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Zima, také chladné slovo, môže byť aj podmanivo hrejivé. Obsahuje totiž v sebe aj teplo, pohodu 
vianočných sviatkov, vôňu medovníkov, vanilkových rohlíčkov a teplého grogu... V týchto 
zemepisných šírkach so zimou, celkom pochopiteľne, prichádza čas, kedy sa naše bytie presúva 
z exteriéru do interiéru, a to z celkom prozaických dôvodov, vonku je ZIMA! 

Ale skúsme sa zamyslieť... Nemôžeme, len tak medzi nami, zmeniť aspoň na chvíľku význam 
tohoto slova?! Môže ZIMA znamenať aj skratku pre slová: 

ZARIADENIE, INTERIÉR, MODERNÁ  ARCHITEKTÚRA? 

Môže, prečo nie. Tak aj toto vám zimné číslo nášho časopisu prináša. A je toho oveľa viac...

Tak rýchlo dovnútra, urobte si pohodlie a v teplom bezpečí sa môžete spokojne pustiť do 
objavovania nových inšpirácií pre seba a svoj domov, a to nielen pri témach ZIMA!
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U tak komplikovanej témy, akou 
rodinný dom bezpochyby je, je 
veľmi dôležité, mať hneď odpo-

čiatku spoločné základné styčné body 
v názore na filozofiu bývania a formu
architektonického vyjadrenia. Pre ko-
nečný výsledok je najpodstatnejšie, aby 
ani jedna zo zúčastnených strán nebo-
la nútená robiť niečo v rozpore so svo-
jim presvedčením pocitmi a filozofiou. 
Dobrý pocit z ukončenej stavby musia mať 
obidve strany, majitelia - obyvatelia domu 
i architekt. Ak je spokojnosť len na jednej 
strane, znamená to, že sa niekde stala chy-

Dom na kopci
OSLOVILI NÁS MANŽELIA, DLHÉ ROKY BÝVAJÚCI NA SÍDLISKU 
V PANELOVOM DOME S TÝM, ŽE MAJÚ ZÁUJEM, ABY SME IM 
VYPRACOVALI ŠTÚDIU NA DOM, NA PARCELE, KTORÚ KÚPILI 
NAPRIEK KOMPLIKOVANEJŠIEMU PRÍSTUPU, ALE S PEKNÝM 
VÝHĽADOM NA MESTO. ZAUJALI NÁS TÝM, ŽE SA ROZHODLI 
PÔVODNE KÚPENÚ PARCELU NA DOM PREDAŤ A KÚPILI SPOMÍ-
NANÚ PARCELU. ĎALŠÍM MOMENTOM BOLO, ŽE NÁM UKÁZALI 
ŠTÚDIU DOMU NA TEJTO PARCELE, KTORÚ SI DALI VYPRACO-
VAŤ A NEBOLI S ŇOU SPOKOJNÍ. ICH NESPOKOJNOSŤ S TOUTO 
ŠTÚDIOU VEĽA NAPOVEDALA O ICH FILOZOFII BÝVANIA, CELKO-
VOM VKUSE A ARCHITEKTONICKOM CÍTENÍ.
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ba. V našom prípade sme mali to šťastie, 
že nastal ten prvý prípad, aj keď to v prie-
behu návrhu a realizácie nebolo úplne 
jednoznačné, ale vzájomnými diskusiami  
a konzultáciami sme nakoniec vždy do-
speli k optimálnemu riešeniu a dovolím si 
tvrdiť, že to je na výsledku vidieť.

A teraz k vlastnému riešeniu...

Z nášho pohľadu parcela, na ktorej je osa-
dený tento dom je zaujímavá tým, že sa 
nachádza v druhom pláne od hlavnej ko-
munikácie so značným výškovým rozdie-
lom v prednej časti 7m a v zadnej až 12m 
od úrovne cesty. Jedinou nevýhodou bola 
nutnosť vybudovať prístupovú cestu so 
značným prevýšením, spoločnú pre tri par-
cely, v súčasnosti využívanú len majiteľmi 
realizovaného domu. Fakt spoločnej ko-
munikácie a predstava majiteľov neodde-
ľovať sa od susedov vysokým plotom, nás 
priviedli k riešeniu oddeliť tento spoločný 
priestor od obytnej záhrady oporným mú-
rom, na ktorý je polozený jednoduchý hra-

Autori: Ľubomír Holejšovský, Milan Csanda, 

Projekt: Ľubomír Holejšovský, Milan Csanda, Peter Filin - 2004 

Realizácia: 2004 - 2005 

Dodávateľ stavby: stavebná firma Andrášik, Nitra 

Miesto stavby: Nitra - Zobor 

Zastavaná plocha: 124,71 m2 

Úžitková plocha: 305,72 m2 

Plocha pozemku: 1 309,0 m2
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nol obytnej časti domu. Prístup do domu 
je vstupom cez oporný múr na nástupné 
podlažie, na ktorom sú umiestnené okrem 
garáže a kotolne i priestory pre relax - 
sauna s minifitkom. Vstup cez sklenené
zádverie - bublinu osadenú do oporného 
múru napovedá, že dom vo vnútri nie je 
taký uzavretý, ako vyzerá na prvý pohľad. 
Dispozícia domu je otvorená, maximálne 
jednoduchá. Na prízemí z úrovne záhrady 
sme umiestnili dennú časť domu. Ústred-
ným priestorom tohto podlažia je obýva-
cia izba s jedálenským kútom, prepojená 

s kuchyňou a vstupnou halou, z ktorej je 
prístupná aj pracovňa - hosťovská izba  
s kúpeľňou. Ústredným prvkom dispozí-
cie celého domu je otvorené priamočiare 
schodisko, ktoré prepája všetky tri podla-
žia a podčiarkuje otvorenosť dispozície 
domu. Stúpaním po schodisku z prízemia 
na 1. poschodie - nočnú časť domu, sa nám 
pohľadom cez zasklenú stenu postupne 
otvára panoráma mesta s dominantou - 
nitrianskym hradom. Na 1. poschodie sme 
situovali spálňu rodičov s šatníkom a nád-
herným výhľadom na mesto. Rovnocenný 
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výhľad na západ majú zo svojich izieb dve 
dcéry majiteľov, ktoré majú k dispozícii 
spoločný šatník. Kúpeľňa s hydromasáž-
nou vaňou a bidetom je spoločná pre deti 
i rodičov. Výhľad na mesto majú dcéry 
z rozľahlej hornej terasy spoločnej pre 
obidve izby detí. Ústredným priestorom 
domu, ako už bolo spomenuté, je obývacia 
izba s výhľadom na juh a západ do záhrady 
s veľkou terasou prekrytou drevenou per-
golou, ktorá vytvára príjemný chládok v 
letných mesiacoch a tiež zatieňuje preskle-
né plochy obývačky a vstupnej haly. Veľký 
dôraz sme kládli na vizuálne prepojenie 
obývacej izby s obytnou záhradou cez za-
sklenú stenu s výhľadom na juh a západ. 
Obývacia izba je priamo prepojená s ku-
chyňou cez raňajkový pult. Výhľad na se-
ver - na vrch Zobor je z kuchyne a kúpeľni. 

Vonkajší vzhľad domu je svojou jedno-
duchou hmotou v súlade s jednoduchou 
dispozíciou. Strohý hranol hmoty domu je 

ozvláštnený pultovou strechou s výrazným 
presahom na južnú stranu s priznanými 
drevenými nosníkmi strechy v interiéri  
i exteriéri. 

Veľmi dôležitým prvkom je drevená te-
rasa a pergola, ktorá z časti tvorí terasu 
prístupnú z izieb dcér majiteľov. Spodná 
terasa tvorí prepojovací prvok domu so 
záhradou.

Ťažiskovými materiálmi  
použitými na dome sú:

JEDNODUCHÁ OMIETKA - v interiéri 
i exteriéri biela s farebným akcentom na 
fasáde.
DREVO - smrekové, primorené, použité na 
pergole, priznanej strešnej konštrukcii, na 
oknách. Terasy sú z trvanlivého exotické-
ho dreva - bangkirai. Vo väčšej časti domu 
sú použité drevené veľkoplošné parkety. 
Centrálne schodisko v dome je obložené 

drevom v prevedení s nábytkovými detai-
lami. 
KOV -  interiérové zábradlia sú nerezo-
vé v kombinácii s nerezovými lankami  
a bukovým madlom, exteriérové zábrad-
lia sú žiarovo pozinkované s nerezovými  
lankami, na obklad časti fasády bol použi-
tý predzvetralý titanzinkový plech RHE-
INZINK. 
SKLO - bezprofilové lepené vstupné zá- 
dverie. 
PRÍRODNÝ KAMEŇ - oporný múr  
a vonkajší sokel domu.  

Myslíme si, že zrealizovaný dom je spo-
ločným vyjadrením názoru architektov  
a majiteľov domu na moderné bývanie.

Text: Ing. Ľubomír Holejšovský

Foto: Pavel Meluš
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Svetlým príkladom takéhoto konania 
je občianske združenie PBlog pôso-
biace v Považskej Bystrici. Bolo zalo-

žené skupinou architektov, neskôr sa k nim 
pridali ľudia z iných odborov a sféra ich zá-
ujmu sa rozšírila na kultúru všeobecne. 

„Na začiatku bola potreba nejakým spôso-
bom navonok komunikovať svoje názory. 
Ako architekti sme ich mali neobmedze-
né množstvo, v podstate na všetko, čo sa 
okolo nás nachádzalo. Na nefungujúce 
mestské centrum, na nízku kvalitu novej 
zástavby, zdalo sa nám, že vieme upo-
zorniť na rezervy, ktoré vidíme, a že vie-
me ponúknuť názory na to, ako by sa to 
mohlo robiť lepšie,“ predstavuje základ-
nú myšlienku združenia jeho predseda  

Ing. arch. Peter Lényi. PBlog pôsobí ako in-
formačná platforma, jeho členovia publi-
kujú svoje názory na internetovej stránke  
www.pblog.sk, a tiež ako organizátor mul-
tižánrových podujatí.

Domografia - päť výnimočných
domov

Prvou veľkou aktivitou združenia v roku 
2010 bol výstavný projekt Domografia,
rozprávajúci príbehy piatich výnimočných 
domov, ktoré vznikli ako výsledok tvori-
vej spolupráce klienta a architekta, a tvo-
ria protiváhu k nízkej úrovni novostavieb 
rodinných domov. Organizátori pritom 
hľadali súčasné pozitívne príklady z celého 
Slovenska. Súčasťou projektu bola putov-

NA POLCESTE MEDZI SKUTOČNÝM MESTOM A DEDINOU. S UNIFORMNÝMI SÍDLISKAMI A PRIE- 
MYSELNÝMI ZÓNAMI NA PERIFÉRIÁCH, S CHABOU KULTÚRNOU PONUKOU, NEKVALITNÝMI 
SLUŽBAMI, NEPROGRESÍVNYMI POSTOJMI ĽUDÍ. TAKÝ JE OBRAZ MNOHÝCH MALÝCH MIEST NA 
SLOVENSKU. ICH OBYVATELIA MÔŽU TENTO STAV IGNOROVAŤ, DONEKONEČNA HO KRITIZOVAŤ, 
ALEBO SA ROZHODNÚŤ, ŽE SAMI PRISPEJÚ K POZITÍVNEJ ZMENE, PRÍPADNE JU NAŠTARTUJÚ.

Všetko sa dá spraviť 

inak a lepšie

01 02

03
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ná výstava prezentujúca videorozhovory, 
fotografie a informácie o týchto domoch. 

Medzi mostom a mestom

V lete 2011 PBlog realizoval projekt Medzi 
mostom a mestom. Jeho cieľom bolo na 
pár dní premeniť priestor pod diaľničným 
mostom v Považskej Bystrici na kultúrne 
a komunitné centrum. Akcia zameraná 
na riešenie architektonického problému 
– budúcnosti tohto miesta, a tiež na pre-
zentáciu kvalitnej súčasnej kultúry, vzbu-
dila pozornosť obyvateľov mesta i médií. 
„Jedným z dôvodov, prečo sme projekt ro-
bili, je reakcia na predpokladaný prirodze-
ný vývoj tohto miesta. Nie je jednoduché 

navrhnúť sem niečo trvalé a hodnotné, čo 
by zhodnotilo netypický nový potenciál 
miesta. Budova v klasickom zmysle slova 
sa tu dá postaviť iba ťažko, a práve preto sa 
sem pomaly sťahujú funkcie typu parkova-
nie, skladisko a podobne. Je na zamysle-
nie, či je to práve to, čo na tomto mieste 
mesto reálne potrebuje. Jednoducho, či sa 
to nedá spraviť aj lepšie,“ vysvetľuje Ing. 
arch. Lényi.

Považské strojárne 

Zanedlho sa členovia združenia pustili do 
mapovania areálu Považských strojární 
– fenoménu, ktorý stál pri vzniku Považ-
skej Bystrice ako mesta – a skúmania ich 

04

05

06

07

08 09

01 - 03  OTIO, DOM PRI FARE

projekt: Ing. arch Sebastian Nagy

miesto: Nitra - Dražovce 

úžitková plocha: 130 m2

cena: 150 000 € (cca 4 500 000 Sk)

04 - 06  DOM PRE ZAČÍNAJÚCU RODINU

projekt: Štúdio ZEROZERO

miesto: Petrovany, Prešovský kraj

úžitková plocha: 130 m2 + 40m2 garáž

cena: 200 000 € (cca 6 000 000 Sk)

07 - 09  PRESTAVBA PRE VEĽKÚ RODINU

projekt: Štúdio N/A

miesto: Tisovec, Banskobystrický kraj

úžitková plocha: 107 m2 (podkrovie)

cena: 130 000 € (cca 3 900 000 Sk)
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vplyvu na štruktúru mesta a ich terajšie-
ho významu. V tomto priestore pripravili 
multižánrový festival Považské Strojartne, 
ktorý návštevníkom ponúkol workshopy, 
výstavy, divadelné predstavenia, tanečno-
-hudobný program a tiež komentované 
prehliadky priestorov strojární.  Tento pro-
jekt tiež otvoril širokú otázku hodnoty ne-
využívaných priemyselných budov, aj keď 
podľa predsedu o. z. PBlog neexistuje uni-
verzálne riešenie a postoj, aký by k týmto 
objektom mala zachovať verejnosť. „Vyjad-
renie hodnoty a potenciálu historických 
priemyselných budov je zložitý proces, do 
ktorého sa zapája mnoho odborníkov a nie 
je dobré ho generalizovať. Naším cieľom 

pri projekte Považské strojartne bolo spo-
znanie areálu strojární, ktoré sú, ale hlavne 
kedysi boli, pre mesto veľmi dôležité. Dlho 
sme ich skúmali a pripravovali program 
tak, aby sme počas dvoch dní všetky pod-
statné informácie, postoje a zážitky vedeli 
spolu s účinkujúcimi umelcami interpreto-
vať návštevníkom,“ dodáva.

PBlog sleduje aj dianie v iných mestách  
a regiónoch a pochvaľuje si spoluprácu 
s ďalšími inštitúciami a organizáciami. 
„Hlavne Ivana Rumanová a Barbora Uríko-
vá, členky Pblogu, pracovali a pracujú pre 
kultúrne centrá – treba menovať v prvom 
rade Stanicu Žilina-Záriečie. Tá bola našim 
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netradičnými podujatiami, ktoré sa stre-
távajú so záujmom ľudí a majú pozitívne 
ohlasy.

K pokroku a príjemnejšej tvári miest však 
môže prispieť každý ich obyvateľ. Ing. arch 
Peter Lényi odporúča nebáť sa a požado-
vať najlepšiu možnú kvalitu a ísť za odbor-
níkmi, ktorí ju vedia poskytnúť, čo platí  
v architektúre aj v práci s verejným priesto-
rom.

Soňa Hrúziková

Foto: Paťo Safko, o. z. PBlog

partnerom v projektoch Medzi mestom  
a mostom aj Považské Strojartne, zapoži-
čali nám techniku, technikov, know-how, 
podržali nás. V Považskej Bystrici sme  
v kontakte s o.z. Bystricykel, o.z. hrad Bys-
trica a ďalšími,“ vymenúva Ing. arch. Lényi. 
Bezproblémová väčšinou býva aj ich spolu-
práca so samosprávou a ďalšími oficiálny-
mi inštitúciami.

V začiatkoch činnosti združenia vyhod-
nocovali jeho členovia stav kultúrno-spo-
ločenského života v meste ako takmer 
nulový. PBlog preto postupne podnecu-
je diskusiu, poukazuje na dôležité témy 
a obohacuje dianie v Považskej Bystrici 
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Svietidlá EGLO nájdete u každého dobrého 
predajcu svietidiel a na www.eglo.sk

Jesenná ponuka svietidiel EGLO 
sa rozširuje o novinky plné inšpirácie.
Objavte súčasné trendy v kolekcii 
stolových, nástenných aj stropných
svietidiel a spestrite si atmosféru 
vo svojom okolí. Funkčné, moderné, 
ideálne pre každého. Tak ako EGLO.
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Úspora a pohoda: Baumit open®

Technologicky špičkový paropriepustný systém 
Baumit open® je jedinečným riešením pre každú 
fasádu. Ako tepelnoizolačný materiál je tu použi-
tá paropriepustná polystyrénová doska Baumit 
openTherm, ktorá má vynikajúce tepelnoizolač-
né vlastnosti a je zárukou priaznivého priebehu 
teploty v obvodovej stene. Tepelnoizolačná do-
ska Baumit openTherm je optimálne paroprie-
pustná, čím zaručuje optimálnu vnútornú klímu. 
Ako alternatíva je k dispozícii Baumit open-
Reflect, fasádna izolačná doska na báze 
expandovaného penového polystyrénu, 
vysoko paropriepustná, s obsahom infra-
červených absorbérov a reflektorov, ktoré 
umožňujú dosiahnuť dobrý izolačný účinok 
už pri menších hrúbkach izolácie. 

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit open 
pozostáva z navzájom dokonale zosúladených 
vrstiev. Na lepenie a stierkovanie fasádnych izo-
lačných dosiek je určená lepiaca malta Baumit 
openContact, vyrobená na báze bieleho ce-
mentu. Je bielej farby a je vysoko paropriepust-
ná. Textilná mriežka Baumit openTex slúži na 
vystužovanie Baumit openContact, a je odolná 
voči pôsobeniu zásad. Ako povrchová úprava je 
odporúčaná samočistiaca omietka Baumit Na-
noporTop a Baumit openTop.

High-tech riešenia 
Tepelnoizolačné systémy Baumit 
Platby za energie tvoria značnú časť rodinného rozpočtu. Preto úvahy o minimalizácií spotreby platenej energie a využívaní energie nepla-
tenej či už zaplatenej, sa stávajú štandardom. Minimalizácia spotreby platenej energie sa dosahuje celým radom postupov a technológií. 
Medzi nimi majú veľmi významné postavenie špičkové tepelnoizolačné systémy Baumit.

Lepiaca kotva Baumit StarTrack

V záujme neustáleho zvyšovania kvality kon-
taktných tepelnoizolačných systémov Baumit, 
sa výskum v laboratóriách spoločnosti Baumit 
sa zameral aj smerom k odstráneniu niektorých 
detailných problémov zatepľovania. Spoločnosť 
Baumit do oblasti zatepľovania budov uvied-
la lepené spoje a to lepiacou kotvou Baumit 
StarTrack. 

Lepiaca kotva Baumit StarTrack je vhodná na 
upevňovanie fasádnych izolačných dosiek na 
báze polystyrénu. Na lepenie fasádnych izolač-
ných dosiek sa používa výhradne lepiaca stierka 
Baumit StarContact a Baumit openContact. 
Bezprostredne pred .lepením je potrebné na osa-
dené lepiace kotvy naniesť koláč lepiacej stierky 
s priemerom asi 110 mm, ktorý zodpovedá prie-
meru vonkajšieho prstenca kotvy a hrúbke vrstvy 
cca. 15 mm. Následne sa pristúpi k lepeniu fa-
sádnych izolačných dosiek na podklad štandard-
ným spôsobom. 

Lepiaca kotva Baumit StarTrack je prvok, ktorý 
úplne nahrádza dodatočné mechanické kotve-
nie rozperkami, pričom úplne eliminuje detailné 
problémy, ktoré prináša tradičné upevňovanie 
tepelnoizolačných dosiek. Vytvára lepený spoj, 
ktorý dokonale spojí izolačné dosky  Baumit Pro-
Therm, Baumit StarTherm, Baumit openTherm či 
Baumit openReflect s nosným podkladom.
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Rodinný dom v Bratislave, Mgr. arch. Jaroslav Pavle, 
čestné uznanie v kategórii Rodinný dom súťaže Baumit 
Fasáda roka 2010.

Rodinný dom v Novej Stráži, architekt Zoltán Bartal, 
víťaz kategórie Rodinný dom súťaže Baumit Fasáda roka 
2010.

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
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Nízkoenergetický a ekologický dom 

Crossway

EKO-DOM „CROSSWAY“ V BLÍZKOSTI MESTA STAPLEHURST V ANGLICKOM KENTE NIE JE LEN 
INTELEKTUÁLNYM CVIČENÍM NA TÉMU EKOLOGICKÉ BÝVANIE. JE TO TRIUMFÁLNE SPOJENIE 
ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI A PRÍJEMNÉHO VZHĽADU, A PREDOVŠETKÝM JE TO MILOVANÝ 
RODINNÝ DOM VIZIONÁRSKEHO ARCHITEKTA RICHARDA HAWKESA. 
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Dom bol predstavený v roku 2008 
v televíznom programe o veľ-
kých projektoch a odvtedy v ňom  

Hawkesova rodina spokojne býva. Jed- 
ným z niekoľkých inovačných energetic- 
ky úsporných prvkov v dome bola inšta- 
lácia priekopníckeho tepelne akumulač- 
ného materiálu DuPont™ Energain®, zalo-
ženého na patentovanej technológii fázo-
vej zmeny.

Pri použití moderných stavebných me-
tód a materiálov sa niekedy môže stať, že 
budovy nemajú dostatok tepelne akumu-
lačného materiálu, a preto sú citlivé voči 
nepríjemným teplotným výkyvom, spô-
sobeným slnečným alebo iným žiarením,  
a musia ich kompenzovať často nákladný-

mi a energeticky náročnými systémami, 
napr. klimatizáciou.

Tepelne akumulačný materiál DuPont™ 
Energain® je účinným riešením pre ľahké 
konštrukcie s nízkou zotrvačnosťou a je  
k dispozícii vo forme panelov o rozmeroch 
1 m x 1,2 m x 5,26 mm. Ľahko sa inšta-
luje a utesňuje za sadrokartónové obklady 
stien alebo nad stropné dosky. To zname-
ná, že nijako nenarušuje dizajn, nezaťažuje 
konštrukciu a nepredlžuje dobu stavby. Ak 
ho porovnáme s tradičnými tepelne aku-
mulačnými materiálmi, napr. betónom, 
potom môžeme konštatovať, že panel  
s hrúbkou 5 mm sa chová rovnako ako 30 
až 40 mm betónu. Tento tepelne akumu-
lačný materiál pracuje tak, že pri zvyšova-
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tickú úspornosť dostal oficiálne označenie 
„Passivhaus“ a stal sa jedným z prvých 
takto akreditovaných domov vo Veľkej 
Británii. 

Viac informácií o „Crossway“ získate od  
spoločnosti Richard Hawkes – Hawkes® 
architecture alebo na internetovej stránke 
www.crossway.tumblr.com.

Reko v spolupráci s DuPont

Foto: DuPont s povolením Richarda Hawkesa

ní izbovej teploty (asi pri 22 °C) absorbuje 
okolité teplo a pri poklese teploty (asi pri 
18 °C) ho opäť uvoľní do miestnosti. Tým 
nielen zvyšuje vnútorný komfort, ale tiež 
napomáha šetriť energiu. Skúšky v praxi 
preukázali, že vyrovnáva rozdiely v izbovej 
teplote až o 7 °C a znižuje náklady na kúre-
nie až o 15 % a na chladenie až o 35 %.

V eko-dome „Crossway“, ktorý je domo-
vom a zároveň milovaným dieťaťom archi-
tekta Richarda Hawkesa, je v južne orien-
tovanej spálni pána domu inštalovaných 

127 m2 tepelne akumulačného materiálu  
DuPont™ Energain®, ktorého účinnosť bo- 
la tiež testovaná univerzitou v Cambridgi.  
Richard Hawkes k tomu hovorí: „Myslíme 
si, že DuPont™ Energain® je úžasný. Nao-
zaj skvele funguje. Niekedy v noci, keď tep-
lota klesne pomerne nízko, úplne cítime, 
ako zo stien sála príjemné teplo. Rozbory 
našej minuloročnej vnútornej klímy, usku-
točnené cambridgeskou univerzitou, jasne 
preukázali zníženie teplotných extrémov 
v priemere o 4 °C.“ Richard s potešením 
konštatuje, že jeho dom za svoju energe-
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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
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Máme pre vás samé dobré správy 
a, samozrejme, aj darčeky. Hneď 
na začiatok si ujasnime, komu 

sú prednostne adresované nasledujúce in-
formácie, kto z nich najviac získa:
• Sporíte si na bývanie, pre dieťa alebo 

„pre každý prípad?“ Dobre robíte, 
čítajte ďalej a dozviete sa ako môžete
zhodnotiť svoje vklady, či úspory 
ešte do konca roka 2011 (a aj v ďalších 
rokoch).

• Nesporíte, ale uvažujete o tom? 
V takom prípade je najlepšie začať práve 
teraz. Prezradíme vám, čo všetko tým 
získate.

• Nemáte záujem o stavebné sporenie? 
Chyba! Ak, aj napriek tomu, dočítate 
tento článok do konca, možno si to ešte 
rozmyslíte... 

Či už patríte do niektorej z uvedených ka-
tegórií alebo nie, investícia do vlastného 
bývania patrí u väčšiny z nás k základom 
spokojného života. Určite sú i výnimky, 
no, mať svoj domov, mať sa kam vrátiť 
po práci,  či z ciest a pod., tomu sa nič tak 
ľahko nevyrovná. Vlastný domov len tak 
nenahradíte. 

So sporením to ide ľahšie
Spoľahlivou a súčasne bezpečnou cestou, 
ktorá vedie k zabezpečeniu si bytu alebo 
domu je stavebné sporenie. Garantovaný 
stavebný úver s fixným úrokom už od 3 % 
ročne a dostupnou mesačnou splátkou, to 
je ponuka, ktorej je ťažké konkurovať. Vo 
Wüstenrot stavebnej sporiteľni je vám k 
dispozícii. Wüstenrot má však ponuku aj 
pre tých z vás, ktorí ste si už svoje predsta-

Konečne 
dobré správy

KONIEC ROKA SA NE-
ZADRŽATEĽNE BLÍŽI A 
VTEDY ČASTEJŠIE NEŽ 
INOKEDY MYSLÍME NA 
SVOJICH BLÍZKYCH  
A PRIATEĽOV A RADI BY 
SME ICH NIEČÍM OBDA-
ROVALI. NA NIKOHO 
DÔLEŽITÉHO URČITE NE-
CHCETE ZABUDNÚŤ, TAK 
ČO KEBY STE TENTOKRÁT 
OBDAROVALI AJ SEBA?

vy o bývaní splnili. Vaše úspory, ktoré vám 
Wüstenrot stavebná sporiteľňa zhodnotí 
nadpriemerne a úplne bez rizika, môžete 
využiť napríklad na zabezpečenie lepšej 
budúcnosti vašich detí. Sporenie je však 
výhodné v každom veku, nielen pre deti.

Quo vadis, stavebné sporenie?
V dnešnej dynamickej dobe, ekonomicky 
nestabilnej, si len málokto môže dovoliť 
dať také istoty a garancie ako vám posky-
tuje Wüstenrot stavebná sporiteľňa:
umožní dostupné financovanie 

bývania,
zúročí vaše vklady úplne bez rizika,
garantuje stavebný úver na bývanie 

s fixným úrokom na celé obdobie 
splatnosti, t.j. mesačná splátka sa vám 
aj počas 10 – 15, či viac rokov splácania 
nezmení,
spoľahlivosť – ako sa presvedčili už 

tisícky klientov Wüstenrotu, ani 
nedávna kríza nemala žiadny dopad 
na služby a produkty stavebnej 
sporiteľne poskytované klientom.

Novela zákona už nestraší
Všetky výhody, ktoré poznáte v rámci sta-
vebného sporenia, môžete plnohodnotne 
využívať naďalej. Keďže novela zákona 
o stavebnom sporení nakoniec nebola 
schválená a vďaka tomu zostáva nezme-
nené fungovanie celého systému, vrátane 
objektívneho určovania výšky štátnej pré-
mie. Negatíva tak boli stopnuté a pozitíva 
sa Wüstenrot rozhodol poskytnúť vám – 
klientom aj bez novely zákona. Stavebné 

sporenie sa tak stáva ešte dostupnejším 
a zároveň výnosnejším. 

Uľahčené sporenie
Pokiaľ sa rozhodnete začať s finančnou prí-
pravou na vlastné vysnívané bývanie práve 
teraz, máme pre vás veľmi príjemnú  sprá-
vu. Od 1. novembra 2011 vo Wüstenrot 
stavebnej sporiteľni už nemusíte popla-
tok za uzavretie zmluvy zaplatiť hneď pri 
uzavretí stavebného sporenia. Uhradený 
poplatok už nie je podmienkou účinnos-
ti zmluvy, splatný bude postupne počas 
6 rokov sporenia, pričom vždy ku kon-
cu kalendárneho roka sa zúčtuje len 1/6 
z jeho výšky. Wüstenrot je jediná stavebná 
sporiteľňa na trhu, ktorá poskytuje takúto 
výhodu. Na slovenskom trhu ide totiž o 
úplnú novinku a o ojedinelý prístup, keď 
klient nemusí vopred zaplatiť, aby získal 
produkt a všetky výhody, ktoré z neho ply-

nú. Prvýkrát sa stáva zmluva o stavebnom 
sporení platnou už jej podpisom. 

Plus zaujímavý darček
Pokiaľ sa rozhodnete začať s finančnou 
prípravou na vlastné vysnívané bývanie 
a stihnete si uzavrieť stavebné sporenie 
ešte do konca roka 2011, získate nielen 
2-percentný vkladový úrok a 10-percent-
nú štátnu prémiu, ale aj darček – hotelový 
poukaz pre 2 osoby až na 30 prenocovaní 
zdarma v niektorom z takmer 1800 vybra-
ných kvalitných hotelov v rámci Európskej 
únie. 

Poplatkovo výhodnejšie 
sporenie 
Wüstenrot stavebná sporiteľňa však už 
pripravuje aj ďalšie novinky v prospech 
svojich klientov. Vďaka tomu odteraz vy-
ťažíte zo sporenia maximum. Ako táto 
spoločnosť nedávno prezradila, pripravujú 
od januára 2012 tiež zníženie vybraných 
poplatkov, ktoré sa týkajú väčšiny klientov. 
Kto tak zatiaľ neurobil, mal by sa s pred-
nosťami stavebného sporenia (vo vlast-
nom záujme) čo najskôr zoznámiť. Vždy 
existuje nejaký dôvod, prečo má zmysel 
uzavrieť si stavebné sporenie. Čo k tomu 
viac dodať (?), snáď len: radšej neskôr ako 
vôbec. 
Viac informácií: www.wustenrot.sk 

Reko z materiálov stavebnej sporiteľne 

Wüstenrot 

Foto: Wüstenrot

Výhody sporenia 
od 1. novembra 2011: 
• stavebné sporenie je finančne 

ešte dostupnejšie
• nová zmluva pre klienta 

nepredstavuje žiadne 
vstupné náklady vopred, nie 
je totiž potrebné platiť 
celý poplatok za uzatvorenie 
zmluvy,

• už prvý vklad je úročený 
2 % p. a. a 10 % štátnou 
prémiou,

• vyššia výnosnosť vkladov.
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Konečne 
dobré správy

KONIEC ROKA SA NE-
ZADRŽATEĽNE BLÍŽI A 
VTEDY ČASTEJŠIE NEŽ 
INOKEDY MYSLÍME NA 
SVOJICH BLÍZKYCH  
A PRIATEĽOV A RADI BY 
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OBDAROVALI AJ SEBA?
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Jedným z najlepších spôsobov finan-
covania bývania na Slovensku je sta-
vebné sporenie. Vďaka nemu si obča-

nia počas uplynulých 19 rokov kúpili viac 
ako 90 tisíc, postavili 140 tisíc a čiastočne 
alebo úplne obnovili vyše 700 tisíc bytov 
a rodinných domov. Každý druhý novopo-
stavený byt od roku 1992 bol úplne alebo 
zväčša financovaný práve zo stavebného 
sporenia. Suverénne najväčší podiel na fi-
nancovaní bývania zo stavebného sporenia 
má práve najväčšia a najstaršia spomedzi 
stavebných sporiteľní na Slovensku – Prvá 
stavebná sporiteľňa, a. s. 

Stavebné sporenie –

PRED NIEKOĽKÝMI ROKMI SME PRI LISTOVANÍ ZAHRANIČ-
NÝCH ČASOPISOV O BÝVANÍ MOHLI IBA SNÍVAŤ O KUCHYN-
SKEJ LINKE SO ZABUDOVANÝMI SPOTREBIČMI, KÚPEĽNI S OB-
KLADOM V PASTELOVÝCH FARBÁCH ALEBO O PRÍJEMNÝCH 
CHVÍĽACH STRÁVENÝCH V ZIMNEJ ZÁHRADE RODINNÉHO 
DOMU S VÝHĽADOM DO UPRAVENEJ ZÁHRADY. NAŠŤASTIE, 
DOBA SA ZMENILA. TERAZ MÔŽEME SAMI ROZHODOVAŤ 
O TOM, AKO BUDEME BÝVAŤ. OTÁZKOU JE ZA ČO. 

úspešný produkt preverený záujmom klientov
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Sporte viac ako výhodne

Z dosiahnutých výsledkov jednoznačne 
vyplýva, že sporenie na zmluvu o staveb-
nom sporení nie je samoúčelným krokom, 
ale sa naozaj oplatí. Ak si uzatvoríte zmlu-
vu o stavebnom sporení a začnete sporiť, 
máte istotu, že ste bezpečne a výhodne 
investovali svoje peniaze a súčasne si pri-
pravujete prostriedky na financovanie bý-
vania do budúcnosti. Vaše vklady na účte 
stavebného sporenia spolu so štátnou 
prémiou sú štandardne úročené 2 per-
centami ročne. Po splnení dohodnutých 
podmienok získate štátnu prémiu, ktorá aj 
v nasledujúcom roku bude predstavo-
vať 10 % z ročných vkladov, maximálne 
66,39 € ročne. Pri štandardnom šesťročnom 
sporiacom cykle zhodnotíte svoje finančné 
prostriedky na účte stavebného sporenia 
v priemere o viac ako 5 % ročne.  

Úvery znásobia vaše vklady

Samotné sporenie na celkové zabezpe-
čenie financovania kúpy alebo výstav-
by nehnuteľnosti by však s najväčšou 
pravdepodobnosťou trvalo dlhšie, ako by 
ste si predstavovali. Preto je dôležité, že 

po splnení podmienok má každý plnoletý 
klient, bez ohľadu na vek, zákonný nárok 
na stavebný úver s naozaj výhodným úro-
kom. Úrokové sadzby stavebných úverov v 
Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., sa začínajú 
už od 2,9 % ročne. Výška úrokov - ako pri 
sporení tak aj pri úveroch - je garantovaná 
a nemenná počas celej doby splácania. A to 
naozaj žiaden iný komerčný produkt urče-
ný na financovanie bývania na Slovensku 
neponúka a už vôbec negarantuje. Staveb-
ný úver až do výšky 40 000 € poskytuje 
PSS, a. s., bez skúmania príjmov klienta, 
bez ručiteľa či záložného objektu. Preto je 
tento typ úveru výhodný pre mladé rodi-
ny a ľudí, ktorí nemajú čím ručiť za úver. 
Mimochodom práve zaň získala Prvá sta-
vebná sporiteľňa, a. s., v roku 2011 ocene-
nie Zlatá minca. A ak ešte nemáte nárok 
na stavebný úver, svoje predstavy o bývaní 
môžete financovať prostredníctvom me-
dziúverov. Ich úrokové sadzby sa pohybujú 
od 5,69 % ročne a slúžia predovšetkým na 
rýchle financovanie bytových potrieb. Úve-
ry z Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., môžu 
využiť aj občania, ktorí doteraz neboli 
stavebnými sporiteľmi. Stačí ak uzavrie-
te zmluvu o stavebnom sporení, začnete 
sporiť a okamžite môžete požiadať o úver. 

Na jednu zmluvu môžete získať úver až do 
170 000 €. Pre manželov je to na jeden fi-
nancovaný objekt až do výšky 340 000 €. 

Naďalej bez zmien

Za takmer dve desaťročia klienti Prvej 
stavebnej sporiteľne, a. s., uzavreli vyše 
tri milióny zmlúv o stavebnom spore-
ní a do svojho bývania z prostriedkov 
stavebného sporenia investovali vyše 
6,5 miliardy €. Túto bilanciu budú môcť 
ešte vylepšiť, pretože výhody ako bezpeč-
nosť zhodnocovania vkladov, stabilita úro
s nízkou a garantovanou úrokovou sadzbou 
počas celej doby jeho splatnosti zostávajú 
nezmenené. Výhodné a bezpečné staveb-
né sporenie je tu aj naďalej s vami a samo-
zrejme pre vás.   

Viac informácií získate v ktorejkoľvek kan-
celárii 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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Foto: archív redakcie, TDX



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 strechy  
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. Okrem 
samotnej rekonštrukcie so strešnou krytinou Ruukki Finnera, 
strávili rodičia výherkyne od 23. do 25.9.2011 nezabudnuteľný 
víkend v Paríži.

Šťastie sa usmialo na jednu rodinku z dediny Ostrovany pri 
Prešove, ktorá sa už môže pýšiť krásnou novou strechou 
Ruukki Finnera so 40 ročnou zárukou. 

Sledujte našu webovú stránku a zistite, ako by mohla 
dopadnúť aj vaša najjednoduchšia rekonštrukcia  
s krytinami Ruukki.

Teraz môžete mať Ruukki Decorrey už od 4,99 € bez DPH/m2 

celkovej šírky krytiny, 5,99€ s DPH/m2 celkovej šírky krytiny. 
Táto akciová cena sa rovná sume 5,22€ bez DPH/m2 krycej šírky krytiny, 

6,26€ s DPH/m2 krycej šírky krytiny. 28

Systém je regulovaný inteligentnými 
termostatmi, ktoré zabezpečujú tep-
lo vtedy, keď ho presne potrebujete 

a keď je nastavená v týždennom progra-
me.

Nie je nič príjemnejšie, ako stupiť bosou 
nohou na príjemne teplú dlažbu. To vám 
zabezpečí extrémne tenká vykurovacia ro-
hož s elektronickým a programovateľným 
termostatom. Systém umožňuje mať teplú 
dlažbu v kúpeľni, alebo v kuchyni.

Taktiež zabezpečí aj ochranu vjazdov do 
garáží, schodov a chodníkov. Systém Ray-
chem stráži bezpečnosť vonkajších plôch 
plne automaticky 24 hodín denne v priebe-
hu celého roku. Už pri dopade prvej vločky 
snehu systém rozpozná nebezpečenstvo 
a začína plochy chrániť.

Komplexný systém Raychem s elektric-
kým vykurovacím káblom predstavuje 
v zimných podmienkach spoľahlivú ochra-
nu odkvapov pred poškodením ľadom 
a snehom. Umožňuje hladký odtok vody 
a roztápajúceho sa snehu a ľadu. Súčasne 
zamedzuje vzniku nebezpečných ľadových 
cencúľov a previsov. Chráni strešné kryti-
ny, odkvapy a odtokové trubky pred zhro-
mažďovaním snehu a pôsobeniu zamŕza-
júcej vody.

Chráni aj potrubia pred zamrznutím. Voda 
potečie i v mínusových teplotách. Chráni 
potrubie pred poškodením, a tým sa pred-
chádza opravám.

Systém tiež udržiava teplú vodu v stúpač-
kách bytových domov. Teplá voda v ko-
hútiku vodovodu zvyšuje komfort bývania 

a navyše šetrí prevádzkové náklady v po-
rovnaní s cirkuláciou vody sekundárnym 
rozvodom pomocou čerpadla. Bližšie in-
formácie o systéme získate na uvedených 
kontaktoch. 

Bratislava: 0948 520 173, 0948 521 398 

Záhorie: 0948 393 521 

Západoslovenský kraj: 0948 521 397 

Stredoslovenský kraj: 0948 521 395

Východoslovenský kraj: 0948 521 394

Viac na www.RaychemPodlahoveKurenie.sk

Inteligentné
podlahové vykurovanie

Nehrozí nebezpečenstvo zaplnenie 

odkvapov ľadom a vznik cencúľov

Netreba utierať dlažbu po kúpaní, 

vyschne sama

Systém udržuje voľné cesty pre 

roztápajúci sa sneh a ľad 

PODLAHOVÉ KÁBLOVÉ VYKUROVANIE RAYCHEM ŠÍRI TEPLO OD 
PODLAHY. PRETO MÔŽEME MAŤ V IZBE O CCA 2 - 3º C NIŽŠIU 
TEPLOTU PRI ZACHOVANÍ PRÍJEMNÉHO KOMFORTU. TÁTO NIŽ-
ŠIA TEPLOTA NÁM PRINESIE O CCA. 15 % NIŽŠIE PREVÁDZKOVÉ 
NÁKLADY V POROVNANÍ S INÝMI VYKUROVACÍMI SYSTÉMAMI.
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ENERGETICKÁ  CERTIFIKÁCIA BUDOV VYKONÁVANÁ NA ZÁKLA-
DE ZÁKONA Č. 555/2005 Z. Z. O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI 
BUDOV PRE VŠETKY STAVEBNÉ OBJEKTY, KTORÉ BOLI SKOLAU-
DOVANÉ PO 1. JANUÁRI 2008, NÚTI REALIZOVAŤ NOVOSTAVBY 
S VÝBORNÝMI TEPELNO-TECHNICKÝMI VLASTNOSŤAMI A NIE JE 
ZRIEDKAVOSŤOU, ŽE MERNÁ SPOTREBA TEPLA KLESNE POD HOD-
NOTU 50 KWH/ M2 OBYTNEJ PLOCHY, RESP. TEPELNÉ STRATY 
RODINNÝCH DOMOV SÚ POD HRANICOU 15 KW. TAKÉTO OBJEK-
TY VYŽADUJÚ ĎALEKO PROFESIONÁLNEJŠÍ PRÍSTUP PRI VÝBERE 
ZDROJA TEPLA S CIEĽOM DOSIAHNUŤ ČO NAJNIŽŠIE PREVÁDZKO-
VÉ NÁKLADY.

Úspora vykurovacieho 
kotla až 20% – fikcia alebo 
realita?

Správne využitie investovaných fi-
nančných prostriedkov do kvalit-
ných stavebných a izolačných ma-

teriálov, by nemal stavebník znehodnotiť 
nekvalifikovaným výberom zdroja tepla 
– dnes obvykle plynového kotla. Na prvý 
pohľad by sa mohlo zdať, že to nebude 
žiadny veľký problém. Dom s tak malou 
tepelnou stratou musí vykúriť prakticky 

každý kotol, ktorý sa vyskytne na našom 
trhu. Áno, to je pravda. Ale iba vtedy, po-
kiaľ prevádzkové náklady a tepelná pohoda 
nebudú patriť medzi naše priority. Ak však 
očakávame komfortné, prevádzkovo eko-
nomické vykurovanie, tak sa stáva práve 
malá tepelná strata domu tým najväčším 
problémom. Dôvod je prostý. Tepelná stra-
ta domu uvedená v projekte vykurovania 
je vypočítaný hraničný parameter platný 
len pri najnižších vonkajších teplotách. V 
našom klimatickom pásme je to vtedy, keď 
tieto hodnoty poklesnú pod – 12 alebo – 
15oC. Štatistika, ako aj osobné skúsenos-
ti však hovoria, že sú to maximálne 2 – 3 
týždne v roku. To je menej ako 10% z ob-
vyklých 32 týždňov bežnej vykurovacej se-
zóny. Naopak, zvyčajné vonkajšie teploty v 
zimnom období oscilujú okolo 0oC. Vtedy 
pre vykurovanie postačí výkon menší ako 
25% straty daného objektu. Pre moderné 
novostavby táto okamžitá tepelná strata 
predstavuje hodnotu iba  2 – 4 kW.
Preto je nutné pre vykurovanie zvoliť taký 
kotol, ktorý je schopný znížiť svoj výkon 
na túto hodnotu a garantovať tak nepre-
rušované vykurovanie objektu i pri von-
kajších teplotách okolo 0oC. Pokiaľ nie je 
táto požiadavka splnená a kotol je pre-
vádzkovaný mimo svoj pracovný rozsah, 
začína tzv. cyklovať. Štandardné kotly so 
štartovacím výkonom 6 – 8 kW absolvujú 
takýchto cyklov okolo 40 000 ročne. Toto 
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číslo vyzerá značne nevierohodne, ale po 
prepočte na počet vykurovacích dní v roku 
predstavuje len jeden štart kotla počas de-
siatich minút. Z praxe vieme, že ani minú-
tové intervaly nie sú výnimkou. Dôsled-
kom týchto cyklov je výrazná nadspotreba 
sprevádzaná skrátením životnosti kotla 
a hrubým narušením tepelnej pohody v 
dome.
Nie menej dôležitý argument úspory pred-
stavuje využitie kondenzačnej techniky v 
tepelnom hospodárstve, t.j. kondenzačné 
kotly, ktorých účinnosť spaľovania je v po-
rovnaní s klasickými kotlami vyššia až o 
20%. Inými slovami pri súčasnom spôsobe 
nákupu zemného plynu v energetických 
jednotkách (kWh) je rozdiel, či z ročných 
napr. 15 000 kWh vypustíme do ovzdušia 
3000 kWh(20%) alebo iba 750 kWh (5%). 
Práve kondenzačný kotol s lineárnou mo-
duláciou výkonu a ekvitermickou regulá-
ciou dáva predpoklad efektívnej výroby 
tepla pre rodinné a polyfunkčné rodinné 
domy.

Na príklade zo Švajčiarska si ukážeme, aká 
dôležitá pre úsporu prevádzkových nákla-
dov je správna voľba výkonu plynového 
kotla. 
Radový rodinný dom v Märstettene obýva 
4-členná rodina. Na 180 m2 má 5 obytných 
miestností – obytnú kuchyňu na prízemí, 
3 izby na prvom podlaží a obytné podkro-
vie. Prízemie a podkrovie je vykurované 
radiátormi, prvé podlažie taktiež radiátor-
mi. Obvodové steny domu sú murované, 
zateplené, okná sú izolačné s koeficientom 
tepelného odporu 1,6. Celková tepelná 
strata domu je približne 6 kW. Obyvatelia 
tohto domu vsadili na kondenzačné kotly 
GEMINOX. Jediným zvláštnym znakom 
tohto domu bolo, že majiteľ je servisným 
technikom švajčiarskeho dovozcu kot-
lov GEMINOX. Prvé dva roky vykurovali 
kondenzačným kotlom typu THRi 5-25C 
s výkonom od 4,8 kW. Kotol samozrejme 
vykazoval výbornú ročnú spotrebu 10 500 
kWh, no keďže dom má veľmi malé tepel-
né straty, kotol nevyužíval svoju základ-
nú prednosť – širokú lineárnu moduláciu 
výkonu a vyznačoval sa vysokým počtom 
štartov. Preto ho majitelia po dvoch vy-
kurovacích sezónach nahradili modelom 
THRi 1-10C s výkonovým rozsahom 0,9 – 
9,7 kW. Kotol bol následne sledovaný po-
čas dvoch rokov. Prvé výsledky boli zreteľ-
né ihneď – počet štartov sa zredukoval na 

15% pôvodného počtu (tento údaj je mož-
né pomocou servisného softwaru odčítať z 
riadiacej dosky kotla). Ďalší úspech prišiel 
o rok – spotreba plynu sa znížila z 10 744 
kWh na 8 401 kWh, teda úspora až 20% ! 
V ďalšej zime sa úspora ešte zvýraznila.
Je zrejmé, že uvedený príklad je extrémny 
– iba málo domov u nás dosahuje také malé 
straty, ako dom rodiny Kuhnových. Avšak 
novostavby s tepelnou stratou okolo 10 – 
12 kW sa u nás vyskytujú bežne. Ak sa do 
takéhoto objektu osadí kotol s výkonom 8 
až 24 kW, či dokonca až 12 – 28 kW, vznik-
ne v ňom rovnaký problém. V takomto prí-
pade nie je dôležité, aký špičkový kotol je 
použitý, pretože jeho výkonové parametre 
sú využité neefektívne a jeho prevádzkové 
náklady sú zbytočne vysoké. 

Kotly, ktoré spĺňajú bez výhrad všetky 
podmienky pre súčasné novostavby sú vý-
robky francúzskej spoločnosti GEMINOX, 
ktorá ponúka kondenzačnú techniku od 
roku 1982 a má vedúce postavenie na tr-
hoch vo Švajčiarsku, Dánsku a USA. Prvý 
kotol pre vykurovanie nízkoenergetických 
domov sa objavil na trhu už v roku 1998 
a GEMINOX má s touto problematikou 
mnohoročné skúsenosti.
Ponuku tvorí v súčasnosti celkom 21 mo-
delov kotlov vhodných do objektov s ma-
lými tepelnými stratami. Do moderných 
novostavieb rodinných domov sú štan-
dardne dodávané kotly radu THRi alebo 
ZEM v prevedení sólo, alebo v kombinácii 
s prípravou teplej vody, ktoré majú modu-
lačný výkon 0,9 – 9,7 kW resp. 2,4 – 17,2 
kW .Teplá voda môže byť pripravovaná v 
integrovanom nerezovom zásobníku o ob-

jeme 75 alebo 120 litrov (THRi) alebo 50 
litrov (ZEM). Kotly v prevedení sólo (THRi 
& ZEM) je možné doplniť o externé nere-
zové zásobníky BS (100, 120, 150, 200 
a 300 litrov). Všetky kondenzačné kot-
ly GEMINOX THRi alebo ZEM je možné 
priamo napojiť na podlahové vykurovanie 
alebo na vykurovacie systémy do tepel-
ného spádu 75/ 60oC, ktoré predstavujú 
dnešný štandard. V prípade, že sú na varia-
bilitu vykurovania objektu kladené ďalšie 
požiadavky, je možné kotly THRi doplniť o 
inteligentné riadenie jednotlivých vykuro-
vacích okruhov. Najobvyklejšia rozširujúca 
požiadavka – možnosť riadenia druhého 
vykurovacieho okruhu pre podlahové vy-
kurovanie, je vyriešená dvojokruhovými 
modelmi kotlov THRi DC (doublé circuit). 
Riadiace jednotky Siemens  (LMU, LMS) 
umožňujú plnú integráciu kotlov THRi do 
alternatívnych sústav a garantujú ich plno-
hodnotnú reguláciu v kombinácii s tepel-
nými čerpadlami, solárnymi panelmi alebo 
inými zdrojmi tepla.
Dlhodobú životnosť kotlov THRi zaručuje 
minimalizácia počtu spínacích cyklov, po-
užitie nerezovej ocele triedy 316L na všet-
ky hlavné časti (horák, výmenník, zachy-
távač kondenzátu) a kvalita výroby podľa 
ISO 9001.

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

Reko v spolupráci s Procom

Foto: Procom
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S VÝBORNÝMI TEPELNO-TECHNICKÝMI VLASTNOSŤAMI A NIE JE 
ZRIEDKAVOSŤOU, ŽE MERNÁ SPOTREBA TEPLA KLESNE POD HOD-
NOTU 50 KWH/ M2 OBYTNEJ PLOCHY, RESP. TEPELNÉ STRATY 
RODINNÝCH DOMOV SÚ POD HRANICOU 15 KW. TAKÉTO OBJEK-
TY VYŽADUJÚ ĎALEKO PROFESIONÁLNEJŠÍ PRÍSTUP PRI VÝBERE 
ZDROJA TEPLA S CIEĽOM DOSIAHNUŤ ČO NAJNIŽŠIE PREVÁDZKO-
VÉ NÁKLADY.

Úspora vykurovacieho 
kotla až 20% – fikcia alebo 
realita?

Správne využitie investovaných fi-
nančných prostriedkov do kvalit-
ných stavebných a izolačných ma-

teriálov, by nemal stavebník znehodnotiť 
nekvalifikovaným výberom zdroja tepla 
– dnes obvykle plynového kotla. Na prvý 
pohľad by sa mohlo zdať, že to nebude 
žiadny veľký problém. Dom s tak malou 
tepelnou stratou musí vykúriť prakticky 

každý kotol, ktorý sa vyskytne na našom 
trhu. Áno, to je pravda. Ale iba vtedy, po-
kiaľ prevádzkové náklady a tepelná pohoda 
nebudú patriť medzi naše priority. Ak však 
očakávame komfortné, prevádzkovo eko-
nomické vykurovanie, tak sa stáva práve 
malá tepelná strata domu tým najväčším 
problémom. Dôvod je prostý. Tepelná stra-
ta domu uvedená v projekte vykurovania 
je vypočítaný hraničný parameter platný 
len pri najnižších vonkajších teplotách. V 
našom klimatickom pásme je to vtedy, keď 
tieto hodnoty poklesnú pod – 12 alebo – 
15oC. Štatistika, ako aj osobné skúsenos-
ti však hovoria, že sú to maximálne 2 – 3 
týždne v roku. To je menej ako 10% z ob-
vyklých 32 týždňov bežnej vykurovacej se-
zóny. Naopak, zvyčajné vonkajšie teploty v 
zimnom období oscilujú okolo 0oC. Vtedy 
pre vykurovanie postačí výkon menší ako 
25% straty daného objektu. Pre moderné 
novostavby táto okamžitá tepelná strata 
predstavuje hodnotu iba  2 – 4 kW.
Preto je nutné pre vykurovanie zvoliť taký 
kotol, ktorý je schopný znížiť svoj výkon 
na túto hodnotu a garantovať tak nepre-
rušované vykurovanie objektu i pri von-
kajších teplotách okolo 0oC. Pokiaľ nie je 
táto požiadavka splnená a kotol je pre-
vádzkovaný mimo svoj pracovný rozsah, 
začína tzv. cyklovať. Štandardné kotly so 
štartovacím výkonom 6 – 8 kW absolvujú 
takýchto cyklov okolo 40 000 ročne. Toto 
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číslo vyzerá značne nevierohodne, ale po 
prepočte na počet vykurovacích dní v roku 
predstavuje len jeden štart kotla počas de-
siatich minút. Z praxe vieme, že ani minú-
tové intervaly nie sú výnimkou. Dôsled-
kom týchto cyklov je výrazná nadspotreba 
sprevádzaná skrátením životnosti kotla 
a hrubým narušením tepelnej pohody v 
dome.
Nie menej dôležitý argument úspory pred-
stavuje využitie kondenzačnej techniky v 
tepelnom hospodárstve, t.j. kondenzačné 
kotly, ktorých účinnosť spaľovania je v po-
rovnaní s klasickými kotlami vyššia až o 
20%. Inými slovami pri súčasnom spôsobe 
nákupu zemného plynu v energetických 
jednotkách (kWh) je rozdiel, či z ročných 
napr. 15 000 kWh vypustíme do ovzdušia 
3000 kWh(20%) alebo iba 750 kWh (5%). 
Práve kondenzačný kotol s lineárnou mo-
duláciou výkonu a ekvitermickou regulá-
ciou dáva predpoklad efektívnej výroby 
tepla pre rodinné a polyfunkčné rodinné 
domy.

Na príklade zo Švajčiarska si ukážeme, aká 
dôležitá pre úsporu prevádzkových nákla-
dov je správna voľba výkonu plynového 
kotla. 
Radový rodinný dom v Märstettene obýva 
4-členná rodina. Na 180 m2 má 5 obytných 
miestností – obytnú kuchyňu na prízemí, 
3 izby na prvom podlaží a obytné podkro-
vie. Prízemie a podkrovie je vykurované 
radiátormi, prvé podlažie taktiež radiátor-
mi. Obvodové steny domu sú murované, 
zateplené, okná sú izolačné s koeficientom 
tepelného odporu 1,6. Celková tepelná 
strata domu je približne 6 kW. Obyvatelia 
tohto domu vsadili na kondenzačné kotly 
GEMINOX. Jediným zvláštnym znakom 
tohto domu bolo, že majiteľ je servisným 
technikom švajčiarskeho dovozcu kot-
lov GEMINOX. Prvé dva roky vykurovali 
kondenzačným kotlom typu THRi 5-25C 
s výkonom od 4,8 kW. Kotol samozrejme 
vykazoval výbornú ročnú spotrebu 10 500 
kWh, no keďže dom má veľmi malé tepel-
né straty, kotol nevyužíval svoju základ-
nú prednosť – širokú lineárnu moduláciu 
výkonu a vyznačoval sa vysokým počtom 
štartov. Preto ho majitelia po dvoch vy-
kurovacích sezónach nahradili modelom 
THRi 1-10C s výkonovým rozsahom 0,9 – 
9,7 kW. Kotol bol následne sledovaný po-
čas dvoch rokov. Prvé výsledky boli zreteľ-
né ihneď – počet štartov sa zredukoval na 

15% pôvodného počtu (tento údaj je mož-
né pomocou servisného softwaru odčítať z 
riadiacej dosky kotla). Ďalší úspech prišiel 
o rok – spotreba plynu sa znížila z 10 744 
kWh na 8 401 kWh, teda úspora až 20% ! 
V ďalšej zime sa úspora ešte zvýraznila.
Je zrejmé, že uvedený príklad je extrémny 
– iba málo domov u nás dosahuje také malé 
straty, ako dom rodiny Kuhnových. Avšak 
novostavby s tepelnou stratou okolo 10 – 
12 kW sa u nás vyskytujú bežne. Ak sa do 
takéhoto objektu osadí kotol s výkonom 8 
až 24 kW, či dokonca až 12 – 28 kW, vznik-
ne v ňom rovnaký problém. V takomto prí-
pade nie je dôležité, aký špičkový kotol je 
použitý, pretože jeho výkonové parametre 
sú využité neefektívne a jeho prevádzkové 
náklady sú zbytočne vysoké. 

Kotly, ktoré spĺňajú bez výhrad všetky 
podmienky pre súčasné novostavby sú vý-
robky francúzskej spoločnosti GEMINOX, 
ktorá ponúka kondenzačnú techniku od 
roku 1982 a má vedúce postavenie na tr-
hoch vo Švajčiarsku, Dánsku a USA. Prvý 
kotol pre vykurovanie nízkoenergetických 
domov sa objavil na trhu už v roku 1998 
a GEMINOX má s touto problematikou 
mnohoročné skúsenosti.
Ponuku tvorí v súčasnosti celkom 21 mo-
delov kotlov vhodných do objektov s ma-
lými tepelnými stratami. Do moderných 
novostavieb rodinných domov sú štan-
dardne dodávané kotly radu THRi alebo 
ZEM v prevedení sólo, alebo v kombinácii 
s prípravou teplej vody, ktoré majú modu-
lačný výkon 0,9 – 9,7 kW resp. 2,4 – 17,2 
kW .Teplá voda môže byť pripravovaná v 
integrovanom nerezovom zásobníku o ob-

jeme 75 alebo 120 litrov (THRi) alebo 50 
litrov (ZEM). Kotly v prevedení sólo (THRi 
& ZEM) je možné doplniť o externé nere-
zové zásobníky BS (100, 120, 150, 200 
a 300 litrov). Všetky kondenzačné kot-
ly GEMINOX THRi alebo ZEM je možné 
priamo napojiť na podlahové vykurovanie 
alebo na vykurovacie systémy do tepel-
ného spádu 75/ 60oC, ktoré predstavujú 
dnešný štandard. V prípade, že sú na varia-
bilitu vykurovania objektu kladené ďalšie 
požiadavky, je možné kotly THRi doplniť o 
inteligentné riadenie jednotlivých vykuro-
vacích okruhov. Najobvyklejšia rozširujúca 
požiadavka – možnosť riadenia druhého 
vykurovacieho okruhu pre podlahové vy-
kurovanie, je vyriešená dvojokruhovými 
modelmi kotlov THRi DC (doublé circuit). 
Riadiace jednotky Siemens  (LMU, LMS) 
umožňujú plnú integráciu kotlov THRi do 
alternatívnych sústav a garantujú ich plno-
hodnotnú reguláciu v kombinácii s tepel-
nými čerpadlami, solárnymi panelmi alebo 
inými zdrojmi tepla.
Dlhodobú životnosť kotlov THRi zaručuje 
minimalizácia počtu spínacích cyklov, po-
užitie nerezovej ocele triedy 316L na všet-
ky hlavné časti (horák, výmenník, zachy-
távač kondenzátu) a kvalita výroby podľa 
ISO 9001.

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

Reko v spolupráci s Procom

Foto: Procom
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ENERGETICKÁ  CERTIFIKÁCIA BUDOV VYKONÁVANÁ NA ZÁKLA-
DE ZÁKONA Č. 555/2005 Z. Z. O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI 
BUDOV PRE VŠETKY STAVEBNÉ OBJEKTY, KTORÉ BOLI SKOLAU-
DOVANÉ PO 1. JANUÁRI 2008, NÚTI REALIZOVAŤ NOVOSTAVBY 
S VÝBORNÝMI TEPELNO-TECHNICKÝMI VLASTNOSŤAMI A NIE JE 
ZRIEDKAVOSŤOU, ŽE MERNÁ SPOTREBA TEPLA KLESNE POD HOD-
NOTU 50 KWH/ M2 OBYTNEJ PLOCHY, RESP. TEPELNÉ STRATY 
RODINNÝCH DOMOV SÚ POD HRANICOU 15 KW. TAKÉTO OBJEK-
TY VYŽADUJÚ ĎALEKO PROFESIONÁLNEJŠÍ PRÍSTUP PRI VÝBERE 
ZDROJA TEPLA S CIEĽOM DOSIAHNUŤ ČO NAJNIŽŠIE PREVÁDZKO-
VÉ NÁKLADY.

Úspora vykurovacieho 
kotla až 20% – fikcia alebo 
realita?

Správne využitie investovaných fi-
nančných prostriedkov do kvalit-
ných stavebných a izolačných ma-

teriálov, by nemal stavebník znehodnotiť 
nekvalifikovaným výberom zdroja tepla 
– dnes obvykle plynového kotla. Na prvý 
pohľad by sa mohlo zdať, že to nebude 
žiadny veľký problém. Dom s tak malou 
tepelnou stratou musí vykúriť prakticky 

každý kotol, ktorý sa vyskytne na našom 
trhu. Áno, to je pravda. Ale iba vtedy, po-
kiaľ prevádzkové náklady a tepelná pohoda 
nebudú patriť medzi naše priority. Ak však 
očakávame komfortné, prevádzkovo eko-
nomické vykurovanie, tak sa stáva práve 
malá tepelná strata domu tým najväčším 
problémom. Dôvod je prostý. Tepelná stra-
ta domu uvedená v projekte vykurovania 
je vypočítaný hraničný parameter platný 
len pri najnižších vonkajších teplotách. V 
našom klimatickom pásme je to vtedy, keď 
tieto hodnoty poklesnú pod – 12 alebo – 
15oC. Štatistika, ako aj osobné skúsenos-
ti však hovoria, že sú to maximálne 2 – 3 
týždne v roku. To je menej ako 10% z ob-
vyklých 32 týždňov bežnej vykurovacej se-
zóny. Naopak, zvyčajné vonkajšie teploty v 
zimnom období oscilujú okolo 0oC. Vtedy 
pre vykurovanie postačí výkon menší ako 
25% straty daného objektu. Pre moderné 
novostavby táto okamžitá tepelná strata 
predstavuje hodnotu iba  2 – 4 kW.
Preto je nutné pre vykurovanie zvoliť taký 
kotol, ktorý je schopný znížiť svoj výkon 
na túto hodnotu a garantovať tak nepre-
rušované vykurovanie objektu i pri von-
kajších teplotách okolo 0oC. Pokiaľ nie je 
táto požiadavka splnená a kotol je pre-
vádzkovaný mimo svoj pracovný rozsah, 
začína tzv. cyklovať. Štandardné kotly so 
štartovacím výkonom 6 – 8 kW absolvujú 
takýchto cyklov okolo 40 000 ročne. Toto 
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číslo vyzerá značne nevierohodne, ale po 
prepočte na počet vykurovacích dní v roku 
predstavuje len jeden štart kotla počas de-
siatich minút. Z praxe vieme, že ani minú-
tové intervaly nie sú výnimkou. Dôsled-
kom týchto cyklov je výrazná nadspotreba 
sprevádzaná skrátením životnosti kotla 
a hrubým narušením tepelnej pohody v 
dome.
Nie menej dôležitý argument úspory pred-
stavuje využitie kondenzačnej techniky v 
tepelnom hospodárstve, t.j. kondenzačné 
kotly, ktorých účinnosť spaľovania je v po-
rovnaní s klasickými kotlami vyššia až o 
20%. Inými slovami pri súčasnom spôsobe 
nákupu zemného plynu v energetických 
jednotkách (kWh) je rozdiel, či z ročných 
napr. 15 000 kWh vypustíme do ovzdušia 
3000 kWh(20%) alebo iba 750 kWh (5%). 
Práve kondenzačný kotol s lineárnou mo-
duláciou výkonu a ekvitermickou regulá-
ciou dáva predpoklad efektívnej výroby 
tepla pre rodinné a polyfunkčné rodinné 
domy.

Na príklade zo Švajčiarska si ukážeme, aká 
dôležitá pre úsporu prevádzkových nákla-
dov je správna voľba výkonu plynového 
kotla. 
Radový rodinný dom v Märstettene obýva 
4-členná rodina. Na 180 m2 má 5 obytných 
miestností – obytnú kuchyňu na prízemí, 
3 izby na prvom podlaží a obytné podkro-
vie. Prízemie a podkrovie je vykurované 
radiátormi, prvé podlažie taktiež radiátor-
mi. Obvodové steny domu sú murované, 
zateplené, okná sú izolačné s koeficientom 
tepelného odporu 1,6. Celková tepelná 
strata domu je približne 6 kW. Obyvatelia 
tohto domu vsadili na kondenzačné kotly 
GEMINOX. Jediným zvláštnym znakom 
tohto domu bolo, že majiteľ je servisným 
technikom švajčiarskeho dovozcu kot-
lov GEMINOX. Prvé dva roky vykurovali 
kondenzačným kotlom typu THRi 5-25C 
s výkonom od 4,8 kW. Kotol samozrejme 
vykazoval výbornú ročnú spotrebu 10 500 
kWh, no keďže dom má veľmi malé tepel-
né straty, kotol nevyužíval svoju základ-
nú prednosť – širokú lineárnu moduláciu 
výkonu a vyznačoval sa vysokým počtom 
štartov. Preto ho majitelia po dvoch vy-
kurovacích sezónach nahradili modelom 
THRi 1-10C s výkonovým rozsahom 0,9 – 
9,7 kW. Kotol bol následne sledovaný po-
čas dvoch rokov. Prvé výsledky boli zreteľ-
né ihneď – počet štartov sa zredukoval na 

15% pôvodného počtu (tento údaj je mož-
né pomocou servisného softwaru odčítať z 
riadiacej dosky kotla). Ďalší úspech prišiel 
o rok – spotreba plynu sa znížila z 10 744 
kWh na 8 401 kWh, teda úspora až 20% ! 
V ďalšej zime sa úspora ešte zvýraznila.
Je zrejmé, že uvedený príklad je extrémny 
– iba málo domov u nás dosahuje také malé 
straty, ako dom rodiny Kuhnových. Avšak 
novostavby s tepelnou stratou okolo 10 – 
12 kW sa u nás vyskytujú bežne. Ak sa do 
takéhoto objektu osadí kotol s výkonom 8 
až 24 kW, či dokonca až 12 – 28 kW, vznik-
ne v ňom rovnaký problém. V takomto prí-
pade nie je dôležité, aký špičkový kotol je 
použitý, pretože jeho výkonové parametre 
sú využité neefektívne a jeho prevádzkové 
náklady sú zbytočne vysoké. 

Kotly, ktoré spĺňajú bez výhrad všetky 
podmienky pre súčasné novostavby sú vý-
robky francúzskej spoločnosti GEMINOX, 
ktorá ponúka kondenzačnú techniku od 
roku 1982 a má vedúce postavenie na tr-
hoch vo Švajčiarsku, Dánsku a USA. Prvý 
kotol pre vykurovanie nízkoenergetických 
domov sa objavil na trhu už v roku 1998 
a GEMINOX má s touto problematikou 
mnohoročné skúsenosti.
Ponuku tvorí v súčasnosti celkom 21 mo-
delov kotlov vhodných do objektov s ma-
lými tepelnými stratami. Do moderných 
novostavieb rodinných domov sú štan-
dardne dodávané kotly radu THRi alebo 
ZEM v prevedení sólo, alebo v kombinácii 
s prípravou teplej vody, ktoré majú modu-
lačný výkon 0,9 – 9,7 kW resp. 2,4 – 17,2 
kW .Teplá voda môže byť pripravovaná v 
integrovanom nerezovom zásobníku o ob-

jeme 75 alebo 120 litrov (THRi) alebo 50 
litrov (ZEM). Kotly v prevedení sólo (THRi 
& ZEM) je možné doplniť o externé nere-
zové zásobníky BS (100, 120, 150, 200 
a 300 litrov). Všetky kondenzačné kot-
ly GEMINOX THRi alebo ZEM je možné 
priamo napojiť na podlahové vykurovanie 
alebo na vykurovacie systémy do tepel-
ného spádu 75/ 60oC, ktoré predstavujú 
dnešný štandard. V prípade, že sú na varia-
bilitu vykurovania objektu kladené ďalšie 
požiadavky, je možné kotly THRi doplniť o 
inteligentné riadenie jednotlivých vykuro-
vacích okruhov. Najobvyklejšia rozširujúca 
požiadavka – možnosť riadenia druhého 
vykurovacieho okruhu pre podlahové vy-
kurovanie, je vyriešená dvojokruhovými 
modelmi kotlov THRi DC (doublé circuit). 
Riadiace jednotky Siemens  (LMU, LMS) 
umožňujú plnú integráciu kotlov THRi do 
alternatívnych sústav a garantujú ich plno-
hodnotnú reguláciu v kombinácii s tepel-
nými čerpadlami, solárnymi panelmi alebo 
inými zdrojmi tepla.
Dlhodobú životnosť kotlov THRi zaručuje 
minimalizácia počtu spínacích cyklov, po-
užitie nerezovej ocele triedy 316L na všet-
ky hlavné časti (horák, výmenník, zachy-
távač kondenzátu) a kvalita výroby podľa 
ISO 9001.

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

Reko v spolupráci s Procom

Foto: Procom



32

Infravykurovanie je založené na ino-
vatívnej technológii, ktorá šetrí ener-
giu. Vďaka rovnomernému rozlože-

niu infračerveného žiarenia v priestore 
nedochádza k nadmernému vysušovaniu 
vzduchu a ani k zbytočnému úbytku kys-
líka. Jeho koncové články sú elegantnými 
doplnkami moderných interiérov.

Princíp infravykurovania

Princíp infravykurovania je veľmi jednodu-
chý. Odporový prvok v telese sa prechodom 
elektrického prúdu zohrieva a zároveň sa 
zohrieva aj predná doska. Cez tento povrch 
sa vytvára vlnová dĺžka infračervenej ener-
gie, ktorá sa po dopade na akékoľvek pev-

INFRAVYKUROVANIE JE 
MODERNÝ TYP VYKURO-
VANIA, KTORÉ PRODU-
KUJE TAKZVANÉ SÁLAVÉ 
TEPLO, NAZÝVANÉ AJ 
ZDRAVÉ TEPLO. TENTO 
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né telesá mení na teplo a ohrieva všetko 
čo je tejto energii vystavené. Vykurovacie 
telesá produkujú dlhovlnné žiarenie, kto-
ré je identické s vlnovou dĺžkou slnečného 
žiarenia. Tepelná energia je prenášaná bez 
pomoci transparentného média. Inštalá-
cia je možná v každom interiéri, ktorý má 
prívod elektrického prúdu 230 V. Násled-
ná prevádzka je prakticky bezúdržbová 
a samotná obsluha maximálne jednodu-
chá. Energetické náklady na infravykuro-
vanie sú pomerne nízke, nakoľko tento typ 
kúrenia nevykazuje žiadne tepelné straty. 
Produkované teplo je konštantné a v kaž-
dej miestnosti interiéru individuálne regu-
lovateľné. Vďaka dômyselnému systému
je možné iné nastavenie teploty v každej 
miestnosti domu či bytu zvlášť, čo prispie-
va k dokonalému komfortu bývania.
Princíp fungovania zabezpečuje v miest-
nostiach ohrievanie predmetov, z ktorých 
spätne sála teplo do priestoru. Stavebné
materiály majú prirodzenú schopnosť do 
seba naakumulovať sálavé teplo, ktoré 
následne produkujú do prostredia. Preto 
vzduch, steny, podlahy, stropy a ostatné 
telesá v interiéri majú približne rovnakú 
teplotu. Na základe tohto procesu infra-
červené vykurovanie produkuje teplo, kto-
ré zabezpečuje nielen ideálnu tepelnú po-
hodu v interiéri, ale aj hygienicky vhodné 
prostredie. Pri infrakúrení nemôže nastať 
jav vysokej teploty pri strope a chladu pri 
podlahe.

Štýlové infrapanely

Infrapanely sa vyznačujú okrem vysokej 
funkčnosti a efektivity, aj nadčasovým di-
zajnom. Sú štýlové a v priestore vytvárajú 
pocit luxusu. Ideálne zapadajú do moder-
ných domácností. K dispozícii je viacero 
trendových modelov v rôznych veľkostiach 
a farebnom prevedení. Preto okrem kvalit-
nej produkcie tepla plnia i úlohu štýlového 
dizajnového doplnku. Z estetického hľa-
diska dodajú každému interiéru štýlový 
dizajn. Samotná montáž je nenáročná tak
pri stenových, ako aj stropných paneloch,
nakoľko disponujú špeciálnymi úchytmi. 
Infrapanely majú v porovnaní s inými 
koncovými článkami tepla relatívne dlhú 
životnosť a ich prednosťou je krátka re-
akčná doba po zapnutí. Vykurovacie telesá 
majú obvykle tvar tenkostenných panelov, 
alebo aj stĺpov, a iných dizajnovo zaujíma-
vých tvarov.

Švajčiarska kvalita

Infrapanely vyrábané vo Švajčiarsku spo-
ločnosťou InfraSWISS AG sú nie len efekt-
né, ale aj kvalitné. Sú vyrábané s maxi-
málnym ohľadom na životné prostredie, 
s využitím najmodernejších výrobných 
techník. Výrobca suverénne deklaruje vý-
nimočnú kvalitu svojich výrobkov aj ces-
tou päťročnej záruky. Jej exkluzívny part-
ner a predajca na Slovensku, spoločnosť 
InfraSWISS Slovakia, poskytuje pri mon-
táži ďalšie dva roky záruky navyše. V rámci 
poradenskej činnosti svojim klientom na-
vrhuje aj vhodný výber a kombináciu vy-
kurovacích panelov do celeho interiéru.

Odborní pracovníci spoločnosti

disponujú niekoľkoročnými skúsenosťami
z oblasti infračerveného vykurovania. 
Svojim klientom vopred zostavia reálnu 
kalkuláciu energetických nákladov, v kto-
rej zohľadňujú individuálne podmienky 
prostredia. Na tomto základe vyhotovia 
ponuku infravykurovania každej jednot-
livej domácnosti vždy na mieru. Pre kaž-
dého konkrétneho klienta a jeho domov 
osobitne, v zmysle jeho želaní a požiada-
viek. Bližšie informácie získate cez uvede-
ný kontakt.

InfraSWISS Slovakia, s.r.o.

Kontakt: 0905 516 198

info@infraswiss-slovakia.sk

www.infraswiss-slovakia.sk
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Mysleli ste na svoj 
vykurovací systém 

pred zimou? 

KONIEC LETA A ZAČIATOK 
JESENE JE OBDOBÍM, KEDY  
ĽUDIA  VENUJÚ ZVÝŠENÚ 
POZORNOSŤ SVOJMU KOTLU 
A CELÉMU SYSTÉMU KÚRENIA, 
A TO Z DÔVODU BLÍŽIACEJ SA 
VYKUROVACEJ SEZÓNY. NIKTO 
NECHCE ZOSTAŤ V ZIME NE-
ČAKANE ZASKOČENÝ BEZ TEP-
LA A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY 
A TOTO OBDOBIE JE VHOD-
NÝM NIEČO PRE TO UROBIŤ.

Pred začatím vykurovacej sezóny 
je potrebné vykonať servisnú pre-
hliadku kotla a celého systému. Tú 

vám vykoná oprávnený servisný technik, 
ktorý skontroluje činnosť kotla, skontro-
luje množstvo a kvalitu vody vo vykurova-
com systéme, skontroluje komín, zmeria 
a prípadne nastaví parametre spaľovania 
pomocou analyzátora.

Úprava vody v systéme
Znečistenú vodu v systéme ústredného 
kúrenia je potrebné upraviť a systém vy-
čistiť! Pokiaľ voda v systéme nie je chemic-
ky upravovaná, usadeniny korózie a vodný 
kameň za krátky čas znížia účinnosť kotla 
i celého systému. Výskumy dokazujú, že 



bez správnej úpravy vody aj v novo in-
štalovaných vykurovacích systémoch, sa 
môže účinnosť v priebehu týždňov vý-
razne zhoršiť, čo vplýva aj na emisie CO  
a CO2  a na naše životné prostredie. Okrem 
toho, takáto voda postupne ničí súčiastky 
v kotly – čerpadlá, trojcestné ventily, vý-
menníky a pod.

Začiatkom tohto roka predstavila spoloč-
nosť IMMERGAS nový sortiment a kúre-
nársku chémiu značky FERNOX. 

Novinka v čistení kúrenárskej 
vody
Prevratnou novinkou vo svete čistenia kú-
renárskej vody je - Total Filter TF1. Čo je 
Total Filter TF1? Je to jediný filter, ktorý
používa patentovanú technológiu, spája 
efekt cyklónového účinku so špeciálne na-
vrhnutým magnetom. Tento magnet slúži 
na zachytenie a uskladnenie nečistôt a ka-
lov z vykurovacieho systému. 

HLAVNÉ VÝHODY TF1 SÚ:
- schopnosť zachytávať kal, koróziu 
 a zvyšky nečistôt po inštalácii, 
- zabraňuje cirkulácii nečistôt v systéme, 
 zabraňuje usadzovaniu nečistôt vo vý- 
 menníkoch, 
- udržiava účinnosť systému a kotla na  
 pôvodných hodnotách, 
- zabraňuje poruchám a nákladom spoje- 
 ných s opravou, 

- zabraňuje znižovaniu účinnosti kotla,  
 a tým optimalizuje vykurovacie náklady. 

Účinnosť zachytenia nečistôt pri prvom 
prechode systémovej vody cez TF1 je až 
97%.

Ako to celé funguje? 
Dynamika prietoku a konštrukcia TF1 
zaručuje, že magnetické častice sú dopra-
vené bližšie k magnetu a magnet ich môže 
jednoduchšie pritiahnuť a prichytiť. TF1 
sa od iných filtračných systémov odlišuje
tým, že je jediný, ktorý zachytáva magne-
tické a nemagnetické častice bez potreby 
použitia technológie bariérovej filtrácie. 
Inštalácia tohto filtra je veľmi jednoduchá,
rýchla a intuitívna. Montuje sa priamo 
do potrubia bez potreby ďalších armatúr. 
Všetko potrebné je súčasťou filtra. Môže
byť inštalovaný na vertikálne aj horizon-
tálne potrubie. 

Čistenie filtra TF1
Čistenie je veľmi jednoduché.  Magnet 
sa dá jednoducho vytiahnuť a filter mož-
no vyprázdniť odkaľovacím ventilom. 
V úvodnom období – primeranú dobu 
po montáži, je potrebné častejšie čistenie 
filtra, neskôr po dlhšom používaní, stačí
jeho čistenie 1x za rok. 

UPOZORNENIE: Magnetické pole TF1 
môže ovplyvniť kardiostimulátor. Ak má 
inštalatér, alebo užívateľ kardiostimulátor, 
pri práci s TF1 musí dbať na zvýšenú opa-
trnosť.

Filter TF1 je skonštruovaný na použitie 
s akýmkoľvek kotlom, aj kondenzačným, 
alebo vykurovacím systémom, v ktorých 
sú integrované obehové čerpadlá. Je tak-
tiež kompatibilný so všetkými chemický-
mi produktmi od spoločnosti FERNOX. 

Ďalšie potrebné úkony na čistenie, údržbu 
a úpravu vody pomocou sortimentu che-
mikálií a prístrojov FERNOX, nechajte na 
odborné posúdenie oprávneným servis-
ným technikom. 

Reko v spolupráci s IMMERGAS

Foto: IMMERGAS
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Nová rada teplovodných
krbových vložiek

Všetky modely sa okrem skvelých 
technických parametrov vyznaču-
jú najmä výrazne vyšším podie-

lom tepelného výkonu odovzdávaného do 
vody.
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Predovšetkým pomocou terciárneho spaľo-
vania je dosiahnutá účinnosť presahujúca 
����������������������������������������-
bu paliva v porovnaní s podobnými výrob-
kami s nižšou účinnosťou.
Prívod spaľovacieho vzduchu je riešený 

POPREDNÝ ČESKÝ VÝROBCA KRBOVÝCH KACHLÍ A KRBO-
VÝCH VLOŽIEK PREDSTAVUJE PRE TOHTOROČNÚ VYKUROVA-
CIU SEZÓNU NOVÚ RADU TEPLOVODNÝCH KRBOVÝCH VLO-
ŽIEK VESUVIO S VÝMENNÍKOM.
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pri rôznych ťahových podmienkach vášho 
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stvo privádzaného vzduchu nutného pre 
optimálny spaľovací proces.
K zvýšeniu komfortu rozkurovania a ma-
ximálnemu zníženiu rizika úniku spalín zo 
�����������������������������������������-
ky teplovodné krbové vložky rady Vesuvio 
��������������������������������������
�����������������������������������������-
je otváranie dvierok z pravej strany. Zme-
nu možno vykonať behom pár minút jed-
noduchou úpravou pomocou montážneho 

�����������������������������������������
vložke pridávame ako bonus.
Štandardným vybavením teplovodných 
krbových vložiek Vesuvio je už zabudova-
��� ��������������� �������� ������ ���������
ochranu v prípade výpadku elektrického 
prúdu a je umiestnená vo výmenníku.

Reko v spolupráci s HAAS + SOHN Rukov

Foto: HAAS + SOHN Rukov, archív redakcie
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Nová rada teplovodných
krbových vložiek

Všetky modely sa okrem skvelých 
technických parametrov vyznaču-
jú najmä výrazne vyšším podie-

lom tepelného výkonu odovzdávaného do 
vody.
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Predovšetkým pomocou terciárneho spaľo-
vania je dosiahnutá účinnosť presahujúca 
����������������������������������������-
bu paliva v porovnaní s podobnými výrob-
kami s nižšou účinnosťou.
Prívod spaľovacieho vzduchu je riešený 

POPREDNÝ ČESKÝ VÝROBCA KRBOVÝCH KACHLÍ A KRBO-
VÝCH VLOŽIEK PREDSTAVUJE PRE TOHTOROČNÚ VYKUROVA-
CIU SEZÓNU NOVÚ RADU TEPLOVODNÝCH KRBOVÝCH VLO-
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Reko v spolupráci s HAAS + SOHN Rukov

Foto: HAAS + SOHN Rukov, archív redakcie



PRVÉ „SKUTOČNÉ“ 4 kW KRBOVÉ KACHLE
ideálne pre nízkoenergetické domy

výkon 2-4 kW 
účinnosť  80% 
rozmer  985/510/395 mm 
hmotnosť  142 kg 
vykurovacia schopnosť  35 - 75 m3 
vrchný aj zadný vývod - priemer  120 mm 
externý prívod vzduchu 
terciálne spaľovanie

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

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

krbové kachle (+) krbové kachle s výmenníkom (+) krbové vložky (+) krbové vložky s výmenníkom  (+) krbové stavebnice 

HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. prináša na trh model SALERNO - prvé ozajstné 4 kW krbové kachle ideálne pre nízkoenergetické 
alebo termicky izolované stavby. Špeciálna konštrukcia ohniska s externým prívodom vzduchu umožňuje vykurovanie  
v požadovanom výkonovom rozsahu 2 až 4 kW. Optimálne prispôsobenie skutočnej tepelnej potrebe zabráni predimenzo-
vaniu a následnému „prekúreniu“ priestoru a tým šetrí energiu a emisie. Vďaka externému prívodu vzduchu (CPV) možno 
navyše kachle prevádzkovať nezávisle na vzduchu v miestnosti. Externý prívod spaľovacieho vzduchu a špeciálna kon-
štrukcia ohniska zaisťujú o 20% nižší výkon oproti ostatným bežne dostupným výrobkom. Kachle tak odovzdávajú menej 
tepla, presne podľa požiadaviek nízkoenergetických stavieb. Pre užívateľa to znamená - menšia spotreba paliva, viac komfor-
tu a veľký prínos životnému prostrediu.
 
„INJEKČNÝ PRÍVOD VZDUCHU“ umožňuje „skutočné“ 4 kW - dosiahnutie nominálneho výkonu 4 kW u krbových kachlí 
SALERNO je umožnené najmä vďaka špeciálnej konštrukcii prívodu terciálneho vzduchu s novou technológiou injektáže. 
K sekundárnemu prívodu vzduchu je Salerno vybavené ďalším špeciálne navrhnutým prívodom vzduchu injektážne vstu-
pujúcim do spaľovacej komory priamo do plameňov. Až týmto vzduchom je umožnené kontrolovateľné, zároveň dokonalé 
a efektívne spaľovanie aj pri najmenších plameňoch.

DESIGN (+) INOVÁCIA (+) KVALITA

Produkty budúcnosti ... ...
 menej prachových častíc znečisťujúcich vzduch 
 menej sadzí 
 menej čistenia
 úspora paliva
 viac životnej kvality
 viac komfortu (pri bývaní)

NAJNIŽŠIE EMISNÉ HODNOTY PRE NAJVYŠŠIE ŽIVOTNÉ HODNOTY
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Montované domy

Ponúkame Vám znovuobjavenú 
formu rýchleho, kvalitného 

a úsporného bývania 

c MPA - drevodom, s.r.o. , Farská 486,  Malý Kolačín, 018 51 Nová Dubnica, 
Tel.: 0907 988 458, e-mail: mpa@post.sk,  www.mpa-drevodomy.sk Člen ZSD SR

TECHNIKA V POHYBE

www.BezpecneOkna.sk

Ako sa chrániť pred vlámaním?
Vybavte okná bezpečnostným
kovaním MACO.

Systém inteligentnej bezpečnosti MACO i.S.

�� vysoko odolné bezpečnostné otočné čapy s uzávermi
�� �pri zatváraní okna sa hlavička čapu zasunie do drážky

uzáveru

�� okenná kľučka s bezpečnostným tlačidlom, alebo zámkom

�� �možnosť voľby základnej, alebo skúšanej bezpečnosti
vrátane bezpečnostného skla

SKRUTKOVAČ
+ 10 SEKÚND
Zlodej na vypáčenie okna viac času 
nepotrebuje. Okná a terasové dvere sú 
najslabším miestom domu.

Autorizovaní výrobcovia bezpečných okien
ANEKO SK, s.r.o., www.aneko.sk
ELASTIC, s.r.o., www.elasticsro.sk
HESTA, spol. s r.o., www.hesta.sk
MIRADOR, www.mirador.sk
SLOVAKTUAL s.r.o., www.slovaktual.sk

MACO_Anzeige_Multi_EH_SK_11_2011_103x280mm.indd   1 09.11.11   16:29
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MAŤ POCIT POHODLIA VO 
VLASTNOM DOMOVE JE VÝ-
BORNÉ, ALE MAŤ POCIT BEZ-
PEČIA JE UŽ NEVYHNUTNOSŤ. 
PRETOŽE ŽIŤ V NEUSTÁLOM 
STRACHU O VLASTNÚ BEZPEČ-
NOSŤ, O RODINU, MAJETOK JE 
STRESUJÚCA, VYČERPÁVAJÚ-
CA, ALE NAJMÄ NEBEZPEČNÁ 
SITUÁCIA.

Uvedomujeme si, že žijeme v zlo-
žitej dobe, nemôžeme, len tak, 
odísť ráno do práce, overujeme 

si niekedy aj niekoľkokrát u nášho dieťa, 
či poriadne pri odchode zamklo dvere...
Znie to možno hrozivo, ale počet vlámaní 
a krádeží každoročne rastie, dokazujú to 
aj mnohé nepríjemné štatistiky. K vláma-
niu môže dôjsť bez rozdielu charakteru 
bývania, teda ohrozené sú nájomné byty, 
ako aj rodinné domy, a to v meste, ako aj 
na dedine. Potencionálni zlodeji využijú 
aj ten najmenší detail, ktorý sa javí ako 
slabší článok v bývaní. A čo môže nastať? 
No minimálne neporiadok, strata bezpe-

Bezpečnosť 
na 24 hodín denne
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čia, finančná ujma a následná  bezmoc-
nosť! Riešením sa stáva komplexný pro-
gram bezpečnosti, ktorý môže pozostávať 
z viacerých krokov.

Pocit bezpečia to je aj poistenie

Na úvod je dobré spomenúť, že okrem vy-
užitia všetkých alternatív ochrany vlastné-
ho domova, je dobré mať neustále na pa-
mäti, že situácia nevítanej návštevy môže 
napriek tomu nastať. Čo v takom prípade?! 
Situácii, ktorá je veľmi nepríjemná, môže 
napomôcť poisťovňa. Samozrejme len 
v tom prípade, že klient má uzavretú poist-
ku proti krádeži alebo vlámaniu. Pri zabez-
pečení domácností je vhodné vychádzať 
z predpisov poisťovní. Každá poisťovňa si 
pri poistení domácnosti vyžaduje splnenie 
určitých bezpečnostných podmienok. To 
znamená, že poistku proti vlámaniu mož-
no neuzavrie, ak nebudete mať dostatočne 

zabezpečené dvere, okná...V prípade, že 
teda dôjde k vlámaniu a ujme majiteľa, si 
poisťovňa starostlivo preveruje, či poža-
dované zábrany boli funkčné. Ak nie, po-
isťovňa nemusí vyplatiť náhradu škody. 
Preto pred uzavretím zmluvy treba porov-
nať skutočnú úroveň zabezpečenia nehnu-
teľnosti s podmienkami ponúkanej poist-
nej zmluvy. Platí, že čím je vyššia poistná 
suma, tým dokonalejšie zabezpečovacie 
prvky sú poisťovňou vyžadované.

Tak začnime dverami

Prvoradým postupom, ako zabrániť prie-
niku nepriateľa na vaše územie je tzv. me-
chanická bariéra. Rozsah mechanických zá-
bran sa odvíja aj od toho, o aký objekt ide. 
Mechanické zábrany, nie sú však komplex-
ným riešením, zlodeja nezastavia celkom, 
určite však jeho počínanie spomalia a vy-
tvoria priestor, aby sa mohli prejaviť ďalšie 
zložky zapojené do ochranného systému. 
Najjednoduchším riešením je zabezpečenie 
dverí pomocou kvalitného zámku, ktorého 
súčasťou by mali byť tri zložky: vložka so 
zaisťovacími prvkami, zapustený vysoko 
odolný zámok  a ochranné kovanie, ktoré 
spoľahlivo ochráni vložku. Bezpečnostné 
zámky ochránia staršie dvere pred vylo-
mením, vypáčením, resp. pred vyvŕtaním 

zámku. Proti odvŕtaniu zámku pomôže 
bezpečnostné kovanie alebo zámok, ktorý 
má cylindrickú vložku. Ďalšie dodatočné 
opatrenia, ako naliatie betónu do pôvod-
ných zárubní, či prídavný zámok s retiaz-
kou vylepšia „obranyschopnosť „ starších 
dverí proti zlodejom. Najefektívnejším 
riešením sú však bezpečnostné dvere. Tie 
ochránia každú domácnosť najlepšie. Sú 
zhotovené z pevnej oceľovej konštrukcie, 
majú celoplošné pancierovanie a odolný 
povrch z masívneho dreva alebo laminátu.  
Ich hlavnou úlohou je vytvoriť neprekona-
teľnú prekážku voči „nepriateľovi!“  Rozli-
šujú sa podľa umiestnenia na interiérové 
( v bytových domoch ) a exteriérové ( rodin-
né domy ). S bežnými dverami sa rozlišujú 
nielen štrukturálnym zložením, ale hlavne 
bodmi upínania. Bežné dvere sa upínajú 
len v jednom bode, bezpečnostné majú 
6 a viac bodov  uzamykania. Konštrukčne 
sa bezpečnostné dvere rôznych výrobcov 
líšia počtom uzamykacích čapov, systé-
mom rozvorových prvkov ( sústava tvo-
rená nepravidelne umiestnenými oceľo-
vými tyčami, ktoré zapadajú do viacerých 
miest zárubne ). Dvere potom majú nielen 
bezpečnostnú, ale aj protipožiarnu, tepel-
no-izolačnú, či zvukovo-izolačnú funkciu.  
Aj zámok na dverách je podstatná záleži-
tosť. Pri jeho výbere a výbere vložky treba 
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myslieť na to, kto a ako často bude dvere 
otvárať. Nechajte si poradiť, akú bezpeč-
nostnú vložku a koľko kľúčov zvoliť. Aj 
zámky so zložitým rozvorovým systé-
mom sa dajú ovládať jedným kľúčom ale-
bo „bezkľúčovo“. Overte si tiež, či a akým 
spôsobom vám predajca poskytne servis 
alebo pomôže v núdzových prípadoch za-
buchnutia. Je nepríjemné, ak zostanete vy 
alebo vaše dieťa vymknuté na istý čas bez 
pomoci!

Aj okná sú dôležité!

Okná predstavujú slabý článok, ktorý 
môže zlodej využiť vo svoj prospech. Ok-
rem klasických okien sú najobľúbenejším 
vstupným miestom lupičov aj pivničné 
okná, pretože bývajú najnižšie, ľahko do-
stupné, nechránené a spravidla z cesty zle 
viditeľné. Môžu ich teda v úplnom pokoji 
využiť. Ohrození sú majitelia rodinných 
domov, ale aj bytov na prízemí, či nižších 
poschodí. Nové, moderné riešenia pre 
plastové, či drevené okná ponúkajú uza-
mykacie systémy, odolné voči vlámaniu. 
Ďalej môžete okná poistiť špeciálnou fóli-
ou proti rozbitiu okna alebo je možné na-
montovať na okná mreže, ktoré nemusia 
zákonite pôsobiť ako väzenie. Bezpečnost-
ná fólia je číra fólia, ktorá je naskladaná 

z viacerých vrstiev a po nalepení na sklo 
vytvorí ťažko priechodnú zábranu pre zlo-
dejov alebo vandalov. Vďaka jej plasticite 
vás fólia ochráni aj pred prírodnými živla-
mi alebo dokonca pred teroristickým úto-
kom, kedy bezpečnostná fólia pri výbuchu 
zadrží sklo v celku a dočasne zadrží oheň. 
Fóliu na okne nevidieť a ani neuberá svet-
lo, chráni pred UV žiarením a deti pred po-
rezaním.  Najdôležitejšie však je, aby maji-
telia mali okná pod kontrolou pri odchode 
z domu, teda, aby okná zostali pozatvára-
né a neponúkali tak najpohodlnejšiu cestu 
dovnútra. Vtedy sú všetky bezpečnostné 
opatrenia zbytočné. 

Komplexnosť je ideálnym 
riešením

Ak majiteľ bytu, či domu uvažuje o kom-
plexnom zabezpečení, a teda o vysokej 
bezpečnosti jej obyvateľov, určite by nemal 
zabudnúť na komplexné zabezpečovacie 
systémy. Sú najmodernejšou prevenciou 
proti takej nemilej skúsenosti, akou je vlá-
manie sa do domu. Treba si, ale uvedomiť, 
že elektronické zabezpečenie, ale nezabrá-
ni vlámaniu.  Elektronické zabezpečovacie 
systémy sú štandardne vybavené prístroj-
mi, ktoré informujú majiteľa domu o prí-
padnom nežiadanom pohybe, ale varujú 
ho aj pred nebezpečenstvom požiaru alebo 
výbuchu.  Dymové a plynové senzory, sú 
v poslednom období veľkým trendom pri 
ochrane bytov a domov. Riziko požiaru 
alebo úniku plynu je o to menšie, o čo skôr 

sa odhalí jeho zdroj, keďže je často možné 
požiar uhasiť ešte počas jeho zárodku.
Najjednoduchším zariadením proti zlo-
dejom je inteligentný časový spínač, ktorý 
vie zapnúť televíziu, rozhlas alebo svetlo, 
a tak vzbudzuje dojem, že ste doma. Aj to 
je možné riešenie. Drvivá väčšina zlodejov 
sa neodváži do domu, keď tam vidí svet-
lo, počuje hudbu. Ďalším riešením sú za-
bezpečovacie kamerové systémy, ktoré sú 
spoľahlivou prevenciou proti krádežiam. 
Kamerový systém vám umožní prezeranie, 
nahrávanie a diaľkové monitorovanie vašej 
firmy, obchodu, kancelárie, domu. Vybra-
ný objekt môžete monitorovať aj diaľkovo 
cez telefónnu linku, počítačovú sieť prí-
padne internet. Vždy budete vedieť, čo sa 
v ňom práve deje. Bytový alarm je ideálna 
forma ochrany pre domácnosť, kanceláriu, 
garáž, či chatu. Jeho výhodou je jednodu-
chá montáž, komponenty bytového alar-
mu komunikujú medzi sebou kódovaným 
rádiovým prenosom. Akýkoľvek pokus zo 
strany zlodeja o narušenie komunikácie 
modulov nie je možný. Je jasné, že obydlie 
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ochrany. Dom alebo byt sa napojí na taký-
to pult a správu o mimoriadnej situácii do-
stane nielen majiteľ domu, ale hlavne zása-
hová jednotka, ktorá okamžite ide preveriť 
situáciu. Ona podľa potreby upovedomí 
ďalej políciu, hasičov ... cena takejto služby 
je dostupná už aj pre bežných majiteľov ro-
dinných domov, ale aj firiem. Ideálne rieše-
nie, ktoré by ponúkalo však 100% ochranu 
žiaľ neexistuje, odborníci sa však zhodujú 
v tom, že najlepším riešením pre spokojný 
spánok každého majiteľa nehnuteľnosti 
je trojkombinácia ochrany: mechanická, 
elektronická  a poistenie.

Garážové brány

Predstavujú pocit bezpečia nielen, pre 
auto a predmety, ktoré sa nachádzajú 
v priestoroch garáže. Je to miesto, odkiaľ 
môže vniknúť nevítaný hosť do priestorov 
domu. Mnohokrát je totiž garáž prepojená 
s bývaním. Nie je teda dôležitý len dizajn 
garážovej brány, jej konštrukčné riešenie 
je asi najpodstatnejšou zložkou. Možnos-
tí, ako si zabezpečiť kvalitnú garážovú 
bránu je niekoľko. Hlavne treba osloviť 
spoľahlivú firmu, ktorá vám určite navrh-

je najviac ohrozené v čase neprítomnosti 
jeho majiteľov. Elektronické zabezpečo-
vacie systémy sa v súčasnosti stávajú už 
štandardnou súčasťou elektroinštalácie 
v nových, ale aj v rekonštruovaných budo-
vách a rodinných domoch. V dnešnej dobe 
sa už stiera rozdiel medzi klasickou elek-
troinštaláciou a ostatnými elektrickými 
zariadeniami, ktoré prispievajú ku kom-
fortnému bývaniu. V rodinných domoch 
sa realizujú tri typy elektroinštalácii: silno-
prúdová, slaboprúdová - pod ktorú patria 
ja zabezpečovacie systémy a bleskozvod. 
Zabezpečovací systém teda treba vopred 
riešiť s projektantom domu. Novým prv-
kom sú tzv. inteligentné elektorinštalácie. 
Ale uvažujme postupne: Základom každé-
ho zabezpečovacieho systému je ústred-
ňa. Ústredňa vyhodnocuje všetky signály 
z detektorov a ovládacích zariadení a na 
základe ich analýzy a v súlade s nastave-
ním programu rozhoduje o vyhlásení po-
plachu.  Na trhu je ponúkaných niekoľko 
možností: bezdrôtové, hybridné, drôtové, 
či komunikačné systémy, klávesnice, de-
tektory pohybu, rozbitia skla, úniku ply-
nu a dymu, vonkajšie a interiérové sirény 
alebo bezúdržbové alarmy. Ak sa zlodej 
pokúsi otvoriť dvere alebo rozbije okno, 
riadiaca ústredňa automaticky informuje 
majiteľa krátkou textovou správou priamo 
na mobil alebo vopred nahratým odkazom. 
Ideálnym riešením je služba firiem, ktoré 
spravujú PCO – teda Pulty centralizovanej 

ne najspoľahlivejší typ, ktorý je pre vašu 
garáž vhodný. Garážové brány sa vyrábajú 
z niekoľkých typov materiálov, najčastej-
šie z hliníka a ocele. Pozinkovaný mate-
riál a kvalitná prášková farba sú najlepšou 
ochranou proti korózii. Ale využívaný je aj 
prírodný materiál, drevo, ktoré sa objavuje 
v rôznych prevedeniach. Dôležitý je spôsob 
otvárania, aby majiteľovi ponúkol spoľah-
livý vstup aj výstup z garáže. Podľa spôso-
bu otvárania rozoznávame garážové brány 
rolovacie, sekciové a výklopné. Brány sa 
môžu otvárať mechanicky, ale aj pomocou 
diaľkového ovládania. Každý typ má svoje 
výhody . Čo mnoho ľudí však nevie, že ga-
rážová brána a jej pohon musia svojimi pa-
rametrami zodpovedať charakteristikám 
európskej normy EN13241-1.

Daniela Hrnčárová

Foto: TDX, SXC, archív firiem a  redakcie
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myslieť na to, kto a ako často bude dvere 
otvárať. Nechajte si poradiť, akú bezpeč-
nostnú vložku a koľko kľúčov zvoliť. Aj 
zámky so zložitým rozvorovým systé-
mom sa dajú ovládať jedným kľúčom ale-
bo „bezkľúčovo“. Overte si tiež, či a akým 
spôsobom vám predajca poskytne servis 
alebo pomôže v núdzových prípadoch za-
buchnutia. Je nepríjemné, ak zostanete vy 
alebo vaše dieťa vymknuté na istý čas bez 
pomoci!

Aj okná sú dôležité!

Okná predstavujú slabý článok, ktorý 
môže zlodej využiť vo svoj prospech. Ok-
rem klasických okien sú najobľúbenejším 
vstupným miestom lupičov aj pivničné 
okná, pretože bývajú najnižšie, ľahko do-
stupné, nechránené a spravidla z cesty zle 
viditeľné. Môžu ich teda v úplnom pokoji 
využiť. Ohrození sú majitelia rodinných 
domov, ale aj bytov na prízemí, či nižších 
poschodí. Nové, moderné riešenia pre 
plastové, či drevené okná ponúkajú uza-
mykacie systémy, odolné voči vlámaniu. 
Ďalej môžete okná poistiť špeciálnou fóli-
ou proti rozbitiu okna alebo je možné na-
montovať na okná mreže, ktoré nemusia 
zákonite pôsobiť ako väzenie. Bezpečnost-
ná fólia je číra fólia, ktorá je naskladaná 

z viacerých vrstiev a po nalepení na sklo 
vytvorí ťažko priechodnú zábranu pre zlo-
dejov alebo vandalov. Vďaka jej plasticite 
vás fólia ochráni aj pred prírodnými živla-
mi alebo dokonca pred teroristickým úto-
kom, kedy bezpečnostná fólia pri výbuchu 
zadrží sklo v celku a dočasne zadrží oheň. 
Fóliu na okne nevidieť a ani neuberá svet-
lo, chráni pred UV žiarením a deti pred po-
rezaním.  Najdôležitejšie však je, aby maji-
telia mali okná pod kontrolou pri odchode 
z domu, teda, aby okná zostali pozatvára-
né a neponúkali tak najpohodlnejšiu cestu 
dovnútra. Vtedy sú všetky bezpečnostné 
opatrenia zbytočné. 

Komplexnosť je ideálnym 
riešením

Ak majiteľ bytu, či domu uvažuje o kom-
plexnom zabezpečení, a teda o vysokej 
bezpečnosti jej obyvateľov, určite by nemal 
zabudnúť na komplexné zabezpečovacie 
systémy. Sú najmodernejšou prevenciou 
proti takej nemilej skúsenosti, akou je vlá-
manie sa do domu. Treba si, ale uvedomiť, 
že elektronické zabezpečenie, ale nezabrá-
ni vlámaniu.  Elektronické zabezpečovacie 
systémy sú štandardne vybavené prístroj-
mi, ktoré informujú majiteľa domu o prí-
padnom nežiadanom pohybe, ale varujú 
ho aj pred nebezpečenstvom požiaru alebo 
výbuchu.  Dymové a plynové senzory, sú 
v poslednom období veľkým trendom pri 
ochrane bytov a domov. Riziko požiaru 
alebo úniku plynu je o to menšie, o čo skôr 

sa odhalí jeho zdroj, keďže je často možné 
požiar uhasiť ešte počas jeho zárodku.
Najjednoduchším zariadením proti zlo-
dejom je inteligentný časový spínač, ktorý 
vie zapnúť televíziu, rozhlas alebo svetlo, 
a tak vzbudzuje dojem, že ste doma. Aj to 
je možné riešenie. Drvivá väčšina zlodejov 
sa neodváži do domu, keď tam vidí svet-
lo, počuje hudbu. Ďalším riešením sú za-
bezpečovacie kamerové systémy, ktoré sú 
spoľahlivou prevenciou proti krádežiam. 
Kamerový systém vám umožní prezeranie, 
nahrávanie a diaľkové monitorovanie vašej 
firmy, obchodu, kancelárie, domu. Vybra-
ný objekt môžete monitorovať aj diaľkovo 
cez telefónnu linku, počítačovú sieť prí-
padne internet. Vždy budete vedieť, čo sa 
v ňom práve deje. Bytový alarm je ideálna 
forma ochrany pre domácnosť, kanceláriu, 
garáž, či chatu. Jeho výhodou je jednodu-
chá montáž, komponenty bytového alar-
mu komunikujú medzi sebou kódovaným 
rádiovým prenosom. Akýkoľvek pokus zo 
strany zlodeja o narušenie komunikácie 
modulov nie je možný. Je jasné, že obydlie 
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ochrany. Dom alebo byt sa napojí na taký-
to pult a správu o mimoriadnej situácii do-
stane nielen majiteľ domu, ale hlavne zása-
hová jednotka, ktorá okamžite ide preveriť 
situáciu. Ona podľa potreby upovedomí 
ďalej políciu, hasičov ... cena takejto služby 
je dostupná už aj pre bežných majiteľov ro-
dinných domov, ale aj firiem. Ideálne rieše-
nie, ktoré by ponúkalo však 100% ochranu 
žiaľ neexistuje, odborníci sa však zhodujú 
v tom, že najlepším riešením pre spokojný 
spánok každého majiteľa nehnuteľnosti 
je trojkombinácia ochrany: mechanická, 
elektronická  a poistenie.

Garážové brány

Predstavujú pocit bezpečia nielen, pre 
auto a predmety, ktoré sa nachádzajú 
v priestoroch garáže. Je to miesto, odkiaľ 
môže vniknúť nevítaný hosť do priestorov 
domu. Mnohokrát je totiž garáž prepojená 
s bývaním. Nie je teda dôležitý len dizajn 
garážovej brány, jej konštrukčné riešenie 
je asi najpodstatnejšou zložkou. Možnos-
tí, ako si zabezpečiť kvalitnú garážovú 
bránu je niekoľko. Hlavne treba osloviť 
spoľahlivú firmu, ktorá vám určite navrh-

je najviac ohrozené v čase neprítomnosti 
jeho majiteľov. Elektronické zabezpečo-
vacie systémy sa v súčasnosti stávajú už 
štandardnou súčasťou elektroinštalácie 
v nových, ale aj v rekonštruovaných budo-
vách a rodinných domoch. V dnešnej dobe 
sa už stiera rozdiel medzi klasickou elek-
troinštaláciou a ostatnými elektrickými 
zariadeniami, ktoré prispievajú ku kom-
fortnému bývaniu. V rodinných domoch 
sa realizujú tri typy elektroinštalácii: silno-
prúdová, slaboprúdová - pod ktorú patria 
ja zabezpečovacie systémy a bleskozvod. 
Zabezpečovací systém teda treba vopred 
riešiť s projektantom domu. Novým prv-
kom sú tzv. inteligentné elektorinštalácie. 
Ale uvažujme postupne: Základom každé-
ho zabezpečovacieho systému je ústred-
ňa. Ústredňa vyhodnocuje všetky signály 
z detektorov a ovládacích zariadení a na 
základe ich analýzy a v súlade s nastave-
ním programu rozhoduje o vyhlásení po-
plachu.  Na trhu je ponúkaných niekoľko 
možností: bezdrôtové, hybridné, drôtové, 
či komunikačné systémy, klávesnice, de-
tektory pohybu, rozbitia skla, úniku ply-
nu a dymu, vonkajšie a interiérové sirény 
alebo bezúdržbové alarmy. Ak sa zlodej 
pokúsi otvoriť dvere alebo rozbije okno, 
riadiaca ústredňa automaticky informuje 
majiteľa krátkou textovou správou priamo 
na mobil alebo vopred nahratým odkazom. 
Ideálnym riešením je služba firiem, ktoré 
spravujú PCO – teda Pulty centralizovanej 

ne najspoľahlivejší typ, ktorý je pre vašu 
garáž vhodný. Garážové brány sa vyrábajú 
z niekoľkých typov materiálov, najčastej-
šie z hliníka a ocele. Pozinkovaný mate-
riál a kvalitná prášková farba sú najlepšou 
ochranou proti korózii. Ale využívaný je aj 
prírodný materiál, drevo, ktoré sa objavuje 
v rôznych prevedeniach. Dôležitý je spôsob 
otvárania, aby majiteľovi ponúkol spoľah-
livý vstup aj výstup z garáže. Podľa spôso-
bu otvárania rozoznávame garážové brány 
rolovacie, sekciové a výklopné. Brány sa 
môžu otvárať mechanicky, ale aj pomocou 
diaľkového ovládania. Každý typ má svoje 
výhody . Čo mnoho ľudí však nevie, že ga-
rážová brána a jej pohon musia svojimi pa-
rametrami zodpovedať charakteristikám 
európskej normy EN13241-1.

Daniela Hrnčárová

Foto: TDX, SXC, archív firiem a  redakcie
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myslieť na to, kto a ako často bude dvere 
otvárať. Nechajte si poradiť, akú bezpeč-
nostnú vložku a koľko kľúčov zvoliť. Aj 
zámky so zložitým rozvorovým systé-
mom sa dajú ovládať jedným kľúčom ale-
bo „bezkľúčovo“. Overte si tiež, či a akým 
spôsobom vám predajca poskytne servis 
alebo pomôže v núdzových prípadoch za-
buchnutia. Je nepríjemné, ak zostanete vy 
alebo vaše dieťa vymknuté na istý čas bez 
pomoci!

Aj okná sú dôležité!

Okná predstavujú slabý článok, ktorý 
môže zlodej využiť vo svoj prospech. Ok-
rem klasických okien sú najobľúbenejším 
vstupným miestom lupičov aj pivničné 
okná, pretože bývajú najnižšie, ľahko do-
stupné, nechránené a spravidla z cesty zle 
viditeľné. Môžu ich teda v úplnom pokoji 
využiť. Ohrození sú majitelia rodinných 
domov, ale aj bytov na prízemí, či nižších 
poschodí. Nové, moderné riešenia pre 
plastové, či drevené okná ponúkajú uza-
mykacie systémy, odolné voči vlámaniu. 
Ďalej môžete okná poistiť špeciálnou fóli-
ou proti rozbitiu okna alebo je možné na-
montovať na okná mreže, ktoré nemusia 
zákonite pôsobiť ako väzenie. Bezpečnost-
ná fólia je číra fólia, ktorá je naskladaná 

z viacerých vrstiev a po nalepení na sklo 
vytvorí ťažko priechodnú zábranu pre zlo-
dejov alebo vandalov. Vďaka jej plasticite 
vás fólia ochráni aj pred prírodnými živla-
mi alebo dokonca pred teroristickým úto-
kom, kedy bezpečnostná fólia pri výbuchu 
zadrží sklo v celku a dočasne zadrží oheň. 
Fóliu na okne nevidieť a ani neuberá svet-
lo, chráni pred UV žiarením a deti pred po-
rezaním.  Najdôležitejšie však je, aby maji-
telia mali okná pod kontrolou pri odchode 
z domu, teda, aby okná zostali pozatvára-
né a neponúkali tak najpohodlnejšiu cestu 
dovnútra. Vtedy sú všetky bezpečnostné 
opatrenia zbytočné. 

Komplexnosť je ideálnym 
riešením

Ak majiteľ bytu, či domu uvažuje o kom-
plexnom zabezpečení, a teda o vysokej 
bezpečnosti jej obyvateľov, určite by nemal 
zabudnúť na komplexné zabezpečovacie 
systémy. Sú najmodernejšou prevenciou 
proti takej nemilej skúsenosti, akou je vlá-
manie sa do domu. Treba si, ale uvedomiť, 
že elektronické zabezpečenie, ale nezabrá-
ni vlámaniu.  Elektronické zabezpečovacie 
systémy sú štandardne vybavené prístroj-
mi, ktoré informujú majiteľa domu o prí-
padnom nežiadanom pohybe, ale varujú 
ho aj pred nebezpečenstvom požiaru alebo 
výbuchu.  Dymové a plynové senzory, sú 
v poslednom období veľkým trendom pri 
ochrane bytov a domov. Riziko požiaru 
alebo úniku plynu je o to menšie, o čo skôr 

sa odhalí jeho zdroj, keďže je často možné 
požiar uhasiť ešte počas jeho zárodku.
Najjednoduchším zariadením proti zlo-
dejom je inteligentný časový spínač, ktorý 
vie zapnúť televíziu, rozhlas alebo svetlo, 
a tak vzbudzuje dojem, že ste doma. Aj to 
je možné riešenie. Drvivá väčšina zlodejov 
sa neodváži do domu, keď tam vidí svet-
lo, počuje hudbu. Ďalším riešením sú za-
bezpečovacie kamerové systémy, ktoré sú 
spoľahlivou prevenciou proti krádežiam. 
Kamerový systém vám umožní prezeranie, 
nahrávanie a diaľkové monitorovanie vašej 
firmy, obchodu, kancelárie, domu. Vybra-
ný objekt môžete monitorovať aj diaľkovo 
cez telefónnu linku, počítačovú sieť prí-
padne internet. Vždy budete vedieť, čo sa 
v ňom práve deje. Bytový alarm je ideálna 
forma ochrany pre domácnosť, kanceláriu, 
garáž, či chatu. Jeho výhodou je jednodu-
chá montáž, komponenty bytového alar-
mu komunikujú medzi sebou kódovaným 
rádiovým prenosom. Akýkoľvek pokus zo 
strany zlodeja o narušenie komunikácie 
modulov nie je možný. Je jasné, že obydlie 
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ochrany. Dom alebo byt sa napojí na taký-
to pult a správu o mimoriadnej situácii do-
stane nielen majiteľ domu, ale hlavne zása-
hová jednotka, ktorá okamžite ide preveriť 
situáciu. Ona podľa potreby upovedomí 
ďalej políciu, hasičov ... cena takejto služby 
je dostupná už aj pre bežných majiteľov ro-
dinných domov, ale aj firiem. Ideálne rieše-
nie, ktoré by ponúkalo však 100% ochranu 
žiaľ neexistuje, odborníci sa však zhodujú 
v tom, že najlepším riešením pre spokojný 
spánok každého majiteľa nehnuteľnosti 
je trojkombinácia ochrany: mechanická, 
elektronická  a poistenie.

Garážové brány

Predstavujú pocit bezpečia nielen, pre 
auto a predmety, ktoré sa nachádzajú 
v priestoroch garáže. Je to miesto, odkiaľ 
môže vniknúť nevítaný hosť do priestorov 
domu. Mnohokrát je totiž garáž prepojená 
s bývaním. Nie je teda dôležitý len dizajn 
garážovej brány, jej konštrukčné riešenie 
je asi najpodstatnejšou zložkou. Možnos-
tí, ako si zabezpečiť kvalitnú garážovú 
bránu je niekoľko. Hlavne treba osloviť 
spoľahlivú firmu, ktorá vám určite navrh-

je najviac ohrozené v čase neprítomnosti 
jeho majiteľov. Elektronické zabezpečo-
vacie systémy sa v súčasnosti stávajú už 
štandardnou súčasťou elektroinštalácie 
v nových, ale aj v rekonštruovaných budo-
vách a rodinných domoch. V dnešnej dobe 
sa už stiera rozdiel medzi klasickou elek-
troinštaláciou a ostatnými elektrickými 
zariadeniami, ktoré prispievajú ku kom-
fortnému bývaniu. V rodinných domoch 
sa realizujú tri typy elektroinštalácii: silno-
prúdová, slaboprúdová - pod ktorú patria 
ja zabezpečovacie systémy a bleskozvod. 
Zabezpečovací systém teda treba vopred 
riešiť s projektantom domu. Novým prv-
kom sú tzv. inteligentné elektorinštalácie. 
Ale uvažujme postupne: Základom každé-
ho zabezpečovacieho systému je ústred-
ňa. Ústredňa vyhodnocuje všetky signály 
z detektorov a ovládacích zariadení a na 
základe ich analýzy a v súlade s nastave-
ním programu rozhoduje o vyhlásení po-
plachu.  Na trhu je ponúkaných niekoľko 
možností: bezdrôtové, hybridné, drôtové, 
či komunikačné systémy, klávesnice, de-
tektory pohybu, rozbitia skla, úniku ply-
nu a dymu, vonkajšie a interiérové sirény 
alebo bezúdržbové alarmy. Ak sa zlodej 
pokúsi otvoriť dvere alebo rozbije okno, 
riadiaca ústredňa automaticky informuje 
majiteľa krátkou textovou správou priamo 
na mobil alebo vopred nahratým odkazom. 
Ideálnym riešením je služba firiem, ktoré 
spravujú PCO – teda Pulty centralizovanej 

ne najspoľahlivejší typ, ktorý je pre vašu 
garáž vhodný. Garážové brány sa vyrábajú 
z niekoľkých typov materiálov, najčastej-
šie z hliníka a ocele. Pozinkovaný mate-
riál a kvalitná prášková farba sú najlepšou 
ochranou proti korózii. Ale využívaný je aj 
prírodný materiál, drevo, ktoré sa objavuje 
v rôznych prevedeniach. Dôležitý je spôsob 
otvárania, aby majiteľovi ponúkol spoľah-
livý vstup aj výstup z garáže. Podľa spôso-
bu otvárania rozoznávame garážové brány 
rolovacie, sekciové a výklopné. Brány sa 
môžu otvárať mechanicky, ale aj pomocou 
diaľkového ovládania. Každý typ má svoje 
výhody . Čo mnoho ľudí však nevie, že ga-
rážová brána a jej pohon musia svojimi pa-
rametrami zodpovedať charakteristikám 
európskej normy EN13241-1.

Daniela Hrnčárová

Foto: TDX, SXC, archív firiem a  redakcie
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myslieť na to, kto a ako často bude dvere 
otvárať. Nechajte si poradiť, akú bezpeč-
nostnú vložku a koľko kľúčov zvoliť. Aj 
zámky so zložitým rozvorovým systé-
mom sa dajú ovládať jedným kľúčom ale-
bo „bezkľúčovo“. Overte si tiež, či a akým 
spôsobom vám predajca poskytne servis 
alebo pomôže v núdzových prípadoch za-
buchnutia. Je nepríjemné, ak zostanete vy 
alebo vaše dieťa vymknuté na istý čas bez 
pomoci!

Aj okná sú dôležité!

Okná predstavujú slabý článok, ktorý 
môže zlodej využiť vo svoj prospech. Ok-
rem klasických okien sú najobľúbenejším 
vstupným miestom lupičov aj pivničné 
okná, pretože bývajú najnižšie, ľahko do-
stupné, nechránené a spravidla z cesty zle 
viditeľné. Môžu ich teda v úplnom pokoji 
využiť. Ohrození sú majitelia rodinných 
domov, ale aj bytov na prízemí, či nižších 
poschodí. Nové, moderné riešenia pre 
plastové, či drevené okná ponúkajú uza-
mykacie systémy, odolné voči vlámaniu. 
Ďalej môžete okná poistiť špeciálnou fóli-
ou proti rozbitiu okna alebo je možné na-
montovať na okná mreže, ktoré nemusia 
zákonite pôsobiť ako väzenie. Bezpečnost-
ná fólia je číra fólia, ktorá je naskladaná 

z viacerých vrstiev a po nalepení na sklo 
vytvorí ťažko priechodnú zábranu pre zlo-
dejov alebo vandalov. Vďaka jej plasticite 
vás fólia ochráni aj pred prírodnými živla-
mi alebo dokonca pred teroristickým úto-
kom, kedy bezpečnostná fólia pri výbuchu 
zadrží sklo v celku a dočasne zadrží oheň. 
Fóliu na okne nevidieť a ani neuberá svet-
lo, chráni pred UV žiarením a deti pred po-
rezaním.  Najdôležitejšie však je, aby maji-
telia mali okná pod kontrolou pri odchode 
z domu, teda, aby okná zostali pozatvára-
né a neponúkali tak najpohodlnejšiu cestu 
dovnútra. Vtedy sú všetky bezpečnostné 
opatrenia zbytočné. 

Komplexnosť je ideálnym 
riešením

Ak majiteľ bytu, či domu uvažuje o kom-
plexnom zabezpečení, a teda o vysokej 
bezpečnosti jej obyvateľov, určite by nemal 
zabudnúť na komplexné zabezpečovacie 
systémy. Sú najmodernejšou prevenciou 
proti takej nemilej skúsenosti, akou je vlá-
manie sa do domu. Treba si, ale uvedomiť, 
že elektronické zabezpečenie, ale nezabrá-
ni vlámaniu.  Elektronické zabezpečovacie 
systémy sú štandardne vybavené prístroj-
mi, ktoré informujú majiteľa domu o prí-
padnom nežiadanom pohybe, ale varujú 
ho aj pred nebezpečenstvom požiaru alebo 
výbuchu.  Dymové a plynové senzory, sú 
v poslednom období veľkým trendom pri 
ochrane bytov a domov. Riziko požiaru 
alebo úniku plynu je o to menšie, o čo skôr 

sa odhalí jeho zdroj, keďže je často možné 
požiar uhasiť ešte počas jeho zárodku.
Najjednoduchším zariadením proti zlo-
dejom je inteligentný časový spínač, ktorý 
vie zapnúť televíziu, rozhlas alebo svetlo, 
a tak vzbudzuje dojem, že ste doma. Aj to 
je možné riešenie. Drvivá väčšina zlodejov 
sa neodváži do domu, keď tam vidí svet-
lo, počuje hudbu. Ďalším riešením sú za-
bezpečovacie kamerové systémy, ktoré sú 
spoľahlivou prevenciou proti krádežiam. 
Kamerový systém vám umožní prezeranie, 
nahrávanie a diaľkové monitorovanie vašej 
firmy, obchodu, kancelárie, domu. Vybra-
ný objekt môžete monitorovať aj diaľkovo 
cez telefónnu linku, počítačovú sieť prí-
padne internet. Vždy budete vedieť, čo sa 
v ňom práve deje. Bytový alarm je ideálna 
forma ochrany pre domácnosť, kanceláriu, 
garáž, či chatu. Jeho výhodou je jednodu-
chá montáž, komponenty bytového alar-
mu komunikujú medzi sebou kódovaným 
rádiovým prenosom. Akýkoľvek pokus zo 
strany zlodeja o narušenie komunikácie 
modulov nie je možný. Je jasné, že obydlie 

43

ochrany. Dom alebo byt sa napojí na taký-
to pult a správu o mimoriadnej situácii do-
stane nielen majiteľ domu, ale hlavne zása-
hová jednotka, ktorá okamžite ide preveriť 
situáciu. Ona podľa potreby upovedomí 
ďalej políciu, hasičov ... cena takejto služby 
je dostupná už aj pre bežných majiteľov ro-
dinných domov, ale aj firiem. Ideálne rieše-
nie, ktoré by ponúkalo však 100% ochranu 
žiaľ neexistuje, odborníci sa však zhodujú 
v tom, že najlepším riešením pre spokojný 
spánok každého majiteľa nehnuteľnosti 
je trojkombinácia ochrany: mechanická, 
elektronická  a poistenie.

Garážové brány

Predstavujú pocit bezpečia nielen, pre 
auto a predmety, ktoré sa nachádzajú 
v priestoroch garáže. Je to miesto, odkiaľ 
môže vniknúť nevítaný hosť do priestorov 
domu. Mnohokrát je totiž garáž prepojená 
s bývaním. Nie je teda dôležitý len dizajn 
garážovej brány, jej konštrukčné riešenie 
je asi najpodstatnejšou zložkou. Možnos-
tí, ako si zabezpečiť kvalitnú garážovú 
bránu je niekoľko. Hlavne treba osloviť 
spoľahlivú firmu, ktorá vám určite navrh-
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ja zabezpečovacie systémy a bleskozvod. 
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z detektorov a ovládacích zariadení a na 
základe ich analýzy a v súlade s nastave-
ním programu rozhoduje o vyhlásení po-
plachu.  Na trhu je ponúkaných niekoľko 
možností: bezdrôtové, hybridné, drôtové, 
či komunikačné systémy, klávesnice, de-
tektory pohybu, rozbitia skla, úniku ply-
nu a dymu, vonkajšie a interiérové sirény 
alebo bezúdržbové alarmy. Ak sa zlodej 
pokúsi otvoriť dvere alebo rozbije okno, 
riadiaca ústredňa automaticky informuje 
majiteľa krátkou textovou správou priamo 
na mobil alebo vopred nahratým odkazom. 
Ideálnym riešením je služba firiem, ktoré 
spravujú PCO – teda Pulty centralizovanej 

ne najspoľahlivejší typ, ktorý je pre vašu 
garáž vhodný. Garážové brány sa vyrábajú 
z niekoľkých typov materiálov, najčastej-
šie z hliníka a ocele. Pozinkovaný mate-
riál a kvalitná prášková farba sú najlepšou 
ochranou proti korózii. Ale využívaný je aj 
prírodný materiál, drevo, ktoré sa objavuje 
v rôznych prevedeniach. Dôležitý je spôsob 
otvárania, aby majiteľovi ponúkol spoľah-
livý vstup aj výstup z garáže. Podľa spôso-
bu otvárania rozoznávame garážové brány 
rolovacie, sekciové a výklopné. Brány sa 
môžu otvárať mechanicky, ale aj pomocou 
diaľkového ovládania. Každý typ má svoje 
výhody . Čo mnoho ľudí však nevie, že ga-
rážová brána a jej pohon musia svojimi pa-
rametrami zodpovedať charakteristikám 
európskej normy EN13241-1.

Daniela Hrnčárová

Foto: TDX, SXC, archív firiem a  redakcie
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Túto novinku určite ocenia aj rodičia, 
ktorých dieťa je už dosť veľké na 
to, aby zostalo doma samotné, ale 

napriek tomu majú strach, aby dvere neo-
tvorilo komukoľvek. Pre tých, ktorí majú v 
kuchyni napríklad LCD televízor, môže byť 
vo chvíľach varenia výhodou, že vidia, kto 
práve stojí za dverami a či sa vyplatí spo-
rák vypnúť a ísť otvoriť. Rovnaká situácia 

môže nastať aj pri sledovaní napínavého fil-
mu, ktorý nechcete pre nič, za nič vypínať. 
 
Teraz už nemusíte chodiť ku dverám, 
aby ste zistili, kto za nimi stojí. Obraz  
z priezorníka môžete vďaka moderným 
technológiám vidieť na malom monito-
re, ktorý je umiestnený vedľa dverí vo 
vnútri vášho bytu. Dianie za dverami 

UŽ AJ BEZPEČNOSTNÉ DVERE MOŽNO VYBAVIŤ HI-TECH DOPLNKAMI. JEDNOU Z MODERNÝCH SÚ-
ČASTÍ JE KAMERA UKRYTÁ V PRIEZORNÍKU DVERÍ, KTORÁ PRENÁŠA FAREBNÝ OBRAZ NAPRÍKLAD 
DO TV, A VY TAK OKAMŽITE VIDÍTE, KTO STOJÍ ZA DVERAMI. PO PRIPOJENÍ NA POČÍTAČ MÔŽE BYŤ 
POHYB PRED DVERAMI ZAZNAMENÁVANÝ ALEBO PRENÁŠANÝ INTERNETOM. PRIAMO Z DOVO-
LENKY SI NAPRÍKLAD MÔŽETE SKONTROLOVAŤ, KTO U VÁS ZVONIL.

Hi-Tech doplnky 
pre bezpečnostné dvere 
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môžete tiež skontrolovať vo vlastnom te-
levízore, na monitore počítača, alebo si 
môžete nechať posielať obraz na mobil.  
Farebná kamera do priezorníka stojí 150 
eur.

Ďalšou výhodou nových technológií je 
možnosť dostať sa domov bez zdĺhavé-
ho hľadania kľúčov. Svoje dvere môžete 
naprogramovať tak, aby ste si „odomkli“ 
prstom. K súčasným Hi-Tech doplnkom, 
ktorými sa dajú vybaviť bezpečnostné 
dvere Next, patrí čítačka odtlačkov prstov. 
V spojení s motorovou vložkou zamyká  
a odomyká dvere automaticky bez použitia 

kľúča – stačí len priložiť prst. Obvykle sa 
čítačka používa v komerčných priestoroch, 
ale ľudia ju už využívajú aj na zamykanie 
svojich domov či bytov. Odtlačok prstov je 
možné nahradiť bezkontaktnou kartou ale-
bo čipom. Výhody sú zrejmé – nie je možné 
stratiť kľúče, nikdy nezabudnete zamknúť 
a máte detailný prehľad o pohybe v objekte. 
 
Čítačka odtlačkov prstov býva zabudovaná 
priamo na krídle dverí, prípadne je možné 
zaobstarať si ju v povrchovom prevedení  
v nerezovom kryte. Do jej pamäte môže-
te uložiť až 99 odtlačkov prstov, pričom  
ovládanie a užívateľské nastavenia sú jed-

noduché. Za čítačku odtlačkov prstov za-
platíte 255 eur. Motorová vložka, ktorá 
odomyká a zamyká dvere, stojí 740 eur.

Soňa Hrúziková

Foto: Next



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

  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
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Ak už zvažujete nákup okien plasto-
vých alebo drevených, väčšinu času 
zrejme strávite porovnávaním cien, 

typov profilov, použitého zasklenia, či vý-
berom vhodného dizajnu a farebného pre-
vedenia, ideálnych pre vašu domácnosť. 
To všetko je samozrejme dôležité – avšak  
podstatnými údajmi  sú pre vás parametre 
ako súčiniteľ prestupu tepla rámom (Uf), 
sklom (Ug), resp. celým oknom (Uw). 

Kovanie netreba podceniť 
Určite by ste sa mali zaujímať o to, aké 
okenné kovanie daný dodávateľ používá. 
Kovanie je srdcom každého okna – dáva 
ho do pohybu, otvára, sklápa a bezpečne 
uzatvára. Estetická hodnota, množstvo 
praktických funkcií a životnosť okna sú 
závislé od vlastností a celkovej kvality 
systému kovania. Vzhľad okna z interiéru 
nám napovie, či je použité okenné kovanie 
štandardné alebo skryté. Výnimočnosťou 
skrytého kovania je, že okno pôsobí na po-
hľad elegantne a esteticky, výhľad z okna 
nerušia žiadne nepravidelnosti. 

Myslíte na svoju bezpečnosť?
Nie každý dodávateľ okien vás upozorní na 
to, prečo je dôležité vybaviť nové okná bez-

pečnostnými prvkami, ktoré váš domov 
ochránia pred neželanými hosťami. Ak 
si kladiete otázku, či je bezpečnosť okien 
potrebné riešiť, čísla štatistík by vás určite 
dokázali presvedčiť. Vlámania do rodin-
ných domov oknom či terasovými dverami 
jednoznačne prevažujú nad vlámaniami 
dverami vchodovými. Väčšinu trestných 
činov vlámaním páchajú prevažne menej 
skúsení zlodeji, ktorí si svoj cieľ vyberú ná-
hodne a k vypáčeniu okna im stačí úplne 
obyčajný skrutkovač. 

Ochrana proti vlámaniu nie je nijako nároč-
ná ani drahá. Spoločnosť  MACO vyvinula 
a ponúka špeciálnu sadu bezpečnostných 
prvkov ktorá kombinuje otočné MACO 
i.S. bezpečnostné čapy s odolnými uzáver-
mi a bezpečnostnými okennými kľučkami 
MACO EMOTION. Bezpečnostné čapy s 
otočnou hlavičkou hríbikového tvaru sa 
otočením kľučky zasunú do drážky uzáve-
ru a okno tak bezpečne uzavrú.

Bezpečné okná
V prípade, ak dodávateľ okien ponúka istú 
úroveň zabezpečenia okien už ako štan-
dard, vždy sa starostlivo informujte, čo 
sa pod tým skrýva. Základná bezpečnosť 

znamená, že okno je vybavené minimál-
ne 2 bezpečnostnými bodmi a bezpeč-
nostnou kľučkou s blokovacím tlačidlom 
alebo zámkom. Vyšší stupeň bezpečnosti 
obsahuje bezpečnostné body vo všetkých 
rohoch okna, bezpečnostnú kľučku a bez-
pečnostné sklo. Takto vybavené okno 
odolá vypáčeniu okenného krídla, ako aj 
prípadnému pokusu rozbiť sklo. Je dôle-
žité pamätať na dôležitý detail. Akákoľvek 
úroveň bezpečnosti prakticky nefunguje 
bez bezpečnostnej kľučky.

Bezpečnostné kľučky MACO EMOTION 
plnia okrem iného aj funkciu detskej po-
istky. V zavretej či vyklopenej polohe je 
možné okno zaistiť proti nechcenému 
otvoreniu (napr. deťmi) práve použitím 
vhodného typu kľučky, buď s blokovacím 
tlačidlom, alebo uzamykateľnou kľúčom.
Viac informácií o bezpečnosti okien, ako 
aj zaujímavé video o tom, ako prebieha 
vlámanie oknom a ako sa brániť, to všetko 
nájdete na www.BezpecneOkna.sk.

Reko v spolupráci so spoločnosťou MACO

Foto: MACO 

Prečo by mali byť
nové okná bezpečné?

ZREJME TO POZNÁTE. PLÁNU-
JETE NÁKUP NOVÝCH OKIEN 
A ZO STRANY DODÁVATEĽOV 
STE ZRAZU ZAHRNUTÝ RÔZ-
NYMI PONUKAMI PLNÝMI 
ODBORNÝCH TERMÍNOV 
A PARAMETROV. ALE AKO 
SA V TOM CELOM VYZNAŤ? 
PONÚKAJÚ  VÁM DODÁVA-
TELIA SKUTOČNE VŠETKO, ČO 
POTREBUJETE? MYSLIA AJ NA 
BEZPEČNOSŤ OKIEN?
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ako súčiniteľ prestupu tepla rámom (Uf), 
sklom (Ug), resp. celým oknom (Uw). 

Kovanie netreba podceniť 
Určite by ste sa mali zaujímať o to, aké 
okenné kovanie daný dodávateľ používá. 
Kovanie je srdcom každého okna – dáva 
ho do pohybu, otvára, sklápa a bezpečne 
uzatvára. Estetická hodnota, množstvo 
praktických funkcií a životnosť okna sú 
závislé od vlastností a celkovej kvality 
systému kovania. Vzhľad okna z interiéru 
nám napovie, či je použité okenné kovanie 
štandardné alebo skryté. Výnimočnosťou 
skrytého kovania je, že okno pôsobí na po-
hľad elegantne a esteticky, výhľad z okna 
nerušia žiadne nepravidelnosti. 

Myslíte na svoju bezpečnosť?
Nie každý dodávateľ okien vás upozorní na 
to, prečo je dôležité vybaviť nové okná bez-

pečnostnými prvkami, ktoré váš domov 
ochránia pred neželanými hosťami. Ak 
si kladiete otázku, či je bezpečnosť okien 
potrebné riešiť, čísla štatistík by vás určite 
dokázali presvedčiť. Vlámania do rodin-
ných domov oknom či terasovými dverami 
jednoznačne prevažujú nad vlámaniami 
dverami vchodovými. Väčšinu trestných 
činov vlámaním páchajú prevažne menej 
skúsení zlodeji, ktorí si svoj cieľ vyberú ná-
hodne a k vypáčeniu okna im stačí úplne 
obyčajný skrutkovač. 

Ochrana proti vlámaniu nie je nijako nároč-
ná ani drahá. Spoločnosť  MACO vyvinula 
a ponúka špeciálnu sadu bezpečnostných 
prvkov ktorá kombinuje otočné MACO 
i.S. bezpečnostné čapy s odolnými uzáver-
mi a bezpečnostnými okennými kľučkami 
MACO EMOTION. Bezpečnostné čapy s 
otočnou hlavičkou hríbikového tvaru sa 
otočením kľučky zasunú do drážky uzáve-
ru a okno tak bezpečne uzavrú.

Bezpečné okná
V prípade, ak dodávateľ okien ponúka istú 
úroveň zabezpečenia okien už ako štan-
dard, vždy sa starostlivo informujte, čo 
sa pod tým skrýva. Základná bezpečnosť 

znamená, že okno je vybavené minimál-
ne 2 bezpečnostnými bodmi a bezpeč-
nostnou kľučkou s blokovacím tlačidlom 
alebo zámkom. Vyšší stupeň bezpečnosti 
obsahuje bezpečnostné body vo všetkých 
rohoch okna, bezpečnostnú kľučku a bez-
pečnostné sklo. Takto vybavené okno 
odolá vypáčeniu okenného krídla, ako aj 
prípadnému pokusu rozbiť sklo. Je dôle-
žité pamätať na dôležitý detail. Akákoľvek 
úroveň bezpečnosti prakticky nefunguje 
bez bezpečnostnej kľučky.

Bezpečnostné kľučky MACO EMOTION 
plnia okrem iného aj funkciu detskej po-
istky. V zavretej či vyklopenej polohe je 
možné okno zaistiť proti nechcenému 
otvoreniu (napr. deťmi) práve použitím 
vhodného typu kľučky, buď s blokovacím 
tlačidlom, alebo uzamykateľnou kľúčom.
Viac informácií o bezpečnosti okien, ako 
aj zaujímavé video o tom, ako prebieha 
vlámanie oknom a ako sa brániť, to všetko 
nájdete na www.BezpecneOkna.sk.

Reko v spolupráci so spoločnosťou MACO

Foto: MACO 

Prečo by mali byť
nové okná bezpečné?

ZREJME TO POZNÁTE. PLÁNU-
JETE NÁKUP NOVÝCH OKIEN 
A ZO STRANY DODÁVATEĽOV 
STE ZRAZU ZAHRNUTÝ RÔZ-
NYMI PONUKAMI PLNÝMI 
ODBORNÝCH TERMÍNOV 
A PARAMETROV. ALE AKO 
SA V TOM CELOM VYZNAŤ? 
PONÚKAJÚ  VÁM DODÁVA-
TELIA SKUTOČNE VŠETKO, ČO 
POTREBUJETE? MYSLIA AJ NA 
BEZPEČNOSŤ OKIEN?
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Chcete bývať 
bezpečne?

VÄČŠINA ĽUDÍ SA POČAS RE-
KONŠTRUKCIE A MODERNIZÁ-
CIE STARŠÍCH BYTOV NAJSKÔR 
ZAUJÍMA O TO, AKO VYFINAN-
COVAŤ ÚPRAVU BYTOVÉHO 
JADRA, VÝMENU SANITY, POD-
LÁH, NÁBYTKU PRÍPADNE AJ 
BIELEJ ALEBO ČIERNEJ TECHNI-
KY. PRAVDUPOVEDIAC, AK BYT 
NEMÁ ZÁKLADNÉ ZABEZPEČE-
NIE PRED VLÁMANÍM, BOLO 
BY ROZUMNEJŠIE POČAS JEHO 
OBNOVY ZAHRNÚŤ DO ROZ-
POČTU AJ TÚTO POLOŽKU.

Najčastejšie prípady vlámania sa 
dejú cez vstupné dvere, preto ak 
nechcete počas návratu z práce, 

služobnej cesty, či dovolenky zažiť neprí-
jemné prekvapenie, mali by byť vybavené 
kvalitným bezpečnostným systémom, kto-
rý ochráni majetok, zdravie či dokonca 
život nielen pred nevítanými návštevní-
kmi, ale aj pred nebezpečným požiarom 
a jedovatými spalinami. Keďže dnešní zlo-
deji sú čoraz vynaliezavejší a odvážnejší 
a vedia si poradiť s rôznymi typmi zámkov 
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a zariadení, chystá sa sprísnenie európs-
kej normy ENV 1627. Podľa nej sa bude 
bezpečnosť dverí testovať a zaraďovať do 
bezpečnostných tried oveľa prísnejšie. 
Momentálne sa odporúčajú minimálne 
v tretej a vyššej triede. Ak sa rozhodnete 
zabezpečiť byt bezpečnostnými dverami, 
nemali by ste zamerať svoju pozornosť len 
na ich cenu. Ľahko by sa totiž mohlo stať, 
že cenovo výhodný model má v sebe ne-
dostatky, ktoré by vám nemuseli priniesť 
pokoj na duši. Napríklad sa môže stať, že 
po zamknutí dverí sa istiace body dajú po-
merne ľahko zatlačiť do vnútra dverí, pro-
blémom môže byť aj bezpečnostný plech 
– ak je tenký, dá sa rozrezať otváračom na 
konzervy alebo sa pri silnejšom náraze 
jednoducho deformuje.

Načo si dať pozor
Skontrolujte bezpečnosť dverí v Certifikáte 
o odolnosti proti vlámaniu s bezpečnost-
nou triedou dverí – odporúča sa minimálne 
3 a viac (podľa normy ENV 1627).  Žiadajte 
certifikát o stavebnom výrobku – dokazuje 
certifikované vlastnosti dverí. Skontroluj-
te v certifikáte nepriezvučnosť dverí (napr. 
37 dB, 42dB).  Kvalitné utesnenie vstupu 
do bytu zaručuje tesnenie na dverách, ak 
je možnosť tesnenia aj na zárubni – ešte 
viac sa zníži prestup hluku, vzduchu – dvo-
jokruhové tesnenie. Protipožiarnosť dverí 
by mala byť minimálne 30 minút – proti-
požiarnu výplň vo vnútri dverí síce nevidí-
te, ale ľahko si skontrolujete, či majú dvere 
po obvode protipožiarnu pásku).  Pozor, 
trieda 0 neexistuje! Ak predajca ponúka 
bezpečnostné dvere triedy 0, zavádza. 
V skutočnosti vám predáva dvere bez ove-
renej odolnosti proti vlámaniu. Pozor, ak 
predajca ponúka „neprekonateľné dvere“, 

opäť zavádza. Neprekonateľné nie sú žiad-
ne dvere, existujú iba ťažšie prekonateľné 
dvere s vyššími bezpečnostnými triedami, 
nič nie je v skutočnosti neprekonateľné. 
Vysoký počet istiacich bodov ešte neza-
ručuje bezpečnosť dverí, existujú prípady, 
kedy boli aj 17-bodové „bezpečnostné
dvere“ prekonané za 27 sekúnd, dôležitá 
je certifikovaná bezpečnostná trieda dve-
rí.  Neexistuje ani „neprekonateľný bod do 
podlahy“, každé dvere majú len takú odol-
nosť, akú majú bezpečnostnú triedu. Na-
opak, vďaka dômyselnej konštrukcii dverí 
bez istiaceho bodu do podlahy sú elimi-
nované možné problémy pri uzamykaní, 
navyše, dvere možno skrátiť na požiadanie 
zákazníka.  Overte, či sú dvere celooceľo-
vé, pretože niektoré sú po obvode drevené. 

Pozor, páčidlo ľahšie vypáči istiace body 
osadené v dreve, ako vo vystuženej oceli.  
Pozor, niektorými predajcami nazývaný 
tzv. „trezorový zámok“ je v skutočnos-
ti normálny bezpečnostný zámok dverí, 
s trezorom nemá nič spoločné. Overte, či 
predajca poskytuje nonstop servis pri za-
buchnutí alebo strate kľúčov.  Overte si ako 
vyzerá pravý certifikát na 3. bezpečnostnú 
triedu na webovej stránke Sherlock. Over-
te na výrobnom štítku dverí ich vlastnosti 
a krajinu pôvodu.  Overte dobu dodania 
bezpečnostných dverí.

Nechajte si spraviť elektronickú vizualizá-
ciu dizajnu vašich bezpečnostných dverí 
na mieru podľa vášho želania. Overte, ako 
je zabezpečená doprava a montáž bezpeč-
nostných dverí. Preverte, či zárubňa bude 
prispôsobená na mieru a plne vylievaná 
betónom. Vyplnenie PUR penou je ne-
dostatočné, zárubňa sa ľahšie prekoná. 
V miestach uzamykania musí byť dosta-
točne pevná a zosilnená. Rovnako ako 
dverné krídlo by mala interiér chrániť aj 
pred tepelnými únikmi. Robustné oceľové 
zárubne do exteriéru musia mať preruše-
ný tepelný most, to platí aj pre prah vcho-
dových dverí, ktorý by mohol byť príčinou 
úniku tepla. Nezaškodí ani trochu obozret-
nosti, a netreba sa chváliť priateľom na ko-
munikačných sieťach, že sa práve chystáte 
na dovolenku. 

Reko z materiálov SHERLOCK

Foto: SHERLOCK

NA1PREDÁVANEJŠIE
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

● 3. a 4. bezpečnostná trieda
● protihluková odolnosť 37 až 42 dB
● dvojokruhové tesnenie na dverách a zárubni
● expresné dodanie 5 - 10 dní 

Predajne na www.sherlock.sk info@sherlock.sk Infolinka 02 168 88
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Chcete bývať 
bezpečne?

VÄČŠINA ĽUDÍ SA POČAS RE-
KONŠTRUKCIE A MODERNIZÁ-
CIE STARŠÍCH BYTOV NAJSKÔR 
ZAUJÍMA O TO, AKO VYFINAN-
COVAŤ ÚPRAVU BYTOVÉHO 
JADRA, VÝMENU SANITY, POD-
LÁH, NÁBYTKU PRÍPADNE AJ 
BIELEJ ALEBO ČIERNEJ TECHNI-
KY. PRAVDUPOVEDIAC, AK BYT 
NEMÁ ZÁKLADNÉ ZABEZPEČE-
NIE PRED VLÁMANÍM, BOLO 
BY ROZUMNEJŠIE POČAS JEHO 
OBNOVY ZAHRNÚŤ DO ROZ-
POČTU AJ TÚTO POLOŽKU.

Najčastejšie prípady vlámania sa 
dejú cez vstupné dvere, preto ak 
nechcete počas návratu z práce, 

služobnej cesty, či dovolenky zažiť neprí-
jemné prekvapenie, mali by byť vybavené 
kvalitným bezpečnostným systémom, kto-
rý ochráni majetok, zdravie či dokonca 
život nielen pred nevítanými návštevní-
kmi, ale aj pred nebezpečným požiarom 
a jedovatými spalinami. Keďže dnešní zlo-
deji sú čoraz vynaliezavejší a odvážnejší 
a vedia si poradiť s rôznymi typmi zámkov 
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a zariadení, chystá sa sprísnenie európs-
kej normy ENV 1627. Podľa nej sa bude 
bezpečnosť dverí testovať a zaraďovať do 
bezpečnostných tried oveľa prísnejšie. 
Momentálne sa odporúčajú minimálne 
v tretej a vyššej triede. Ak sa rozhodnete 
zabezpečiť byt bezpečnostnými dverami, 
nemali by ste zamerať svoju pozornosť len 
na ich cenu. Ľahko by sa totiž mohlo stať, 
že cenovo výhodný model má v sebe ne-
dostatky, ktoré by vám nemuseli priniesť 
pokoj na duši. Napríklad sa môže stať, že 
po zamknutí dverí sa istiace body dajú po-
merne ľahko zatlačiť do vnútra dverí, pro-
blémom môže byť aj bezpečnostný plech 
– ak je tenký, dá sa rozrezať otváračom na 
konzervy alebo sa pri silnejšom náraze 
jednoducho deformuje.

Načo si dať pozor
Skontrolujte bezpečnosť dverí v Certifikáte 
o odolnosti proti vlámaniu s bezpečnost-
nou triedou dverí – odporúča sa minimálne 
3 a viac (podľa normy ENV 1627).  Žiadajte 
certifikát o stavebnom výrobku – dokazuje 
certifikované vlastnosti dverí. Skontroluj-
te v certifikáte nepriezvučnosť dverí (napr. 
37 dB, 42dB).  Kvalitné utesnenie vstupu 
do bytu zaručuje tesnenie na dverách, ak 
je možnosť tesnenia aj na zárubni – ešte 
viac sa zníži prestup hluku, vzduchu – dvo-
jokruhové tesnenie. Protipožiarnosť dverí 
by mala byť minimálne 30 minút – proti-
požiarnu výplň vo vnútri dverí síce nevidí-
te, ale ľahko si skontrolujete, či majú dvere 
po obvode protipožiarnu pásku).  Pozor, 
trieda 0 neexistuje! Ak predajca ponúka 
bezpečnostné dvere triedy 0, zavádza. 
V skutočnosti vám predáva dvere bez ove-
renej odolnosti proti vlámaniu. Pozor, ak 
predajca ponúka „neprekonateľné dvere“, 

opäť zavádza. Neprekonateľné nie sú žiad-
ne dvere, existujú iba ťažšie prekonateľné 
dvere s vyššími bezpečnostnými triedami, 
nič nie je v skutočnosti neprekonateľné. 
Vysoký počet istiacich bodov ešte neza-
ručuje bezpečnosť dverí, existujú prípady, 
kedy boli aj 17-bodové „bezpečnostné
dvere“ prekonané za 27 sekúnd, dôležitá 
je certifikovaná bezpečnostná trieda dve-
rí.  Neexistuje ani „neprekonateľný bod do 
podlahy“, každé dvere majú len takú odol-
nosť, akú majú bezpečnostnú triedu. Na-
opak, vďaka dômyselnej konštrukcii dverí 
bez istiaceho bodu do podlahy sú elimi-
nované možné problémy pri uzamykaní, 
navyše, dvere možno skrátiť na požiadanie 
zákazníka.  Overte, či sú dvere celooceľo-
vé, pretože niektoré sú po obvode drevené. 

Pozor, páčidlo ľahšie vypáči istiace body 
osadené v dreve, ako vo vystuženej oceli.  
Pozor, niektorými predajcami nazývaný 
tzv. „trezorový zámok“ je v skutočnos-
ti normálny bezpečnostný zámok dverí, 
s trezorom nemá nič spoločné. Overte, či 
predajca poskytuje nonstop servis pri za-
buchnutí alebo strate kľúčov.  Overte si ako 
vyzerá pravý certifikát na 3. bezpečnostnú 
triedu na webovej stránke Sherlock. Over-
te na výrobnom štítku dverí ich vlastnosti 
a krajinu pôvodu.  Overte dobu dodania 
bezpečnostných dverí.

Nechajte si spraviť elektronickú vizualizá-
ciu dizajnu vašich bezpečnostných dverí 
na mieru podľa vášho želania. Overte, ako 
je zabezpečená doprava a montáž bezpeč-
nostných dverí. Preverte, či zárubňa bude 
prispôsobená na mieru a plne vylievaná 
betónom. Vyplnenie PUR penou je ne-
dostatočné, zárubňa sa ľahšie prekoná. 
V miestach uzamykania musí byť dosta-
točne pevná a zosilnená. Rovnako ako 
dverné krídlo by mala interiér chrániť aj 
pred tepelnými únikmi. Robustné oceľové 
zárubne do exteriéru musia mať preruše-
ný tepelný most, to platí aj pre prah vcho-
dových dverí, ktorý by mohol byť príčinou 
úniku tepla. Nezaškodí ani trochu obozret-
nosti, a netreba sa chváliť priateľom na ko-
munikačných sieťach, že sa práve chystáte 
na dovolenku. 

Reko z materiálov SHERLOCK

Foto: SHERLOCK

NA1PREDÁVANEJŠIE
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

● 3. a 4. bezpečnostná trieda
● protihluková odolnosť 37 až 42 dB
● dvojokruhové tesnenie na dverách a zárubni
● expresné dodanie 5 - 10 dní 

Predajne na www.sherlock.sk info@sherlock.sk Infolinka 02 168 88
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S približujúcou sa búrkou stúpne sta-
tické napätie v atmosfére, z ktorého 
je aktívna časť zachytávača schopná 

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

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

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

NA BLESKOZVOD JE POTREBNÉ MYSLIEŤ UŽ PRI ZÁKLADOCH 
DOMU. CHRÁNI PRED PRIAMYM ÚDEROM BLESKU, ALE TIEŽ 
PRED JEHO DÔSLEDKAMI, AKO SÚ PREPÄTIE A ELEKTROMAGNE-
TICKÉ RUŠENIE.

Prečo používať aktívne bleskoz-
vody a zemniace sústavy?

 poskytujú vyššiu úroveň bezpečnosti 
v porovnaní s klasickými bleskozvodmi

 zberač aktívneho bleskozvodu nahrá-
dza celú zbernú sústavu konvenčných 
bleskozvodov

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

 výrazne redukujú zásahy do fasády 
a strešného plášťa

 životnosť aktívneho bleskozvodu je 
porovnateľná so životnosťou budovy

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

 typizované uchytenia zberačov pre 
všetky typy objektov a striech

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

tické podmienky zemnenia

Reko

Foto: LP – AXIS s.r.o.

Aktívne bleskozvody
a uzemňovacie systémy

27015_Next_inz_216x141.indd   2 17.1.11   16:44



27015_Next_inz_216x141.indd   2 17.1.11   16:44



10652

PALETA
Najnovší a najmodernejší 
showroom v strednej Európe

V septembri otvorila firma EGLO Slovensko 
centrálu aj na Slovensku. Slavnostné otvorenie 
centrály moderovala šarmantná Lucia Hab-
lovičová, kde značku podporili interpreti ako 
TINA, Marcel Palonder a jeho dva projekty – All 
Stars Band a TangoUltimo, Petra Humeňanská 
a Lenka Prokopová s ich výberom pesničiek, 
Túlavé divadlo so svojimi kabaretnými výstup-
mi, zachytávajúcimi zrod svetla a jeho miesto 
v našom živote. Hostia mali možnosť vidieť je-
dinečnú laserovú a svetelnú šou ako súčasnú 
podobu svetla a tiež ohňovú šou a podobu 
svetla v minulosti v podaní skupiny Vertigo Ae-
rial Acrobatic Shows. Firma EGLO patrí medzi 
najúspešnejších dodávateľov dekoratívneho 
osvetlenia na svete. Dôkazom úspechu je, že 
svietidlá EGLO sa už niekoľko rokov tešia veľké-
mu záujmu. V roku 1969 založil pán Ludwig 
Obwieser úspešnú firmu Eglo Leuchten. Prvým 
dôležitým míľnikom v histórii tejto spoločnosti 
bolo v roku 1976 založenie prvých výrobných 
priestorov v Tirolsku. Od polovice 80 rokov sa 
Eglo definitívne stabilizovalo ako jeden z po-
predných výrobcov svietidiel na európskom 
trhu. Neustály rozvoj a expanzia na nové trhy 
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Vlhkosť v dome vyriešená! 

Prenikanie vody cez stenu a mokré steny do-
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nosť regulovať vnútornú klímu. Plesne a huby, 
ktoré sa množia na takto poškodenom muri-
ve, znamenajú aj zdravotné riziko. Prenikajúca 
vlhkosť cez steny sa účinne odstráni nanese-
ním sanačnej omietky Kemasan 580, ktorá je 
vďaka svojim vlastnostiam výrazne zamedzu-
je vzlínaniu vody cez stenu, ako aj odstrániť 
problém s vlhkými stenami. Sanácia 
vlhkého muriva je často nároč-
ná, zdĺhavá činnosť, no výsledky 
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Domáce spotrebiče 
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www.dtest.cz
SN66M095EU. Taktiež testovali aj 16 modelov 
spredu plnených automatických práčok. Hod-
notila sa hlavne funkčnosť, životnosť, ovláda-
nie a manipulácia s prístrojom, ohľaduplnosť 
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Dosky s 3D reliéfom 

Medzi ozajstné dizajnérske lahôdky patria 
panely VIRTUELL IDEAL s 3D reliéfom. Panely, 
umožňujúce kreatívne stvárnenie plôch v inte-
riéri, sú vyrobené z MDF dosiek. 

K dispozícii je šesť rôznych dekorov, ktoré 
možno nadstavovať v štyroch smeroch. Všetky 
dosky majú rovnaký formát 2790 x 930 mm 
s modulom opakovanosti vzoru 930 x 930 mm, 
čo znamená trikrát sa opakujúci vzor. Panely 
VIRTUELL IDEAL sa opracovávajú rovnakým 
spôsobom ako bežné MDF dosky, majú široké 
možnosti využitia pri tvorbe bytových i komerč-
ných interiérov v duchu aktuálnych svetových 
trendov. 

www.jafholz.sk 
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Pripravte záhradu na zimný 
spánok

Univerzálne traktory Kubota sú svojimi vlast-
nosťami predurčené na optimálnu starostlivosť 
o rozsiahle priestranstvá a parky, ale aj menšie 
záhrady po celý rok. Vďaka systému Glide Steer. 

Revolučný riadiaci systém umožňuje zvládnuť 
aj tie najostrejšie zákruty. Odpadá tak náročná 
manipulácia s traktorom a trávu okolo stromov, 
kríkov a iných prekážok pokosíte rýchlo a po-
hodlne. 

Traktorové kosačky Kubota GR 1 600 majú 
zabudovaný veľký zberný kôš na trávu s kapa-
citou 370l. Pokosená tráva nie je odvádzaná 
bočným vyhadzovaním, ale priamo do zabudo-
vaného koša. 

V zime zase oceníte snežnú frézu, ktorou hravo 
zvládnete každý sneh. K tomu hydrostatická 
prevodovka, maximálna rýchlosť 10km/hod 
a nízka spotreba 1,25l/hod tvorí z Kuboty GR 

1600 vynikajúceho spoločníka do každej zá-
hrady.  

www.kubota.sk 

Orava DPF-7W: „rosnička“ 
s fotkami

Zaujíma vás každý deň, aká je predpoveď poča-
sia, a bez toho, ako je vonku, ani nevystrčíte nos 
z bytu? Pohľad z okna nestačí a pre tých, ktorí 
chcú vedieť viac, je praktickým pomocníkom 
domáca meteostanica, ktorá vás vždy exaktne 
informuje o tom, aké je aktuálne aj predpove-
dané počasie. 

Orava vám prináša zaujímavú novinku z tohto 
segmentu, ktorá oplýva ešte jedným pútavým 
bonusom – možnosťou prezerania fotiek. Je to 
vlastne šikovná vecička 2in1, ktorá funguje v re-
žime meteostanice, kedy na štvrtine obrazovky 
môžete pozerať aj fotky vo formáte jpeg v po-
dobe pútavých prezentácií s rôznymi efektmi, 
ale aj v režime samostatného digitálneho foto-
rámika. Na 7-palcovom LCD monitore s rozlíše-
ním 800 x 600 bodov tak vidíte fotky z vášho 
rodinného albumu, ktoré prezeráte z USB zari-
adenia, pamäťových kariet MS, MMC a DS, ale 

môžete si ich aj vložiť do vstavanej 16 MB veľkej 
pamäte zariadenia. V režime meteostanice ok-
rem toho vidíte kalendár, aktuálny dátum a čas 
a samozrejme všetky údaje, ktoré potrebujete 
vedieť o počasí. Káblový senzor sníma aktuálnu 
teplotu u vás doma, zatiaľ čo bezdrôtový sen-
zor zisťuje teplotu a vlhkosť v exteriéri. 

Na monitore sa vám zobrazia aj ikony predpo-
vede počasia, ba dokonca ikona, ktorá vás in-
formuje, v akej fáze sa práve nachádza Mesiac, 
čo zaujme všetkých, ktorých zaujíma aj lunárny 
kalendár. Meteostanica a digitálny fotorámik 
v jednom Orava DPF-7W sa ovláda jednodu-
cho a intuitívne pomocou diaľkového ovláda-
nia a napájanie má z elektrickej siete. 

Kúpite ju v značkových predajniach Orava ale-
bo v e-shope za 79,90 €.

www.orava.eu
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Nábytok pre vyššiu 
kvalitu života

BÝVANIE AKO RADOSŤ, ZDRAVÉ SPANIE, ČI KVALITNÉ 
VARENIE SÚ TÉMY, BLÍZKE NÁM VŠETKÝM. AK K NIM 
PRIDÁME PEVNÉ ZDRAVIE, MÔŽEME POKOJNE VYSLOVIŤ 
I ŽELANIE, AKTUÁLNE PRE KAŽDÉHO ČLOVEKA – MAŤ 
HARMONICKÝ DOMOV, KTORÝ PODSTATNÝM SPÔSOBOM 
OVPLYVŇUJE ZDRAVÉ A KVALITNÉ BÝVANIE VO VŠETKÝCH 
SFÉRACH NÁŠHO BYTIA. 
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Nábytok pre vyššiu kvalitu života, 
sociálne aspekty súčasného di-
zajnu nábytku, zdravé bývanie 

pre deti a mládež, kvalitné ležanie a spa-
nie, technika v kuchyni, či profesionali-
ta vo vývoji a výrobe nábytku sú i nosné 
témy významného medzinárodného ná-
bytkárskeho veľtrhu „Nábytok a býva-
nie“, ktorý sa už po 22. krát predstaví na 
výstavisku Agrokomplex v Nitre v dňoch 
13. - 18.3. 2012. Táto prezentácia nábytku 
a bytových doplnkov je lahôdkou pre mi-
lovníkov krásy, dizajnu a útulného domo-
va a je nielen vyhľadávaným symbolom 
začiatku jari pre každého laického účast-

níka, ale aj významným impulzom pre 
rozbeh nábytkárskej obchodnej sezóny na 
Slovensku.
Veľtrh nábytku a bytových doplnkov „Ná-
bytok a bývanie“ začínal v Nitre v roku 
1991 s počtom vystavujúcich firiem, ktorý 
presahoval päť desiatok. V súčasnosti sa 
teší záujmu viac ako 450tich spoločnos-
tí z viacerých krajín sveta, a to všetko na 
ploche 25 000m², čím sa zaraďuje medzi 
najvýznamnejšie nábytkárske podujatia 
Strednej a Východnej Európy. Pravidelná 
každoročná účasť viac ako 70 000 návštev-
níkov je dôkazom toho, že podujatie je ako 
i komunikačnou a prezentačnou príleži-
tosťou pre spoločnosti, tak i príjemným 
lákadlom pre širokú verejnosť. 

Nábytkárke novinky
22. ročník medzinárodného veľtrhu bude 
nadväzovať na svoje predchádzajúce úspeš-
né ročníky. V tejto nábytkárskej prehliad-
ke bude možnosť vidieť súčasný moderný 
svetový dizajn, prezentovaný poprednými 
európskymi dizajnérmi a výrobcami z Čes-
kej republiky, Fínska, Francúzska, Maďar-
ska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumun-
ska, Talianska, niektorých ázijských štátov 
a ďalších krajín. Na druhej strane budú 
týmto silným konkurenčným tlakom čeliť 
naši dizajnéri a výrobcovia. 
Z hľadiska skladby sortimentu bude mať 
na veľtrhu najväčšie zastúpenie náby-
tok do obývacích izieb, ďalej sedací a ku-
chynský nábytok, predsieňový nábytok 
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a v neposlednom rade i štýlový nábytok. Zá-
ujem vystavovateľov sa zvýšil o prezentáciu  
materiálov na zariadenie interiérov bytov 
a spoločenských priestorov, čo je úmerné 
so súčasne narastajúcim dopytom užíva-
teľov, ktorí požadujú nielen tovar, ale aj 
príslušné služby dizajnéra.  
V roku 2012 taktiež očakávame pestrú 
prehliadku nábytkárskych noviniek cha-
rakterizovaných prvkami slovenských 
dizajnérov. Títo sa zatiaľ mali možnosť 
uplatniť viac za hranicami Slovenska ako 
doma, kde ľudia s nižším príjmom dávajú 
často prednosť lacnejšiemu importované-
mu nábytku z Ázie, bez ohľadu na kvalitu 
a vyhotovenie.
Väčšina domácich výrobcov a obchodníkov 
očakáva, že na tomto veľtrhu získa zákaz-

odtiene, napríklad varianty hnedej, bordo-
vej, ale aj zelená či fialová. Pri klasickom 
interiéri sa nepoužívajú rôzne „výstrelky“, 
ako sú sedacie vaky, atypické plastové 
kúsky a podobne. Naopak sa používajú po-
hovky, kreslá, konferenčný stolík, komoda 
a niekoľko skriniek. Oživiť izbu je možné 
dekórom, napríklad na tapetách či záve-
soch. Mal by však byť nenápadný, najlep-
šie tón v tóne. 
Variabilita, jednoduchosť, farby a tiež za-
stúpenie prírodných materiálov ako vo 
svojej pravej podobe, tak aj ich imitácie 
– to sú zasa znaky súčasných moderných 
interiérov.
Biela a čierna, prípadne doplnené o fialo-
vú – to je farebný základ luxusného štýlu 
bývania. Príťažlivosť mu dodáva vysoký 

ky na celý tento rok. A v tomto smere nie 
je situácia slovenských výrobcov jednodu-
chá, pretože na slovenskom trhu sa predá-
va v prevažnej miere tovar importovaný 
zo zahraničia. Na tomto neľahkom stave 
sa podieľa samozrejme viac faktorov, kto-
rým však chcú jednotliví výrobcovia čeliť 
aj svojou aktívnou účasťou na veľtrhu. 

Farebné trendy v interiéroch
Veľtrh Nábytok a bývanie prinesie aj 
v tomto smere v roku 2012 množstvo 
noviniek. Tie sú dnes v úprave interiérov 
plné prekvapení i rozporov. Napríklad zá-
kladom elegantného bývania je masívne 
drevo, najlepšie v tmavom odtieni, dopl-
nené bielou farbou. To je možné potom 
doplniť jednou farbou, vhodné sú zemité 
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lesk nábytku aj doplnkov, ktorý je preň 
typický a potrebný. Preto sa pri ňom stret-
nete so striebornými a zlatými doplnkami, 
zrkadlami a sklom. Prípustný je aj nábytok 
imitujúci ozdobný barok a rokoko, ale nie 
v dreve, ale v bielom a čiernom laku. 
Biely alebo svetlo krémový nábytok prí-
jemných zaoblených tvarov a k tomu čer-
vená, ružová či fialová farba doplnená 
kvetinovým dekórom – toto je znakom 

romantického štýlu bývania. K potrebným 
doplnkom patria aj jemné a splývavé látky, 
mašle, volány, krištáľ alebo mäkký kobe-
rec.

Fórum dizajnu – návrat k drevu
Ako reakcia na stále väčšiu potrebu indivi-
duality v bývaní sa všeobecne zvyšuje záu-
jem verejnosti o dizajn. „Fórum dizajnu“ je 
projektom katedry dizajnu Vysokej školy 
výtvarných umení v Bratislave (resp. Výs-
kumno-realizačného centra). Projekt vzni-
kol pred viac ako pätnástimi rokmi a pri 
jeho zrode stál Agrokomplex -Výstavníc-
tvo Nitra, ktorý túto nekomerčnú aktivitu 
organizuje spolu s VŠVU a so Slovenským 
centrom dizajnu v rámci veľtrhu „Nábytok 
a bývanie“.

Prvoradým cieľom tejto akcie je podporiť 
autorský dizajn, jeho tvorcov - dizajnérov 
a v neposlednom rade i kvalitnú, domácu 
sériovú produkciu. Špeciálny priestor vy-
tvára Fórum dizajnu pre mladých autorov 
a študentov škôl, ktoré sa programovo ve-
nujú dizajnu nábytku. Hlavným kritériom 
je kvalitný dizajn a funkčný prototyp. 
Všetky doterajšie ročníky boli nositeľmi 
nejakej idey. V počiatkoch bolo dôležité 
upozorniť na nábytok ako súčasť kultúr-
neho fenoménu v daných historických sú-
vislostiach. Neskôr sa ukázalo zaujímavým 
postaviť do konfrontácie sériovo vyrábaný 
nábytok s autorským solitérom. V rámci 
15. ročníka výstavy Fórum dizajnu sa Slo-
venskí dizajnéri predstavia na tému „Dre-
vo v interiéri“.
Drevo sprevádza človeka už od nepamäti. 
Vzhľadom na svoje výnimočné vlastnosti 

dy vo výrobe nábytku, využitie nových 
technológií, výpočtovej techniky v tvorbe 
a konštrukcii nábytku pre zdravé bývanie. 
Nemenej zaujímavou témou bude rieše-
nie nábytku v byte. Kvalita a krása dreva 
v byte, prednosti prírodných materiálov, 
Nábytok pre zdravé bývanie, jeho funkcie 
a vzhľad, Design detského nábytku, prepo-
jenie na výrobnú dokumentáciu a výrobu 
pomocou informačných a grafických tech-
nológií, či Design súčasnej detskej izby 
pre predškoláka, školáka a študenta budú 
istotne pútavými príspevkami odborníkov 
z renomovaných spoločností.
Na nitrianskom medzinárodnom veľtrhu 
taktiež nebude chýbať ani súťaž O ceny 
veľtrhu, spoločenské akcie a atrakcie pre 
návštevníkov. 
22 rokov existencie medzinárodného 
veľtrhu Nábytok a bývanie je celkom iste 

inšpirujúcich pre každého, kto zažil as-
poň jeden okamih z jeho neopakovateľnej 
atmosféry. Preto si prehliadku nábytkár-
skeho priemyslu a dizajnu na výstavisku 
Agrokomplex určite nenechajte ujsť. Roz-
hodne sa je na čo tešiť.

Reko v spolupráci s výstaviskom Agrokomplex

Foto: Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.

a relatívne jednoduchý spôsob spracova-
nia má v živote človeka výnimočné posta-
venie. Ľudia ho využívajú na interiérové 
a exteriérové prvky, ktoré sú súčasťou bý-
vania, pracovného prostredia, ale aj rôz-
nych voľno časových aktivít. Z histórie 
poznáme obdobia, keď bola snaha na-
hradiť drevo inými materiálmi ako napr. 
plast, kov, sklo a pod. V súčasnosti je vi-
diteľný návrat k drevu a jeho využitie je 
čoraz aktuálnejšie. Výstava Fórum dizajnu 
chce ukázať na nové prístupy dizajnérov a 
študentov dizajnu k možnostiam využitia 
dreva v súvislosti s bývaním.

Nové technológie pre zdravé 
a kvalitné bývanie
Pre odborníkov, ktorí tvoria každoročne 
približne štvrtinu z viac ako sedemdesiat-
tisíc návštevníkov, nebudú chýbať i odbor-
né konferencie, zamerané na nové tren-
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a v neposlednom rade i štýlový nábytok. Zá-
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soch. Mal by však byť nenápadný, najlep-
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Svetlo a jas, priehľadnosť a čírosť – znamenajú 
pre nás aj pocit slobody, voľnosti, životnej sily 
a možnosť snáď aj dotknúť sa hviezd. Toto 
všetko, možno aj viac, v nás evokuje svetlo, 
ktoré je tak potrebné v našom živote. Svetlo, to 
je aj nádej, to je energia a spôsob ako ísť ďalej! 
Posvieťte si aj vy. Nazrite ďalej a nájdite si svoju 
cestu inšpirácie a vydajte sa na ňu.
Doba so sebou prináša rôzne zmeny tvarov, 
farieb, materiálov a stále dokonalejšie 
elektronické vymoženosti. Tomuto sa 
prispôsobuje samozrejme aj charakter bývania. 
Snívajte s otvorenými očami, poobzerajte sa 
dookola, všímajte si detaily, hľadajte materiály, 
ktoré ste doteraz prehliadali. Skúste niečo nové, 
inovujte, nebojte sa zmien. Zima so sebou 
prináša najmä čas pre zrealizovanie našich 
dávno odkladaných túžob a snov. 
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Maľuj, lep a dekoruj 
s ARTsablony

INTERIÉROVÝ DIZAJN, ROV-
NAKO AKO MÓDA, PODLIEHA 
RÔZNYM TRENDOM, KTORÉ 
SA V HISTÓRII TOČIA STÁLE 
DOOKOLA. NAJLEPŠÍM PRÍ-
KLADOM SÚ ZÁROVEŇ OB-
DIVOVANÉ I ZATRACOVANÉ 
TAPETY. JEDEN ČAS SA HÚFNE 
ZOŠKRABOVALI ZO STIEN A 
NAHRADZOVALI SNEHOBIE-
LOU OMIETKOU A DNES SÚ 
VYHĽADÁVANÝM ARTIKLOM. 
SAMOZREJME, ŽE UŽ V INÝCH 
DEZÉNOCH, DIZAJNOCH A 
FAREBNÝCH ŠKÁLACH, AKO 
V OSEMDESIATYCH ROKOCH 
MINULÉHO STOROČIA. 

Ak však túžite po niečom skutočne 
originálnom a trendy, zaobstarajte 
si na steny svojich miestností špe-

ciálne nálepky. 

Neľakajte sa, nemáme na mysli nálepky 
zo žuvačiek či časopisov vašich detí. Ide 
o matné vinylové fólie, ktoré veľmi dobre 
držia na klasickej omietke, nábytku, ok-
nách, dverách či zrkadlách. Na výber máte 
z jednofarebných i viacfarebných. Pritom 
vzory a veľkosti sa rátajú na desiatky. Vý-
hodou je, že si viete nálepkami dekorovať 
povrchy celkom sami, pretože aplikácia je 
nenáročná.  Malými motívmi si svoju iz-
bičku zvládnu vyzdobiť aj deti samy. Nie-
len preto patria momentálne medzi najžia-
danejší spôsob dekorovania stien.

Ak ste však zástancom farieb, štetcov 
a maľovania, máme pre vás ďalší šikovný 
tip, ktorým rozžiarite svoje bývanie. Túži-
te po elegantnej kresbe v kúte svojej obý-
vačky? Alebo vám deti pília uši s nápadom, 
aby ste im na steny detskej izby namaľo-
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vali farebné zvieratká, ktoré videli v ZOO? 
Nemusíte oplývať maliarskym talentom. 
Jednoduchým a efektným riešením sú 
takzvané predlohy a šablóny. A aký je me-
dzi nimi rozdiel? Vďaka papierovej predlo-
he, ktorá je na jedno použitie, namaľujete 
aj komplikované plnofarebné motívy. Po-
mocou šablóny, ktorá je z tenkého plastu, a 
tým pádom sa dá použiť viackrát, vznikajú 
jednofarebné línie a jednoduchšie vzory. 

Možno sa vám zapáčila niektorá 
z nálepiek, ale radi by ste si tento motív 
namaľovali sami. Aj to sa dá zariadiť. Do-
dávateľ vám pripraví predlohu podľa va-
šich predstáv. Keď si neviete vybrať, dajte 
na naše odporúčanie, ktorým je predloha. 
Predáva sa v mnohým motívoch, jej veľ-
kosti sú prakticky bez obmedzenia, ľahšie 

sa pri nej pracuje s farbami a vďaka detail-
nému spracovaniu predlohy sami vykúzli-
te profesionálne maľby v hociktorom kúte 
vášho domova. Verte, že s každou novou 
návštevou, ktorá nebude šetriť chválou na 
vaše zručnosti, zaleje vašu dušu sladký po-
cit spokojnosti. 

Tretia novinka, ako si zútulniť dom či byt 
je osobného charakteru. Budeme totiž 
potrebovať súkromné fotografie. Určite 
vám už doma odniekiaľ vykúkajú staré či 
celkom čerstvé spomienky na vaše lásky a 
príjemné udalosti. Trh však ponúka opäť 
niečo nové. Fotky na chladničke už nahrá-
dzajú hotové magnetické fólie, na ktorých 
je precízne vytlačená fotografia až do roz-
meru 200 x 60 cm! Foto-magnetky tak 
môžete umiestniť aj na umývačky riadu, 

chladničky, digestory, mikrovlnky či iné 
kuchynské zariadenia. 

Nádhernou osobnou dekoráciou sú  obra-
zy zo súkromných fotografií. Z ľubovoľnej 
fotografie vznikne imitácia maliarskeho 
plátna natiahnutého na ráme. Zaujíma-
vosťou je, že fotografiou sú potiahnuté aj 
boky plátna. Rozmermi a cenami origi-
nálnych obrazov budete milo prekvapení. 
Tieto foto-dekorácie sú skvelými darčekmi 
pre rodinu i blízkych. 

Posledný tip ako vynoviť, ozvláštniť a zú-
tulniť svoje bývanie spája tapetu a foto-
grafie do jedného. Ak máte kopec krásnych 
obrázkov z dovoleniek či voľného času a 
radi sa nimi pýšite, tento spôsob prezentá-
cie je rozhodne pre vás. Nemusíte pritom 
pred návštevy klásť hrubé fotoalbumy. 
Stačí ich zaviesť do izby, kde bude tróniť 

vaša rodinná pýcha – tapeta z vašich foto-
grafií. Veľkosť si zvolíte sami, do maximál-
nych rozmerov 90 x 240 cm sa zmestí oko-
lo 250 fotiek. Takto máte celé panoptikum 
na očiach nielen vy, ale nenásilným spôso-
bom sa pochválite aj svojim hosťom. 

Možností ako urobiť svoj domov krajším 
a útulnejším je mnoho. Stačí v sebe nájsť 
štipku kreativity a hlavne chuť vymeniť 
fádne za nápadité. Tvorivé inšpirácie od 
www.artsablony.sk vám ukážu, ako ísť na 
vec s ľahkosťou.

Reko v spolupráci s ARTsablony

Foto: ARTsablony
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Trendy
ZA SPOLOČNÉ PRVKY MODERNÉHO ŠTÝLU MÔŽEME POVAŽOVAŤ PREDOVŠETKÝM ČISTOTU, 
JEDNODUCHOSŤ, ELEGANCIU LÍNIÍ A KVALITNÝ MATERIÁL. BUĎTE OTVORENÍ NOVÉMU DIZAJNU, 
NEBRÁŇTE SA NOVÝM TRENDOM A NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ. 

Kreslo Ball Chair 
Dizajn Eero Aarnio

Stojaca lampa Kundalini Shakti 
Dizajn Marzio Rusconi Clerici

Stolička Coconut 
Dizajn George Nelson
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Pohovka Frajumar Mono 
Dizajn Frajumar

Svietidlo Kundalini Bokka 
Dizajn Karim Rashid

Svietidlo LZF Lamps - Carambola 
Dizajn Oskar Cerezo



Lavička Kundalini E-Turn 
Dizajn Brodie Neill

Pohovka B&T Design Futa 
Dizajn Tanju Ozelgin

Reko
Foto: Inspiredesign
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Lavička Kundalini E-Turn 

Reko
Foto:



Reko
Foto: Inspiredesign
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SO STROPNÝMI PODHĽADMI SA STRETÁVAME TAKMER V KAŽDOM TYPE BUDOVY. SÚ TO NE-
NOSNÉ INTERIÉROVÉ KONŠTRUKCIE ZAVESENÉ POD STROPOM MIESTNOSTI, KTORÉ ZAKRÝVAJÚ 
STROPNÚ KONŠTRUKCIU. V NEDÁVNEJ MINULOSTI PREDSTAVOVALI PODHĽADY NAJMÄ KON-
ŠTRUKČNÝ PRVOK S OBMEDZENÝMI FUNKCIAMI. DNES STROPNÉ PODHĽADY SÚ VĎAKA SVOJEJ 
MULTIFUNKČNOSTI V CENTRE POZORNOSTI TVORCOV INTERIÉROV. ICH ZÁSLUHOU KAŽDÝ VNÚ-
TORNÝ PRIESTOR DOSTÁVA PUNC JEDINEČNOSTI.

Stropné  podhľady
funkčnosť  umocnená  estetikou
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Popri svojich technických funkci-
ách majú úžasnú schopnosť meniť 
vzhľad a štýl interiéru. Poskytujú ši-

roké možnosti stvárnenia stropu tvorbou 
ich rôznych tvarov, s rôznym dizajnom po-
vrchu, štruktúrou členenia, rozmerov prv-
kov, apod. Podhľad môže mať dominant-
ný alebo nevýrazný dezén, profilované či
hladké povrchy atď. V každom prípade, 
treba určiť aké funkcie bude podhľad plniť, 
či pôjde len o dekoračný prvok alebo bude 
plniť aj iné úlohy.

Funkcie stropných podhľadov
Podhľady môžu plniť nasledovné funkcie:

1 ) zakryjú nerovnosti, trhliny a chyby  
 pôvodného stropu;
2)  vytvárajú priestor pre vedenie 
  inštalačných rozvodov, napr.   
 elektroinštalácie, vody, plynu,
      kanalizácie, vzduchotechniky,   
    klimatizácie, komunikačných   
 rozvodov...;
3)  znižujú svetlú výšku miestnosti pri  
 vysokých stropoch, tým znižujú   
 náklady na kúrenie;
4)  zlepšujú svetelné podmienky,   
 vytvárajú nové možnosti umelého  
 osvetlenia;
5)  zlepšujú tepelné podmienky v miest- 
 nosti, moderné mikrokapilárne   
 fólie umožňujú napr. vykurovať alebo  
 chladiť interiér;
6)   zlepšujú akustické podmienky,   
 napr. špeciálne podhľady s vysokou  
 pohltivosťou zvuku;
7)  slúžia ako požiarna ochrana stropnej  
 konštrukcie;
8)  špeciálne sadrokartónové podhľady  
 zabraňujú tvorbe plesní a baktérií;
9)  vytvárajú estetický vzhľad stropu  
 a príjemnú atmosféru.

Konštrukčné riešenie 
Éra pevných trvalých podhľadov sa po-
minula, v súčasnosti sa uprednostňujú 
podhľady praktickejšie, a to demontova-
teľné. Jednoduchá demontáž umožňuje 
v prípade potreby prístup do priestoru 
medzi stropom a podhľadom. Podhľady sa 
prevažne riešia konštrukčne ako zavesené 
konštrukcie pod existujúcim stropom, len 
v ojedinelých prípadoch majú samostatnú 
nosnú konštrukciu. Zavesené podhľady 
sa konštrukčne skladajú z nosných prv-

kov (oceľové prúty, ťahadlá, rošty alebo 
drevené profily), možnej výplne (napr.
minerálne rohože) a lícovej vrstvy (napr. 
sadrokartónové dosky, ťahokov a pod.). 
Nosná konštrukcia je rozhodujúca, nakoľ-
ko slúži pre ukotvenie lícovej vrstvy, ktorá 
sa nesmie deformovať. Jej výber závisí na  
druhu a rozmeroch lícového materiálu 
podhľadu. Podhľady môžu byť v podstate 
doskové alebo fóliové. Doskové, napr. sad-
rokartónové, bývajú zavesené, fólie majú 
systémy pre kotvenie po obvode miest-
nosti. 

Najčastejším typom podhľadov sú asi dnes 
kazetové podhľady. Konštrukčný systém 
pozostáva z hliníkovej kostry z T profilov,
ktorá sa upevňuje do stropu. Kazety, kto-
ré sa do konštrukcie vkladajú, môžu byť 
z rôznych materiálov, napr. kov, drevo, 
sadrokartón, minerálne kazety. Pri kaze-
tových podhľadoch možno rošt priznať 
alebo ho skryť. Podhľady môžu byť aj z la-
miel a mriežok, ktoré sa montujú na svoju 
vlastnú nosnú konštrukciu. 

Konečný efekt z funkčného a estetického 
hľadiska ovplyvňuje vždy správna inštalá-
cia stropných podhľadov. Pred montážou 
podhľadov a inštaláciou káblových svetel-
ných rozvodov je dôležité poznať rozmies-
tenie a typy svietidiel, výšku pre vstavané 

Stropné  podhľady
funkčnosť  umocnená  estetikou

svietidlá, rozmiestnenie prvkov elektro-
nického zabezpečovacieho systému, výšku 
vstavanej klimatizácie apod.

Tvary a materiály
Podhľad v súčasnosti nemusí byť už len 
rovný, ale môže mať rozmanité tvary. 
Môžu ho tvoriť  vlny, môže byť lomený, 
oblý, profilovaný, nerovnako vysoký, apod.
Čo sa týka farebnosti, je tu dnes na trhu 
okrem bielej široká škála farebných od-
tieňov, možnosť potlače a vzorov podľa 
priania. Je tu aj rôznorodosť materiálov, 
ktoré sa používajú na stropné podhľady. 
Ide o tieto materiály: sadrokartón, mine-
rálne vlákna, drevo a materiály na báze 
drevotrieskových a drevovláknitých do-
siek, fóliované MDF dosky, kov, hliník, po-
lystyrén,  plasty, lamináty, textil, zrkadlová 
fólia, ťahokov a pod. Praktické kazetové 
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podhľady umožňujú do nosnej konštruk-
cie vkladať väčšinu materiálov.

Drevené  podhľady
Rovnako ako drevené obklady, tak i dreve-
né podhľady sú odjakživa veľmi obľúbené. 
Je však nutné kvôli životnosti a odolnosti 
chrániť ich nátermi. Používa sa drevo ma-
sív, drevotrieska, drevovláknité dosky, pre-
glejka alebo korok. Podhľad býva  riešený 
ako obklad z paluboviek alebo ako trámový 
či kazetový.  Podhľad z paluboviek je  naj-
bežnejší, vhodný do drevostavieb, chát, či 
chalúp. Drevené dosky sa za pomoci pera a 
drážky upevňujú na drevené hranoly, ktoré 
sú pripevnené buď priamo na strop alebo 
sú na ňom zavesené. Pribíjajú sa nenalako-
vané dosky a následne sa prevádza lakova-
nie na strope, čo je pomerne náročná práca. 
Je dobré, ak dosky priliehajú tesne k stene 
bez použitia krycej lišty, vznikne tak este-
tickejšia úprava stropu. Trámový podhľad 
dáva priestoru historizujúci vzhľad, apli-
kuje sa pri rekonštrukciách historických 
objektov alebo pri trámoch vytvárajúcich 
nosnú stropnú konštrukciu. V súčasnosti 
sa často používajú aj polyuretánové trámy 
imitujúce drevo. Kazetový podhľad nachá-
dza svoje uplatnenie najmä v interiéroch, 
ktoré majú nádych histórie. 

Kazety bývajú buď masívne alebo z dyhova-
ných plošných prvkov. Podhľad býva s nos-
nou konštrukciou buď spojený napevno 
alebo je vytvorený zavesením s možnosťou 
ho demontovať. Funkcia kazetového dre-
veného podhľadu býva hlavne dekoračná. 
Podhľad je členený buď rastrom priznanej 
nosnej konštrukcie s vloženými kazetami 
alebo optický raster tvoria priamo stropné 
kazety.

Sadrokartónové podhľady
Používajú sa asi najčastejšie. Sadrokartó-
nové podhľady sa upevňujú na zavesené 

nosné konštrukcie. Závesy profilov umož-
ňujú vytvoriť medzeru od 3 cm do via-
cerých metrov.

Dosky zo sadrokartónu  môžu byť zave-
sené na oceľových alebo drevených pro-
filoch. Sadrokartónové podhľady majú
mnoho výhod: rýchla a suchá montáž, ľah-
ká opracovateľnosť, nízka hmotnosť, dob-
ré akustické vlastnosti, vysoká požiarna 
odolnosť, regulácia vlhkosti vo vzduchu, 
tepelná izolácia, estetický vzhľad, možnosť 
kombinácie a výmeny, možnosť vkladania  
systémov na osvetlenie, vetranie a klima-
tizáciu, dlhá životnosť.

Podhľady je možné použiť na akýkoľvek 
strop a možno ich povrchovo upravovať, 
napr. tapetovaním, náterom a pod. Hlad-
ké povrchy odrážajú zvuk, pre zlepšenie 
akustiky sa používajú dierované podhľa-
dy pohlcujúce zvuk. Zlepšenie tepelno-
izolačných vlastností podhľadu je možné 
dosiahnuť vložením minerálnej vlny ako 
izolácie. Požiarnu odolnosť až 30 min. je 
možné docieliť kazetovými podhľadmi len 
s neperforovanými vzormi. 

Podhľady zo sadrokartónu môžu byť rov-
né, tvarované, oblé, profilované alebo ka-

zetové. Sú rozoberateľné, dobre odolávajú 
vlhkosti, môžu byť opatrené farebnými ná-
termi, či poťahom vinylovou fóliou. Názov 
kazeta určuje, že sa vyrábajú v štvorcovom 
prevedení, najčastejšie 60 x 60 cm, 120 x 
60 cm. Sadrokartónové kazetové podhľady  
sú na trhu v širokej škále vzorov, dezénov, 
rozmerov, hrán a povrchov.

Minerálne podhľady
Minerálne podhľady sú tvorené kazetami 
zavesenými na rastri z nosných oceľových 
alebo hliníkových  profilov. Profily dodá-
vané v  rôznych tvaroch, rozmeroch a far-
bách môžu byť viditeľné alebo skryté. Do 
nosného rastra sa vkladajú kazety rôznych 
tvarov a farebných odtieňov. Tieto kaze-
ty sa vyrábajú z lisovaných minerálnych 
vlákien a špeciálnych spojív: ílu a škrobu  
v hrúbkach od  1,5 do 4 cm. Bežná veľkosť 
kazety je 60 x 60 cm, ale je možné získať 
aj iné veľkosti. K výhodám minerálnych 
podhľadov patrí: rýchla a suchá montáž,  
práca čistejšia a jednoduchšia ako so sad-
rokartónom, nízka hmotnosť,  jednodu-
chá demontáž  v prípade potreby,  lepšie 
akustické vlastnosti ako sadrokartónový 
podhľad, vodotesnosť, ohňovzdornosť  
a výhodná cena. Na trhu sú rôzne druhy 
kaziet z minerálnych materiálov, napr. špe-
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ciálne do vlhkého prostredia alebo vysoko 
zvuk pohlcujúce kazety. Výber samotných 
kaziet je možný z veľkého množstva vzo-
rov, farieb a dezénov.

Plastové podhľady
Tvoria ich plastové kazety z lisovanej PVC 
fólie hrúbky iba 1,1 mm. Kazety sa pri-
bíjajú na drevený latový rošt, na ktorý je 
prichytený sololit alebo podobný materiál 
ako podklad. Kazety sú navzájom pospá-
jané alebo sa pribíjajú priamo na drevené 
laty roštu. Spoje sa prekrývajú  krycími 
lištami. Strop možno zatepliť polystyré-
nom alebo iným izolačným materiálom, 
ktorý sa vkladá do dreveného roštu. Kaze-
ty sa vyrábajú so štandardným rozmerom 
50 x 50 cm. K prednostiam plastových 
podhľadov patrí: ľahká montáž, dobré hy-
gienické a požiarne vlastnosti, odolnosť,  
jednoduchá a ľahká údržba, možnosť re-
zania kaziet a otvorov v nich, jednoduchá 
demontáž kvôli výmene kusu, minimálne 
zníženie svetlej výšky miestnosti – 4 cm, 
dlhá životnosť, výhodná cena. Do podhľa-
du sa dajú nainštalovať halogénové svieti-
dlá.  Niektoré typy plastových kaziet sú už 
vopred vybavené nastaviteľnými halogé-
novými svietidlami. Výber je možný zo ši-
rokej škály vzorov, dezénov, farieb a štruk-
túr, prípadne s dekoračnou potlačou alebo 
zrkadlami.

Polystyrénové  podhľady
Kedysi boli veľkou módou najmä v panelá-
kových bytoch, nakoľko opticky vylepšova-

li nerovnosti stropov. Neboli ale práve naj-
vkusnejšie a ani najtrvanlivejšie. Dnešné 
polystyrénové podhľady majú niekoľko 
predností, najmä jednoduchú montáž, 
možnosť farebnej úpravy, ľahkú údržbu, 
imitáciu omietok. Stropné polystyrénové 
kazety sa vyrábajú v rozmere 50 x 50 cm 
a  hrúbke 8 mm.

Napínané podhľady z PVC fólie
Sú to podhľady s novou technológiou, 
kde fólia napr. zrkadlová, je napnutá nad 
celou plochou miestnosti. Konštrukcia 
podhľadu pozostáva z obvodovej pro-
filovanej lišty a pružnej fólie. Podhľad
z napnutej  fólie umožňuje vytvoriť aty-
pický tvar stropu. Nájde uplatnenie aj pri 
atypickom pôdoryse či šikmom strope. 
Podhľady z fólie sa po zameraní vyrobia 
na mieru. Do fólie je možné umiestniť 
akýkoľvek typ svietidla. Vďaka zabudova-
nému transformátoru je možné osvetlenie 
vkladať bez ohľadu na rozvod elektriny. 
K výhodám podhľadov z fólie patrí: malá 
výška konštrukcie podhľadu, nízka hmot-
nosť, jednoduchá inštalácia, rýchla a čistá 
montáž bez vyprázdnenia priestoru, ľahká 
demontáž, odolnosť voči teplu, chladu, 
vlhku, požiaru, pružnosť a tvarová pamäť 
fólie, antistatické vlastnosti, minimálna 
údržba. Pri návrhu dosiahnutia požado-
vaného efektu je výber naozaj rozmanitý 
čo sa týka tvarov, farieb, povrchov, je tu aj 
možnosť dať si fóliu potlačiť podľa želania. 
Originálny strop sa takto stane efektnou 
atraktivitou interiéru.

Akustika priestoru a podhľady
Správna akustika je neoddeliteľnou súčas-
ťou interiéru, prispieva k pohode užíva-
teľov priestoru. Keďže nie je „viditeľná“, 
môže sa na ňu ľahko pozabudnúť. Nevhod-

ná akustika sa neprejaví možno hneď, ale 
až po určitom čase. Pri správnom výbere 
akustickej úpravy treba vziať vždy do úva-
hy, čomu bude daný priestor slúžiť. Akus-
tickými podhľadmi označujeme materiály, 
ktoré znižujú dozvuk alebo upravujú šíre-
nie zvuku v miestnosti. Najčastejšie sa na 
akustické podhľady používajú materiály 
zo stlačenej minerálnej vlny s rôznymi po-
vrchmi.

Izolácia z minerálnych vlákien sa vkladá 
do podhľadov s cieľom dosiahnuť nielen 
požadované akustické, ale aj protipožiarne 
vlastnosti. Špeciálne akustické dosky napr. 
zo sadrokartónu majú okrem výborných 
akustických vlastností aj väčšiu požiarnu 
odolnosť. Akustické podhľady sú na trhu 
v rôznych variantoch dizajnu a akustic-
kých vlastností s jednoduchou montážou 
a dlhou životnosťou.

Záver
Stropné podhľady sú stavebnými prvka-
mi, ktoré v poslednom období zažívajú 
obrovský boom. Stávajú sa okrem svojej 
praktickej stránky aj dekoračnou a dizaj-
novou záležitosťou. Podhľad by mal vždy 
zodpovedať štýlu interiéru, nakoľko ho 
môže skrášliť, ale aj znehodnotiť napr. ne-
vkusným tvarovým či farebným riešením. 
Kritérií pri výbere podhľadu je veľmi veľa, 
všetky druhy podhľadov však musia spĺňať 
náročné kritéria dané normou. Z praktic-
kej stránky je dobré realizáciu zveriť do rúk 
odborníkom a firme so skúsenosťami.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Fakulta architektúry STU,  Bratislava 

Foto: archív autora a redakcie, Osram, TDX
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SVETOVÁ HODPODÁRSKA 
KRÍZA SA BEZPOCHYBY 
DOTKLA VIACERÝCH SFÉR 
SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA. 
JEDNOU Z NICH JE AJ OBLASŤ 
VIAZANIA KOBERCOV. 
V DÔSLEDKU KRÍZY 
STÚPLI CENY  SUROVÝCH 
MATERIÁLOV AKO VLNA ČI 
HODVÁB TAKMER O 100 
PERCENT , ČO SA OKAMŽITE 
ODZRKADLILO V PRUDKOM 
NÁRASTE CIEN RUČNE 
VIAZANÝCH KOBERCOV. 

01

02

Domovom ručne viazaných kober-
cov sú predovšetkým krajiny ako 
Irán, Pakistan, Afghanistan, Tu-

recko, Čína, India či Nepál. Koberce, kto-
rých prekrásne vzory vypovedajú o tom, 
odkiaľ pochádzajú, sú už stáročia ozdobou 
mnohých interiérov. I keď každý z nich je 
odlišný, predsa len ich niečo spája – je to 
vysoká kvalita materiálu, jemné spracova-
nie a hlavne originalita. Exkluzivita týchto 
kobercov spočíva v tom, že každý z nich je 
originál ukrývajúci svoj príbeh. 

Členovia rodiny Honarmand sa už desať-
ročia venujú obchodovaniu s najkvalit-
nejšími perzskými kobercami. Rodinná 
tradícia sa začala pred viac ako 40 rokmi 
v Stuttgarte. Postupom času sa im poda-
rilo vytvoriť unikátnu európsku zbierku 
kobercov,  ktorú priniesli i na Slovensko. 
Tajomstvom  úspechu tejto rodinnej tra-
dície bolo, že sa snažili predávať len naj-
kvalitnejšie koberce za najlepšie ceny. Ich 
víziou bolo, aby si čo najviac ľudí mohlo 
dovoliť vlastniť unikátny kus pochádza-
júci z ďalekého Orientu. Bohužiaľ, hos-
podárska kríza, neustále narastajúce ceny 
kobercov ale i iné okolnosti ich prinútili 
zrušiť svoje podnikanie. Momentálne za-
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tvárajú všetky pobočky vo významných 
európskych metropolách, vrátane tej slo-
venskej. A tak, onedlho bude Bratislava 
chudobnejšia o jednu výnimočnú galériu 
ručne viazaných kobercov.  Pri príležitos-
ti ukončenia svojej obchodnej činnosti 
vyhlásili členovia rodiny Honarmand ob-
rovský likvidačný výpredaj skladových 
zásob. Tie najexkluzívnejšie raritné kusy 
zo starodávnej Perzie či niektoré moderné 
koberce z Nepálu sa predávajú  za ceny niž-
šie než nákupné, až pokým posledný ko-
berec neopustí brány galérie na Vajnorskej 
ceste v Bratislave. Koniec jednej rodinnej 
tradície je však príležitosťou pre všetkých 
priaznivcov a milovníkov ručne viazané-
ho umenia zadovážiť si unikátny koberec, 
ktorý je v súčasnej situácii tou najistejšou 
investíciou. Je to totiž hodnota, ktorá ani 
časom nestráca, ba naopak rastie. Ručne 
viazané koberce už po stáročia reprezen-
tujú nezameniteľné umelecké diela, ktoré 
svojou originalitou dotvárajú mnohé in-
teriéry. Poponáhľajte sa aj vy do tejto ex-
kluzívnej galérie, kým sa jej dvere natrvalo 
nezatvoria. Teraz alebo nikdy ! 

Reko

Foto: Galéria kobercov

01 Ghom Royal Exklusiv, Irán : 150x100 cm, 
1 200 000 uzlíkov/m2. Unikát, hodváb na 
hodvábe, kráľovský lovecký motív. 
Pôvodná cena : 17.599,- €. 
Cena teraz : 5.199,- €. 
Obrázok poskytla : Galéria kobercov, s.r.o.

02 Isfahan Royal Exklusiv, Irán : 230x150 cm, 
krková vlna na hodvábe. Exkluzívna rodinná 
práca. Hustota cca 1 000 000 uzlíkov/m2. 
Pôvodná cena : 19.499,- €. 
Cena teraz : 5.499,- €. 
Obrázok poskytla : Galéria kobercov, s.r.o.

03 Kazak Royal, Pakistan : 300x200 cm, krko-
vá vlna, 100% prírodné farby. Starý kaukazský 
design. 
Pôvodná cena : 7.599,- €. 
Cena teraz : 1.999,- €. 
Obrázok poskytla : Galéria kobercov, s.r.o.

04 Tabriz Royal Exklusiv, Irán : 250x250 cm, 
krková vlna kombinovaná s hodvábom. 
Exkluzívna rodinná práca, 50 rokov starý kus. 
Koberec bol podľa perzskej tradície urče-
ný ako svadobný dar. Hustota cca 50 000 
uzlíkov/m2. 
Pôvodná cena : 22.999,- €. 
Cena teraz : 6.299,- €. 
Obrázok poskytla : Galéria kobercov, s.r.o.

05 Buchara Exklusiv, Pakistan : 240x170 cm,
krková vlna kombinovaná s hodvábom. 
Zatvorený kazetový design. 
Pôvodná cena : 3.999,- €. 
Cena teraz : 999,- €. 
Obrázok poskytla : Galéria kobercov, s.r.o.
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To, čo už dlhšie robí počítače, tablety 
PC a smartfóny zábavné a mimori-
adne ľahké na používanie, si teraz 

našlo cestu aj k telefónom pre pevnú sieť. 
Vďaka dotykovej obrazovke umožňuje 
telefón Gigaset SL910 neporovnateľ-
ne pohodlnejšie posúvanie v položkách, 
zoznamoch hovorov a vytáčanie pomocou 
prsta. Prvý plne dotykový telefón sa môže 
pochváliť aj vynikajúcim rozlíšením, otáča-
ním používateľského rozhrania, zobraze-
ním fotografie volajúceho a prezentáciami 
v pohotovostnom režime, ktoré z neho ro-
bia skutočnú špičku. Vďaka vysoko lesklé-

mu rámu z pravého lešteného kovu, krytu 
batérie klavírnej čiernej farby a chrómova-
nej nabíjacej stanici je tento elegantný tele-
fón ideálny pre ľudí s vycibreným vkusom 
pre dizajn. Tento nový prémiový telefón 
si získal aj porotu súťaže red dot design 
award, ktorá mu udelila svoju cenu.
Používateľské rozhranie telefónu Gigaset 
umožňuje majiteľom nakonfigurovať si 
vlastné osobné preferencie. Veľmi jedno-
ducho a intuitívne si napríklad možno 
zostaviť obsah zobrazovaný na obrazovke 
v pohotovostnom režime: kalendár, ana-
lógové hodiny, najdôležitejšie kontakty 

s fotografiou, špeciálne funkcie ako detská 
vysielačka, zoznam volajúcich – na úvod-
nú obrazovku je možné premiestniť všetko 
pomocou prsta. Vďaka vyzváňaniam špe-
ciálne optimalizovaným pre domácnosť 
a funkcii Picture Clip, ktorá zobrazuje fo-
tografiu volajúceho, sa používatelia budú 
tešiť na zdvihnutie telefónu.
Telefonujúca osoba po vytvorení hovoru 
vidí ikony kontextových funkcií pre tele-
fonovanie handsfree, podržanie hovorov, 
nastavenie hlasitosti alebo stlmenie mik-
rofónu a má rýchly prístup k telefónnemu 
zoznamu.
Absolútna brilantnosť farebného displeja 
s rozmermi 6,8 cm x 4,5 cm sa prejavuje 
najmä vtedy, keď sú na ňom zobrazené 
fotografie. Adresár má kapacitu až na 500 
položiek vo formáte vCard, každú s ôsmi-
mi číslami. Podľa želania je možné ku kaž-
dému kontaktu priradiť fotografiu, ktorá 
sa zobrazí hneď, ako daná osoba zavolá.

www.gigaset.com/sk

Prvý plne dotykový 
telefón pre 
domácnosť 
- Gigaset SL910 spája 
prvotriednu technoló-
giu s dizajnom
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Prvý plne dotykový 
telefón pre 
domácnosť 
- Gigaset SL910 spája 
prvotriednu technoló-
giu s dizajnom
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Využívajú sa v domácnostiach, kan-
celáriách, ale tiež na vonkajšie 
osvetlenie budov či verejných ko-

munikácií. LED-ky poskytujú nielen efek-
tívnejšiu alternatívu klasických svetelných 
zdrojov, ale sú aj viac ekologické, neobsa-
hujú škodlivé látky, ktoré by zaťažovali ži-
votné prostredie alebo ohrozovali zdravie 
človeka.

Hlavnou výhodou svetelných LED techno-
lógií oproti klasickým svetelným zdrojom 
je ich efektivita. LED-ky ušetria až do 90 % 
elektrickej energie. A kým klasické žiarov-
ky premenia na svetlo iba 6 % elektrickej 
energie a zvyšok spotrebujú na produkciu 
tepla, LED svetelné zdroje produkujú pri-
bližne 100 lúmenov na jeden watt a iba 
malú časť energie premieňajú na teplo. 
Okrem toho LED zdroje majú extrémne 
dlhú životnosť, od 25 do 50-tisíc hodín. 
V porovnaní s klasickými žiarovkami, kto-
ré majú životnosť od 1000 do 2000 hodín, 

Efektívne a ekologické 

LED osvetlenie
KÝM EŠTE DONEDÁVNA 
PREDSTAVOVALI LED 
TECHNOLÓGIE „HUDBU 
BUDÚCNOSTI“, DNES 
ICH MÔŽEME PRÁVOM 
POVAŽOVAŤ ZA VIAC AKO 
PLNOHODNOTNÚ NÁHRADU 
TRADIČNÝCH SVETELNÝCH 
ZDROJOV. VÝVOJ POKROČIL 
NATOĽKO, ŽE SA DAJÚ 
POUŽIŤ AJ TAM, KDE TO 
DOTERAZ NEBOLO MOŽNÉ. 
SVOJE MIESTO SI NAŠLI TAK 
V OSVETLENÍ INTERIÉROV,  
AKO AJ EXTERIÉROV. 

„LED TECHNOLÓGIE ZAZNAMENALI 
V POSLEDNÝCH ROKOCH OBROVSKÝ  ROZVOJ“



75

môžu vydržať až 50-násobne dlhšie. Pri 
výhodách LED svietidiel vyniká aj spoľah-
livosť a odolnosť proti nárazom či otrasom 
pri manipulácii, okamžité rozsvietenie, 
neobmedzený počet spínacích cyklov 
a možnosť plnohodnotného stlmovania. 
Navyše LED svietidlá dodávajú interiéru 
zaujímavý moderný dizajn a atmosféru, 
kvalitným podaním farieb svetla dajú vy-
niknúť priestoru.  

LED-ky, ktoré dokážu osvetliť 
celú domácnosť
Zásluhou rýchleho vývoja LED technológií 
môžeme dnes tento typ osvetlenia použiť 
na plnohodnotné osvetlenie interiéru. 
Problémom prvých LED svetiel bol ich níz-
ky výkon, ktorý ich predurčoval na úlohu 
vedľajšieho alebo dekoračného osvetlenia. 
Nárast merného výkonu LED diód prevy-
šujúci hodnotu 100 lúmenov na 1 watt ich 
však posunul do pozície reálnej alternatívy 
nielen halogénových svetelných zdrojov, 
ale tiež kompaktných žiariviek. Navyše 
LED svetlá ich okrem životnosti prekoná-
vajú aj minimálnym zahrievaním, čo rozši-
ruje možnosti ich umiestnenia v interiéri. 

Diódové svietidlá 
Ponuka týchto svetiel sa neustále rozširu-
je. Významnú úlohu tu zohrávajú bodové 
svetla LEDvance typu Downlight. Rad 
LEDvance Downlight ponúka LED diódo-
vé svietidlá s jednoduchou montážou, kto-
ré možno zabudovať do stropu a v prípade 
menších modelov aj do malých priestorov, 
ako sú napríklad skrine alebo police. Jed-
notlivé modely nahrádzajú podhľadové 
„downlight“ svietidlá osadené halogéno-
vými žiarovkami alebo kompaktnými žia-
rivkami. Výsledkom kombinácie svetelnej 
a energetickej účinnosti a dlhej životnosti 
je tak rýchla návratnosť investície.  

Do priestorov, ktoré si vyžadujú vysokú 
intenzitu osvetlenia, sú určené výkonné 
a zároveň energeticky úsporné modely 
LEDvance Downlight L a XL. Svietidlá bez 
problémov osvetlia veľké vstupné haly ale-
bo priestrannejšie izby. Vhodné sú aj ako 
osvetlenie hotelov či obchodov. Model 
Downlight L nahrádza 18 W alebo 26 W 
kompaktné žiarivky a tiež je vhodnou ná-
hradou najrôznejších 75 W halogénových 
svietidiel s vysokými nárokmi na intenzitu 

LED-KY UŠETRIA AŽ DO 90 % ELEKTRICKEJ ENERGIE svetla. Model XL nahrádza dve 18 W alebo 
25 W svietidlá typu „downlight“ osadené 
kompaktnou žiarivkou. 

Na osvetlenie menších priestorov je určený 
model LEDvance Downlight M, ktorý na-
hrádza 50 W halogénové žiarovky. Svojím 
zhotovením umožňuje stropnú montáž. 
K dispozícii sú dve verzie s uhlom svetla 
12 alebo 36 stupňov. Predstavujú pritom 
mimoriadne ekologicky šetrný spôsob bo-
dového osvetlenia.

Do skríň, šatníkov, či na osvetlenie políc 
je vhodný model LEDvance Downlight 
S, ktorý produkuje podstatne menej tep-
la ako halogénové ekvivalenty a ponúka 
tak oveľa širšie možnosti využitia. Vďaka 
kompaktnému zhotoveniu a inštalačnej 
hĺbke iba 13 mm ho možno zabudovať do 
všetkých typov nábytku.

Svetelné pásy, ktoré dodajú in-
teriéru atraktívny a moderný di-
zajn
Downlight alebo podhľadové svietenie nie 
je jediné, kde našli LED technológie uplat-
nenie. Zaujímavým riešením osvetlenia je 
využitie svetelných pásov a rámov, ktoré 
umožňujú produkty radu LINEARlight- 
DRAGON. Tento flexibilný systém je ur-
čený na rôzne spôsoby osvetľovania inte-
riéru, či už na všeobecné, pracovné alebo 
dekoračné osvetlenie s možnosťou veľko-
plošného svietenia. Medzi produkty radu 
LINEARlight-DRAGON patrí aj tenký 
Slim vhodný na osvetlenie vitrín, regálov 
či nábytku alebo ako nepriame osvetlenie 
menších architektonických prvkov.  

Na vytvorenie intenzívnych farebných 
efektov a nezvyčajnej atmosféry je v po-
nuke svetelný pás LINEARlight-DRAGON 
Colormix. Osemnásť silných LED diód na 
úzkej a plochej základnej doske sa hodí 
predovšetkým do vstavaných svietidiel 
alebo na nepriame osvetlenie architekto-
nických prvkov. 
    
Reko

Foto: Osram
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Nový spôsob 
počúvania hudby
ZÁZRAČNÚ LAMPU SME DOPO-
SIAĽ POZNALI LEN Z ROZPRÁVOK 
O ALADÍNOVI. VERTE ALEBO NIE, 
ZÁZRAČNÁ LAMPA SKUTOČNE 
EXISTUJE! LUMINOR, TAK SA VOLÁ, 
SPLNÍ PRIANIA NIELEN TOMU NAJ-
NÁROČNEJŠIEMU MILOVNÍKOVI 
OSVETLENIA, ALE AJ HUDOBNÍKOVI 
A VĎAKA SVOJMU DÔMYSELNÉMU 
POUŽITIU SA ZAPÁČI AJ KAŽDÉMU 
INTERIÉROVÉMU DIZAJNÉROVI.

počúvania hudby
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Nový zvukový a svetelný bez-
drôtový systém Scott Luminor 
predstavuje prelomovú inováciu 

a jednoduchší spôsob počúvania hudby 
v domácnosti.

Pokiaľ ste milovníkom hudby, alebo len ne-
máte radi ticho v byte, s touto technologic-
kou novinkou si prídete na svoje! S Lumi-
norom môžete počúvať hudbu kdekoľvek. 
V obývačke pri dobrej knihe, v kuchyni pri 
varení, hoci aj v sprche a to aj bez toho, aby 
ste museli zakaždým zvyšovať či znižovať 
hlasitosť. Okrem toho Luminor poskytuje 
niekoľko druhov svetelných nastavení, čo 
pre vás a pre vašich priateľov zabezpečí 
nezabudnuteľný zážitok z domácej oslavy 
či príjemnej párty.

Celý zvukovo – svetelný systém pozostáva 
len z troch častí: z dokovacej stanice, žia-
rovky a klasického reproduktoru.

Dokovacia stanica je vybavená viacerými 
vstupmi, to znamená, že hudbu do nej do-
stanete cez i Pod/ i Phone, SD alebo MMC 
kartu či USB a linkovým vstupom.

Prevratom v zostave je práve špeciálna „re-
prožiarovka“, žiarovka, ktorá nie len svie-
ti, ale aj prehráva hudbu! Stačí ju vymeniť 
namiesto klasickej žiarovky v ktorejkoľvek 
lampe a o zábavu, vysokokvalitný zvuk 
a dizajn máte postarané. O svetlo a rôzne 
nastaviteľné svetelné efekty sa postará 85 
bielych LED svetiel umiestnených po okra-
ji žiarovky. Vašu obľúbenú hudbu prehrá 
reproduktor zabudovaný uprostred.

Ak si atmosféru zamilujete natoľko, že 
ju budete chcieť mať skutočne v celom 
dome, môžete si systém rozšíriť o ďalších 
8 hudobných žiaroviek. Ako to funguje? 
Jednoducho vyšraubujte klasické žiarov-
ky v ostatných svietidlách a nainštalujte 
žiarovky Scott Luminor. Keď bezdrôtový 
systém zaregistruje druhý reproduktor 
s LED lampou, zvuk sa automaticky pre-
pne na stereo.

Tretí diel systému, klasický reproduktor, 
bezdrôtový subwoofer SBX 10, prináša 
dodatočné silné basy, čím sa táto súprava 
mení na kompletný audio systém.

Reko

Foto: LC Trading
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To, ako „čierna“ technika prenikla do 
nášho života a ako málo si vieme 
život predstaviť bez hudby, obrazu, 

asi najlepšie dokumentuje fakt, že centrum 
zábavy (obraz, zvuk) už nebýva umiestne-
né len v obývacej izbe. Pravda, práve tu 
je jeho „sídlo“, ale svoje úlohy – prinášať 
hudbu, fotky, filmy, informácie a zábavu 
– delegoval aj na iné miestnosti v byte. 
Už takmer v každej domácnosti sa menší 
televízny prijímač nachádza aj v kuchyni, 
alebo v spálni, či v detskej izbe. Varenie si 

Zábava a relax
s čiernou technikou

bez rádia, domáceho systému, ktorý má 
okrem rádia integrovaný aj vstup na CD či 
USB, ani nevieme predstaviť. V pracovni 
a zväčša aj v detskej izbe, ak máme doma 
adolescentov, nechýba počítač. A to sme sa 
ešte vôbec nevenovali digitálnym kame-
rám, fotoaparátom, mp3 prehrávačom... 
Máloktorá domácnosť aspoň jedným z nich 
nedisponuje, aby s nimi mohla vyrážať za 
zážitkami z interiéru svojho domova.

Čierna je zväčša naozaj čierna
Pod pojmom „čierna“ technika rozumieme 
vyššie uvedené zariadenia, ktoré sa nám 
starajú o zábavu, alebo ju sprostredkujú, 

PO HODINÁCH STRÁVENÝCH 
V PRÁCI RADI SPOČINIEME V 
KRESLE, OPROTI TELEVÍZNE-
MU PRIJÍMAČU, ALEBO SI S 
OBĽUBOU ZAPNEME HI-FI, ABY 
SME SI VYPOČULI NAŠU TOP 
SKLADBU. TAKZVANÁ „ČIERNA 
TECHNIKA“ MÁ V NAŠOM ŽI-
VOTE SVOJE MIESTO. A EXPAN-
DUJE.
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Orava LT-1082 3D A63B: zažite 
filmy ako hlavný hrdina
Pozeranie 3D obrazu už nie je len doménou 
zábavných centier a multiplexov. 3D televí-
zory sa dostávajú aj do našich domácnos-
tí a stávajú sa cenovo dostupnejšími pre 
všetkých. Aj značka Orava prináša fanúši-
kom 3D filmového zážitku novinku, prvú 
tohto druhu vo svojom sortimente. 3D te-

či zachycujú. Vlajkovou loďou sú pravde-
podobne televízne prijímače. LCD, LED 
a najnovšie aj 3D televízory, o tom, čo to 
je, už vie už aj slovenský spotrebiteľ. Ak 
ich ešte doma nemá, iste po nich túži. Kla-
sické televízory, zväčša tie, čo sme pred 
kúpou týchto techno noviniek vlastnili, 
sa dostávajú na chatu, kde ešte dokončia 
svoju púť, kým sa nedostanú do televízne-
ho „neba“. Ak sa chystáme kúpiť televízor, 
najprv pravdepodobne riešime dilemu, či 
sa rozhodnúť pre LCD alebo LED televí-
zor. Každopádne by mal mať integrovaný 
DVB-T tuner pre možnosť prijímať televíz-
ne programy aj v digitálnom signáli. HD 
ready či Full HD zaručia zas obraz v tej na-
jlepšej kvalite. Potom sa nám začne mihať 
zrak od prekvapenia, aké skvosty pre nás 
pripravili výrobcovia a rôzne značky. Keď-
že ceny týchto TV prijímačov za posledné 
dva roky poklesli, bude to aj jediná vec, 
pri ktorej sa nám trochu zahmlí pohľad. 
Jednoducho, bude pomerne ťažké sa roz-
hodnúť. Výber je naozaj veľký. „Funkcie sú 
dnes už takmer štandardné pri všetkých 
televíznych prijímačoch“, hovorí Mário 
Praslička za značku Orava. „Mali by sme 
si však všímať hlavne rozlíšenie panela, 
kontrast a odozvu. Neposledným fakto-
rom je cena, ktorá je napríklad pri našich 
televízoroch veľmi priaznivá v pomere 
k ich kvalite. Pre mnohých ľudí je dôležitá aj 
veľkosť uhlopriečky a samozrejme dizajn.“ 
V dizajne jednoznačne vyhráva elegantná 
klavírna čierna. Štýlovými sú aj oživenia, 
napr. v podobe bielej či striebornej linky 
pozdĺž rámu obrazovky, ktorá televízoru 
ešte pridá na elegancii.

Na stene aj na stolíku
Aj dnes si ešte mnohí ľudia v obývacej izbe 
radi zavesia televízny prijímač na stenu. 
Vyzerá to trendovo. Vždy je však potreb-
né zohľadniť nosnosť steny a váhu TV 
prijímača. Jeho položenie na stolíky pod 
TV, ktoré mnohí výrobcovia televízorov 
majú takisto vo svojej ponuke, sa ukazuje 
ako tradičné, ale predsa len praktickejšie 
riešenie. TV prijímače Orava štandardne 
disponujú podstavcami. Kto sa predsa len 
rozhodne pre zavesenie na stenu, môže si 
závesný panel k televízoru dokúpiť.

Dôležitá je kompatibilita 
a konektivita
V poslednom čase sú, zdá sa, na ústupe 
playstation, keďže hrať hry môžeme aj na 

počítači. Ak si ho prepojíme s televízorom, 
o zábavu je pre deti aj hravých otcov po-
starané. „Domáce systémy sa v súčasnosti 
tiež predávajú menej“, dopĺňa Mário Pras-
lička. „Pri DVD prehrávačoch sa do popre-
dia tlačia tie, ktoré sú schopné prehrávať 
záznam v HD kvalite, resp. majú schop-
nosť upscallingovať obraz (zvýšiť jeho 
kvalitu).“ Čo sa príkonu týka, ľudia majú 
skôr tendenciu vyberať si produkty s jeho 
nižšími hodnotami (na rozdiel od „bielej“ 
techniky, kde je to presne naopak), pomá-
ha to šetriť energiu. Pri audio zariadeniach 
by sme mali zohľadňovať hudobný výkon 
a možnosť prepojenia s inými zariadenia-
mi. „Práve konektivita je pri čiernej tech-
nike rozhodujúci faktor“, vysvetľuje Mário 
Praslička. Prepojiť sa dá, napríklad v obý-
vacej izbe, kde domáce centrum zábavy 
sídli, v podstate všetko. Najnovší spôsob 
prepojenia je cez HDMI rozhranie. Najbež-
nejšie je prepojenie televízneho prijímača 
s DVD alebo satelitným prijímačom. Mo-
derné televízory majú bežne montovaný 
vstup pre počítač. Na televízoroch už ne-
chýba ani USB vstup. Ak si na televízor na-
pojíte kameru či fotoaparát, jednoducho si 
pozriete fotky či video sekvencie natočené 
pred pár minútami. USB vstup je už sa-
mozrejmosťou aj pri DVD prehrávačoch či 
DVD rekordéroch. Pri výbere toho vášho 
„kolieska“ v súkolesí domácej zábavy si 
teda veľmi dobre pozrite, koľko a akých 
vstupov a výstupov produkt ponúka.

levízor Orava LT-1082 3D A63B „sype“ na 
divákov fascinujúci obraz v 3 rozmeroch 
z obrazovky so 108 cm uhlopriečkou a vo 
Full HD rozlíšení, vďaka čomu si svojich 
obľúbených filmových hrdinov vychutná-
te priestorovo naozaj v každom detaile. 
16,7 mil. farieb na TFT LCD obrazovke 
a technológia Pixellence vám poskytne ne-
uveriteľne realistický zážitok z pozerania, 
akoby ste boli uprostred deja a videli všet-
ko naživo a na vlastné oči. Práve tretí roz-
mer obrazu – priestorová hĺbka, vás doslo-
va „vcucne“ do deja, až zabudnete na svet 
okolo. Nielen obraz, ale aj zvuk vás očarí, 
a to vďaka technológii SRS trusurround, 
ktorou televízor disponuje. Napínavý prí-
beh z detektívky, adrenalínové naháňačky 
v akčnom filme, zábavné skeče z komédií 
či mysteriózne dobrodružstvá vás pohltia 
obrazom aj zvukom, až budete mať pocit, 
že ste reálne v deji ako hlavný hrdina. Po-
zvite k vám do obývačky super hrdinov, 
veselých „típkov“, rozprávkové bytosti či 
mimozemšťanov, dovoľte im vystúpiť z te-
levízora a vtiahnuť vás do magického sveta 
príbehov. Ak vás pozeranie 3D filmov omr-
zí, televízor si poľahky prepnete do klasic-
kého 2D módu na LCD obrazovke v HD 
alebo Full HD rozlíšení.3D televízor Orava 
LT-1082 3D A63B disponuje vstupom aj 
pre počítač, 2 USB vstupmi, zabudovaným 
DVB-T tunerom pre digitálne vysielanie, 
1 000-stránkovým teletextom či rodičov-
ským zámkom. Kúpite ho v značkových 
predajniach Orava alebo v e-shope www.
orava.eu za necelých 600 €. Samozrejmos-
ťou sú v balení 4 kusy pasívnych polarizo-
vaných okuliarov, s ktorými je potrebné 3D 
filmové zážitky pozerať. Oproti aktívnym 
okuliarom na 3D obraz majú tú výhodu, že 
nemusia byť napájané z batérií, a teda sú 
ľahšie a komfortnejšie na nosenie.

Simona Klérková 

v spolupráci so značkou Orava 

Foto: Orava  
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To, ako „čierna“ technika prenikla do 
nášho života a ako málo si vieme 
život predstaviť bez hudby, obrazu, 

asi najlepšie dokumentuje fakt, že centrum 
zábavy (obraz, zvuk) už nebýva umiestne-
né len v obývacej izbe. Pravda, práve tu 
je jeho „sídlo“, ale svoje úlohy – prinášať 
hudbu, fotky, filmy, informácie a zábavu 
– delegoval aj na iné miestnosti v byte. 
Už takmer v každej domácnosti sa menší 
televízny prijímač nachádza aj v kuchyni, 
alebo v spálni, či v detskej izbe. Varenie si 

Zábava a relax
s čiernou technikou

bez rádia, domáceho systému, ktorý má 
okrem rádia integrovaný aj vstup na CD či 
USB, ani nevieme predstaviť. V pracovni 
a zväčša aj v detskej izbe, ak máme doma 
adolescentov, nechýba počítač. A to sme sa 
ešte vôbec nevenovali digitálnym kame-
rám, fotoaparátom, mp3 prehrávačom... 
Máloktorá domácnosť aspoň jedným z nich 
nedisponuje, aby s nimi mohla vyrážať za 
zážitkami z interiéru svojho domova.

Čierna je zväčša naozaj čierna
Pod pojmom „čierna“ technika rozumieme 
vyššie uvedené zariadenia, ktoré sa nám 
starajú o zábavu, alebo ju sprostredkujú, 

PO HODINÁCH STRÁVENÝCH 
V PRÁCI RADI SPOČINIEME V 
KRESLE, OPROTI TELEVÍZNE-
MU PRIJÍMAČU, ALEBO SI S 
OBĽUBOU ZAPNEME HI-FI, ABY 
SME SI VYPOČULI NAŠU TOP 
SKLADBU. TAKZVANÁ „ČIERNA 
TECHNIKA“ MÁ V NAŠOM ŽI-
VOTE SVOJE MIESTO. A EXPAN-
DUJE.
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Orava LT-1082 3D A63B: zažite 
filmy ako hlavný hrdina
Pozeranie 3D obrazu už nie je len doménou 
zábavných centier a multiplexov. 3D televí-
zory sa dostávajú aj do našich domácnos-
tí a stávajú sa cenovo dostupnejšími pre 
všetkých. Aj značka Orava prináša fanúši-
kom 3D filmového zážitku novinku, prvú 
tohto druhu vo svojom sortimente. 3D te-

či zachycujú. Vlajkovou loďou sú pravde-
podobne televízne prijímače. LCD, LED 
a najnovšie aj 3D televízory, o tom, čo to 
je, už vie už aj slovenský spotrebiteľ. Ak 
ich ešte doma nemá, iste po nich túži. Kla-
sické televízory, zväčša tie, čo sme pred 
kúpou týchto techno noviniek vlastnili, 
sa dostávajú na chatu, kde ešte dokončia 
svoju púť, kým sa nedostanú do televízne-
ho „neba“. Ak sa chystáme kúpiť televízor, 
najprv pravdepodobne riešime dilemu, či 
sa rozhodnúť pre LCD alebo LED televí-
zor. Každopádne by mal mať integrovaný 
DVB-T tuner pre možnosť prijímať televíz-
ne programy aj v digitálnom signáli. HD 
ready či Full HD zaručia zas obraz v tej na-
jlepšej kvalite. Potom sa nám začne mihať 
zrak od prekvapenia, aké skvosty pre nás 
pripravili výrobcovia a rôzne značky. Keď-
že ceny týchto TV prijímačov za posledné 
dva roky poklesli, bude to aj jediná vec, 
pri ktorej sa nám trochu zahmlí pohľad. 
Jednoducho, bude pomerne ťažké sa roz-
hodnúť. Výber je naozaj veľký. „Funkcie sú 
dnes už takmer štandardné pri všetkých 
televíznych prijímačoch“, hovorí Mário 
Praslička za značku Orava. „Mali by sme 
si však všímať hlavne rozlíšenie panela, 
kontrast a odozvu. Neposledným fakto-
rom je cena, ktorá je napríklad pri našich 
televízoroch veľmi priaznivá v pomere 
k ich kvalite. Pre mnohých ľudí je dôležitá aj 
veľkosť uhlopriečky a samozrejme dizajn.“ 
V dizajne jednoznačne vyhráva elegantná 
klavírna čierna. Štýlovými sú aj oživenia, 
napr. v podobe bielej či striebornej linky 
pozdĺž rámu obrazovky, ktorá televízoru 
ešte pridá na elegancii.

Na stene aj na stolíku
Aj dnes si ešte mnohí ľudia v obývacej izbe 
radi zavesia televízny prijímač na stenu. 
Vyzerá to trendovo. Vždy je však potreb-
né zohľadniť nosnosť steny a váhu TV 
prijímača. Jeho položenie na stolíky pod 
TV, ktoré mnohí výrobcovia televízorov 
majú takisto vo svojej ponuke, sa ukazuje 
ako tradičné, ale predsa len praktickejšie 
riešenie. TV prijímače Orava štandardne 
disponujú podstavcami. Kto sa predsa len 
rozhodne pre zavesenie na stenu, môže si 
závesný panel k televízoru dokúpiť.

Dôležitá je kompatibilita 
a konektivita
V poslednom čase sú, zdá sa, na ústupe 
playstation, keďže hrať hry môžeme aj na 

počítači. Ak si ho prepojíme s televízorom, 
o zábavu je pre deti aj hravých otcov po-
starané. „Domáce systémy sa v súčasnosti 
tiež predávajú menej“, dopĺňa Mário Pras-
lička. „Pri DVD prehrávačoch sa do popre-
dia tlačia tie, ktoré sú schopné prehrávať 
záznam v HD kvalite, resp. majú schop-
nosť upscallingovať obraz (zvýšiť jeho 
kvalitu).“ Čo sa príkonu týka, ľudia majú 
skôr tendenciu vyberať si produkty s jeho 
nižšími hodnotami (na rozdiel od „bielej“ 
techniky, kde je to presne naopak), pomá-
ha to šetriť energiu. Pri audio zariadeniach 
by sme mali zohľadňovať hudobný výkon 
a možnosť prepojenia s inými zariadenia-
mi. „Práve konektivita je pri čiernej tech-
nike rozhodujúci faktor“, vysvetľuje Mário 
Praslička. Prepojiť sa dá, napríklad v obý-
vacej izbe, kde domáce centrum zábavy 
sídli, v podstate všetko. Najnovší spôsob 
prepojenia je cez HDMI rozhranie. Najbež-
nejšie je prepojenie televízneho prijímača 
s DVD alebo satelitným prijímačom. Mo-
derné televízory majú bežne montovaný 
vstup pre počítač. Na televízoroch už ne-
chýba ani USB vstup. Ak si na televízor na-
pojíte kameru či fotoaparát, jednoducho si 
pozriete fotky či video sekvencie natočené 
pred pár minútami. USB vstup je už sa-
mozrejmosťou aj pri DVD prehrávačoch či 
DVD rekordéroch. Pri výbere toho vášho 
„kolieska“ v súkolesí domácej zábavy si 
teda veľmi dobre pozrite, koľko a akých 
vstupov a výstupov produkt ponúka.

levízor Orava LT-1082 3D A63B „sype“ na 
divákov fascinujúci obraz v 3 rozmeroch 
z obrazovky so 108 cm uhlopriečkou a vo 
Full HD rozlíšení, vďaka čomu si svojich 
obľúbených filmových hrdinov vychutná-
te priestorovo naozaj v každom detaile. 
16,7 mil. farieb na TFT LCD obrazovke 
a technológia Pixellence vám poskytne ne-
uveriteľne realistický zážitok z pozerania, 
akoby ste boli uprostred deja a videli všet-
ko naživo a na vlastné oči. Práve tretí roz-
mer obrazu – priestorová hĺbka, vás doslo-
va „vcucne“ do deja, až zabudnete na svet 
okolo. Nielen obraz, ale aj zvuk vás očarí, 
a to vďaka technológii SRS trusurround, 
ktorou televízor disponuje. Napínavý prí-
beh z detektívky, adrenalínové naháňačky 
v akčnom filme, zábavné skeče z komédií 
či mysteriózne dobrodružstvá vás pohltia 
obrazom aj zvukom, až budete mať pocit, 
že ste reálne v deji ako hlavný hrdina. Po-
zvite k vám do obývačky super hrdinov, 
veselých „típkov“, rozprávkové bytosti či 
mimozemšťanov, dovoľte im vystúpiť z te-
levízora a vtiahnuť vás do magického sveta 
príbehov. Ak vás pozeranie 3D filmov omr-
zí, televízor si poľahky prepnete do klasic-
kého 2D módu na LCD obrazovke v HD 
alebo Full HD rozlíšení.3D televízor Orava 
LT-1082 3D A63B disponuje vstupom aj 
pre počítač, 2 USB vstupmi, zabudovaným 
DVB-T tunerom pre digitálne vysielanie, 
1 000-stránkovým teletextom či rodičov-
ským zámkom. Kúpite ho v značkových 
predajniach Orava alebo v e-shope www.
orava.eu za necelých 600 €. Samozrejmos-
ťou sú v balení 4 kusy pasívnych polarizo-
vaných okuliarov, s ktorými je potrebné 3D 
filmové zážitky pozerať. Oproti aktívnym 
okuliarom na 3D obraz majú tú výhodu, že 
nemusia byť napájané z batérií, a teda sú 
ľahšie a komfortnejšie na nosenie.

Simona Klérková 

v spolupráci so značkou Orava 

Foto: Orava  



Zažite silu zvuku

Notebooky novej ASUS N  série sú novo prepracované, vybavené novými procesormi druhej 
generácie a exkluzívnou zvukovou technológiou SonicMaster. Vďaka špeciálnej konštrukcii 
reproduktorov a veľkým ozvučným komorám bude zvuk pripomínať prenos veľkých hi-fi 
zostáv – zabudnite na slabý chrapľavý hlások ostatných notebookov. Špeciálne vylepšené 
u nových modelov  ASUS N série sú hlavne vokály a kmitočty, ktoré sú teraz nebývalo 
živé a znelé. SonicMaster vás jednoducho vtiahne do centra diania bez ohľadu na to, či 
počúvate hudbu, hráte hry alebo iba telefonujete. Nový kúsok v sérii N možno považovať za 
skutočne revolučnú novinku v oblasti multimediálnych notebookov. Jednoduchý, no pritom 
veľmi vkusný dizajn z dielne mnohokrát oceneného Davida Lewisa je len začiatok. ASUS 
SonicMaster Technology úspešne pokračuje v spolupráci s renomovaným výrobcom 
zvukovej techniky Bang&Olufsen ICEpower®, čoho výsledkom je nový, neopakovateľný 
zvuk. Reproduktory SonicMaster s priemerom 32 mm v kombinácii s exkluzívnym 
patentovaným subwooferom ASUS SonicMaster navrhnutým laboratóriom Sensitivity & 
Engineering prinášajú na trh skutočne krištáľovo čistý a dokonalý zvuk. 

www.asus.sk
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Aby boli potraviny 
skutočne čerstvé...

To najlepšie z technológie konzervácie potravín prináša do kuchyne Fagor. Na trh ako 
prvý uvádzajú novinku – chladničku s vákuovačkou Vac Packer FFK6845VX, vďaka ktorej 
budú potraviny v chladničke vždy čerstvé a zdravé. Vákuované potraviny totiž v chladničke 
vydržia 3 až 5-krát dlhšie. Princíp vákuovania je založený na jednoduchom odsatí vzduchu zo 
špeciálneho vrecka na potraviny a jeho uzatvorení zvarom. 

Vákuovačka je zabudovaná priamo v chladničke, ako elegantná stredná zásuvka, a je 
kompatibilná s akýmkoľvek vreckom určeným na vákuovanie. Samozrejmosťou je technológia 
No Frost, špeciálna zásuvka Multifresh vhodná na dlhodobejšie uskladnenie mäsa 
alebo rýb a Bio Filter, ktorý čistí vnútorné prostredie chladničky. Oceníte aj automatické 
zatváranie dvierok a milovníci čistoty aj ochranu proti odtlačkom prstov. Novinka Vac Packer 
FFK6845VX od Fagoru navyše šetrí energiu – nachádza sa v energetickej triede A+.

www.fagor.com

Biele spálne sú „in“

Značkové matrace a rošty pre dospelých, deti, alergikov, seniorov, vysoké 
váhové kategórie, široká ponuka postelí a spální v prírodnom prevedení, 
vankúše a prikrývky - to všetko nájdete v predajni JMP.

Pokiaľ ide o farebné prevedenie spální, v poslednej dobe sa opäť zvýšil 
dopyt zákazníkov po bielych spálňach. Trendové sú jednak štýlové spálne 
v modernejšom poňatí, ale predovšetkým jednoduché, nadčasové a 
zároveň dizajnovo kvalitné lôžka. Biela posteľ alebo celá spálňa najlepšie 
vynikne vo farebnom interiéri alebo v kombinácii s farebnými doplnkami. 
Takže, ak máte radi výrazné farby, kúpte si bielu spálňu a môžete začať 
kombinovať!

Na obrázku: jesenná novinka - spálňa Aspena (prevedenie buk) v bielom 
prevedení. Kompletnú ponuku nájdete na uvedenej webstránke.

www.spalne.sk
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Energeticky úsporná multifunkcia

Vo vašom energeticky úspornom dome s úspornými žiarovkami, úspornou chladničkou, 
úspornými vodovodnými batériami, by bolo celkom vhodné pokračovať v úspore i pri 
ostatných zariadeniach. Kto by bol povedal, že i multifunkčné zariadenia budú spadať do 
tejto pokrokovej a užívateľsky príťažlivej kategórie. Prvým aspektom 
je nízka spotreba energie, ktorá poteší najmä pri platení 
účtov za elektrinu. Multifunkčné zariadenie bizhub C25 
odbremeňuje vašu peňaženku použitím polymerizovaného 
toneru Simitri ® HD. Jeho fixácia pri nižších teplotách výrazne 
skracuje dobu zahrievania a zvyšuje energetickú efektivitu 
zariadenia. Spoločnosť Konica Minolta z vás vďaka multifunkcii 
bizhub C25 urobí spoločensky zodpovedných zástancov 
životného prostredia aj vďaka cenovo výhodným tonerom 
s kapacitou až 6000 strán. Vy sa môžete tešiť kvalitnej 
farebnej tlači dokumentov a ich skenovaniu  do 3 formátov 
jpeg, tiff či pdf.  Samozrejmosťou pre vás ostane pohodlné 
kopírovanie rýchlosťou 24 strán  A4 za minútu, či faxovanie 
dokumentov priamo z vášho počítača. 

www.konicaminolta.sk

Pozrite sa do spomienok

Vôňa dovolenky alebo prázdnin z detstva je taká omamná. Predstavte si, že 
sa vám vybaví vždy, keď sa doma zasnívate s otvorenými očami. Fototapety 
majú čarovnú moc preniesť vás v okamihu na iné miesto. Ďaleko od stresu a ru-
chu. Vymenia vám myšlienky a pocity na počkanie. Preto prežívajú pompéznu 
renesanciu na posuvných dverách i všetkých kusoch nábytku. Samolepiace 
vinylové fólie s potlačou na vrchnej strane sa lepia ručne na hladké laminované 
posuvné dvere z drevotriesky. Alebo zo skla, ktoré dovolí svetlu citlivo presvietiť 
obraz a vyvolať ešte snovejšiu emóciu. Výber je na vás. Fototapety vynikajú 
nekonečným množstvom motívov, originálnych záberov miest, kam by ste sa 
raz chceli pozrieť, umeleckých obrazov, na ktoré sa dokážete hodiny fasci-
novane dívať, či rozkošných animovaných postavičiek, ktoré rozžiaria každé 
detské oči. Nič vám nebráni dať si na šatník vaše súkromné pohľady na svet cez 
hľadáčik fotoaparátu. Podmienkou je len kvalita a veľkosť fotografie. Dnešná 
technika však dokáže zázraky, bola by škoda ich nevyužiť. Najmä, ak vydržia, 
kým sa nerozhodnete ich prelepiť inými. 

www.interiorplus.sk

KLUDI FIZZ: dobrý dizajn ručnej sprchy nemusí 
byť len okrúhly

Kvalitná ručná sprcha nemusí byť dizajnovaná len klasicky – do 
tvaru kruhu. Dizajnéri  KLUDI FIZZ sa inšpirovali tvarmi leteckej 
dopravy, ktoré udávajú trendy zajtrajška. Symbióza technológie, 
prírody a umenia a silný dotyk individuality, to je séria spŕch 
KLUDI FIZZ. Skutočne novátorská, skutočne IN-á!
Organické stvárnenie prepožičiava chladnej forme inšpirovanej 
pôvabom techniky trochu nevšedný výzor. Sprchovacia hlava 
sprchy KLUDI FIZZ so 66 vodnými tryskami sa otvára ako jagavo 
biely vejár. Generuje unikátny, výdatný prúd, ktorý zo sprcho-
vania robí jedinečný zážitok. Dizajn sprchy pôsobí odľahčujúco 
a nový tvar umožňuje priamy tok vody bez strát na objeme 
a intenzite. 
V šate soft purizmu prichádza aj nástenná tyč. Jemné hlavice, 
okrúhla kovová rúrka s priemerom 23 mm a ručné ovládacie 
koliesko s prirodzeným pôvabom len podčiarkujú nevšedný 
dojem z tejto noviny na trhu. Dizajn v tomto prípade podporuje 
funkciu. Výšku sprchy si pomocou bežca môžete bez problémov 
regulovať aj s namydlenými rukami.

Kúpite v cene od 27 € bez DPH.

www.kludi.sk
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Nerez = klasika

Vybrať si klasiku, t.j. nerezový drez alebo 
dať prednosť novým kompozitným ma-
teriálom, ako je Fragranit, Granit, Nano-
granit, SilkGranit a podobne, to je otázka. 
Jednoduché pravidlo pre výber hovorí, 
že ak chcete lesklý drez, siahnite po nere-
ze, keď túžite po farebnom, zvolíte umelý 
kompozit. Ale aké sú výhody a nevýhody 
jednotlivých materiálov?

Nerezové drezy sú zatiaľ stále najrozšíre-
nejšie,  a to hlavne vďaka rokom minulým, 
kedy im konkurovali len výrobky plastové 
a smaltované, ktorých vlastnosti zďaleka 
nedosahovali výhody nerezu. Na nerezo-
vých drezoch v podstate nie je nič zlého 
a stále patria k tým najpredávanejším. 
Starosť pri nich nemusíte mať s údržbou, 
ľahko sa čistia, tiež nemenia farbu, na ich 
povrchu nezostávajú škvrny a dobre odolá-
vajú vysokým teplotám. Jedinou nevýho-
dou je ľahké poškriabanie povrchu drezu, 
ktoré má skôr estetické mínus, nie funkč-
né.

Fragranit = pokrok

Ak veľa varíte a umývacie centrum využí-
vate najviac z celej kuchyne, zvážte, či by 
pre vás nebol lepší drez z kompozitných 
materiálov. Majitelia nových kuchýň sa 
pre ne rozhodujú stále častejšie a to hneď 
z niekoľkých dôvodov.
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Fragranit je odolný materiál vyrobený 
z drvenej žuly a živice, odolá krátkodobým 
vysokým teplotám, poškriabaniu, môžete 
si zvoliť z niekoľkých farebných prevedení, 
a tým pádom zladiť drez s interiérom ku-
chyne.

Pre milovníkov čistoty je určite dôležitá aj 
informácia, že tento materiál je k dostaniu 
aj s antibakteriálnou povrchovou úpravou 
Sanitized®, ktorá poskytuje drezom trvalú 
ochranu proti baktériám.

Medzi kompozitné materiály sa radí aj 
Corian či Kerrock, ale aj keď na pohľad 
vyzerajú podobne ako Fragranit, ich vlast-
nosti sú rozdielne. Vďaka inému zloženiu 
neodolávajú tak vysokým teplotám a tiež 
mechanickému poškodeniu. Ale ponúkajú 
výhodu, ktorú ostatné materiály nemajú. 
Výborne sa opracovávajú a firmy dokonca 
dokážu vyrobiť drez a pracovnú dosku ako 
jeden kus.

Tectonite® = nováčik

Novinkou v drezových materiáloch je Tec-
tonite®, ktorý je vyrobený zo syntetického 
materiálu, tzv. SMC, doteraz používaného 
predovšetkým v automobilovom priemys-
le na výrobu komponentov, podliehajúcich 
ťažkému opotrebeniu. Špeciálny povrch 
s prímesou sklených vlákien zaisťuje jeho 
odolnosť a pevnosť pri použití v kuchy-
ni. Odolá krátkodobej vysokej teplote 

(až  300°C), usadzovaniu nečistôt i poškri-
abaniu. Veľkou výhodou tohto materiálu 
je priaznivá cena.

Drez sa bez batérie nezaobíde

Lenže ani ten najlepší drez vám v kuchy-
ni nebude na nič, ak ho nebude dopĺňať 
kvalitná a dobrá batéria. Na trhu je k do-
staniu rada variantov kuchynských ba-
térií. Základné rozdelenie je na tlakové 
a beztlakové (určené pre ohrievače vody). 
Tlakové batérie sú k dispozícii v nepreber-
nom množstve variant, napríklad bez spr-
chy, s vyťahovacou koncovkou osadenou 
perlátorom, so sprchou, batérie určené 
pod okno, batérie pre filtračné zariadenia, 
senzorové batérie atď. Záleží teda na vás, 
akú variantu si zvolíte, ktorá pre vás bude 
praktickejšia.

Napríklad batéria so sprchou je veľmi 
praktická. Nielenže s ňou lepšie opláchne-
me zeleninu, ale tiež ľahšie zmyjeme na-
príklad mastnú špinu zo stien drezu.

Ak uvažujete umiestniť drez pod okno, 
mali by ste tiež voliť vhodnú batériu - tú, 
ktorá je tiež určená pod okno, aby bolo 
možné ju jednoducho vytiahnuť a sklopiť, 
alebo zatlačiť do drezu. Veľmi praktická 
je tiež senzorová batéria, ktorú ovládate 
jednoduchým pohybom ruky nad senzo-
rom pre spustenie batérie aj jej zastavenie. 
Intenzitu prúdu a teplotu si jednoducho 
prednastavíte pomocou krúžkov na tele 
batérie.

Údržba kuchynských batérií je veľmi jed-
noduchá, pozor však, aby ste to v snahe 
mať batériu krásne lesklú celé roky, ne-
prehnali s čistotou. Stačí len jar s vodou  
a mäkká handra.

Reko

Foto: Franke
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Ikeď vlastníte umývačku, mali by ste 
voliť do kuchyne minimálne takzvaný 
jeden a pol drez. Do toho väčšieho mô-

žete odložiť špinavý riad a menší poslúži 
k umývaniu zeleniny a ovocia, alebo ako 
výlevka. Len na vás záleží, či zvolíte variant 
s odkvapkávacou  plochou alebo sa bez nej 
zaobídete. Rad drezov má v ponuke aj rôz-
ne doplnky typu misiek, prípravných do-
siek, roštov atď., ktoré vám tiež prakticky 
poslúžia. 

Ruka v ruke
- drez a batéria

S ROZŠÍRENÍM UMÝVAČIEK RIADU USTUPUJÚ DRE-
ZY TAK TROCHU DO ÚZADIA. ALE PREČO? PODĽA 
RÔZNYCH VÝSKUMOV TOTIŽ DREZ NESLÚŽI LEN NA 
UMÝVANIE RIADU, ALE ODOHRÁVA SA TU AŽ TRETINA 
KUCHYNSKÝCH PRÁC. SÚ TEDA STÁLE POTREBNÉ. VIETE 
SI ALE VYBRAŤ, TEN, KTORÝ JE PRE VÁS NAJLEPŠÍ?
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Príbory sú od metropolitného dizajnu, až 
po príbory na nekomplikované denné po-
užitie či strieborné príbory.

A ako urobiť sen skutočnosťou? Darčekom 
z vianočnej kolekcie vytvoríte prekrásnu 
sviatočnú náladu. Oblúbená kolekcia Toy 
story doplnená ďalšími novinkami a nová  
Winter Bakery kolekcia navodí teplo svia-
točnej atmosféry.

Reko

Foto: Villeroy Boch,  Atrium - dom nábytku

PESTRÁ PALETA MOŽNOSTÍ A DESIGNOVÁ RÔZNORODOSŤ PRE 
KRÁSNE PRESTRETIE STOLA SÚ PRE NÁS POTEŠENÍM. A PRÁVE 
U VILLEROY BOCH NÁJDETE VEĽA PODNETOV PRE NÁPADITÉ 
SKOMBINOVANIE PORCELÁNU, SKLA A PRÍ-
BOROV K RÔZNYM PRÍLEŽITOSTIAM A PRE 
VÁŠ OSOBNÝ ŠTÝL. BÝVAŤ A ŽIŤ S VILLE-
ROY BOCH JE TAK OSOBNÉ, AKO ŽIVOT 
SAMOTNÝ. NECHAJTE SA INŠPIRO-
VAŤ.

Inšpirácia 
pre sviatočný stôl

Aké ambiente potrebujete k ži-
votu? Ak máte radi klasickú 
eleganciu je tu pre vás Clas-

sic colection. Ak preferujete  met-
ropolitný - čistý dizajnový štýl, tak 
v metropolitných kolekciách nájdete 
kreatívne inšpirácie a nové originál-
ne myšlienky stolovania. Pocit živo-

ta s romantickým závanom, života 
na vidieku, pocit tepla a prirodzenosti 

nájdete v country kolekciách /dekóroch/. 
Sklo a príbory dopĺňajú kolekcie porce-
lánu. Rovnako je v ponuke sklo, ktoré 
sa hodí k rôznorodým štýlom porcelánu 
alebo charakteru nápojov. V ponuke je 
aj číre alebo farebné sklo, hladké alebo 
s dekórom, ručne fúkané alebo strojové. 

VAŤVAŤVA .

A
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AJ KEĎ SI STAVEBNÉ PUZDRA 
PRE POSUVNÉ DVERE OBĽÚBI-
LI V PRVOM RADE MAJITELIA 
MALOMETRÁŽNYCH BYTOV, 
MOŽNOSTI JEHO UPLATNENIA 
TÝM ZĎALEKA NEKONČIA. ANI 
TAM, KDE NIE JE POTREBNÉ 
ŠETRIŤ MIESTOM, NEVYZNIE 
VYUŽITIE STAVEBNÉHO PUZ-
DRA NAPRÁZDNO. BA NAO-
PAK! POKIAĽ SI MYSLÍTE, ŽE 
VO VAŠOM BYTE UŽ NIČ NOVÉ 
NEVYMYSLÍTE, DÁVAJTE TERAZ 
DOBRÝ POZOR.

Stavebné puzdro 
posúva hranice 
bytového dizajnu

Vďaka stavebnému puzdru, ktoré 
uvedie ladne do posuvného po-
hybu akékoľvek dverové krídlo, 

môžete objaviť neobvyklé dispozičné rie-
šenia a usporiadanie interiéru, aké by ste 
pri klasickom spôsobe otvárania len ťažko 
hľadali. Funkčnosť a praktickosť sú samo-
zrejmosťou, a tak môžu dvere zasúvajúce 
sa do stavebného puzdra prekvapiť tým, 
aký luxus dodajú i obyčajnému interiéru. 
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nezunuje a na viac odhalí i doposiaľ skryté 
dizajnové možnosti vášho domu či bytu.  

Vzorkovňa v Bratislave 

J.A.P. Slovakia, s.r.o. 

Zadunajská cesta 12, 85101 Bratislava 

Tel: +421 263 530 368, Fax: +421 263 530 366 

E-mail: obchod@jap.sk 

Systém puzdra je okrem bežného typu 
Standart pre jednodverové krídlo prispô-
sobený aj pre dvere dvojkrídlové. A tu už 
ide bezpochyby o dizajnovú záležitosť. 
Napríklad priestornejšiu chodbu či prepo-
jenie jedálne s kuchyňou, dizajnovo pod-
trhne uplatnenie puzdra Komfort pre za-
súvanie dvojdverových krídiel proti sebe. 
Iné riešenie pohybu otvárania a zatvárania 
pre dvoje dvere ponúka puzdro Parallel, pri 
ktorom sa obe krídla zasúvajú za seba do 
jednej strany, čím získate plnú či presklenú 
posuvnú stenu. 

Štýlový efekt s rafinovanou dôstojnosťou 
docielite aj výberom väčších rozmerov po-
suvných dverí, a teda aj puzdra. Štandar-
dom je tu výška 197 a 210 cm, ale origina-
lite sa medze nekladú. 
Stavebné puzdro zvládne vyriešiť i atypické 
priestory, v ktorých dostanú posuvné dve-
re potrebný šmrnc a dokonale doň vďaka 
svojmu štýlu otvárania zapadnú. Keď si 
v takom duchu zariadite váš interiér, zis-
títe, že mu bude vládnuť nápaditý výraz 
spojený s komfortom. Zasúvať dvere do 
steny, taký spôsob otvárania  sa vám určite 
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Sklo v interiéri - priestor 
nabitý svetlom a emóciami

ZÁKLADNOU FUNKCIOU SKLA JE PRENIKANIE PRIRODZENÉHO SVETLA DO INTERIÉRU BUDOV. 
DOKÁŽE VŠAK AJ CHRÁNIŤ PRED TEPLOM, CHLADOM, HLUKOM, OHŇOM ČI PRED ZVEDA-
VÝMI POHĽADMI. SKLO SVOJOU ČÍROSŤOU A SCHOPNOSŤOU NECHAŤ CEZ SEBA OPTICKY 

PRESTUPOVAŤ INÉ OBJEKTY, ZAUJME VŠETKÝCH, KTORÝCH SRDCE BIJE PRE KVALITNÝ DIZAJN. 

Na základe historických dôkazov sa 
dá predpokladať, že sa sklo začalo 
vyrábať už v 3. tisícročí pred Kris-

tom v krajine faraónov a pyramíd, v staro-
vekom Egypte. Používalo sa len obmed-
zene, a to na výrobu sklených korálikov, 
ozdôb a nádob. Od Egypťanov prevzali vý-
robu skla Feničania, ktorí vraj vynašli tech-
niku fúkania skla. Existujú však aj dohady, 
že prvými objaviteľmi tejto metódy boli 
Sýrčania, ktorí ju používali už v 1. storočí 
pred Kristom. Práve metóda fúkania skla 
spôsobila, že sa výroba skla stala rýchlej-
šou a lacnejšou a ľuďom poskytla možnosť 
sklo využiť v širšom spektre – aj na výro-
bu väčších úžitkových predmetov, čo malo 
podstatný vplyv na jeho ďalšie šírenie. 

Piesok, sóda a vápenec 
– tri suroviny a mnoho variácií
Na výrobu skla sa používa kremičitý pie-
sok, sóda a vápenec. Tieto suroviny sa 
miesia a následne tavia na sklovinu. Tú 
potom možno tvarovať ručne (sklárskou 
píšťalou) alebo strojovo (lisovaním, val-
covaním, liatím). Následne sa výrobky 
ochladia a zdobia brúsením, rezaním, ry-
tím, leptaním, maľovaním alebo zlátením. 
V domácnosti sa najviac používa technické 
a úžitkové sklo. Z technického skla sa vy-
rábajú okenné tabule, obkladačky, z úžit-
kového poháre, vázy, lustre. Sklo môžeme 
charakterizovať ako ochladený kvapalný 
piesok, ktorý nikdy nestuhne. Vyrábajú sa 
z neho tvrdé priehľadné predmety, ktoré 
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nepodliehajú pôsobeniu chemikálií. Z eko-
logického hľadiska je šetrné k životnému 
prostrediu, pretože sa dá recyklovať. Ak 
sa do roztavenej skloviny zamieša kobalt, 
vznikne modré sklo. Meď alebo mangán 
sú zase zodpovedné za jeho červený od-
tieň. Železo by spôsobilo zelené zafarbe-
nie, antimón žlté. Olovo zlepšuje optické 
vlastnosti skla. 
Rozlišujeme niekoľko základných druhov 
skla. Float je najčastejšie používané, číre 
sklo. Možno ho pieskovať, či gravírovať. 
Ak sa doplní o dekoratívne prvky, je tento 
typ skla ideálny, lebo dizajnový efekt skla 
v tomto prípade najlepšie a najviac vidieť. 
Satináto, nazývané aj „ľadové sklo“, je jed-
nostranne plošne leptané a nie je priehľad-
né, ale priesvitné. „Už 20 rokov sa venu-
jeme komplexnému spracúvaniu plochého 
skla. Spájame ho v izolačných dvojsklách, 
či trojsklách. Brúsením, leštením, vŕtaním 
a frézovaním otvorov, fazetovaním, kale-
ním, laminovaním, ohýbaním, pieskova-
ním, tieňovaním, lepením UV lepidlom 
alebo silikónom, gravírovaním a potláča-
ním sieťotlačou a valcovým nánosom vzni-
kajú pod dohľadom skúsených sklenárov 
fasádne steny a obklady stien, markízy, de-
liace presklené priečky, schodiská a lávky, 
zábradlia, okná a dvere, sprchové kúty, aj 
drobné interiérové dekoratívne predmety,“ 
hovorí Milan Gabčo zo Spoločnosti Ko-
váč. 

Podmanivá krása skla
Vo veľkom začalo odkrývať svoju krásu 
s príchodom veľkých nákupných centier – 
na fasádach, v interiéri v zákryte nekonči-
aceho sledu výkladov. Aj v našich obydli-
ach sa so sklom bežne stretávame. Práve 
pre svoju eleganciu, futuristický vzhľad 

hygienického hľadiska ako vhodná náhra-
da za klasické obklady medzi skrinkami 
práve sklenené kuchynské zásteny. Skle-
nené výplne kuchynských liniek, neraz 
s potlačou, spolu s lešteným drevom a an-
tikorovými prvkami dokážu z miesta na 
varenie vytvoriť hotové centrum dizajnu. 
„Dokonca aj na Slovensku sa začínajú ob-
javovať slobodné duše, ktoré chcú kráčať 
vzdušne smerom nahor, majúc pod noha-
mi sklenené schodisko, aby si vychutnali 
krásu voľného a presvetleného priestoru“, 
spresňuje Milan Gabčo zo Spoločnosti Ko-
váč to, čo začína byť aj na Slovensku tren-
dové.

Hygiena nadovšetko
Sklo nahradilo iné materiály, ktoré sa 
nemôžu pochváliť takými prívlastkami ako 
hygienické, ekologické, odolné proti nečis-
totám či ľahko udržiavateľné. Na skle síce 
vidieť každý dotyk, ale ako rýchlo sa uma-
že, tak rýchlo a dôkladne sa dá aj vyčistiť. 
Na trhu možno nájsť široké spektrum kva-
litných čistiacich prostriedkov, vďaka kto-
rým môže byť údržba akýchkoľvek sklene-
ných objektov jednoduchá a rýchla. Zatiaľ 
čo drevo či plasty majú vo svojej štruktúre 
trhliny a pukliny, kam sa ľahko dostane 
špina, ktorá tam aj ostáva, sklo je zväčša 
dokonale hladké, takže pri skle môžeme 
hovoriť o 100 %-nej hygiene. Ako múdre 
slovenské porekadlo hovorí: čo oko nevi-
dí, srdce nebolí. Špina však na kachličkách 
pri kuchynskej linke tak či tak je, aj keď ju 
nevidíme. Sme síce spokojní, ale nie v prí-
liš hygienickom prostredí. Pri skle máme 
istotu, že ak nám záleží naozaj na hygie-
ne a čistote, to čo vidieť, môžeme hneď 
aj dokonale odstrániť. Veľkým plusom 
v oblasti hygieny je navyše antibakteriálne 
sklo, ktoré je povrchovo upravené tak, že 
sa naň z oboch strán nanáša tenká vrst-
va striebra, čo je samočistiaci prostriedok 
proti baktériám. Tento typ skla sa využíva 
hlavne v nemocniciach alebo v potravinár-
skom priemysle, kde je sterilné prostredie 
nevyhnutné pre bezpečnosť. Viac infor-
mácii získate na www.spolkovac.sk.

Simona Klérková v spolupráci so Spoločnosťou 

Kováč

Foto: Spoločnosť Kováč

a mnohé – aj hygienické – výhody sa za-
čína čoraz viac uplatňovať aj v interiéri, či 
exteriéri rodinných domov a bytov. Sklo 
v interiéri priestor presvetľuje a opticky 
rozširuje miestnosť. Stačí sklenený stôl, 
či priečka zo skla a aj tá najmenšia izbič-
ka sa bude zdať opticky väčšia. Ďalšou 
výhodou skla je, že nepodlieha starnutiu 
a má dlhú životnosť. Vyrába sa v podobách, 
ktoré sú dostatočne bezpečné a odolné 
voči nárazom a aj s jeho údržbou nemusíte 
mať priveľa práce. Balkóny so skleneným 
zábradlím už nie sú len výsadou kancelár-
skych budov, sklenené zábradlia začínajú 
byť obľúbeným prvkom na presvetlenie 
malých a tmavých priestorov, v kúpeľni 
kraľujú veľké presklené sprchové kúty, ne-
raz sa práve zásteny či paravány vytvára-
jú na mieru z matného,  či dekorovaného 
skla. A vzdušná krása sklenených schodísk 
doslova vyráža dych. Tým, ktorí milujú 
ladnosť a ich zrak sa upína do budúcnosti, 
nestačí mať doma sadu sklenených pohá-
rov či sklenený konferenčný stolík, keď má 
sklo toľko mnohorakých tvárí. V interiéri 
dokáže navodiť pocit vzdušnosti, výra-
zovej jemnosti, je príťažlivé aj elegantné. 
„Snažíme sa ukázať, že sklo nie je chladný 
materiál, práve naopak, že ponúka emócie 
a priestor pre uplatnenie fantázie a kreati-
vity v interiéri aj exteriéri. Atypické tvary 
okien, kalené či vrstvené sklo, ba dokonca 
nanášanie farieb na sklo v podobe indivi-
duálnych motívov alebo celoplošne, tým 
všetkým v konečnom dôsledku prispieva-
me  k tomu, aby aj slovenské domácnosti 
boli navrhované originálne a s citom pre 
krásu,“ hovorí Milan Gabčo, obchodný zá-
stupca Spoločnosti Kováč.

Sklo vo veľkom štýle vstupuje aj 
do slovenských domácností
Sklenené posuvné dvere nie sú len záleži-
tosťou módy, ale aj vecou šetrenia energií. 
V kuchyni sa zas ukazujú z funkčného aj 
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dové.

Hygiena nadovšetko
Sklo nahradilo iné materiály, ktoré sa 
nemôžu pochváliť takými prívlastkami ako 
hygienické, ekologické, odolné proti nečis-
totám či ľahko udržiavateľné. Na skle síce 
vidieť každý dotyk, ale ako rýchlo sa uma-
že, tak rýchlo a dôkladne sa dá aj vyčistiť. 
Na trhu možno nájsť široké spektrum kva-
litných čistiacich prostriedkov, vďaka kto-
rým môže byť údržba akýchkoľvek sklene-
ných objektov jednoduchá a rýchla. Zatiaľ 
čo drevo či plasty majú vo svojej štruktúre 
trhliny a pukliny, kam sa ľahko dostane 
špina, ktorá tam aj ostáva, sklo je zväčša 
dokonale hladké, takže pri skle môžeme 
hovoriť o 100 %-nej hygiene. Ako múdre 
slovenské porekadlo hovorí: čo oko nevi-
dí, srdce nebolí. Špina však na kachličkách 
pri kuchynskej linke tak či tak je, aj keď ju 
nevidíme. Sme síce spokojní, ale nie v prí-
liš hygienickom prostredí. Pri skle máme 
istotu, že ak nám záleží naozaj na hygie-
ne a čistote, to čo vidieť, môžeme hneď 
aj dokonale odstrániť. Veľkým plusom 
v oblasti hygieny je navyše antibakteriálne 
sklo, ktoré je povrchovo upravené tak, že 
sa naň z oboch strán nanáša tenká vrst-
va striebra, čo je samočistiaci prostriedok 
proti baktériám. Tento typ skla sa využíva 
hlavne v nemocniciach alebo v potravinár-
skom priemysle, kde je sterilné prostredie 
nevyhnutné pre bezpečnosť. Viac infor-
mácii získate na www.spolkovac.sk.

Simona Klérková v spolupráci so Spoločnosťou 

Kováč

Foto: Spoločnosť Kováč

a mnohé – aj hygienické – výhody sa za-
čína čoraz viac uplatňovať aj v interiéri, či 
exteriéri rodinných domov a bytov. Sklo 
v interiéri priestor presvetľuje a opticky 
rozširuje miestnosť. Stačí sklenený stôl, 
či priečka zo skla a aj tá najmenšia izbič-
ka sa bude zdať opticky väčšia. Ďalšou 
výhodou skla je, že nepodlieha starnutiu 
a má dlhú životnosť. Vyrába sa v podobách, 
ktoré sú dostatočne bezpečné a odolné 
voči nárazom a aj s jeho údržbou nemusíte 
mať priveľa práce. Balkóny so skleneným 
zábradlím už nie sú len výsadou kancelár-
skych budov, sklenené zábradlia začínajú 
byť obľúbeným prvkom na presvetlenie 
malých a tmavých priestorov, v kúpeľni 
kraľujú veľké presklené sprchové kúty, ne-
raz sa práve zásteny či paravány vytvára-
jú na mieru z matného,  či dekorovaného 
skla. A vzdušná krása sklenených schodísk 
doslova vyráža dych. Tým, ktorí milujú 
ladnosť a ich zrak sa upína do budúcnosti, 
nestačí mať doma sadu sklenených pohá-
rov či sklenený konferenčný stolík, keď má 
sklo toľko mnohorakých tvárí. V interiéri 
dokáže navodiť pocit vzdušnosti, výra-
zovej jemnosti, je príťažlivé aj elegantné. 
„Snažíme sa ukázať, že sklo nie je chladný 
materiál, práve naopak, že ponúka emócie 
a priestor pre uplatnenie fantázie a kreati-
vity v interiéri aj exteriéri. Atypické tvary 
okien, kalené či vrstvené sklo, ba dokonca 
nanášanie farieb na sklo v podobe indivi-
duálnych motívov alebo celoplošne, tým 
všetkým v konečnom dôsledku prispieva-
me  k tomu, aby aj slovenské domácnosti 
boli navrhované originálne a s citom pre 
krásu,“ hovorí Milan Gabčo, obchodný zá-
stupca Spoločnosti Kováč.

Sklo vo veľkom štýle vstupuje aj 
do slovenských domácností
Sklenené posuvné dvere nie sú len záleži-
tosťou módy, ale aj vecou šetrenia energií. 
V kuchyni sa zas ukazujú z funkčného aj 
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Schody zo skla –
interiérový klenot

Aké schodisko si vybrať a kam ho 
umiestniť, sú zásadné otázky pri 
rozhodovaní o dispozičnom a es-

tetickom riešení interiéru. K originálnym 
prvkom, ktoré zatraktívňujú priestor 
v dnešnej dobe nesporne patrí sklenené 
schodisko. 

Sklo v súčasných trendoch 
V súčasnej architektúre je sklo veľmi ob-
ľúbeným materiálom vďaka svojim vlast-

SCHODISKO JE V PRVOM 
RADE KOMUNIKÁCIOU, 
KTORÁ SPÁJA JEDNOTLIVÉ 
PODLAŽIA. SCHODY VŠAK NEMUSIA PLNIŤ IBA TÚTO PRAGMATICKÚ FUNKCIU, ALE NAOPAK, NA 
MIESTE JE VYUŽIŤ ICH FORMOTVORNÚ DEKORAČNÚ FUNKCIU. ZAUJÍMAVÝM SPÔSOBOM MÔŽU 
OŽIVIŤ PRIESTOR A SVOJÍM ELEGANTNÝM VZHĽADOM PRISPIEŤ K ORIGINALITE A KRÁSE PRIES- 
TORU. 

01

02
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nostiam a efektnému pôsobeniu. Sklo 
vytvára dojem ľahkosti, vzdušnosti, po-
skytuje elegantný vzhľad.

U niektorých ľudí sa možno sklo spája 
v mysli s niečím nebezpečným, s predsta-
vou úrazu pri jeho použití v interiéri. Dnes 
je sklo lepené z viacerých vrstiev tvrdené-
ho skla a ide teda o veľmi bezpečný, pev-
ný a spoľahlivý materiál. Súčasné svetové 
trendy v architektúre si bez skla ani nevie-

me predstaviť. Moderné súdobé interiéry 
s obľubou využívajú krásu skla a jeho pô-
sobenie ako materiálu veľmi efektného  
a elegantného.

Sklenené točité schodiská s priehľadnými 
schodnicami veľmi často používa vo svo-
jich realizáciách aj svetoznáma architektka 
českého pôvodu  Eva Jiřičná. Tieto scho-
diská sú doslovnými šperkmi jej interiérov 
atraktívnych a luxusných objektov. Sama 
architektka sa vyjadrila takto:“ Sklo je veľ-
mi dobrý konštrukčný materiál, pretože je 
pevné. Nechcem na ňom mať veľa kovu, 
konštrukciu minimalizujeme na neviditeľ-
nú pavučinu.“ O svojich obľúbených  skle-
nených schodiskách, ktorými sa vo svete 
preslávila, povedala: “Je to trojrozmerná 

v interiéri, tak aj pri riešení fasád objektov. 
Výhody skla pozná každý. Je to materiál 
pevný, tvrdý, ak sa správne upevní, je prak-
ticky nezničiteľný. Pri vhodnej technológii 
a hrúbke je nerozbitný, ľahko sa čistí a je 
veľmi estetický. Ľudia majú k sklu rôzny 
prístup, pre niekoho je to studený strohý 
materiál, pre iného pôvabný, vzdušný, ľah-
ký a exkluzívny.

Krása skla v interiéri 
Sklo patrí k interiérovým vychyteným ma-
teriálom už viac rokov a bude tomu tak 
iste aj naďalej. Ide o efektný materiál, kto-
rý dokáže v interiéri spájaním funkčnosti 
a elegancie vytvoriť jedinečnú atmosféru. 
Sklo predstavuje dekoračný prvok inte-
riéru, svojou hrou svetla, tieňa a odrazov 
dáva priestoru novú dimenziu. Môže byť 
v interiéri celkom nevýrazné alebo naopak 
dominantné. V moderných interiéroch pri-
spieva sklo k svetlosti a vzdušnosti priesto-
ru. Jeho povrch sa dá pomocou štruktúry 
meniť, napr. matný povrch prepúšťa svet-
lo ale nedochádza k priamej priehľadnosti. 
Tvrdené sklo sa najprv začalo používať na 
okná, neskôr na výplne dverí  a dvierok 
skriniek. Udomácnilo sa na doskách sto-
lov a v kúpeľniach. Priehľadné a priesvitné 
umývadlá, vane, sprchové kúty predstavu-
jú dnes luxus a eleganciu. 

Rovnako exkluzívne sú sklenené dvere len 
s kľučkou a kovaním, sklenené čelá skríň, 
deliace priečky, obklady stien, pochôdzne 
sklá, zábradlia a pod. Možnosti použitia 
skla v interiéri sú takmer nevyčerpateľné, 
škála farebnosti a dekorácií je naozaj širo-
ká. Súčasný trend v interiéri praje samo-
nosným celoskleneným prevedeniam bez 
rámových konštrukcií s nadčasovým di-
zajnom. Tieto zariadenia a prvky sú veľmi 

skulpturálna záležitosť v priestore, ktorá 
dáva ľuďom možnosť stúpať nahor.“ 

Sklo – materiál mnohých tvárí
Sklo nadobudlo počas celej histórie mnoho 
podôb a stvárnení. Je to  materiál, ktorý sa 
dá spracovať a využiť rozličnými spôsob-
mi. V stavebníctve a architektúre vďaka 
jeho schopnosti prepúšťať svetlo a jeho fy-
zikálnym vlastnostiam zaujalo medzi ma-
teriálmi svoje nezastupiteľné  miesto ako 

01 Pri konštrukciách schodísk so sklom sa ot-

várajú možnosti pre zvláštne riešenia.

02 Vzdušne pôsobiace sklenené schody  

s elegantným zábradlím sú originálnym 

prvkom interiéru. 

03 Zaujímavé efekty poskytuje točité 

schodisko s použitým sklom na nášľapným 

plochách.

04  Moderné  interiéry s obľubou využívajú 

krásu skla s jeho elegantným pôsobením.

03

04
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luxusné a exkluzívne, dávajú interiéru ori-
ginálny vzhľad. Všetko v interiéri nemôže 
byť zo skla a ani by to nebolo príjemné 
a tak stále je najbežnejším riešením kom-
binovanie materiálov. Sklo sa veľmi dobre 
vyníma v kombinácii s drevom, kovom, 
kameňom, plastom a pod.

Sklenené schodisko – klenot 
priestoru
Sklenené schody patria k skleneným kon-
štrukciám, kde zaraďujeme napr. sklenené 
podlahy,  teráriá, akváriá a pod. Bývajú to 
atypické riešenia podľa individuálnych po-
žiadaviek, prispôsobené danému priesto-
ru. Pri takýchto konštrukciách sa otvárajú 
jedinečné možnosti pre osobitosť a origi-
nalitu. Napríklad podlaha zo skla je urči-
te veľmi zvláštnym a výrazným prvkom 
interiéru. Elegantné sklenené schodisko 
s hrou svetla vo vrstve skla, hrou tvarov 
a farieb je temer umelecké dielo, nie iba 
prostriedok na prekonanie výškového roz-
dielu v priestore. Takéto čarovné ozdob-
né schodisko si zaslúži byť dominantou 
veľkolepého priestoru. Schodisko zo skla 
svojou vizuálnou zaujímavosťou je vhodné 
najmä do väčších priestorov, kde vynikne  
a vytvorí zvláštnu atmosféru.  

K najefektnejším patria sklenené schody, 
ktoré sú vyrobené z lepeného laminované-
ho skla. Takéto sklo je zložené z viacerých 
vrstiev, medzi ktorými je vložená elastická 
fólia ako spojivo. Schody sa týmto spôso-
bom stávajú odolné voči záťaži, poškode-
niu i hluku. Ak by aj došlo k rozbitiu skla, 
bude ho držať fólia a schod sa nerozsype. 
Sklenené schody môžu byť vytvorené aj 
z tvrdeného skla napr. rôzneho zafarbe-
nia. Nemali by byť ale z 3 vrstiev tvrdené-
ho (kaleného) skla,  mali by byť použité 2 
vrstvy floatového skla a horná vrstva po-
tom z tepelne tvrdeného skla. Sklo je mož-
né použiť aj ako nosný prvok, ale najmä na 
nášľapové plochy. Veľmi efektné sú scho-

diská so sklenenými stupňami, kde scho-
disko má presklenú stenu. Táto býva kvôli 
nosnosti z kaleného skla, nakoľko schody 
sú upevnené nehrdzavejúcimi skrutkami 
do tejto sklenej steny. Schody môžu byť 
aj zavesené  na kovových tiahlach, ktoré 
vytvárajú efektnú štruktúru. Sklenené 
schody sa výborne vynímajú v kombiná-
cii s nerezom, napríklad v podobe samo-
nosného zábradlia. Okrem zdôraznenia 

tvarov a materiálu skla, je vhodné myslieť 
aj na efektné osvetlenie. Napríklad svetel-
ným podsvietením LED diódami možno 
sklenené schodisko zvýrazniť a umocniť 
jeho ľahkosť, vzdušnosť a výrazne ho es-
teticky obohatiť. Priestor pod schodmi sa 
dá taktiež zaujímavo využiť. Napríklad za 
sklenenú stenu možno umiestniť výrazné 
dekoračné predmety  rôznych tvarov a fa-
rieb. 

05 Točité sklenené schody svojím elegantným 

vzhľadom oživujú a zatraktívňujú priestor. 

06  Svetelné podsvietenie zvýrazňuje tvary 

a materiál schodiska.

07 Originalite  pri riešení sklenených schodísk 

sa medze nekladú. 

05
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Aké by teda malo byť sklenené schodis-
ko? Pri návrhu a realizovaní skleneného 
schodiska sa musia dodržať isté pravidlá. 
Schodisko by malo v prvom rade  spĺňať 
normy  STN o schodiskách a zaťažení sta-
vebných konštrukcií, spĺňať požiadavky 
na stabilitu, mechanickú odolnosť, požiar-
nu bezpečnosť, bezpečnosť pri používaní 
(pochôdznosť...) .Náležitú pozornosť je 
treba venovať  technologickým a montáž-
nym detailom, uloženiu schodov, spôsobu 
ukotvenia apod. A v neposlednom rade 
schody zo skla mali by spĺňať vysoké este-
tické kritériá.

Bezpečnosť až na prvom mieste  
Pri sklenených schodoch nás v prvom rade 
napadne otázka, či takéto schody sú bez-
pečné.Táto ich vlastnosť by mala byť sa-
mozrejmosťou. A nejde len o pocit pohody 
a komfortnosti.

Väčšina ľudí má ešte aj dnes hlboko zafixo-
vanú predstavu, že sklo je ľahko rozbitné 
a môže spôsobiť úraz. Dnešné moderné 
sklá znesú zvýšenú záťaž a minimalizu-
jú možnosť zranenia. Interiérové sklá sú 
odolné voči silným úderom a nárazom. 
Kalené bezpečnostné sklo vďaka špeciálnej 
tepelnej úprave je vysoko odolné proti ná-
razom. Aj keby sa rozbilo, rozpadne sa na  
fragmenty, ktoré sú tupé a neporania. Ži-
votnosť skla dnes zvyšujú aj bezpečnostné 
fólie, ktorých je na trhu viacero. K bezpeč-
nostným sklám okrem kaleného patria aj 
čiastočne kalené, lepené laminované alebo 
kombinované. Samozrejmosťou by mala 

byť aj nešmykľavá nášľapná plocha scho-
dov a podľa našich noriem aj zábradlie.

Zábradlie – nevyhnutný doplnok
Vzdušne a ľahko pôsobiace sklenené scho-
diská sú so svojimi zábradliami nádher-
nými doplnkami originálnych interiérov. 
K sklenenému schodisku sa v modernom 
interiéri vzhľadovo  hodí aj sklenené zá-
bradlie. Spolu tak vytvárajú dokonalý di-
zajn v ozvláštnenom  interiéri. Sklenené 
zábradlia sú vyrábané z bezpečnostných 
tvrdených alebo lepených tvrdených skiel 
so zvýšenou pevnosťou v ohybe. Zasklenie 
je veľmi odolné voči zlomeniu, ohybu a je 
opatrené fóliou na viazanie úlomkov. Ma-
dlo na zábradlí býva nerezové alebo dreve-
né. Veľmi efektné, vzdušnosťou  pôsobiace 
je sklenené schodisko, kde sklenené zá-
bradlie je bez madla .

Povrchy skla v interiéri
V kontexte so skleným schodiskom v inte-
riéri sa uplatňujú aj sklenené steny. 

Vizuálnou poistkou, aby sklo bolo „viditeľ-
né“ je napr. jeho vzorovanie. Veľmi estetic-
ky vyznievajú ozdobné povrchové úpravy 
skla ako matovanie – plošné leptanie skla, 
pieskovanie, gravírovanie, či sieťotlač. Po-
užiť je možné aj farebné sklo.

Pochôdzne sklá musia mať zabezpečené  
protišmykové vlastnosti. Pochôdznosť skla 
sa dosahuje tým, že horná vrstva je  
zdrsnená a tu tiež nájde uplatnenie rôzny 
dizajn. 

Riešenia zo skla len od 
profesionálov 
Moderné technológie výroby a spraco-
vania skla poskytujú úplne iné možnosti  
jeho uplatnenia v architektúre ako tomu 
bolo donedávna.  Klienti, architekti a re-
alizátori majú dnes rozšírené možnosti 
uplatňovať svoju fantáziu, estetický vkus 
a zmysel pre jedinečnosť. Čo sa týka práce 
s týmto krásnym materiálom, je vhodné 
obrátiť sa na  skúsených a osvedčených 
odborníkov a realizačné firmy. Na technic-
kom riešení návrhu renomovaní pracovní-
ci týchto firiem zodpovedne spolupracujú
s navrhovateľom riešenia, kde dochádza 
k splneniu požiadaviek zákazníka a zosú-
ladeniu architektonického a technického 
riešenia.
  
Záver
Schodisko je bezpochyby výrazným archi-
tektonickým prvkom v interiéri a preto 
jeho výberu, návrhu a realizácii je treba 
venovať zaslúženú pozornosť. Elegantné  
schodisko zo skla, číre, krásne, priezračné 
je nesporne klenotom každého interiéru. 
Svojou ľahkosťou  a jedinečnou hrou svetla 
a farby prispieva k atraktívnemu oživeniu 
interiéru. Riešenie závisí na estetickom 
cítení a vkuse navrhovateľa. Fantázii a ori-
ginalite pri riešení sklenených schodísk sa 
medze nekladú. Sklo možno efektne vy-
užiť aj v kombinácii s  inými materiálmi, 
napr. kovom, drevom, nerezom apod. Ar-
chitektonické a technické riešenie celého 
interiéru by malo však tvoriť  harmonický 
celok.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

FA STU, Bratislava

Foto: archív autora
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Týmto kovaním sa dizajnovo dotvá-
rajú všetky interiéry. Značka Twin 
ponúka ucelený sortiment dverné-

ho a okenného kovania a súvisiacich pro-
duktov: kovanie na sklo, dverné zatvárače, 
závesy a zadlabacie zámky, mechanizmus 
obojstranného otvárania dverí ERGON 
a rad ďalších doplnkov ku dverám a ok-
nám.

Výhodou širokej ponuky sortimentu je 
možnosť zladiť kovanie daného interiéru 
v každom jeho detaile -počnúc vstupný-
mi dverami, cez dvere vnútorné, oken-
né kľučky a ďalšie doplnky. To znamená, 
že na všetkých typoch dverí a okien je 
možné použiť dizajnovo zhodné kovania. 
Ďalšou možnosťou je zladenie interiéru 
pomocou listely u určitých druhov kovania 
a vkladať tak do kovania materiály použité 
v okolí.
Do bytového dizajnu v súčasnosti už veľmi 
pevne a isto zapadajú celosklenené dvere 
a deliace priečky, ktorých realizácia v inte-
riéroch je veľkou výzvou. Výrazovo jemné 
a vzdušné, príťažlivé i elegantné - také je 

sklo vo svojich mnohých podobách a úlo-
hách v moderných interiéroch. Navyše 
celosklenené dvere svojou priepustnosťou 
svetla opticky zväčšujú miestnosť.

Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí 
sa rieši pomocou kovania na sklo, ktoré sa 
ponúka v najrôznejších modifikáciách. Čis-
té a elegantné línie kovania na sklo zaru-
čuje pôsobivú eleganciu a utvára nevšedný 
a zaujímavý dizajn. Kovania na sklo je mož-
né vybrať aj v tvaroch, ktoré sú použité 
v kovaniach aj na ostatných dverách danej 
miestnosti.

Výberom kovania z www.twinkovania.
sk dostanete do rúk kvalitné kovanie za 
rozumnú cenu, ktoré umožní dotvoriť 
detailne nový ráz vášho interiéru a vy sa 
stanete ďalším z radu spokojných zákaz-
níkov.

Reko z materiálov spoločnost Twin

Foto: Twin

Kľučky do 
každej ruky

UCELENÚ PONUKU DI-
ZAJNOVÝCH KOVANÍ 
PRE VŠETKY INTERIÉRY 
OD BYTU, DOMU, AŽ PO 
NAMÁHANÉ INTERIÉRY V 
KANCELÁRSKYCH A PRIE-
MYSELNÝCH PREVÁDZ-
KACH PONÚKA ZNAČKA 
TWIN. TO VŠETKO S DO-
LOŽENÍM POTREBNÝCH 
CERTIFIKÁCIÍ POTVRDZU-
JÚCICH VYSOKÚ KVALITU 
A ODOLNOSŤ TÝCHTO 
VÝROBKOV. ZNAČKA 
TWIN PONÚKA ČO NAJ-
PRIAZNIVEJŠÍ POMER 
KVALITY A CENY TAK, 
ABY DODÁVANÉ PRO-
DUKTY OSLOVILI A ZÁRO-
VEŇ USPOKOJILI ŠIROKÉ 
SPEKTRUM ZÁKAZNÍKOV.
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Vaše vysnívané schody už o 3 týždne !!!
  jedna z najmodernejších firiem v Európe
  najnovšia technológia
  projekt zdarma

  bez zálohy
  transport zdarma
  zameranie, poradenstvo

Gabriel Vysokaj - Dravex                                                               
Tisinec 6, STROPKOV                                                                               

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

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

gabriel@max-schody.sk
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URČITE STE SI VEĽAKRÁT 
POLOŽILI OTÁZKU KDE JE TÁ 
HANDRA ALEBO ČISTIACI PRO-
STRIEDOK, V KTOREJ KÚPEĽNI  
JE ALEBO KDE TO ZASE DETI 
POLOŽILI. STRES A NEUSTÁLE 
HĽADANIE. TAKTO TO TOTIŽ 
BOLO AJ V INTERIÉRI, KDE 
PROJEKTANT DOMU VYRIEŠIL 
SKORO VŠETKO, ALE ZABUDOL 
NA ÚLOŽNÉ PRIESTORY.

Využitie priestoru 
pod schodiskom

Nie šatníky na odev, ale na veci, na 
ktoré sa často zabúda. Dáždniky, 
čiapky, vianočné ozdoby a iné. Po-

zeráte po dome, alebo byte a hľadáte pries-
tor,  kam dať ešte skriňu, ale tak aby neza-
vadzala a samozrejme aby bola vkusná. Ak 
chcete mať poriadok, mať všetko po ruke 
a prehľad v uložených veciach, ponúka sa 
zásuvkový systém pod schody. Je potreb-
né sa pozrieť pod schody, pretože každý 
viacpodlažný dom má schodisko a ak nie 
je točité dá sa veľmi efektívne využiť. V 
interiéri na fotografiách sa využilo úplne, 
a to vďaka zásuvkovému systému, ktorý 

sa používa v lekárňach. Je to dokonalý 
systém s plnohodnotným plným výsuvom 
75 cm alebo až 100 cm. To znamená že  
plnohodnotne viete stále využívať, čistiť, 
meniť veci v zásuvke bez toho, aby ste na 
niečo nevideli. Celá zásuvka sa vysunie 
von a to plných 75 alebo 100 cm. Vďaka 
vysokej variabilite systému dokážete po-
skladať skoro ľubovoľnú zostavu zásuviek 
podľa vášho priania, respektíve potreby. 
Zásuvky sa dajú deliť aj špeciálnym deli-
acim systémom, ktorý je veľmi variabilný 
a jeho zmenu zvládne i dieťa.
Keď potrebujete uložiť veci vysoké a ak ich 
je veľa, napríklad rôzne čistiace prostried-
ky viete to riešiť. Opätovne využijete delia-
ci systém ale vyšší, ktorý zabezpečí stabili-
tu vysokých čistiacich potrieb alebo iného  
sortimentu. Zásuvkové systémy pod scho-
dy sa využívajú najmä na uskladnenie se-

zónnych potrieb ako sú zimné čiapky, šály, 
rukavice, čelenky, šatky a podobne. Ďalšia 
oblasť sú plachty, posteľná bielizeň, ute-
ráky a iné. Veľmi obľúbené najmä u žien 
je uskladnenie náradia, ktoré je potrebné 
mať v domácnosti, a to od skrutiek až po 
žiarovky a kompletné ručné náradie. Ženy 
radi vidia, že muži majú vo svojich veciach 
poriadok. Veľakrát nie je kam dať videoka-
zety, cd-čka, alebo staré fotografie. Aj na 
tieto veci je zásuvkový systém pripravený. 
Tieto zásuvkové systémy ponúka spoloč-
nosť Medipharm služby, ktorá poskytuje 
aj montáž po celom Slovensku. 

Reko v spolupráci s Medipharm služby

Foto: Medipharm služby
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KOMANDOR dnes rozdáva! Získajte viac priestoru a krajší domov vďaka vstavaným skriniam KOMANDOR a nábytku 
na mieru Conform so skvelými zľavami až do 30%! Ak Váš nákup presiahne sumu *600Eur dostanete od nás navyše 
XL sedací vak Conform v hodnote 120Eur úplne ZADARMO! Vyberte si z ponuky až 87 dekorov, 57 profilov a 900 fo-
totapiet. KOMANDOR naďalej garantuje pre FLEXI skriňu najnižšiu cenu, ktorá začína už od 194 Eur! Tak neváhajte a 
navštívte jednu z našich značkových predajní KOMANDOR , kde Vám bezplatne pripravia návrh. Váš šťastný a štedrý 
KOMANDOR! Akcia trvá od 21.11.2011 do 31.1.2012 alebo do vyčerpania zásob. www.komandor.sk . 
*600Eur: cena s DPH za nábytok vrátane všetkých zliav bez služieb (zamerania a monáže).
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Je potrebné 
zádverie ?

Aj keď veľkosťou je možno nepod-
statná, ide o veľmi dôležitú súčasť 
domu. Je prevádzkovým predelom 

medzi privátnym prostredím a vonkajším, 
verejným svetom. Vstupné priestory je 
možné prevádzkovo rozdeliť na dva: pred 
a za vchodovými dverami. V exteriéri je 
to závetrie – ochranný priestor pred vcho-
dovými dverami, a v interiéri je to zádve-
rie, ktoré nadväzuje na ďalšie vnútorné 
priestory. Predmetom tohto článku bude 
práve zádverie.

Závetrie  

Závetrie je prvou a vonkajšou časťou 
vstupnej zóny domu. Riešené je buď pred-
sadením pred priečelie, alebo je vytvorené 
zasunutím do pôdorysu. Funkciou závet-
ria je vytvoriť ochranu pred nepriazňou 
počasia pred vstupom do objektu. Ide vždy 
o prekrytý priestor, opatrený markízou, 
doskou alebo balkónom vyššieho podlažia. 
Súčasťou závetria je aj bočná zvislá stena, 
chrániaca najmä pred vetrom pôsobiacim 
zboku. Šírka závetria rodinného domu by 
mala byť minimálne 110 cm, hĺbka mi-
nimálne 60 cm. Bytový dom musí mať 
závetrie širšie, nakoľko slúži ako prechod 
pre viacero ľudí v jednom čase. Závetrie by 
malo byť mierne vyvýšené nad upravený 
terén.

Vchodové dvere

Vstupné dvere domu sú dôležitým funkč-
ným a estetickým prvkom priečelia objek-
tu. Ich rozmery musia umožňovať pohyb 
osôb, prenos nábytku, kočíka, prípadne 
invalidného vozíka. K základným fun- 

VSTUPNÁ ZÓNA JE MIESTOM PRVÉHO KONTAKTU, FREKVENTOVANÝM, POLYFUNKČNÝM PRIES-
TOROM, KTORÝ NAVYŠE PODÁVA INFORMÁCIU O PRAKTICKOM A ESTETICKOM ZMÝŠĽANÍ OBY-
VATEĽOV DOMU ČI BYTU.
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kciám patrí zaručenie bezpečnosti, odol-
nosť voči poveternostným vplyvom, tepel-
ná a zvuková izolácia a odolnosť voči po-
žiaru. Ak za nimi nasleduje nepresvetlené 
zádverie, z hľadiska svetelnotechnických 
podmienok sa používajú dvere s nadsvet-
líkom alebo bočným svetlíkom. Otváranie 
dverí musí byť v súlade s prevádzkou, ne-
smie prekážať. Dvere do priestoru s hĺb-
kou menšou ako 140 cm by sa mali otvárať 
smerom von. Čo sa týka rozmerov dverí, 
jednokrídlové sa používajú v šírke 90 – 110 
cm, výška býva 210 – 220 cm. Dvere môžu 
byť aj zasklené, ale odporúča sa využitie 
nerozbitného skla a až od výšky 40 cm. Za 
vstupnými dverami smerom dovnútra na-
sleduje zádverie alebo predsieň, vstupná 
hala, atď.

Zádverie či rovno predsieň -  
súčasné trendy

Ak je zádverie väčšie, môžeme ho nazvať 
predsieňou. Tento priestor slúži ako kla-
sické zádverie, do rodinného domu sa vte-
dy vchádza rovno z exteriéru. Za takouto 
predsieňou nasleduje hala, prípadne chod-
ba. Pri rodinných domoch v našej oblasti 
sa zádverie zvyčajne navrhuje, klienti ho 
však nie vždy chcú. V súčasnom období 
sa mnohokrát polemizuje o nutnosti zá-
dveria. Odborníci sú jednotní v názore, že 
v našich klimatických podmienkach je zá-
dverie ako tepelnoizolačný prvok vhodný 
a nutný. Pri otvorení dverí do miestnosti 
vždy vchádza studený vzduch, i keď by 
mali vchodové dvere tie najideálnejšie te-
pelnoizolačné a tesniace vlastnosti. V tep-
lých prímorských krajinách sa domy štan-

dardne navrhujú bez zádveria, no u nás je 
tomu inak. V našej zemepisnej šírke musí 
byť vchodom do domu zádverie alebo pred-
sieň, a nie rovno obývačka či kuchyňa. 

Čo  je to zádverie 

Zádverie predstavuje veľmi malý uzavretý 
komunikačný priestor za hlavnými vstup-
nými dverami do domu. Je vymedzené 
vchodovými dverami a ľahšími dverami 
do ďalších vnútorných priestorov domu. 
Protiľahlé steny v zádverí sú relatívne 
blízko seba. Zádverie sa využíva najmä  
v rodinných domoch, ale niekedy aj v byto-
vých domoch. Zo zádveria sa prechádza do 
predsiene, haly či chodby. Je možné reali-
zovať ho ako súčasť vnútornej dispozície, 
alebo môže byť aj predsadené pred fasádu. 
Prevádzkovo musí umožňovať bezkolíz-
ne vchádzanie do domu a vychádzanie  
z neho.

Funkcie zádveria

Zádverie ako uzavreté frekventované 
miesto  medzi exteriérom a interiérom má 
multifunkčné poslanie. Plní najmä tieto 
funkcie:

1. TEPELNOIZOLAČNÚ: 
zachytáva chlad, izoluje pred atmosféric-
kými vplyvmi, tvorí tepelnoizolačnú ba-
riéru, pri rodinných domoch býva vstup zo 
severu;

2. HYGIENICKÚ: 
tvorí filter so zadržaním nečistôt z exte-
riéru;

3. ZVUKOIZOLAČNÚ:
zádverie eliminuje vonkajší hluk, tvorí 
akustický filter;

4. KOMUNIKAČNÚ:
má umožniť bezproblémový prechod obo-
ma smermi, kočíkov, prípadne iinvalid-
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6. ESTETICKÚ:
vytvára prvý dojem – je vizitkou domác-
nosti pri rodinnom dome, umožňuje úpra-
vu zovňajšku pred odchodom.

Rozmery zádveria, ergonómia 

Rovnako ako pri navrhovaní iných priesto-
rov, aj pri zádverí musia byť dodržané 
základné typologické pravidlá. Veľkosť 
priestoru nutného na pohyb človeka vy-
chádza z rozmerov ľudského tela. K tomu 
treba pripočítať rozmery zariadenia a plo-



chu pre manipuláciu s predmetmi, a tak 
vzniknú rozmery pre potrebnú veľkosť 
daného priestoru. Pri rozmeroch zádveria 
treba brať do úvahy, či sa bude využívať 
aj na uskladňovanie predmetov, alebo na 
tento účel bude slúžiť predsieň, prípadne 
hala. Zádverie má umožniť pohodlné ob-
liekanie a obúvanie. Ergonómia hovorí, že 
na obutie potrebuje dospelý človek priestor 
so šírkou aspoň 110 cm, takže minimálna 
voľná šírka zádveria by nemala byť menšia. 
Odporúča sa 140 cm alebo viac, optimálne 
je 150 až 180 cm. Krajšie a pohodlnejšie 
priestory sú, samozrejme, tie s väčšími 
rozmermi. Hĺbka zádveria sa navrhuje mi-
nimálne 140 cm. Ak má zádverie slúžiť pre 

pohyb telesne postihnutého človeka, musí 
byť na tento účel prispôsobené. V každom 
prípade tvar a rozmery zádveria musia 
umožňovať bezproblémové otváranie a za-
tváranie vstupných vchodových dverí. 

Podlaha a steny
 
Pri výbere povrchových úprav a materiálov 
treba vziať do úvahy, že zádverie predsta-
vuje frekventovaný priestor. Vhodné je vo-
liť odolné materiály. Podlaha má byť ľahko 
udržiavateľná a odolná voči poškodeniu. 
Vyhovujú tvrdé podlahové krytiny, kera-
mická či kamenná dlažba, drevo, laminá-
ty, prípadne PVC podlahovina. Je možné 

vytvoriť aj zaujímavé kombinácie rôznych 
materiálov, štruktúr a vzorov. Steny v zá-
dverí by mali byť rovnako odolné voči 
oderu či oteru, vhodný je drevený obklad 
alebo umývateľné nátery a tapety.

Keďže zádverie je malý, väčšinou tmavý 
priestor, je vhodné použiť svetlé odtie-
ne farieb na podlahe, stenách či nábytku. 
Dôležité je aj dostatočné umelé osvetlenie 
alebo použitie vhodného skla.

Čo v ňom 

Priestor zádveria v rodinnom dome musí 
disponovať účelným zariadením, mal by 
byť bez zbytočného nábytku. V prípade 
veľmi malých zádverí je optimálne zho-
toviť nábytok na mieru. Bežným vybave-
ním zádveria je botník a vešiak. V malom 
priestore je vhodný úzky, vysoký botník, 
najlepšie s výklopným systémom, kto-
rý sa dá upevniť aj na stenu. Vhodné je 
umiestniť do zádveria malú lavičku alebo 
taburetku pre pohodlné obúvanie. Do zá-
dveria by sa mala vojsť aj úzka vešiaková 
stena s háčikmi, alebo sa môžu využiť len 
háčiky na stene. V stiesnenom zádverí 
nájdu uplatnenie aj úzke horné poličky na 
drobné predmety. Vo väčších priestoroch 
možno na odkladanie drobností použiť ko-
mody. Sú to nábytkové kusy so zásuvkami, 
prípadne dvierkami či poličkami. Pri veľ-
kom zádverí sa uplatnia aj vstavané skrine 
na sezónne šatstvo. Na týchto skriniach je 
možné uplatniť rôzne módne trendy, ako 
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sú tzv. odkryté skrine bez čelných dverí, 
zrkadlové dvere či použitie skla s efektom 
prehĺbenia priestoru. Zrkadlo je obľúbený 
prvok v týchto miestnostiach, nakoľko 
okrem možnosti kontroly a úpravy zov-
ňajšku vždy opticky zväčšuje priestor.

Zádverie  a jeho architektúra

Základné funkcie zádveria by mali koreš-
pondovať s estetickými kritériami vstup-

ného priestoru. Vstup do domu je výrazná 
súčasť jeho architektonickej kompozície. 
V prvom rade musí byť zrejmý a čitateľný 
na priečelí objektu, nakoľko je význam-
ným orientačným bodom. Vstup môže 
byť akcentom, dominantou priečelia, ale 
môže byť aj menej zvýraznený. V každom 
prípade tvarové, materiálové a farebné 
riešenie vstupu musí harmonizovať s ar-
chitektúrou objektu. Na umiestnenie 
vstupu vplýva mnoho faktorov, ale kvôli 
ochrane pred nepriaznivými poveternost-
nými vplyvmi (vietor, hnaný dážď, sneh) 
je optimálne umiestniť vstup do domu na 
záveternú stranu. Čo sa týka dispozično- 
prevádzkového riešenia zádveria, môžu 
do jeho priestoru viesť dvere napr. zo su-
terénu, kotolne, technickej miestnosti či 
garáže. Do zádveria je možné umiestniť aj 
vstup do toalety, ktorá slúži spoločenskej 
časti domu. Vstupný priestor – zádverie 
– by mal byť vzdušný s logicky a prakticky 
usporiadaným zariadením. Efektné a este-
tické riešenie možno dosiahnuť použitím 
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vstavaných odkladacích priestorov s vyu-
žitím najmä posuvných uzatvorení. Prvky 
v zádverí, vrátane dverí, by mali navzá-
jom materiálovo a farebne ladiť a taktiež 
harmonizovať s podlahou a stenami. Aby 
priestor zádveria pôsobil esteticky a prí-
jemne, je dobré, keď je jeho interiér rieše-
ný v jednotnom štýle spolu s ostatnými 
miestnosťami.

Záver

Zádverie ako súčasť vstupných priestorov 
je v našich klimatických podmienkach ne-
vyhnutnosťou. Netreba naň zabúdať, je 
to styčný tepelno- a zvukovoizolačný fil-
ter medzi exteriérom a interiérom domu. 
V súčasnosti je trendom individualita 
v riešení interiérov, niekomu viac vyhovu-
je malé zádverie, iný dá prednosť veľkole-
pým vstupným priestorom.

Všetky prvky vstupu by mali spĺňať funkč-
né a estetické kritériá.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

FA STU, Bratislava

Foto: archív autora a redakcie
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Mladý výtvarník Tomas Mori-
lon sa vo svojej tvorbe sústredí 
predovšetkým na prítomnosť, 

hľadá nové podnety, pozerá sa dopredu. 
„Vzhľadom na to, že pochádzam z umelec-
ky založenej rodiny a dodnes spolu naše 
výtvarné smerovanie konzultujeme, tak  
u mňa prevládajú skôr nové impulzy. Osob-
ne sa radšej sústredím na to, čo mi dáva 
súčasnosť. Moje diela sú tematicky blízke 
skôr aktuálnym témam v mojom živote, 
ako nejakým dávnym putám či emóciám,“ 
opisuje hlavné vplyvy na svoju tvorbu.

Ako prostriedok vyjadrenia a sebareflexie
bola Tomasovi Morilonovi súdená foto- 
grafia. Očarenie týmto médiom prichá-
dzalo vo viacerých etapách a dodnes po-
kračuje: „V prvých fázach, ešte ako dieťa, 

ma najviac zaujalo zmrazenie obrazu. 
Pozastavenie určitého časového úseku, 
jeho takmer dokonalé zachytenie a najmä 
prístupnosť tohto obrazu pre ďalšie gene- 
rácie. Neskôr, keď som do celého procesu 
začal trochu lepšie vidieť, mi učarovala  
manipulácia s obrazom. Fakt, že tak doko-
nale zachytená realita sa dá vlastne sekun- 
dárnym zásahom manipulovať s istým 
úmyslom.“

Po osvojení si základných techník a pravi-
diel a vďaka stále hlbšiemu porozumeniu 
procesu fotografie výtvarníka čoraz viac
začala fascinovať podstata tohto umenia 
– kresba svetlom. Prvotným impulzom 
na kombináciu rôznych techník, ktorým 
sa Tomas Morilon venuje dnes, bola pre 
neho snaha o individualistický prístup  

do reality
PRE UMELECKÉHO FOTOGRAFA TOMASA MORILONA NIE JE NAJPODSTATNEJŠIE ZACHYTENIE 
BEZCHYBNEJ REALITY, ALE SKÔR PRIENIK VLASTNEJ INTERPRETÁCIE S REALITOU A JEJ 
ZOSÚLADENIE DO PRÍJEMNEJ ČI VIZUÁLNE ZAUJÍMAVEJ FORMY.

01 02 03
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k vlastnej tvorbe. „Fáza transformácie 
však v konečnom dôsledku predstavuje dl-
horočné experimentovanie, neúspešné po-
kusy, hľadanie vhodných materiálov, po-
stupov a firiem ochotných spolupracovať
v určitých oblastiach, v ktorých by mi bež-
ne ponúkané moduly nestačili. V podstate 
som musel opäť riešiť všetko od samého 
počiatku, keďže nemôžete len tak zobrať 
fotografiu a začať do nej maľovať. Tak to
proste nefunguje,“ vysvetľuje.

Vznik každého jeho obrazu je rozdelený do 
niekoľkých fáz, Tomas Morilon však obľu-
buje celý proces tvorby. „K tým najobľúbe-
nejším by asi patrilo práve komponovanie 
v zmysle kompozície, rôznych nastavení 
a využitia možností, ktoré mi fotografické
vybavenie v súčinnosti s danými svetelný-

mi podmienkami ponúka,“ prezrádza. No 
rovnako zanietene sa venuje aj finálnym
úpravám, ako je lakovanie, voskovanie či 
rámovanie.

Inšpiráciu fotograf čerpá najmä zo seba, 
aktuálnych nálad a vnútorných pocitov, no 
v jeho tvorbe sa odrážajú aj podnety z oko-
litého sveta a prostredia. Časom sa však 
zmenil jeho prístup k rôznym impulzom, 
dnes sú výtvarníkove pocity a vnútorné 
rozpoloženie filtrované cez iné témy. „Už
to nie je vo všetkých prípadoch len o mne. 
Napriek tomu sú ešte stále niektoré moje 
diela natoľko osobné, že v podstate len ča-
kajú na toho, kto ich pochopí a koho oslo-
via bez toho, aby mali za cieľ sprostredko-
vať externú myšlienku. S tými sa mi potom 
lúči najťažšie,“ priznáva.

01 „Bludička“ / 90 x 60 cm / kombinovaná technika,

02 „V plameňoch vášne“ / 102 x 68 cm / kombinovaná technika,

03 „Kým znesie sa ti k nohám zlatý list“ / 90 x 60 cm / kombinovaná technika,

04 „VENUSTUS“ / 78 x 115 cm / kombinovaná technika,

05 „MEDIIS DIEBUS“ (V dňoch medzi tým) / 78 x 74 cm / kombinovaná technika,

06 „NOBILIS“ / 100 x 66 cm / kombinovaná technika, 

04

05

06
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Tomas Morilon sa svojou tvorbou usiluje 
najmä o vnútorné obohatenie jednotliv-
ca. Za najdôležitejšie pre seba považuje 
kreativitu a dobrý pocit z toho, že jeho 
diela dokážu v niekom vyvolať emóciu, 
zaujať či potešiť. O ľuďoch, ktorých jeho 
diela oslovujú, hovorí ako o citlivých  
a otvorených, bez konzervatívnych názo- 
rov a predsudkov.

Fotograf Tomas Morilon sa narodil v Ban-
skej Štiavnici v roku 1981. V súčasnosti 
experimentuje s veľkoformátovou fotogra-
fiou v kombinácii s rôznymi technikami.

Vo svojej tvorbe sa zameriava na zachyte-
nie atmosféry a pohybu vo forme statické-
ho obrazu. Absolvoval niekoľko úspešných 
autorských aj spoločných výstav na Slo-
vensku a v USA, v decembri 2011 otvára 
výstavu svojich obrazov v  bratislavskom 
Apollo Business Center.

Soňa Hrúziková

Foto: archív Tomasa Morilona

07  „Angel“ / 115 x 78 cm / komb. tech.,

08  „Ophelia“ / 68 x 102 cm / komb. tech,,

09  „Tam, kde anjeli zostupujú k Zemi“ / 

     68 x 102 cm /komb. tech,

10  „VIRIDITAS“ (Nevinnosť) / 100 x 66 cm /

       komb. tech. 

07 08

09

10
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Pri jej zariaďovaní je najdôležitejšie 
brať ohľad na pohodlie. Najnovšie 
trendy uprednostňujú minimalis-

tický dizajn, sýte farby a osvetlenie, kto-
ré vytvorí intímnu atmosféru. V prípade 
postelí dominujú čisté línie a jednoduché 
tvary. Šatníkové skrine sa prispôsobujú 
štýlu spálne, alebo sú situované do zvlášt-
nej miestnosti. 

Spálne
MODERNÁ SPÁLŇA JE PRE DOSPELÝCH MIESTOM KĽUDU 
A UVOĽNENIA A DEŤOM MÔŽE SLÚŽIŤ AKO MIESTO PRE 
HRANIE. 

01

02 03



111

04 Kombinácia šedej a béžovej farby dodáva 

spálni elegantný a moderný vzhľad. 

05 Prázdne steny potvrdzujú skutočnosť, že 

spálňa má slúžiť ako miesto kľudu a odpočinku.

06 Posteľ určuje celkový štýl zariadenia spálne.

07 Sýte farby stien sa opakujú na rôznych textí-

liách, kontrast tvorí farba nábytku.

08 Nepriame svetlo v spálni vytvára perfektne 

intímnu a uvoľnenú atmosféru.

01  Obývačka integrovaná do spálne by mala 

byť v tom istom štýle ale skôr v doplnkových 

farbách.

02 K najdôležitejším zásadám modernej spál-

ne patria voľné priestory, postele s jasnými 

kontúrami a minimum ornamentov a ozdôb.

03 Pôvabné kontrasty farieb a materiálov po-

máhajú v spálni vytvoriť teplú a zároveň 

elegantnú atmosféru.04

05 06

07 08



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

09 Stupeň bezprostredne pred posteľou je 

možné využiť ako odkladací stolček.

10 Vďaka drevu a bielym stenám pôsobí miest-

nosť svetlejšie.

11-12 Kombinácia okrovej, oranžovej a modrej 

farby láka k relaxácii.
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Dobrý spánok 
nemusí byť samozrejmosťou

ČLOVEK SPÍ V PRIEMERE 7,5 HODINY DENNE. MNOHO 
ĽUDÍ PODCEŇUJE PROBLÉMY SO SPÁNKOM, PRÍPADNE 
NAD NIMI VÔBEC NEUVAŽUJE, I KEĎ VEĽA OCHORENÍ 
PRIAMO SÚVISÍ S NEDOSTATKOM KVALITNÉHO SPÁNKU. 
POČAS SPÁNKU SA POKOŽKA REGENERUJE DVAKRÁT 
RÝCHLEJŠIE. KVALITNÝ SPÁNOK SA POVAŽUJE ZA JEDEN 
Z NAJVÝRAZNEJŠÍCH FAKTOROV PRE ZDRAVÝ ŽIVOT, 
PRETOŽE NIELEN DĹŽKA, ALE HLAVNE KVALITA SPÁNKU 
MÔŽE VÝRAZNE ROZHODNÚŤ, AKO SA RÁNO BUDETE 
CÍTIŤ. 

Počas spánku mozog spracúva 
a “upratuje” informácie z celého 
dňa. Ak spíte o dve hodiny menej 

ako by ste mali, váš výkon je zhoršený 
tak, ako keby ste mali v krvi 0,05 promi-
le alkoholu. Ak večer zaspíte za menej ako 
5 minút, znamená to, že trpíte nedostat-
kom spánku. Pritom aj nenápadné svetlo 
z digitálnych hodín vám môže narúšať 
kvalitu spánku. Skúste si teraz predstaviť, 
každý podľa seba, ako to u vás prebieha 
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ráno pri každodennom vstávaní? Keď sa 
nad tým zamyslíte, je to tak, ako by ste si 
každé ráno predstavovali? Oddýchnutý, 
plný energie a nadšenia? 
Väčšine z nás sa totiž stáva, že realita je 
niekedy iná, ako by sme si želali. Na náš 
spánok  vplýva viacero faktorov, ako naprí-
klad teplota a vlhkosť v miestnosti v ktorej 
spíte, hluk v okolí, elektrosmog, momen-
tálny psychický stav a hlavne na čom po 
celý čas spánku ležíte, s čím ste prikrytý 
a aký používate vankúš. Dobrá správa je, 
že tieto faktory viete ovplyvniť priamo vy 
a tým pádom máte možnosť  rozhodnúť 
o raňajšom  výsledku.
V prvom rade je veľmi dôležité, aby ste 
si vôbec uvedomili, že spánok je pre vás 
strategicky dôležitý, ako aj samotný fakt, 
že nie je jedno ako a na čom strávite jednu 
tretinu svojho života. Jedna z najdôležitej-
ších veci, ktorá má výrazný vplyv na váš 
spánok je matrac. O matraci a téme zdra-
vého spánku existuje množstvo teórií, ale 

paradoxom je, že drvivá väčšina tomu ne-
venuje dostatočné množstvo pozornosti. 
Je všeobecne známe, že nedostatok vedo-
mostí o ľudskom tele má výrazný vplyv 
na rozhodnutia pri kúpe matracu. Otázka 
teda znie, ako a podľa čoho viete, ktorý 
matrac je pre vás to najlepšie riešenie?
 Veľmi často sa stáva, že nepoznáte svoje 
potreby a ani neviete, aké požiadavky by 
mal vhodný matrac spĺňať. Preto na zákla-
de toho kúpite matrac, ktorý vám „padne 
do oka“, alebo vám ho odporučí predajca, 
pretože patrí medzi najpredávanejšie, prí-
padne v kombinácii z najvýhodnejšou ce-
nou, ale z akého dôvodu? Nikto nevie.
Zaoberám sa vývojom a výrobou matracov 
už pätnásť rokov a prešiel som tisíce do-
mácností. Na základe vlastných skúsenos-
tí viem, že vo väčšine  spální je preinvesto-
vaných najmenej finančných prostriedkov, 
ako napríklad v obývačke, alebo v kuchyni. 
Žijete v uponáhľanej a konzumnej spo-
ločnosti, chcete sa cítiť lepšie a zdravšie, 
používate modernejšie technológie, ale in-
vestovať do kvalitného matracu je pre vás 
drahé, prípadne nie až tak podstatné, pre-
tože do spálne návšteva nechodí, „ Pritom 
tam strávite dvadsať rokov svojho života.
Dnes máme na trhu stovky druhov mat-
racov v rôznych prevedeniach a v rôznom 
zložení. V každom prípade si to vyžaduje 

individuálny prístup, pretože každý má inú 
predstavu a potrebu, čo by mal jeho matrac 
spĺňať a ako by mal vyzerať. Dôležité pri 
kvalitnom matraci je vždy jadro matracu. 
Malo by byť ortopedické a prievzdušné, 
aby sa dokonale vedelo prispôsobiť chrb-
tici a svalom, a taktiež by malo dostatočne 
dobre odvádzať vlhkosť. 
Účelom a cieľom tohto článku nie je roz-
pitvanie vášho matracu, ale zamyslenie 
nad tým, na akom matraci spíte, pretože 
je úplne jedno, či máte nový matrac, alebo 
váš matrac ste dostali ako svadobný dar 
pred dvadsiatimi rokmi, dôležité je ako 
ráno vstanete. Na Slovensku je veľa odbor-
níkov, ktorí sú schopní vám vysvetliť, aký 
je pre vás najlepší matrac a čo má spĺňať, 
taktiež sú firmy na vysokej profesionálnej 
úrovni, ktoré vám predvedú a vysvetlia 
všetko o matraci dokonca priamo u vás 
doma. Záleží iba na vašom rozhodnutí.
Zdravie máte iba jedno a pokiaľ sa vy
o seba nepostaráte, verte tomu, že nikto 
druhý to za vás nespraví.

Pavol Krkoška

Foto: K&K Partner a archív redakcie
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Oddych, to čarovné a magické slovo, po ktorom 
túžime vždy, keď naše telo a myseľ dostanú 
zabrať. Spája sa s pokojom, pohodou a hlavne 
častokrát „s ničnerobením“!  Ale to je málo! Aj 
oddychovať treba vedieť. Nie je oddych, ako 
oddych. Každý z nás svoj deň napĺňa okrem 
aktívnej, teda pracovnej časti, aj tou pasívnou. 
Nemusí však ísť vždy len o spánok, ktorý je sa-
mozrejme veľmi potrebný a telu osožný. Skúste 
niečo, o čom ste doteraz v prostredí vašeho do-
mova len snívali! Vyskúšajte a doprajte si účinky 
vody, pary, masáže, slovom skúste domáce well-
ness centrum. Domáce wellness centrum, znie 
tak podmanivo. Nechajte sa zlákať a doprajte si 
ten príjemný pôžitok, ktorý wellness so sebou 
prináša.
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Wellness 
na domáci spôsob

SLOVO WELLNESS JE V SÚČASNEJ DOBE AJ SYNONYMOM 
PRE ODDYCH A RELAXÁCIU. TENTO SPÔSOB ŽIVOTA, KTORÝ 

SA ZAČAL OBJAVOVAŤ ASI PRED TRIDSIATIMI ROKMI V AME-
RIKE, NÁM MÁ SKVALITNIŤ SPÔSOB ŽIVOTA, A TÝM HO ZÁ-

ROVEŇ AJ PREDĹŽIŤ.  WELLNESS NA DOMÁCI SPÔSOB, TO SÚ 
NAPRÍKLAD ROZLIČNÉ VANE, HYDROMASÁŽNE ZARIADENIA, 

SAUNY, SOLÁRIÁ, DOMÁCE FITNESS ZARIADENIA A ROZLIČ-
NÉ RELAXAČNÉ ZARIADENIA.
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Moderná civilizácia, jej tempo 
a spôsob života, priniesli v po-
sledných rokoch také fenomény 

ako je stres, prepracovanosť, únava a ná-
sledne vznik civilizačných chorôb. A to ho-
voríme nielen o špičkových manažéroch. 
Vyťaženosť bežnej rodiny s dvomi alebo 
nebodaj viacerými deťmi si vyžaduje kom-
pletný rodinný manažment. Kedy máme 
čas na oddych, ktorý je tak potrebný, len 
si ho mnohokrát nemôžeme dovoliť?! Ísť 
niekde do kúpeľov je často nereálne, hlav-
ne z dôvodu našich neodkladných povin-
ností.... Najjednoduchším riešením je  mať 
doma po ruke aspoň malé wellness cent-
rum, ktoré nám poskytne zaslúžený od-
dych a pokoj.
Na to, aby sme si v pohodlí domova vytvo-
rili podmienky pre spokojné relaxovanie, 
nemusíme vlastniť obrovské priestory ro-
dinného domu. Takmer každá kúpeľňa sa 
už v dnešnej dobe  dokáže premeniť na 
oázu pokoja a relaxu. Už dávno neplatí, že 
je to priestor len na bežnú dennú očistu. 

Riešenie pre menšie priestory
V poslednom období sa v menších obyt-
ných priestoroch stalo veľkým trendom 
zbavovanie sa nepotrebných starých vaní, 

ktoré zaberajú značný priestor kúpeľne. 
Je to však obrovská škoda! Vaňa môže 
fantasticky poslúžiť vo chvíľach, keď túži 
naše unavené telo po príjemnom oddychu 
a relaxe. Kúpeľ vo vani, to je fantastický re-
lax pre unavené, ubolené telo a dušu.  Naj-
vhodnejším riešením  pre takéto priestory 
je kombinácia vane so sprchovým kútom. 
Môžete sa tak ponoriť do vane, a potom 
využiť trysky sprchového kútu. Trysky 
dokážu regulovať silu prúdu vody, doká-
žu meniť studenú a teplú vodu, čo ocenia 
najmä otužilejší jednotlivci. Ak si k tomu 
zadovážite parný generátor, vytvoríte tak 
pravý turecký kúpeľ. Trysky dokážu záro-
veň vymasírovať ubolené telo. Voda je pre 
človeka prirodzeným prostredím, keďže 
sme všetci strávili 9 mesiacov pred naro-
dením vo vodnom prostredí. Vo vode sa 
telo uvoľní a príjemne regeneruje. Vonné 
oleje spolu s morskou soľou dokážu uro-
biť pre telo zázraky. Hydromasáž, ktorá 
je nadštandardnou možnosťou domáce-
ho wellness systému, poskytne úľavu pri 
rozličných reumatických ochoreniach, 
problémoch so svalmi, ale aj napríklad pri 
migrenóznych ťažkostiach. Hydromasáž 
si môžete dopriať aj vy, keďže na trhu sa 
ponúkajú už rozličné hydromasážne vane. 
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Vaňa musí byť
Ako sme už spomínali vaňa poskytne 
človeku dokonalý oddych. V ponuke sú 
vane s najrozličnejšími tvarmi, rozmermi 
i farebnými vyhotoveniami. Kvalitné hyd-
romasážne vane-to sú zariadenia, ktoré 
svojimi zabudovanými tryskami poskytnú 
dokonalú masáž unavenému telu. Aj tu je 
možné vyberať z rôznych velkostí, farieb, 
tvarov a rôznych masážnych systémov. 
K hydromasážnym zariadeniam patria 
parné kabíny, ktoré dokonale prečistia celé 
dýchacie cesty a hydratujú pokožku tela. 

Nezabudnite, že wellness, to je aj príjem-
ný pocit, ktorý vytvára harmonický pries-
tor. To znamená, že aj malý priestor môže 
pôsobiť útulne, príjemne a esteticky. Pri 
výbere treba zvážiť kvalitu a farebnosť ma-
teriálov, ktoré chceme použiť pri realizácii 
kúpeľne. Nezabudnite na doplnky, sviečky, 
vonné oleje, príjemnú hudbu, na trhu sú 
už rozličné zabudované rádiá, špeciálne tl-
mené osvetlenia a wellness môže byť aj vo 
vašom malom byte!  

Ak je priestoru viac
V prípade, že disponujete dostatočným 
priestorom, a teda nie ste ničím obmedzo-
vaní, máte viacero možností pre vytvore-
nie vlastného wellness centra. Pred samot-
nou realizáciou si však treba starostlivo 
zvážiť, čo očakávate od vlastného wellness 
centra. Je dobré sa poradiť s odborníkmi, 
ktorí nám domáce wellness centrum na-
vrhnú. Treba zvážiť investície a samotnú 
praktickosť jednotlivých komponentov. 
Je dobré sa zamyslieť nad ich praktickou 
využiteľnosťou ešte pred tým, než ich na-
montujete. Mnohokrát sa totiž stáva, že 
s fitnes stroja sa stal najlepší vešiak v dome 
a z wellness zariadenia odkladací priestor, 
respektíve sušiareň.

Sauna pre každého
Veľmi obľúbené sú domáce sauny. Účinok 
saunovania je už dávno preukázaný, je 
vhodná tak pre deti, ako aj dospelých. Sau-
novanie prispieva k odbúravaniu napätia 
a stresu, k otužovaniu organizmu a výraz-
ne napomáha aj v prevencii pred civilizač-
nými chorobami. Domáce sauny poskyt-
nú zaručený komfort a intimitu, hlavne 
v zimných mesiacoch. Ich ponuka je širo-
ká. Dokonca menšie verzie sú vhodné aj 
do bytu (tzv minisauny majú rozmer 1,3 x 
1,3 m).  Parnú saunu si vďaka skromnosti 
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priestoru môžete vychutnávať aj v súkro-
mí vlastnej kúpeľne.  Majitelia rodinných 
domov si môžu vybrať, či saunu postavia 
zvlášť, teda v osobitnom domčeku na zá-
hrade alebo ju umiestnia v rámci domu. 
Môžete si zvoliť od najpopulárnejšej fín-
skej sauny , ktorá je založená na polieva-
ní kameňov a vytvára maximálnu teplotu 
približne 90°C. Ďalším variantom je suchá 
sauna, ktorá je aj najteplejšia a infrasauna, 
v ktorej sa teplota pohybuje od 35-60°C. 
Moderné infrakabíny sa vyznačujú jed-
noduchým ovládaním. Pomocou ovládača 
sa žiarenie a stupeň teploty ľahko nasta-
vujú. Infračervené svetlo produkuje žiare-
nie, ktoré hĺbkovo rozohrieva podkožné 
vrstvy ľudského tela, preto je infrasauna 
vhodná pre športovcov alebo ľudí s nadvá-
hou. Napomáha aj pri chrípke, celulitíde, 
nachladení, odbúravaní podkožného tuku 
a bolestiach kĺbov.

Ku kvalitnej saune patrí spôsob ochladzo-
vania, a to buď v primeranom sprchovom 
kúte alebo v menšom bazéniku so stude-
nou vodou. Ďalej nezabudnite na relaxač-
né ležadlá, pretože po dobrej saune, si telo 
potrebuje odpočinúť. Ak predpokladáte, že 
vašu saunu budú navštevovať aj vaši zná-
mi, rodina, rozhodnite sa už pred inštaláci-
ou sauny, kde bude prezliekací a odkladací 
priestor, aby ste potom nemali problém 
s podobnými detailmi. Tiež sa doporuču-
je k saune samostatný záchod a možno aj 

vlastná šatňa.V priestrannej kúpeľni môže 
byť umiestnené aj solárium.

Vlastný bazén
Ale ak naozaj uvažujete o kvalite domá-
ceho wellnesu, stavte na vlastný domáci 
bazén! Domáci vnútorný bazén poskytu-
je maximálny komfort. Ponúka možnosť 
pre majiteľa domu pravidelné plávanie, 
teda šport, ktorý najviac napomáha k re-
generácii kĺbov a svalov. Vopred si treba 
s odbornou firmou, ktorá vám jeho stav-
bu zrealizuje, naplánovať jeho financova-
nie, nakoľko bazén v dome je nákladná 
záležitosť, najmä čo sa týka vykurovania. 
Vykurovať sa musí nielen voda v bazéne, 
ale aj podlaha a vzduch . Všetky vzducho-
technické zariadenia musia spolu vytvárať 
vyhovujúce vnútorné prostredie. Optimál-
na teplota vody sa môže pohybovať od 
26-30°C, vzduchu o niečo viac od 29 – 34°C. 

V priestoroch bazénu je predpísaná vlh-
kosť vzduchu, ktorú pre zachovanie bez-
pečnosti nie je dobré prekročiť. 
Relaxačný bazén je taktiež alternatívou pre 
wellness v domácom prostredí. Relaxačné 
bazény sú súkromnou, relaxačnou oázou, 
rehabilitačným miestom a centrom pre re-
laxáciu, oddych, odreagovanie a miestom 
na načerpanie nových síl. Hydroterapia 
vás zbaví stresu, únavy a bolesti. Relaxač-
né bazény sú predurčené na to ,aby sa stali 
symbolom domácej pohody a harmónie. 

Podstatou masáže vírivou vodou je jej ce-
lotelová aplikácia, pričom voda má stálu 
teplotu 35 - 37°C. Voda je vírená pomocou 
elektricky poháňanej turbíny cez trysky, 
ktoré majú rôznu veľkosť a rozdielnu silu 
prúdu.

Wellness v zimnej záhrade 
Zimná záhrada je vždy atraktívnou súčas-
ťou rodinného domu. Poskytuje príjemné 
posedenie v obklopení zelených rastlín, ale 
miesto si v nej môže nájsť aj vírivka alebo 
bazén. 
Zimná záhrada okrem poskytnutia pries-
toru pre zeleň, ponúka svoje možnosti aj 
pre využitie voľného času. Moderné zim-
né záhrady, to je priestor pre príjemné 
posedenie pri bazéne, v atmosfére pokoja 
a relaxu. Zimná záhrada je vždy atraktív-
nou súčasťou rodinného domu. Zimná zá-
hrada je zároveň výborným riešením pre 
zastrešenie bazénov, ktoré predlžujú ži-
votnosť kúpacej sezóny. Vďaka slnečnému 
svetlu, ktoré ohrieva vodu, sa dokáže  te-
plota bazéna zdvihnúť o takmer 10°C. Na-
opak v noci dokáže zimná záhrada chrániť 
bazén pred vplyvom nočného chladu. Zim-
ná záhrada je technicky náročná stavba, 
a preto je vhodné, ak sa s ňou ráta už pri 
projektovaní rodinného domu. Potrebné 
je vyriešiť statiku, vetranie, tienenie, vodu, 
kúrenie. Ak pripravujete realizáciu zimnej 
záhrady spolu s bazénom, je dobré vybrať 
bazén, ktorý má bezpotrubný systém, čo 
uľahčuje jeho údržbu a starostlivosť. Dôle-
žité je však riešenie odvlhčenia, nakoľko 
zimná záhrada je obyčajne prepojená s do-
mom a rastlinkami, ktoré by mali dotvá-
rať interiér. Relatívna vlhkosť by sa mala 
pohybovať medzi 55-60%. Tieto hodnoty 
by sa nemali prekračovať, lebo väčšia vlh-
kosť by mohla zase uškodiť zeleni. Treba 
pamätať, že cez veľké presklené steny bude 
teplo rýchlejšie unikať, preto by vykurova-
nie malo byť kombinované, teda elektrické 
podlahové kúrenie prepojiť s ústredným 
kúrením. Nie je totiž nič horšie, ako neprí-
jemný chlad, ktorý oázu pohody zmení na 
ľadovú jaskyňu.

Daniela Hrnčárová

Foto: archív redakcie
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s fitnes stroja sa stal najlepší vešiak v dome 
a z wellness zariadenia odkladací priestor, 
respektíve sušiareň.

Sauna pre každého
Veľmi obľúbené sú domáce sauny. Účinok 
saunovania je už dávno preukázaný, je 
vhodná tak pre deti, ako aj dospelých. Sau-
novanie prispieva k odbúravaniu napätia 
a stresu, k otužovaniu organizmu a výraz-
ne napomáha aj v prevencii pred civilizač-
nými chorobami. Domáce sauny poskyt-
nú zaručený komfort a intimitu, hlavne 
v zimných mesiacoch. Ich ponuka je širo-
ká. Dokonca menšie verzie sú vhodné aj 
do bytu (tzv minisauny majú rozmer 1,3 x 
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priestoru môžete vychutnávať aj v súkro-
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nie, ktoré hĺbkovo rozohrieva podkožné 
vrstvy ľudského tela, preto je infrasauna 
vhodná pre športovcov alebo ľudí s nadvá-
hou. Napomáha aj pri chrípke, celulitíde, 
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teda šport, ktorý najviac napomáha k re-
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s odbornou firmou, ktorá vám jeho stav-
bu zrealizuje, naplánovať jeho financova-
nie, nakoľko bazén v dome je nákladná 
záležitosť, najmä čo sa týka vykurovania. 
Vykurovať sa musí nielen voda v bazéne, 
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vyhovujúce vnútorné prostredie. Optimál-
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vás zbaví stresu, únavy a bolesti. Relaxač-
né bazény sú predurčené na to ,aby sa stali 
symbolom domácej pohody a harmónie. 
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kúrenie. Ak pripravujete realizáciu zimnej 
záhrady spolu s bazénom, je dobré vybrať 
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žité je však riešenie odvlhčenia, nakoľko 
zimná záhrada je obyčajne prepojená s do-
mom a rastlinkami, ktoré by mali dotvá-
rať interiér. Relatívna vlhkosť by sa mala 
pohybovať medzi 55-60%. Tieto hodnoty 
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Žijeme v čistej, úhľadnej, ale tiež 
chladnej atmosfére purizmu. Veci 
sú hranaté, materiály kovové alebo 

sklenené, do súkromia domovov sa čoraz 
viac dostávajú materiály priemyselného 
dizajnu. Takmer všetko je katalógové, ob-
jekty pre život sa predávajú sériovo, náby-
tok nakupuje väčšina z nás v tých istých 
obchodných domoch, pretože veríme, že 

Soft 
purizmusO ČOM VŠETKOM ROZ-

MÝŠĽAJÚ RENOMOVANÍ 
VÝROBCOVIA KÚPEĽŇO-
VÝCH ARMATÚR A PRÍSLU-
ŠENSTVA, AK CHCÚ BYŤ 
O KROK VPRED A MAJÚ 
VO SVOJOM KRÉDE NE-
USTÁLE USPOKOJOVAŤ 
OČAKÁVANIA A TÚŽBY 
TÝCH, PRE KTORÝCH JE 
KÚPEĽŇA VIAC AKO LEN 
MIESTOM OČISTY?

vstupuje do kúpeľne
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tak sterilne a dokonale to bude vyzerať 
aj u nás doma. Po revolúcii sme ostali 
tak trochu ohúrení krásou všetkých tých 
farebných katalógov, opantaní čarom na-
inštalovaných a vopred nadizajnovaných 
obytných priestorov. Páčilo sa nám, že ak 
sme nemali dostatok invencie, niekto to 
naše bývanie zariadil za nás. Akurát nás 
potom zarážalo, prečo tie isté vankúše na 
sedacej súprave, skrinky v kúpeľni, kobe-
rec v detskej izbe majú aj mnohí susedia 
a známi. Ale v podstate nám to až tak veľmi 
nevadilo, hlavne že sme boli značkoví. Po 
dobe poznania a očarenia z množstva in-
formácii na internete a sociálnych sieťach 
sa však začínajú prejavovať v rozmýšľaní 
mnohých ľudí iné tendencie. Svet chceme 
vnímať všetkými našimi zmyslami, nielen 
rozumom. Rovnako dôležitá ako práca je 
pre nás zábava, odpočinok, čas strávený 
s rodinou a priateľmi. A všetko to túžime 

robiť inak ako ostatní. Originálne, bez stra-
ty individuality. Nechceme byť ako „cez 
kopirák“. Naše rozmýšľanie sa zhmotňuje 
aj do vecí, ktorými sa intuitívne túžime 
obklopovať. Kvalitný dizajn o týchto zme-
nách ľudskej psychiky vie a vytvára objekty, 
ktoré naše prirodzené túžby a očakávania 
napĺňajú. Purizmus, v ktorom stále žijeme, 
sa stáva viac emotívny, čo sa odráža aj v ar-
chitektúre či v interiérovom dizajne. 

Soft purizmus: emócia, čistota 
tvaru a luxus v prežívaní

Novým trendom vo svete dizajnu sa tak 
stáva soft purizmus, ktorý vystihujú jas-
né a jednoduché tvary, jemne zaoblené 
hrany či kombinácia oblých organických 
tvarov s puristickou geometriou. Objekty 
nie sú prečačkané dekoratívnymi detailmi, 
dôležitá je forma sama o sebe. Nič navyše 
by nemalo odpútavať našu pozornosť od 
krásy samotnej formy, preto sú aj povrchy 
homogénne, bez štruktúry, aby nedochá-
dzalo k rušeniu tvaru tvarom. V kúpeľni sa 
soft purizmus uplatňuje o to viac, že práve 
ona je miestom očisty a relaxu. Ak objek-
ty majú jasné tvary, aj naše myšlienky sú 
zrazu jasnejšie. Ak sú objekty navrhnuté 
v tomto priestore s pohodou a ľahkosťou, 
pomáhajú nám viac sa uvoľniť a oddých-
nuť si. Výrobky (nielen) v kúpeľni sa stá-
vajú čistým umeleckým dielom. Luxus už 
nepredstavujú zbytočne drahé materiály, 
ale náš čas a ochota. Luxus je tu a teraz, 
treba sa len uvoľniť a nájsť si pre seba čas 
na cvičenie zmyslov. „Cíť, voňaj, počúvaj, 
ochutnaj, vychutnávaj a ponor sa do tých-
to pocitov!“ to nám hovorí náš vnútorný 
hlas.

So zhmotnením tejto idey sa v kúpeľni 
stretávame nielen v dizajne umývadlo-
vých, vaňových či sprchových armatúr, ale 
aj pri vaniach, umývadlách či doplnkoch 
do kúpeľne, ako sú nádoby na tekuté myd-
lo, vešiaky na uteráky, držiaky na sviečky. 
Do kúpeľne sa dostávajú archetypálne 
materiály - drevo, kamene, oheň v podo-
be čajových sviečok pri vani, čo býva neraz 
inšpirované aj filozofiou feng šuej, ktorá si 
už aj v slovenských domácnostiach našla 
mnohých priaznivcov. Výrobcovia myslia 
aj pri návrhu batérie na komfortné detaily 
(napr. plochá časť vaňovej batérie, ktorá 
slúži na položenie mydla, sprchového gélu 
či čajovej sviečky, keď svoj voľný čas trávi-
me ponorení v kúpeli).

Umením je vyrobiť armatúru, ktorá má 
nielen skvelý dizajn, ale je aj nabitá funk-
ciami.
Na poli dizajnu vyhráva ten, kto ponúkne 
riešenie, ktoré nie je len trendové, ale aj 
novátorské a zároveň nadčasové. Ten, kto 
dokáže predávať nielen tvar, ale aj emócie 
(o čom svedčia príbehy mnohých úspeš-
ných značiek, napr. Apple a jeho iPod 
a iPhone). 

Kludi Balance: purizmus je 
mŕtvy! Nech žije soft purizmus!

Nová séria kúpeľňových armatúr Kludi 
Balance je vytvorená v štýle soft puriz-
mu. Predstavuje úchvatnú súhru jedno-
duchosti a funkčnosti. Vďaka kombinácii 
mäkkých plôch a jemných zaoblení dokáže 
najlepšie vyhovieť aj tým najnáročnejším 
nadčasovým návrhom kúpeľní. Nápadným 
prvkom jednopákových armatúr je umiest-
nenie páky na telese. Toto usporiadanie 
sa snaží vedome vyvolať dojem, akoby sa 
páka vznášala, doslova balansovala nad sa-
motnou armatúrou. Optická rafinovanosť 
je v súlade s funkciou a bola vytvorená so 
zreteľom na ergonómiu a príjemný dotyk. 
Tajomstvom všetkého sú najmodernejšie 
technológie, napr. ECO s-pointer, ktorá 
prispieva k šetreniu vody, HotStop proti 
opareniu a nízkohlukové napúšťanie vane. 

Simona Klérková v spolupráci so značkou Kludi

Foto: Kludi
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Žijeme v čistej, úhľadnej, ale tiež 
chladnej atmosfére purizmu. Veci 
sú hranaté, materiály kovové alebo 

sklenené, do súkromia domovov sa čoraz 
viac dostávajú materiály priemyselného 
dizajnu. Takmer všetko je katalógové, ob-
jekty pre život sa predávajú sériovo, náby-
tok nakupuje väčšina z nás v tých istých 
obchodných domoch, pretože veríme, že 

Soft 
purizmusO ČOM VŠETKOM ROZ-

MÝŠĽAJÚ RENOMOVANÍ 
VÝROBCOVIA KÚPEĽŇO-
VÝCH ARMATÚR A PRÍSLU-
ŠENSTVA, AK CHCÚ BYŤ 
O KROK VPRED A MAJÚ 
VO SVOJOM KRÉDE NE-
USTÁLE USPOKOJOVAŤ 
OČAKÁVANIA A TÚŽBY 
TÝCH, PRE KTORÝCH JE 
KÚPEĽŇA VIAC AKO LEN 
MIESTOM OČISTY?

vstupuje do kúpeľne
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ktorý nemusí zabrať oveľa viac priestoru 
ako bežný sprchovací kút. 

Dajte svojmu sprchovému kútu 
nový rozmer
V každej kúpeľni, kde je priestor pre spr-
chový kút, môže byť aj parný kúpeľ. Kon-
cepcia hammam umožňuje navrhnúť opti-
málnu veľkosť parného kúpeľa podľa počtu 
osôb. Najmenší variant pre 1 až 2 osoby je 
vhodný do sprchovacieho kúta s rozmermi 
už od 80 x 100 cm. 

Ako to funguje
Chcete sa len osprchovať? Môžete tak 
urobiť. Chcete parný kúpeľ? Stačí zapnúť 
systém. 
Výhodou koncepcie hammam je nenáročné 
technické riešenie, ktoré sa skladá z parné-
ho generátora, kvalitných dverí, preskle-
ných panelov.  Parný generátor je malý 
elegantný prvok, ktorý môže byť umiest-
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Miesto,  kde sa celkom uvoľníte, 
vyhrejete a vychutnáte si od-
dych a to ani nemusíte prekročiť 

prah vašej kúpeľne. Predstavujeme vám 
parný kúpeľ na spôsob tradičného turecké-
ho hammamu pre domáce použitie. Nejde 
o parnú kabínu, ale o systém,  ktorý môže-
te nainštalovať všade tam, kam sa zmestí 
sprchový kút. 

Čo je turecký kúpeľ hammam
V tradičnom tureckom parnom kúpeli 
pôsobí vlhké teplo, kde para má teplotu 
približne 45 až 53 °C pri stopercentnej re-
latívnej vlhkosti vzduchu. Pobytom v pare 
sa telo prehreje, zrýchli sa metabolizmus 
a organizmus sa očistí. Na rozdiel od su-
chej (fínskej) sauny, v ktorej sa využíva 
horúci vzduch s teplotou 90 až 100 °C, je 
parná sauna dostupnejšia a použiteľná aj 
v bežných kúpeľniach. Môžete si ju totiž 
vychutnávať vďaka projektu hammam, 

TEPLOTY KLESAJÚ, ZIMA 
A MRÁZ PRICHÁDZA. MI-
LUJETE TEPLO? TÚŽITE PO 
RELAXE? CHCETE TO MAŤ 
VŠETKO DOMA? MÁME
PRE VÁS TO PRAVÉ! Vyhrejte sa v pare
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Medicínske argumenty 
v prospech pary:

�� ����������������������������������
cievy, zrýchli sa krvný obeh a zníži 
krvný tlak. Zlepší sa prekrvenie, a teda 
aj látková výmena a z organizmu sa 
vyplavia škodliviny. 
�� ��������������������������������
a postará sa aj o psychické uvoľnenie 
a odbúranie nahromadeného stresu.
�� �����������������������������������
����������������������������������������-
hnuté svaly a zmiernia sa bolesti.
�� ����������������������������������������
���������������������������������
�� ��������������������������������
prekrvia a napnú, póry sa rozšíria 
�������������������������������
�� �����������������������������������
dýchacie cesty, čo spôsobuje uvoľnenie 
hlienu a vnútorné očistenie. 

����� ���������� ������� ��������� ���-
re špeciálne navrhnuté tak, aby na jednej 
strane umožňovali vstup čerstvého vzdu-
chu a na druhej strane zabraňovali úniku 
pary. Všetky sú dizajnovo navrhnuté, aby 
sa dali umiestniť do kúpeľne každého 
vzhľadu.
Pred montážou celého systému treba spr-
chovací priestor stavebne pripraviť. S tým 
ako aj so samotnou realizáciou a montá-
žou vám, ale pomôžeme my. Máme už za 
sebou bohaté skúsenosti, ako aj množstvo 
spokojných zákazníkov, ktorí si pravidelné 
doprajú balzam na telo aj dušu vo forme 
parného kúpeľa. 
Urobte tak aj vy, radi vám s tým pomô-
žeme! Viac informácií nájdete na stránke 
www.polysystem.sk.

Reko 

Foto: Poly System

nený na stene zvonka sauny, vo vedľajšej 
miestnosti, nad alebo pod kúpeľňou, ba 
dokonca aj v dverách do sprchy. Vytvorená 
para prúdi do uzavretého priestoru turec-
kého kúpeľa cez teleso z pochrómovanej 
mosadze, ktoré umožňuje pridať do pary 
vonné esencie v tekutej alebo bylinnej for-
me (aromaterapia). Doplnkom býva tiež 
colorterapia s možnosťou voľby 10 farieb.
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Spoločnosť KERAIN Bratislava ponúka:

- obklady a dlažby
- vane, umývadlá, WC misy, 
- sprchovacie kúty,
- hydromasážne systémy
- vodovodné batérie
- kúpeľňový nábytok
- doplnky
- stavebné profily
- stavebná chémia CERESIT (škárovacie hmoty 
 a tmely  lepiace, vyrovnávacie, samonivelizačné 
 a opravné malty  hydroizolácie, sanačné 
 a fasádne omietky)
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Profil barev: Obecný profil tiskárny CMYK
Kompozitní  Výchozí rastr



Zdravie 
je skvelá investícia 
ZDRAVIE JE ZÁKLAD ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA. TREBA SI HO CHRÁNIŤ A STRÁŽIŤ V ČASE, KEĎ HO 
EŠTE MÁME. ZDRAVIE JE ROZHODUJÚCA DEVÍZA ZABEZPEČUJÚCA DLHÝ A ÚSPEŠNÝ ŽIVOT A JE 
ZÁKLADNÝM PREDPOKLADOM ÚSPECHU A PROSPERITY. JE PODMIENKOU PRE DOSIAHNUTIE 
POKOJA A VNÚTORNEJ SPOKOJNOSTI.  
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Každá investícia do zdravia sa 
vráti trojnásobne. Čas, energia 
a prostriedky investované do 

vášho vlastného zdravia sú vašou najlep-
šou životnou investíciou. 

Starostlivosť o zdravie je vždy 
prioritou

V každom veku, v každej situácii  investícia 
do zdravia je priamou investíciou do seba 
samého. Žiadna strata ani kurzová odchýl-
ka ho neohrozí... Je to jediná stopercentne 
istá a bezpečná investícia. Zdravie vám za-
bezpečí dlhý plnohodnotný život, vysokú 
pracovnú výkonnosť a dobrú pozíciu v ži-
vote i v spoločnosti. 

O zdravých a výkonných ľudí je 
vždy záujem

Tí, ktorí zdravie stratili, musia žiaľ väč-
šinou stáť bokom. Taká je krutá realita. 
Zároveň je to výzva a príležitosť venovať 
svojmu zdraviu pozornosť. Starať sa o svo-
je zdravie, telesné i duševné. Neničiť svoje 
telo i ducha. Kto stratí zdravie, stráca časť 
svojej budúcnosti. Mnohí za to nemôžu, 
ale niektorí áno. Väčšina má ale svoje zdra-
vie vo svojich rukách. Prevezmite preto 
zodpovednosť a obdarujte seba a vašich 
blízkych výrobkami ZEPTER MEDICAL, 
ktoré majú blahodárne účinky. ZEPTER 
MEDICAL ponúka výrobky, ktoré sú vy-
tvorené tak, aby zvyšovali kvalitu života 
a zdravia  celej vašej rodiny.

Technológia najvyššej kvality

Patentovaná technológia BIOPTRON 
systému prispieva k úspešnosti klinickej 
liečby a neustále vykazuje pozoruhodné 
výsledky v oblasti prevencie i pri liečbe 
rôznych zdravotných ťažkostí a chorôb. 
Táto technológia najvyššej kvality má 
inovatívny dizajn, jednoduchú obsluhu 
a žiadne známe nežiaduce účinky. Prístroj 
BIOPTRON slúži na podporu liečby v kli-
nickom aj domácom prostredí.

Svetlo BIOPTRON má biostimulačné účin-
ky. Pri aplikovaní na kožu stimuluje sve-
telne senzitívne vnútrobunkové štruktúry 
a biomolekuly. Po ich podráždení sa v bun-
ke spustia reťazové reakcie a tzv. sekundár-
ne odozvy, ktoré vplývajú nielen na oblasť 
kože, na ktorú je svetlo zamerané, ale na 
celý organizmus.

Terapia farbami BIOPTRON – 
pre zdravie a pohodu

Je spôsob využívania farieb pri zvyšova-
ní a obnove energie nášho tela. Funguje 
na princípe vzájomných súvislostí. Pôsobí 
na myseľ, telo a ducha odstránením príčin 
zdravotných problémov (ochorení) a po-
máha stimulovať proces samoliečby. 

Môže sa používať na dosiahnutie rovnová-
hy organizmu s cieľom predchádzať mno-
hým problémom.

Filtračný systém 
THERAPY AIR ION

Je to nekompromisný bojovník proti zne-
čisteniu ovzdušia. Jedná sa o dva prístroje 
v jednom, ktoré SLÚŽIA AKO:

1. čistič vzduchu s päť stupňovým filtrač-
ným systémom,

2. ionizátor – generátor záporných iónov. 

POMÁHA PRI:

alergiách, zápaloch dutín, bronchitíde, 
chrípke, respiračných problémoch pri mig-
réne, strese, strachu, úzkosti, úzkosti, de-
presii, pri únave a nespavosti, zlepšuje pa-
mäť, koncentráciu a kreatívnosť, zlepšuje 
celkový psychický a fyzický stav.

Zdravie je bohatstvo

To je veľká pravda. Zdravý človek je schop-
ný dosiahnuť svoje ciele veľmi rýchlo v po-
rovnaní s nezdravou osobou. Preto skús-
te získať niečo viac ako je bežné. Keďže 
sa blížia najkrajšie sviatky roka, ponúka 
sa vám možnosť prekvapiť vašich blízkych 
s  kvalitnými výrobkami, k čomu vám po-
stačí aj počiatočná minimálna investícia 
4 €. Okrem toho získate aj darček pod 
stromček a ďalšie prekvapenia. 

Bližšie informácie o produktoch získate na 
www.zepter.com alebo volajte infolinku 
0905 915 070.

Onódi Éva

Foto: ZEPTER MEDICAL
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AJ ZIMNÉ ZÁHRADY PODLIEHAJÚ MÓDE. VEĽKÝ ROZMACH ZA-
ŽÍVALI A POPULARITE SA TEŠILI V PODOBE VERÁND, KTORÉ MALI 
OKREM VSTUPNEJ FUNKCIE HLAVNE ZMYSEL AKO SKLENENÉ 
MIESTNOSTI, KTORÉ SLÚŽILI K PREZIMOVANIU CITLIVÝCH RASTLÍN. 
ALE TO UŽ DÁVNO NEPLATÍ. ČORAZ ČASTEJŠIE ĽUDIA SNÍVAJÚ 
A ROZHODUJÚ SA PRE ZREALIZOVANIE SVOJEJ ZIMNEJ ZÁHRADY, 
KTORÁ BY SLÚŽILA HLAVNE NA RELAX A ODPOČINOK.

Vsúčasnosti sú zimné záhrady ces-
tou, ako si zvýšiť kvalitu obytné-
ho priestoru. Zimné záhrady sú aj 

ideálnym spôsobom, ako rozšíriť obytný 
priestor domova.
Skúste to aj vy, nemusíte byť pri tom zá-
konite vlastníkom rodinného domu. Mož-
ností je niekoľko.

Zimná záhrada nielen 
do rodinného domu
V prvom rade treba mať na pamäti, že 
kvalitná zimná záhrada je finančne nároč-
ná stavba. Výška jej nákladov závisí od jej 

veľkosti a typu. Pred úpravami, ak ide už 
o existujúci skolaudovaný priestor, sa tre-
ba popýtať na stavebnom úrade, či nie je 
potrebné aj stavebné povolenie. Na zimnú 
záhradu sa dá upraviť aj napríklad exis-
tujúca časť bytu, aj v nájomnom dome sa 
nájde riešenie. Do podoby zimnej záhra-
dy sa môže upraviť veranda, lodžia alebo 
niekedy aj dvojité okno. Zimnou záhradou 
sa skrášľuje alebo aj rozširuje obývacia 
izba, jedáleň, či hala. Zimná záhrada môže 
tvoriť prechod do exteriéru a do záhrady, 
môže sa stať súčasťou zobytnenej strešnej 
terasy aj podkrovia alebo môže byť aj sú-
časťou krytého bazénu. Na zimnú záhradu 
možno pretvoriť átrium, krytú prechodnú 
časť domu, pavlač, arkádu, časť schodiska. 
Zasklievanie lodžií je v súčasnosti dokonca 
masovým trendom na sídliskách.
Samozrejme, ale najideálnejším riešením je 
vytvorenie zimnej záhrady v rámci rodin-
ného domu. Zimná záhrada sa dá v dome 
v rámci dispozície umiestniť rôzne, závisí 
to od toho, či ju budujeme dodatočne, keď 
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dom už stojí alebo pri projektovaní domu. 
Jej umiestnenie treba starostlivo zvážiť, 
lebo veľké presklenné plochy ponúkajú sl-
nečným lúčom možnosť ohrevu priestoru. 
Preto je dobré navrhnúť zimnú záhradu 
tak, aby v čo najväčšej miere bolo možné 
toto slniečko využiť.

Niečo málo o skle
Pred samotnou realizáciou si majiteľ musí 
ujasniť na aké účely bude využívať svoju 
zimnú záhradu. Možností ako ju v dnešnej 
dobe môže majiteľ využiť je veľa. Môže slú-
žiť ako príjemné  posedenie v kruhu rodiny, 
priateľov v tesnej blízkosti prírody, ktorú 
oddeľuje len izolačné sklo. Sklo ako mate-
riál je úžasnou možnosťou dosiahnuť bez-
prostrednú blízkosť s okolím. Sklo dokáže 
priestor opticky odľahčiť, vnáša do neho 
svetlo a priehľadnosť. Obrovskou výhodou 
pritom je, že zabezpečuje priamy vizuálny 
kontakt s okolím, no zároveň spoľahlivo 
chráni pred jeho nepriaznivými poveter-
nostnými vplyvmi. Samozrejme, že nie je 
sklo ako sklo a naša konečná spokojnosť 
závisí aj od správneho výberu tohto  ma-
teriálu. Sklo musí byť dostatočne pevné, 
odolné voči mechanickému poškodeniu 
a veľmi dôležité sú aj jeho tepelnoizolačné 
vlastnosti. Na tento účel je najnevhod-
nejšie obyčajné jednoduché sklo. Naopak 
skvelým riešením môžu byť moderné via-
cvrstvové sklá, ktoré nedisponujú len vý-
bornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, 
ale dokážu plniť aj iné funkcie, ako naprí-
klad ochranu proti slnku, proti hlučnosti 
či – vďaka bezpečnostným fóliám – aj proti 
nevítaným „hosťom”. Na trhu sú v ponuke 
aj izolačné sklá, ktoré odrážajú teplo, chrá-
nia pred prílišným vychladnutím priestoru 
a zároveň aj pred jeho prílišným prehriatím 
v dôsledku slnečného žiarenia. Pri obyt-
ných zimných záhradách je dnes bežným 
štandardom použitie izolačného dvojskla. 
Naopak, ak má zimná záhrada slúžiť na 
účely sklenníka, sú povolené tepelné stra-
ty, vtedy je  potrebné dostať do priestoru 
čo najviac svetla. 
Samozrejme zimná záhrada môže spĺňať aj 
cieľ, aký mala v minulosti, teda bude ur-
čená výsostne rastlinám ako ochrana pred 
zimným, chladným prostredím. Môžu teda 
byť určená výsostne len účelom skleníku, 
ale v tomto prípade treba vyriešiť špeci-
álne vetranie, kúrenie a zabezpečenie do-
statočnej vlhkosti. Rovnako dôležité ako 
zabezpečenie vykurovania zimnej záhrady 

je aj zabezpečenie jej vhodného vetrania. 
Či už sa rozhodneme pre vetranie prirod-
zené alebo mechanické, v každom prípa-
de by malo zaistiť dostatočné prúdenie 
a výmenu vzduchu a v letných mesiacoch 
zabraňovať prehrievaniu. Účelné a praktic-
ké býva zariadenie umožňujúce spustenie 
vetrania v akomkoľvek čase, teda i počas 
našej neprítomnosti. Na to slúži automa-
tická regulácia vetrania. 

Sklo alebo niečo iné
Okrem skla, ako nosného materiálu, mu-
síme uvažovať o najefektívnejšom mater-
iály pre nosnú konštrukciu profilov. Každý 
materiál má svoje výhody aj nevýhody, 
preto je možností niekoľko. Keďže by mali 
byť konštrukcie tenké, aj z vizuálneho hľa-
diska, najmenej vhodné pre tento účel sú 
oceľové konštrukcie. Ďalšou možnosťou 
sú hliníkové konštrukcie, ktoré sa javia 
ako ideálna voľba pre tento účel. Hliník 
sa jednoducho spracováva, je ľahký a jeho 
nosnosť je pritom dostatočne veľká. Oce-
niť treba tiež jeho odolnosť voči poveter-
nostným vplyvom. Riešením je aj plastový 
profil, ktorý  ako moderný materiál má vy-
nikajúce izolačné vlastnosti, ale na druhej 
strane je pri tomto materiále diskutabilná 
jeho pevnosť. Stále obľúbeným je aj klasic-
ký prírodný materiál-drevo. Ako prírodný 
materiál dokáže priestory zútulniť a dodať 
im svojské čaro. Vyniká tepelnoizolačnými 
vlastnosťami a je účinnou ochranou proti 
hluku. Použiť sa môže aj masívne drevo, 
no častejšie sa využívajú profily z lepeného 
dreva. Drevo však nie je dostatočne odolné 

voči poveternostným vplyvom, a preto je 
nutné povrchové plochy upravovať a pra-
videlne ošetrovať.

Tvary zimných záhrad
Tvary a rozmery zimných záhard sú roz-
ličné.Zložitejšie môžu mať dokonca aj pre-
výšenie cez dve podložia. Zimná záhrada 
môže byť postavená na obdĺžnikovom ale-
bo štvorcovom pôdoryse, môže mať pulto-
vú, sedlovú, stanovú strechu alebo môže 
byť pokračovaním hmoty domu a strešnej 
konštrukcie, pričom sa odlíši iba zaskle-
ním zhora a z bokov. Možností je veľa.

Ako dosiahnuť primerané teplo 
v zimnej záhrade?
Ak je riešenie zimnej záhrady veľkorysé, 
teda jej smerovanie voči slnku je výhodné, 
môže zimná záhrada absorbovať  slnečnú 
energiu tak, aby ju využila vo svoj pro-
spech. Nevyhnutným predpokladom však 
je, že je použitá taká konštrukcia presklen-
ného priestoru, ktorou sa najviac ener-
gie získa v zime a v prechodnom období. 
Podľa využitia môžeme rozlíšiť dva typy 
„energetických“ zimných záhrad – tepelnú 
nárazníkovú zónu alebo kolektor teplého 
vzduchu. Teplota v zimnej záhrade  by sa 
mala pohybovať okolo 20 °C, čo v zimných 
mesiacoch samozrejme nie je možné do-
siahnuť bez prikurovania. Z energetického 
hľadiska sa najúčinnejším javí podlahové 
kúrenie, avšak ako jediný zdroj tepla sa ne-
osvedčuje. Sústavné zohrievanie zeminy 
v spodnej časti kvetináčov by na niektoré 
rastliny mohlo mať nepriaznivý dopad. 
Ideálna je preto kombinácia rôznych vyku-
rovacích systémov.
V každom prípade budovať a vytvárať zim-
nú záhradu svojpomocne je istým rizikom, 
môžeme podceniť technickú stránku a na-
robiť viac škody než úžitku. Prenechajte 
projektovanie i samotnú realizáciu svojej  
zimnej záhrady odbornej firme a spoľahni-
te sa na odborníkov.

Daniela Hrnčárová

Foto: TDX, SXC, archív firiem a  redakcie
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Vsúčasnosti sú zimné záhrady ces-
tou, ako si zvýšiť kvalitu obytné-
ho priestoru. Zimné záhrady sú aj 

ideálnym spôsobom, ako rozšíriť obytný 
priestor domova.
Skúste to aj vy, nemusíte byť pri tom zá-
konite vlastníkom rodinného domu. Mož-
ností je niekoľko.

Zimná záhrada nielen 
do rodinného domu
V prvom rade treba mať na pamäti, že 
kvalitná zimná záhrada je finančne nároč-
ná stavba. Výška jej nákladov závisí od jej 

veľkosti a typu. Pred úpravami, ak ide už 
o existujúci skolaudovaný priestor, sa tre-
ba popýtať na stavebnom úrade, či nie je 
potrebné aj stavebné povolenie. Na zimnú 
záhradu sa dá upraviť aj napríklad exis-
tujúca časť bytu, aj v nájomnom dome sa 
nájde riešenie. Do podoby zimnej záhra-
dy sa môže upraviť veranda, lodžia alebo 
niekedy aj dvojité okno. Zimnou záhradou 
sa skrášľuje alebo aj rozširuje obývacia 
izba, jedáleň, či hala. Zimná záhrada môže 
tvoriť prechod do exteriéru a do záhrady, 
môže sa stať súčasťou zobytnenej strešnej 
terasy aj podkrovia alebo môže byť aj sú-
časťou krytého bazénu. Na zimnú záhradu 
možno pretvoriť átrium, krytú prechodnú 
časť domu, pavlač, arkádu, časť schodiska. 
Zasklievanie lodžií je v súčasnosti dokonca 
masovým trendom na sídliskách.
Samozrejme, ale najideálnejším riešením je 
vytvorenie zimnej záhrady v rámci rodin-
ného domu. Zimná záhrada sa dá v dome 
v rámci dispozície umiestniť rôzne, závisí 
to od toho, či ju budujeme dodatočne, keď 
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dom už stojí alebo pri projektovaní domu. 
Jej umiestnenie treba starostlivo zvážiť, 
lebo veľké presklenné plochy ponúkajú sl-
nečným lúčom možnosť ohrevu priestoru. 
Preto je dobré navrhnúť zimnú záhradu 
tak, aby v čo najväčšej miere bolo možné 
toto slniečko využiť.

Niečo málo o skle
Pred samotnou realizáciou si majiteľ musí 
ujasniť na aké účely bude využívať svoju 
zimnú záhradu. Možností ako ju v dnešnej 
dobe môže majiteľ využiť je veľa. Môže slú-
žiť ako príjemné  posedenie v kruhu rodiny, 
priateľov v tesnej blízkosti prírody, ktorú 
oddeľuje len izolačné sklo. Sklo ako mate-
riál je úžasnou možnosťou dosiahnuť bez-
prostrednú blízkosť s okolím. Sklo dokáže 
priestor opticky odľahčiť, vnáša do neho 
svetlo a priehľadnosť. Obrovskou výhodou 
pritom je, že zabezpečuje priamy vizuálny 
kontakt s okolím, no zároveň spoľahlivo 
chráni pred jeho nepriaznivými poveter-
nostnými vplyvmi. Samozrejme, že nie je 
sklo ako sklo a naša konečná spokojnosť 
závisí aj od správneho výberu tohto  ma-
teriálu. Sklo musí byť dostatočne pevné, 
odolné voči mechanickému poškodeniu 
a veľmi dôležité sú aj jeho tepelnoizolačné 
vlastnosti. Na tento účel je najnevhod-
nejšie obyčajné jednoduché sklo. Naopak 
skvelým riešením môžu byť moderné via-
cvrstvové sklá, ktoré nedisponujú len vý-
bornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, 
ale dokážu plniť aj iné funkcie, ako naprí-
klad ochranu proti slnku, proti hlučnosti 
či – vďaka bezpečnostným fóliám – aj proti 
nevítaným „hosťom”. Na trhu sú v ponuke 
aj izolačné sklá, ktoré odrážajú teplo, chrá-
nia pred prílišným vychladnutím priestoru 
a zároveň aj pred jeho prílišným prehriatím 
v dôsledku slnečného žiarenia. Pri obyt-
ných zimných záhradách je dnes bežným 
štandardom použitie izolačného dvojskla. 
Naopak, ak má zimná záhrada slúžiť na 
účely sklenníka, sú povolené tepelné stra-
ty, vtedy je  potrebné dostať do priestoru 
čo najviac svetla. 
Samozrejme zimná záhrada môže spĺňať aj 
cieľ, aký mala v minulosti, teda bude ur-
čená výsostne rastlinám ako ochrana pred 
zimným, chladným prostredím. Môžu teda 
byť určená výsostne len účelom skleníku, 
ale v tomto prípade treba vyriešiť špeci-
álne vetranie, kúrenie a zabezpečenie do-
statočnej vlhkosti. Rovnako dôležité ako 
zabezpečenie vykurovania zimnej záhrady 

je aj zabezpečenie jej vhodného vetrania. 
Či už sa rozhodneme pre vetranie prirod-
zené alebo mechanické, v každom prípa-
de by malo zaistiť dostatočné prúdenie 
a výmenu vzduchu a v letných mesiacoch 
zabraňovať prehrievaniu. Účelné a praktic-
ké býva zariadenie umožňujúce spustenie 
vetrania v akomkoľvek čase, teda i počas 
našej neprítomnosti. Na to slúži automa-
tická regulácia vetrania. 

Sklo alebo niečo iné
Okrem skla, ako nosného materiálu, mu-
síme uvažovať o najefektívnejšom mater-
iály pre nosnú konštrukciu profilov. Každý 
materiál má svoje výhody aj nevýhody, 
preto je možností niekoľko. Keďže by mali 
byť konštrukcie tenké, aj z vizuálneho hľa-
diska, najmenej vhodné pre tento účel sú 
oceľové konštrukcie. Ďalšou možnosťou 
sú hliníkové konštrukcie, ktoré sa javia 
ako ideálna voľba pre tento účel. Hliník 
sa jednoducho spracováva, je ľahký a jeho 
nosnosť je pritom dostatočne veľká. Oce-
niť treba tiež jeho odolnosť voči poveter-
nostným vplyvom. Riešením je aj plastový 
profil, ktorý  ako moderný materiál má vy-
nikajúce izolačné vlastnosti, ale na druhej 
strane je pri tomto materiále diskutabilná 
jeho pevnosť. Stále obľúbeným je aj klasic-
ký prírodný materiál-drevo. Ako prírodný 
materiál dokáže priestory zútulniť a dodať 
im svojské čaro. Vyniká tepelnoizolačnými 
vlastnosťami a je účinnou ochranou proti 
hluku. Použiť sa môže aj masívne drevo, 
no častejšie sa využívajú profily z lepeného 
dreva. Drevo však nie je dostatočne odolné 

voči poveternostným vplyvom, a preto je 
nutné povrchové plochy upravovať a pra-
videlne ošetrovať.

Tvary zimných záhrad
Tvary a rozmery zimných záhard sú roz-
ličné.Zložitejšie môžu mať dokonca aj pre-
výšenie cez dve podložia. Zimná záhrada 
môže byť postavená na obdĺžnikovom ale-
bo štvorcovom pôdoryse, môže mať pulto-
vú, sedlovú, stanovú strechu alebo môže 
byť pokračovaním hmoty domu a strešnej 
konštrukcie, pričom sa odlíši iba zaskle-
ním zhora a z bokov. Možností je veľa.

Ako dosiahnuť primerané teplo 
v zimnej záhrade?
Ak je riešenie zimnej záhrady veľkorysé, 
teda jej smerovanie voči slnku je výhodné, 
môže zimná záhrada absorbovať  slnečnú 
energiu tak, aby ju využila vo svoj pro-
spech. Nevyhnutným predpokladom však 
je, že je použitá taká konštrukcia presklen-
ného priestoru, ktorou sa najviac ener-
gie získa v zime a v prechodnom období. 
Podľa využitia môžeme rozlíšiť dva typy 
„energetických“ zimných záhrad – tepelnú 
nárazníkovú zónu alebo kolektor teplého 
vzduchu. Teplota v zimnej záhrade  by sa 
mala pohybovať okolo 20 °C, čo v zimných 
mesiacoch samozrejme nie je možné do-
siahnuť bez prikurovania. Z energetického 
hľadiska sa najúčinnejším javí podlahové 
kúrenie, avšak ako jediný zdroj tepla sa ne-
osvedčuje. Sústavné zohrievanie zeminy 
v spodnej časti kvetináčov by na niektoré 
rastliny mohlo mať nepriaznivý dopad. 
Ideálna je preto kombinácia rôznych vyku-
rovacích systémov.
V každom prípade budovať a vytvárať zim-
nú záhradu svojpomocne je istým rizikom, 
môžeme podceniť technickú stránku a na-
robiť viac škody než úžitku. Prenechajte 
projektovanie i samotnú realizáciu svojej  
zimnej záhrady odbornej firme a spoľahni-
te sa na odborníkov.

Daniela Hrnčárová

Foto: TDX, SXC, archív firiem a  redakcie
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Lodžia  
 známa – neznáma
LODŽIE S BALKÓNMI PATRIA K NAJČASTEJŠIE VYUŽÍVANÝM ARCHITEKTONICKÝM PRVKOM 
RIEŠENIA FASÁD BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMOV. SÚ VÝRAZNÝMI A EVIDENTNE VIDITEĽNÝMI  
SÚČASŤAMI ARCHITEKTONICKÉHO STVÁRNENIA BUDOV. PLNIA ESTETICKÚ, ALE AJ ÚŽITKOVÚ 
FUNKCIU. 
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Lodžie rovnako ako balkóny sú ne-
spornou výhodou každého domu 
a bytu. Patria k modernému býva-

niu, užitočne a príjemne zväčšujú plochu 
bytu. Častejšie sú súčasťou bytových do-
mov ako rodinných, kde sa viac uplatňujú 
balkóny.

Čo je to lodžia
Lodžia sa líši od štandardného balkóna 
svojou konštrukciou. Lodžie sa vyvinuli 
neskôr a to práve z klasického balkóna. 
Zatiaľ, čo balkón vystupuje z priečelia bu-
dovy, z troch strán je prevažne otvorený, 
lodžia býva zasunutá do hmoty objektu 
a je zvyčajne z troch strán ohraničená 
stenami. Štvrtá strana je voľná a je na nej  
zábradlie. Lodžia môže byť aj predsadená 
pred čelo budovy.  Svojím obostavaním je 
lodžia chránená z bokov i zhora, na rozdiel 
od vysunutého nechráneného balkóna. 
Výhodou lodžie je ochrana okien a dverí, 
ktoré tak nie sú priamo vystavené  nepriaz-
nivým poveternostným vplyvom. Lodžiou 
sa však znižuje intenzita svetla dopadajú-
ceho do bytu. Rovnako ako balkón musí 
byť prístupná z interiéru budovy. 
 
Funkcie lodžií
Lodžia predstavuje najmä v lete rozšíre-
nie obytného priestoru. Je príjemným 
miestom pre posedenie, relax. Poskytu-
je priestor pre pestovanie okrasných či 
úžitkových rastlín, prípadne malej volié-
ry a pod. Výhľad z lodžie je v porovnaní 
s balkónom trochu oklieštený. Aby lodžia 
spĺňala oddychovú a obytnú funkciu, je 
dôležité jej orientovanie. K technickým 
výhodám patrí znižovanie hladiny hluku 
v miestnostiach pri lodžiách. Kryté a za-
pustené lodžie predstavujú tepelnú a akus-
tickú izoláciu. Zhrňujúc, lodžie plnia tieto 
funkcie: obytnú, prevádzkovú, psycholo-
gickú a z hľadiska výrazu objektu najmä 
architektonickú.

Rozdelenie lodžií podľa polohy
Lodžie sa podľa polohy k lícu priečelia bu-
dovy delia na:
-  predsadené  - v súčasnosti najčastejšie  
 používaná konštrukcia lodžií;
-  polozapustené alebo čiastočne zapus- 
 tené;
-  zapustené -  zhoršujú osvetlenie vnútor- 
 ných priestorov; 
-  lodžie po celej dĺžke steny.

Rozdelenie podľa významu
Všetky lodžie na bytovom, či rodinnom 
dome sa riešia s predpokladaným typom 
využitia, preto je dôležité v rámci dispozič-
no-prevádzkového riešenia napojenie na 
rôzne druhy miestností. Tu zohráva úlohu 
veľkosť lodžie, vzhľad, umiestnenie, orien-
tácia na svetové strany.

Konštrukcia a jej súčasti 
Lodžie sa odlišujú od balkónov tým, že po 
stranách majú zvislé nosné steny, na ktoré 
sú uložené vodorovné stropné dosky. Ho-
rizontálna nosná doska môže byť podopie-
raná buď zvislými stenami alebo aj stĺpmi 
či priechodnými rámami. Najčastejšie je 
lodžia z troch strán uzavretá stenami. 
Základné konštrukčné časti lodžií tvorí: 
nosná konštrukcia, podlaha,  zábradlie, 
odvodnenie. Čo sa týka konštrukčného 
riešenia v súčasnosti existujú aj riešenia 
tzv. dodatočného „prilepenia“  predsade-
nej lodžie k existujúcemu objektu, napr. 
zavesením na tiahlach. 

Podlaha a odkvap
Podlahová krytina lodžie nemusí byť z jed-
ného materiálu, možné je materiály aj 
kombinovať, napr. časť sa pokryje dlažbou 
a časť napríklad exteriérovou drevenou 
podlahou. Na podlahy lodžií sa najčastej-
šie používa keramická dlažba. Je odolná 
voči  poveternostným vplyvom, má dlhú 
životnosť a jednoduchú údržbu. Povrch 

nášľapnej vrstvy musí byť spádovaný  
a odvodnený. Sklon spádu býva 1-2%. Styk 
povrchu lodžie so stenou je riešený níz-
kym soklom s výškou 80 mm. Rozmery 
a farbu dlaždíc je nutné voliť aj vzhľadom 
na dilatačné pohyby v dôsledku tepelnej 
rozťažnosti. Preto sú najvhodnejšie svetlé 
farebné odtiene.

Odkvap tvorí konštrukcia na voľnom 
okraji  lodžie, ktorá odvádza vodu cez okraj 
lodžie a súčasne chráni koniec podlahy 
pred prudkým dažďom. Ak voda kvapká, 
či tečie na nižšiu  lodžiu, nie je to dobre. 
Nedokonalosť je možné odstrániť vhod-
nou úpravou odkvapu lodžie napr. odkva-
povým nosom, žľabom či zvodom.

Zábradlie
Zábradlie je trvalá konštrukcia určená  na 
ochranu proti pádu z okraja plochy lodžie. 
Musí spĺňať normou predpísané kritériá. 
Zhotovuje sa väčšinou zo stĺpikov, madiel 
a výplne.

Čo sa týka výšky zábradlia, ak sa lodžia 
nachádza vo výške 1800 mm a viac nad 
terénom, výška zábradlia musí byť mini-
málne 1100 mm. Pri nižšie položených 
lodžiách môže byť už od 900 mm. Stĺpiky 
sa kotvia kvôli nenarúšaniu pochôdznej 
vrstvy do nosnej konštrukcie  lodžií zboku 
alebo zdola. Z bezpečnostných dôvodov 
zábradlie lodžie musí obsahovať výplň, 
ktorá  môže byť celoplošná alebo z  prv-
kov. Nebezpečné sú horizontálne priečky, 
ktoré môžu lákať deti na šplhanie po nich. 
Normy určujú aj medzery vo výplni zá-
bradlia. Medzery zvislé, šikmé, vodorovné 
medzi tyčami, tabuľami a stĺpikmi nesmú 
byť väčšie ako 120 mm. Pri predsadenom 
zábradlí  medzera medzi  zábradlím a okra-
jom pochôdznej plochy musí byť  maxi-
málne 50 mm. Zábradlie by malo byť zho-
tovené z pevných a odolných materiálov, 
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dovo, materiálovo a farebne  jednotný typ  
zasklenia. Ak nie je  typ zasklenia stano-
vený vopred,  pre neskorších záujemcov je 
smerodajný ten typ, ktorý bol v stavebnom 
povolení odsúhlasený u prvých. Niektoré 
stavebné úrady nechávajú výber úplne na 
majiteľov domu, iné priamo určujú (tak by 
to malo byť), aký typ zasklenia je vhodný.

Výhody zasklenej lodžie
- rozšírenie obytného priestoru využiteľ- 
 ného počas celého roka; 
-  rozšírenie funkčnosti lodžie (zimná  
 záhrada, posedenie, herňa detí, odklada
 cí priestor);
- väčšie súkromie; 
- ochrana pred poveternostnými vplyvmi; 
- úspory nákladov na vykurovanie, na  
 neoslnenej strane 20%, na oslnenej  
 strane 40 %; 
-  zníženie vonkajšieho hluku  až o 6 dB;
-  zníženie prašnosti a exhalátov;  
-  ochrana proti vniknutiu v bytoch na 
  spodných a posledných podlažiach,  
 uzamykací systém;
-  možné zlepšenie celkového vzhľadu  
 domu; 
-  otváranie z 50-100%, zamedzenie pre- 
 hrievania;  
-  ľahká údržba a bezpečné umývanie  
 okien z oboch strán. 

Nevýhody zasklenej lodžie
-  zhoršenie presvetlenia prirodzeným 
svetlom v priľahlých miestnostiach 

- nevýhoda rámového systému: 1/3 – 1/4  
 lodžie je vždy uzavretá; 
- možné zhoršenie estetiky domu, poš- 
 kodený celkový dojem, znehodnotenie  
 architektúry; 
-  možné zhoršenie a narúšanie statiky  
 domu, zvýšenie zaťaženia stavebnej  
 konštrukcie;
- nedostatočné vetranie, rosenie skiel,  pri  
 nesprávnom vetraní vznik plesní;
-  v lete vznik skleníkového efektu, možné  
 prehrievanie miestnosti.
 
Typy zasklenia
Existuje viacero druhov zasklievacích 
systémov. Systémy zasklenia sa rozlišujú 
podľa veľkosti plochy otvárania a spôsobu 
posúvania skiel. Podľa spôsobu zasklieva-
nia je delenie  na systém rámový (tenko-
rámový a hruborámový) alebo bezrámový. 
Rámové systémy bývajú o niečo drahšie  
ako bezrámové.

Rámové systémy
Rámový systém pozostáva z hliníkových 
profilov, do ktorých sú vsadené sklá.  Tie-
to posuvné okná sa pohybujú na spodnej 
a hornej strane po hliníkových koľajnič-
kách s nerezovými ložiskami. Podľa počtu 
krídiel ide o jedno- , až štvorkoľaj.  Sklá sa 
zasúvajú za seba. Je možné zvoliť posun 
len na jednu alebo na obe strany lodžie. Na 
dlhej lodžii je lepšie zvoliť kvôli manipu-
lácii viac sklených polí. Odporúča sa šírka 
tabule cca 900 mm. Hliníkový rám býva 

ktoré nepodliehajú korózii. Materiály zá-
bradlia majú samozrejme ladiť s ostatnými 
materiálmi na fasáde domu. Osvedčenými 
materiálmi sú drevo, sklo, kovy, antikoro, 
plast, výplne zo skla,  pletiva a pod. 

Zvláštnou „kapitolou“ je zateplenie spod-
nej časti zábradlia pri zasklených lodžiách. 
Chrániť iba hornú časť lodžie by nemalo 
z hľadiska izolácie význam. Nad požiarnu 
výšku objektu 9 m sa musia použiť iba ne-
horľavé materiály ako drôtené sklo, kalené 
sklo a pod. Pri nižších objektoch možno 
použiť aj napr. polykarbonátové dosky.

Zasklievanie lodžií
Zasklievanie lodžií sa stalo dnes  trendom 
hlavne na bytových domoch. Temer každú 
lodžiu možno dnes doplniť zasklievacím 
systémom. Vždy si však treba  zvážiť výho-
dy i nevýhody tohto počinu. Nie vždy pôj-
de o pozitívum v architektonickom výraze 
budovy. Typovo by mali byť zasklenia na 
jednom dome zjednotené. Zasklievaniu sa 
prispôsobuje celá lodžia. Posuvné sklené 
tabule sa budú nachádzať nad zábradlím 
po strop. Návratnosť investície zasklieva-
nia sa uvádza zhruba do 3 rokov, maximál-
ne do 10 rokov.

Zasklenie lodžie patrí k  stavebným úpra-
vám, ktoré menia vzhľad stavby, a preto je 
nutné stavebné povolenie. Stavebný úrad 
by mal žiadať, aby bol zachovaný jednot-
ný vzhľad domu, a aby bol zvolený vzhľa-
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hrúbky 35 mm. Rámový systém sa vyrába 
najčastejšie s výplňou zo skla 4-6 mm.

Pri  rámových systémoch je 1/3 alebo 1/4  
plochy lodžie vždy uzavretá. Rámy so skla-
mi možno aj vysadiť a lodžiu úplne otvoriť, 
aj údržba  je týmto zjednodušená. Systém 
býva uzamkýnateľný. 

Bezrámové systémy
Pre bezrámové systémy sú typické posuv-
né a otočné sklá bez zvislého rámovania, 
ktoré narúša vzhľad fasády. Sklá sú orámo-
vané len horizontálne. Uzavretý systém 
vytvára peknú súvislú sklenú stenu. Tento 
systém umožňuje otvoriť celú plochu lod-
žie. Bezrámový systém je posuvný a otoč-
ný. Posun sklenených tabúľ sa deje po 
vodiacich hliníkových koľajniciach. Sklo, 
ktoré príde na okraj lodžie, sa otočí o 90° 
k jej bočnej stene. Otočná je iba prvá tabu-
ľa, ostatné sú posuvné. Niektoré systémy 
sú kombinované z pevných a posuvných 
skiel. Prednosťou týchto systémov je ľahká 
obsluha, údržba s pohodlným umývaním 
skla z lodžie. Je tu aj možnosť vysadenia 
krídla.

Sklo
Použiť možno rôzne typy skiel, dôležitá je 
ich kvalita, musia vyhovovať požiadavkám 
normy. Na zasklievanie lodžií sa používa 
najčastejšie sklo s hrúbkou 4 – 6 mm. Va-
riabilita výplne je rôzna: číre alebo farebné 
sklo, izolačné dvojsklo  hr.16 mm ( izolácia 

proti hluku), bezpečnostné lepené a kalené 
sklo a pod. Využívajú sa rôzne fólie, napr. 
bezpečnostné či termoizolačné korigujúce 
intenzitu svetla a tepla.

Lodžie iba s roletami 
Nie každý je nadchnutý zasklievaním 
lodžií z funkčnej, estetickej i finančnej
stránky. Tu sa javí ako vhodné riešenie 
zakrývanie lodžií roletovým systémom. 
Lamely a rolety v priesvitnej verzii lodžiu 
nezatemnia, ale v horúcich letných dňoch 
poskytnú ochranu. A netvoria z lodžie 
skleník. Na lodžiu sa nainštaluje počet ro-
liet podľa dĺžky lodžie. Umožňujú vetranie 
v lete a miernu tepelnú izoláciu v zime.

Nové betónové prefabrikované 
lodžie
Aj na dome, kde doteraz lodžie nie sú, 
možno dnes vytvoriť špeciálnu priestran-
nú lodžiu. Systémy možno použiť na pane-
lových bytových domoch s priečnym nos-
ným systémom. Ide o samonosný systém 
rešpektujúci modulovú osnovu konštruk-
cie. 

V súčasnosti sa používajú dva typy týchto 
systémov:
1. Zakladanie  nosných stien lodžií je na 
samostatných základoch. Nové základy 
sú vytvorené  mimo objektu. Nevýhodou 
tohto zakladania sú nevyhnutné zemné 
práce, ktoré narúšajú existujúcu zeleň 
a najmä problémy s prekládkou inžinier-

skych sietí. Systém sa používa v rôznych 
tvaroch a druhoch.  

2. Druhý systém je zavesený na existu-
júcom objekte pomocou špeciálnej kon-
štrukcie  Nie sú tu potrebné zemné práce 
a prekladanie inžinierskych sietí. Tento 
systém je nazývaný aj konzolový, lebo sa 
k jestvujúcim priečnym nosným stenám 
pripevnia konzoly. Na konzolách sú potom 
umiestnené lodžie nachádzajúce sa nad 
nimi. Vzniká tak aj možnosť zriadiť lodžiu 
v hociktorom podlaží bez lodžie v nižšom 
podlaží. Je tu takto možnosť spestrenia 
bytových domov najmä na sídliskách. Typy 
lodžií možno aj vzájomne kombinovať. Za-
ujímavé môže byť aj farebné riešenie, na-
koľko prefabrikované dielce, ako pohľado-
vý betón, je možné farebne upraviť.

Zavesené hliníkové systémy
Presklené lodžie s hliníkovým opláštením 
ponúkajú vytvorenie lodžie s hĺbkou až  
3 metre. Majú nízku hmotnosť a je možné 
ich zavesiť temer na každú fasádu pane-
lových domov. Treba len odstrániť panel 
a existujúce okno vymeniť za balkónové 
dvere, prípadne s oknom. Je možné si vy-
brať zasklenú alternatívu alebo otvorenú 
s možným dodatočným zasklením. Kon-
štrukcia je pridaná k domu, systém je sa-
monosný.

Záver
Lodžie sa význačnou mierou zúčastňujú 
na celkovom architektonickom stvárne-
ní fasády a kompozície objektu. Stavebné 
prvky ako balkóny, lodžie a terasy svojou 
štruktúrou a členitosťou môžu fasádu 
ovplyvniť v pozitívnom ale aj negatívnom 
zmysle. Preto veľmi dôležitú úlohu zohrá-
va tvar, veľkosť, umiestnenie lodžií, ich 
materiálové a farebné riešenie.  

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Fakulta architektúry STU Bratislava

Foto: archív autora a redakcie
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Nevymývateľný prípravok 
na ochranu dreva.
Kvalitná ochrana bez 
ohľadu na počasie.

Ideálna ochrana pre:
•  Strechy a krovy  •  Stĺpy el. vedenia  •  Záhradné domčeky  •  Konštrukcie pergol  •  
Záhradný nábytok  •  Detské ihriská  •  Lanové centrá  •  Lavičky  •  Drevené ploty  
•  Palisády

Výhody
100% ochrana pred drevokaz-
ným hmyzom, drevokaznými 
hubami a plesňami
Vysoká farebná stálosť
Farebná dekoratívnosť
Vhodný pre profesionálov 
i kutilov
Široká škála aplikácií
Vysoká výdatnosť

Bochemit OPTIMAL  
„4V1 – širokospektrálny“

Maximálna spoľahlivosť za najvýhodnejšiu 
cenu
Vysoká výdatnosť
Efektívna účinnosť a ochrana
Nemení prirodzený vzhľad dreva, odoláva 
vymývaniu a dlhodobo chráni proti škodcom
Určený pre kutilov i remeselníkov
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WELLNESS HOTEL BYSTRÁ JE SITUOVANÝ 
NA ZAČIATKU ATRAKTÍVNEHO TURISTICKÉHO 
STREDISKA NÁRODNÝ PARK NÍZKE TATRY 
V TICHOM A POKOJNOM PROSTREDÍ 
BYSTREJ DOLINY - TÁLE.  

WELLNESS CENTRUM HOTELA BYSTRÁ JE ZAMERANÉ NA RELAX A DUŠEVNÚ POHODU 

CELÉHO TELA A MYSLE. K DISPOZÍCII JE SAUNOVÝ I VODNÝ SVET, KTORÉMU DOMINUJE 

25M BAZÉN S PROTIPRÚDOM.

Wellness a relax
v srdci Nízkych Tatierv srdci Nízkych Tatier

Zábava a šport počas celého roka
NÍZKE TATRY POSKYTUJÚ PRIESTOR PRE TURISTIKU, 

LYŽOVANIE, KÚPANIE ČI NÁVŠTEVY JASKÝŇ

WWW.HOTELBYSTRÁ.SK   |   Informácie: +421 48 6195 303
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Načerpajte energiu
na úpätí Vysokých Tatier

Ako jedno z najväčších hotelových 
kongresových centier na Slovensku, 
dokáže zabezpečiť kompletný kon-

ferenčný servis pre rozmanité druhy podu-
jatí od národných až po medzinárodné. Za 
všetky stačí spomenúť  Konferenciu Vo-
jenského výboru Severoatlantickej aliancie 
2010, ktorá je jednou z najvýznamnejších 
referencií hotela. Konali sa tu významné 
kongresy a sympózia ako napríklad Med-
zinárodná asociácia horských záchranárov, 
Svetová gymnastická federácia FIG a Med-
zinárodná sánkarská federácia FIL. Hotel 
taktiež navštívilo množstvo umelcov zo 
sveta filmu a hudby. Už počas natáčania 
veľkofilmu Medená Veža vo Vysokých 
Tatrách tu boli ubytovaní herci Emília Va-
šáryová, Ivan Mistrík, Štefan Kvietik, ale 
aj známe osobnosti československého for-
mátu od Karla Gotta, Júliusa Satinského,  
Františka Dibarboru či Júliusa Pántika.

Relax a šport pod jednou 
strechou

Pekná Vyhliadka, kde sa hrdo vypína 
Grand Hotel Bellevue, je taktiež doko-
nalým východiskovým bodom pre rôzne 

HOTELOVÝ KOMPLEX GRAND HOTEL BELLEVUE, KTORÝ SA NA-
CHÁDZA V ČAROVNOM VYSOKOHORSKOM PROSTREDÍ V CENTRE 
VYSOKÝCH TATIER SA VYPÍNA NA ÚPÄTÍ SLAVKOVSKÉHO ŠTÍTU V 
NADMORSKEJ VÝŠKE 1010 m NA PEKNEJ VYHLIADKE 
V HORNOM SMOKOVCI. 
ŠTVORHVIEZDIČKOVÝ HOTELOVÝ KOMPLEX VĎAKA ROZMANITÉMU 
VYBAVENIU A VÝBORNEJ POLOHE POSKYTUJE VYNIKAJÚCE PRIES-
TORY PRE ORGANIZÁCIU KONFERENCIÍ, KONGRESOV, SEMINÁROV, 
VÝSTAV, EVENTOV, TEAMBUILDINGOV, ALE AJ PRE AKTÍVNY OD-
DYCH S RODINOU.
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Načerpajte energiu vysokohorské výstupy, ale aj rekreačné 
prechádzky po Vysokých Tatrách. „Po 
náročnej túre (Slavkovský štít, Téryho a 
Zbojnícka chata, Priečne sedlo a pod.) ale-
bo lyžovačke si môžu návštevníci užívať vo 
wellness centre — v 20-metrovom relaxač-
nom bazéne a saunovom svete s vírivkami. 
Príjemne si oddýchnu pri masáži, zázvoro-
vej kúre, svetelnom a zvukovom kúpeli, 

aromaterapii, oxygenoterapii, magneto-
terapii, inhaláciach či rašelinovom zábale. 
Hostia iste ocenia aj kardio fitnes centrum 
vybavené špičkovými prístrojmi, squasho-
vé ihrisko, bowling, billiard, stolný tenis či 
hru basketbalu v hotelovej telocvični,“ opi-
suje pestré možnosti riaditeľ hotela Viktor 
Kosmák. „Pre hostí máme pripravené už 
aktuálne zimné balíčky Lyžuj a Relaxuj, 
Vianoce a Silvester, Traja Králi a víken-
dový pobyt Relax a Beauty. Bonusom pre 
našich hostí je TATRY Card, vďaka ktorej 
majú možnosť využiť špeciálne výhodné 

ponuky u partnerov v celom tatranskom 
regióne. Konkrétne pri balíčku Lyžuj 
a Relaxuj si môže hosť zakúpiť skipas 
s 20 % a 30 % zľavou,“ hovorí Viktor Kos-
mák. Hostia si môžu vychutnávať pohľad 
na tatranské končiare, živú hudbu, gur-
mánsku gastronómiu, aktívny oddych, ale 
aj biznis v Grand Hoteli Bellevue, v magic-
kej prírode Vysokých Tatier. 

Tatranský teambuilding 

Variabilné možnosti hotela sú zaujíma-
vé tak ako pre rodiny s deťmi, tak aj pre 
veľké firmy a spoločnosti. „V súčasnos-
ti sme pre klientov pripravili zaujímavú 
zimnú teambuildingovú ponuku, vďaka 
ktorej môžu hostia prekročiť svoje vlast-
né hranice. Čakajú na nich skialpinistické 
výstupy, prechádzky na snežniciach po 
zasneženej tatranskej prírode, lezenie v ľa-
doch vo Vysokých Tatrách i v Slovenskom 
raji, lavínové kurzy, testovanie značko-
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vých lyží na vysokohorských zjazdovkách, 
nočné sánkovanie, snežné skútre, tubing, 
snowrafting, ale aj klasický zimný futbal či 
korčule,“ predstavuje zimné teambuildin-
gové možnosti Viktor Kosmák. Ako ďalej 
uvádza outdoorové aktivity sú doplnené 
aj o tie indoorové v podobe galavečerov, 
kasín, barmanských i karaoke šou, latino a 
brazil večerí a mnoho ďalších netradičných 
zábav.  

Grand Hotel Bellevue je miesto, kde sa 
stretávajú mimoriadne služby, priateľskosť 
a pohostinnosť personálu a romantická at-
mosféra Peknej Vyhliadky. Ide o miesto, 
ktoré je ako stvorené pre stretnutie s čis-
tou prírodou, ktorá vám po plných, upo-
náhľaných dňoch prinesie oddych, pohladí 
dušu a upokojí všetky zmysly.  A to všetko 
v kruhu priateľov a veselých ľudí. 

Reko

Foto: Grand Hotel Bellevue
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miesto, kde sa 
rozprávka 
stáva skutočnosťou 

ROZHODLI STE SA, ŽE TENTO 
ROK STRÁVITE DOVOLENKU 
NA SLOVENSKU? NAJLEPŠIE 
NIEKDE V HORÁCH, ODKIAĽ 
BY NEBOLO V LETE ĎALEKO 
ANI K VODE? A NAJRADŠEJ 
BY STE BÝVALI V TRADIČNEJ 
DREVENICI A PRITOM V NEJ 
MALI ABSOLÚTNY LUXUS?  
TAK POTOM NEEXISTUJE 
LEPŠIA VOĽBA, NEŽ SA  
VYBRAŤ DO CHALÚPKOVA!

Chalúpkovo nájdete na konci 
obce Liptovská Štiavnica, 
ktorá sa nachádza asi 3 kilo-

metre od Ružomberka smerom na východ. 
Túto romantickú časť dediny tvoria samé 
klasické slovenské dreveničky zoradené v 
dvoch radoch oproti sebe, ako aj roztrúse-
né na úpätí Fatry a zo všetkých je priam 
nádherný výhľad na vrch Salatín. Čo sa 
týka turistických atrakcií v okolí, tak je 
ich viac než dosť. V zime je to napríklad 
Skipark Ružomberok alobo Skipark Jas-
ná – oba sú ideálne na úžasnú lyžovačku 
a počas celého roka sa môžete vybrať aj 
na termálne kúpalisko do Bešeňovej ale-
bo do historickej obce Vlkolínec, ktorá je 
chránenou pamiatkou UNESCO. Z Cha-
lúpkova môžete ľahko   podnikať výlety na 
Oravu, do Nízkych alebo Vysokých Tatier, 
na Liptovskú Maru alebo sa vyšantiť na to-
bogánoch v neďalekej Tatralandii pri Lip-
tovskom Mikuláši, prípadne sa poriadne 
zregenerovať v Aquacity Poprad.

Veľmi ľahko sa však môže stať, že sa vám 
v chalúpkovskej dreveničke tak zapáči, že 
ju nebudete chcieť ani opustiť. Všetky boli 
postavené so zreteľom na tradičné prvky 
liptovskej architektúry a  zároveň posky-

tujú luxusné ubytovanie, ktoré vyhovie aj 
náročnejším zákazníkom. Výsledkom je 
ubytovanie v chatách, ktoré v sebe snú-
bia romantiku tradičnej slovenskej dediny  
s pohodlím, ktoré k dovolenke neodmysli-
teľne patrí. Každá z dreveníc je krásna nie-
len navonok, ale aj zvnútra veľmi pekná, 
útulná a pritom aj veľmi moderne a účelne 
zariadená. Nájdete v nej asi všetko, na čo si 
len spomeniete. Ide o dvojpodlažné chaty, 
ktoré boli vystavané klasickým spôsobom, 
teda systémom zrubových domov. Tie sa 
budujú zo smrekovej guľatiny s prieme-
rom 28 až 32 centimetrov, ktorá sa olúpe  
z kôry, čím sa zachová kresba dreva. Potom 
sa z guľatiny urobia trámy, ktoré majú tri 
steny kolmé a štvrtá zostane v prirodze-
nom pologuľatom tvare. Obvodové steny 
chalúp sa skladajú z 12 trámov v náro-
žiach preplátovaných „rybinovým spojom“  
a z vnútornej strany doplnených o tepel-
notechnickú vrstvu, ktorú tvorí izolácia  
z minerálnej vlny, parozábrany a uzatvore-
né murivo z pórobetónu (kuchyne, kúpeľ-
ne a WC). Na prízemí sa nachádza okrem 
spomínaného príslušenstva ešte veľká 
obývacia miestnosť s krbom, pričom dre-
vo si doň môžete sami narúbať, čo môže 
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byť pre niekoho relax a pre iného vhodná 
fyzická aktivita. 
 
Na druhom podlaží, teda v podkroví, do 
ktorého vedie nie veľmi strmé, a teda bez-
pečné schodisko so zábradlím sa nachá-
dzajú spálne a ďalšie potrebné príslušen-
stvo. Krov každej chaty je klasický, teda so 
45 – stupňovým sklonom, pričom krásne 
tvarované krokvy sú priznané. Strecha je 
zvonku pokrytá šindľom v modernom 
farebnom i materiálovom prevedení.  
V niektorých chatách sú dve a v iných až 
tri samostatné spálne, takže tu nájdu svoje 
súkromie dva až tri manželské páry alebo 
iné dvojice. Každá spálňa je zariadená veľ-
mi pohodlnými posteľami, nočnými stolík-
mi, skriňami, ale aj iným nábytkom vhod-
ným na odkladanie a uschovávanie vecí, 
čo je nesporná devíza najmä pri dlhodo-
bejších pobytoch pre ľudí, ktorí si potrpia 
na poriadok a nechcú mať svoje oblečenie 
kade-tade po taškách. Medzi spálňami sa 

nachádza sanitárne zariadenie, teda toa- 
leta a kúpeľna, čo určite ocení každý, lebo 
to má na WC v prípade potreby naozaj len 
pár krokov a hlavne nemusí nikto v noci 
chodiť rozospatý po schodoch. 

Kúrenie v chatách je riešené elektrickými 
konvektormi v alternácii s podlahovým 
kúrením v kúpeľniach a na toaletách, ale 
hlavným zdrojom tepla sa v každom roč-
nom počasí môže stať oheň, ktorý je zjed-
nocujúcim prvkom vhodne zadefinovaným
v kamennom kozube alebo nadštandart-
nej keramicko – murovanej kozubopeci. 
Bezprostredné okolie krbov je pokryté 
dlažbou, čo vám dá väčší pocit istoty, na-
príklad v prípade, že pri dokladaní dreva z 
pahreby nedopatrením vyletí nejaká iskra. 
Samozrejme, že pri manipulácii s ohňom 
je potrebné v maximálnej možnej miere 
dbať na bezpečnosť, nakoľko základným 
stavebným materiálom každej chalupy je 
drevo. V snahe úplne minimalizovať rizi-
ko prípadného požiaru, je vo vnútorných 
priestoroch chaty prísny zákaz fajčenia.     

Dá sa predpokladať, že každý nový náv-
števník Chalúpkova bude interiérom cha-
lúp doslova nadšený. Všetky miestnosti sú 
navrhnuté tak účelne a pritom komfortne, 
že by ste mali asi dosť veľký problém prísť 
na niečo, čo vám k absolútnej spokojnosti 
chýba. Kuchyňa je zariadená modernou ku-
chynskou linkou, so zabudovaným elektric- 

kým sporákom aj  rúrou, nechýba ani 
mikrovlná rúra, chladnička s mrazničkou, 
varná konvica, kovový drez aj s odkvap-
kávacím pultíkom, pričom sa v kuchyni 
nachádza aj veľký drevený stôl so stolič-
kami alebo lavicami, za ktorý sa v pohode 
zmestia všetci dočasní obyvatelia chaty, 
prípadne aj ich hostia. Ak riešite dilemu, 
či v chalupe nájdete škrabku na zemia-
ky, otvárač na konzervy alebo vývrtku 
na víno, prípadne si tieto určite dôležité 
drobnosti radšej donesiete z domu, tak si 
ušetrite námahu. V každej chate je naozaj 
všetko potrebné príslušenstvo, na ktoré si 
len spomeniete.

Obývačke dominujú dve pohodlné sedačky 
pre šesť osôb, dva stoly a samozrejme, že 
občas môžete namiesto kukania do krbu, 
pozerať aj televízor. Ide o kvalitný LCD 
monitor s digitálnym príjmom niekoľkých 
televíznych staníc, ku ktorému je pripo-
jený aj DVD prehrávač, takže nudiť sa po 
večeroch nebudete vy ani vaše deti. Pred-
pokladajme, že pobyt v Chalúpkove vyu-
žijete hlavne na výlety do okolitej prírody, 
ktorá má svoje čaro v každom ročnom 
období. Priamo z chatovej osady môžete 
podnikať pešie výpravy do širokého oko-
lia, pričom jednou z prvých zastávok môže 
byť prameň minerálnej vody, ktorá vyviera 
priamo zo zeme asi 50 metrov nad južným 
radom chalúpiek. A ešte jedným si môžete 
byť počas každého pobytu v Chalúpkove 
istí. Bez ohľadu na to, či sa ráno vyberie-
te na lyžovačku alebo sa niekam okúpať - 
vždy sa budete tešiť na chvíľu, kedy sa sem 
zase vrátite. Zároveň si môžete byť istí, že 
rovnaká myšlienka vás bude sprevádzať 
na konci každého víkendového či dovo-
lenkového pobytu. Chalúpkovo je skrátka 
splnenie aj tých najnáročnejších prestáv  
o bývaní na dreveniciach a zároveň miesto, 
pripomínajúce akýsi detský sen alebo skôr 
rozprávku, do ktorej sa vždy budete chcieť 
vracať. A vlastne aj môžete, pretože to nie 
je sen ani rozprávka, ale skutočnosť. Kto 
vie? Možno raz bude mať Chalúpkovo aj 
vlastnú poštovú pečiatku a známku, aby 
jeho existencii vďaka pohľadnici uverili aj 
tí, čo tam neboli ani o ňom ešte nepočuli.          

Reko z materiálov Chalúpkovo

Foto: Chalúpkovo
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Vážení čitatelia,

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

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

Bez odoslania požadovaných údajov na adresu redakcie nie je možné objednávku predplatného 
akceptovať.
Vyplnený kupón a predplatné zašlite na adresu:  Perpes, s.r.o.,  Cabajská 28, 949 01 Nitra 
číslo účtu: 2629196310/1100 v Tatrabanke 
Predplatné môžete objednať aj vyplnením objednávky na: www.domabyvanie.eu, 
alebo e-mailom na:redakcia@domabyvanie.eu. 
Objednávku môžete odovzdať aj priamo na každej pošte, alebo doručovateľovi slovenskej pošty, 
alebo telefonicky na č. 02/5441 8102, 544 8091, 4524 8213. Na základe objednávky bude vystavená 
faktúra, prípadne zaslaný U-poukaz - podľa požiadavky 
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