiché, že ho 
počas prevádzky takmer nepočuť. Vďaka 
kompaktnému prevedeniu s hermeticky 

uzatvoreným chladiacim okruhom nie je 
pri inštalácii potrebná žiadna práca chla-
diara. Pri vonkajšej inštalácii sa celé te-
pelné čerpadlo umiestni mimo objektu 
a obvodovou stenou je vedený len prívod 
elektrickej energie k čerpadlu a potrubie 
s vykurovacou vodou.
V kotolni sa vykurovacia voda rozdelí na 
dva okruhy, pričom jeden sa stará o pred-
nostný ohrev teplej vody a druhý sa sta-
rá o vykurovanie objektu. Pri rodinnom 
dome je vonkajšia inštalácia perfektný 
spôsob, ako prestavať vašu starú kotolňu 
a získať tým ďalší obytný priestor.
Pri vnútornej inštalácii je celé tepelné čer-
padlo umiestnené v kotolni a k tepelnému 
čerpadlu sa vonkajší vzduch privádza po-
mocou vzduchových hadíc. Na fasáde sú 
potom len vonkajšie mriežky, ktorými sa 
nasáva a vyfukuje vonkajší vzduch.Všetky 
vzduchové tepelné čerpadlá majú zabudo-
vaný elektrokotol pre prípad, že by vonkaj-
šia teplota dlhodobo klesala pod teplotu 
-20°C. Tento elektrokotol môže slúžiť aj 
ako doplnkový zdroj pre prípad poruchy, 
alebo pri extrémne vysokej potrebe tepla.
O chod tepelného čerpadla sa vždy stará 
ekvitermná regulácia WPM II. Táto regulá-
cia v základnej verzii riadi chod tepelného 
čerpadla, ohrev teplej vody, ekvitermné 
okruhy do radiátorov a podlahového vy-
kurovania. Regulácia má komfortný adap-
tívny režim prípravy teplej vody a okrem 
základnej ekvitermnej regulácie má zabu-
dované aj parametre pre presné zadanie 
akumulačnej schopnosti budovy. Tieto 
parametre sú veľmi dôležité pre správne 
nastavenie ekvitermnej krivky, aby nedo-
chádzalo k prekurovaniu objektu s ohľa-
dom na maximálnu ekonomickosť systé-
mu vykurovania.

Základnú reguláciu je možné rozšíriť 
o bazénové moduly a izbové termostaty. 
V tomto smere sa má nemecký výrobca 
Stiebel Eltron čím chváliť. 
Tepelné čerpadlá dokážu aj chladiť. Vďa-
ka presnému meraniu vlhkosti a teploty 
vzduchu v miestnosti pomocou snímačov 
teploty a relatívnej vlhkosti FEK je mož-
né presne určiť rosný bod a vďaka tejto 
znalosti presne nastaviť chladiacu krivku 
tak, aby sa aj existujúce podlahové alebo 
kapilárne vykurovanie mohlo použiť aj 
na komfortné chladenie objektu. Tepel-
né čerpadlá vzduch/voda s reverzibilným 
chodom majú označenie WPL cool. Ich 
pracovný rozsah je -20°C až +40°C.
V prípade, že nie je možnosť inštalovať 
tepelné čerpadlá vo vnútri objektov, tak 
možno inštaláciu previesť na vonkajšie 
prevedenie na vlastnom pozemku alebo na 
streche bytového domu. Pre bytové domy 
a športové relaxačné komplexy má Stiebel 
Eltron mnoho typových riešení a je pripra-
vený vám pomôcť tak s návrhom, ako aj so 
samotnou realizáciou vrátane rekuperácie 
tepla z vetracieho vzduchu. 

Redakcia v spolupráci so Stiebel Eltron

Foto: Stiebel Eltron

1  Tepelné čerpadlá WPC zem/voda značky 

Stiebel Eltron su kompaktné prístroje pre vnú- 

tornú inštaláciu s integrovaným zásobníkom 

vody 240 l, usporným obehovým čerpadlom 

triedy A na strane vykurovacieho ako aj primár-

neho okruhu, s integrovaným elektrokotlom 

pre monoenergetickú prevádzku a ochranu 

proti legionelám a integrovaným meračom 

tepla a elektromerom. Regulácia tepelného 

čerpadla je osadená na čelnom paneli. Výkony 

daných čerpadiel sa pohybujú od 5,92 kW 

až do 12,83 kW pri B0/W35 a dosahujú COP 

hodnoty podľa EN 14511 až 4,54. Maximálna 

výstupná teplota je 60 °C.

2 Tepelné čerpadlá WPL vzduch/voda značky 

Stiebel Eltron dokážu vykurovať aj chladiť  

a stihnú pripraviť aj teplú vodu. Môžu byť vo 

vonkajšom ale aj vnútornom prevedení, podľa 

vašich požiadaviek. Pracujú pri teplotách von-

kajšieho vzduchu od +40 do –20 °C. Majú za-

budovaný elektrokotol ako záložný zdroj tepla. 

Dokážu ohriať vykurovaciu vodu až na 75 °C, 

vykurovací výkon pri A2/W35 pre jednotlivé 

typy sa pohybuje medzi 6,55 až 29,92 kW.

2
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Už od výroby je v kompaktnom 
priestore kotla namontované 
všetko, čo potrebuje vaše vykuro-

vanie − od poistného ventilu až po vysoko-
účinné obehové čerpadlo. Vďaka tomu je 
obsluha aj montáž jednoduchšia, pretože 
k jednotlivým komponentom je dobrý prí-
stup.

Maximálne využitie
Logamax plus GB172 prekvapuje svojimi 
normovanými stupňami využitia až 109%. 
Myslelo sa však aj na spotrebu elektrickej 
energie, ktorá sa výrazne znížila vďaka 
inovatívnym riešeniam.

Dôsledná úspora energie
Energetická bilancia je presvedčivá. Ten-
to kotol energiu spotrebováva, iba keď je 
to potrebné. Modulačný horák sa stará 
o to, aby bolo možné prispôsobiť vyku-
rovací výkon v rozsahu od 21 do 100%. 
Ešte lepšou správou však je, že sériovo za-
budované vysokoúčinné obehové čerpadlo 
energetickej triedy A a nový digitálny zá-
kladný regulátor kotla (BC25) potrebujú 
veľmi málo elektrickej energie a znižujú 
tak prevádzkové náklady.

nia perfektný partner v prípade, keď ide 
napr. o využívanie slnečnej energie. Širo-
ký sortiment zásobníkov TÚV umožňuje 
pokryť každú potrebu teplej vody a ako 
ilustruje obrázok, je podľa typu možné ich 
zavesenie na stenu aj montáž pod kotol.

Reko z materiálov spoločnosti Buderus

Foto: Buderus a archív redakcie

Malý kotol 
s veľkou úsporou V DNEŠNEJ DOBE SA SO ZVYŠOVA-

NÍM CIEN VYKUROVANIA ČASTO 
RIEŠI OTÁZKA ÚSPOR A VYŽADUJE 
SI TO NOVÝ PRÍSTUP AJ K VÝBERU 
VYKUROVACEJ SÚSTAVY. KONDEN-
ZAČNÁ TECHNIKA OD SPOLOČ-
NOSTI BUDERUS SA OSVEDČILA UŽ 
MILIÓNKRÁT A V PRÍPADE KOTLA 
LOGAMAX PLUS GB172 SA DÁ 
SPOĽAHNÚŤ NA KVALITNÉ A MO-
DERNÉ RIEŠENIA. 

Regulácia pre každého
Ovládacia jednotka RC35 ponúka vysoký 
komfort ovládania, displej komunikuje 
zrozumiteľným textom a jednotka zvládne 
reguláciu aj najzložitejšieho vykurovacieho 
systému vášho rodinného domu.

Systémové myslenie sa vypláca
Kombinovať, rozširovať, modernizovať −  
s výrobkom Buderus pre vás nebude nič 
nemožné. Logamax plus GB172 je vďaka 
svojim rôznorodým možnostiam pripoje-

Logamax plus GB172-24K

Logamax plus GB172 so zásobníkom Logalux 
65W vedľa seba



Nový úsporný 
systém pre váš domov
Načerpajte silu na celý deň
s elektroakumulačným kotlom ELAK.
Využite nový úsporný systém vykurovania. 

Podporuje:

www. elak.sk
zákaznícka linka: +421 905 797 916
technická podpora: info@elak.sk
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Výrobcovia vykurovacej techniky 
využívajú nízke energetické straty 
stavebných objektov a pri lacnom 

nočnom elektrickom prúde zužitkúvajú 
akumulačné schopnosti vody a konštruk-
cií budov. Pozitívnou vlastnosťou aku-
mulačného spôsobu kúrenia je využitie 
maximálnej účinnosti vykurovacích telies 
a nenáročná regulácia. Zmiešané zdroje 
tepelnej energie (elektrické špirály, teplo-
vodný krb, pec na pevné palivo, solárny 
systém) sú zárukou ekonomickej výroby 
tepla.

Súčasťou vývoja a výroby elektrických aku-
mulačných kotlov je aj štatistické sledova-
nie nutných príkonov a spotreby v jednot-
livých mesiacoch roka. 

Dva referenčné domy, ktoré výrobca pre-
vádzkuje s kotlami ELAK, sú štatisticky 
sledované. Prvý z referenčných domov bol 
v prvom roku bez konečnej vonkajšej izo-
lácie. Spotreba elektrickej energie za rok 

Elektrické kúrenie 
ekologicky, lacno a komfortne
ELEKTRICKÉ AKUMULAČNÉ KÚRENIE JE HITOM NAŠICH 
DOMÁCNOSTÍ A DOMOV. MOŽNOSŤ HYBRIDNÉHO SPÔSOBU 
KÚRENIA PONÚKA VYUŽITIE VIACERÝCH  ZDROJOV TEPLA 
A USKLADNENIE TZV. NADPRODUKCIE.  PODLAHOVÉ KÚRENIE 
A AKUMULÁCIA TEPLA V KONŠTRUKCII BUDOVY ZVYŠUJE 
AKUMULAČNÚ SCHOPNOSŤ CELÉHO SYSTÉMU VYKUROVANIA 
A POMÁHA VYUŽÍVAŤ AKU SADZBY  SSE A.S.

zastala na sume 1436 eur. Tento výsledok 
bol oproti štandardným domom rovnakej 
kategórie nižší o 1000 eur.

Druhý referenčný dom bol pred zimnou 
sezónou dokončený, zateplený a obývaný 
od novembra 2010. Základné technické 
charakteristiky sledovaného rodinného 
domu sú: tepelné straty objektu 5000 W, 
inštalovaný elektrický akumulačný kotol 
ELAK 1500 SH, 150-litrový kombinova-
ný bojler, 130 m2 podlahového kúrenia, 
6 m2 solárnych panelov a teplovodný krb 
s výkonom 24 kW. V teplovodnom krbe 
bolo zakúrené v priemere dve až tri hodi-
ny denne a teplota teplonosného média  
v kotle nepresiahla teplotu 60 °C. V hod-
notách maximálnej teploty vidieť dosta-
točnú rezervu elektrického akumulačného 
kotla ELAK. 

systému, ktorý sa v letnom období využí-
val naplno na prípravu TÚV.

Pri porovnaní akumulačného kúrenia  
s priamovýhrevným kúrením je jednoznač-
ne výhodné akumulačné kúrenie. Úspora 
na platbách za elektrickú energiu je v prie-
mere od 20 do 40 %. 

Pre zvýraznenie jednotlivých druhov odbe-
ru boli poplatky v grafoch farebne odlíšené 
– mesačný poplatok (modrá farba), nákla-
dy na kúrenie (červená farba), platba za 
odber domácnosti (žltá farba). Štatisticky 
zaujímavým obdobím bol klimaticky pod-
priemerný mesiac november 2010, napro-
ti tomu december 2010 bol studený. Mier-
ny skok v mesiaci január bol spôsobený 
zvýšením cien elektrickej energie. Marec 
bol slnečný a dominantné postavenie na 
ohrev teplonosného média prevzal solárny 
systém. Počas prvých jarných mesiacov sa 
objekt temperoval s prispením solárneho 

Pri porovnaní s plynovým kúrením mu- 
síme brať do úvahy investičné náklady – 
výstavba komína, prípojky a pravidelné 
ročné prehliadky plynových spotrebičov 
zaťažujú investora a v konečnom dôsledku 
zvyšujú cenu tepla. Poplatky za odberné 
miesto sú aj v prípade priamovýhrevného 
kúrenia určujúcim parametrom pri hod- 
notení ekonomiky. Pri porovnávaní okam-
žitých nákladov v jednotlivých mesiacoch 
je vykurovanie plynom (žltá krivka) v po-
rovnaní s priamovýhrevným kúrením (čer- 
vená krivka) výrazne úspornejším rieše-
ním.

Akumulačné elektrické kúrenie prináša vý-
razne nové prvky a rozširuje možnosti. Zá-
leží na prevádzkovateľovi, ktorým smerom 
sa vyberie a ako využije možnosti akumu-
lačného vykurovacieho systému.

Soňa Hrúziková

Foto: Drevokov Krupina, TDX a archív redakcie



Tešte sa s nami aj naďalej
Akciové solárne a kotlové zostavy Wolf a zostavy podlahového 
vykurovania s rúrkami gabotherm

Solárne zostavy Wolf

od 1 939 € s DPH

Kotlové zostavy Wolf

od 1 399 € s DPH

Zostavy podlahového
vykurovania gabotherm

od 1 379 € s DPH

so sfúknutými cenami

aj v lete*

K K H, spol. s r.o.
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
tel: 02/4820 0802, e-mail: kkh@kkh.sk
www.kkh.sk

* akcia platí do odvolania
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Ak sa už rozhodnete do projektovej 
dokumentácie krbové kachle alebo 
vložku zahrnúť, je potrebné vedieť 

niekoľko základných skutočností. Na zá-
klade určitých kritérií si treba ohrievače 
rozdeliť podľa:

1. DRUHU PALIVA − fosílne, biomasa,  
 plyn a iné palivá,
2. MOBILITY − prenosné a neprenosné  
 (pevne spojené s budovou),
3. ŤAHU − ťahové, neťahové,
4. PRENOSU TEPLA − teplovzdušné  
 (konvenčné), akumulačné, teplovodné,  
 kombinované,
5. KONŠTRUKCIE OHNISKA − roštové,  
 bezroštové, bezroštové s upraveným  
 vedením spaľovacieho vzduchu, dvoj- 
 komorové,

V SÚČASNEJ DOBE SA ČORAZ 
ČASTEJŠIE STRETÁVAME  
S FENOMÉNOM, KEDY SA 
STÁVAJÚ HLAVNÝM ZDROJOM 
VYKUROVANIA RODINNÉHO 
DOMU PRÁVE KRBOVÉ KACHLE 
ALEBO KRBOVÁ VLOŽKA. LEN 
MÁLOKTO VO SVOJOM DOME 
NEZATÚŽI PO PRÍJEMNÝCH 
POCITOCH, KTORÉ VYVOLÁVAJÚ 
PRASKAJÚCE POLIENKA V KRBE. 
NO ĽUDIA SI TENTO „LUXUS“ 
DOPRAJÚ AJ PRETO, ŽE TEPELNÉ 
STRATY DOSAHUJÚ OVEĽA NIŽŠIE 
HODNOTY, AKO BOLO TOMU 
KEDYSI. 

Vykurovanie 
krbovými 
kachľami 

a vložkami
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Teplovodné krbové vložky  
a krbové kachle
Teplo vznikajúce horením paliva v kach- 
liach je odovzdávané teplonosnému médiu 
− najčastejšie vode. Tá ho potom distribu-
uje do ďalších častí vykurovaného objektu. 
Ideálnym doplnkom teplovodných krbo-
vých kachlí je v dnešnej dobe akumulačná 
nádrž, ktorá dovoľuje ukladať okamžité 
výkonové prebytky pre neskoršie využitie. 
Pri nevhodnej kombinácii malej miestnos-
ti a vykurovacieho telesa, ktoré odovzdáva 
príliš veľký výkon do svojho okolia, bude 
dochádzať k prekurovaniu miestnosti,  
v ktorej krb stojí, a naopak miestnosti 
vykurované vykurovacím médiom budú 
chladné. Opačný prípad nebýva taký častý, 
obyvatelia domov si vždy sťažujú na stu-
dené radiátory v ďalších miestnostiach, 
nikdy nie na výhrevnosť krbu. Je teda 
dôležité môcť sa na parametre podielu vý-
konu voda − okolie uvádzané výrobcom 
spoľahnúť.

Lucia Straňáková 

Foto:  Romotop

6.  AKUMULÁCIE − ľahké, poloťažké,  
 ťažké, priamovýhrevné,
7. FUNKCIE − účelové vykurovacie telesá,  
 (pece na pizzu, chlieb, údiarne,) sporá- 
 ky, kachle, krby.

Krby môžeme rozdeliť na :

Teplovzdušné (konvekčné) 
krbové vložky a krbové kachle 
U teplovzdušných (konvekčných) krbo-
vých vložiek a kachlí je teplo distribuova-
né vzduchom prúdiacim okolo vonkajšie-
ho plášťa pece (konvekciou). Spotrebiče 
využívajúce konvekciu sú na tento účel 
navrhnuté a predpokladá sa u nich istá 
miera ochladzovania korpusu prúdiacim 
vzduchom. Väčšinou ju preto nemožno 
použiť napríklad v  ťažších akumulačných 
obstavbách.
V prípade použitia krbových vložiek mož-
no využiť teplovzdušné rozvody umožňu-
júce distribúciu teplého vzduchu do iných 
miestností. 

Sálavé (akumulačné) kachle
Základným princípom akumulačných 
pecí a vložiek je ukladanie tepla do masy 

materiálu s vysokou akumulačnou schop-
nosťou. Doba sálania je potom závislá na 
hmotnosti materiálu použitého na stavbe  
a  môže sa pohybovať v rozmedzí niekoľ- 
kých hodín. Kachle tak rozdeľujeme na ľah-
ké, poloťažké a ťažké. Podľa hrúbky výmu-
rovky sa líši aj povrchová teplota obstavby. 
Ak teda máme ťažkú   stavbu, bude povrcho-
vá teplota vykurovacieho telesa okolo 50 °C  
a výkon 0,68 kW/m2. Povrch kachlí potom 
vyžaruje do svojho okolia elektromagne-
tické vlnenie, ktoré sa pri pohltení okolitý-
mi predmetmi premieňa na teplo. Ide pre 
nás o prirodzený spôsob ohrevu podobný 
slnečným lúčom. 



Kozubová pec ROMOTOP – teplo rodinnej pohody

ROMOTOP spol. s r. o. – český výrobca kvalitných kozubových pecí
Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, tel.: +420 556 770 975, e-mail: info@romotop.cz

www.romotop.sk

� veľký účinok spaľovania
� exkluzívny dizajn
� vysoké úspory

� exkluzívny dizajn určujúci európsky trend
�  keramika s desiatkami farebných kombinácií
� obklady z prírodného kameňa

�  špičková kvalita spracovania 

a designu 
� záruka predného českého výrobcu

Kozubové vložky ROMOTOP
�  kozubové vložky akumulačné, 

konvekčné, teplovzdušné a teplovodné

� vysoká účinnosť a kvalita spaľovania
� automatická regulácia horenia

� špičková kvalita spracovania a designu
� záruka predného českého výrobcu

Romotop od roku 1992 významne ovplyvňuje trh s krbovými kachľami a krbovými vložkami nielen v Českej republike, ale aj v Európe. Kvalitu 
produktov značky Romotop zaručuje špičková technológia spracovania na plne robotizovaných linkách dnes jedného z najmodernejších 
výrobných závodov v Európe.



Plus pri vykurovaní

(+) PRVÉ SKUTOČNÉ 4 kW KACHLE

- výkon 2-4 kW
- terciálne spaľovanie
- externý prívod vzduchu
- vysoká účinnosť 80 %
- injekčný prívod vzduchu - špeciálna konštrukcia prívodu
  terciálneho vzduchu 

SALERNO
(+) Prvé skutočné kachle,
- ideálne pre nízkoenergetické    
  domy

LIVORNO
Krbové kachle obložené pieskovcom

TREVISO
Kachľová pec s výmenníkom 
i bez výmenníka, 
5 farebných prevedení

VESUVIO
Krbová vložka s výmenníkom

- 3 rôzne výkony výmenníkov -15 kW, 
 18 kW, 20 kW,
-  možnosti otvárania dvierok zprava aj     
   zľava, 
- komínová klapka, 
- jednoduché čistenie výmenníka,
- terciálne spaľovanie, účinnosť 83 %,
- zabudovaná ochladzovacia slučka

HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., SNP 474, 408 01 Rumburk 
tel.: +420 412 332 353, fax:  +420 412 332 345
odbyt@haassohn.comViac info na www.haassohn-rukov.cz

krbové kachle (+) krbové kachle s výmenníkom (+) krbové vložky (+) krbové vložky s výmenníkom  (+) krbové stavebnice 
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Architektonické 
podoby krbu

PRI VÝBERE DIZAJNU KRBU 
TREBA MYSLIEŤ NA JEHO 
VHODNOSŤ  UMIESTNENIA 
V DANOM PRIESTORE, A TO 
NIELEN V SLOHOVEJ ZHODE 
S ARCHITEKTÚROU DOMU,  
ALE AJ PROPORČNE A ŠTÝLOVO 
HO ZLADIŤ S INTERIÉROM. 
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Pri rekonštrukciách je vhodné po-
nechať tvar krbu v pôvodnom slo-
hu, v akom bola stavba postavená, 

s prihliadnutím na regionálne zvyklosti 
a tradičné postupy. Akýkoľvek cudzorodý 
tvar je nevhodný. Takže žiadne tirolské 
pece v Tatrách, ani francúzske krby v no-
vostavbách. Pri novostavbách je dobré krb 
zakomponovať už do projektu domu, kde 
sa stáva súčasťou architektúry, nevhodné 
je následné budovanie krbov vo forme 
„skríň a krabíc“. 

Na nasledujúcich príkladoch si ukážeme, 
prečo má krb taký vzhľad, ako má. Aj keď 

verím na módne trendy minimalizmu, 
nie všade je ho vhodné aplikovať. Krb tak 
treba navrhnúť s citom pre daný priestor 
a povahu investora, a nemusí byť vyslo-
vene trendový. Naopak, v architektonicky 
nových a čistých stavbách je krb vnímaný 
ako prvok, ktorý umocňuje vyjadrenie ar-
chitekta.

Kúpeľná vila
Predmetom zadania bolo navrhnúť krb, kto-
rý by sa štýlovo hodil k exteriéru stavby – 
tak trochu Jurkovičova secesná architek-
túra a rovnako k historicky zariadenému 
interiéru. Investor tiež požadoval aby mo-
hol vnímať oheň cez presklené dvierka. 
Vybrali sme teda pec z produkcie Royal-
Nosta, ktorá spĺňala proporčné aj sloho-
vé podmienky. Pred krbom je mosadzná 
podložka od Vlada Puliša. Pec tak vhodne 
zapadla do celého interiéru. Technicky je 
riešená ako teplovzdušná s pasívnou aku-
muláciou plášťa. Teplovzdušný systém je 
vhodnejší pri občasne využívaných alebo 
rekreačných stavbách. Proces horenia je 
riadený elektronikou, čo zvyšuje ekonomi-
ku spaľovania.



Rustikálny klub
Dnes je v móde bojovať proti všetkému, 
čo je rustikálne, množstvo zlých príkladov 
tento termín sprofanovalo. Podľa slovníka 
cudzích slov znamená rustikálny – sed-
liacky, vidiecky, ľudový; hrubý, sedliacky 
prirodzený, neotesaný; vyplývajúci z jed-
noduchého dedinského života. V žiad-
nom prípade neznamená, že ide o nejaké  
„podnikateľské baroko“. Krb v kombiná-
cii s malým šporákom, obložený starými 

Luboš Píš

27.1.1963

Problematike krbov a pecí sa venuje od

roku 1986. V roku 1999 založil „Krbový

Ateliér – PISCH“ . Tu hľadal vlastnú cestu

dizajnového výrazu, aby sa odlíšil od konku-

rencie na Slovensku aj v zahraničí. Vytvoril

voľné združenie architektov, dizajnérov

a umelcov, s ktorými spolupracuje dodnes.

Pri formovaní rukopisu sa sústredil na dve

cesty a ako hovorí – buď nech je to stoper-

centne rovné, alebo úplne krivé. Tak vznikla

cesta moderného dizajnu, kde hľadá nové

postupy, tvary a formy krbu. Súbežne tvorí

aj amorfné krby organických tvarov.

Publikuje v časopisoch a knihách, ktoré sa

zaoberajú bývaním a dizajnom. Zúčastňuje

sa komerčných výstav, prevažne Nábytok

a bývanie. Ako jediný kachliar sa zúčastnil

putovnej európskej výstavy INTERIOR.SK.

Publikuje aj v propagačných materiáloch

nemeckých a francúzskych výrobcov krbo-

vých vložiek.

PISCH - k r b o v ý a t e l i é r

Mob: +421 915 551 300

www.krb.sk

tehlami, práve navodzuje takúto atmosfé-
ru. Človek sa tu cíti útulne a ľudia ktorí 
tu strávia čas, majú akoby k sebe bližšie. 
V krbe je použitá „neviditeľná“ krbová 
vložka Totemfire. Pri vysunutí dvierok nie
je vidieť žiaden rám, a krb tak pôsobí ako 
otvorený. Malý šporáčik je vybavený pre-
sklenou rúrou na pečenie, o správnu tep-
lotu sa stará teplomer a o správnu dobu 
pečenia časovač. Bodové svetielko z rímsy 
svieti rovno do hrnca.
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Novostavba
Dom zlomu, tak pomenovali autori Paulí-
ny a Hovorka dom, ktorý dotiahli do do-
konalosti. Celý exteriér aj interiér je písaný 
jednou rukou. Krb sa autori rozhodli in-
tegrovať do nábytkovej zostavy. Krb sa tak 
stáva súčasťou architektúry domu a jeho 
zariadením. 

Luboš Píš

Foto: archív ateliéru PISCH
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Dizajnéri začali vyrábať nábytok 
z odpadu

Vo Vzdelávacom centre Zaježová sa v lete 
uskutočnil netradičný projekt, ktorý spojil hneď 
niekoľko na prvý pohľad nesúvisiacich tém – in-
teriérový dizajn, ekológiu a problematiku od-
padov. Počas jedného týždňa sa tím mladých 
dizajnérov, študentov aj domácich majstrov 
pod vedením skúsených odborníkov popasoval 
s výzvou, ako premeniť horu odpadu na funkč-
ný a estetický nábytok a bytové doplnky. 

Tento nápad vznikol v partnerstve medzi spo-
ločnosťou  IKEA a Ekoporadňou Živica. Ďalšími 
partnermi, ktorí sa pre túto ideu nadchli, boli 
ENVI-PAK, ASA, OneTwoSold. O projekte Di-
zajn – umenie – odpad sa môžete dozvedieť 
viac na uvedenej internetovej stránke.

www.ekoporadna.sk/duo 

PALETA
Kludi Balance: soft purizmus 
v kúpeľni

Žijeme v čistej, úhľadnej, ale tiež chladnej 
atmosfére purizmu. My však chceme vnímať 
svet zmyslami, túžime dobre sa cítiť, zabávať, 
odpočívať – a to všetko bez straty individuali-
ty. Chladný purizmus už nestačí, na jeho mies-
to prichádza soft purizmus s jasnými, jedno-
duchými tvarmi, jemne zaoblenými hranami, 
kombináciou oblých organických tvarov s pu-
ristickou geometriou, zbavený dekoratívnych 
doplnkov, aby vynikla forma sama osebe,  
a homogénne povrchy bez štruktúry, bez 
rušenia tvaru tvarom. Taká je aj nová séria 
kúpeľňových armatúr v štýle soft purizmu –  
Kludi Balance. Vďaka kombinácii mäkkých 
plôch a jemných zaoblení dokáže najlepšie 
vyhovieť aj tým najnáročnejším návrhom 
kúpeľní, ktoré výrazne presahujú aktuálne 
trendy. Nápadným prvkom jednopákových 
armatúr je umiestnenie páky na telese. Toto 
usporiadanie sa snaží vedome vyvolať dojem, 
akoby sa páka vznášala nad samotnou arma-
túrou. Optická rafinovanosť je v súlade s funk-
ciou a bola vytvorená so zreteľom na ergonó-
miu a príjemný dotyk. Vďaka rôznym výškam 
umývadlových armatúr nimi môžete vybaviť 
každý tvar, rozmer a typ umývadla. Prednosti 
premysleného dizajnu zaujmú najmä pri va-
ňovej batérii. Prepínanie prúdu medzi vaňou 
a sprchou je zakomponované priamo v telese 
armatúry. Jemný oblúk navrchu tiahla umož-
ňuje prepínať režim batérie aj mokrými ruka-

mi. Tajomstvom všetkého sú najmodernejšie 
technológie pri výrobe armatúr. Ide o techno-
lógiu ECO s-pointer, ktorá prispieva k šetreniu 
vody, HotStop proti opareniu a nízkohlukové 
napúšťanie vane. Kúpite v cene od 152 € bez 
DPH.

www.kludi.sk

Orava DPF-7: živý archív vašich 
spomienok

Pamätáte si detaily z vašej minuloročnej dovo-
lenky? Po roku aj tie najkrajšie zážitky vybled-
nú, úchvatné skvosty architektúry veľkomiest 
či krásu prírody zabudneme a veci, ktoré nám 
vyvolali na tvári úsmev a v srdci radosť, si vyba-
vujeme len ťažko. Tento rok to však môže byť 
inak, ak u vás doma nebude chýbať digitálny 
fotorámik Orava DPF-7. Ten vaše spomienky 
uchová natrvalo, bezpečne a vo vysokej kvali-
te. Na jeho 18 cm veľkom LCD monitore sa vy, 
vaša rodina aj priatelia objavia vždy tak, ako 
ste ich zaznamenali „okom“ vášho fotoaparátu 
v okamihoch, ktoré boli pre vás dôležité. Orava 
DPF-7 prehráva v štandardnej kvalite fotky, vi-
deo, ba dokonca aj hudbu, ktorú si vypočujete 
buď zo vstavaných reproduktorov fotorámika, 
alebo zo slúchadiel, ktoré môžete do fotorámi-
ka vsunúť. Z fotiek a hudby si tak môžete nami-
xovať originálnu prezentáciu, ktorú návšteve 
pustíte popri farbistom líčení dobrodružstiev 
z dovolenky. Spokojne tak môžete zabudnúť 
na listovanie v hrubých fotoalbumoch, ktoré 
stoja spolu s vyvolaním fotiek nemalé peniaze. 
Kúpite za 50 € v značkových predajniach Orava 
alebo v e-shope.

www.orava.eu

Foto: Soňa Sadloňová
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EVEROgreen na fasáde

Evergreen je hit, ktorý je nadčasový, nevyjde 
z módy a nestráca nič zo svojej hodnoty a krásy. 
Tak by sa dali nazvať aj drevené fasády, ktoré sa 
v staviteľstve opäť dostávajú k slovu. Drevo však 
nie je len bezduchý módny výstrelok, jeho kva-
litu a prednosti preverili storočia. Ako prírodný 
materiál má jedinečné vlastnosti, zvýhodňu-
júce ho pred alternatívami, napr. betónom, 
hliníkom či oceľou. Dobré zvukovoizolačné 
vlastnosti, schopnosť v lete stavbu ochladzovať 
a v zime naopak tepelne izolovať sú praktické 
vlastnosti dreva. Nezanedbateľnými však sú aj 
ladnosť, autentickosť, štýl, jedinečnosť realizo-
vanej stavby pri možnosti nespočetných kom-
binácií vzhľadom na druhy dreva s ich rôznymi 
farebnosťami a štruktúrou, či to, že drevo už 
zo svojej podstaty sála do priestoru pocit tep-
la a útulnosti. Navyše sú vzhľadom na spôsob 
výroby a spracovania práve drevené produkty 
vyrobené udržateľným spôsobom šetrné voči 
klíme vďaka jedinečnej schopnosti dreva zni-
žovať emisie CO2 a ukladať CO2 z atmosféry do 
svojich štruktúr. Drevené fasády EVERO, vy-

robené z exotických drevín dovážaných z Juž-
nej Ameriky, Severnej Ameriky, juhovýchodnej 
Ázie či Afriky, majú vďaka svojmu pôvodu v po-
rovnaní s domácimi drevina špecifické vlastnos-
ti, a to vysokú odolnosť proti poveternostným 
vplyvom, vysokú tvrdosť a dlhšiu životnosť. 
„Spoločnosť DLH je na trhu s drevom už 100 
rokov. V náš prospech teda hovoria dlhoročné 
skúsenosti a prepracovaný systém kontroly kva-
lity. V krajinách, kde sa drevo na naše drevené 
fasády ťaží, máme svojich zamestnancov, ktorí 
minimálne dvakrát počas celého procesu spra-
covania dreva do finálnej podoby materiál kon-
trolujú, aby sme na európsky trh priniesli našim 
zákazníkom tú najvyššiu kvalitu,“ hovorí Marián 
Škvarenina zo spoločnosti DLH Slovakia, kto-
rá drevené fasády EVERO na slovenský trh 
prináša. V najširšej ponuke drevených fasád 
na Slovensku nájdete európske dreviny, ale aj 
tovar s vôňou exotiky, vrátane tohtoročných 
hitov – okoumé z centrálnej Afriky v krásnej lo-
sosovej farbe či kanadský céder, ktorý je doko-
nalým tepelným izolantom. 

www.dlhslovakia.sk

Neobyčajné kvetináče

Vonkajšie kvetináče už nemusia byť iba dekora-
tívne. Praktickú funkciu im najnovšie dodávajú 
zabudované LED žiarovky, vďaka ktorým poslú-
žia aj ako príležitostné osvetlenie, vhodné na 
záhradnú párty a oslavu. Svietiace LED kveti-
náče, gule, taburetky a stolíky vytvoria vo vašej 
záhrade atmosféru ideálnu aj na pokojné rela-
xovanie. Diaľkovým ovládaním môžete meniť 
farbu osvetlenia, a tým navodiť želanú náladu. 
Na výber máte z viacerých druhov svietiacich 
záhradných doplnkov – s LED, úspornými žia-
rovkami, prípadne s klasickým elektrickým káb-
lom. LED kvetináč sa nabíja približne 6 hodín 
a svieti 8 až 20 hodín, čo ovplyvňuje najmä 
zvolená farba. Okrem viacúčelnosti je výhodou 
týchto výrobkov aj možnosť ich premiestňo-
vania. Vaša záhrada sa vďaka nim premení na 
originálne miesto, ktoré je vždy pripravené na 
oslavu špeciálnych okamihov.

www.kochlik.sk

Doma v sedle

Kôň je od nepamäti symbolom krásy, rýchlosti, 
slobody a sily. Jazda na koni rozhýbe celé vaše 
telo. Možno pocítite svaly, o ktorých ste neve-
deli, že existujú. Možno pocítite, že váš cieľ sa 
stane nekonečnou myšlienkou a vy budete pre-
žívať len daný okamih. Kontrolujete smer a ste 
úplne uvoľnení. Stres sa náhle vytratil. Ste len vy 
a váš kôň. Nie je nič, len to, čo sa deje v sedle...

Vďaka ergonomickej stoličke rider si môže-
te zážitok z jazdy na koni preniesť i do svojho 
obydlia. rider sa stará o vaše zdravie počas ho-
dín strávených sedením, poskytne vám dokona- 
lú pohyblivosť a jeho príťažlivý dizajn pod- 
čiarkne eleganciu interiéru. rider vám tvarova-
ním sedla umožní plný kontakt nôh s podlahou  
a vy môžete voľne prenášať celú váhu tela.  

To vám poskytuje dokonalú pohyblivosť po 
miestnosti.

Na ergonomickej sedlovej stoličke rider 
podvedome zaujmete vzpriamenú polohu  
a chrbtica sa vytvaruje do prirodzeného tvaru 
písmena S. Znižuje sa tlak na platničky, stavce 
a svaly chrbtice. Nohy sú spustené po stranách 
kresla a krvný obeh dolných končatín ostáva 
voľný bez obmedzení. Pri práci v predklone  
k pracovnej doske sa telo ohýba v bokoch  
a chrbtica si zachováva správnu polohu voči 
panve. rider je prirodzeným a účinným liekom 
na bežné bolesti a starosti spojené so sedavou 
prácou.

Posaďte sa do sedla. Osedlajte rider.

www.rider.agema.sk



Máte nárok na to najlepšie
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sa prispôsobujú štýlu interiéru
SKRINE, KTORÉ PLNIA FUNKCIU ÚLOŽNÉHO PRIESTORU NA ŠATSTVO, PATRIA ZVYČAJNE  
MEDZI NAJVÄČŠIE KUSY NÁBYTKU. SPRÁVNYM VÝBEROM VHODNÉHO RIEŠENIA A MATE-
RIÁLOV MOŽNO VÝRAZNE OVPLYVNIŤ CELKOVÝ VZHĽAD INTERIÉRU. NAJVIAC MOŽNOSTÍ 
V TOMTO SMERE POSKYTUJÚ VSTAVANÉ SKRINE NA MIERU S POSUVNÝMI DVERAMI, KTORÉ 
MAJÚ OPROTI KLASICKÝM SAMOSTATNE STOJACIM SKRINIAM MNOŽSTVO VÝHOD. 

1

2
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Hlavnou výhodou je maximálne 
efektívne využitie priestoru. Ste-
ny nahrádzajú časť korpusu skri-

ne, čím sa šetrí materiál. Vnútorný priestor 
býva využitý od podlahy až po strop, takže 
jeho celkový objem výrazne prevyšuje ob-
jem klasických skríň. Členenie na police, 
priestor na vešanie a zásuvky si určuje uží-
vateľ podľa svojich potrieb. Posuvné dvere 
šetria podlahovú plochu, keďže nevyža-
dujú voľný priestor pred skriňou na ich 
otvorenie, ako to je pri klasických dverách. 
Snáď jediným nedostatkom vstavaných 
skríň je ich obmedzená mobilita. 

Okrem nesporných praktických výhod 
poskytujú vstavané skrine omnoho viac 
možností ich prevedenia. Na mieru sa 
prispôsobujú nielen svojimi rozmermi 
existujúcemu priestoru, ale tiež esteticky 
vkusu užívateľov či štýlu interiéru. Najvý-
raznejšou pohľadovou časťou vstavaných 
skríň sú posuvné dvere. Tie sú tvorené 
výplňou – plošným materiálom osadeným 
do rámu, ktorý je súčasťou posuvného me-
chanizmu. Široká ponuka materiálov a ich 
vzájomných kombinácií poskytuje takmer 
neobmedzené možnosti pri výbere vzhľa-
du posuvných dverí. 

Vzhľad klasických, samostatne stojacich 
skríň sa výraznejšie nemení, nakoľko mož-
nosti použitia jednotlivých druhov mate-
riálov sú obmedzené. U vstavaných skríň 
na mieru však možno sledovať istý vývoj. 
Tak ako sa menia módne trendy a na trh 
prichádzajú nové materiály, mení sa aj 
vzhľad vstavaných skríň. I keď sa stále vo 
veľkej miere používajú klasické materiá-
ly ako laminovaná drevotriesková doska 
či zrkadlová výplň, rastie záujem o nové 
moderné materiály, ktoré dodávajú vsta-
vaným skriniam jedinečný vzhľad a robia 
z nich dominantu obytného priestoru. 

Predstavme si súčasnú ponuku materiálov, 
ktoré sa používajú ako výplne posuvných 
dverí, od tých tradičných, až po tohtoročné 
novinky.

Laminovaná drevotrieska – najrozšírenejší 
materiál je dostupný v množstve dekorov, 
ktorým dominujú imitácie drevín. Ponuka 
sa neustále rozširuje, k tradičným deko-
rom pribudli exotické dreviny s výraznou 
kresbou ako makasar či zebrano, ktoré 

boli veľmi populárne pred pár rokmi. Dnes 
patria medzi najžiadanejšie stredne hnedé 
orechové dekory a výrazne svetlé, ako je 
napríklad bielený dub. 

Inovácie sa sústreďujú na povrchové pre-
vedenie, popri populárnom vysokom 
lesku ponúkajú výrobcovia aj výnimoč-
ne štruktúrované povrchy. Príkladom je 
Synchropór – ide o hlboko štruktúrovaný 
povrch, ktorý presne kopíruje štruktúru 
dreva. Tieto materiály sú veľmi príjemné 
na dotyk a na pohľad sú takmer na nerozo-
znanie od prírodného masívneho dreva.

Zrkadlo je veľmi praktickým riešením, 
pokiaľ ide o výplň dverí vstavanej skrine. 
Nielenže umožňuje kontrolu zovňajšku,  
ale malé miestnosti, ako sú chodby, aj 
opticky rozšíri a vytvorí dojem väčšieho 
priestoru. 

Sklá sa používajú najmä farebné lakova-
né, známe sú pod obchodným názvom 
Lacobel. Dostupné sú v množstve fareb-
ných odtieňov, od jemných pastelových 
až po výrazné odtiene ako fuchsiová či 
najnovšie trendová svetlofialová. Ponuku
obohacujú sklá kovové s metalickým efek-
tom – zlaté, strieborné či medené. Veľkej 

3

4

1 Decoacryl - detail s prírodnými lištami

2 Dokonale farebne zladené materiály na  

    skrini aj posuvných dverách

3 Prírodný bambus je v súčasnosti  populár-   

    nejší ako rattan. 

4 Ilúzia - inovatívny materiál s 3D efektom
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obľube sa tešia sklá s matným, pieskova-
ným povrchom. Z prírodných materiálov 
sa tradične používal rattanový výplet, no 
dnes je v kurze skôr bambus. Je dostupný 
v niekoľkých odtieňoch a rôznych šírkach 
lamiel, z ktorých je výplň zložená.

Menej obvyklým materiálom používaným 
pri výrobe posuvných dverí je koženka. Po-
užíva sa zvyčajne na menšej ploche vo for-
me dekoratívneho predelu dverí a dodáva 
vstavanej skrini exkluzívnejší vzhľad. 

Podobne sa používajú kovolamináty, teda 
lamináty s kovovým povrchom (hliníko-
vým, medeným a nerez-oceľovým). Pre-
ferovaným povrchom je najmä brúsený 

inovácie v oblasti dizajnu a inteligentných 
materiálov. Ilúzia je vysokotlakový laminát 
renomovaného nemeckého výrobcu Duro-
pal. Dekor pripomínajúci jemné vlny zís-
kava vďaka lomu svetla výrazný 3D efekt 
s optickou hĺbkou niekoľkých cm, ktorý je 
v ostrom kontraste s reálne hladkým povr-
chom. Príťažlivosť tohto materiálu spočíva 
práve v hre so zmyslovým vnímaním a po-
menovanie Ilúzia ho teda plne vystihuje.

Ponuka materiálov, ktoré sa používajú 
do dverí vstavanej skrine, je naozaj širo-
ká. Výplne vo dverách je navyše možné 
vzájomne kombinovať, čo ďalej rozširuje 
možnosti pre získanie jedinečného a origi-
nálneho nábytku na mieru. Odrazom do-
pytu po individuálnych riešeniach, ktoré 
vyjadrujú osobnosť používateľa, je úspech 
fototapiet. Do dverí vstavaných skríň sa 
používajú digitálne vytlačené na vinylo-
vej fólii a ich povrchová úprava môže byť 
matná alebo lesklá. Mimoriadnemu záuj-
mu sa tešia najmä fotografie s prírodnými
motívmi, grafické ornamenty a vzory či
abstraktné motívy, ktoré vyniknú najmä v 
moderných interiéroch. 

Reko 

Foto: Hilkovič

hliník, ktorý dokonale ladí s hliníkovým 
rámom dverí. Špecialitou sú magnetické 
kovolamináty s popisovateľným povr-
chom, ktoré sa uplatnia rovnako v kance-
láriách ako aj v detských izbách. 

Plexisklo, teda umelé akrylátové sklo, vy-
niká svojimi vlastnosťami, ktoré ho pred-
určujú na použitie pri výrobe nábytku pre 
deti. Je dostupné vo farebných prevede-
niach, aj so saténovou povrchovou úpra-
vou. V porovnaní s farebným sklom je 
však oveľa ľahšie a najmä bezpečnejšie. 

Prvou tohtoročnou novinkou v ponu-
ke materiálov používaných ako výplne 
posuvných dverí je Decoracryl, ktorý sa 
okamžite po uvedení na trh stal hitom. Ide 
o vrstvené akrylátové sklo, teda materiál 
podobný plexisklu. Výnimočný je tým, že 
sa vyrába vrstvením a pomedzi jednotlivé 
priehľadné vrstvy sa vkladajú 100% prí-
rodné materiály. Používajú sa najmä su-
šené trávy, stonky či skelety listov s vidi-
teľnou štruktúrou. Decoracryl je moderný 
materiál, ktorý dokonale uchováva krásu 
prírodných rastlinných dekorácií. 

Najnovším prírastkom v ponuke výplní 
je materiál Ilúzia s 3D efektom. Ide o no-
vinku, ktorá získala na medzinárodnom 
veľtrhu Interzum ocenenie za mimoriadne 

5

5 veľkoplošná fototapeta s prírodným motí-

vom, 

6 Decoracryl použitý vo forme dekoratívneho 

predelu dverí,

7  dvere v kombinácii svetlého drevodekoru 

a kovolaminátu.

6

7
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EXKLUZÍVNA JESENNÁ AKCIA

Ohľadom zľiav sa informujte 
na predajných expozíciách. 
Aktuálny zoznam nájdete 

na www.indeco.sk

JEDINEČNÝ
DESIGN

ŠPIČKOVÁ
KVALITA

ÚTULNOSŤ 
A PRAKTICKOSŤ
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Trendy
BYTOVÝ DIZAJN V SÚČASNOSTI ZAŽÍVA OBDOBIE VÝRAZNÉHO ZÁUJMU.  
TRENDY V INTERIÉROVOM DIZAJNE SKRÁTKA PONÚKAJÚ ŠKÁLU VARIANTOV, 
AKO SI VKUSNE A MODERNE ZARIADIŤ INTERIÉR. PRINÁŠAME VÁM ZAUJÍMAVÝ 
VÝBER LEGENDÁRNYCH DIZAJNÉRSKYCH SKVOSTOV PRE ŠTÝLOVÝ INTERIÉR. 
NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ NADČASOVÝM A MODERNÝM DIZAJNOM. 

Kreslo LC2, 
Dizajn Le Corbusier

Stôl Pedrali Surface,
Dizajn Daniele Lo Scalzo Moscheri

Svietidlo Arco,
Dizajn Achille Castiglioni
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Kreslo Barcelona,  
Dizajn Ludwig Mies van der Rohe

Konferenčný stôl, 
Dizajn Isamu Noguchi

Svietidlo 
Kundalini Madala Mendini,  
Dizajn Alessandro Mendini
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Reko v spolupraci s Inspiredesign

Foto: Inspiredesign

Kreslo Kubus, 
Dizajn Josef Hoffman

Svietidlo Kundalini E.T.A. baby,
Dizajn Guglielmo Berchicci 

Stolička 3170,
Dizajn Arne Jacobsen

Stojan na nože Woodoo,
Dizajn Raffaele Iannello



WWW.VILLEROY-BOCH.COM

FARMHOUSE TOUCH -
               PRE DOMOV SÚČASNOSTI,   

INŠPIROVANÝ MINULOSŤOU.

Podmanivý šarm kolekcie Farmhouse Touch robí  
z bežného stolovania neobyčajný zážitok.
Uvoľnený, neformálny a navrhnutý pre súčasný 
spôsob života. Vyjadrite svoju osobitosť 
kombinovaním a striedaním bielej verzie  
s Blueflowers.
Doplňte príbory sklom Farmhouse Touch pre 
jedinečný pocit domova.

Villeroy Boch, dom nábytku Átrium, Einsteinova 9, 851 01  Bratislava
tel. 02-63451477, villeroy-wmf@mail.t-com.sk, www.e-shop.sk



Tento zdanlivo neriešiteľný prob-
lém, kedy miestnosti alebo interiér 
nemožno zväčšiť a je jednoducho 

daný, je možné elegantne vyriešiť systé-
mom Ergon. Je to spôsob otvárania dverí, 
kde dochádza ku kombinácii „otočného a 
posuvného“ krídla v jednom jedinom me-
chanizme. Systém Ergon extrémne mini-
malizuje nároky na pôdorysný priestor 
otvoreného dverného krídla oproti klasic-
kému, a to až o 40%. Využíva sa v miestach, 
kde dochádza k stretávaniu sa dvoch až 
troch dverí, a tak sa zlepšuje dostupnosť  
a obývateľnosť malých a tesných priesto-

URČITE TO KAŽDÝ POZNÁ – VSTUPUJEME DO DVERÍ A OZVE SA 
RANA. ÁNO, PRÁVE SME SVEDKAMI ZRÁŽKY DVOCH DVERNÝCH 
KRÍDEL. V ZÁVISLOSTI NA RAZANTNOSTI NÁŠHO VSTUPU A SILE, 
KTORÚ VYVINIE NAŠA RUKA, DÔJDE K MENŠIEMU ALEBO VÄČŠI-
EMU ODRETIU POVRCHU OTVÁRANÝCH DVERÍ. VZNIKÁ NEMILÁ 
SITUÁCIA, AVŠAK S POUŽITÍM DVOCH ALEBO VIACERÝCH NOR-
MÁLNYCH OTOČNÝCH DVERÍ V MALOM PRIESTORE SNÁĎ ANI S 
NAJVÄČŠOU OPATRNOSŤOU NEMOŽNO ZRÁŽKE DVERÍ PREDÍSŤ. 
EŠTE HORŠÍ MOMENT MÔŽE NASTAŤ VO CHVÍLI, KEĎ SA PO-
TREBUJEME POHNÚŤ ALEBO POOTOČIŤ PO VSTUPE DO DANEJ 
MIESTNOSTI A DOSTANEME SA DO DRÁHY DRUHÝCH DVERÍ A 
SME PROSTE V PASCI.

Riešenie pri 
nedostatku priestoru

80

Systém Ergon funguje ako bežné krídlo, 
nemá zvláštne nároky ako napr. posuvné 
dvere, kde je treba počítať s väčšími nárok-
mi na priestor a všetky inštalácie – radiá-
tory, zásuvky, potrubie a pod. – sa musia 
umiestniť do určitej vzdialenosti od dverí. 
S úspechom sa dvere s týmto systémom po-
užívajú v bytoch, ale aj vo verejných objek-
toch (hotely, nemocnice, verejné budovy,  
a pod.). Štandardne sú dvere jednokrídlo-
vé (až do šírky 150 cm), ale možno ich do-
dať aj ako dvojkrídlové, kde je štandardná 
výška 220 cm. Do váhy 80 kg je pri otvá-
raní aj zatváraní dverí zaručený absolútne  
tichý chod. 

Ešte máte pocit stiesnenosti v malých 
priestoroch? Správna voľba dverového 
systému Ergon zaiste umožní vašu poho-
du a pobyt v malých miestnostiach, ktoré 
sa razom premenia na priestranné. Systém 
Ergon žiadajte u svojich predajcov dverí na 
Slovensku i v celej Českej republike. Viac  
o systéme aj na www.twinkovania.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Twin

Foto: Twin

rov. Znižuje potrebný priestor pre otvára-
nie dverí a zároveň zväčšuje úžitkovú plo-
chu interiéru. Dvere vybavené systémom 
Ergon je možné otvárať v oboch smeroch 
– dovnútra aj von, čo vnáša nový rozmer 
do rozvoja inovácií dverných systémov. Pri 
vchádzaní do miestnosti sa dverné krídlo 
otvára tlačením a potom sa ľahko zatvára.  
Z tohto dôvodu je výhodný aj pre použí-
vanie osobami so zníženou pohyblivosťou. 
Práve zo všetkých uvádzaných dôvodov je 
dobre využívaný v najrôznejších interié-
roch. Spĺňa naše požiadavky na dizajn a 
zároveň nemá žiadnu špeciálnu požiadav-
ku na rozmery dverí či stavebné úpravy. 
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Jednotný dizajn 
PREDSTAVTE SI TÚ POHODIČKU, USADENÍ VO SVOJOM POHODLNOM KRESLE, POZERÁTE SA 
CEZ SKLENENÉ DVERE DO ZÁHRADY, POMALY SA DVÍHATE, OTVÁRATE OKNO, POTOM POSUV-
NÉ DVERE, CHCETE SI ÍSŤ PO KÁVU, SIAHNETE TEDA PO KĽUČKE OD DVERÍ, OTVÁRATE DVERE, 
ALE NIEČO VÁS NÁHLE ZASTAVÍ. JE TO POHĽAD NA JEDNOTNÝ DIZAJN VŠETKÝCH KĽUČIEK. 

dovať si svoje vlastné individuálne dielo, 
ktoré dotvára krásu interiéru a zároveň sa 
môže spoľahnúť na bezproblémové fungo-
vanie dverí a okien.

Vytvorte si krajšie domovy a inšpirujte sa 
na www.twinkovania.sk.

Tvoria spolu jedinečný harmonický 
celok, všetky v rovnakom preve-
dení, pričom každá z nich „otvára 

iný zámok“. Skvelý pocit z nádherne zla-
deného interiéru robí vašu kávu ešte chut-
nejšou. Pohodové otváranie okien či dverí 
s príjemným dotykom lahodiacim oku – to 
je široká ponuka kovaní Twin. Ľudia, kto-
rí si kupujú kovania Twin, si veľmi často 
zjednocujú dizajn interiéru vďaka širokej 
ponuke kovaní pre dvere aj okná v jednot-
nom prevedení zvoleného dizajnu. S kova-
ním Twin každý dostáva možnosť vybu-

Reko z materiálov spoločnosti Twin

Foto: Twin



VŠETKY STAROSTI NECHAŤ 
VEČER ZA DVERAMI SPÁLNE  
A PO POKOJNEJ NOCI SA 
RÁNO ZOBUDIŤ ODDÝCHNU-
TÍ A PLNÍ NOVÝCH SÍL, TO BY 
SME CHCELI ASI VŠETCI, NO 
NEBÝVA TO TAKÉ SAMOZREJ-
MÉ. SPÁNOK JE PRE NÁS NAJ-
VÄČŠÍM ZDROJOM ZDRAVIA, 
REGENERÁCIE, VÝKONNOSTI 
A ÚSPECHU, PRETO BY SME 
MALI VEDIEŤ, AKO SI MÔŽE-
ME ZABEZPEČIŤ JEHO LEPŠIU 
KVALITU.

Harmonický 
spánok 
je základom zdravia

Najvyššiu formu telesnej, duchov-
nej a duševnej regenerácie môže-
me docieliť prostredníctvom zdra-

vého, tzv. bioenergetického spánku. Tento 
pojem zaviedol psychológ zaoberajúci sa 
spánkom a expert na zdravie Günther W. 
Amann-Jennson. Zlepšenie kvality spán-
ku a jeho účinkov je možné dosiahnuť 
vďaka spacím systémom využívajúcim 
ručne spracovávané prírodné materiály  
a poznatky získané z dlhoročných skú-
seností. Harmonická a prirodzená súhra 
jednotlivých prvkov spacieho systému 
zaručuje novú úroveň spánku, viac ener-
gie počas dňa a slúži ako prevencia bolestí 
chrbtice.

Materiály
Systém na spanie je kombináciou roštov, 
matracov, podložiek a prikrývok. Tento 
systém je zakončený takým typom van-
kúša, aký zodpovedá návykom pri spaní 
konkrétnej osoby. Pri výrobe aktívneho 
spacieho systému sa používajú prírodné 
materiály, ktoré majú pozitívny vplyv na 
zotavenie a kvalitu spánku, na čo sa ob-
vykle berie ohľad už pri získavaní týchto 
cenných surovín.

Bavlna s kvalitou priadze  
a organická strižná vlna
Materiál, z ktorého sú vyrobené sny, je  
z čisto prírodnej priedušnej bavlny, pl-
nenej 100% organickou strižnou ovčou 
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vlnou, získavanou z oviec žijúcich voľne  
v prírode. Iba ak sú zvieratá chované v úpl-
ne prirodzenom prostredí, rozvinie strižná 
ovčia vlna svoju výnimočnú schopnosť ab-
sorbovať 30% vlhkosti zo svojej hmotnos-
ti. Strižná ovčia vlna sa preto perie iba veľ-
mi jemne a spracuje sa do rúna skôr, než sa 
naplní do obalov vyrobených z bavlnenej 
priadze. V zime hrejivé a v lete chladivé 
poťahy z ovčej vlny, prikrývky a vankúše 
zabezpečujú úplne prirodzenú, harmonic-
kú, suchú a teplú klímu lôžka.

Prírodný jaseň
Jedinečná pružnosť neošetrených lamiel  
z jaseňa a prirodzená pružnosť kauču-
ku sú rozhodujúcimi faktormi pre do-
siahnutie ortopedického odľahčenia tela  
a súčasne jeho opory počas spánku. Stredo-
bodom je voľne položený lamelový rošt. 
Jaseň má schopnosť ukladať energiu slnka,  
čo je ďalším príspevkom k vitalite spánku.

súčasne aj odľahčovať), a ich splnenie sa 
dá zabezpečiť iba kombináciou viacerých 
materiálov. 

Spracovanie
Pri výrobe prechádzajú spacie systémy 
mnohými rukami. Starostlivé ručné spra-
covanie zaručuje, že sa jednotlivé biologic-
ké faktory využijú v plnej miere. Vysoká 
úroveň kvality použitých materiálov a ich 
spracovania významne prispieva k zdravé-
mu spánku a maximálnej regenerácii.

V každom systéme na spanie sú zahrnu-
té hodiny príprav a precíznej ručnej práce. 
Dôkladný výber surovín zodpovedá spra-
covaniu, ktoré je súčasťou osvedčených 
tradičných remesiel. Aj najcennejšie su-
roviny a ďalšie materiály sú nanič, ak sa 
vo výrobnom procese použijú pomocné 
materiály škodlivé pre zdravie, alebo ak 
strojové opracovanie ničí prírodné kom-
ponenty. Remeselné a starostlivé spraco-
vanie zachováva jemné energie prírodných 
materiálov. Všetky lamely bývajú kon-
trolované skôr, než sa ďalej remeselnícky 
opracujú. Bavlnené obaly z ovčej vlny, van-
kúšiky, prikrývky a vankúše sa starostlivo 
napĺňajú strižnou ovčou vlnou a zošívajú. 
Špeciálna fixácia ovčieho rúna krížikovým
stehom zaručuje trvácnosť výrobku. Pri 
výrobe systémov na spanie nedochádza  
k posúvaniu materiálu a vzniku tepelných 
mostov. To zaručuje dokonale suchú a tep-
lú klímu lôžka.

Ortopedické vlastnosti
Väčšina podložiek na spanie je pasívna 
voči ťažším častiam tela, ako sú ramená  
a sedacia časť, ktoré sa potom zaboria hlb-
šie. Prirodzený tvar chrbtice „S“ sa stráca 
kvôli nerovnomernému rozloženiu tlaku. 
Chrbtica a svaly si potom hľadajú potreb-
nú rovnováhu tým, že sa prepínajú. Aby 
sa dosiahla optimálna relaxácia chrbta, 
chrbtice a svalstva, musí podložka na spa-
nie presne kopírovať tvar tela. Systémy  
na spanie toto kritérium vyriešili pomocou 
obojstranne pružného lamelového roštu. 
Telo môže počas spánku zaujať dvadsať 
až tridsať rôznych polôh, spací systém  
sa im však optimálne a automaticky pri-
spôsobuje.

Harmonická klíma lôžka
Ideálny systém na spanie musí spĺňať ešte 
aj dermatologické a reumatické požia-

davky. Vysoká bodová elasticita a spätné 
odpruženie matraca zo 100% prírodné-
ho kaučuku sa postarajú o to, aby ste ne-
mali nepríjemný pocit tlaku na pokožku  
a svalstvo, ktoré by ste inak na tvrdej pod-
ložke pociťovali. Optimálne pracuje s pru-
žinovým efektom lamelového roštu, a tak 
si svalstvo môže odpočinúť a arteriálny  
a žilový prietok krvi je zabezpečený ne-
pretržite počas celej noci. Podložka z ovčej 
vlny, vrchná vrstva trojdielneho systému 
na spanie, je naplnená 100% prírodnou 
strižnou vlnou z oviec, ktorá má okrem 
vysokej absorpčnej kapacity aj ideálne sa-
močistiace vlastnosti. Tým, že sa odstráni 
vlhkosť, zlikviduje sa jedna z hlavných ži-
votných podmienok pre existenciu domo-
vých roztočov, ktoré sa v súčasnosti pova-
žujú za jeden z hlavných alergénov. Teplo 
a sucho umožní príjemný spánok a pôsobí 
tiež antireumaticky.

Aktívny spánkový systém poskytuje kon-
krétne riešenia na noc. Všetky prvky sú 
dokonale zladené a zaručujú príjemný od-
počinok počas spánku. V prípade potreby 
je možná úprava a nastavenie podľa osob-
ných a individuálnych požiadaviek. 

Spánok je zložitá téma, ktorej tajomstvá 
výskum spánku a spánková medicína 
ešte celkom neodhalili. Ale to, že sa kva-
lita spánku jednoznačne odráža na zdraví  
a vitalite človeka, je dokázané a naznačuje, 
aký veľký potenciál v sebe spánok skrýva.  
Skutočnosť, že zdravý spánok je silne 
ovplyvnený osobnými faktormi, opodstat-
ňuje nutnosť profesionálneho poraden- 
stva pre zdravý spánok, ktoré získate  
v predajniach ZENO. Viac informácií 
nájdete na www.zeno.sk.

Soňa Hrúziková  

v spolupráci so spoločnosťou Samina 

Foto: Samina
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Prírodný kaučuk
Vysokokvalitné matrace z prírodného kau-
čuku prinášajú ortopedický efekt lame-
lového roštu a zaručujú vysoký štandard 
spánku. Prírodný kaučuk je „inteligentný 
materiál“ s vysokou bodovou elasticitou, 
je trvanlivý a dá sa likvidovať ekologickým 
spôsobom. 

Systémy podporujúce bioenergetický spá-
nok využívajú všetky aspekty prírodnej 
inteligencie. Matrac so zlými vlastnosťami 
alebo zle prispôsobený rošt nenapomáha 
zdravému a pokojnému spánku, rovnako 
tiež nesprávna podložka, vlhká prikrývka 
alebo nevhodný vankúš. Materiál lôžka  
v značnej miere vplýva na spánok. Je ne-
možné zhotoviť zdravú posteľ z jedného 
materiálu. Požiadavky ľudského tela na 
posteľ sú zložité, niekedy až protichodné 
(posteľ má byť napríklad oporou, ale má 





 nábytkové látky,
 závesy, záclony,
 stolová bielizeň,
 dekoračné obrúsky a vankúše,
 luxusné froté výrobky,
 deky, prikrývky…
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DETSKÝ SMIECH DOKÁŽE ROZŽIARIŤ CELÉ OKOLIE FARBAMI DÚHY. TÝMTO FAKTOM SA NECHALI 
INŠPIROVAŤ PROJEKTANTI MODERNÉHO NÁBYTKU PRE DETI A TRENDOM DETSKÝCH IZIEB SA  
V POSLEDNEJ DOBE STÁVA FAREBNÝ, VESELÝ, HRAVÝ NÁBYTOK. PRINÁŠAME VÁM NIEKOĽKO 
TIPOV AKO VYTVORIŤ KRÁSNY, VESELÝ KÚT PRE VAŠE DIEŤA PRI ROZUMNOM, ČI DOKONCA 
ÚSPORNOM ROZPOČTE. 

Detské izby,
kde vyrastajú veselé deti 

Veľmi zaujímavý nápad priniesla 
spoločnosť Bellamy, špecializujúca 
sa na nábytok pre najmenšie deti. 

Jej postieľka Belettino, určená pre bábät-
ká, sa dá rozložiť a preskladať na komplet-
nú detskú izbu pre malého školáka. Za 
jedny peniaze tak máte vyriešený nábytok 
pre novonarodené dieťa, batoľa i školáka, 
ktorý potrebuje písať domáce úlohy za pí-
sacím stolom. Detská postieľka obsahuje 
aj rošt, výsuvné tyče v ohrádke pre ľahšie 
vyberanie dieťaťa, prebaľovací pult, komo-
du na drobnosti potrebné pri starostlivosti 
o dieťa a regál na oblečenie. Po preskladaní 
postele potom získate klasické dlhé jed-
nolôžko pre školáka, písací stôl, komodu 
a regál. Z ďalších produktov spoločnosti  
stojí za zmienku detský nábytok Great  
a Hubba, alebo izbička Funny, ktorá v sebe 
zahŕňa aj určité edukatívne nástroje pre 
menšie deti.
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môže byť vo farbe orech, jelša, borovica 
alebo bielená borovica a čelá postele v ze-
lenej, vanilkovej, modrej alebo oranžovej, 
takže je možné vhodne skombinovať far-
by podľa vášho vkusu a pohlavia dieťaťa. 
Ďalším kladom je to, že v základnej cene 
postele je už lamelový rošt a hlavne –  
v cene je aj veľmi praktický úložný priestor 
v podobe šuplíka pod posteľou!

Svieža limetka alebo voňavá 
levanduľa?
Túto otázku musí v poslednej dobe riešiť 
veľa rodičov. Najmä od doby, čo sa z det-
ského sektorového nábytku Lego stal hit. 
A čo je na tomto nábytku také zaujímavé, 
že trhá rekordy v predajoch? Tak po prvé 
je to asi samotný fakt, že pri sektorovom 
nábytku si môžete vybrať jednotlivé diely 
a poskladať tak detskú  izbu na mieru svo-
jim potrebám a finančným možnostiam.
Oveľa dôležitejšiu úlohu ale bude hrať fa-
rebné prevedenie tohto nábytku. Na výber 
je jaseň Coimbra kombinovaný so sviežou 
veselou farbou limetky alebo s príjemnou 
farbou levandule. V rovnakej farbe sú aj 
hrany nábytku, ktoré sú mimochodom 
z odolného plastu, čo je bezpochyby ďal-
šie plus. No a tým najlepším sú dva typy 
detských postelí, ktoré sú na výber. Tá 
za cca 160 eur (Lego L13) má v cene už 
rošt a matrac a navyše ako bonus aj šup-
lík pod posteľ, ktorý funguje ako úložný 

priestor. Tá za 240 eur (Lego L16) má 
navyše v sebe ukrytú druhú posteľ, ktorá 
sa po vysunutí stane plnohodnotným lôž-
kom a rieši tak efektívne problém s ma-
lým priestorom a viac deťmi v jednej izbe. 
Medzi ďalšie úspešné typy detských sekto-
rov na trhu, ktoré sa objavili v poslednej 
dobe, patrí Nemo, ktorý okrem zelenej po-
núka aj prevedenie v oranžovej kombinácii. 

Pre moderných študentov
Najmä moderne založených rodičov zaujala 
v tejto sezóne študentská izba Enyo z dielne 
známej značky Wajnert. Je to opäť sektor, 
ktorý kombinuje farby. V tomto prípade 
je štýlová antracitovo šedá farbu korpusu, 
ktorá dodáva dôraz modernému vzhľadu, 
doplnená o žiarivé farby červená, zelená 
alebo oranžová v lesku. Nápaditá kom-
binácia farieb a lesklý povrch niektorých  
dielov spolu vytvára veľmi pôsobivý  
dojem. Na záver už len rada, že nakú-
piť sortiment detského nábytku z toh- 
to článku môžete ľahko a výhodne na  
www.nabytok-a-interier.sk. Veľa radosti 
vám i vašim deťom pri užívaní nového  
nábytku.
 
Reko v spolupráci s Nábytok a Interiér 

Foto: www.nabytok-a-interier.sk

Viac detí, viac radosti a menej 
miesta
Ak bývate v menšom byte a máte viac 
detí, mali by ste zvážiť využitie poscho-
dovej detskej postele. Šetrí miesto a ani 
jej cena nemusí byť vysoká. Napríklad typ 
LK136 z masívnej borovice vás bude stáť 
len  okolo 200 eur. Najobľúbenejší model 
je ale typ Jarek a Jacek, ktorý sa na trhu 
pohybuje v cene okolo 300 eur. Tieto  
postele totiž okrem toho, že sú vyrobené  
z borovicového masívu, majú ďalšie výho-
dy. Prvým neprehliadnuteľným kladom je 
to, že majú veselé farebné čelá s vyrezá-
vanými motívmi. Pritom nejde o žiadne 
detinské obrázky, z ktorých by dieťa po 
pár rokoch vyrástlo. Postele sa robia vo 
viacerých farebných kombináciách. Rám 
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DIEŤA VNÍMA A CHÁPE SVET 
INÁČ AKO MY DOSPELÍ. SVET 
DETÍ VYZERÁ INAK A Z TOHTO 
DÔVODU JE NUTNÉ PRISTU-
POVAŤ K ZARIAĎOVANIU ICH 
„KRÁĽOVSTVA“ REŠPEKTOVA-
NÍM ICH POTRIEB A TÚŽOB. PRI 
TEJTO ČINNOSTI SI MÔŽEME 
SPOMENÚŤ NA SVOJE NE-
SPLNENÉ SNY A NÁPADY PRI 
TVORBE DETSKEJ IZBY Z MLA-
DOSTI. 

Detské 
kráľovstvo, 
ozajstný detský raj

Na vec sa treba pozrieť detskými 
očami. Toto ich teritórium musí 
byť primerané ich veku a čin-

nostiam. Detská izba má viacero funkcií: 
bude tu herňa, pracovňa, spoločenská 
miestnosť, ale aj spálňa. Treba tu vytvoriť 
priestor na hranie, učenie, záľuby, návšte-
vy, oddych počas dňa a spanie. Izba pre die-
ťa sa časom mení v súlade s jej majiteľom, 
ktorý prechádza vývinovými štádiami. 

Výber miestnosti – dôležitý 
začiatok
Stáva sa temer pravidlom, že dieťaťu sa vy-
medzí najmenšia obytná miestnosť v by-

1
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te. Nie je to vždy najvhodnejšie riešenie. 
Pritom veľká spálňa rodičov je počas dňa 
väčšinou nevyužitá, a tak stojí za úvahu, 
či nedať dieťaťu radšej viac priestoru. Ja-
ponci napr. majú pragmatickejší vzťah k 
pevným lôžkam v spálňach, ktoré sú celý 
deň zbytočným plytvaním priestoru. Pri 
výbere miestnosti pre detskú izbu treba 
dať prednosť dobre osvetlenej, priestran-
nej a vetrateľnej miestnosti, kde je malá 
hladina hluku. Pri malých deťoch by izba 
kvôli bezpečnosti nemala mať balkón či 
loggiu. Iné je to už pri starších deťoch, tam 
sa exteriérovým priestorom zväčšuje den-
ná zóna.

Tri typy detských izieb podľa 
veku

Detská izba prechádza zväčša troma vý-
vojovými štádiami, ktoré zodpovedajú 
deleniu detí podľa veku a ich činností. Sú 
to deti do troch rokov, deti od troch do asi 
šiestich rokov a deti od šiestich do pätnás-
tich rokov. Ďalej sú to už temer dospeláci, 
či aspoň sa tak cítia.

Izbička pre najmenšie dieťa
Vo väčšine rodín sa u nás nad samostat-
nou izbou pre bábätko neuvažuje. Detská 
postieľka sa postaví k manželskej posteli 
a o samostatnom priestore pre dieťa sa 
uvažuje až neskôr. Sú však aj rodiny, ktoré 
zariaďovaniu izby pre nového člena venu-
jú zvláštnu pozornosť už pred jeho prícho-
dom na svet. Je potrebné si uvedomiť, že 
dieťatko bude rásť, a preto treba vyberať 
zariadenie, ktoré je možno neskôr prispô-
sobiť aktuálnym potrebám. Pre batoľa sta-
čí malý priestor, v prvom rade teplá  prí-
jemná podlaha a kvalitná detská postieľka. 

Výhodné je, ak bude postieľka s výško-
vým nastavením polohy matraca, čo je 
príjemné pre matku, ktorá sa nemusí 
veľmi zohýbať. S pribúdajúcimi mesiac-
mi dieťaťa sa matrac posunie nižšie, aby 
dieťatko nevypadlo z postieľky. Postieľka 
má byť upravená tak, aby človiečik mal 
vizuálny kontakt s najbližšími. Do troch 
rokov dieťaťa je vhodná postieľka s roz-
mermi 60 x 120 cm. Existujú aj dlhšie 
postieľky cca do 150 cm, v ktorých môže 
dieťa ostať dlhšie. Postieľky mávajú boč-
né zábrany v tvare zvislých tyčí, ktoré by 
mali byť vzdialené od seba max.7–8 cm, 
aby dieťatko nemohlo cez ne strčiť hla-
vu. Celkovú atmosféru izbičky dotvárajú 
vždy drobnosti, hračky, detská kozmeti-
ka, oblečenie a pod.

Detský raj pre 3 – 6 ročné deti
V izbe pre túto kategóriu detí je treba vy-
tvoriť priestor na hranie, prácu, uloženie 
hračiek a oblečenia a spanie.

Malé deti potrebujú hlavne veľa miesta 
pre hranie na zemi. Dieťa pre svoj zdra-

2

3
1  Pre vývin dieťaťa je dôležité, aby malo  
 okolo seba dostatok podnetov na vníma- 
 nie,

2 Už aj izba pre najmenšie dieťatko môže  
 byť pestrá a veselá. Dieťa vníma všetko oko- 
 lo seba veľmi intenzívne,

3 Zariaďovanie priestoru pre malé deti zne- 
 sie viac pestrosti, farebnosti a hravosti –  
 ale všetko s mierou, aby konečný efekt bol  
 estetický.
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vybraným farebným kobercom s motí-
vom, ktorý bude dieťa pri hrách rado vyu-
žívať. Aby sme nemali počmáraný nábytok  
a steny, je vhodné vytvoriť plochy na kres-
lenie a písanie. Dnes sú na trhu viaceré 
druhy takého zariadenia, kde možno písať 
donekonečna. Už v tomto veku potrebuje 
dieťa svoj pracovný kútik, ktorý má byť 

vý vývoj a rozvíjanie fantázie potrebuje 
dostatok priestoru na hry. Detskú tvori-
vosť, zvedavosť a hravosť môže podporiť 
zariadenie detskej izby. Svet na zemi je pre 
deti najdôležitejší, a preto treba uvoľniť 
plochu na podlahe pre ich hry. Nemusí to 
byť vždy uprostred izby, možnosťou je aj 
zvýšená posteľ, pod ktorou je dosť priesto-
ru. Aj bežná poschodová posteľ poskytu-
je mnoho možností na malé zmeny pri 
hrách. Deti majú rady rôzne skrýše, brlôž-
ky, zákutia, jednoducho skryté miestečká, 
kam môžu zaliezť aj so svojimi kamarátmi. 
Plochu na hranie môžeme spestriť vhodne  

4  Výrobcovia študentských izieb ponúkajú celé zostavy zariaďovacích prvkov zväčša farebne rov- 

 naké a z toho istého materiálu. Pozor na farebnosť, aby nevzniklo takéto farebné prehlušova- 

 nie.

5  Pre rozvoj fantázie a tvorivosti potrebuje dieťa plochu na kreslenie či písanie s možnosťou  

 zmazávania.

6 Mobilný nábytok na kolieskach je obľúbeným prvkom v izbe dieťaťa každého veku.

7 Netradičné farebné riešenie detskej izby pre školáka. Dôležité je, aby sa vo svojom   

 priestore dieťa cítilo príjemne.

5

4



prispôsobený rozmerom a činnostiam die-
ťaťa. Ak dieťa rado kreslí, treba mu kúpiť 
stôl s vyklápacou doskou alebo zhotoviť 
nástenku pre pripnutie obrázkov.

Pri zariaďovaní detskej izby treba vytvo-
riť dostatok úložných priestorov.  Spôsob 
ukladania hračiek a vecí musí byť jedno-

duchý, inak ho dieťa nebude používať. 
Najdôležitejšia je bezpečnosť dieťaťa. Prí-
stup k hračkám musí byť  bez nebezpečen-
stva úrazu. Z nízko situovaných políc si 
dieťa  vezme, čo potrebuje  a ľahko uloží 
na pôvodné miesto. Najvýhodnejšie sú 
variabilné police, ktoré sa dajú rozobrať 
a poskladať inde podľa neskoršej potreby.  
Výborným spôsobom ukladania hračiek je 
systém kontajnerov na kolieskach. Rovna-
ko veľmi praktický je aj mobilný nábytok, 
ktorý sa dá presunúť podľa momentálnej  
činnosti dieťaťa. Pre celkom malé deti 
sú najvhodnejšie škatule a kontajnery 
z mäkších  materiálov, z látky či papiera 
a hlavne s oblými hranami. Klasickým 
úložným priestorom sú skrinky a úložný 
priestor ako súčasť postele. Originálnym 
riešením je obyčajná záhradná sieť na od-
loženie mäkkých plyšových hračiek. 

Aby dieťa malo pokojný spánok, zaslúže-
ný po rušnom dni, treba mu poskytnúť 
kvalitné lôžko. Posteľ má mať pevnú kon-
štrukciu a kvalitný matrac. Postelí podľa 
výšky je viacero: nízke, zvýšené a poscho-
dové. V tomto veku ešte nie je nutná veľká 
posteľ pre dospelého, menšia posteľ na-
viac neuberá z priestoru na hranie. Zónu 
na spanie možno doplniť tienenými svie-
tidlami s veselými motívmi podľa želania 
dieťaťa.

Pri zariaďovaní izby treba mať na zreteli 
hlavne bezpečnosť: žiadne ostré hrany, 
žiadny labilný nábytok, preferovať ekolo-
gický materiál. Nábytok by sa mal vyzna-
čovať variabilnosťou, hravosťou, farebnos-
ťou. Deti túžia často po zmene, premenlivý 
a variabilný nábytok spĺňa túto ich potre-
bu, rodičia nemusia stále kupovať nové za-
riadenie. Mnoho vecí sa dá svojpomocne 
vyrobiť a ak rodičia zapoja do zariaďovania 
detského teritória aj jeho budúceho užíva-
teľa, deti budú o to šťastnejšie.  Praktický-
mi a vtipnými doplnkami možno vykúzliť 
dokonalý detský raj.

Izba školáka či študenta
Keď je dieťa staršie, už má svoju predstavu 
o zariadení svojej izby a snaží sa ju pre-
sadiť. Nie je to už malé dieťa, ale ani do-
spelý, ide o bytosť plnú zmien, nestálosti 
a hľadania vlastnej identity, ktorá potre-
buje mať pocit súkromia. Ich predstavy 
o zariadení izby bývajú zväčša v protiklade 
s predstavami rodičov. Treba ich počúvať, 
ale súčasne trochu usmerniť. Vhodné zá-
ľuby treba podporiť. Každý rodič pozná 
obdobie plagátov, požiadavky na vlastný 
počítač a ani nezbadá a je tu zrazu dospelé 
dieťa, ktoré vás vpustí do izby iba vymeniť 
posteľnú bielizeň. A žasnete nad zmenami 
v jeho či jej izbe. 

V izbe školáka či študenta musí byť vy-
tvorený priestor pre štúdium: vhodný pí-
sací stôl, stôl na počítač, priestor na knihy 
a zošity. Z detskej izby sa stáva študovňa. 
Vhodný je nábytok, na ktorom sa dá nasta-
viť výška stola a stoličky. Výberu stoličky  
je nutné venovať primeranú pozornosť, 
nakoľko ide o správnu polohu chrbtice 
školáka pri učení. Je potrebné myslieť aj 
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na kvalitné osvetlenie izby a pracovnej 
plochy.

Písací stôl sa stáva súčasťou detskej izby 
už často aj v období pred vstupom do 
školy,  nutne však v čase začiatku školskej 
dochádzky. Potrebná je dostatočne veľká 
pracovná plocha, ktorá môže byť dopl-
nená stolom pre počítač. Písací stôl pre 
študenta by mal mať rozmer asi 85 x 150 
cm. Pracovný stôl by mal byť harmonickou 
súčasťou ostatného zariadenia. Na trhu sú 
celé zostavy pre študentskú izbu od stola, 
cez posteľ, skrinky až po police, väčšinou 
z rovnakého materiálu.  

S vekom dieťaťa pribúdajú aj nároky na od-
kladací priestor pre knihy, učebné pomôc-
ky, zošity a pod. Sú to už vzrastom vyš-
šie deti, a tak možno využiť aj vertikálny 
rozmer izby a odkladacie police umiestniť 
až po strop. Odkladacie priestory by mali 
byť  prehľadné, aby nebolo treba dlho nie-

čo hľadať. Násťroční radi prestavujú svoje 
kráľovstvo, takže majú radi nábytok na 
kolieskach a ocenia ho hlavne pri svojich 
návštevách.

V tomto období sa v študentskej izbe 
často nachádza už veľká posteľ pre dos- 
pelého. Väčšinou je to posteľ, na ktorej 
dieťa spáva až do obdobia odsťahovania 
sa z domu. Je praktické kúpiť hneď veľkú 
posteľ s rozmermi 90 alebo 100 x 200 cm. 
Ak je dieťa ešte menšie, možno ju obložiť 
obľúbenými vankúšmi, bude sa v nej cítiť 
útulne. Rovnako ako v ostatných obdo-
biach života, dôležitý je kvalitný matrac 
pre správny vývoj chrbtice, pretože jej de-
formácie v dospelosti už nijaká zdravotná 
posteľ nenapraví. Deti sa často dožadujú  
poschodovej postele, aj keď to nie je nevy-
hnutné vzhľadom na rozmery izby. Treba 
však počítať s tým, že je tam vyššia teplo-
ta a nebezpečie pádu. Ak ju predsa kúpite, 
treba dať pozor, aby materiál konštrukcie 

8

8  Veľmi racionálne a esteticky riešená   

 zostava potrebných funkčných prvkov  

 v jednom. Je vhodná do malého priestoru.

9  Účelne skombinované využitie úložných  

 priestorov na sedenie.

10 Tínedžeri potrebujú viac súkromia..
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bol dostatočne pevný. Samotní výrobcovia 
odporúčajú z bezpečnostných dôvodov 
ukotviť posteľ do steny. Rebrík by nemal 
mať ostré hrany.  Stupne by mali byť radšej 
ploché, aby netlačili.

Čo ak je detí viac
V niektorých rodinách musia bývať dve 
či tri deti v jednej izbe. Znovu je tu otáz-

ka, či sa nevzdať v ich prospech priestoru 
spálne alebo obývacej izby. Problém je, ak 
treba v malej izbe vytvoriť priestor pre dve 
či viac detí. Každé chce mať pochopiteľne 
svoj vlastný kútik. Výrobcovia mysleli aj na 
túto situáciu a ponúkajú viaceré varianty.  
Najpraktickejšie je asi použiť poschodovú 
posteľ alebo dať každú posteľ do inej výšky 
tak, aby sa pod každou dal využiť priestor. 
Zasunúť sa dá aj jedna posteľ pod druhú. 
Otázkou býva, ako umiestniť dva písacie 
stoly v jednej izbe. Najčastejšie sa to robí 
tak, že sa vytvorí jedna dlhá stolová doska 
pod oknom, ktorú využívajú deti podľa 
potreby. Ak je v izbe málo miesta pre skri-
ne na šatstvo detí, môžu byť uskladnené 
v spálni rodičov alebo v inom priestore. 

Farebné riešenie
Farebné riešenie detských a študentských 
izieb predstavuje samostatnú problemati-
ku.
Je veľmi výrazným a neprehliadnuteľným  
prostriedkom na dosiahnutie požadovanej 
atmosféry. Zariaďovanie detskej izby pre 
malé deti znesie viac farebnosti a hravosti, 
ako je tomu neskôr. Aj nábytok pre malé 
deti môže byť farebný a ak budú napríklad 
aj ilustrované tapety ladiť so zariadením, 
nemôžeme nič pokaziť. Ak dáme prednosť 
neutrálnejším farbám nábytku, možno 

k nim pridať výrazné farby na stenách. 
Atmosféru v každom prípade dotvárajú 
doplnky, hračky, predmety, textílie a pod. 
Izba pre malé deti by mala byť detská, 
hravá a veselá. Postupovať môžeme podľa 
zásad farebnej harmónie, kde platí základ-
ný princíp kombinácie dvoch farieb: buď  
vedľa seba stojacich na farebnom kruhu 
alebo komplementárnych, doplnkových, 
ktoré ležia na farebnom kruhu oproti sebe, 
a teda vytvárajú najväčší farebný kontrast. 
Úlohou rodiča je usmerniť a ovplyvňovať 
dobrý vkus svojho dieťaťa, ktorý bude 
vo svojom živote potrebovať. Staršie deti 
majú už väčšinou vlastnú predstavu o fa-
rebnom riešení svojej izby a ak to nie je 
príliš nevkusné, treba ich nechať, nech sa 
vo vlastnom priestore cítia dobre. Dievča-
tá často túžia po ružovej, aj keď nám sa to 
zdá gýčové, ale v tom priestore budú žiť 
ony. Chlapci naopak dávajú prednosť zele-
nej či modrej a nie je zvláštnosťou, ak túžia 
po čiernych stenách. Čas hrá pre vás – ro-
dičov, deti z toho určite raz vyrastú.

Záver
Aby sa dieťa cítilo vo svojom priestore 
dobre, obľúbilo si ho, tešilo sa naň, lebo 
mu je v ňom príjemne, musí vyhovovať 
jeho túžbam a predstavám. Ťažšia úloha 
pre rodiča nastáva pri zariaďovaní izby pre 
malé dieťa, kde je na samotnom rodičovi, 
aby preukázal veľkú mieru vkusu a citu pre 
harmóniu veselého detského sveta. Dnes 
je však na trhu mnoho zariaďovacích prv-
kov  rôznych tvarov, farieb a funkcie, ktoré 
uľahčia rozhodovanie a výber.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.
Ústav architektúry obytných a občianskych 
budov, FA STU, Bratislava
Foto: archív autora a redakcie
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PRI ZARIAĎOVANÍ DETSKEJ IZBY MUSÍME BRAŤ OHĽAD NA TO, AKÉMU 
DIEŤAŤU JE IZBA URČENÁ. NAKOĽKO FARBY OVPLYVŇUJÚ NÁLADU DIEŤAŤA, 
MUSÍME VZIAŤ DO ÚVAHY JEHO POVAHU. POZRIME SA BLIŽŠIE NA FAREB-
NOSŤ STIEN V DETSKEJ IZBE.

v detskej izbe 
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Najnevhodnejšou voľbou je biela. 
Aj keď vyzerá čisto, môže pôsobiť 
chladne. Žltá farba prináša radosť 

a svetlo. Vhodnejšia je ale pre staršie deti. 
Pre najmenšie detičky je najvhodnejšia ze-
lená, ktorá vyvoláva tvorivosť a kreativitu. 
Najviac sa hodí do svetlých izieb. Pre dos- 
pievajúce deti sa zas hodí purpurová, pod-
poruje autoritu, samostatnosť a výnimoč-
nosť. Aj keď by sme chceli izbu vymaľovať, 
ako sa páči nám rodičom, treba brať veľký 
ohľad na povahu detí. Pre bojazlivejšie deti 
používame jemné prírodné a pastelové od-
tiene. ,,Nezbedníkom“ zasa primiešame 
zelenú, a červenú používame čo najmenej. 
Naopak, pokojnejším detičkám červenú  
pridáme. Vždy platí, že každá farba je 
vhodná pre nejaký vek a preto nemaľujme 
raz a navždy, ale aspoň každých 5 rokov.

Na deti v ich detských izbách pôsobí všet-
ko. Preto je úlohou nás rodičov, aby sme 
im pripravili príjemné a útulné prostredie 
pre ich zdravý vývoj. Nemusíme však ostať 
pri vymaľovaných stenách. Dnes už je veľa 
ďalších spôsobov, ako vymaľované steny 
oživiť a dať im dušu. 

Pre milovníkov klasiky predstavujeme 
predlohy na maľovanie stien. Pomocou 
papierovej predlohy si na stenu vymaľuje-

te akýkoľvek obrázok, ornament, graffiti...
Možností je veľa. Stačí jeden odvážlivec 
a môže sa maľovať. S predlohou si na ste-
nu nakreslíte obrázok a vymaľujete ako 
omaľovánku. 

Druhým variantom je maľovanie pomo-
cou plastových šablón, ktoré môžu byť 
vyrobené v akýchkoľvek rozmeroch. Plas-
tové šablóny sú určené na maľovanie jed-
noduchších motívov. Kvety, ornamenty, 
abstraktné motívy.

Tretím a najjednoduchším variantom sú 
nálepky na stenu, ktoré sú určené na rov-
ný  povrch. Každý mesiac dopĺňa spoloč-
nosť ARTsablony svoju ponuku o nový 

dizajn pre malých aj veľkých. Škôlkarom 
zvieratká, školákom abecedy, teenagerom 
graffiti.

Je viac spôsobov, ako oživiť detské izby 
a priniesť život na steny.  Stačí sa rozhod-
núť a výsledky na seba nenechajú dlho 
čakať. ARTsablony vám prináša pestrosť 
do vašich domovov. Celú ponuku predlôh, 
šablón a nálepiek nájdete na www.predlo-
hy.sk a www.artsablony.sk.

Reko z materiálov ARTsablony

Foto: ARTsablony
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Akademická maliarka Jitka Bezúro-
vá patrí k významným predstavi-
teľom generácie, ktorá vstúpila na 

scénu po roku 1985. Možno ju označiť za 
strednú generáciu, ktorá najmä v oblasti 
grafiky formovala nielen slovenský a čes-
ký vkus, ale ovplyvnila jej vývoj prakticky 
v celej Európe. Jitka Bezúrová študovala 
v rokoch 1979 až 1984 na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave u profesora 
Albína  Brunovského.

Autorka sa v posledných rokoch stále viacej 
venuje olejomaľbe a akvarelu. „Čím ďalej, 
tým dôležitejšie sú pre mňa farby, ges- 
to a expresívnosť. Aj autentickosť a prav-
divosť. Maľujem to, čo žijem a o čom roz-
mýšľam. Hľadám harmóniu, ticho, no mi-
lujem hudbu. Hudbu, ktorú počuť v tichu. 
Keď človek začína nachádzať aj seba. Stále 
rovnako detsky verím v krásu, harmóniu 
a jej potrebu pre človeka,“ hovorí o zdroji 
svojich inšpirácií maliarka. 

Jitka Bezúrová sa snaží vo svojich dielach 
objavovať záhady, ktoré nie sú určené 
nášmu oku, ale schovávajú sa mimo našu 
každodennosť. Má schopnosť nadvihnúť 
pokrievku tajomna a tých, ktorí sa dívajú, 
posunúť do krajiny poézie a lyriky. „Stále 
viacej si uvedomujem, aké dôležité je pre 
človeka, aby v detstve dostal množstvo 
intelektuálnych, citových aj vizuálnych  
zážitkov a podnetov. Toto sa mi v mojej ro-
dine dostalo. A myslím, že každý, ale naj-

TO, ČO CHCE MALIAR POVEDAŤ, JE V OBRAZOCH. NACHÁDZA 
SA TAM SILA, ENERGIA A EMÓCIA, TVRDÍ GRAFIČKA, 
MALIARKA, ILUSTRÁTORKA A POETKA JITKA  BEZÚROVÁ. 
JEDNÝM DYCHOM DOPĹŇA, ŽE V AKOMKOĽVEK DRUHU 
UMENIA NEZNESIE PÓZU, MÓDNOSŤ A Z TOHO VYPLÝVAJÚCU 
PRÁZDNOTU. 

kusy neba

Vidím ako zo zeme bez strachu vykukuje bledá tráva
A ja ako Chagallova nevesta letím vysoko nad krajinou trhám modré kusy neba
(Úryvok z básne LET)

1

2
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mä ten, kto niečo tvorí, čerpá práve z tejto 
zásoby citu, krásy a zážitkov,“ uvažuje o ži-
vote a umení autorka.  

Historik a básnik Miroslav Daniš o jej tvor-
be tvrdí, že je často nevysvetliteľná slova-
mi prozaického dňa. Vo svojich farbách 
a motívoch je dokonale ženská a na svoju 
ženskosť dostatočne hrdá, takže sa nemu-
sí konfrontovať s tradíciou patriarchátu. 
Jej Boh nemusí mať výlučne tvár muža. 
Vo svojom hľadaní harmónie však otvára 
oči aj mužom, ak o to stoja, a ženám okná 
– ak chcú.

„Som šťastná, pretože môžem tvoriť, hľa-
dať. Som šťastná, že mám dar vidieť. Stále 
vo mne žije to dieťa, ktoré sa teší z farebnej 
stopy na plátne, žasnem zo stopy ceruzky 
na krásnom papieri. Teší ma proces tvorby. 
Tešia ma obrazy zo slov aj farieb. Denne 
ma nadchne  niečo krásne okolo mňa, či už 
to je záhrada, príroda, more, dážď, ľudia, 

hudba. A v obrazoch takých či onakých 
môže človek všetko – aj lietať,“ vyznáva sa 
Jitka Bezúrová zo svojich citov k umeniu.  

Jitka Bezúrová sa narodila v roku 1958 
v Brne. Žije a tvorí v Senci. Absolvovala 
VŠVU v Bratislave na oddelení knižnej  
tvorby a ilustrácie u prof. Albína Brunov-
ského. Venuje sa maľbe, grafike, kresbe
a poézii. Autorka vydala v roku 1999 
zbierku básni „Svetlo“ s vlastnými ilustrá-
ciami. Má za sebou vyše 20 autorských 
výstav, viac ako 20 kolektívnych výstav a 
projektov doma i  v zahraničí. Jej obrazy 
videli aj v Rakúsku, Slovinsku, Španielsku, 
Taliansku, Nórsku, Fínsku či Brazílii.

Henrich Varga

Foto: archív Jitky Bezúrovej

1  Imaginárny portrét Hildegardy z B.

     55 x 50 cm, olej, 2008

2  Modrý, 58 x 74 cm, olej, 2007

3  Ženích, 55x50 cm, olej, 2008

4  Záznam letu I., 100 x 70 cm, olej, 2010

5  Záhrada pri mori, 70 x 80 cm, olej, 2011

3 4

5



Inšpirácia a emócie
 
Inovácia, flexibilita a ideálny pomer ceny a kvality, to je lifestylový koncept KARE  
s unikátnou ponukou nábytku, osvetlenia, doplnkov a darčekových predmetov. Skvelý 
tím, brilantné nápady a neutíchajúci entuziazmus – za tým všetkým sa skrýva svet plný 
fantázie, v ktorom nájdete viac ako 15 kolekcií a 4500 produktov. 
 
Všetky kolekcie ponúkajú inšpiráciu a emócie, vďaka ktorým v sebe prebudíte túžbu 
objavovať nové trendy a hrať sa s nimi. Ich zámerom je uberať sa naprieč štýlmi  
a kombinovať ich podľa emócií a chutí. KARE je pre všetkých v srdci mladých ľudí. Ľudí, ktorí 
sú slobodomyseľní, tolerantní, spontánni a trendovo orientovaní. Nechajte sa inšpirovať.

www.kare-bratislava.sk
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Máte málo miesta? 
Kúpte si rozkladaciu posteľ

V súčasnosti patria k najpredávanejším rozkladacie postele, 
ktoré sú určené všade tam, kde je menej priestoru. Tieto 
postele je možné v zloženom stave použiť na sedenie alebo 
ležanie, a v rozloženom stave ponúkajú kvalitnú a plno-
hodnotnú spaciu plochu dvojlôžka. Rozkladacie postele je 
možné využiť ako na príležitostné spanie, napr. pre návštevy, 
tak i na trvalé spanie. Samozrejme záleží na tom, akým kva-
litným matracom posteľ vybavíte. V štúdiu JMP Slovensko 
nájdete niekoľko typov rozkladacích postelí. Môžete si vy- 
brať z rôznych variantov prevedení a farebných dezénov. 
Značkové matrace a rošty pre dospelých, deti, alergikov, 
seniorov, pre vysoké váhové kategórie, široká ponuka postelí 
a spální v prírodnom prevedení, vankúše a prikrývky – to 
všetko nájdete v štúdiu JMP Slovensko, s.r.o.  Matrace. Postele. 
Spálne. 

www.spalne.sk

Dizajnové tapety nadchnú mamičky aj deti

Značka dizajnových tapiet Lavmi prichádza na trh s novou kolekciou tapiet Kiss for 
kids. Kolekcia obsahuje 20 originálnych vzorov a ponúka tapety nielen do izbičiek pre 
bábätká, ale aj pre chlapcov a dievčatá predškolského i školského veku. Dizajnérka 
kolekcie Kiss for kids Babeta Ondrová zostala verná svojmu štýlu jednoduchých, silných 
čistých tvarov a výnimočného citu pre farebné kombinácie. Deťom ponúka súčasnú 
originálnu kreativitu podanú na nekomerčnom podnose. Jednotlivé tapety prinášajú 
ušľachtilo spracované vzory – ilustrácie – jemné ovečky, ušaté opice, dobráckych levov, 
hravé autíčka či jednoduché papierové lodičky a kotvy. Očaria srdce každého, kto si 
cení vkusnú výnimočnosť. Tapety detskej kolekcie sú pripravované špeciálne pre detské 
izbičky, teda do priestorov, kam patria len „čisté“ materiály. Preto je celá kolekcia 
tlačená na vynikajúci ekomateriál vlies Esseniq, ktorý neobsahuje PVC, je priedušný 
a „workfriendly“ – výborne sa s ním pracuje. Tapety sú tlačené 100% ekologickými 
latexovými atramentmi, ktoré sú farebne dokonale verné, svetlostále a neobsahujú 
rozpúšťadlá. Lavmi svoje detské tapety ponúka v rolkách širokých 73 cm a dlhých 6,5 
metra. 

www.lavmi.cz



INFOMIX
Vypínače a zásuvky do každého interiéru

VISAGE prináša výnimočný produkt tým, pre ktorých je funkčný rozmer dôležitý a kladú dôraz na vizuálnu 
stránku vo svojich domovoch. Vďaka svojej farbe a prevedeniu zapadnú vypínače a zásuvky VISAGE 
do každého interiéru. Visage séria, ktorá má elegantný vzhľad integrovaný s vynikajúcimi funkčnými vlastnosťami 
dokonale doplní štýl vášho životného priestoru. 

Spoločnosť VIKON, s.r.o., veľkoobchod a maloobchod elektroinštalačného materiálu a svietidiel, vám ako prvá prináša 
na slovenský trh produktové série VISAGE simple v bielom prevedení, VISAGE ivory v prevedení slonová kosť a VISAGE 
deluxe – kovový rad vhodný aj pre tých najnáročnejších. Všetky rámiky VISAGE deluxe sú vyrobené z kovových materiálov 
v prevedení chróm, matný chróm, nehrdzavejúca oceľ, dymová, matná zlatá, zlatá a antická meď. Kryty sú vyrábané v troch 
farebných prevedeniach: čierna, metalická béžová a strieborná. Samozrejmosťou sú viacnásobné rámiky v horizontálnom 
a vertikálnom prevedení.

Pre potrebu vyššieho krytia je určený rad Waterproof s krytím IP 54 vo farebných prevedeniach biela, béžová a šedá.

Všetky produkty VISAGE si môžete zakúpiť v centrále v Považskej Bystrici, na pobočkách Trstená 
a Zvolen a v blízkej dobe už aj objednať cez internet na stránke shop.vikon.sk.

www.vikon.sk

Revolučný materiál pre dokonalý kuchynský drez

Medzi hlavné požiadavky v modernej kuchyni patrí estetika a funkčnosť. Či už je to príprava 
nedeľného obeda, či každodennej rannej šálky kávy, pri práci v kuchyni trávime veľa času. Preto 
by sme pri jej výbere a zariaďovaní mali myslieť na to, aby sme si ju čo najviac uľahčili, ale aby 
sme sa zároveň v kuchyni príjemne cítili. Najviac času v kuchyni prestojíme za kuchynským 
drezom. Nároky na jeho kvalitu preto musia byť vysoké. Takmer všetky podstatné vlastnosti 
drezu závisia od materiálu, z ktorého je vyrobený. Značka Blanco prichádza na trh s revolučným 
materiálom Silgranit PuraDur II, ktorý vďaka svojim povrchovým vlastnostiam odoláva nárazu, 
akémukoľvek poškriabaniu, vodnému kameňu a škvrnám. O odolnosť sa stará žula, ktorá tvorí až 
80% materiálu. Teflón a silikón zas zabezpečujú odpudivosť vody, čiže drezy si stále zachovávajú
počiatočnú farebnosť a čistotu. Spomínané kameninové drezy zo Silgranitu Pura Dur II sú odolné 
voči škrabancom, nárazu, teplotám až do 280°C a pritom farebne stále. Tento materiál je teda 
100% hygienický a zdravotne nezávadný, pretože pri bežnom používaní sa nedá poškriabať. No-
vinkou vo farebnej škále drezov Blanco je farba Tartufo, ktorá uľahčí kombinovanie so súčasnými 
aj dlhodobými nábytkovými trendmi. Odtiene farby Tartufo prechádzajú od sivej až po hnedú 
a tak veľmi dobre ladia s moderným, prírodným životným štýlom a svetlými drevinami, akou je 
napríklad dub vápencový. Luxusná a elegantná je kombinácia s tmavými drevinami, napríklad 
americkým orechom. Samozrejmosťou je chrómová zmiešavacia batéria vo farbe Tartufo.

www.blanco.sk

Ballerina expanduje
 
Nemecká značka Ballerina so svojimi originál-
nymi kuchyňami nedávno vstúpila na slovenský 
trh a úspešne sa rozširuje. Zaznamenali sme vznik 
nového štúdia v Nitre – Nábytok Brückner (Farská 17, 
kuchyna@bruckner.sk) a v Trnave – Art Ton (Paulínska 
20 – 1.p., kastudio@stonline.sk). Zaujímavé dekory, 
čisté spracovanie a originálny dizajn – to sú charakter-
istické vlastnosti nielen vystavených kuchýň obidvoch 
nových expozícií, ale vlastne i samotných produktov 
od tohto popredného výrobcu.

www.ballerinakuchyne.cz



  Hlavným motívom jesene je pestrosť. Či sú to nádoby na 
uskladnenie potravín, misky rôzneho druhu, kuchynské nože, va-
rechy, tácky pre servírovanie – túto jeseň idú pestré farby. Oživia 
vašu kuchyňu. Nechýba fialová, modrá, červená, zelená a žltá.
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 Stolovanie je vašou vizitkou. Ne-
nechajte pokaziť dojem z dobre uvarenej 
večere nevhodným stolovaním. Vkusný riad 
a poháre sú základom.

Pestrosť

KAŽDÁ GAZDINKA MÔŽE VARIŤ PERFEKTNE. STAČÍ NA TO POTREBNÉ VYBAVENIE – HRNCE, MISKY 
NA ZAPEKANIE, FORMY NA TORTY, ŠPECIÁLNE PANVICE A OVEĽA VIAC. UŽ NETREBA HĽADAŤ. 
DOSTATOK INŠPIRÁCIE NÁJDETE NA JESEŇ AJ V PREDAJNIACH MARKS & SPENCER. UKÁŽTE 
SVOJIM ZNÁMYM, ŽE STE V KUCHYNI JEDNOTKA. UROBTE SI Z VARENIA A PEČENIA EŠTE VÄČŠÍ 
ZÁŽITOK. NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ – URČITE SI VYBERIETE.

  Z kuchyne sa hravo môže stať príjemnejšie miesto. 
Jeseň, ktorá býva v rámci počasia smutná, získava nový – pestrý 
rozmer.



  Je vaša kuchyňa in? Vybave-
nie kuchyne môže byť aj praktické 
a estetické zároveň. Dosky na krá-
janie, valčeky na cesto a užitočné 
misky, to je len malá súčasť ponuky. 

  Každá gazdinka môže variť 
perfektne. Netreba veľa a dojem 
z vašej kuchyne bude oveľa lepší.

  Skĺbenie praktickej a estetickej 
funkcie jednotlivých “pomocníkov”   
v kuchyni je dôležité. Stačí na to potreb-
né vybavenie. 

  Nepodceňujte stolovanie. Taniere a hrnče-
ky ponúkajú pestrú paletu možností pre zladenie 
s vašim interiérom.

REKO 
Foto:  MARKS & SPENCER                                            

 

  V ponuke  nechýbajú ani nádoby na 
uskladnenie cestovín a ďalšie užitočnosti.

  Príprava jedla vždy zaberie čas 
a potrebuje i nemálo energie. 
S prakticky vybavenou kuchyňou 
môže byť všetko jednoduchšie.



DIZAJN A ZARIADENIE KUCHYNE V POSLEDNEJ DOBE PREŠLO OHROMNOU ZMENOU. KUCHYŇA 
BOLA PÔVODNE ZARIADENÁ VÝHRADNE K PRÍPRAVE POKRMOV, TERAZ SA Z NEJ STALA 
VŠESTRANNE OBĽÚBENÁ MIESTNOSŤ, A TO NAPRÍKLAD AJ PRE TÝCH, KTORÝCH KONÍČKOM JE  
PRI VARENÍ EXPERIMENTOVAŤ. 

Kuchyne

1
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Kuchyne už nebývajú uzatvorené, 
ale často sú otvorenou súčasťou, 
obývačiek alebo jedální ako cen-

trum modernej domácnosti. 

Moderným priestorom sa kuchyňa stáva 
hlavne vybavením najnovšími kuchynský-
mi spotrebičmi. Najnovšie trendy v sebe 
spájajú maximálny komfort s funkčnos-
ťou. Avšak kuchyňu by sme mali vyberať 
a zariadiť s ohľadom na celý interiér. 

Chceme, aby pôsobila útulne, alebo na-
opak jednoducho a moderne, združujeme 
ju s obývacím priestorom a ladíme do naj-
menších detailov. Každému vyhovuje ku-
chyňa s odlišnejším usporiadaním, s inou 
farebnosťou alebo iným tvarom. Nechajte 
sa preto inšpirovať.

1 Kuchyňa musí byť miesto, ktoré sa dokáže  

prispôsobovať, a preto sú na jej zariadenie 

vhodné voľne stojace stoly. 

2 – 5 Nábytok alebo doplnky z ocele dodá-

vajú kuchyniam industriálnu atmosféru  

a sú v súčasnosti najobľúbenejším štýlovým 

prostriedkom dizajnu interiérov. 

6 Kombinácia dreva a hliníka sa výborne 

hodí do kuchyne, ktorá sa vyznačuje jasnými 

líniami a hladkými plochami. 

2

3 4

5

6
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56

7 Stavebnicové kuchyne umožňujú naj-

rôznejší spôsob zariadenia – od tradičného 

tvaru L až po drez zabudovaný do tvaru 

oblúku. 

8 Pracovné dosky z dreva sa vyznačujú vše-

strannosťou: pôsobia dobre v rustikálnej  

i ultramodernej kuchyni. 

9 Medzi novinky sveta kuchýň patria, okrem 

iných, mramorové pracovné dosky zo živice  

a minerálov i liate pracovné dosky, ktoré 

majú žiarivú farbu a osahujú kremík.

10 Modulové skrine poskytujú dostatok 

úložného priestoru a prispievajú k väčšie-

mu poriadku. Minimalistické pôsobenie je 

zdôraznené chýbajúcimi úchytmi dvierok. 
7

8
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Modern Interior Design
Moderný design interiérů

Kolektív autorov, 

Vydavateľstvo SLOVART, 2010

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

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

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

prináša množstvo nápadov  
a návodov, ako to dosiahnuť.

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

MV - český/anglický/poľský/maďarský jazyk 

VYDAVATEĽSTVO NAJLEPŠÍCH KNÍH

Bojnická 10 
P. O. Box 70 

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

www.slovart.sk 
www.slovart.com

9
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Jedálenský a inteeriéroový nábytok odd  rmy PPointt Houuuse
je tohtoro�noou dizzajnovou noviinkou, kkktorú prináááša

na slovensský trrh bývania spoolo�noss�� DOMOSSSS.

Produkty talianskej zna�ky Pooint HHouse priamo sp���aju preddsstavy aa pottrreby
sú�asného moderného životného štýlu a dajú saa zakúpi�� v kuchhynskkkých
štúdiach DOMOSS v Brattislavee, Trnave, Tren�ínne, Nitre aa v Pieeš�annooch.

Viac info - www.domosskuchyne.sk

inzercia185x118_3verzie_11082011.indd   1 11. 8. 2011   18:01:46

                Tichý luxus ...
...vo vašej kuchyni!

www.digestory.eu

KONTAKTY: 
Mobile: 0911/551 272
e-mail: info@digestory.eu

Viac o produktoch, sortimente
a technických údajoch sa
dozviete na:



Štefániková 59, 901 01 Malacky, tel.: 034-7743228, fax: 034-7743230, e-mail: svietidla@feim.sk

sv ietidlá e-shop

www.feim.sk

Ponúka napríklad riešenie Babypho-
ne (detská vysielačka) s funkciou 
obojsmerného hovoru, denný/noč-

ný režim s časovo ovládaným vypnutím 
zvonenia, pohodlnú funkciu hlasitého 
telefonovania so skvelou kvalitou zvuku, 
ako aj kompatibilitu s novou sponou pre 
hlasité telefonovanie Gigaset L410.

Keďže spona sa dá jednoducho upevniť na 
oblečenie, používateľ má voľné ruky a pri 
telefonovaní voľnosť pohybu – bez káblov 
a bez rušivej náhlavnej súpravy na uchu.
Nový všestranný model C610 spoločnosti 
Gigaset je ideálny telefón pre rodiny. Na-
príklad mladí rodičia získajú s modelom 
Gigaset C610 pohodlnú detskú vysielač-
ku s užitočnými a inovačnými funkciami, 

Pohodlie pri telefonovaní  

pre celú rodinu s bezšnúrovým telefónom Gigaset C610 

SPOLOČNOSŤ GIGASET COMMUNICATIONS PRINÁŠA NA TRH 
NOVÝ POHODLNÝ BEZŠNÚROVÝ TELEFÓN GIGASET C610 PRE 
RODINNÚ LINKU, KTORÝ SA SVOJIMI POČETNÝMI FUNKCIAMI 
HODÍ PREDOVŠETKÝM NA BEŽNÉ POUŽITIE V RODINÁCH. 

ktoré výrazne prekonávajú bežné riešenia 
detských vysielačiek. 

Vďaka pohodlnej funkcii hlasitého telefo-
novania telefónu Gigaset C610 sa telefo-
nického rozhovoru môže zúčastniť celá ro-
dina alebo aj ďalšie osoby. Model Gigaset 
C610 výrazne šetrí energiu vďaka energe-
ticky úsporným sieťovým adaptérom.

www.gigaset.com/sk 

www.digestory.eu
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Najúspornejšie chladenie 
s energetickou 
triedou A+++

Potenciál úspory má však nielen eko-
nomický význam, ale aj ekologický, 
keďže zásluhou zníženej spotreby 

energie sa znižuje aj produkcia CO2. To 
sa pozitívne prejaví na životnom prostre-
dí. Každá domácnosť totiž dokáže kúpou 
chladničky A+++ ročne ušetriť také množ-
stvo CO2, s akým by si inak muselo poradiť 
viac ako 8 stromov. 

Za bezkonkurenčnou energetickou nená-
ročnosťou radu coolEfficiency stojí kom-
binácia viacerých unikátnych technológií. 
Zabezpečujú to dva chladiace okruhy pre 
samostatnú reguláciu teploty v chladia-
cej a mraziacej časti, efektívnejšie izolácie  
a tesnenia, výkonnejší invertný kompresor 
a inovatívny rozmrazovací systém. Ino-
vácie sú síce viditeľné, nepočuť ich však, 
keďže pracujú s príkladnou hlučnosťou len 
38 dB.

TECHNOLÓGIE, KTORÉ VÁS 
NENECHAJÚ CHLADNÝMI

Nové chladničky Siemens však nepriná-
šajú len výnimočnú úsporu energie, ale aj 
nové technológie a dizajn, ktoré zjednodu-
šujú uskladnenie potravín a udržujú ich 
dlhšie čerstvé. 

Nové kombinácie chladničiek s mraznič-
kami Siemens sú vybavené priehradkami, 
špeciálne prispôsobenými na uskladnenie 
čerstvého mäsa, rýb, hydiny. Priehradka 
na ovocie a zeleninu s regulovateľnou vlh-
kosťou predĺži čerstvosť potravín a pomá-
ha zachovať ich výživné látky.    

Tvorba námrazy v mrazničke zvyšuje spot-
rebu energie. Vďaka inovatívnej technoló-
gii lowFrost a novému umiestneniu za-
riadenia produkujúceho chlad na obvode 
vnútorného mraziaceho priestoru je tvor-
ba ľadu menšia a rovnomerná.

Reko v spolupráci so Siemens

Foto: Siemens

PRIEMERNE AŽ ŠTVRTINA SPOTRE-
BY ENERGIE V DOMÁCNOSTI SA 
PRIPISUJE CHLADIACIM A MRA-
ZIACIM PRÍSTROJOM. AJ PRETO 
JE VEĽKOSŤ SPOTREBY ENERGIE 
KĽÚČOVÝM ROZHODOVACÍM 
FAKTOROM PRI VÝBERE CHLAD-
NIČKY. ZNAČKA SIEMENS AKO 
PRVÁ PREDSTAVILA NOVÝ RAD 
KOMBINOVANÝCH CHLADNIČIEK 
COOLEFFICIENCY, KTORÉ PATRIA 
DO ENERGETICKEJ TRIEDY A+++ 
A SPOTREBUJÚ AŽ O 50 % MENEJ 
ENERGIE AKO MODELY TRIEDY A+. 
TO PROSPIEVA NIELEN ŽIVOTNÉMU 
PROSTREDIU, ALE AJ RODINNEJ 
PEŇAŽENKE, KTOREJ SA TAK UŠETRÍ 
DO 30 EUR ROČNE.  
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LUXUSNÉ VARNÉ CENTRUM...
... U VÁS DOMA!

www.sporaky-chladnicky.eu

Koruna krásy vašej kuchyne! Aj digestor môže byť nádherný!

EMEX o.z.
957 03 Dubnička č. 66,
Tel.č.: 0907 774 541, 0918 660 737
obchod@emex.sk, emex@stonline.sk
www.emex.sk,  www.reginox.sk , www.falmec.sk 



Značka Ballerina Küchen predstavu-
je jedného z najlepších a najorigi-
nálnejších výrobcov kuchýň, ktorý 

kladie dôraz hlavne na dva aspekty. Dbá 
na vysokú kvalitu používaných materiálov 
a technológií, vrátane špičkovej vnútornej 
techniky, čo tomuto výrobcovi umožňuje 
aj jeho najmodernejší strojový park, kto-
rého vybavenie má priemerne 5 rokov. 
Od iných výrobcov sa odlišuje hlavne vý-
berom originálnych dekorov a prevedení. 

Možno ho tiež charakterizovať ako export-
ne orientovaného výrobcu zameraného na 
kvalitný dizajn s dobrými možnosťami pre 
atypické prevedenia. V anglosaských kraji-
nách je uznávaným špecialistom na skle-
nené materiály a laky, ktoré ťažko nájdu 
porovnateľnú konkurenciu. Ale nielen to. 
Vo výrobnom portfóliu nájdeme aj veľmi 
zaujímavé a originálne dekory umelých 
povrchov s najlepším pomerom kvality  
a ceny, no na druhej strane ponúka aj takú 

DNES BY KUCHYŇA MALA SPĹŇAŤ AJ TAKÉ 
KRITÉRIÁ, AKO JE KVALITA, ORIGINALITA A DI-
ZAJN. MEDZI TAKÉTO KUCHYNE SA RADÍ AJ 

NEMECKÁ ZNAČKA BALLERINA KÜCHEN, KTORÁ MÁ DLHODOBÚ TRADÍCIU A 40–ROČNÚ PRAX 
VO VÝROBE VSTAVANÝCH KUCHÝŇ NAJVYŠŠEJ KVALITY. ZAČIATKOM ROKU 2011 VSTÚPILA AJ 
NA SLOVENSKÝ TRH. 

1

Originálne kuchyne 
opäť na scéne
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perličku, ako sú kuchyne z prírodnej brid-
lice. O obľúbenosti svedčí aj fakt, že Balle-
rina sa stala víťazom hlasovania Kuchyňa 
roka 2010 medzi 750 nemeckými predaj-
cami. Ako rodinný podnik dbá spoločnosť 
na veľmi seriózny prístup k zákazníkom 
i obchodným partnerom, a vždy sa usiluje 
o to, aby úroveň poskytovaného servisu 
bola na oveľa vyššej úrovni, ako je to ob-
vyklé v anonymných obchodných reťaz-
coch, kam spoločnosť kuchyne z princípu 
nedodáva.

Ďalšou originalitou je skutočnosť, že tieto 
kuchyne majú štandardne korpus skríň, 
ktorý má zvonku i vnútri dekor. Navyše, 
ak ide o imitáciu dreva, je aj povrch korpu-
su na dotyk plastický, aby imitácia dreva 
bola dokonalá. Náročnejší zákazníci, ktorí 
stavajú dizajn na najvyššiu priečku, budú 
nadšení, pretože spoločnosť vyrába nie-
len skrinky s dvierkami, ale aj zásuvkové 
skrinky so šírkou na mieru. Tým odpadajú 
zaslepovacie diely, ktoré nie sú ani veľmi 
estetické, ani efektívne. Ak chcete naozaj 
originálnu kuchyňu, tak Ballerina vám po-
núka niekoľko zaujímavých možností. Na-
príklad sklenenú obkladovú zadnú stenu 

všetky druhy lakov (štruktúrovaný, matný, 
lesklý) až po bridlice, sklá a dýhy, vráta-
ne hlbokoprofilovaného povrchu. Mnohé
povrchy sú chránené a môžete ich dostať 
iba u tohto výrobcu. Ako výrobca originál-
nych kuchýň kooperuje s top dizajnérmi 
a výrobcami z celého sveta, ako napríklad 

Ritzenhoff (exkluzívny  nemecký výrobca
skla a porcelánu), Swarovski (madlá) ale-
bo BergHoff (luxusné príborníky a deliče
s nerez programom). Za zmienku stojí aj 
to, že laky je možné dodať v akejkoľvek 
farbe RAL, pričom vysoko lesklé laky sú 
kvalitatívne na vyššej úrovni.

A to najlepšie na záver. Kto po vyššie 
uvedených špecifikách čaká, že Balleri-
na vie ponúknuť luxusné kuchyne len 
v najvyššej cenovej kategórii, ten bude 
milo prekvapený. Tento výrobca vie totiž 
ponúknuť aj dizajnovú kuchyňu za cenu, 
ktorá bude porovnateľná s tuzemskými 
výrobcami, pričom garantuje najlepší 
pomer kvality a ceny na trhu. Ak k tomu  
pripočítame aj päťročnú garanciu, neostá-
va nič iné, len sa ísť presvedčiť k niekto-
rému z predajcov, že nemecká kuchyňa 
bude tou najlepšou voľbou. Viac informá-
cií nájdete na: www.ballerinakuchyne.cz

Lucia Straňáková 

Foto:  Ballerina Küchen

s digitálnou potlačou podľa vášho želania. 
Taktiež samotné dvierka je možné mať  
s digitálnou potlačou, kde máte možnosť 
vybrať si z 22 dekorov, vrátane hitu posled-
nej sezóny – imitácie betónu. Celkový po-
čet prevedení je okolo 230 druhov počnúc 
umelými povrchmi vysokej kvality, cez 

1 Bezmadlový rad GL je bestsellerom od začiatku uvedenia na trh. Pridanou hodnotou je naj- 

vyššia kvalita lesku (7 vrstiev laku).

2 Hneď niekoľko originálnych prevedení v jednej zostave. Pravú bridlicu dopĺňajú sklenené  

prvky navrhnuté exkluzívne dizajnérmi Ritzenholf.

3 Nadčasová elegancia, to je kombinácia čierneho skla s dýhou americký orech. Atypické 180 

cm široké výsuvy a horné výklopné skrinky. 

2

3
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BRATISLAVA, OC Galéria Lamač, Lamačská cesta 1c/5959, tel.: +421 254 650 146, +421 254 650 147, +421 254 650 148 � DUNAJSKÁ STREDA, OC Galéria 
Dunajská Streda, Hlavná 75, tel.: +421 315 500 061, +421 315 500 062, +421 315 500 063 � KOŠICE, OC OPTIMA, Moldavská cesta 32, tel.: +421 553 112 294,
+421 553 112 295 � NITRA, OC Galéria Mlyny, Štefánikova trieda 61, tel.: +421 373 221 229, +421 373 221 230 � NOVÉ ZÁMKY, OC AQUARIO, Nitrianska 
cesta 111 A, tel.: +421 356 421 528, +421 356 421 544, +421 356 421 545 �PREŠOV, OC MAX, Vihorlatská 2A, tel.: +421 517 598 009, +421 517 598 010, +421 517 598 011
PRIEVIDZA, SC KORZO, Nábrežná 1913/5A, tel.: +421 463 220 201, +421 463 220 202 �TRENČÍN, OC Laugarício, Belá 7271, tel.: +421 326 585 585, +421 326 585 598,
+421 326 585 599 � TRNAVA, OC Galéria Trnava, Veterná 40, tel.: +421 335 936 233, +421 335 936 300, +421 335 936 286 � ŽILINA, MIRAGE Shopping Center, 
Námestie A. Hlinku 7/B, tel.: +421 412 908 030, +421 412 908 031 � ZVOLEN, OC Molo, Obchodná ulica, tel.: +421 326 499 022

Porovnajte našu ponuku s konkurenciou!

Najlepšia cena a z nej ešte zľava!
Ďalšie viac na www.oresi.sk

Všetky akcie končia 31. 12. 2011.

Najväčší predajca kuchýň v ČR
teraz aj na Slovensku!
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značku vo svojej kuchyni použijú. Medzi 
také určite patria digestory Sirius, ktoré sa 
radia do triedy luxusných výrobkov špičko-
vej kvality čo do precízneho materiálového 
spracovania, dizajnu, ale hlavne pokiaľ ide 
o parametre výkonu a hlučnosti. Digesto-
ry Sirius majú veľmi tichý chod, zároveň 
ale vysokú účinnosť už od prvého stupňa 
výkonu odsávania, dlhú životnosť a mi-
moriadne kvalitné remeselné spracovanie.
V tele digestorov sú použité turbínové mo-
tory GS alebo GPZ s výkonom 650 resp. 
800m3/hod.  Pri týchto typoch motorov sa 
hlučnosť odsávačov Sirius pohybuje v roz-
pätí od 25 dBA = I. stupeň do 42 dBA = 
IV. stupeň (pri turbínach GPZ v nastavení 
dvojrežim), prípadne v rozpätí od 30 dBA 
= I. stupeň do 55 dBA = IV. stupeň pri sa-
com výkone 800 m3/hod. 

Pri týchto parametroch hlučnosti zabez-
pečujú tieto digestory už na I. stupni do-
statočný výkon odsávania potrebný na to, 

Kvalitný digestor 
je v kuchyni nevyhnutnosťou
NAPRIEK TOMU, ŽE NIEKTORÍ ZÁKAZNÍCI KUCHYNSKÝCH ŠTÚDIÍ 
PRI VÝBERE SPOTREBIČOV PRE SVOJU NOVÚ KUCHYŇU PRÁVE 
VÝBER DIGESTORA PODCEŇUJÚ A VYČLENIA NA TOTO ZARIA-
DENIE MOŽNO NAJMENEJ PROSTRIEDKOV, PRÁVE DIGESTOR 
MÔŽE PRI VÝBERE NEKVALITNÉHO ZARIADENIA UROBIŤ Z VAŠEJ 
NOVEJ KUCHYNE HOTOVÉ PEKLO, NIELEN POKIAĽ IDE O TECH-
NICKÉ A MATERIÁLOVÉ SPRACOVANIE, ALE POČÚVAŤ PRI VARE-
NÍ „REVÚCI“ STROJ, KTORÝ MOŽNO ANI NIČ NEODSÁVA, MÔŽE 
BYŤ PORIADNYM NEŠŤASTÍM.

aby spĺňali aj tie najnáročnejšie kritériá 
zariadení na odsávanie pár a pachov z ku-
chynských priestorov. Veľmi zaujímavými 
a obľúbenými sú aj odsávače s použitím 
externej odsávacej motorovej jednotky 
(stropné štrbinové digestory, resp. výsuvné 
odsávače z pracovnej dosky). Externá od-
sávacia motorová jednotka nie je umiest-
nená v kuchynskom priestore a výkony 
takýchto externých turbínových motorov  
sa pohybujú od 1000 až do 2100m3/hod 
sacieho výkonu. 

Pri tzv. modulových systémoch digestorov 
Sirius sú tukové filtre vložené šikmo do
vnútra tela digestora, vzniká tak komora 
pre vytvorenie podtlaku, ktorý zabezpečí 
veľmi rýchle a okamžité odsávanie pachov 
a pár zo širokej varnej zóny. Podobne sa 
dostávajú do popredia záujmu aj digestory 
so štrbinovým systémom  odsávania. Táto 
technológia nie je (ako je to zvyčajne pri 
„klasických“ modeloch digestorov) tvorená 
v sacej zóne s klasickou mriežkou tukové-
ho filtra, ale kuchynské výpary sú nasáva-
né medzi panelmi, ktoré tvoria elegantnú, 
ale veľmi účinnú nasávaciu plochu s využi-
tím zrýchleného prúdenia vzduchu cez tie-
to štrbiny. Táto plocha je vďaka tejto tech-
nológii hladká, avšak panely sú výklopné, 
aby bolo možné vykonávať bežnú údržbu 
tukových filtrov, ktoré sú umiestnené pod
týmito platňami. Viac informácií o pro-
duktoch nájdete na www.digestory.eu.

Reko z materiálov značky Sirius

Foto: Sirius

Nové trendy vo výstavbe domov 
a bytov vyžadujú neustály vývoj 
odsávačov pár pre kvalitné od-

vetranie domácností. Veľké otvorené ku-
chynské priestory sa stávajú prirodzenou 
súčasťou životného štýlu a vyžadujú kva-
litné odsávače pár. V súčasnosti sa kuchy-
ne čoraz viac dispozične spájajú do ucele-
ného priestoru spolu s obytnou časťou, 
prípadne sú súčasťou priestranných hál a 
galérií, kde rodina spoločne trávi veľa času. 
Kuchyňa sa stáva „rodinnou pracovňou“. 
Pri zvážení všetkých výhod pri obstaraní 
kvalitného, výkonného a hlavne tichého 
digestora môže byť vaša kuchyňa mies-
tom, ktoré nie je prevádzkou odsávača pár 
nijako rušené, a pri elegantnom dizajne 
a luxusnom spracovaní môže byť digestor 
pýchou vašej novej kuchyne. 

Štruktúru zákazníkov, ktorí majú záujem 
o nákup kvalitných digestorov, tvoria prá-
ve zákazníci, ktorým záleží na tom, akú 
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Drezy 
Ušľachtilá oceľ, z ktorej sú vyrábané drezy 
a umývadlá holandskej značky Reginox, 
vyniká kvalitou s pomerom chlóru a niklu 
18/10 a nízkym obsahom železa. Pri tom-
to zložení nedochádza ku korózii, čo doka-
zuje aj jednoduchý test s magnetom, kto-
rý pri priložení na stenu drezu nepriľne.  
O kvalite svedčí aj opracovanie a hrúbka 
použitého materiálu, čo je v prípade znač-
ky Reginox nerezový plát hrubý 0,9 mm. 
Nehrozí tak, že sa pri dlhodobom namá-
haní a používaní drez začne prehýbať a 
deformovať.

Zaujímavé sú aj kuchynské drezy vyrobené 
zo zmesi prírodného granitu, živice a ume-
lých prísad. Granit je príjemný ekologický 
materiál, ktorý je zároveň praktický, pev-
ný, hygienický a ľahko sa udržiava.

Kvalita 
a štýlový dizajn
ŠTÝL, FAREBNOSŤ A PREVEDENIE SI PRI KUCHYNIACH VŠÍMAME AKO PRVÉ. DÔKLADNEJŠÍ 
POHĽAD VŠAK ODHALÍ, ŽE FUNKČNÉ DOPLNKY A SPOTREBIČE TIEŽ VEDIA PODČIARKNUŤ 
CHARAKTER KUCHYNE. AJ DREZY ČI DIGESTORY V SEBE DOKÁŽU SKĹBIŤ PRAKTICKOSŤ  
A PRECÍZNY DIZAJN.
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Reginox taktiež ponúka štýlové nerezové 
umývadlá v zrkadlovom lesku, ktoré sú lá-
kavým doplnkom pre modernú kúpeľňu. 
Kombinácia skla a nerezu vytvára pocit 
čistoty a elegancie. 

Digestory 
Spoločnosť Emex prináša na slovenský trh 
vysokokvalitné digestory od špičkových 
výrobcov, ktorí do svojich výrobkov doká-
zali zakomponovať veľmi účinné a tiché 
odsávanie pár, ale aj eleganciu a luxus.

Odsávače kuchynských pár AIRONE patria 
na vrchol súčasnej talianskej i európskej 
produkcie. V ponuke spoločnosti nájdeme 
krásne dizajnové a technicky prepracované 
výrobky s využitím najnovších technológií 
pre milovníkov štýlových a funkčných vecí.  

Štandardné typy produktov zase oslovia 
širšie spektrum zákazníkov.

Výrobky spoločnosti K DESIGN sú dizaj-
novou lahôdkou, ktorá je vo svete diges-
torov úplne jedinečná. Tieto odsávače sú  
k dispozícii v širokej farebnej škále, pričom 
k niektorým modelom existuje rad dopln-
kov pre väčšie praktické využitie.

Pre digestory značky FRECAN je charakte-
ristická kvalita, špičkový design a technic-
ké parametre. V ponuke budú už od jesene 
2011.

Reko z materiálov spoločnosti Emex
Foto: Emex



VARÍTE, FRITUJETE, DUSÍ-
TE, GRILUJETE – A PRI KAŽ-
DOM SPÔSOBE PRÍPRAVY
JEDLA POTREBUJETE INÚ 
NÁDOBU A POMÔCKY. 
KUCHYNSKÉHO NÁČINIA 
TAK MÁTE DOMA ČORAZ 
VIACEJ, KÝM PRIESTOR 
KUCHYNE SA NIJAKO NE-
ZVÄČŠUJE. DÁ SA TO VŠAK 
VYRIEŠIŤ SOFISTIKOVA-
NÝM SPÔSOBOM 
A NAHRADIŤ VŠETKO 
NÁRADIE JEDNÝM 
ŠIKOVNÝM 
HRNCOM. Multifunkčné hrnce ovládajú všet-

ko potrebné pre pohodlné vare-
nie. Ich konštrukcia je regulačne 

a výkonovo prispôsobená širokej škále 
funkcií na prípravu veľkého množstva od-
lišných pokrmov. Stačí len použiť vhodné 
príslušenstvo a nastaviť správny program. 
Čas prípravy jedla sa líši podľa množstva 
a druhu použitých potravín. 

Hrniec,
ktorý pozná 
jednoduché varenie
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Fondue
Pripravte svojim priateľom prekvapenie 
v podobe syrového, mäsového alebo čo-
koládového fondue. Jednoducho vložte 
potraviny, ktoré chcete použiť na prípra-
vu fondue, do nádoby a regulátor teploty 
otočte do pozície Fondue. Na namáčanie 
potravín v omáčke používajte fondue vid-
ličky. 

Braise – Dusenie
Funkciu Braise využijete na prípravu duse-
ných zeleninových i mäsových jedál alebo 
ovocného pyré. Vložte potraviny, ktoré 
budete pripravovať, do ohrievacej nádoby, 
prikryte pokrievkou a regulátor teploty 
otočte do pozície Braise. 

Boil – Varenie 
Funkciu Boil môžete rovnako ako klasický 
hrniec použiť na varenie cestovín, zemia-
kov, ryže, zeleniny, polievok a omáčok či 
knedličiek.

Steam – Para 
Funkcia Steam slúži na prípravu pokrmov 
zo zeleniny a ovocia v pare alebo aj na 
ohrievanie potravín – napríklad ovocných 
alebo žemľových knedličiek.

Roast – Smaženie 
Vyprážať môžete rezne, huby, syr alebo aj 
fašírky, karfiol, brokolicu. Pri vyprážaní 
použite malé množstvo tuku. 

Scallop – Zapekanie 
Ak máte radi zapekané jedlá z cestovín, 
mäsa, zeleniny alebo zemiakov, určite oce-
níte aj funkciu Scallop.

Grill – Opekanie 
Ak chcete grilovať mäso či zeleninu, otočte 
regulátor teploty do pozície Grill. Pri ope-
kaní nepoužívajte žiadny tuk alebo použi-
te len minimálne množstvo tuku. 

Fry – Fritovanie 
Pomocou funkcie Fry pripravíte výborné 
prílohy, ako sú hranolčeky a krokety, alebo 
rovnomerne vypražíte karfiol, huby a pod.

Jeden pomocník, množstvo možností jeho 
využitia. Multifunkčný hrniec vám vďaka 
regulátoru teploty uľahčí varenie a navyše 
šetrí miesto. Užitočného spoločníka do 
kuchyne nájdete v ponuke popredného vý-
robcu a dodávateľa domácich elektrospo-
trebičov Concept. Viac informácií získate 
na www.my-concept.sk.

Soňa Hrúziková z materiálov spoločnosti 

Elko Valenta

Foto: archív Elko Valenta a redakcie
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Ako sa starať

o spotrebiče 
v kuchyni
JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA BY MALA BYŤ JEDNÝM Z HLAVNÝCH KRITÉRIÍ NA VÝBER SPOTREBIČOV 
UŽ PRI ICH KÚPE. PRITOM SAMOZREJME PLATÍ ZÁSADA, ČÍM JEDNODUCHŠIA A NENÁROČNEJŠIA 
ÚDRŽBA, TÝM LEPŠIE. 



pripáli. Na pohľad sa takáto varná doska 
ničím nelíši od sklokeramickej, rozdiel je 
však v ohreve. Indukčná doska produku-
je teplo iba priamo vo feromagnetickom 
dne nádoby. Ihneď po odstavení nádoby 
doska už teplo nevyrába, čím nedochádza 
k tepelným stratám, a je tak bezpečná aj 
pri náhodnom dotyku. Samotný povrch 
dosky je po celý čas zohriaty len od dna ná-
doby, takže nie je žeravý, preto pripálenie 
nehrozí. Na odstránenie rozliatych či vyky-
pených nečistôt tak stačí vlhká handrička.

Ako je to s pyrolytickými rúrami
Údržba pyrolytických rúr je ešte jedno-
duchšia. Pyrolýza 2.0, teda pyrolytické čis-
tenie druhej generácie, je ešte účinnejším 
spôsobom tradičného, už pomerne zná-
meho spôsobu pyrolytického čistenia rúr. 
Ide o unikátny systém samočistenia, ktorý 
sa spustí stlačením jedného tlačidla. Prin-
cíp pyrolýzy spočíva vo vytvorení vysokej 
teploty vo vnútri rúry, takže všetky nečis-
toty sa spália. Po skončení programu stačí 
zľahka zotrieť či pozametať jemný biely 
popol, ktorý popadá na dno rúry.

Na čo prihliadať pri údržbe 
umývačiek riadu
Vnútro umývačiek riadu je potrebné pravi-
delne čistiť špeciálnym prípravkom, ktorý 

rozpúšťa usadeniny v celom hydrosystéme 
umývačky – teda aj v miestach, ktoré nie 
sú pre spotrebiteľa viditeľné. Čistenie sa 
vykonáva bežným umývacím programom, 
ale s prázdnou umývačkou naplnenou len 
špeciálnym čistiacim prípravkom.

Niektoré umývačky sú vybavené špeci-
álnym programom AQUALISIS na čiste-
nie vnútra umývačky. Pri použití tohto 
programu sa vnútro umývačky vyčistí aj 
pri použití bežného umývacieho prípravku 
a predlžuje sa tým životnosť umývačky.

Ako sa správne starať 
o chladničku
Vnútorné steny a police chladničky  
a mrazničky by mali byť pravidelne čiste-
né roztokom čistej vody a sódy bikarbóny 
alebo octu. Tieto prostriedky neutralizujú 
vnútorný priestor a odstraňujú prípadný 
zápach zvnútra výrobkov.

Niektoré chladničky sú vybavené systé-
mom BIOCARE. Steny týchto chladničiek 
sú vyrobené zo špeciálneho materiálu, kto-
rý obmedzuje výskyt baktérií na stenách. 
Antibakteriálny BIO FILTER zas filtruje
vzduch cirkulujúci v chladničke počas jej 
prevádzky.

Reko v spolupráci s manažérom servisu Fagor 

Foto: Fagor

Táto zásada pritom neplatí iba pri 
malých a menších spotrebičoch, 
akými sú napríklad rýchlovarné 

kanvice alebo kávovary. Komfort jed-
noduchej údržby by mali spĺňať aj veľké 
spotrebiče, ako napríklad indukčné dosky, 
rúry, chladničky či umývačky riadu. Na 
túto skutočnosť pri vývoji svojich spotre-
bičov prihliadla aj spoločnosť Fagor, ktorá 
patrí k popredným výrobcom indukčných 
varných dosiek či pyrolytických rúr. Na 
indukčnej varnej doske sa vďaka premys-
lenému princípu indukcie skutočne nič ne-
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Ponoriť sa, odovzdať sa vode a teplu, nechať čas, nech 
plynie – aj tak môže vyzerať dokonalý relax. Dôležitý je 
pokoj a harmonická atmosféra. Ideálne miesto na oddych 
a čerpanie novej energie je možné nájsť aj za dverami 
kúpeľne alebo o pár krokov ďalej, na terase či v záhrade, 
niekedy však predstavuje cieľ dlhšej cesty. Prinášame vám 
niekoľko tipov a nápadov, ako sa priblížiť k svojej vlastnej 
oáze pokoja a oddychu.



Domáce wellness

re, montáži aj následnej údržbe hydroma-
sážneho systému. Neposlednou výhodou 
výrobcu je, že vám vie vyrobiť vašu vysní-
vanú hydromasáž na mieru podľa vašich 
požiadaviek. 

Perličková masáž alebo 
hydromasáž

Ak rozmýšľate, aký systém si do vane vy-
brať, zamyslite sa v prvom rade, na aký 

CHCETE DAŤ VÁŠMU KÚPEĽU NOVÝ ROZMER? ZADOVÁŽTE SI HYDROMASÁŽNY 
SYSTÉM A VYTVORÍTE MALÉ WELLNESS PRIAMO VO VAŠEJ KÚPEĽNI! ČORAZ VIAC ĽUDÍ 
SI DNES UVEDOMUJE POTREBU ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU, V KTOROM MUSÍ MAŤ 
PRIESTOR ODDYCH A POHODA.

Jednou z možností, ako si udržať 
zdravie, fyzickú aj psychickú poho-
du, je využívať blahodarné účinky 

vody. Najjednoduchšia a, povedzme si, aj 
najlacnejšia cesta k pravidelnému vodné-
mu relaxu je zadovážiť si hydromasážnu 
vaňu do svojej kúpeľne. Máte už vaňu? 
Systém sa dá inštalovať aj do už zakúpenej 
vane, alebo dokonca aj do vane zabudova-
nej. V každom prípade je najlepšie poradiť 
sa s výrobcom, ktorý vám poradí pri výbe-
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Domáce wellness
účel vaňu budete využívať. Masáž po špor-
te? Relax? Oddych? Vodná alebo vzducho-
vá masáž majú rôzne účinky. 

Hydromasáž − teda vodnú masáž − je mož-
né používať na liečbu svalových a kĺbových 
ochorení. Je tiež vhodná po športových 
výkonoch na uvoľnenie svalov. Hydroma-
sážny systém totiž využíva pri terapii uza-
tvorený obeh vody. Čerpadlo nasaje vodu, 
tlačí ju cez rozvodné potrubie do trysiek. 
Cez trysky tak prúdi silný prúd vody, čo 
príjemne masíruje vaše svalstvo. 

Airmasážny systém − teda „perlička“ − sa 
od hydromasáže líši tým, že cez trysky 
nevháňa vodu, ale predhriaty vzduch, čím 
jemne masíruje pokožku. Perličková ma-
sáž je jemnejšia a obľúbená z hľadiska du-
ševného uvoľnenia a relaxu v bublinkách 
po náročnom dni. 



Môžete sa rozhodnúť pre jeden zo systé-
mov, ale aj pre ich kombináciu. Pri samot-
nom užívaní môžete zapnúť jeden sys- 
tém, druhý, alebo obidva naraz. Je len na  
vás, čo vám bude v daný moment príjem- 
nejšie. 

Mýty a nepravdy 
o hydromasážnej vani

Ak vás ani nenapadlo kúpiť si hydromasáž-
nu vaňu, lebo ste niekde počuli, že to „hučí“, 
alebo „zapácha“, alebo „že sa to ťažko čistí“, 
nemusíte sa viac ničoho obávať. Nové hyd-
romasážne systémy už dávno majú tieto 
záležitosti vyriešené. Je pravda, že hydro-
masáž nie je úplne tichá, pretože už samo 
prúdenie vody a vzduchu ako aj chod čer-
padla a dúchadla vydáva zvuk. Väčšinou to 
ľuďom neprekáža, ak však túžite po relaxe 
v bublinkách v pokoji pri obľúbenej hud-
be, je tu pre vás novinka na trhu − perlička 
WHISPER s tichým kompresorom. Kom- 
presor aj trysky sú špeciálne upravené tak, 
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aby zabezpečili maximálne tichý chod. 
Bojíte sa údržby hydromasážnej vane? 
Počuli ste, že sa zanáša a že sa nedá vy-
čistiť? To sú naozaj mýty, ak si dáte pri 
kúpe pozor a kúpite hydromasážnu vaňu, 
ktorá má zabudované zariadenie na dez-
infekciu systému preplachom. Toto by 
malo byť v rámci štandardnej výbavy 
systémov, rovnako aj funkcia automatic-

Novodobý dizajn

Potrpíte si na novinky a zaujímavý dizajn? 
Aj v tomto vás potešíme. V ponuke hydro-
masážnych vaní nájdete na našom trhu aj 
systémy s dizajnovými plochými tryska-
mi „FLAT“ s hrúbkou 1mm. Štandardné 
trysky majú hrúbky 5-8 mm a.  Skvelý di-
zajn komponentov neuberá na kvalite hyd-
romasáže, ba práve naopak - FLAT trysky 
vám pridajú na pohodlí. 

kého vysúšania po vypustení vody z vane. 
Na trhu je tiež systém CLEANTRONIC, 
ktorý je ešte účinnejší ako bežný preplach. 
Aktívne zložky roztoku pôsobia dlhšie 
v celom profile potrubia. Navyše čistenie
prebieha automaticky, preto vaša námaha 
bude minimálna a vyhnete sa usádzaniu 
nečistôt, šíreniu baktérií aj spomínanému 
zápachu.

Reko 

Foto: Poly System, TDX, archív redakcie
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MODERNÝ DIZAJN KÚPEĽNÍ SA OPIERA O STRIEDMOSŤ A JEDNODUCHOSŤ V LÍNIÁCH A TVA-
ROCH. KONCEPTY SA VYZNAČUJÚ UCELENOSŤOU A JEDNOTNÝM LADENÍM V ČISTÝCH FARBÁCH. 
NIČ SA NEVYMYKÁ MYŠLIENKE. IDEOU SÚ DOKONALOSŤ, PRECÍZNOSŤ A PRESNOSŤ.

Inšpirácie v kúpeľni

1. Inštalačné moduly Technic 

Mať voňavú kúpeľňu a nemusieť zakaždým od-

montovať kryt WC nádržky, vkladať čokoľvek 

pod dosku alebo lepiť na stenu klozetu, to je 

prianie každej gazdinky. Modul Technic so sys-

témom SmartFresh umožňuje dezinfekciu toa-

letnej misy jednoduchým vložením náplne do 

určeného aplikátora a stlačením splachovača.

2. Skrinky iCon xs 

Dôležitými zariadeniami v kúpeľni sú ukladacie 

priestory. V novom koncepte WC a kúpeľní pre 

hostí iCon xs sú okrem umývadlovej skrinky, 

ktorá má praktickú zásuvku na základné hygie-

nické potreby, aj atraktívne bočné prvky, ako je  

priestor pre noviny a čierny box z plexiskla, kam 

sa môžu odložiť použité uteráky. 

1

2 3
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6. iCon xs koncept WC

Koncept iCon xs disponuje priestorovo úspor-

ným splachovacím WC, ktorého sedadlo mož-

no na požiadanie vybaviť sklápacou technoló-

giou. iCon xs koncept WC pre hostí spoločnosti  

Keramag poskytuje maximálne pohodlie  

a priestor dokonca i v menších kúpeľniach.

3. Zrkadlo iCon xs

Ďalší úložný priestor v koncepte iCon xs ponúka 

zrkadlový regál so zníženou hĺbkou (28 x 12 x 

14 cm), ktorý možno namontovať samostatne 

alebo nad bočné prvky. Nový úložný regál (37 x 

5 cm) je dizajnovo a funkčne flexibilný.

4. Sprchový kút NEXT 

Priehľadné sklenené plochy sprchových kú-

tov NEXT značky KOLO sú doplnené len nevy-

hnutnými prvkami, čím je zdôraznená štýlová 

elegancia. Výplne sú vyrobené z číreho bez-

pečnostného skla, pričom profily majú lesklú

striebornú farbu.

5. Umývadlo Preciosa

Príkladom súčasných kúpeľňových konceptov 

je Preciosa 2. Charakterizujú ju základné geo-

metrické tvary, ako sú guľa, valec či kváder. Pri 

pohľade zhora do umývadiel Preciosa vidíme 

práve odtlačok gule, dokonale vtlačenej do ro-

viny umývadlovej dosky.

Radovan Čičvara v spolupráci so Sanitec

Foto: Sanitec

5

6

4
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Jeseň 
je správny čas 
pre kúpu bazéna

LETO A ČAS KÚPANIA SA SKONČILI A JESEŇ NÁS OBKLOPUJE 
STÁLE INTENZÍVNEJŠIE. MNOHÍ SI VRAVÍTE, ŽE TAKÉ HORÚCE 
DNI, AKO BOLI TOHTO ROKU, UŽ BEZ BAZÉNU NA BUDÚCI ROK 
ASI NEVYDRŽÍTE.
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Plán zrealizovať si vlastné kúpanie 
vyzerá rovnako u 70% záujemcov 
o vlastný bazén — počkať do jari. 

Jesenná inštalácia bazénu má však oveľa 
väčšie výhody  po stránke stavebnej, orga-
nizačnej, ale aj finančnej. Ak chcete mať 
bazén nielen pekný, ale aj funkčný a kvalit-
ný, tak sa môžete spoľahnúť na progresív-
ne modely Compass alebo Premium.

A prečo si kúpiť bazén Compass ale-
bo Premium v jeseni? Bazény Compass 
a Premium sa vyznačujú niekoľkými mi-
moriadnymi vlastnosťami, ktorými sa 
podstatne odlišujú od konkurencie. Ako 
tieto vlastnosti súvisia s jesennou inštalá-

ciou bazénu? Bazény Compass a Premium 
nevyžadujú železobetónový podklad, a to 
bez ohľadu na to, či ide o bazén v exteriéri 
alebo interiéri. Tento dôležitý parameter 
je daný aplikáciou keramického prášku 
(jadra), ktorý zvyšuje tuhosť a pružnosť 
bazénu. To umožňuje osadiť bazén na 
štrkové lôžko aj počas prvých mrazíkov 
a nezanedbateľné sú ušetrené náklady za 
železobetónovú dosku. Po osadení bazénu 
sa bazén postupne napúšťa vodou a zasy-
páva suchým betónom. Všetky stavebné 
práce a následné terénne úpravy je teda 
možné zrealizovať v jeseni. Ide hlavne 
o tieto práce:

— výkop jamy;
— zhotovenie štrkového lôžka;
— zasypanie bazénu;
— úprava pláže;
— terénne úpravy;
— výsadba zelene.

Na jar sa potom prevedie inštalácia ob-
jednanej technológie bazénu — filtrácia, 
ohrev vody, protiprúd a pod. Bazén sa 

následne sprevádzkuje a vy ho môžete na 
jar naplno využívať na relax a oddych. In-
vestícia sa tým delí na dve časti: na jeseň 
za teleso bazénu a na jar za technológiu. 
Žiadna práca, len kúpanie.

Ľudia často váhajú s kúpou bazénu, lebo 
sa boja, že si bazén vyžaduje veľa starost-
livosti, na ktorú nebudú mať čas. Tento 
problém rieši pri bazénoch Compass je-
dinečný samočistiaci systém Vantage. 
Ide o sústavu trysiek, ktoré sa postupne 
vysúvajú a naháňajú nečistoty ku dnovej 
vpusti, odkiaľ sú potom filtrované. A ak si 
k systému Vantage objednáte  automatické 
ošetrovanie vody na báze soli, bude jediný 
čas venovaný bazénu spočívať v relaxácii 
a športe.

Pokiaľ stále váhate s rozhodnutím kúpiť si 
bazén Compass alebo Premium na jeseň, 
môžete využiť ponuku platnú do 30. 11. 
2011, kedy ku každému kúpenému bazé-
nu dostanete od spoločnosti Pool-Home 
čistiacu sadu zadarmo a zvýhodnené fi-
nancovanie s odloženou splatnosťou 50 

dní po dodaní bazénu a skrátené dodacie 
lehoty zo šiestich týždňov na tri týždne.

Ak vás informácie obsiahnuté v tomto 
článku zaujali, neváhajte sa obrátiť na 
vyškolených predajcov, alebo navštívte 
showroom, v ktorom sa môžete presvedčiť 
o kvalite a elegancii bazénov Compass. 

Jozef Holek

Foto: archív Pool-Home spol. s r.o.
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Mikenda present, 
Eisnerova 35, 

841 08 Bratislava, 

tel.: +421 2 64 537 741, 

mobil: +421 905 605 486, +421 905 380 762, 

e-mail: mikenda@mikendapresent.sk, 

www.sunsails.sk, 

www.slnecniky.sk, 

www.mikendapresent.sk, 

www.fixscreen.eu

 

TRENDOM POSLEDNÝCH ROKOV JE PREPOJENIE OBYTNÝCH 
INTERIÉROV S EXTERIÉROM. OBYTNÁ TERASA JE DNES TAKMER 
NEODMYSLITEĽNOU SÚČASŤOU KAŽDÉHO MODERNÉHO BÝVANIA. 

Vonkajší 
obytný priestor

(2.časť)

Preto sa súčasný moderný terasový 
nábytok od toho interiérového na 
pohľad nelíši ani vzhľadom, ani ma-

teriálmi. Pohodlie interiéru si tak môžete 
užívať aj v exteriéri. Používa sa textil, syn-
tetická koža, umelé vlákna, exotické dre-
vo, hliník, nehrdzavejúca oceľ, sklo a rôzne 
kompozitné materiály. Rozdiel zistíte až pri 
podrobnom skúmaní. Používané materiály 
svojou kvalitou a odolnosťou zodpovedajú 
podmienkam daných exteriérom. Vďaka 
špeciálnym impregnáciám sú nenasiakavé, 
čím je zabezpečené rýchle vyschnutie po 
daždi. Matrace sú chránené zatavením do 
vodeodolnej fólie, farby odolné UV žiare-
niu zaručujú dlhodobú farebnú stálosť.

Celková atmosféra obytnej terasy môže 
byť vhodne dotvorená množstvom di-
zajnových doplnkov, ako sú kvetináče, 
žardiniéry, svietidlá, koberce a podobne. 
Navrhovaním exteriérového nábytku 
a doplnkov sa zaoberajú známi architekti 
a dizajnéri. Ich diela nájdete pod značka-
mi SERRALUNGA, MANUTTI, GANDIA 
BLASCO, MOREE, CORRADI. 
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starať motorový fúkač, alebo lístie môžete 
taktiež mulčovať pomocou kosačky.

Nahrabané lístie je najlepšie umiestniť na 
kompost, ktorému dodá potrebné živiny. 
Pre urýchlenie tlenia je dobré pred zalo-
žením nového kompostu premiešať lístie 
v pomere 2:1 s pôdou, hnojom alebo už 
existujúcim kompostom. Skompostovať 
môžete aj samotné lístie, vzniká tým tzv. 

v záhrade
JESEŇ NIE JE LEN OBERANIE SLADKÉHO OVOCIA. AJ V PRIEBEHU TOHTO 
OBDOBIA SI ZÁHRADA VYŽADUJE NEUSTÁLU STAROSTLIVOSŤ. 

Jednou z najdôležitejších prác je sta-
rostlivosť o trávnik, z ktorého sa 
musí odstraňovať napadané lístie. 

Pod vrstvou listov totiž tráva nemôže 
dýchať a behom niekoľkých dní sa môže 
vytvoriť pleseň. So správnym náradím už 
dnes hrabanie lístia rozhodne nepatrí me-
dzi nepríjemné a namáhavé práce, naopak 
je to skvelá príležitosť na relaxáciu. Pokiaľ 
ale naozaj neradi hrabete, skúste si zaob-
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listovka, ľahká zemina bohatá na humus  
a vhodná pre väčšinu izbových i záhono-
vých rastlín.

Aj samotný trávnik sa na jeseň ukladá na 
zimný spánok. Od októbra ho preto kos-
te len zriedkavo a porast nechajte vyšší. 
Pokiaľ bude trávnik príliš nízky, môže ho 
poškodiť mráz.

Prichádza tiež čas aj na jesenné strihanie 
krov, ruží a novozasadených ruží. Strih je 
dôležitý, aby ruže hojne kvitli, zostali zdra-
vé a dobre prezimovali. Základom je mať 
vždy funkčné a ostré nožnice. S tupým 
ostrím ničomu nepomôžete a rozpučíte 
stonku – rastlina je potom oslabená a ná-
chylnejšia na choroby. Spolu s nožnicami 
oceníte aj pevné záhradné rukavice, ktoré 
ochránia vaše ruky. Tie využijete aj pri stri-

Reko v spolupráci so spoločnosťou Gardena

Foto: Gardena, TDX, archív redakcie 

haní bobuľovín (malinových, egrešových či 
ríbezľových kríkov).

Na jeseň je tiež nevyhnutné zazimovať 
rastliny, ktoré by inak zimu neprežili. Na 
viacročné rastliny sa preto prihŕňa zemina 
a zakrývajú sa napríklad chvojkami alebo 
slamou. Cibuľky, ktoré by mrazy nepreži-
li, sa musia vykopať a uložiť na chladnom  
a suchom mieste.

Nesmieme zabudnúť ani na takú malič-
kosť, akou sa javí byť údržba odkvapov 
– je dobré skontrolovať, či nie sú zanesené  
a či dobre tesnia. Tým skôr, ak máte okolo 
domu alebo chaty viacero listnatých stro-
mov. Napadané lístie a ďalšie nečistoty  
v odkvapových žliabkoch totiž zabraňujú 
odtekaniu vody a môže tak ľahko dôjsť 
k upchaniu odtokových kanálikov, zateka-
niu alebo poškodeniu strešnej rímsy. Tle-
júce lístie v odkvapoch urýchľuje koróziu 
a upchatá voda v rímse môže dokonca pri 
silnejšom mraze celý odkvap roztrhnúť. 
Preventívna údržba vás preto ochráni pred 
oveľa vyššími investíciami v budúcnosti. 

K odkvapom sa môžete dostať po rebríku, 
jednoduchšie a rýchlejšie je ale použiť te-
leskopickú tyč so špeciálnou čistiacou kon-
covkou. Je prekvapivo ľahko ovládateľná  
a stabilná. 

Čistič odkvapov umožňuje jednoduché čistenie 

inak ťažko dostupných odkvapov – stačí ho iba na-

sadiť na násadu.

Precízne brúsené záhradné nožnice s úzkou striha-

cou hlavou sú vhodné na strihanie výhonkov, kvetín 

alebo viniča. 

Vejárové plastové hrable sú ideálne na veľké 

plochy. Jednoducho a rýchlo s nimi pohrabete 

lístie, pokosenú trávu aj zvyšky po vertikutácii.

Záhradný vozík  má rozmanité použitie, ako naprí-

klad pohodlné zbieranie a odstraňovanie nečistôt, 

buriny, trávnej plsti alebo záhradného odpadu.
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Program Bradstone kombinuje krásu, 
prirodzenosť a všetky prednosti be-
tónovej dlažby pri zachovaní vzhľa-

du prírodného kameňa historického dláž-
denia. Rustikálny charakter výrobkov je 
založený na starej remeselníckej technike, 
ktorou sa reprodukuje „prírodný“ kameň. 
Na rozdiel od originálu má spoľahlivé 
vlastnosti, vysokú variabilitu a podstatne 
nižšiu cenu. Široký sortiment a bohatá, 
avšak harmonická farebná škála ponúka-
jú veľké možnosti kombinácií a kladenia. 
Vždy sa však zachová jednotný štýl stvár-
ňovanej plochy a jej charakteristický pod-
tón. Všetky tieto vlastnosti sa v konečnom 
dôsledku premietajú do výsledku, ktorý si 
zaslúži nosiť značku kvality Semmelrock 
Premium. 

Z akých noviniek si môžete 
vybrať 

Bradstone Woven prekvapí kladením, kto-
ré napodobňuje prepletaný vzor. Optické 
pôsobenie s uplatnením béžovej a modro-
čiernej farby vynikne najmä na čiastkových 
plochách či malých terasách. Platne so 
štruktúrovaným povrchom a sieťovaným 
výzorom sú v ponuke vo formáte 45,5 × 
23 × 4 cm. Malý prvok má rozmery 10 × 
10 × 4 cm. Predaj sa realizuje v základných 
balíkoch s plochou 5,65 m2, ktoré obsahu-
jú po 50 ks z obidvoch formátov.  
Bradstone Blue Lias platne presviedčajú 
svojím prirodzene štruktúrovaným povr-
chom s intenzívnym modro-sivým tieňo-
vaním. Spájajú tradičné dlažbové remeslo 
s náročným moderným dizajnom. K dispo-
zícii sú až v piatich formátoch s rozmermi 
80 × 60, 60 × 60, 80 × 40, 60 × 40 a 40 × 40 
cm. Platne majú hrúbku 3,5 cm a predáva-
jú sa v základných balíkoch so zmiešanými 
formátmi s plochou 6,6 m2. Samostatným 
prvkom je platňa s drážkami s rozmermi 
80 × 20 cm.
Bradstone Travero ponúka ako systémo-
vé riešenie Travero múr, Travero schody 
a Travero platne – to všetko v optike klasic-
kého travertínu. Béžové melírované platne 

Špičková kvalita 
a jedinečný štýl – to je 
Bradstone
HĽADÁTE DO SVOJEJ ZÁHRADY NIEČO OSOBITÉ A ZÁROVEŇ TRVANLIVÉ? SKÚSTE PROGRAM 
BRADSTONE OD SPOLOČNOSTI SEMMELROCK. OD TOHTO ROKA HO NÁJDETE POD NOVOU 
ZNAČKOU KVALITY SEMMELROCK PREMIUM, KTORÁ OZNAČUJE PRODUKTY TEJTO SPOLOČ-
NOSTI S VYSOKOHODNOTNÝM VYHOTOVENÍM A JEDINEČNÝM CHARAKTEROM, VYNÍMAJÚ-
CE SA NAD PRIEMEROM. MÔŽETE SI VYBRAŤ Z MNOHÝCH NOVINIEK A URČITE OCENÍTE AJ 
VEĽMI ZAUJÍMAVÉ CENY, KTORÉ SA PODARILO VĎAKA INOVÁCIÁM DOSIAHNUŤ. 
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s hrúbkou 3,5 cm vo formátoch 60 × 40, 
40 × 40 a 40 × 20 cm, alebo s hrúbkou 5 
cm vo formáte 80 × 20 cm dajú ploche ne-
zameniteľný charakter. Vhodné sú aj ako 
nášľapné platne do záhrad. Travero múr 
sa skladá zo šiestich prvkov – základného, 
krycieho a polovičného prvku, prvku pre 
stĺp, krycej platne pre múr a krycej plat-
ne pre stĺp. Travero schody sú dostupné 
v dvoch vyhotoveniach základného a roho-
vého schodu so zaobleným rohom.

nom formáte 30 × 30 cm s hrúbkou 3 cm.
Bradstone Mountain Block umožňuje po-
staviť rovné aj okrúhle múry a spájať jed-
notlivé bloky nasucho aj lepením. Bezpeč-
né spojenie zabezpečujú ozubené bloky. 
K dispozícii je plný klinovitý blok, štie-
pateľný a rohový blok či krycia klinovitá 
platňa. 
Bradstone Madoc s nekonvenčným di-
zajnom ponúka Madoc výplňový blok, 
Z-blok a Madoc dekoračnú a kryciu platňu 
– všetko v žlto-sivej melírovanej farbe a so 
širokými možnosťami použitia. 
Bradstone doskové platne dostupné v bo-
rovicovej farbe vyzerajú ako drevené plat-
ne, ponúkajú však všetky výhody betóno-
vých platní. 
Bradstone doplnky kompletizujú ponuku 
v podobe obrubníkov, rohových prvkov 
a podvalových platní a umožňujú zdôraz-
niť vybrané akcenty vašej záhrady.  

Konkrétne možnosti použitia  nájdete na 
inovovanej stránke www.semmelrock.sk. 
Pozývame vás aj na návštevu našej vzor-
kovej záhrady, kde sa môžete inšpirovať 
a dozvedieť všetko potrebné. 

Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.

Trnavská 3728, 926 01 Sereď

Tel.: +421 31 789 12 01, 

fax: +421 31 789 05 66

www.semmelrock.sk

Osvedčené produkty ostávajú 
v ponuke

Bradstone Old Town platne napodobňu-
jú výzor historických kamenných platní. 
Platne pieskovcovej, sivo-zelenej, por-
fýrovej a slonovinovej farby sú v ponuke 
v základných balíkoch s plochou 6,07 m2

so zmiešanými formátmi jednej farby 
s hrúbkou 3,8 až 4,4 cm. Platne dopĺňajú 
Old Town kruhy, Old Town schody či Old 
Town nášľapné kamene. 
Bradstone Tile platne vyčarujú vo vašej 
záhrade stredozemnú atmosféru. Platne 
v pieskovcovej farbe sa dodávajú v jednot-
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www.gardin.sk

Dunajská Lužná, Hlavná ul.

(smer Bratislava – Šamorín)

Váš nábytok

terasy
bary penziónyhotely záhrady

reštaurácie



  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







Dizajnové 
autoprístrešky

Prístrešky novej generácie sú jedineč-
ným spojením elegancie, moder-
ného dizajnu, funkčnosti a vysokej 

kvality.

Tieto produkty sú k dispozícii v dvoch mo-
delových radoch: PORTOFORTE a LINEA. 
Onedlho k nim pribudnú ďaľšie dva: NEO 
a MY-PORT. Vyberte si ten, ktorý vhodne 
zapadne do okolia a s architektúrou domu 
bude tvoriť harmonický celok. Všetky di-
zajnové línie ponúkajú jedinečné priesto-
rové a technické riešenie. Konštrukcia je 

VLASTNIŤ OSOBNÉ VOZIDLO UŽ DÁVNO NIE JE LUXUS, DOKONCA JE BEŽNÉ, ŽE RODINA MÁ 
DVE AUTÁ. AK STE SA NEROZHODLI PRE STAVBU GARÁŽE, ČI SKÔR DVOJGARÁŽE Z DÔVODOV 
PRIESTOROVÝCH, ESTETICKÝCH ALEBO FINANČNÝCH, PRAVDEPODOBNE PARKUJETE SVOJE 
AUTO POD HOLÝM NEBOM. ISTOTNE SA UŽ „TEŠÍTE“ NA ZIMNÉ RÁNA, KEĎ SI MUSÍTE PRIVSTAŤ, 
ABY STE VYHRABALI AUTO SPOD SNEHU, OŠKRIABALI NÁMRAZU A PRIŠLI VČAS DO PRÁCE. AK 
CHCETE SVOJE AUTO OCHRÁNIŤ PRED NEPRIAZNIVÝM POČASÍM, NASLEDOVNÉ RIADKY VÁM 
PONÚKNU VHODNÉ RIEŠENIE.
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Prístrešky z eloxovaného hliníka si však 
našli využitie aj v inej sfére ako len ochra-
na pre automobily. Často sú používané aj 
ako štýlové prekrytie terasy rodinného 
domu, poskytujúce ochranu pred dažďom 
pri vašom posedení. Svojím čistým dizaj-
nom výborne ladia s modernou architek-
túrou rodinných domov.

Celá konštrukcia je ľahko zmontovateľná  
a dodávaná s kompletným spojovacím 
materiálom a návodom na montáž. Ak si 
netrúfate montovať prístrešok sami, je 
vhodné obrátiť sa na stavebnú firmu. Či už
sa rozhodnete pre PORTOFORTE, LINEA, 
NEO alebo MY-PORT, dostane sa vám 
kvalita, ktorá uspokojí aj toho najnároč-
nejšieho zákazníka.

Redakcia z materiálov spoločnosti Cooperit

Foto: Cooperit

Záťaž strechy je v závislosti od oporného 
systému 90 až 150 kg na m2, čo vám po-
skytne dokonalú ochranu pred dažďom, 
snežením a v poslednej dobe čoraz častej-
ším krupobitím. Prístrešky disponujú od-
kvapovým systémom na potrebné usmer-
nenie odtoku vody zo strechy prístreška. 
Vďaka modulárnemu systému môžete 
prístrešky spájať a kombinovať, čím vznik-
nú rôzne typy, napr. M, Y či Tandem. Toto 
riešenie ponúka ochranu pre jeden, dva, tri 
alebo aj viacero automobilov súčasne. 

1 PORTOFORTE M

2 PORTOFORTE Y

3 PORTOFORTE TANDEM

4 PORTOFORTE M Y

5 LINEA M

6 LINEA Y

7 LINEA TANDEM

8 LINEA M Y 

Základné typy prístreškov:

1 2

3 4

5 6

7 8

vyrobená kompletne z eloxovaného hli-
níka. Na výber je dvojitý, prípadne trojitý 
oporný systém, ktorý poskytuje maximál-
nu stabilitu a odolnosť voči akýmkoľvek 
poveternostným podmienkam. V závislos-
ti od oporného systému odolávajú vetru až 
do rýchlosti 150 km/h. Samozrejmosťou 
sú viaceré farebné prevedenia. Strecha prí-
streška je z vysoko kvalitného polykarbo-
nátu v dymovom prevedení, ktorý zároveň 
slúži ako ochrana pred UV a infračerveným 
žiarením.
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Overený 
terapeut ovzdušia

THERAPY AIR ION® v sebe ukrýva 
dva prístroje: päťstupňový filtračný 
systém, ktorý slúži ako čistič vzdu-

chu, a ionizátor generujúci záporné ióny. 
Práve tieto častice pôsobia priaznivo na 
celý organizmus. Vďaka THERAPY AIR 
ION® môžete dýchať vzduch, v ktorom je 
220 000 záporných iónov/cm3, čo je 2,2x 
viac ako na najzdravších miestach na sve-
te.

Čo najviac znečisťuje vzduch?

Približne 80 % znečisťujúcich látok je 
prirodzeného pôvodu: 3 miliardy ton 
púštneho piesku, viac než 3,5 miliardy ton 
čiastočiek soli z oceánov, 20 – 30 miliárd 
ton sírových zlúčenín zo sopiek, nespočet-
né množstvo mikroorganizov a vírusov, 
miliardy ton organických látok, peľ, listové 
vlákna a množstvo ďalších čiastočiek rast-

ZNEČISTENÉ OVZDUŠIE SA STALO JEDNÝM ZO ZÁVAŽNÝCH 
CELOSVETOVÝCH PROBLÉMOV. ZA ZDRAVOU KLÍMOU VŠAK UŽ 
NEMUSÍTE CESTOVAŤ DO VZDIALENÝCH, PANENSKY ČISTÝCH 
KONČÍN. POMOCOU FILTRAČNÉHO SYSTÉMU A IONIZÁTORA 
MÔŽETE DÝCHAŤ ZDRAVÝ VZDUCH AJ VO SVOJICH
DOMOVOCH.
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linného alebo živočíšneho pôvodu sa uvoľ-
ňuje do atmosféry každý rok.

Avšak vzduch v interiéroch je 4- až 10-krát, 
a niekedy až 100-krát, znečistenejší ako vo 
vonkajšom prostredí. Prispieva k tomu 
prach v domácnosti, organické a anorga-
nické alergény a dráždivé látky (roztoče, 
plesne, peľ, hmyz, chemikálie), toxíny, kto-
ré sa vyparujú z nábytku, farieb, lakov, dla-
žieb, kobercov, kancelárskych a domácich 
spotrebičov, plastov, insekticídov, tabako-
vý dym, spaliny z rúr, ohrievačov, kozubov, 
sviečok, nepríjemné pachy organického 
a anorganického pôvodu. Dospelá osoba sa 
za jeden deň nadýchne približne 22 000-
krát, pričom vdýchne 15 000 až 20 000 

litrov vzduchu a s každým nádychom aj 
40 000 až 75 000 prachových čiastočiek. 

Záporné ióny – „vitamíny zo 
vzduchu”

V ľudskom tele sa hromadia kladné ióny, 
ktoré menia hodnotu pH krvi a ďalších 
telesných tekutín. Zvýšená kyslosť orga-
nizmu následne spôsobuje náchylnosť na 
rôzne ochorenia. Záporné ióny obnovujú 
prirodzenú acidoalkalickú rovnováhu, za-
blokovaná energia sa uvoľňuje a organiz-
mus začne fungovať optimálne.

Náboj červených krviniek a povrch krvných 
ciev je rovnaký – mierne záporný. Preto sa 
erytrocyty a steny krvných ciev vzájom-
ne odpudzujú a prietok krvi je plynulý. 
Pri nadbytku kladných iónov v ľudskom 
tele sa znižuje záporné elektrické napätie 

v krvinkách, následkom čoho sa krvinky 
a cievne steny intenzívnejšie priťahujú 
a krvný obeh a prísun kyslíka do buniek 
a tkanív sa začína spomaľovať. Vieme, že 
slabý krvný obeh môže mať množstvo ne-
gatívnych účinkov na ľudské zdravie.

Záporné ióny neutralizujú kladné ióny 
a ich škodlivý vplyv na organizmus. Keď 
telo obnoví rovnováhu svojich bioenerge-
tických polí, krvný obeh sa zlepší a orga-
nizmus sa vráti k optimálnemu fungova-
niu.

Záporné ióny majú viacnásobné priaznivé 
účinky: zvyšujú úroveň fyzickej energie, 
zlepšujú krvný obeh, stimulujú metabo-
lizmus, posilňujú imunitný systém, zmier-
ňujú príznaky alergií, astmy a respiračných 
ochorení, zmierňujú reumatické bolesti, 
neutralizujú následky stresu, pomáhajú od-
straňovať strach a depresiu, podporujú dob-
rý spánok, prispievajú k lepšej koncentrácii 
a pamäti, stimulujú kreatívnosť a mentál-
ne schopnosti.

Dôkladný systém filtrácie

Činnosť THERAPY AIR ION® je založená 
na päťstupňovom filtračnom systéme, ku 
ktorému sa pridáva generátor záporných 
iónov:
1. elektrostatický predný filter – polyetylé-
nový filter odstraňuje veľké čiastočky pra-
chu, plesní, chlpov a zvieracích alergénov;
2. antibakteriálny filter – odstraňuje malé 
čiastočky prachu, peľu a baktérií väčších 
ako jeden mikrón;
3. hepa filter – odstraňuje najmenšie čias-
točky prachu, eliminuje mikróby a plesňo-
vé spóry (antibakteriálny účinok);
4. antialergénny filter – vďaka extraktu 
z rastliny ginkgo biloba odstraňuje vírusy 
a patogénne baktérie, ako je napríklad le-
gionella, ktorá je obzvlášť nebezpečná pre 
deti a bábätká;
5. uhlíkový filter – účinne odstraňuje to-
xické plyny a nepríjemné pachy;
6. generátor záporných iónov – záporné 
ióny sa vytvárajú v module na rovnakom 
princípe ako v prírode.

Pri teplote 24°C a relatívnej vlhkosti 55 % 
THERAPY AIR ION® generuje približne 
220 000 záporných iónov/cm3 v režime 
turbo. Dýchajte bezpečne s THERAPY AIR 
ION®.

Viac informácií o výrobku:
KONTAKT:  SEVERÍN HRONEC   
0908749371, odborný konzultant





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

your 
relax hotel

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 



Malinová chuť 

Európy
TOMÁŠ GRÍGER PO ROKOCH STRESU A RUCHU OPUSTIL LONDÝN A VYDAL SA SPÄŤ DO 
KONTINENTÁLNEJ EURÓPY, ZVOLIL VŠAK NETRADIČNÝ DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK – ČERVENÝ 
SKÚTER POČÚVAJÚCI NA MENO MALINA. UŽ ZO ZAČIATKU SA TO RYSOVALO AKO VEĽKÉ 
DOBRODRUŽSTVO, PRETO SA TOMÁŠ ROZHODOL, ŽE O SVOJEJ MALINOVEJ CESTE BUDE PÍSAŤ 
INTERNETOVÝ DENNÍK, A JE TO NAOZAJ PÚTAVÉ ČÍTANIE. NA TO, ČO SA DO BLOGOVÝCH 
ZÁPISKOV NEZMESTILO, SME SA HO SPÝTALI.
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 ...a bola Malina. Kupoval si 
skúter už s víziou výletov po 
(ne)známych krajoch, alebo si ho 
na tento účel začal využívať až 
po čase? 

Tá vízia existovala vždy. Alebo skôr sen. 
Spočiatku som len unikal z veľkomesta, 
odvrčal sa na pár dní do polí, do hôr,  
k moru. Spával som pod holým nebom. 
Boli to tie najkrajšie dni, ale vždy som sa 
musel vrátiť do mesta, nasadiť kravatu, 
sedieť v kancelárii a žiť „správne“. Nepá-
čilo sa mi to. Rozmýšľal som, či by sa dalo 
nevrátiť sa, ísť len ďalej a ďalej. A tak som 
to vyskúšal.

 S akým nákladom myšlienok  
a predstáv si sa vydal na Malino-
vú cestu?

Chcel som ísť ďaleko, na chvíľu utiecť 
všeobecne uznávaným spoločenským 
normám. Priblížiť sa k prírode, vzdialiť 
človeku, uvidieť náš ľudský svet zvonku,  
z pohľadu nezastreného dennými povin-
nosťami. Nájsť sám seba a spoznať svet 
okolo nás.
 

 Prvá, zahrievacia časť cesty 
viedla z Londýna cez celé Anglic-
ko do Škótska a na priľahlé os-
trovy, druhá časť poňala sever-
nejšie končiny kontinentálnej 
Európy. Čo ťa lákalo práve sem?

Predovšetkým voľnosť. V severských kra-
jinách platí „allemannsrett“, čo znamená, 
že zem patrí nie štátu, ale ľuďom. V rámci 
tohto princípu sa môžete na noc utáboriť 
kdekoľvek v prírode, takže sa netreba 
viazať na žiadne ubytovanie. Tiež je tam 
dlhý deň a krátka noc, nad polárnym kru-
hom dokonca žiadna noc, čiže sa dá túlať, 
poznávať a fotografovať kedykoľvek, bez 
ohľadu na čas. No a nakoniec, sú to kraje 
riedko osídlené. To všetko vytvára ideálny 
mix na malý útek od civilizácie.

 Ideš neustále ďalej alebo si 
dopraješ aj dlhšie zastávky, vy-

chutnávaš a spoznávaš neznáme 
zákutia?

Keď nájdem pekný kraj, usadím sa na pár 
dní. No počasie na severe je divoké, väč-
šinou mi nedovolí zostať dlho na jednom 
mieste.

 Čo na svojich cestách rád obja-
vuješ?

Na tejto ceste som objavoval pokoj, kľud 
a samotu. Najradšej mám pocit, keď som 
celkom sám na malom ostrove a mám ho 
celý pre seba. To sa niekedy stane, keď 
človek žije pridlho v preľudnenom meste.

 Malina pôsobí skôr krehko. 
Zvláda všetky tie počasia, dni, 
kilometre, kilogramy, púť za 
polárny kruh a všetko ostatné, 
čo jej prichystáš, s gráciou?

Zvládla dva roky jazdenia po veľkomeste, 
večné zápchy, chaos, trúbenie, strety  
s najagresívnejšími vodičmi. Jazdiť 
severom po prázdnych hladkých cestách 
je oproti tomu raj pre všetko kolesové. 
Malina si vrčí veľmi spokojne.

 A ako je to s tebou? Prejavoval 
sa dobrodruh v tebe už aj pred-
tým, alebo ostávaš sám zo seba 
a z toho, ako zvládaš náročnejšie 
situácie, prekvapený?

Neviem, či priamo dobrodruh. Som straš-
ne zvedavý, rád sa učím a objavujem.  
A vyhľadávam pokoj, ktorého je dnes už 
tak málo na svete. Preto často utekám na 
miesta z nášho pohľadu odľahlé. Pred-
tým som to nerobil, život v meste ma to 
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naučil. Náročnejšie situácie zvládam, ako 
prídu, podľa možnosti rozumne.

  Aké výhody a nevýhody má 
pre teba tento spôsob cestova-
nia?

Výhoda je jednoznačne absolútna slo-
boda. S Malinou ideme, kam chceme, 
kedy chceme. Tých pár drobných na plnú 
nádrž sa vždy nájde a neriadi nás žiadny 
trafikon. Nevýhoda je to, že naozaj ne-
môžem očakávať nijaké pohodlie. Žiadny 
televízor, žiadna klimatizácia, človek je 
vystavený všetkým vrtochom počasia, 
všetkej neistote a je na všetko sám. Treba 
si vedieť poradiť, ale odmeny sú sladké.

  Ktorý moment z ciest vnímaš 
ako najsilnejší?

Hm, bolo toho veľa silného rôznymi spô-
sobmi. Najveľkolepejší moment asi bol, 
keď som po dvoch mesiacoch ciest ešte 

dokázal zabehnúť maratón v Tromsø. Naj-
príjemnejší moment bola noc pri Barent-
sovom mori, kde som s tými najmilšími 

karavanistami pri čaji pozoroval záliv plný 
bielych veľrýb. Najkrajšie bolo, keď som 
sa vyšplhal na strašne vysokú skalu na Lo-
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fotoch a uvidel tisíce malých ostrovčekov 
osvietených polnočným slnkom hlboko 
podo mnou. Najstrašnejšie bolo, keď mi 
víchrica roztrhala stan a musel som sa na 
Maline núdzovo evakuovať do dediny  
v búrke, akú som dovtedy nezažil.

  Aké pocity sa ti spájajú s ces- 
tami? Čo prežívaš, keď si tak 
frčíš krajinou?

Pocit slobody, nezávislosti, voľnosti… 
Koľko generácií našich predkov obetovalo 
vlastné životy za to, aby sme my, ich deti, 
žili slobodne. A koľko ľudí dnes vidím  
v práci, ktorá ich vôbec nebaví, nespo-
kojných, akoby dobrovoľne spútaných v 
honbe za stále lepšími statkami, pohod-
lím či uznaním. Ja si slobodu nesmierne 
vážim, vychutnávam si jej každú sekundu 
na cestách a dúfam, že i ďalší frustrova-
ní ľudia dnešnej doby v mojich blogoch 
nájdu inšpiráciu, prekonajú zinscenované 

úspechy z televíznych reklám a skúsia 
namiesto nich ponaháňať svoje skutočné 
sny.

  Pred cestou si dúfal, že na nej 
prídeš k poznaniu – o sebe,  
o svete. A podľa tvojich slov to 
vyzerá tak, že zmeny a múdrosť 
ťa už sprevádzajú. Si spokojný?

Vyskúšal som svoje limity, fyzické i psy-
chické, a aj to, čo je za nimi. To je užitočné 
poznanie. Najväčšiu radosť som mal  

z toho, ako veľmi málo materiálnych vecí 
mi stačí k spokojnému životu, všetky 
sa dajú naložiť na skúter. So svetom je 
to trochu náročnejšie. Svet je veľká a 
komplexná vec. Začal som sa učiť vytvárať 
si svoj vlastný svet. Viete, ak si vy sami 
nevytvoríte svoj svet, spraví to niekto 
iný… a pravdepodobne to nebude smerom 
k vášmu vlastnému šťastiu.

 Malinové cesty na Slovensku—
máš niečo podobné v pláne? 
Alebo ťa to stále ťahá niekde 
inde a ďalej?

Slovensko si chcem určite prejsť veľmi 
dôkladne a už sa na to teším. Najskôr a 
najradšej by som išiel, samozrejme, na 
cestu okolo sveta. Ale to by bol trošku 

náročnejší projekt. Zatiaľ mi úplne stačí 
naša Európa. Máme obrovské šťastie, že 
žijeme na malom, ale krásnom kontinen-
te. Je ako stvorený na cesty Malinové.
Zápisky a fotografie z Malinovej cesty
Tomáša Grígera nájdete na internetovej 
stránke www.viamalina.com.

Soňa Hrúziková

Foto: Tomáš Gríger
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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 

Staňte sa predplatiteľom a vyhrajte. Každý, kto si magazín predplatí, alebo predĺži jeho predplatné, bude zarade-
ný do zlosovania v ďalšom kole predplatiteľskej súťaže. 

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

1. cena: Kurz interiérového dizajnu, ktorý organizuje vzdelávacia inštitúcia ALFA Education, získava Lucia Solíková, Nitra;

2. cena: Moderný nerezový biokrb Trento získava Magdaléna Zlacká, Bratislava,

3. cena: Exteriérové kvetináče Trottola s dizajnom od Ilaria Marelli získava Mgr. Martina Žáková, Piešťany; 

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

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

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.





Stavebné sporenie
bezpečné a výhodné

www.pss.sk

Stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., 
pre vás znamená:

•  bezpečné uloženie, výhodné zhodnocovanie a ochranu 
vašich vkladov až do výšky 100 000 €

•  štátnu prémiu pre všetkých členov rodiny a spoločenstvá 
vlastníkov bytov

•  garantované úroky k vkladom aj štátnej prémii vo výške 
až 2 % ročne

•  sporenie pre seniorov s možnosťou vyplácania renty - 
SENIOR EXTRA - ohodnotené fi nančnými odborníkmi 
v ankete Zlatá minca 2010 ako Objav roka 2009

•  stavebné sporenie pre deti do 18 rokov v tarife 
JUNIOR EXTRA s extra istotou až do výšky 10 000 €  

•  výnos zo sporenia počas 6 rokov dosahuje priemerne 
ročne až 5,19 %

•  po 6 rokoch sporenia môžete nasporené prostriedky využiť 
ľubovoľne, alebo môžete pokračovať vo výhodnom sporení 
naďalej

•  nárok na stavebný úver s garantovanou ročnou úrokovou 
sadzbou už od 2,9 %

•  stavebný úver do 40 000 € bez skúmania príjmov 
a bez záložného objektu  

Bližšie informácie získate v ktorejkoľvek kancelárii obchodných 
zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., alebo v Centre 
telefonických služieb PSS, a. s., na telefónnom čísle 02/58 55 58 55.
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