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PRE DOMÁCNOSTI   S NEDOSTATKOM PRIESTORU
Priestor a jeho efektívne využitie je v otázke bývania často prioritou, od ktorej sa 
odvíja riešenie nábytku, či výber domácich spotrebičov. Spoločnost Whirlpool preto 
rozšírila portfólio práčok o nové úzke spredu plnené modely v obľúbenom dizaj-
ne Carisma. Ich kompaktné rozmery ocenia všetky domácnosti, ktoré sa potrebujú 
vysporiadať s nedostatkom priestoru v kúpeľni.

Spoľahlivé technológie v „slim“ prevedení

S praktickou hĺbkou iba 44 cm, oproti štandardnej 60 cm, sú nové úzke spredu 
plnené práčky ako stvorené pre umiestnenie všade tam, kde je každý voľný centime-
ter navyše veľká vzácnosť. Tieto práčky sú svojimi vlastnosťami totožné s modelmi 
so štandardnými rozmermi. Ponúkajú kapacitu až 7 kg bielizne s objemom bubna 
47 litrov. Oba modely sú v energetickej triede A++. Nechýba inteligentná techno-
lógia 6. ZMYSEL™, ktorá prostredníctvom špeciálnych senzorov neustále monitoruje 
znečistenie vody a podľa toho automaticky prispôsobuje parametre prania, tak aby 
boli výsledky prania čo najlepšie. Prehľadný dotykový displej ponúka až 14 progra-
mov, medzi inými aj viacfázový prací cyklus na čistenie škvŕn pri nízkych teplotách 
Clean+, či praktický 15-minútový program. 

Aktuálne modely: AWSE 7100 (7 kg/1 000 ot./min.) a AWSE 7120 (7 kg/1 200 ot./min.)

Viac informácií nájdete na  www.whirlpool.sk
www.6zmysel.sk

* platí pri kúpe modelu AWSE 7120



ÚVERY NA BÝVANIE 

DO 31. MARCA

Infolinka: 02 / 58 55 58 55                                        www.pss.sk

Bývajte lepšie, bývajte krajšie, bývajte s nami

Využite aj vy našu ponuku a vyriešte si bývanie s úverom od 1,69 % p.a. 
Príďte čím skôr, ponuka platí len do 31. marca 2012.

185x241_spad.indd   1 2/3/12   9:07 AM





DOM a BÝVANIE magazín zameraný na exteriér, interiér a moderné bývanie - ročník 6, č. 1/2012, cena výtlačku 1,29 eur, periodicita 4x ročne, www.domabyvanie.eu * Redakcia:  
tel.: 037/ 77 321 42, 77 321 43, 77 321 47, 77 321 48, 0911 033 070, fax.: 037/ 77 321 42, 77 324 66, e-mail.: redakcia@domabyvanie.eu * Adresa pre zasielanie korešpondencie: Redakcia DOM 
a BÝVANIE, Cabajská 28, 949 01 Nitra * Redakčná rada: Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, Soňa Hrúziková , Mgr. Ján Bugár, Janka Kraushuberová * Spolupracovali: Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, Ing. Peter 
Mesároš, Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD., Ing. Lenka Andelová, PaedDr. Daniela Hrnčárová, Daniela Belicová a ďalší * Layout, grafická koncepcia: Mgr. Ján Bugár, e-mail: bugar@domabyvanie.
eu* Fotografi: Mgr. Ján Bugár, Marek Ďuga * Zdroj fotografií:  archív redakcie a firiem, sxc.hu, TDX, * Marketingové oddelenie: Marián Kraushuber, tel.: 0911 033 070,  e-mail:kraushuber@
domabyvanie.eu * Vydavateľ: Perpes, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra, IČO: 44213841, www.perpes.sk * Sadzba: Mgr. Ján Bugár, e-mail: bugar@domabyvanie.eu, Mgr. Radoslava Opálená * 
Distribúcia: Mediaprint - Kapa Pressegrosso, Slovenská pošta, súkromní distribútori * Predplatné: Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty, alebo e-mail: 
predplatne@slposta.sk. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk * 
Zaregistrované: Ministerstvom kultúry  SR dňa 4.10.2006, EV 2282/08, ISSN 1337-4028 

Kopírovanie a rozširovanie obsahu je dovolené len so súhlasom redakcie, alebo vydavateľstva. Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie. Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy 
totožné so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Za správnosť údajov v článkoch zodpovedajú autori. Vydavateľ nemôže prebrať zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli využitím týchto údajov na 
akýkoľvek účel. Niektoré príspevky a inzeráty neprešli jazykovou úpravou. Nevyžiadané materiály a podklady redakcia nevracia a nie sú honorované. 

Titulná strana: 
Zdroj fotografie:  Rheinzink
Návrh titulnej strany: Mgr. Ján Bugár

Jar. Po dlhej a únavnej zime nám prináša do 
našich domovov teplo, svetlo, vône a farby. 
Preto my, opätujúc jej volanie, otvárame 
okná, balkóny, terasy a pozývame jar k nám. 
Zároveň otvárame aj svoje vnútro ‒ hľadáme 
jarnú pohodu a harmóniu.

Držíte v rukách časopis, ktorý vám prináša 
množstvo jarných motívov a nápadov pre 
pohodlné, pekné a kvalitné bývanie. Prajeme 
vám, aby ste v ňom našli inšpirácie a rady pre 
vaše správne rozhodnutia pri výstavbe  
a skrášľovaní vašich domovov. 

ed
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Značková kuchyňa je nielen vizitkou vášho domova, ale aj dobrou investíciou trvalej hodnoty. 
Ideálnym riešením každého moderného interiéru je koncepčné zladenie kuchyne s obývacím 
priestorom. 
My to vieme, preto sme si istí, že nemecká Ballerina Küchen bude vaša najlepšia voľba.

zastúpenie pre SR: info@ballerinakuchyne.cz,   tel.: +420 721 171 233

Ballerina Küchen ponúka spoluprácu zabehnutým predajcom s kvalitným showroomom na  
regionálne  zastúpenie  po  celom  Slovensku.

TRNAVA - ART-TON
Paulínska 20 
tel/fax: 033 5512 849
kastudio@stonline.sk

POPRAD – Inspire Design
Velické nám. 1187/4 
tel: 0911 260 221
daniel@inspiredesign.sk

TRENČÍN – Altoma kuch. štúdio
Soblahovská 45 
tel.: 0902 735 322
ballerina.trencin@gmail.com

NITRA - Nábytok u Brucknera
Farská 17  
tel.: 0911 808 079
kuchyne@bruckner.sk   

KOŠICE – kuchynské štúdio
Vodná 2 
tel.: 055 6228 597, 0907 997 189
ballerina.kosice@gmail.com

PRIEVIDZA - PEGAS studio 
Bojnická cesta 19 
tel.: 0911 650 333
info@pegasstudio.sk

BANSKÁ BYSTRICA - S-Studio 
Na Troskách 16 
tel.: 0904 881 600, 048 4125 757
studio@mail.t-com.sk

BRATISLAVA - Merito 
Vajnorská 41 
tel.: 0915 775 896
predaj@merito.sk

www.ballerinakuchyne.cz
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VIlA 
pod Borinou
MESTSKé BÝVANIE ZABEZPEČUJúCE KOMfORT VĎAKA ROZVINUTEJ TECHNICKEJ A SOCIáLNEJ 
INfRAšTRUKTúRE – DOSTUPNOSť SLUžIEB A OBČIANSKA VyBAVENOSť, MOžNOSTI 
KULTúRNEHO, SPOLOČENSKéHO ČI šPORTOVéHO VyžITIA ALEBO BÝVANIE POD LESOM, KDE 
BLíZKOSť PRíRODy POMáHA DOTVáRAť POKOJNú ATMOSféRU, KRAJšIE MIESTO PRE žIVOT – 
KOMfORT DUšE?

01
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Riešenie dilemy výberu lokality bu-
dúceho príbytku býva často sprevá-
dzané množstvom kompromisov, 

kým padne konečné rozhodnutie. Je však 
takáto voľba nevyhnutná? musí človek 
niečo obetovať? Sú ľudia, ktorí majú jed-
noznačnú odpoveď: NIE! 

I keď si majitelia na začiatku predstavovali 
dom typu bungalov, kvôli terénu sa tejto 
svojej prvotnej predstavy vzdali. Kataló-
gový dom odmietali. Chceli nový, zaují-
mavý dom a práve na danom mieste. Tu sa 
otvoril priestor pre fantáziu odborníkov. 
Architekti z ateliéru Barak mali na stole za-
danie – vytvoriť bývanie pre manželský pár 
s potomstvom, ktoré prichádza na návšte-
vy s požiadavkou otvorenej obytnej plochy 
na prízemí a zároveň využiť svažitý terén 
parcely pod borovicovým lesom. Vznikol 
tak zaujímavý nadčasový rodinný dom in-
špirovaný rozkolísanými kmeňmi borovíc 
– Vila pod Borinou. 

Dom je situovaný na Inoveckej ulici v Nitre, 
na hranici mesta a lesa s výhľadom na oko-
lité domy a záhrady. Pri tvorbe projektu 
zohral významnú úlohu charakter miesta, 
genius loci, ktorým sa architekti nechali in-
špirovať. Nejde však o dom v retro štýle či 
kópiu obydlí z minulosti, architekti sa sna-

žili navrhnúť dom so vzťahom k miestu, 
spájajúcim v sebe mestské osídlenie a bo-
rovicový porast lesa. 

So zmiešaným charakterom pozemku ko-
rešponduje i zmes jednotlivých priestorov 
domu. Smerovo i výškovo sú jednotlivé 
časti distribuované tak, aby zabezpečili 
presvetlenie priestorov ako aj výhľady na 
všetky svetové strany. I keď podľa skíc sa 
na prvý pohľad zdalo, že pôjde o tri relatív-
ne samostatné bunky, štyri drevené poby-
tové terasy spojili dom do jedného celku. 
Stavebná podoba domu pôsobí nakoniec 
kompaktne a jednoliato. 

01 Zmes jednotlivých priestorov domu 

korešponduje so zmiešaným charakterom 

pozemku, drevené plochy striedajú plochy 

omietaných murovaných stien.

02 Vila je spätá s miestom a zároveň sa od 

neho odpútava.

03 Dom nie je iba pri lese, samotný je tak 

trochu lesom – oporné stĺpy pripomínajúce 

kmene borovíc nesú korunu v podobe druhé-

ho podlažia.

04 átrium je naj- obľúbenejším miestom 

najmä počas teplých letných dní.

02

03

04
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Názov stavby: Dom pod Borinou

Miesto stavby: Nitra, Inovecká ul.

Plocha pozemku: 1 050 m2

Zastavaná plocha: 210 m2

Autori: BARAK architekti s.r.o., Viktor šabík, 
Lívia Dulíková

Spolupráca: Miroslav Lackovič, Andrej Krídl, 
Tomáš šebo, Martin Hraško

Projekt: 2003 - 2004

Realizácia: 2004 - 2007

Investor: súkromný investor

Foto: Daniel Veselský

05

Vila je spätá s miestom a zároveň sa od 
neho odpútava. Architekti z ateliéru Ba-
rak využili spojenie kovových a drevených 
konštrukcií reprezentovaných stĺpmi, pl-
nostennými a priehradovými nosníkmi 
s omietanou tehlovou stenou. Vďaka pou-
žitiu stĺpov autori docielili, že prvé podla-
žie pôsobí akoby sa vznášalo nad zemou, 
vďaka dreveným nosníkom zasa vyhoveli 
požiadavke zadávateľov na jednohalový 
vnútorný priestor. 

Architekt navrhol stavbu a vnútornú dis-
pozíciu. Do výberu zariadenia a doladenia 
interiéru sa majitelia pustili sami. Pri pr-
vom vstupe do obydlia ich privítal pohľad 
na veľký prázdny priestor s tmavou dreve-
nou podlahou a schodiskom, ktoré viedlo 
na druhé nadzemné podlažie k spálňam 
pre hostí a ktoré malo opticky oddeľo-
vať kuchynskú zónu od obývacej. K po-
stupným rozhodnutiam pri zariaďovaní 
interiéru ich doviedli obrazy krajiny za  
oknami.



                       

Interiéru vily dominuje rozľahlá otvorená 
obytná plocha prvého nadzemného pod-
lažia, do ktorej sa vstupuje cez úsporne 
riešenú predsieň. Pôvodne bledšia dlažba 
bola nahradená veľkorozmernou s kovo-
vým leskom. Svetlo do priestoru prúdi 
zasklenými plochami dverí, ktoré zároveň 
otvárajú výhľad i vstup na terasu, ale tiež 
oknami kuchynskej i obývacej časti pod-
lažia. Kuchynské okno, ktoré smeruje do 
tichej ulice, zároveň prináša informácie 
o prichádzajúcich.

Farebnosť interiéru zodpovedá taktiež 
charakteru miesta, využité sú prírodné od-
tiene a materiály. Priznaný drevený prie-
hradový väzník nielen drží konštrukciu 
haly, ale je aj jej ozdobou. Obývaciu zónu 
trochu uzemnil, najmä však ozvláštnil. 

Kompozíciu vnútorného priestoru vyva-
žuje schodisko. Napriek stredovej oceľovej 
schodnici vytvára ilúziu ľahkej konštruk-
cie. V tomto duchu pokračoval i mramoro-
vý obklad kozuba. Celkove sú pre zariade-
nie domu charakteristické čisté línie.  

Synergiou odhodlaného investora, zaují-
mavého pozemku, invenčného architekta 
s citom pre charakter miesta vznikla táto 
výnimočná a neopakovateľná stavba - Vila 
pod Borinou.

Ing. Lenka Andelová v spolupráci 

so spoločnosťou Barak architekti Nitra

Foto: Daniel Veselský

Ing. arch. Viktor Šabík

Ing. arch. Viktor šabík sa narodil v roku 

1969 v Nitre na Čermáni. V Nitre absolvoval 

aj Párovské gymnázium. V rokoch 1987 až 

1993 navštevoval Katedru experimentálnej 

a ekologicky viazanej tvorby na fakulte 

architektúry Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave. V rokoch 1996 až 2004 pracoval 

v ateliéri Barak spolu s T. šebom. Ateliér Barak 

architekti Nitra, znovu založený v roku 2004, 

vedie do súčasnosti. Od roku 1996 pracuje 

ako dvorný architekt kaštieľa Mojmírovce. Od 

roku 2008 pôsobí ako viceprezident asociácie 

európskych architek tonických ateliérov WON-

DERLAND. 

Medzi najvýznamnejšie práce ateliéru Barak 

patria Kazematy na Nitrianskom hrade (cena 

CE.ZA.AR 2007), mestská športová hala 

v Nitre (nominácie CE.ZA.AR 2008 a cena 

Európskej únie Mies van der Rohe Award 

09), polyfunkčný dom Cheese house v Nitre 

(nominácie CE.ZA.AR 2009 a Piranesi Award 

2009), rekonštrukcia kaštieľa v Moj mírovciach 

– vináreň a vinotéka (nominácia Brick Award 

2010), rekonštrukcia Starého divadla v Nitre 

(cena CE.ZA.AR 2010), letná terasa reštau- 

rácie Pálenica v Jelšovciach (nominácia  

CE.ZA.AR 2011), či Dom medzi stromami 

v Cabaji (CE.ZA.AR 2011). 

Ing. arch. Viktor šabík je okrem trojnásob-

ného laureáta ceny CE.ZA.AR i držiteľom 

ocenenia Krištáľové krídlo za architektúru, 

ktoré získal v roku 2011 ako štvrtý architekt 

v histórii udeľova nia tejto ceny a ako prvý 

nepochádzajúci z Bratislavy. Toto ocenenie 

získal predovšetkým za diela dokončené v 

roku 2010 – za rekon štrukciu Starého divadla 

v Nitre, novostavbu pavilónu základnej školy 

TULIPáN v Nitre a za novootvorený hotel 

Mikado v Nitre. 

06

07

05 Schodisko opticky rozdeľuje jednohalový 

vnútorný priestor na obytnú a kuchynskú 

zónu.

06 Zelená fasáda rodinného domu „mení“ od-

tiene podľa počasia –zatiaľ čo sneh „vytiahne“ 

dom z pozadia prírodnej zelene, jarná a letná 

príroda ho opäť pohltia.

07 Vila je situovaná v svahovitom teréne na 

hranici mesta a lesa.
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Kvalitná architektúra 
a vycibrený vkus

DOBRÝ ARCHITEKT JE VžDy NAJšťASTNEJší, KEĎ PRACUJE SO 
ZáKAZNíKMI, KTORÝCH SOfISTIKOVANÝ VKUS A ODVAHA MU 
UMOžňUJú VyTVORIť BUDOVU, NA KTOREJ MôžE UPLATNIť 
VLASTNú TVORIVOSť A MOžNOSť ODKLONIť SA OD ZAUžíVA-
NÝCH šABLóN. 
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AUTORI:

Architekt: Tima Zoltán, H+T Stúdió Kft., 

 Budapešť 

Spolupráca: Hegedus Judit, Schreiber Gábor 

SySTéM:

Fasáda:  uhlová stojatá drážka (150 m2) 

Strecha:  dvojitá stojatá drážka (180 m2), 

 Rheinzink predzvetranýpro   

 „bridlicovošedý“

jomného pôsobenia kovu a kameňa, sa vy-
tvára zvláštny kontrapunkt, ktorý zároveň 
umocňuje vyžarujúcu kvalitu.

Reko

Foto: archív Rheinzink

Tak to bolo aj v prípade architektov 
Zoltána Tima, víťaza ocenenia ar-
chitektov Ybl, ktorý vytvoril toto 

príkladné rodinné bývanie v Budapešti.

Čistý návrhový projekt
Budova je tvorená spojením a prenikaním 
dvoch hmôt rôzneho materiálu. Je to jasne 
viditeľné na systematickom pôdoryse - po-
zdĺžne, v dvoch a priečne v troch častiach. 
Väčšinu krytého strešného priestoru tvorí 
v čiastočne ohraničenej šikmej rovine brid-
licovo-šedá krytina. Asymetrickú severnú 
stranu sedlovej strechy tvorí z väčšej časti 

sklo. Terasa strešnej spálne smerujúca na 
ulicu vznikla spojením dvoch rôznych ob-
jektov.

Použitie kvalitných materiálov
Fasádu oboch objektov tvorí prírodný ma-
teriál bez povrchových úprav, ktorý časom 
nadobúda na hodnote a získava patinu: 
tak ako prírodný kameň, tak aj kovová fa-
sáda so stojatou drážkou Rheinzink pred-
zvetranýpro bridlicovošedý.

Spojením týchto dvoch jednoduchých te-
lies tvoriacich kompletnú budovu, a vzá-



Vilový dom je navrhnutý ako zosta-
va štyroch na sebe kolmých hmôt, 
namiesto jedného veľkého domu. 

Reaguje tak na mierku územia i vzťah ku 
krajine lužného lesa. Proporčne umierne-
né objemy vymedzujú poloverejné átrium. 
Pozícia jednotlivých boxov je navrhnutá 
tak, aby zaručovala priamy výhľad na vod-
nú hladinu z každého bytu v území. Vý-
sledná kombinácia dvoj až trojpodlažných 
objemov vytvára podmienky pre spoločen-
ský život v rámci každého vilového domu  
a súčasne poskytuje dostatok súkromia v 
jednotlivých bytoch. 

,,Nenavrhujeme sústavu anonymných by-
tov, ale mIESTO s veľkorysým výhľadom 
na vodnú hladinu a pobytovými plochami 
v polosúkromnom priestore“. 

Centrálny priestor domu, vonkajšie át-
rium je istý typ urbánnej záhrady, mik-
rosvet zdieľaný niekoľkými rodinami. 
má tiež funkciu prirodzenej klimatizácie. 

V letných mesiacoch svojou prirodzenou 
vlhkosťou prispieva ku zlepšeniu životné-
ho prostredia vo vnútri bytov. Na átrium 
nadväzuje smerom k vodnej hladine spo-
ločné mólo pre priamy kontakt obyvateľov 
vilového domu s vodou. Každý apartmán 
je vybavený vonkajšou terasou poskytu-
júcou výhľad na okolitú krajinu. V letných 
mesiacoch je možné úplne otvoriť preskle-
né steny bytov, z obývacích izieb sa tak se-
zónne stávajú veľkorysé lodžie. 

Konštrukcia je založená na koncepcii nos-
nej železobetónovej platformy a jednotli-
vých samonosných konštrukčných celkov 
spočívajúcich na nej. Objemy sú riešené 
ako kombinácia tuhých dosiek, stĺpov  
a tiahel. Tuhé dosky a tiahla zaručujú mož-
nosť čiastočného vykonzolovania objemov 
z platformy, ktorá svojou tuhou železobe-
tónovou doskou umožňuje ľubovoľné roz-
miestnenie objemov a prenos zaťaženia. 
Drevo je použité ako nosná konštrukcia by-

Bytové domy 
v Danubia parku  
PREDSTAVUJEME VáM ZAUJí-
MAVÝ PROJEKT, KTORÝ ZVíťA-
ZIL V MEDZINáRODNEJ ARCHI-
TEKTONICKO-URBANISTICKEJ 
SúťAžI NA 33 ByTOVÝCH DO-
MOV V AREáLI DANUBIA PARK 
V ČUNOVE NEĎALEKO BRA-
TISLAVy. PROJEKT SI KLADIE 
ZA CIEľ VyTVORIť KVALITNé 
BÝVANIE S PRIAMyM KONTAK-
TOM VODNEJ HLADINy  
A ZASADENíM NEMALéHO  
OBJEMU ByTOVéHO DOMU 
DO PROSTREDIA LUžNéHO 
LESU V RIEČIšTI DUNAJA. 

,,NeNavrhujeme sústavu 
aNoNymNých bytov, ale 

mIesto s veľkorysým výhľa-
dom Na vodNú hladINu  
a pobytovýmI plochamI 

v polosúkromNom  
prIestore“. 
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tových jednotiek a zároveň ako povrchový 
materiál. Veľkorysé presklené plochy po-
skytujúce výhľad na vodnú hladinu Dunaja  
a kontakt s átriom sú navrhnuté s ohľa-
dom na zaručenie dostatočného súkromia 
vo vzťahu medzi jednotlivými bytmi byto-
vých jednotiek. 

Trvalá udržateľnosť projektu je založená 
na troch aspektoch. Trvalej udržateľnos-
ti ekologickej, ekomonickej a sociálnej.  
Z hľadiska ekologickej udržateľnosti pro-
jekt spĺňa nízkoeneregetické štandardy, 
používa drevo ako konštrukčný i povrcho-
vý materiál. Dom obsahuje inteligentný 
systém tepelného čerpadla využívajúceho 
vody Dunaja a solárne panely na streche 
využívajúce slnečnú energiu. Dom zachy-
táva zrážkovú vodu zo striech a využíva ju 
pre vlastnú potrebu. Zelené átrium domu 
má funkciu ochladzovacieho média v let-
ných mesiacoch, kedy vytvára pridané tie-
nenie domom. V zime naopak opadnuté 
stromy prepúšťajú viac svetla a tepla byto-

vým jednotkám. Ekonomicky trvalá udr-
žateľnosť spočíva vo variabilite kombinácií 
bytových samonosných jednotiek, ktoré 
je možné umiestniť na platformu, podľa 
aktuálnej potreby trhu. Okrem ekologickej 
udržateľnosti plní átrium domu aj sociolo-
gický rozmer a podporuje sociálny rozmer 
bývania. Átrium je cenným poloverejným 
priestorom bytového domu a platformou 
pre sociálne väzby s priamym stykom  
s vodnou hladinou. 

Reko

Vizualizácie: Miss3.cz
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Podstrešný 
priestor 

v bungalove 
ako bonus

OTáZKU, AKO V BUNGALOVE 
 KVALITNE VyUžIť POD- 

STREšNÝ PRIESTOR, SI POLOží  
TAKMER KAžDÝ, KTO SA  

ODHODLá STAVAť 
BUNGALOV.

Pre využiteľnosť nie prí-
liš vysokého podkrovia 
je potrebné schodisko 
umiestniť v mieste  
s dostatočnou pod-
chodnou výškou.

Dôležité je dostatočné 
presvetlenie priestoru 

vo výške pohodlnej pre 
užívateľa.

Využitie povaly ako 
obývateľného priestoru 

prezrádza len jemne 
zvýšená nadmurovka a 

strecha. 

zobytnený priestor často označuje ako ate-
liér, pracovňa či herňa. Je tomu tak i podľa 
výšky umiestnenia strešných okien a mož-
ností dispozičného umiestnenia schodiska 
do podkrovia. Je dôležité si uvedomiť, že 
zobytnením podkrovia narastajú náklady 
na jeho plnohodnotnú realizáciu. Zároveň 
získava dom na ploche. Tieto predpoklady 
sa podarilo skĺbiť pri niektorých projek-
toch podkrovných bungalovov ako napr. 
pri dome Bungalov 1283, kde je v pod-
kroví vytvorená ďalšia izba so sociálnym 
zázemím. Architektonicky kvalitne a za-
ujímavo vyriešený interiér podkrovia po-

tom svojim obyvateľom poskytuje vysoký 
štandard bývania pri využití jeho takmer 
celej dispozície. Takto riešený projekt Bun-
galovu tým získava akúsi pridanú hodnotu, 
ktorú by bolo škoda nevyužiť.

Ing.arch. Martin OREM

Vizualizácia a pôdorysy: 

Euroline Slovakia, spol. s r.o.

www.EurolineSlovakia.sk

Výhodou bungalovu je „situovanie 
bytu“ do jedného podlažia. Pri 
veľkosti pôdorysu dispozičné-

ho riešenia stredne veľkého až väčšieho 
bungalovu vzniká v povalovom priestore 
rozsiahla plocha, ktorá je však využiteľná 
len do určitej miery podľa výšky priestoru. 
Výšku povaly - podkrovia ovplyvňuje viac 
faktorov: výška bočných stien, čo má veľ-
ký vplyv na vzhľad domu, sklon strechy a 
konštrukčné riešenie krovu. Preto nie vždy 
je možné tento priestor využiť pre obyt-
nú miestnosť pri dodržaní podmienok 
noriem STN. Z týchto dôvodov sa tento 
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PRI VÝSTAVBE NOVéHO BÝVANIA BERIEME DO úVAHy DôLEžITé 
fAKTORy AKO JE SPRáVNy NáVRH, VÝBER MATERIáLU 
A DôSLEDNá REALIZáCIA PROJEKTU. SúČASNá ENERGETICKá 
SITUáCIA SI žIADA POZERAť NA ARCHITEKTONICKé 
A KONšTRUKČNé RIEšENIE STAVIEB OMNOHO KRITICKEJšIE 
AKO PRED NIEKOľKÝMI ROKMI. JE POTREBNé NAVRHOVAť 
VšETKy OBALOVé KONšTRUKCIE (OBVODOVé STENy, PODLAHy, 
STROPy A STRECHy) S MAXIMáLNOU SNAHOU ZNížENIA 
ENERGETICKÝCH STRáT.

Pri navrhovaní konkrétnej budovy tre-
ba zvážiť všetky výhody a nevýhody 
jednotlivých stavebných materiálov. 

Dôležitým kritériom pri výbere stavebné-
ho materiálu je kvalita, cena, rýchlosť vý-
stavby, vlastnosti materiálu a v neposled-
nom rade ochrana životného prostredia. 
Zvislé nosné konštrukcie (nosné steny, 
stĺpy) prenášajú vodorovné a zvislé zaťaže-
nie do základov. Ich správne usporiadanie 
zabezpečuje stabilitu celej budovy.

Na výstavbu nosných konštrukcií rodin-
ných domov sa používajú prevažne pálené 
tehly, pórobetónové tvarovky, vápenno- 
pieskové tvárnice, drevoštiepkové tvarov-
ky, betón, betónové tvarovky s dutinami, 
oceľ, drevo, hlina, v minulosti tiež kameň. 
Hlavná konštrukčná časť, ktorou sú nos-
né steny, je namáhaná najmä tlakom. Di-
menzujeme ju tak, aby spĺňala požiadav-
ky normy na únosnosť, tepelnotechnické 
a zvukovoizolačné požiadavky, požiarnu 
odolnosť a zároveň vytvárala zdravú vnú-
tornú klímu.

Pálená tehla
Tradičným materiálom na výstavbu rodin-
ných domov je pálená tehla. Tehla dosahu-
je vysoké hodnoty pevnosti v tlaku, čo za-
bezpečuje aj vysokú únosnosť a životnosť 
muriva. Dôležitou vlastnosťou je objemo-

Výber stavebného 
materiálu 
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vá a rozmerová stálosť. Výhodou keramic-
kého črepu je tepelnotechnická vlastnosť 
a schopnosť akumulácie, čiže v zime bráni 
rýchlemu vychladnutiu a v lete zabraňuje 
prehriatiu. Pri murovaní treba dodržiavať 
striedanie stykových škár, aby neprebie-
hali v dvoch úrovniach nad sebou. Tehly je 
možné spájať tradične maltou, špeciálnym 
lepidlom alebo polyuretánovou penou. 
Z hľadiska tepelnoizolačných vylepšení 
budovy ponúkajú mnohé tehlové systémy 
doplnkové tvarovky na riešenie detailov 
rohov, okenných otvorov, roletové prekla-
dy so zateplením, vencové tvarovky, polo-
vičné a koncové tehly. V súčasnosti sú na 
trhu dostupné aj tehly, ktoré majú dutiny 
vyplnené tepelnou izoláciou z polystyrénu 
alebo minerálnej vlny. Tieto tehly majú vy-
soko nadštandardný tepelný odpor a mô-
žeme ich aplikovať na nízkoenergetické 
a pasívne stavby.

Pórobetónové tvarovky
Pórobetónové tvarovky majú nízku ob-
jemovú hmotnosť zabezpečenú pórovi-
tosťou materiálu a zároveň dobrú kon-
štrukčnú pevnosť. Výhodou je vysoká 
tepelnoizolačná schopnosť a protipožiar-
ne vlastnosti. Nízka hmotnosť materiá-
lu umožňuje výrobu prvkov väčších roz-
merov a tým značne urýchľuje výstavbu. 
Prednosťou je ľahká manipulácia a jedno-
duchá opracovateľnosť (rezanie, pílenie, 
brúsenie). Pri použití presných tvaroviek 

výrazne klesá spotreba murovacej malty. 
Správnym aplikovaním systému a použi-
tím doplnkových prvkov možno zamedziť 
nežiaducim tepelným mostom.

Vápenno-pieskové tvárnice
Ďalším materiálom na výstavbu budov sú 
vápenno-pieskové tvárnice. majú okam-
žitú únosnosť, jednoduchú montáž s vy-
sokou presnosťou a výborné akustické, 
akumulačné vlastnosti. Vápenno-piesko-
vé tvárnice sa uplatňujú aj pri murovaní 
viacvrstvových obvodových stien.

Betón
Betón je ľahko tvarovateľný, má veľkú tr-
vanlivosť a pevnosť. Nevýhodou je veľká 
tepelná vodivosť múrov, preto je nutné 
opatrenie obalovej konštrukcie múrov te-
pelným izolantom (presnú hrúbku možno 
určiť pomocou tepelnotechnického výpoč-
tu). Výhodou je výborná tepelná akumu-
lácia materiálu. Pri betonáži je dôležité 
dodržať krytie (vzdialenosť od debnenia) 
a poriadne zhutnenie betónovej zmesi. 
Betónové tvarovky s priebežnou dutinou 
pre uloženie výstuže a výplňový betón je 
možné použiť na vytvorenie stien najmä 
suterénov, základy, sokle a pod. Prednos-
ťou je jednoduchá a suchá montáž, úspora 
debnenia. Tenkostenné dutinové betóno-
vé tvarovky natierame celoplošne cemen-
tovou maltou. 

Výber stavebného 
materiálu 

01 Pohľad na murovanú konštrukciu z pále- 

 ných tehál.

02 Vhodne použitý kompatibilný staveb- 

 ný systém.

03 Realizácia rodinného domu z pórobetóno- 

 vých tvaroviek, objekt bude doplnený  

 o kontaktný zatepľovací systém.

04 Použitím vencových tvaroviek možno eli- 

  minovať tepelné mosty. Kombinácia   

 rôznych stavebných materiálov môže spô-   

 sobiť problémy.

01

02

03

04
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Drevoštiepkové tvarovky
Drevoštiepkové tvarovky sú vyrobené z ob-
noviteľného zdroja drevenej štiepky, ce-
mentu, vody a minerálnych látok. Tvarov-
ky sa vyznačujú nenasiakavosťou, difúzia 
vodnej pary zabezpečuje zdravú vnútornú 
klímu. Homogénny stavebný systém má 
vysokú paropriepustnosť, účinnú zvukovú 
izoláciu a dobré tepelnoizolačné vlastnosti 
s použitím vhodného tepelného izolantu. 
Alternatívou tohto materiálu môže byť 
platňový stavebný systém so zateplením, 
vyplnený železobetónom. Dosahuje vý-
borné tepelnoizolačné, zvukovoizolačné 
a protipožiarne vlastnosti. 

Hlina
Prírodný, ekologický a rokmi odskúšaný 
materiál je hlina. Svojimi vlastnosťami po-
zitívne pôsobí na človeka - vytvára príjem-
nú a zdravú mikroklímu interiéru. Hlina 
má schopnosť regulovať vlhkosť a bráni 
tak tvorbe plesní a húb. Využíva sa prevaž-
ne pri výstavbe nízkoenergetických a pa-
sívnych domov. 

materiál je 100% recyklovateľný, nezaťa-
žuje životné prostredie ako stavebný od-
pad a tým prispieva k trvalo udržateľnému 
rozvoju. Hlinu možno aplikovať postup-
ným udusávaním v jednotlivých vrstvách 
do debnenia alebo murovaním nepálených 
tehál na hlinenú maltu. Takúto stenu je 
vhodné tiež omietnuť hlinenou maltou, 
prípadne vápennou. musíme však dbať 
na riadne prekrytie obvodovej konštruk-
cie rímsou a zároveň chrániť murivo od 
spodnej vlhkosti a odstrekujúcej dažďovej 
vody. Takúto stavbu je vhodné umiestniť 
min. 300 mm nad okapovým chodníkom.

Ľahké stavebné systémy
Trendom v stavebníctve sú stavby realizo-
vané z ľahkých stavebných systémov, naj-
častejšie na báze dreva. montáž je jedno-
duchá a rýchla. Nosná drevená stĺpiková 
konštrukcia vyplnená tepelnoizolačným 
materiálom pri relatívne malej hrúbke 
konštrukcie zabezpečuje výborné tepel-
noizolačné vlastnosti domu. Správny ná-
vrh skladby ľahkého stavebného systému 
a dôsledná realizácia sú základom.

Komplexný stavebný systém napomáha 
zabrániť vzniku problémov, ktoré sa môžu 
vyskytnúť pri kombinácii rôznych mate-
riálov. Vznik tepelných mostov a s tým 
spojené poruchy stavebných konštrukcií 
spôsobuje nevhodná kombinácia druhov 
a tvarov materiálov. Výrobcovia staveb-
ných systémov ponúkajú širokú škálu do-
plnkových prvkov (nosné a roletové pre-
klady, vencové tvárnice, ostenia, stropné 
vložky, stenové a stropné dielce, rohové 
tehly, koncové tehly, schodiskové ramená), 
ktoré tvoria ucelené konštrukcie.

Najčastejšie poruchy stavieb vznikajú 
v chybnom a nekvalitnom zhotovení stav-
by. Preto je dôležité poradiť sa s odborník-
mi. musíme dodržiavať správny spôsob 
skladovania a manipulácie s materiálom, 
aby sme predišli poškodeniu. Pri výstavbe 
dbáme na výrobcom odporúčané techno-
logické postupy. 

Ing. Katarína Oravcová, Ing. Martin Guldan

Foto: archív autorov a redakcie, TDX

05 Realizácia ľahkej obvodovej konštrukcie  

 na rodinnom dome

06 Chybne vyhotovená betónová kon-  

 štrukcia (nezhutnený betón)

07 Alternatívou použitia vencových tvaro- 

 viek je zateplenie železobetónového   

 venca tepelnou izoláciou

08 Opatrenie ostenia tepelnou izoláciou

05

06

07

08

energetická bilancia stavebných materiálov
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tak ako posledný ložný rad tehál pivnič-
nej murovky. Praktická je vodoodpudivá 
vlastnosť tohto prvku, ktorá garantuje, že 
aj počas „mokrej“ fázy hrubej stavby ne-
môže vniknúť prakticky žiadna vlhkosť do 
tepelnoizolačného prvku a do päty múru. 
Vodoodpudivá vlastnosť zabezpečí dobré 
tepelné vlastnosti hneď na začiatku užíva-
nia domu, pretože Novomur® prvky nepo-
trebujú niekoľkoročné „vysychanie“ stav-
by. Novomur® sa používa vo viacbytovom 
väčšom rodinnom dome, Novomur® light 
v menšom jedno až dvojpodlažnom rodin-
nom dome. 

Pri návrhu prvkov poradí a na miesto stavby 

dodá obchodná a projekčná kancelária pre SR:

KONSTRUKT PlUS, s.r.o.

Halašova 10 

83103 Bratislava 

tel.: 02/33669911 

office@konstrukt.sk 

www.schoeck.sk 

www.schoeck.de

Prerušenie tepelných mostov 
použitím prvkov Schöck

 = 0,196 W/°Km podľa veľkosti konzoly a 
statického namáhania. Novinkou je prvok 
KxT s 12 cm hrubou izoláciou a tepelnou 
vodivosťou od  = 0,084 W/°Km po  = 
0,151 W/°Km. Nový Schöck Isokorb® KxT 
s HTE modulom a tepelnou izoláciou hr. 
12 cm vyhovuje aj pre pasívne domy.  

Ďalší závažný tepelný most predstavuje te-
pelne nezaizolovaná päta múrov. Aby sme 
znížili nebezpečie zaplesnenia a zvýšené 
tepelné straty, použijeme Schöck Novo-
mur® a Schöck Novomur® light ako muro-
vaciu tehlu pre prvý rad tehál nosnej steny 
nad pivničným stropom. Ak sa umiestni 
tepelná izolácia pod pivničným stropom, 

Tepelný most na pripojení balkóna 
k budove sa dá tepelne predeliť 
pomocou prvku Schöck Isokorb®. 

Je to prvok, ktorý prenáša statické za-
ťaženie od balkónu a zároveň umožňuje 
tepelnej izolácií fasády prebehnúť medzi 
budovou a balkónom. Jeho hlavnou cha-
rakteristikou, ktorá má budúceho obyva-
teľa zaujímať, je tepelná vodivosť. Schöck 
Isokorb® má najmenší koeficient tepelnej 
vodivosti zo všetkých statických tepel-
noizolačných nosníkov na trhu. Tepelná 
vodivosť  Isokorbu K s tepelnou izolá-
ciou hrubou 8 cm  pre 18 cm hrubý bal-
kón sa pohybuje od  = 0,092 W/°Km po   

Grafika znázorňuje vznik tepelného mosta 
nedostatočne zaizolovanou pätou muriva, čo 
spôsobuje jednu z najčastejších stavebných 
škôd – kondenzáciu vlhkosti a následnú tvorbu 
plesní.

Schöck Novomur® izoluje pätu muriva, zabra-
ňuje tepelným mostom, prevlhčeniu muriva  
a vzniku plesní.

MODERNé OByTNé BUDOVy SA STAVAJú V SúČASNOSTI TAK, 
ABy ZABRáNILI úNIKU TEPLA. STáLE SA VšAK PRI ICH VÝSTAV-
BE VySKyTUJE NIEKOľKO KRITICKÝCH MIEST, KTORé MôžU AJ 
NAPRIEK INAK DOBRE ZATEPLENÝM PLOCHáM VIESť Až KU 
ZAPLESNENÝM ROHOM V MIESTNOSTIACH. MODERNÝM RIEšE-
NíM PROTI TEPELNÝM MOSTOM Sú PRVKy SCHöCK ISOKORB®  
A SCHöCK NOVOMUR®.



Tehly s budúcnosťou

gia brúsených tehál. Vývoj ide skrátka ne-
ustále dopredu. 

A čo izolácia?
Pevnosť a odolnosť, paropriepustnosť, 
dobrá zvuková izolácia, nehorľavosť, te-
pelná akumulácia  a schopnosť zabezpečiť 
optimálnu mikroklímu pre bývanie – to 
sú dôvody, prečo tehly po celé tisícročia 
nestrácali nič zo svojej atraktivity a prečo 
sú pozitívne hodnotené dodnes. Dôraz 
na tepelnú izoláciu, ktorý je v posledných 
rokoch alfou a omegou celého stavebné-
ho priemyslu, však zaplnil trh stavebnín 
najrôznejšími materiálmi a technológia-
mi, ktoré hrubú stavbu oblepujú, obaľujú, 

Tehla sa vyvíjala a zdokonaľovala 
ako každý ľudský objav. Prvé bloky 
z pálenej hliny, z ktorých človek vy-

tváral stavby, sa vyrábali 3 000 rokov p. n. l. 
Po dlhú dobu si zachovávali viac-menej 
rovnaký tvar a vyrábali sa takmer identic-
kým spôsobom. Zvyšujúce sa požiadavky 
na kvalitu stavebných materiálov odštar-
tovali vývojový boom. V polovici 20. storo-
čia plné tehly nahrádzajú tehlové dierova-
né bloky. Tie potom v 90. rokoch začínajú 
na zvislý spoj namiesto malty používať 
systém pero - drážka a postupne zväčšujú 
svoje rozmery (dnes štandardne dosahujú 
šírku až 0,5 m). Pred dvadsiatimi rokmi sa 
objavuje dnes už celkom bežná technoló-

TEPELNá OCHRANA BUDOV – ČAROVNá fORMULKA, KTORá STOJí NA ZAČIATKU KAžDéHO 
ROZHODOVANIA O STAVBE DOMU. AJ KLASICKé, NAšIMI PREDKAMI OVERENé TEHLy MAJú 
STáLE ČO PONúKNUť. VĎAKA SVOJMU ČISTéMU, PRíRODNéMU PôVODU JE TEHLOVÝ MATERIáL 
PRíVETIVÝ K žIVOTNéMU PROSTREDIU  A ľUDSKéMU ZDRAVIU. NAVyšE NAJNOVšIE INOVáCIE 
ZAISťUJú, žE TEHLy Už VIAC NEPOTREBUJú žIADNE DODATOČNé ZATEPLENIE.
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ministerstva priemyslu a obchodu ČR. 
Toľko žiadané vlastnosti izolantu jej do-
dáva expandovaný polystyrén vložený 
do dutín tehly, kde bráni prenosu tepla 
sálaním medzi dvomi navzájom proti-
ľahlými stenami dutín. V tehle je izo-
lant pevne fixovaný pomocou špeciálnej 
technológie, preto zostáva vo vnútri pri 
vyrezávaní otvorov pre elektroinštalá-
ciu alebo pri úpravách veľkosti bloku. 
má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, 
dokonca lepšie ako napríklad minerálna 
vlna. Vďaka tomu možno zaradiť  murivo 
z tehlových blokov HELUZ Family 2in1 
priamo medzi izolanty, pritom si zachová-
va výhody jednovrstvového muriva. Bez 
toho, že by ich teda bolo nutné dodatoč-
ne zateplovať, bez problémov a dokonca 
s rezervou spĺňa požiadavky na obvodové 
konštrukcie nízkoenergetických, pasív-
nych a nulových domov.

Tehly majú budúcnosť
Súčasné tehly sa už veľmi vzdialili od svo-
jich predchodkýň, s ktorými stavali ľudia  
v staroveku. Storočiami overené hodnoty 
si však stále zachovávajú, a preto sa aj dnes 
tešia veľkej obľube. Vývoj podporovaný 
stále novými inováciami neprestáva a robí 
z tehál stavebný materiál nielen s bohatou 
históriou, ale aj budúcnosťou.

Reko v spolupráci s HELUZ

Foto: HELUZ

01 Pasívny dom HELUZ Pohoda.

02 Murovanie z tehlových blokov HELUZ 

family  2in1 na celoplošne lepidlo.

03 Brúsený tehlový blok HELUZ family 50 2in1 

s integrovanou tepelnou izoláciou.

04 Múry z tehál HELUZ family 2in1.

05 Polystyrén je v dutinách tehál pevne 

fixovaný a i pri vyrezávaní otvorov pre 

elektroinštaláciu či úpravách veľkosti blokov 

ostáva vo vnútri tehál.

06 Aplikácia HELUZ peny na tehlové bloky 

HELUZ family 2in1.

skrátka izolujú - s cieľom dosiahnuť čo 
najnižšie hodnoty tepelnej priestupnosti. 
Čím menej tepla budova stratí, tým menej 
energie bude nutné vynaložiť na jej ďalšie 
vyhriatie. Za týmto vývojom, ktorý priná-
ša všetky tie „nízkoenergetické“, „pasívne“ 
či dokonca „nulové“ stavby, pochopiteľne 
nezaostávajú ani tehly.

Dva v jednom
Stavba s viacvrstvovou obvodovou kon-
štrukciou však skrýva riziko nesprávneho 
zostavenia či vyhotovenia. V konečnom 

dôsledku potom vôbec nemusí fungo-
vať tak, ako by mala, a svojmu majiteľovi 
namiesto úspor prinesie len problémy 
a ďalšie výdavky. Pri jednovrstvovom 
murive takéto riziko nehrozí. A ak má 
materiál pre jednovrstvové murivo záro-
veň vlastnosti izolantu, ako tehlový blok 
HELUZ Family 2in1, potom už vlastne 
nie je čo riešiť. Táto novinka, ktorá vy-
chádza z dlhoročnej tradície tehliarskej 
výroby českej spoločnosti HELUZ, vznik-
la v spolupráci so Stavebnou fakultou 
ČVUT v Prahe a za finančnej podpory 

02 03
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Pýtate sa, kto vám dnes ponúkne 
výhodné a bezpečné zhodnotenie 
vašich peňazí, kto vám poskytne sta-

vebný úver s nízkym a zároveň garantova-
ným úrokom, kto pre vás znížil poplatky 
za bankové služby alebo kto znížil úrokové 
sadzby úverov o 3 až 4 percentá ročne? 
Odpoveď na všetky tieto otázky je rovna-
ká. Partnerom, ktorého potrebujete, aby 
ste mohli bývať lepšie alebo vo vlastnom, 
je Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Znížené poplatky

Najväčšia stavebná sporiteľňa na Sloven-
sku pripravila od začiatku tohto roka pre 
svojich súčasných, ale aj nových klientov 
niekoľko naozaj zaujímavých a výhodných 
noviniek. Ak ste rozhodnutí, že sa chcete 
na obnovu súčasného alebo kúpu či do-

konca výstavbu svojho nového bývania dô-
kladne pripraviť, odporúčame vám, začať 
čo najskôr so stavebným sporením. Nie-
lenže výhodne zhodnotíte vklady a štát-
nu prémiu na svojom účte stavebného 
sporenia, ale po splnení podmienok máte 
zákonný nárok na stavebný úver s nízkou  
a garantovanou úrokovou sadzbou. Navy-
še, PSS, a. s, od 1. januára 2012 znížila nie-
ktoré z najfrekventovanejších poplatkov. 
Napríklad poplatok za uzatvorenie zmlu- 
vy o stavebnom sporení v tomto roku 
klesol z 1 % na 0,9 % z cieľovej sumy. Ak 
teda uzatvoríte zmluvu s cieľovou sumou  
100 tisíc €, vaša úspora bude predstavo-
vať rovných 100 €. Nižší je tiež poplatok 
za vedenie účtu stavebného sporenia, ako 
aj účtu stavebného úveru. Ročná sadzba 
klesla z 18 na 12 €. A spracovanie staveb-
ného úveru je dokonca úplne zadarmo.

MAť TAK SVOJ VLASTNÝ DOM 
ALEBO VLASTNÝ ByT. TO JE PRE 
NáS NEMySLITEľNé, POVIETE 
SI. A PREČO NIE? VEĎ STAČí 
LEN ZLADIť PREDSTAVy  
S MOžNOSťAMI, VyUžIť 
NAOZAJ VÝHODNú PONUKU 
úVEROV NA BÝVANIE Už OD  
1,69 % ROČNE A AJ TEN 
NAJSMELší SEN O VLASTNOM 
ALEBO LEPšOM BÝVANí SA 
MôžE STAť REALITOU. 

Bývajte alebo stavajte
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Výhodné aj ocenené

Ak si za takýchto výhodných podmienok 
uzavriete zmluvu o stavebnom sporení, 
zostáva vám už len sporiť a zhodnoco-
vať vklady. Tie vám PSS, a. s., spolu so 
štátnou prémiou zhodnotí garantovanou 

ročnou 2-percentnou úrokovou sadzbou. 
Štátna prémia predstavuje v tomto roku, 
rovnako ako vlani, 10 % z ročných vkla-
dov, maximálne 66,39 €. Pri štandardnom 
6-ročnom sporení zhodnotíte peniaze na 
svojom sporiacom účte priemerne o viac 
ako 5 % ročne. Ak budete potrebovať viac 
financií, ako dokážete nasporiť, určite zau-
jímavý je zákonný nárok na stavebný úver 
s úrokom od 2,9 % (v úverovej tarife). Naj-
žiadanejší je stavebný úver do 40 tisíc € 
bez dokladovania príjmu a bez zábezpeky 
nehnuteľnosťou. Jeho kvality ocenila aj 
nezávislá odborná porota Zlatou mincou 
2011.

Úroky nižšie o 3 až 4 % ročne

A ak budete potrebovať úverové prostried-
ky skôr resp. okamžite, využite aktuálnu 
ponuku úverov na bývanie v Prvej staveb-
nej sporiteľni, a. s., ktorá znížila úrokové 
sadzby o 3 až 4 % ročne. Stačí uzavrieť 
úverovú zmluvu a nasledujúcich 12 me-
siacov sa môžete tešiť zo zvýhodnenej 

úrokovej sadzby už od 1,69 % ročne. 
Potrebné je dodať, že táto 

úroková sadzba sa 
po roku 
z m e n í 
na tú, 

ktorá pla-

tila pred podaním žiadosti. Určite vás tiež 
zaujíma, či vám PSS, a. s., dokáže v rámci 
akciovej ponuky požičať dostatok finanč-
ných prostriedkov, ktoré dokážu uspoko-
jiť vaše potreby. Buďte bez obáv. Na jed-
nu úverovú zmluvu vám Prvá stavebná  
sporiteľňa, a. s. poskytne financie až do 
výšky 170 tisíc €. Pre manželov a par- 
tnerov na jednu nehnuteľnosť dokonca 
až 340 tisíc €. A ak by vám stačilo menej, 
napríklad do 20 tisíc €, nebudete ani mu-
sieť zabezpečiť svoj úver nehnuteľnosťou. 
Samozrejme, hovoríme o úvere na býva-
nie, ktorý môžete použiť na všetko, čo sú-
visí s výstavbou rodinného domu, s kúpou 
bytu alebo domu či s ich obnovou.

Nezabudnite, že ponuka úverov so zvý-
hodnenou úrokovou sadzbou platí len do 
konca marca tohto roka. Počítame s tým, 
že sa do realizácie svojich plánov chcete 
pustiť čo najskôr, už počas tohtoročnej jari 
či v lete. Preto veríme, že vám tento čas na 
rozhodnutie bude stačiť. Odporučíme vám 
tiež, ako získať spolu s úverom so zvýhod-
nenou úrokovou sadzbou ešte dve výhody 
navyše. Ak sa rozhodnete spolu s úvero-
vou zmluvou uzatvoriť aj zmluvu o riziko-
vom životnom poistení, nielenže získate 
ochranu v prípade neočakávaných život-
ných situácií, ale úroková sadzba vašeho 
úveru bude ešte výhodnejšia ako bez po-
istky. Keďže, v súvislosti s vašimi zámer-
mi, vás určite čaká množstvo vybavovačiek 
a, samozrejme, aj náročné stavebné práce, 
obchodní zástupcovia Prvej stavebnej 
sporiteľne, a. s., vám vybavenie úveru so 
zvýhodnenou úrokovou sadzbou všemož-
ne uľahčia. Stačí, ak si s nimi dohodnete 
stretnutie a oni prídu za vami kamkoľvek, 
napríklad aj priamo k vám domov.

Informácie získate u obchodných zástup-
cov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., alebo 
na www.pss.sk.

Reko z materiálov 

Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Foto: archív redakcie , TDX a PSS, a. s.

Karta výhod
Každý klient PSS, a. s., má nárok na Kartu 

výhod. Vďaka nej môžete nakupovať sta-

vebný materiál a služby vo viac ako 700 

obchodoch so zľavami až do 50 %. 

A to sa už naozaj oplatí. 
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Byty, v ktorých nepočuť 
susedovo klopkanie

ANI V DNEšNEJ DOBE ROZVINUTÝCH TECHNOLóGIí NIE JE 
ZVUKOVá POHODA BÝVANIA VžDy SAMOZREJMOSťOU. 
V MNOHÝCH SúČASNÝCH NOVOSTAVBáCH OByVATELIA 
POČUJú BúCHANIE DVERí SUSEDOV, HLUK VÝťAHU, DUPOTANIE 
NA SCHODISKU, POLNOČNé SPRCHOVANIE SUSEDOV, ZA 
STENOU  PRáČKU, UMÝVAČKU ČI BEHANIE DETí V ByTE 
O POSCHODIE VyššIE. 
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Len zopár rezidenčných projektov sa 
radí k tým nadštandardným stav-
bám, ktoré dbajú na kvalitatívne 

vyššiu zvukovú pohodu svojich obyva-
teľov.  V Bratislave sa k ním radí aj nová 
rezidenčná štvrť, vyrastajúca pri Vápen-
níckom potoku Pod vŕškami v Záhorskej 
Bystrici.  

V minulom roku sa začalo s výstavbou 
nízkopodlažných domov v tejto rezidenč-
nej štvrti a dnes sa tu finišuje 66 bytových 
jednotiek bloku A. Pri výstavbe jedno- až 
päťizbových bytov s balkónmi, terasa-
mi a predzáhradkami na prízemí, ktoré 
v tomto období získavajú svoju záverečnú 
úpravu, kládol investor veľký dôraz práve 
na hlukovú izoláciu. Príkladom sú aj 15 
cm hrubé podlahy nad nosným stropom, 
v skladbe ktorých sa nachádza protikro-
čajová izolácia a ktoré zaručujú výbornú 
zvukovú pohodu a lepšiu izoláciu, než je 
predpísaná v stavebnej  norme.  medziby-
tové priečky, 25 cm široké, sú murované 
zo špeciálnych akustických tehál, a keďže 
sa hluk šíri nielen vzduchom, ale aj kon-
štrukciami, nie sú do týchto stien zaseka-
né žiadne vedenia, žiadne káble elektrické-
ho vedenia ani žiadne zásuvky. Rovnako v 
kuchyniach a v kúpeľniach nie sú inštalácie 
zasekané do stien, ale vedú sa po povrchu 
stien zakryté inštalačnými predstienkami. 

Schodiskové ramená sú oddelené od suse-
diacich bytových stien izoláciou a v mies-
te podest sú uložené pružne, aby sa zvuk 
neprenášal do stien, podest a podlahových 
konštrukcií.

V rezidenčnej štvrti Pod vŕškami dominuje 
zelená. Nielenže sú bytové domy zasadené 
do vidieckeho prostredia Záhorskej Bystri-
ce plnej zelene, pod kopce malých Karpát, 
ale aj tzv. zelené strechy vytvárajú lepšiu 
mikroklímu a dotvárajú príjemný vzhľad 
obytného celku. Bývanie Pod vŕškami 
predstavuje ucelený koncept novej štvrte 
na rozlohe 310 tisíc m2. Zeleňou, komuni-
kačnou cestnou infraštruktúrou, cyklistic-
kými chodníkmi, vtiahnutím parkovania 
do podzemia i zelenými strechami je za-
tiaľ ojedinelým projektom prímestského 
rodinného bývania. Popri pozemkoch na 
výstavbu individuálnych a radových ro-

dinných domov ponúka aj apartmány, ob-
chodné priestory, školu, škôlku a verejný 
park.  

Reko

Foto: Opera SL Group
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Potom je tu riešenie vhodné na od-
hlučnenie bytov, rodinných domov, 
radovej výstavby, kancelárskych 

priestorov či prevádzok (kaviarne, bary, 
reštaurácie, diskotéky, štúdiá), komerč-
ných priestorov (kiná, divadlá, fitness cen-
trá), priestorov určených pre hudobníkov 
alebo pre využitie v  priemysle (hlučné 
stroje, strojovne, výrobné haly).

Vzduchová nepriezvučnosť
Vzduchová nepriezvučnosť je schopnosť 
materiálu brániť prieniku zvuku, ktorý sa 
šíri vzduchom. Závisí od plošnej hmotnos-
ti materiálu.

Kroková nepriezvučnosť
Kroková nepriezvučnosť je ochrana pred 
šírením hluku vyvolaného nárazmi do 
stavebných prvkov. Tento druh nepriez-
vučnosti je závislý od plošnej hmotnosti, 
počtu a skladby vrstiev stropu a podlahy.

Menej účinné riešenia
Najčastejšie ľudia skúšajú odhlučňovať 
pomocou tepelnoizolačných materiálov 
(sadrokartónové predsteny a podhľady  
s minerálnou alebo kamennou vlnou, 
alebo polystyrén, ktorý má ešte aj nežia-
dúci rezonančný efekt). Základným prob-
lémom je ich hmotnosť, sú veľmi ľahké  
a riedke. Lákadlom týchto riešení je nízka 

NEMôžETE KVôLI HLUČNÝM 
SUSEDOM POKOJNE SPáVAť 
A CHCETE BÝVAť ČI PRACO-
VAť V KľUDNOM PROSTREDí? 
NECHCETE RUšIť OSTATÝCH 
ALEBO BÝVATE BLíZKO RUšNé-
HO MIESTA? 

Odhlučnenie 
priestorov
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cena, ktorá je ale v pomere k efektu v ko-
nečnom dôsledku zbytočne vysoká.

Ponúkané riešenia
Základom odhlučňovacích systémov, 
ktoré skutočne fungujú, je zvuková izo-
lácia PhoneStar. Vyrába sa v troch preve-
deniach: PhoneStar TWIN, TRI a PRO- 
FESSIONAL. Samotná doska PS TWIN  
má hrúbku 10 mm a vzduchovú nepriez-
vučnosť 26 dB. Doska PS TRI má, pri 
hrúbke 15 mm a váhe takmer 18 kg, la-
boratórnu vzduchovú nepriezvučnosť až 
36 dB. Z hľadiska pomeru ceny a výkonu 
spomínaných izolácií sa jednoznačne opla-
tí vsadiť na PS TRI. Výrobca mal snahu 
vyrobiť ešte účinnejšiu izolačnú dosku PS 
Professional, no laboratórne testy potvrdi-
li totožný výkon s PS TRI a z tohto dôvodu 
sa používa a odporúča zvukovo-izolačná 
doska PS TRI, ktorá má najlepší pomer 
cena/výkon. Neoddeliteľnou súčasťou sys-
témov je podkladová vrstva z mäkkej dre-
vovláknitej dosky (hobra – v minulosti sa 
používala ako tepelná izolácia), ktorá slúži 
na dilatačné oddelenie zvukovej izolácie od 
okolitej konštrukcie. Pri dosahovaní ne-
priezvučnosti sa osvedčilo striedanie ťaž- 
kých a ľahkých materiálov, pretože to vytvá- 
ra ideálnu skladbu použitých materiálov. 
Táto doska má pri použití na stene hrúb-
ku 10 mm, v prípade montáže na strop 
či podlahu sa používa pre zvýšený účinok 
krokového útlmu doska s hrúbkou 19 mm.

Poslednú, finálnu vrstvu tvorí povrchová 
úprava. Na výber sa ponúka sadrokartón, 
rôzne omietky a stierky, obklady, alebo 
striekaná korková izolačná omietka.

ÚPLNE NAJVHODNEJŠIA JE STRIEKA-
NÁ KORKOVÁ IZOLAČNÁ OmIETKA, 
KTORÁ mÁ OKREm INéHO NASLEDU-
JÚCE VýHODY:
- vysoká priľnavosť na akýkoľvek podklad
- vodotesnosť
- paropriepustnosť (ťahá vlhkosť)
- oderuvzdornosť
- vysoká tepelná kapacita
- nehorľavosť
- zvuková pohltivosť
- estetická povrchová úprava

Výhodou striekanej izolačnej korkovej 
omietky je široké spektrum použitia v in-
teriéri a exteriéri. Napríklad pri povrcho-
vej úprave stien, stropov či podláh, sa dá 
použiť aj ako dizajnový doplnok, na rieše-
nie vlhkých múrov či ako tepelná izolácia. 
V exteriéri ju možno využiť na vonkajšie 
fasády, na povrchovú úpravu bazénov 
(protišmykové vlastnosti) alebo na hydro-
izoláciu striech a terás. V oblasti použitia 
sa medze nekladú. Nespornou výhodou 
systému v spojení s korkovou izolačnou 
omietkou je jeho prírodná báza použitých 
materiálov (drevo, papier, piesok a korok). 
Na základe použitých materiálov môžeme 
hovoriť o kompletných hrúbkach systému 
a tie sú na stene maximálne 4 cm, na stro-
pe a podlahe do 5 cm, pri jednej vrstve. 
Výsledný výkon a útlm sa dá zvýšiť vrs-
tvením základného systému, teda použiť 
striedanie drevovláknitej dosky a zvukovej 
izolácie. Použitím jednovrstvového rie-
šenia sa dá dosiahnuť zlepšenie o 50 %, 
a v prípade dvojvrstvového riešenia až  
o 80 %. Realizácia odhlučnenia si vyžadu-
je správne zvolené riešenie a prevedenie 

montáže certifikovanými pracovníkmi  
s použitím špeciálneho príslušenstva (gu-
mový tmel a akustické hmoždinky), čo za-
ručuje požadovaný efekt a elimináciu zvu-
kových mostov. Zvukové mosty vznikajú  
v miestach spojov rôznych konštrukcií 
ako sú napríklad spoje vodorovných alebo 
zvislých konštrukcií, styk zárubní dverí  
s podlahou, technické zariadenia (vodo-
vodné rozvody) v priečkach a podobne.

Cena odhlučnenia sa pohybuje na úrovni 
okolo 50 € za 1 m2 odhlučnenej plochy ako 
„riešenie na kľúč“ vrátane materiálu, mon-
táže, likvidácie odpadu a vo väčších mes-
tách je v cene aj doprava. Cena neobsahuje 
povrchovú úpravu.

Riešenia na kľúč ponúka spoločnosť  
BezHluku s.r.o, ktorá realizuje odhlučne-
nia po celom západnom a strednom Slo-
vensku. medzi ich referencie zatiaľ patria 
desiatky bytov, odhlučnenie kompresorov-
ne hotela Sorea v Piešťanoch alebo deliaca 
priečka kancelárie štátnej budovy v Brati-
slave.

BezHluku s.r.o.  

www.zvukovaizolacia.sk 

www.striekany-korok.sk 

Aplikácia korkovej izolačnej omietky na 
odhlučnenú stenu

Odhlučnenie podlahy Odhlučnenie steny
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Do vyššie uvedených situácií sa 
nechce dostať nikto z nás a iste 
ich nik nikomu ani nepraje. Sú 

vždy nezávideniahodné a kladú najmä na 
poškodených nemalé nároky. Ak však už 
nastanú...

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

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

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

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

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

Pri horení pneumatík vznikajú zas nánosy 
kyseliny sírovej, ktoré sa usadzujú na stu-
dených miestach po kondenzácii dymu, ale 
vyskytujú sa aj v závetrí (zvírenie po prie-
vane).  V dôsledku usadzovania sadzí do-

chádza k elektrickým skratom a blúdivým 
prúdom, čo sa prejaví na plošných spojoch. 

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

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

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

furmanská 3

841 03 Bratislava

Tel./fax: 02/64 36 07 51

Mobil: 0902/96 42 20

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

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

MáTE DOMA Až PRíLIš VLHKO? BOLI STE VyTOPENí SUSEDMI, 
PRASKNUTÝM POTRUBíM, ZAPLAVENí ROZVODNENOU RIEKOU, ALE-
BO STE NEBODAJ VyHORELI? V TAKOM PRíPADE Sú NASLEDUJúCE 
RIADKy URČENé PRáVE VáM. 



Fotovoltické elektrárne sa posledných 
niekoľko rokov budujú predovšet-
kým z dôvodu výhodnej investície, 

ktorá je garantovaná zákonom. V Českej 
republike boli tieto investície zneužité  
a došlo k masívnej výstavbe pozemných 
fotovoltických systémov, z ktorých nema-
jú úžitok „malí“ investori – majitelia ro-
dinných domov. Našťastie sa táto situácia 
na Slovensku neopakovala. Investície boli  
v minulosti lepšie riadené, a tak je dnes fo-
tovoltika na rodinných domoch stále mož-
nosťou, ako vylepšiť rodinný rozpočet. 

Ekonomika
„Postaviť si vlastnú elektrárničku, ktorá 
bude ozdobou strechy a bude prispievať 
do rodinnej kasy je dnes nielen „in“, ale 
má aj ekonomický zmysel,“ uvádza riadi-

AK VLASTNíTE RODINNÝ DOM A PRI POHľADE NA fOTOVOLTICKé PANELy NA STRECHE SUSEDA 
SI KLADIETE OTáZKU, ČI SA MU OPLATí VLASTNIť TAKúTO OZDOBU, POKúSIME SA VáM JU ZOD-
POVEDAť. POCHyBNOSTI SA DAJú ľAHKO PREKONAť, AK SA ZAMySLíME NAD TROMI HLAVNÝMI 
DôVODMI, PREČO O fOTOVOLTIKE NA STRECHE UVAžOVAť.

Fotovoltika 
na rodinnom dome – prečo? 

teľ divízie Energo spoločnosti NWT a.s.  
Jakub mráček. Počty nákladov a výno-
sov sú jednoduché. Štátom garantovaná 
výkupná cena je v súčasnosti 0,19545  
€/mWh a platí aj pre malé stavby, takže 
elektráreň s výkonom 8 kWp (typický ro-
dinný dom) utŕži za rok cca 1600 € (v prí-
pade veľkej vlastnej spotreby to môže byť 
až 2400 €). Zriaďovacia cena takéhoto 
systému je dnes cca 16 000 € s DPH. Ná-
vratnosť je teda 10 rokov a menej, pričom 
životnosť celého systému je následne 25 
až 30 rokov. 

Ekológia
Do povedomia verejnosti postupne preni-
ká aj ďalší rozmer malých fotovoltických 
elektrární – ekológia. Pokiaľ je vyrobená 
elektrická energia okamžite spotrebovaná 

„postavIť sI vlastNú elek-
trárNIčku, ktorá bude 

ozdobou strechy a bude 
prIspIevať do rodINNej 

kasy je dNes NIeleN „IN“, ale 
má aj ekoNomIcký zmysel“
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na rodinnom dome pomáha znižovať do-
pad neekologickej výroby elektrickej ener-
gie na okolie napríklad veľkých uhoľných 
elektrární. 

Investícia do budúcnosti
Ako už bolo povedané vyššie, fotovoltic-
ká elektráreň nie je investíciou len na 15 

rokov v čase využívania garantovanej vý-
kupnej ceny. Aj po 15 rokoch bude elek-
tráreň energiu stále vyrábať a jej majiteľ 
bude môcť vyrobenú energiu používať na 
vlastnú spotrebu a tým znižovať svoj účet 
za elektrinu. Prípadné prebytky následne 
môže predávať ktorémukoľvek obchodní-
kov s elektrickou energiou. Dnešné pane-
ly majú garanciu 25 rokov. Po tejto dobe 
neklesne ich výkon pod 80 %, čo v praxi zna-
mená stále veľmi slušné hodnoty. Samo-
zrejme, takisto bude možné dopĺňať malé 
fotovoltické elektrárne napríklad o aku- 
mulátorové sety, a tak sa za niekoľko rokov 
začneme stále viac stretávať s rodinnými 
domami nezávislými na distribučnej sieti. 
„Sme na začiatku nového veku energetiky 
postavenej na malých decentralizovaných 
zdrojoch. A medzi nimi bude mať fotovol-
tika svoje nezanedbateľné miesto,“ dodáva 
J. mráček.

Reko v spolupráci s Energo NWT

Foto: Energo NWT

Vybavenie

rezervácie výkonu

ZADARMO a NEZÁVÄZNE

na veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA, 27. - 31. 3.

CONECO/RACIOENERGIA Bratislava, stánok 207, hala B2
www.nwt.sk  |  nwt@nwt.sk  |  0800 555 560

5% zľava
na realizáciu

elektrárne na kľúč!

v mieste výroby (ulici, dedine), malé sys-
témy na strechách odľahčujú distribučnú 
sieť. Tým sa znižuje percento strát, ktoré 
vzniká pri prenose elektrickej energie na 
veľké vzdialenosti. Samozrejme, že túto 
energiu, ktorá je inak premárnená pri 
transformácii a diaľkových prenosoch, je 
nutné vyrobiť, a tak každá malá elektráreň 
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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
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Okamžitá a komfortná dodávka
teplej vody
Tiger Condens - kondenzačný kotol
so zabudovaným zásobníkom.

Tiger Condens

Vysoko účinný kotol Tiger Condens Vám ponúka nadštandardný komfort pri vykurovaní 
a dodávke teplej vody aj pre väčšie domácnosti. Vyberte si prevedenie s jedným 
alebo dvomi 21 litrovými zásobníkmi. Tiger Condens Vám zaručí komfortnú, okamžitú 
a stabilnú dodávku teplej vody v dostatočnom množstve aj pri súčasnom odbere 
z viacerých miest. Tiger Condens nie je náročný na priestor, ľahko sa inštaluje a jeho 
obsluha je veľmi jednoduchá. Viac informácií na našej internetovej stránke alebo 
u predajcov Protherm.

zákaznícka linka: +421 34 6966 166
www.protherm.sk

Protherm_Dom_a_Byvanie_210×280.indd   1 31. 1. 2012   11:40:50



Zdravé sálavé teplo
INfRAVyKUROVANIE JE MO-
DERNÝ TyP VyKUROVANIA, 
KTORé PRODUKUJE TAKZVA-
Né SáLAVé TEPLO, NAZÝVANé 
AJ ZDRAVé TEPLO. TENTO 
DRUH VyKUROVANIA NESPô-
SOBUJE V INTERIéRI žIADNE 
TEPLOTNé ROZDIELy, CHRáNI 
žIVOTNé PROSTREDIE A JE 
NAJPRIRODZENEJšIE PRE ľUD-
SKÝ ORGANIZMUS.
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Infravykurovanie je založené na inova-
tívnej technológii, ktorá šetrí energiu. 
Vďaka rovnomernému rozloženiu in-

fračerveného žiarenia v priestore nedochá-
dza k nadmernému vysušovaniu vzduchu 
a ani k zbytočnému úbytku kyslíka. Jeho 
koncové články sú elegantnými doplnkami 
moderných interiérov. 

Princíp infravykurovania  

Princíp infravykurovania je veľmi jed-
noduchý. Odporový prvok v telese sa 
prechodom elektrického prúdu zohrieva  
a zároveň sa zohrieva aj predná doska. 
Cez tento povrch sa vytvára vlnová dĺžka 
infračervenej energie, ktorá sa po dopade 
na akékoľvek pevné telesá mení na teplo 
a ohrieva všetko, čo je tejto energii vysta-
vené. Vykurovacie telesá produkujú dlho-
vlnné žiarenie, ktoré je identické s vlnovou 
dĺžkou slnečného žiarenia. Tepelná ener-
gia je prenášaná bez pomoci transparent-
ného média. Inštalácia je možná v každom 
interiéri, ktorý má prívod elektrického 
prúdu 230 V. Následná prevádzka je prak-
ticky bezúdržbová a samotná obsluha ma-
ximálne jednoduchá. Energetické náklady 
na infravykurovanie sú pomerne nízke, 
nakoľko tento typ kúrenia nevykazuje 
žiadne tepelné straty. Produkované teplo 
je konštantné a v každej miestnosti inte-

Zdravé sálavé teplo

riéru individuálne regulovateľné. Vďaka 
dômyselnému systému je možné iné na-
stavenie teploty v každej miestnosti domu 
či bytu zvlášť, čo prispieva k dokonalému 
komfortu bývania. Princíp fungovania 
zabezpečuje v miestnostiach ohrievanie 
predmetov, z ktorých spätne sála teplo do 
priestoru. Stavebné materiály majú priro-
dzenú 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 infračervené vykurovanie 
produkuje teplo, ktoré zabezpečuje nielen 
ideálnu tepelnú pohodu v interiéri, ale aj 
hygienicky vhodné prostredie. Pri infrakú-
rení 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 veľkos-
tiach a farebnom prevedení. Preto okrem 
kvalitnej produkcie tepla plnia i úlohu 
štýlového dizajnového doplnku. Z estetic-
kého hľadiska dodajú každému interiéru 

štýlový dizajn. Samotná montáž je nená-
ročná tak pri stenových, ako aj stropných 
paneloch, nakoľko disponujú špeciálnymi 
úchytmi. Infrapanely majú v porovnaní 
s inými koncovými článkami tepla relatív-
ne dlhú životnosť a ich prednosťou je krát-
ka reakčná doba po zapnutí. Vykurovacie 
telesá majú obvykle tvar tenkostenných 
panelov. môžu byť aj v tvare stĺpov a iných 
dizajnovo zaujímavých prvkov.

Švajčiarska kvalita

Infrapanely vyrábané vo Švajčiarsku spo-
ločnosťou InfraSWISS AG sú nielen 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 rám-
ci poradenskej činnosti svojim klientom 
navrhuje aj vhodný výber a kombináciu 
vykurovacích panelov do celého interiéru. 
Odborní pracovníci spoločnosti disponujú 
niekoľkoročnými skúsenosťami z oblasti 
infračerveného vykurovania. Svojim klien-
tom vopred zostavia reálnu kalkuláciu 
energetických nákladov, v ktorej zohľad-
ňujú individuálne podmienky prostredia. 
Na tomto základe vyhotovia ponuku in-
fravykurovania každej jednotlivej domác-
nosti vždy na mieru. Pre každého kon-
krétneho klienta a jeho domov osobitne,  
v zmysle jeho želaní a požiadaviek. Bližšie 
informácie získate cez uvedený kontakt.

InfraSWISS SLOVAKIA, s.r.o.

kontakt: 0905 516 198

info@infraswiss-slovakia.sk

www.infraswiss-slovakia.sk
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www.wienerberger.sk
www.porotherm.sk

Staviame na hodnotách, ktoré pretrvajú

Svojim deťom
odovzdávam
to najlepšie



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

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

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

Čítajte nás aj v elektronickej podobe na: www.domabyvanie.eu



Tvar okna bol vždy charakteristickým 
prvkom obdobia, v ktorom budo-
va vznikla. Ako súčasť obvodových 

stien  má okno výrazný vplyv na komfort 
prostredia v interiéri. Len správne navrh-
nuté okno môže spĺňať všetky funkcie, 
ktoré sú naň kladené. 

Funkcie okna, požiadavky 
a vlastnosti dobrého okna
K základným funkciám okna patrí: den-
né osvetlenie interiéru, výmena vzduchu 
vetraním, optické spojenie s exteriérom, 
zvuková a tepelná izolácia, ochrana pred 
poveternostnými vplyvmi. Nemenej dôle-
žité sú: estetická a psychologická funkcia, 
možnosť úniku pred požiarom za urči-
tých podmienok a pod. Okno, ako súčasť 
konštrukcie, musí spĺňať zákonmi a nor-
mami predpísané požiadavky na tepelnú 
ochranu, svetelnú priepustnosť, zvukovú 
izoláciu, mechanickú odolnosť, ochranu 
pred poveternostnými vplyvmi a požiar-
nu ochranu. Okno by malo mať podobné 
tepelné vlastnosti ako obvodový plášť 
budovy. Vhodnou svetelnou priepustnos-
ťou závislou na zasklení, sú zabezpečené 
svetelné podmienky v interiéri. Znakom 
kvalitného okna je kvalitný okenný rám 
a kvalitné zasklenie. Dôležitým kritériom 
je súčiniteľ prechodu tepla, ktorý tvorí 
súčiniteľ prechodu tepla rámu a súčiniteľ 
prechodu tepla zasklenia. Čím je nižší, tým 
sú menšie tepelné straty. Dôležité je i ko-
vanie okna. Funguje skryte a zabezpečuje 
komfort ovládania okenného krídla.

Tvar, veľkosť, umiestnenie okna
Tvar, veľkosť, typ, členenie, zasklenie 
a umiestnenie okna na fasáde má veľký 

Nie je
okno ako okno
OKNO V PRIEČELí BUDOVy JE JEDEN Z NAJDôLEžITEJšíCH 
A NAJNáROČNEJšíCH ARCHITEKTONICKO–TECHNICKÝCH 
PRVKOV. Má ROZHODUJúCI VPLyV NA CELKOVÝ DOJEM 
Z ARCHITEKTúRy OBJEKTU. AKO PRVOK fASáDy JE 
EXPONOVANÝM VÝRAZOVÝM PROSTRIEDKOM STVáRNENIA 
BUDOVy. MôžE JEJ CELKOVÝ VZHľAD SKRášLIť, ALE AJ 
NAOPAK, POKAZIť. 
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vplyv na vzhľad budovy. Tieto parametre 
sa navrhujú podľa:  a) funkcie priestoru –  
účelu  miestnosti, b) rozmerov miestnosti 
– svetelných potrieb priestoru, c) architek-
tonických  požiadaviek.

Od tvaru okna závisí napríklad, či vnútor-
ný priestor bude dosť presvetlený. Okno 
má aj estetickú funkciu. Objekt s ne-
vhodnými oknami pokazí jeho celkový 
architektonický výraz. Najčastejšie sa stre-
távame s oknami so základným geomet-
rickým tvarom: štvorec, obdĺžnik, kruh, 
trojuholník. možné sú aj atypické tvary, 
napríklad v tvare oblúka, mnohouholníka  
a pod. K rôznosti tvarov patria aj francúz-
ske okná a okná v podkroviach - strešné 
okná a vikiere.

Veľké okná a celé presklené plochy sú ur-
čite efektným fasádnym prvkom, ktorý sa 
v súčasnej architektúre s obľubou používa. 
malé okná sa používajú v miestnostiach, 
kde nie je potrebné veľké presvetlenie. 
Umiestnenie okna na fasáde súvisí nielen 
s architektúrou domu, ale aj s orientáciou 
na svetové strany. Na severnú stranu tre-
ba umiestniť len malé okná z dôvodu te-
pelných strát, na juh veľké okná, ktoré 
sú vhodné pri nízkom zimnom slnku, ale 
v lete ich treba tieniť. 

Veľké presklené plochy sú síce efektné, 
veľkolepé, ale problematické z hľadiska te-
pelných strát.  Na fasáde je možné skom-
binovať okná rôznych tvarov a rozmerov, 
ale celok musí vyznieť harmonicky ‒ ako 
výtvarné riešenie plochy. 

Okná a ich konštrukcia
Podľa konštrukcie sa okná delia na jedno-
duché, zdvojené a dvojité. Čo sa týka kon-
štrukčných častí samotného okna sú to:  
rámová časť a zasklenie. Dnes sa používa 
viacero materiálov na tvorbu kvalitných 
rámov. Podľa otvárania sa okná delia na:  
a) otváravé (jednokrídlové, viackrídlové), 
b) sklápacie, vyklápacie, kyvné, c) posuv-
né, d) otáčavé (okolo horizontálnej alebo 
vertikálnej osi)

Francúzske a rohové okno
Zaujímavým typom okna je tzv. francúz-
ske okno, je to okno bez parapetu, siaha-
júce až po podlahu. Parapetom je ľahké 
zábradlie, ktoré je nevyhnutnou súčasťou 

takéhoto okna. má najmä bezpečnostnú 
funkciu, členenie zábradlia musí byť zvislé 
s medzerami max.12 cm.

Rohové okno v nároží je výrazným archi-
tektonickým prvkom, ktorý dojmovo od-
ľahčuje hmotu a fasádu budovy. Takéto 
okno alebo aj celá presklená stena pôsobí 
efektne a navyše zvyšuje svetelné pod-
mienky v interiéri, nehovoriac o väčšom 
kontakte interiéru s vonkajším  prostre-
dím. Rohové okno vnáša svetlo z dvoch 
svetových strán. možné sú aj okná v tvare 
oblúka, nemusí ísť vždy o pravý uhol. Tak 
ako na zábradliach balkónov, aj tu veľmi 
efektne pôsobí nárožie s lepeným spo-
jom skiel. Ako atraktívny materiál môže 
tu nájsť uplatnenie aj sklobetón. Rohové 
okno je zaujímavou súčasťou aj interiéru. 

Okno do plochej strechy 
Tieto okná sú určené pre strechy rovné  
a strechy so sklonom do 15° s fóliovou kry-
tinou. 

Je to riešenie pre osvetlenie miestnosti 
bez okien pod plochou strechou a pre do-
plnkové presvetlenie priestorov s veľkou 
hĺbkou. Ide o okno s izolačným a bezpeč-

03 04

05 06

01 Rohové okno je v súčasnosti veľmi obľúbe-

ným výrazným architektonickým prvkom.

02 Tvarovo atypické okná na tvarovo netradič-

nom objekte rodinného domu.

03 K základným geometrickým tvarom okna 

patrí  históriou overený kruh.

04 V súčasnosti nie je pre výrobcov problém 

vyrobiť akýkoľvek tvar okna.

05 Aj mäkké historizujúce línie členiacich 

prvkov okna nachádzajú dnes uplatnenie 

v novodobom materiále.

06 Pre doplnkové osvetlenie priestorov slúžia 

dnes moderné, pohodlne ovládané, okná 

v rovine strechy.  
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nostným sklom. Z exteriérovej strany 
je zakryté chrániacou kupolou z akrylá-
tu alebo polykarbonátu, ktorá býva číra 
alebo mliečna. Okno je možné použiť aj 
v kombinácii vegetačných a pochôdznych 
striech. Pre bezpečné uzavretie okna slúži 
dažďový senzor. 

Okno do podkrovia – strešné 
okná a vikiere
Podkrovie môže byť presvetlené oknami 
buď v štítovej stene alebo strešnými ok-
nami či vikiermi. Osvetlenie cez štítovú 
stenu poskytuje možnosť využívať rôz-
ne tvary okien a ich umiestnenie v rámci 
steny. Strešné okno je okno umiestnené 
v rovine strechy. Jeho použitím sa dosiah-
ne presvetlenie priestoru asi o 40 % väčšie 
ako vikierom s rovnakou plochou okna. 
Aj rozptyl svetla je rovnomernejší. Tienia-
ca technika je nevyhnutnosťou. Čím sú 
okná osadené vyššie, tým  vznikne lepšie 
osvetlenie priestorov. Pri novom strešnom 
okne je dobré zvoliť si rozmer okna a jeho 
umiestnenie tak, aby sa dalo vložiť medzi 
už existujúce krokvy. 

Vikier je architektonicky upravený otvor 
v streche, stavebná konštrukcia strechy, 
ktorá slúži na osvetlenie podkrovia. Vi-
kiere sa osadzujú do striech so sklonom 
40 až 60 stupňov. Líšia sa  tým, či pôjde 
o lícovanie čelnej steny vikiera s obvodo-
vým murivom, alebo vmontovanie vikiera 
hlbšie do strešnej konštrukcie. Je možné aj 

zasunutie čelnej steny vikiera do interiéru 
tak, aby sa vytvoril malý balkón. Výhodou 
vikiera vloženého medzi dve krokvy je, že 
ho možno vmontovať do už existujúcej 
strechy. Vikiere architektonicky dotvárajú 
plasticitu strechy i celého objektu. môžu 
mať ľubovoľné tvary, od klasických po aty-
pické. Cez presklenie vikiera vstupuje do 
podkrovia asi o polovicu menej svetla ako 
cez strešné okno. moderným prvkom sú 
vikiere s presvetlením zo všetkých strán 
vrátane strešnej plochy, ktoré presvetlia 
priestor všetkými smermi a poskytujú tak 
široký pohľad na okolie. 

Materiál okna
materiál je dôležitý nielen pre vzhľad okna, 
ale najmä pre svoje fyzikálne vlastnosti. 
V súčasnosti možno vyberať z viacerých 
materiálov: drevo, plast, hliník, oceľ alebo 
ich kombinácie napr. drevo - hliník, plast 
- hliník. Všetky majú podobný koeficient 
priepustnosti tepla, podobné alebo rov-
naké kovanie a zasklenie. Sú však cenovo 
rozličné. Z hľadiska úniku tepla sú najlep-
šie drevené a plastové okná. V súčasnosti 
sa pokladajú za najvýhodnejšie plastové 
viackomorové alebo hliníkové rámy s pre-
rušovaným tepelným mostom.

Drevené okná
Drevo je najstarší používaný materiál na 
výrobu okien. Pôvodne sa okná vyrába-
li z masívu, dnes sa vyrábajú z lepených 
prvkov. Dnešné eurokná sú vyrobené 
z europrofilov, z lepených hranolov. Tieto 
sa skladajú z 3-4 lamiel. medzi ne sa vkla-
dajú tesnenia a izolačné vrstvy zlepšujúce 
vlastnosti okna. montujú sa napríklad 
termoodkvapnice z hliníkového plechu, 
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07 Strešné okná poskytujú zaujímavé osvet-

lenie podkrovných priestorov, napríklad 

útulnej spálne.

08 Moderným  prvkom sú okná s presvet-

lením vo dvoch rovinách, ktoré vynikajúco 

presvetlia priestor a poskytnú výhľad. 

09 Okno v nároží dojmovo  odľahčuje 

hmotu budovy, navyše vnáša svetlo z dvoch 

svetových strán.

10 Strešné okná využívajúce dve roviny 

majú výrazný vplyv na komfort prostredia 

v interiéri.

11 V rovine strechy umiestnené typické 

strešné okná v zoskupení zabezpečujúcom 

optimálne presvetlenie priestoru. 
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ktoré rušia tepelné mosty. Na výrobu 
okien sa používa drevo borovicové, smre-
kové, dubové , prípadne exotické meranti. 
Drevo musí byť vysušené na 12 – 15 %. 
Za pomoci výpočtovej techniky dokážu 
dnes výrobcovia eurookien zhotoviť okná  
v akomkoľvek tvare.  Na povrchové úpravy 
sa používajú ekologické akrylátové farby 
riediteľné vodou, pred tým sa drevo naim-
pregnuje proti hnilobe, plesniam, hmyzu a 
hubám. Renovácia okien spočíva v nanáša-
ní lakov približne raz za 5 rokov. Eurook-
ná sú vhodné aj pre energeticky úsporné 
domy, niektoré sú určené dokonca pre pa-
sívne domy.

VýHODY: vysoká estetická hodnota, 
tenší rám ako u plastových okien pri rov-
nakej pevnosti, široká farebná škála, dre-
vo na rozdiel od plastu dýcha, zdravotná 
neškodnosť, životnosť temer 100 rokov, 
obnoviteľnosť, pri poškodení možno opra-
vovať, výborné  tepelnoizolačné a akustic-
ké vlastnosti, neorosovanie, priepustnosť 
vodnej pary, vynikajúca pevnosť a stabili-
ta, nízka tepelná rozťažnosť, dobrá požiar-
na odolnosť  (s protipožiarnym zasklením 
až 90 min.)

NEVýHODY: Sú o 20 – 30 % drahšie ako 
plastové okná, náročnejšie na údržbu ako 
plastové.

Plastové okná
Plastové okná sú najrozšírenejšie vďaka 
dobrej cene v pomere k ich prevádzkovým 
vlastnostiam. Sú vyrobené z nemäkčeného 
PVC, tvrdého polyetylénu alebo polypro-
pylénu. Nosnú konštrukciu tvorí kovový 
rám, ktorý zabezpečuje mechanickú odol-
nosť a stálosť tvaru. 

Tvar profilu s výstužou  určuje pevnosť 
a tuhosť rámov. Tepelnoizolačná schop-
nosť sa zvyšuje počtom komôr v priereze 
rámu, čím ich je viac, tým lepšie. Tepelné a 
zvukoizolačné vlastnosti závisia samozrej-
me aj od typu zasklenia. Farebnosť vzniká 
nalepením farebnej fólie na povrch profilu 
alebo prefarbením suroviny v hmote. Tzv. 
lepšie profily majú skosenú plochu profilu 
v mieste styku vody a rámu.

VýHODY: estetický vzhľad, možnosť 
spájania atypických tvarov, stálosť tva-
ru a farieb, takmer žiadna údržba okrem 
bežného umývania, životnosť 35 – 50 ro-
kov, vysoká tesnosť okien, dobré  tepelné  
a zvukovoizolačné vlastnosti, nižšia cena  
o 20 % voči dreveným oknám. 

NEVýHODY: vysoká tesnosť okien ne-
zaručujúca prirodzené vetranie, nutnosť 
regulačných klapiek pre mikroventiláciu, 
elektrostatický náboj plastu priťahuje 
viac nečistôt, údajné karcinogénne účinky 
v prípade požiaru.

Hliníkové okná 
Hliníkové okná na bytových domoch vi-
dieť iba pomenej, viac sa používajú na 
efektných reprezentačných či výškových  
budovách. Hliníkové systémy sa hodia naj-
mä na veľké zasklené plochy. moderné hli-
níkové okná sa kvôli svojim vynikajúcim 
vlastnostiam čoraz viac využívajú aj pri 
nízkoenergetických domoch. Na získanie 

estetického povrchu hliníkového profilu sa 
používa ako finálna úprava anodická oxi-
dácia. Povrchové úpravy hliníkových okien 
sú ponúkané v rôznych farbách. Spracova-
nie hliníka je energeticky náročné, preto 
je ich cena vyššia. Vlastnosti okna možno 
meniť použitím rôznych materiálov, naprí-
klad kombináciou okien – zvonku sú hliní-
kové, zvnútra drevené. 

VýHODY: elegantný vzhľad, široká paleta 
farieb profilov, kombinovateľnosť profilov, 
variabilita, tvarovateľnosť podľa indivi-
duálnych požiadaviek, pevná konštrukcia 
umožňujúca používať subtílnejšie profily 
a zväčšiť podiel skla, prakticky neobme-
dzená životnosť, temer nijaká údržba, 
nehrdzavejúci materiál, odolnosť proti 
oderu, vysoká pevnosť a tvarová stálosť, 
výborné tepelnoizolačné vlastnosti, dobrá 
ochrana proti hluku, vysoká tesnosť, vyš-
šia bezpečnosť pred vlámaním ako u plas-
tovým okien, nehorľavosť.

NEVýHODY: dĺžková rozťažnosť v závis-
losti od teploty, cena vyššia o 30 – 40 % 
ako u drevených okien. 

Zasklenie 
Vlastnosti okna okrem rámovej konštruk-
cie ovplyvňuje aj jeho zasklenie. Sklo 
okrem prepúšťania svetla má aj iné funk-
cie: tepelnoizolačnú, zvukoizolačnú, proti-
slnečnú a bezpečnostnú. Jednoduché za-
sklenie sa už dnes nepoužíva. V súčasnosti 
sa používajú rôzne typy izolačných skiel, 
najviac sa používa izolačné dvojsklo. Ide 
o dve sklá s medzerou 12 – 16 mm vzdu-
chotesne spojené. Vzdialenosť tabúľ urču-
je dištančný profil naplnený látkou, ktorá 
pohlcuje vlhkosť. Dnešné tepelnoizolačné 
sklá vynikajú výbornými tepelnými vlast-
nosťami. Tieto sa dosahujú naplnením 
medzery inertným plynom - argónom, 
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kryptónom, xenónom, ktorý zabraňuje 
molekulárnej výmene tepla. Nanesením 
tenkej vrstvy ušľachtilého kovu na vnútor-
nej strane jedného zo skiel alebo vložením 
dvoch priehľadných fólií do vzduchovej 
medzery sa zvýšia tepelnoizolačné vlast-
nosti takmer o 40%. Trend dosiahnutia 
ešte vyšších tepelnoizolačných vlastností 
dospel až k výrobe trojskla. Avšak výrob-
né náklady pri nepatrnom zlepšení tepel-
noizolačných vlastností sú  v porovnaní  
s dvojsklom neprimerane vyššie, a preto sa 
trojsklo používa už len zriedkavo. 

Tienenie okien
Pri oknách je veľmi dôležitá regulácia pa-
dajúcich slnečných lúčov. Vonkajšie tiene-
nie  porovnaní s vnútorným tienením je 
oveľa účinnejšie, lebo zachytáva slnečné 
lúče ešte pred dopadom na plochu skla. 
Ako vonkajšie tieniace prvky sa používajú 
rôzne žalúzie, lamelové rolety, v minulosti 
okenice a pod. K vnútorným patria žalúzie 
z rôznych materiálov, či už  horizontálne 
alebo vertikálne, rolety, textilné závesy 
a pod. Rolety a žalúzie sú v interiéri mo-
dernejšie a praktickejšie ako závesy, lebo 
v neprevádzkovom stave sú schované 
v okennom ráme alebo ostení.  Pre veľké 
zasklené plochy sú vhodné najmä žalúzie 
s kovovými lamelami. Posúvanie roliet 
a vertikálnych žalúzií pomocou guličkovej 
reťaze je praktickejšie ako to bolo u roliet 
s pružinovým mechanizmom. materiály 
a ich farebné odtiene sa používajú rôzne, 
sú dekoračným obohatením interiérového 
priestoru.

Špeciálnym problémom je tienenie 
strešných okien, ktoré sú vystave-
né slnečným lúčom veľmi intenzívne. 
V letnom období  svieti na ne slnko či 
sú orientované na sever alebo na juh. 
Riešením sú markízy a rolety pre strešné 
okná.  

Záver
Okno, ako fasádny prvok, je veľmi expo-
novaným kompozičným prostriedkom 
v architektonickom stvárnení budovy. 
Veľmi výrazne ovplyvňuje celkový dojem 
a vnímanie  objektu. Z estetického hľa-
diska môže prispieť ku kráse fasád, ale 
im aj nevhodne uškodiť. Okno je však aj 
náročný technický prvok. Výrazne ovplyv-
ňuje kvalitu vnútorného prostredia. Výber 
okna, či okien, je preto zložitou a zodpo-
vednou úlohou, ktorá si vyžaduje primera-
nú pozornosť.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

fakulta architektúry STU, Bratislava

Foto: archív autora
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12 Presklené plochy s rohovými oknami sú aj 

zaujímavou súčasťou  interiéru.

13 Okná jednoduchého geometrického tvaru 

sú harmonickým doplnkom farebne výraz-

ných vikierov.
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kľučky sa krídlo odistí v spodnej časti a po-
sunutím do boku sa otvorí. Posuvné prvky 
možno inštalovať ako terasové dvere, ale 
aj ako nižšie posuvné okná v stene, kde 
je málo priestoru na otvorenie klasického 
okenného krídla, napríklad nad kuchynské 
linky. maximálna hmotnosť krídla môže 
byť až 200 kg.

Zdvižno-posuvné kovanie 
Pri otváraní prvkov so zdvižno-posuvným 
kovaním sa krídlo najskôr otočením kľuč-
ky nadvihne a potom sa ťahom odsunie, 
pričom ho netreba vyklápať. Komfortnú 
manipuláciu aj s ťažkými krídlami hravo 
zvládnu i menšie deti. Veľkou výhodou 
tohto kovania je možnosť využiť veľmi 
nízky prah (min. 17 mm pri GFK prahu), 
vhodný aj pre bezbariérový prístup. Va-
riabilita rôznych zostáv posuvných krídel 
umožňuje netradičné architektonické rie-

Veľké posuvné okná a dvere 
potrebujú vhodné kovanie
VEľKé ZASKLENé PLOCHy 
PREPáJAJúCE INTERIéR A EX-
TERIéR, S TÝMI NAJLEPšíMI 
TEPELNOIZOLAČNÝMI A BEZ-
PEČNOSTNÝMI VLASTNOSťAMI 
– TO Sú POžIADAVKy DNEš-
NÝCH INVESTOROV A ARCHI-
TEKTOV. BEZPROBLéMOVé 
OVLáDANIE VEľKÝCH PO-
SUVNÝCH OKENNÝCH KRíDEL 
A TERASOVÝCH DVERí ZáVISí 
OD VÝBERU VHODNéHO PO-
SUVNéHO KOVANIA. 

Horizontálne posuvné okná a dvere 
sa používajú najmä tam, kde nie 
je dosť miesta na otváranie krídla 

dovnútra a kde treba otvoriť veľkú zaskle-
nú plochu. Špeciálne posuvné kovanie 
umožňuje odsúvať jedno a viac ťažkých 
krídel pred priľahlé fixné zasklenie. Vý-
znamný svetový výrobca okenného a dver-
ného kovania, rakúska spoločnosť mACO, 
vyrába dva typy posuvného kovania RAIL- 
– SYSTEmS, ktoré určujú vzhľad a funkč-
nosť jednotlivých posuvných prvkov.

Posuvno-sklopné kovanie 
Okenné prvky a terasové dvere vybavené 
posuvno-sklopným kovaním sa zamyka-
jú dlhšou okennou kľučkou a spôsob ich 
tesnenia je rovnaký, ako pri bežných otvá-
ravých oknách. Pri otváraní ich najskôr 
vyklopíme otočením kľučky do sklope-
nej polohy „ventilačky“, ďalším pohybom 

šenia a vytvorenie až 16-metrovej jedno-
priestorovej posuvnej steny zloženej zo 
šiestich posuvných krídel a dvoch fixných 
po bokoch. Zdvižno-posuvné krídla sa 
často využívajú ako interiérové steny v ba-
zénoch a zimných záhradách. Tento sys-
tém umožňuje použiť krídla s hmotnosťou 
až 400 kg.

Zabezpečenie proti vlámaniu
Okná s oboma typmi posuvného kova-
nia možno vyrobiť až do bezpečnostného 
štandardu WK2 podľa európskej normy 
EN-V 1627-30. 

Reko v spolupráci so spoločnosťou MACO

Foto: MACO

  Otvorenie celého priestoru po odsunutí 

troch posuvných krídel vpravo a troch krídel 

vľavo pomocou MACO RAIL-SySTEMS HS.

   Pri podlahovom prahu MACO GfK 

výška prahu od 17 mm je súčiniteľ prestupu 

tepla od U = 0,69.
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SKĺBIť MAXIMáLNU PRAKTIC-
KOSť S úTULNÝM DOMOVOM 
NIE JE NIČ JEDNODUCHé. O TO 
VIAC TO PLATí V PRíPADE, žE 
POTREBUJETE BEZBARIéROVé 
BÝVANIE. TU ZáLEží NIELEN 
NA PODSTATNÝCH PRVKOCH, 
ALE I TÝCH NAJMENšíCH DE-
TAILOCH PRE UMOžNENIE  
KAžDODENNéHO POHyBU. 
PRIJALI SME POZVANIE DO 
DOMU MAJITEľA, KTORÝ DOB-
RE VIE, O ČOM HOVORí. SVOJ 
DOM SI PRISPôSOBIL SVOJMU 
HENDIKEPU A INVALIDNÝ 
VOZíK TU NEMá PROBLéM 
OTOČIť. 

Dom, ktorý 
nepozná bariéry

Predtým chlapec na vozíčku vyras-
tajúci v paneláku, teraz mladý muž 
zdieľajúci novostavbu so svojou 

manželkou. O svojom dome začal majiteľ 
premýšľať v dobe, keď už presne vedel, čo 
u neho doma nesmie chýbať. Spolu s pro-
jektantmi stavby sa oprel o vyhlášku, ktorá 

„okrem toho je maNIpulácIa 
s posuvNýmI dveramI veľmI 

jedNoduchá a Nestojí ma 
takmer žIadNu Námahu...“ 
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určuje základné pravidlá pre bezbariérový 
dom. Ale ani to nie je záruka, že bude pre 
pohyb na vozíčku všetko ideálne prispôso-
bené. Hodiny za internetom, nad knihami 
i vlastné životné skúsenosti, to všetko 
mladý vozičkár využil, aby našiel vyhovu-
júci spôsob bývania. 

Požiadavka číslo jedna bola čo najmenšia 
svahovitosť parcely. Tá je takmer v jednej 
rovine, a preto nie sú potrebné žiadne vy-
rovnávacie plochy. Vchod do domu, v tom-
to prípade doslova vjazd pre vozíček, je 
plynulý vďaka špeciálnemu magnetickému 
prahu, ktorý nahrádza klasický bariérový. 
Základom bezbariérového domu je do-
statočný priestor a jednoduché tvary 
miestností, čo je zrejmé hneď v predsieni. 
Žiadne výklenky ani zákruty, ale priame 
obdĺžnikové tvary. Rozmerovo sa všetok 
priestor odvíja od štandardného mani-
pulačného priestoru pre vozíček, kruhu  
o priemere 1,5 metra. 

V predsieni nájdete jediných dvojo otoč-
ných dverí v dome, ktoré sú nutnosťou 
kvôli bezpečnosti a protipožiarnemu opat-
reniu garáže a vstupných dverí. Všade inde 
boli jasnou voľbou zásuvné dvere do sta-
vebného puzdra J.A.P. Bez tohto spôsobu 
otvárania dverí si majiteľ nový dom ani 
predstaviť nevie a šírka 80 centimetrov mu 
úplne vyhovuje. „Pre vozičkára je otváranie  
a zatváranie otočných dverí nočnou mo-

rou. Ešte je to znesiteľné s využitím mad-
la, ale aj tak je potrebné potiahnuť, cúvnuť  
a opäť potiahnuť. Je to ubíjajúca mani-
pulácia a pre každodenný život úplne ne-
mysliteľná. Stavebné puzdro J.A.P. umožní 
dverám posuvný pohyb a vďaka ich zasu-
nutiu do steny dvere nikde neprekážajú. 
„Okrem toho je manipulácia s posuvnými 
dverami veľmi jednoduchá a nestojí ma 
takmer žiadnu námahu,“ hovorí majiteľ 
bezbariérového domu. 

Dvere TENGA s dyhou v americkom ore-
chu z dielne SAPELI, určujú prírodný tón 
a ladnosť celého interiéru. Na mieru bolo 
nutné urobiť aj kovanie. Atypicky sú rie-
šené kľučky na oboch stranách dverí. To 
umožňuje majiteľovi jednoduché zachyte-
nie a manipuláciu s dverami aj pri obme-
dzenej koordinácii pohybu ruky. „Bezba-
riérové riešenie stavebného puzdra J.A.P. 
je úspora miesta, ale aj bezpečnostné opat-
renie. Pri obmedzenom pohybe mimo vo-
zíčka v prípade úrazu by v blízkosti otoč-
ných dverí nebolo možné človeku pomôcť 
ani z druhej strany. Zásuvným dverám ale 
nič v posune do steny nebráni a dvere je 
možné otvoriť v každom prípade,“ hovorí  
Pavla Vozárová, vedúca marketingu J.A.P.
Celému domu nechýba jasná komunikač-
ná cesta. Zo vstupnej chodby je vidieť do 
hlavnej obývacej časti aj do chodby vedú-
cej ku všetkým ostatným izbám. Podlahu 
pokrýva linoleum najvyššej tvrdosti proti 

odreniu vozíčkom. Z dôvodu odolnosti 
sa majitelia vyvarovali plávajúcej podlahe 
kvôli možným pohybom alebo masívnej 
drevenej podlahe, ktorú by pohyb vozíčka 
určite poznamenal. Interiéru vládne jed-
noduchosť, žiadne koberce ani nábytok 
vo voľnom priestore. V obývačke nájdete 
stolík na kolieskach s úložnými priestormi 
vo vnútri, skrinky v blízkosti steny a gauč 
umiestnený v rohu miestnosti. 

Ďalším dôležitým bezbariérovým prv-
kom je výška okien v 60 centimetroch 
od podlahy a znížené okenné kovanie 
pre ovládanie z vozíčka. Od toho sa od-
víja aj umiestnenie radiátorov. možno sa 
bude ich voľba zdať spiatočnícka, ale má 
svoje opodstatnenie vzhľadom k zdra-
votným hľadiskám. Teplo sálajúce od 
podlahy väčšinou ľuďom na vozíčku ne-
vyhovuje.  Podlahové kúrenie našlo preto 
svoje uplatnenie len v kúpeľni, na toalete 
a rehabilitačnom bazéne. Výška vypínačov  
je 80 centimetrov od podlahy a zásuvky sú 
vo výške 45 centimetrov ‒ sú prispôsobe-
né na mieru. 

Obývačka je prepojená s kuchyňou dvoj-
krídlovými dverami zachádzajúcimi do 
stavebného puzdra KOmFORT. Toto rie-
šenie vytvára nielen príjemný estetický pr-
vok, ale aj vzdušnosť a presvetlenie. „Keď 
pozveme návštevu, je príjemné mať obý-
vačku a kuchyňu ako jeden celok. Udržuje 
to vzájomnú komunikáciu a je to pohodlné 
pre prenášanie vecí. Naopak inokedy mô-
žeme oddeliť ruch v kuchyni od odpočin-
kového posedenia,“ dodáva obyvateľ bez-
bariérového domu.

Stenu medzi obývačkou a kuchyňou ne-
možno obísť bez povšimnutia. Je obložená 
imitáciou prírodného kameňa. Namiesto 
zárubní si manželia pre kombináciu s ob-
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kolenách. Požiadavkám majiteľa musí vy-
hovovať aj jedálenský stôl, a to, čo sa týka 
podjazdovej výšky, rozmerov i nôh, ktoré 
sú z nerezu a ľahko odolávajú nárazom 
vozíčka. Z kuchyne je priamy vstup na te-
rasu, ako inak než v bezbariérovej rovine. 
Namiesto žalúzií, ktoré do posuvných von-
kajších dverí nie je možné umiestniť, za-
temňujú okná rímske rolety rovnako ako 
v ostatných miestnostiach.      
 
Súčasťou domu je interiérový bazén. Jeho 
funkcia je rehabilitačná, ale aj rodinná. Aj 
keď je v bazéne 60 – 65 % vlhkosť, svoju 
izolačnú úlohu tu bez problémov plnia 90 
centimetrov široké dyhované dvere, opäť 
zásuvné do stavebného puzdra J.A.P. Nut-
nosťou je múrik okolo bazénu, ktorý je tu 
ako bezpečnostný prvok pri vstupe do ba-
zéna z vozíčka. Šírka priestoru okolo vane 
bazéna musí opät dodržiavať pravidlá pre 
prejazd a otočenie vozíčka. Dôležitým vy-
bavením je diaľkovo ovládaná hrazda na 
presun do bazéna.

K sociálnemu vybaveniu a ďalším izbám 
vedie chodba široká 1,5 metra tak, aby pri 
prejazde prešiel vedľa vozičkára ešte ďal-
ší člen rodiny. Otočné dvere by v chodbe 
značne komplikovali situáciu, a preto ju 
opäť lemujú len dvere zasúvacie. Obvykle 
najmenšia miestnosť v dome, toaleta, má 
tiež svoje bezbariérové nároky na priestor. 
Práve tu je poznať výraznú úsporu miesta 
zásuvnými dverami, ktoré sa schovávajú 
do puzdra STANDARD. 

Oproti jemnému farebnému ladeniu to-
alety je ďaleko pestrejšia kúpeľňa. Susedí 
so spálňou a odštartuje pravé optimistické 
ráno, kombináciou zelenej a žltej farby. 
Ukážkové riešenie v kúpeľni predstavu-
je sprchový kút s výškovo nastaviteľnou  
a mäkkou sedačkou vo výške 50 centimet-
rov. Pre odtok vody je nutný spád podlahy 
do odtokového kanálika, čo sa ale popie-
ra s horšou stabilitou vozíčka. V tomto 
prípade volil majiteľ len nepatrný sklon 
2 centimetre na jeden meter, ktorý úpl-
ne spĺňa svoj účel. Vybavenie sprchového 
kúta dopĺňajú pomocné madlá. Pri umý-
vadle je opäť zachovaná podjazdová výška. 
Do kúpeľne vedú dvere ako zo spálne, tak 
z pracovne a stýkajú sa v tvare L v jednom 
z rohov miestnosti. Otočné dvere by tu 
spôsobili doslova priestorovú kalamitu,  
a preto tu svoje miesto opäť majú zásuvné 
dvere do stavebného puzdra. 

Napriek všetkým problémom, ktoré život 
na vozíčku prináša, si dnes možno bývanie 
vo veľkej miere prispôsobiť. mnohokrát 
nejde ani o náročné investičné požiadav-
ky. Ide len o zamyslenie sa nad všetkými 
potrebnými detailmi. Projektanti všetkým 
individuálnym požiadavkám síce vyho-
vejú, ale určite sa sami na stavbu nevedia 
pozerať presne tak, ako človek na vozíčku.

Reko

Foto: J.A.P.

 

kladom vybrali špeciálne obloženie, kto-
rým docielili menej nápadný prechod, 
ako keby zvolili drevo. materiál steny má 
okrem pohľadovej stránky aj svoju funkč-
nosť. medzi kuchynským stredovým pul-
tom a linkou neostáva pre prejazd príliš 
veľa miesta a tak sa stáva, že vozičkár ob-
čas o stenu zavadí. Keď manželia hľadali 
najvhodnejší odolný materiál proti oderu 
na stenu, na ktorom nebude vidieť ani 
odrenie, narazili práve na možnosť využiť 
imitáciu kameňa.

V kuchyni sa od začiatku bojovalo 
s miestom a požiadaviek na jej usporiada-
nie nebolo málo. Plocha pre pohyb na vo-
zíčku sa tu počítala na centimetre. Všetko 
je do bodky zariadené tak, aby bola linka 
z vozíčka ľahko obslužná. To zaisťuje v pr-
vom rade podjazd pod linku v mieste, kde 
sú štandardne umiestené spodné skrinky. 
Úložné priestory si  majitelia museli vy-
nahradiť stredovým pultom. Poličky vo 
výške ideálne pre manipuláciu z vozíčka 
sa uzatvárajú žalúziami, s ktorými sa ľah-
ko manipuluje. V prípade zásuviek majú 
úchytky presahy, ktoré uľahčujú ich otvá-
ranie pri zhoršenej hybnosti končatín. 
Výber spotrebičov sa tiež podriadil maji-
teľovi. Výhodou amerického typu chlad-
ničky v kombinácii s mrazničkou je otvá-
ranie pomocou madla. madlo nechýba ani  
pri mikrovlnke a vyhovujúci je elektrický 
sporák, ktorý je po odobratí hrnca ihneď 
chladný. Batéria v dreze je výsuvná pre 
jednoduché napustenie vody do nádob na 
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Euro Profil System EPS, s. r. o.
Sládkovičova 8, 034 01 Ružomberok

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

Európsky patent
REG.EPA-03029583.6

soklový profil z PVC = eliminácia tepelného mostu

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

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

Nemecký patent
REG.DPMA-10361083

Objednávam si u Vás
na dobierku:

Katalóg Rodinné domy 2012

................ ks à 3,50 € + poštovné
Meno a priezvisko

.......................................................................
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PSČ ................................................................

Mesto ...........................................................

PRODOM spol. s r.o.
Líščie nivy 9, 821 08 Bratislava 2

Tel.: 02/50 20 39 11, 02/50 20 39 15
Fax: 02/50 20 39 16

e-mail: prodom@prodom.sk
http://www.prodom.sk

Interaktívne programy 
na www.prodom.sk: 

zrkadlový obraz, meranie dĺžky, 
meranie plochy, 3D otáčanie, 

3D interiér, farbenie, zariaďovanie.

Cena je vrátane DPH.



www.immergas.sk

na kondenzačné
kotly!
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Bývate 
a chcete viac 

priestoru?
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URČITE TO KAžDÝ Z NáS 
POZNáME, VSTUPUJEME DO 
DVERí A OZVE SA RANA. áNO, 
PRáVE SME SVEDKAMI ZRáž-
Ky DVOCH DVERNÝCH KRíDEL. 
V ZáVISLOSTI NA RAZANT-
NOSTI NášHO VSTUPU A SILE, 
KTORú VyVINIE NAšA RUKA, 
DôJDE K MENšIEMU ALEBO 
VäČšIEMU ODRETIU POVRCHU 
OTVáRANÝCH DVERí. VZNIKá 
NEMILá SITUáCIA, AVšAK  
S POUžITíM DVOCH ALEBO 
VIAC NORMáLNyCH OTOČ-
NÝCH DVERí V MALOM PRIES-
TORE SNáĎ ANI S NAJVäČšOU 
OPATRNOSťOU NEMOžNO 
ZRážKE DVERí  PREDíSť. 

Ešte horší moment môže nastať vo 
chvíli, keď sa potrebujeme pohnúť 
alebo pootočiť po vstupe do da-

nej miestnosti a dostaneme sa do dráhy 
druhých dverí a ocitneme sa v pasci. Ten-
to zdanlivo neriešiteľný problém, kedy 
miestnosti alebo interiér nemožno zväčšiť 
a je jednoducho daný, je možné elegantne 
vyriešiť systémom Ergon. Je to spôsob 
otvárania dverí, kde dochádza ku kombi-
nácii „otočného a posuvného „ krídla v jed-
nom jedinom mechanizme. Systém Ergon 
extrémne minimalizuje nároky na pôdo-
rysný priestor otvoreného dverného krídla 
oproti klasickému, a to až o 40 %. Využíva 
sa v miestach, kde dochádza k stretávaniu 
sa dvoch až troch dverí, a tak sa zlepšuje 
dostupnosť a obývateľnosť malých a tes-
ných priestorov. Znižuje potrebný priestor 
pre otváranie dverí a zároveň zvyšuje úžit-
kovú plochu interiéru. Dvere vybavené 
systémom Ergon je možné otvárať v oboch 
smeroch - dovnútra aj von, čo vnáša nový 
rozmer do rozvoja inovácií dverných systé-
mov. Pri vchádzaní do miestnosti sa dver-
né krídlo otvára tlačením a následne sa 
ľahko zatvára. Z tohto dôvodu je výhodný 
aj pre používanie osobami so zníženou po-
hyblivosťou. Práve vďaka všetkým uvádza-
ným dôvodom je dobre využívaný v najrôz-
nejších interiéroch. Spĺňa naše požiadavky 
na dizajn a zároveň nemá žiadnu špeciálnu 
požiadavku na rozmery dverí či stavebné 
úpravy. Tak už viete, ako sa zbaviť pocitu 
stiesnenosti v malých priestoroch? Zvoľte 

dverový systém ERGON,  ktorý zaistí vašu 
pohodu pri pobyte v mini miestnôstkach, 
ktoré sa razom premenia na miestnosti. 

Pozrite sa na bezchybné fungovanie dve-
rového systému na www.twinkovania.sk 
v sekcii  Vzdelávanie.

Ľudia, ktorí si kupujú kovanie TWIN, si 
veľmi často zjednocujú dizajn interiéru 
vďaka širokej ponuke kovania pre dvere 
a okná v jednotnom prevedení zvoleného 
dizajnu. 

Vyberte si tiež na internetových stránkach 
www.twinkovania.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Twin

Foto: Twin

Viete, že môžu byť všetky 
rovnaké?

bezpečnostné kovanie

interiérové kovanie

interiérové kovanie

okenné kovanie

kovanie na sklo
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Uchovajte si stavebnú 
dokumentáciu vo fotoknihe

PALETA
Nový svet všetkých farieb

Európsky líder v oblasti fasád a zatepľovania, 
spoločnosť Baumit, prináša novú paletu 888 
fasádnych farieb life. Za jej zrodom stojí 
medzinárodná skupina odborníkov zložená 
z inžinierov, produktových manažérov, archi-
tektov a špecialistov na farby, ktorá viac ako 
tri roky pracovala s výzvou vypracovať nové 
a inovatívne riešenia, ktoré budú zohľad-
ňovať požiadavky trhu, existujúce trendy 
v oblasti  fasádnych farieb a budú plne kom-
patibilné s tepelnoizolačnými systémami 
Baumit. Či si predstavíte moderné, energic-
ké, pohodové, jemné alebo tradičné farby, 
life ponúka všetko v širokej škále odtieňov. 
Okrem toho je tu 36 nových trendových mo-
zaikových omietok pre zvýraznenie detailov. 
Vďaka novým farbám life už nemusíte klásť 
medze svojej fantázii. Baumit life, mo-
mentálne najaktuálnejší a v Európe najväčší 
systém fasádnych farieb, je rozmanitý, indi-
viduálny a príťažlivý ako život sám. Baumit 
life tvorí 94 hlavných trendových odtie-
ňov Style, z ktorých každý má 8 zosvetlení.  

Súčasťou výstavby rodinného domu je zvy-
čajne aj tvorba fotodokumentácie, ktorú vy-
hotoví dodávateľská spoločnosť alebo sám 
majiteľ nehnuteľnosti. Ak máte množstvo foto-
grafií z priebehu výstavby a chcete si ich ucho-
vať spolu s dokumentmi, projektom a plán- 

mi, skúste si vytvoriť fotoknihu. Jej výroba je 
veľmi jednoduchá. Stačí si stiahnuť program 

Hf Designer a pustiť sa do príjemnej tvo-
rivej práce. Program je veľmi prehľadný 

a intuitívny, takže aj počítačovo menej 
zdatní jedinci si v ňom dokážu vytvoriť 

vlastnú knihu. Hneď na začiatku vás 
program vyzve, aby ste si zvolili druh 
fotoknihy. Vybrať si budete môcť 
formát s pevnou lepenou väzbou, 
zošívanou, krúžkovou alebo mäk-
kou lepenou väzbou. Nasleduje 
vyber fotografií, ktoré môžete 

poukladať na obal a jednotlivé strany knihy, 
najlepšie choronologicky od počiatku výstavby 
až po kolaudáciu. Zaujímavé fotografie môžete 
oživiť nepreberným množstvom pozadí, orna-
mentálnych doplnkov, klip artov, ktoré budete 
môcť upraviť rôznymi nezvyčajnými efektami. 
Všetky tieto možnosti vám poslúžia na to, aby 
ste vytvorili unikátne dielo. K fotografiám neza-
budnite pridať zaujímavý popis, nech sa váš vý-
tvor stane pútavým a originálnym. Po tom, čo je 
kniha hotová, vás bude program zrozumiteľne 
inštruovať o tom, ako ju prostredníctvom inter-
netu zaslať do tlačiarní spoločnosti Happyfoto. 
Do dvoch týždňov vám príde formou dobierky 
hotová vytlačená kniha. 

www.happyfoto.sk

Systém farieb do- 
pĺňa 6 bielych tó- 
nov a 36 omietok Mosaik-
Top. Spolu 888 tónov. Nové 
vzorkovnice farieb obohacuje 
celý rad užitočných a inovatív-
nych nástrojov pre prácu s far-
bami. Súčasťou je tiež virtuálny 
balík, ktorý tvoria perfektné služ-
by s témou farieb, množstvo tipov, trendových 
noviniek a príkladov použitia. Nechýbajú ani 
moderné on-line aplikácie a knižnice farieb pre 
CAD programy.

V duchu sloganu „Myšlienky s budúcnos-
ťou“ sa zavedenie nového farebného koncep-
tu stalo logickým krokom, ktorého výsledkom 
je uvedenie najinovatívnejšieho a najširšieho 
fasádneho systému farieb life na náš trh. 

V oblasti fasád sa vďaka tejto inovácii otvára 
pred nami nová éra farieb. Ponorme sa spolu 
do nekonečného sveta farieb life. 

Váš dom. Vaše farby. Váš Life.

www.baumitlife.com

Nadčasový dizajn  
s renomovaným vyznamenaním

Batéria KLUDI BALANCE získala pre harmonic-
kú súhru prirodzenosti a funkčnosti renomo-
vané ocenenie if product design award 2012 
v kategórii bathroom / wellness. Jednopáková 
batéria KLUDI BALANCE presvedčila porotu zo-
stavenú z expertov svojím prekvapujúco nadča-
sovým dizajnom. Je inšpirovaná soft purizmom, 
kde ploché tvary a jasné línie spolu vytvárajú 
nadčasový dizajn, výborne sa hodiaci do ambi-
ciózne riešených kúpeľní. Vydareným a zároveň 
nápadným prvkom je umiestnenie páky. Pôsobí 
akoby sa vznášala nad telom batérie. Spoločno-
sť Kludi vytvorila tento dojem celkom vedome, 
optická finesa totiž v sebe snúbi vysokú funkč-
nosť a výbornú ergonómiu. Krásne tvarovaná 
páka tak padne do ruky ako uliata a zároveň do-
káže poslúžiť precíznemu nastaveniu vody. Trik 
spočíva tiež v dômyselne zabudovanom a indi-
viduálne nastaviteľnom perlátore, ktorý dokáže 
vyrobiť prirodzený prúd vody bez primiešania 
vzduchu. Integrovaný obmedzovač horúcej 
vody HotStop a technológia ECO-s pointer še-
triaca vodu sú zárukou bezpečnosti a šetrnosti 
voči životnému prostriediu.

www.kludi.sk
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Orientačný bod na Champs-
Élysées ‒ autosalón Citroën

Najznámejšia automobilová značka vo franc-
úzsku má na „najkrajšej avenue na svete“ uni-
kátny autosalón známy pod názvom C42 (C 
‒ Citroën, 42 ‒ číslo domu). Je to stará adresa 
značky, svoje legendárne miesto len oživila. 
Budova zažila veľa reinkarnácií ‒ administratí-
va, výstavné priestory, reštaurácia... V r. 2001 
sa vedenie Citroënu rozhodlo vypísať medzi-
národnú súťaž na nový reprezentačný objekt. 
Víťazkou sa stala parížska architektka Manu-
elle Gautrand. Jej návrh mal dve hlavné idey: 
dominantnú skladbu konštrukčných plošín s 8 
platformami pre autá a sklenený plášť budovy 
obsahujúci logo Citroënu. Atraktívny a odváž-
ny dizajn objektu vyjadruje kreativitu filozofie 
značky. Objekt je vysoký 30 metrov, má 6 po-
schodí, prízemie a suterén. fasádu tvorí plášť 
‒ mreža zo skla a ocele s motívom šípov, ktoré 

má automobilka v logu. fasáda začína zdola 
ako hladká sklenená plocha, vyššie sa premieňa 
na gigantické origami. Sklenená fasáda sa skla-
dá z 19 predsadených pyramíd. Použité sú prie-
svitné biele a červené fólie, ktoré prepúšťajú 
svetlo. Dominantou interiéru je centrálna veža 
– stožiar s 8 kruhovými rotujúcimi plošinami, 
každá s iným modelom. Na  spodnej strane 
majú plošiny zrkadlá, ktoré odrážajú autá pod 
nimi, trieštia odraz a znovu skladajú ich línie 
a detaily. Impozantnému vnútru dominuje 
sklo. Interiér je prevažne žiarivo biely, len plat-
formy stožiara sú červené. Striedanie červenej 
a bielej farby umocňuje originálnosť výrazného 
riešenia. Moderný autosalón upúta unikátnou 
architektúrou hodnou dynamickej a kreatívnej 
automobilky.

MINI komín schovaný v múre

Komín HElUZ MINI má menšie rozmery tva-
roviek, čo ho predurčuje na zabudovanie do 
vnútorných priečok stavieb. Vypĺňa medzeru 
na trhu s tehlovými komínmi a predstavuje sa 
aj s dvoma ďalšími novými systémami: METAl 
a IZOSTAT. Komín MINI prináša jednoduché 
riešenie pre vnútorné priečky. Svojimi rozmer-

mi 240 x 300 mm zodpovedá základným roz-
merom vnútorných nosných stien a priečok, 
a teda ho možno zabudovať priamo do múru. 
Oproti iným systémom tak teleso komína nevy-
stupuje zo steny, čo značne rozširuje možnosti 
využitia vnútorných priestorov domu. Samotné 
tehlové tvarovky zabudované do priečok sa pri-
tom dajú použiť aj pre rozvody vzduchotechni-
ky a technických zariadení alebo ako odvetrá-
vací komín. 

Komín MINI je určený pre nízkoteplotné spo-
trebiče na plynné a tekuté palivá. V ponuke 
je vo variante PlAST s plastovou vložkou  
s priemerom 80 alebo 110 mm pre spotrebiče 
s maximálnou výstupnou teplotou spalín do  
120 °C alebo vo variantoch METAl s nerezo-
vou či IZOSTAT s izostatickou vložkou s prie-
merom 80 a 100 mm pre spotrebiče s maximál-
nou výstupnou teplotou spalín do 200 °C. 

Komín HElUZ MINI je určený pre novostav-
by, ale možno ho aj dodatočne vstavať do už 

stojacich a obývaných objektov. Ako všetky ko-
mínové systémy HElUZ, aj on sa veľmi ľahko 
montuje. Stavebnicové komponenty komína 
do seba presne zapadajú, čím je zabezpečená 
aj ich vzájomná súčinnosť. Stavba komína ne-
vyžaduje už žiadne ďalšie špeciálne  prípravky 
na murovanie. 

Ďalšou novinkou sú už spomenuté komínové 
systémy METAl a IZOSTAT, ktoré sú vhodné 
pre všetky druhy palív a všetky typy spotrebi-
čov. Vďaka malej hrúbke komínových vložiek 
sa vyznačujú veľmi malou akumuláciou tepla, 
čo prináša rýchle ohriatie celej spalinovej cesty, 
a tým rýchle preklenutie rosného bodu spalín. 
Hladké steny vložiek navyše bránia usadzova-
niu pevných častí splodín na vnútornom povr-
chu.

www.heluz.sk

Zázraky zo skla

Spoločnosť Kováč sa už 20 rokov venuje kom-
plexnému spracúvaniu plochého skla. Spája ho 
v izolačných dvojsklách či trojsklách. Brúsením, 
leštením, vŕtaním a frézovaním otvorov, fazeto-
vaním, kalením, laminovaním, ohýbaním, pies-
kovaním, tieňovaním, gravírovaním a potláča-
ním sieťotlačou či valcovým nánosom vznikajú 
pod dohľadom skúsených sklenárov fasádne 
steny a obklady stien, markízy, deliace preskle-
né priečky, schodiská a lávky, zábradlia, lavičky, 
okná a dvere, sprchové kúty aj drobné interié-
rové dekoratívne predmety. 

Sklo prepožičiava interiéru aj exteriéru punc lu-
xusu a trendového dizajnu, priestor presvetľuje 
a opticky zväčšuje. Má mnoho podôb. Na výro-
bu interiérových aj exteriérových komponentov 
sa používa najmä bezpečnostné kalené sklo, 
ktoré má až 5-krát väčšiu odolnosť oproti kla-
sickému sklu. Pri údere sa rozbije na miniatúrne 

črepy, ktoré nie sú ostré, teda sa na nich nedá 
porezať. 

Spoločnosť Kováč dokáže na sklenené objekty 
vypieskovať alebo natlačiť z mnohých odtieňov 
vzorkovníka RAL farebné motívy podľa priania 

zákazníka. V prípade sprchových kútov zas na 
sklo aplikuje nástrek Clearschield proti usád-
zaniu vodného kameňa, vďaka čomu sa výbor-
ne udržiavajú aj pri každodennej očiste celej 
rodiny. Lepenie skla špeciálnou technológiou 
UV lepidlami zase umožňuje vytvárať sklene-
né plochy v atypických formátoch. Spoločnosť 
Kováč pracuje aj na CNC strojoch, na ktorých sa 
dajú do skla vyrezávať otvory a výrezy od výmy-
slu sveta. 

„SNAžíME SA UKáZAť, žE SKLO NIE JE CHLAD-
NÝ MATERIáL, PRáVE NAOPAK, žE PONúKA 
EMóCIE A PRIESTOR PRE UPLATNENIE fAN-
TáZIE A KREATIVITy V INTERIéRI AJ EXTERIéRI. 
CHCEME PRISPIEVAť K TOMU, ABy BOLI AJ 
SLOVENSKé DOMáCNOSTI NAVRHOVANé ORI-
GINáLNE A S CITOM PRE KRáSU,“ hovorí Milan 
Gabčo, obchodný zástupca spoločnosti Kováč.

www.spolkovac.sk
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Interiér, vnútro, srdce našich bytov  
a domov je našou veľkou súčasťou. Pros-
tredníctvom mnohých prvkov vypovedá 
o našom vkuse, životnom štýle a jeho 
dynamike, o každodenných návykoch. 
Rovnakou mierou nás však tiež ovplyv-
ňuje, zmierňuje či podporuje naše nálady, 
momentálne pocity, vytvára potrebný 
komfort a pohodlie či podmienky na 
tvorenie a sebarealizáciu.

A ako lepšie a príjemnejšie bývať, vám 
prezradíme na nasledujúcich stranách.



fRANCúZSKA ZNAČKA 
DIZAJNOVéHO NáByTKU 

LIGNE ROSET, PREDSTAVILA 
NA PRESTížNEJ VÝSTAVE „IMM 
COLOGNE” HORúCE NOVINKy 

PRE ROK 2012. NOVá KOLEKCIA 
LIGNE ROSET OBSAHUJE 100 

NOVINIEK OD 80 RôZNyCH 
DIZAJNéROV, MEDZI KTORÝMI 

NECHÝBAJú MENá AKO 
PIERRE PAULIN, PHILLIPPE 

NIGRO, DAMIEN HARMON ČI 
ELEONORE NALET.

Horúce novinky 
pre rok 2012

Nová kolekcia sa vyznačuje prenika-
vo odvážnym a pestrým dizajnom, 
či už sa jedná o nábytok alebo o 

doplnky. medzi nimi sa objavili i návrhy 
mladých dizajnérov. Pozoruhodnou je na-
príklad realizácia mladého, iba 20-ročného 
dizajnéra, Guillaume Blogeta, ktorý navr-
hol jednoduchú a praktickú lampu s ná-
zvom La Simplex.
Pozornosti návštevníkov veľtrhu neunikla 
pohovka élysée od dizajnéra Pierra Pauli-
na, ktorý v 50. rokoch minulého storočia 
zariadil apartmány Elizejského paláca pre 
francúzskeho prezidenta Georgesa Pompi-
dou. 
„V záplave nových a staronových nápadov 
pôsobila osviežujúcím dojmom skrinka 

01

02

03

04
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Pozornosti nemohlo ujsť ani známe svie-
tidlo Bloom od Kawano Hiroshiho, ktoré 
na výstave predstavilo svojho väčšieho 
brata. A na záver, Ligne Roset nezabúda 
ani na tých, ktorí radi trávia v lete voľný 
čas na terasách svojich domovov. Postoj 
k uvoľnenému životnému štýlu, ktorý je 
Francúzom tak vlastný, deklaruje firma 
širokým výberom záhradného nábytku  
z kolekcií Passio, Resille, Serpentine, Fifty  
a Grilage.
Veľtrh sa každoročne koná v nemeckom 
Kolíne nad Rýnom a je jedným z naj-
významnejších svetových veľtrhov v Euró-

na topánky Shoe Cabinet od dizajnového 
štúdia Blasius Osko, ktorý svojim tvarom 
zaujal nielen mňa, ale každého, kto prešiel 
okolo,“ hovorí dizajnér štúdia Ligne Roset 
na Slovensku Tomáš Soós a pokračuje: “Z 
dekorácií nás upútala papierová váza Air-
vase od Torafu Architects a preliačená váza 
Presion s dizajnom Ligne Roset.”
Príjemným osviežením bola stojacia lam-
pa Trepied, ktorej autorom je Normal Stu-
dio. Pozostáva z troch nezávislých lámp 
prichytených na zvislom magnetickom 
stojane, takže svietidlá si môžete nastaviť 
podľa vlastnej potreby. 

pe. Na prestížnej prehliadke interiérového 
dizajnu prezentujú zástupcovia tohto od-
vetvia nielen horúce novinky, ale aj úspeš-
né ikony dizajnu, ktoré majú vo svojom 
výrobnom programe už niekoľko desiatok 
rokov…

Reko v spolupráci s Ligne Roset

Foto: Ligne Roset

01 lampa la Simplex, Guillarne Bloget 

02 Pohovka Élysée, Pierre Paulin

03-04 Stolček 10 vagues, Damien Hamon

04 Váza Presion, štúdioLigne Roset

06-07 Shoe Cabinet,  štúdio Blasius Osko

08 Stolička Serpentine, Eleonore Nalet

09 Stojacia lampa Trepied, Normal Studio          

05 06 07

08 09
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Zariaďujete? Oslovte nás! Ponúkame Vám komplexné zariadenie interiéru nábytkom na 
mieru. KOMANDOR to sú vstavané skrine, šatníky, prechodové dvere a Conform štýlové 
spálne, obývačky, kuchyne, predsiene, detské izby a tapety. Vyberte si z ponuky až 87 
dekorov, 57 profilov a 900 fototapiet. Navštívte jednu z našich 65 značkových predajní 
KOMANDOR po celom Slovensku, kde Vám bezplatne pripravia návrh. www.komandor.sk



Zariaďujete? Oslovte nás! Ponúkame Vám komplexné zariadenie interiéru nábytkom na 
mieru. KOMANDOR to sú vstavané skrine, šatníky, prechodové dvere a Conform štýlové 
spálne, obývačky, kuchyne, predsiene, detské izby a tapety. Vyberte si z ponuky až 87 
dekorov, 57 profilov a 900 fototapiet. Navštívte jednu z našich 65 značkových predajní 
KOMANDOR po celom Slovensku, kde Vám bezplatne pripravia návrh. www.komandor.sk

„Raz už to musí byť Hülsta...“

Alvinczyho 6, Košice  
www.nabytok-kollarova.sk



Nábytok Kat od B&T Design

PLáNUJETE VyBAVENIE 
INTERIéRU A RADI By STE 
SA NECHALI INšPIROVAť 
V OBLASTI BÝVANIA? CHCETE 
VEDIEť, ČO JE šTÝLOVé, 
ČO JE IN ALEBO HľADáTE 
NIEČO, ČíM By STE SA 
MOHLI INšPIROVAť? MAJTE 
PREHľAD, AKé Sú TRENDy 
V MATERIáLOCH, TVAROCH, 
fARBáCH I VZOROCH.

Stolička Corona 
Dizajn Poul M.Volther
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Okrúhla stolička B&T Design  Round 

Alp Nuhoglu

Radiátor Tubes Add – On 
Dizajn Satyendra Pakhalé

Knižnica Gruppo Sintesi - Mondo 
Dizajn Marcello Ziliani

Stojan na knihy Gruppo Sintesi - Sapiens 
Dizajn Bruno Rainaldi
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Čalúnené kreslo 
Lounge chair 
Dizajn Charles Eames

Stolík a nábytok B&T Design Futa 
Dizajn Tanju Ozelgin
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Stolná Lampa 
Kundalini Gherkin 
Dizajn Norman foster

Vaňa Leggera
Ceramika Flaminia 
Dizajn Gilda Borgnini

Ohnisko Discolo
Dizajn AK 47

Reko v spolupráci s Inspiredesign,  Foto: Inspiredesign
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Stojan na drevo Blade
Dizajn AK 47







MáTE OBľúBENÝ ODTIEň? žIADNy PROBLéM! CHCETE BÝVAť V ORIGINáLNOM INTERIéRI, KTORÝ 
BUDE SPĺňAť VšETKy PARAMETRE VyššEJ ESTETICKEJ, fUNKČNEJ A úžITKOVEJ HODNOTy? 
PRISPôSOBTE SI šTÝL INTERIéRU A NECHAJTE SA INšPIROVAť šIROKÝM VÝBEROM MOžNOSTí. TU 
JE MALá OCHUTNáVKA.

Dekory

Pokiaľ ste zástancami klasiky a máte radi 
teplo domova dýchajúce z dreva, sú pre 
vás vhodné práve drevodekory. moderné 
je oživenie napríklad štrukturovaných dre-
vodekorov s kontrastnými jednofarebný-
mi tzv. unidekormi najlepšie vo vysokom 
lesku. Úžasnú paletu farieb a moderné 
zrkadlenie okolitého interiéru ponúkajú 
lakované sklá alebo tzv. lacobely. 3D ma-
teriály so štruktúrou ako napríklad koža, 
už ale tiež nie sú len výsadou odevu, ale aj 
interiéru. Kombinujte korpus skríň a skri-
niek v jednej farbe a čelné plochy ako dvere 
v unifarbe, vysokom lesku či koži. 

Fototapety 

Veľmi módnou skupinou dekorov posuvných dverí a vstavaných skríň a šatníkov, ktorá 
sa zaradila do kategórie vecí „to musím mať“, sú fototapety. Ponúkajú nielen širokú škálu 
farieb, ale aj stovky vzorov, medzi ktorými si vyberiete určite aj vy. Výrazné umelecké 
obrázky, geometrické prvky, florálne motívy, písmo, zvieratká a mnoho ďalšieho alebo si 
dajte zvečniť vašu vlastnú fotografiu či kresbu. A keď vás vzor omrzí, jednoducho dvere 
prezlečiete za iný druh nálady. Všetci to dobre poznáme: „Presne toto by som potreboval, 
ale v červenom. A keby tam tie bodky neboli.“ Fototapeta sa graficky pripravuje a tlačí na 
mieru presne ako váš šatník.
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TIP:  
  VŠETKO V BIELOm

možno jeden z najviditeľnejších trendov je 
biela farba, ktorá doteraz ešte nikdy nebo-
la tak dominantná v interiéroch. Tak často 
spájaná s čistotou, jasnosťou a ľahkou 
kombinovateľnosťou ďaľších farieb či ma-
teriálov. Ďaľšími farbami, ktoré dopĺňajú 
bielu je lesklá čierna, šedá a jasné fluores-
centné farby.

TIP: 
 DUO - OBOJPOHĽADOVé PRECHO-

DOVé DVERE:
Vyskúšajte ich praktickosť a zlaďte si kaž-
dú stranu v inom dekore. Napríklad z vnú-
tornej strany šatníka umiestnite zrkadlo,  
z druhej strany dverí povrch ladiaci s inte-
riérom vašej spálne alebo obývačky. 

TIP:  
 CONTACT - DELENIE DVERí BEZ 

DELIACEJ LIŠTY
Tento typ delenia charakterizuje jemné a 
veľmi elegantné spojenie jednotlivých čas-
tí výplne dverí bez viditeľného, a často ru-
šivého, spoja. Týmto spôsobom môžeme 
spájať rozličné odtiene a štruktúry drevo-
dekorov nielen navzájom, ale aj s rôznymi 
druhmi lakovaných lesklých či matných 
skiel alebo zrkadiel.

TIP: 
 FOTOTAPETY - NA STENU PODĽA 

SEBA
Veľmi efektné spojenie vznikne použitím 
rovnakej fototapety na dverách šatníka  
a fragmentu zo vzoru fototapety na stene 
izby, ktorý vám vytvoria na mieru. 

Chcete oživiť svoj interiér alebo od zákla-
du zariadiť celý váš príbytok? Spoločnosť 
KOmANDOR splní všetky vaše požiadav-
ky. Či už riešite formu úložného priestoru 
vstavanými skriňami, prechodové dvere 
alebo nábytok na mieru do spálne, detskej 
izby, obývačky, kuchyne, či len tapety ale-
bo fototapety na stenu, to všetko vyriešite 
pod jednou strechou a na mieru presne 
podľa vašich predstáv a v najširšej ponuke 
materiálov a vzorov.

Reko z materiálov KOMANDOR

Foto: KOMANDOR 
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Ešte krajšie okná

Záclony vytvárajú v miestnosti atmosféru pokoja a domova. Aby ste sa cítili doma ešte lepšie, zá-
clony by ste mali pravidelne prať. Veľké plochy látok sú totiž pre prach magnetom. Na optimálnu 
starostlivosť o ne vytvorila spoločnosť Miele špeciálny program Záclony. Zahŕňa ich automa-
tické studené predpranie bez pracieho prostriedku. Až po jeho skončení sa spustí ďalší program 
s pracím prostriedkom. Ak sú vaše záclony veľmi zaprášené alebo špinavé, zvoľte funkciu Viac 
vody. 

„ABy STE PREDIšLI PRíLIšNéMU POKRČENIU, IBA ICH KRáTKO VyžMÝKAJTE A ZAVESTE,“ hovorí 
Jana Krajčovičová z Miele. Práve z tohto dôvodu sú hladina vody a množstvo otáčok pri žmýkaní 
prispôsobené v programe ich vlastnostiam. „ZáCLONy BEZ NEžELANÝCH ZáHyBOV DOSIAHNETE, 
AK ZNížITE OTáČKy PRI žMÝKANí,“ dopĺňa J. Krajčovičová. Ďalšou možnosťou je tento program 
úplne vypnúť. 

Pomôže vám aj tekutý prací prostriedok z radu CareCollection WoolCare. Vhodný je na jem-
né tkaniny, vlnu a hodváb. Jeho súčasťou je formula na ochranu farieb, špeciálny ošetrujúci 
komplex z pšeničných proteínov a komponenty na ochranu vlákien. Odporúčaná cena Miele  
WoolCare: 16,- eur. Výrobky si môžete zakúpiť v showroome Miele na Plynárenskej 1 v Bratislave 
alebo prostredníctvom e-shopu.

www.miele-shop.sk

Ekologické hodiny Orava BD-501

Pri novinke Orava BD-501 srdce poskočí všetkým ekofanúšikom a ľuďom, ktorí radi šetria našu 
matku Zem aj vlastnú peňaženku. Analógové ručičkové hodiny Orava BD-501 totiž nefungujú 
na baterky či na elektrický prúd zo siete, ale poháňa ich elektrický prúd vyrobený elektrolýzou 
z vody. Stačí, ak do hodín nalejete po značku na nádržke malé množstvo vody priamo z vodo-
vodného kohútika a o presné posúvanie ručičiek na ciferníku sa už postarajú elektródy a voda 
s iontami. V pravidelným intervaloch, závislých od toho, ako dlho sa vo vode vyskytujú ionty na 
proces elektrolýzy, stačí vodu v hodinách vymeniť. Keď sa ionty vo vode „minú“ a hodiny sa zasta-
via, starú vodu vylejeme a nalejeme novú. Odhadovaný čas na jeden cyklus je vzhľadom na rôznu 
kvalitu vody 6 až 10 týždňov pri vode z vodovodu. Ide o jedinečnú technológiu funkcie hodín bez 
použitia nie príliš ekologických alkalických batérií. 

Hovorí sa, že čas sú peniaze. V tomto prípade navyše platí, že čas žiadne peniaze navyše stáť ne-
musí. Hodiny na vodu Orava BD-501 kúpite v značkových predajniach Orava alebo v e-shope 
za 15,90 €.

www.orava.eu

Nová kolekcia Vivaraise v očarujúcich farebných variáciách
 
Nová kolekcia francúzskej značky Vivaraise premení fádny interiér na nepoznanie. Kúpeľňové 
koberce, praktické prikrývky cez postele, dekoratívne vankúšiky a ďalšie textilné doplnky 
prinášajú štýl a osobitosť do každej miestnosti. 

Kolekcia Vivaraise prichádza s atraktívnymi farebnými variáciami, ktoré možno zladiť v 
dokonalej harmónii. Doplnky sú vo farbách púdrovej, staroružovej, šedomodrej, topaz, 
zelenkavej, absint, tyrkys a ďalších. Mimoriadna je predovšetkým ponuka dekoratívnych 
vankúšikov v mnohých farbách, v lesklom, matnom alebo semišovom prevedení. Kolekciu 
Vivaraise predáva lePatio.
 
Obľúbená predajná galéria lePatio prezentuje zákazníkom unikátny koncept životného štýlu - 
od nábytku a svetidiel cez šperky, vône až po exkluzívne interiérové doplnky. 

LePatio nájdete v Prahe na Národnej triede 22 a na Dušní ulici 8.

www.lepatiolifestyle.com

INfOMIX

70



Podlaha dotýkajúca sa hviezd 

Kúpeľňa je miesto, kde si môžete zložiť ruky, uvoľniť sa a nechať svet svetom. Hitom sezóny je 
nová generácia vinylovej podlahy od nemeckého výrobcu Windmöller Flooring. Kolekcia 
DESIGNline Connect STARS Laguna výborne odoláva vlhkosti, čo ju predurčuje vládnuť 
i vo vlhkých priestoroch.  Vzory podlahy, prevažne imitujúce štruktúru kameňa, vnášajú 
do začínajúceho sa roka sviežosť nadčasovej zmeny.  Zo šiestich nových dekorov si prišli na 
svoje svetlé, ale i tmavšie farby s jemnejšou i výraznejšou kresbou. Každý dekor však priznáva 
štruktúrovanú špáru medzi jednotlivými vinylovými dlaždicami, vďaka čomu dodáva podlahe 
autenticitu dlažby. Krytina je vhodná i na podlahové kúrenie. Dielce s rozmermi 600 x 312 x 5 mm
sú vybavené zámkovým spojom, čo umožňuje pokládku plávajúcim spôsobom.

www.kpp.sk 

www.1floor.sk  

Značka Lavmi pripravila 
3 nové kolekcie tapiet 
 
Značka dizajnových tapiet lavmi prichádza 
na trh s tromi novinkami. Kolekcia lavmi As-
toria prináša nadčasové geometrické vzory, 
kolekcia Lavmi Josephine ponúka extrava-
gantnú okázalosť a lavmi Tradition 01 je 
prvou z radu kolekcií, ktoré sa budú venovať 
osobitému a inovatívnemu poňatiu ľudového 
umenia.
 
Dizajnérka Babeta Ondrová, verná svojmu 
rukopisu jednoduchých, silných grafických 
ornamentov, pripravila 3 originálne kolekcie 
dizajnových tapiet, z ktorých každá mieri  
k inému, vždy ale náročnejšiemu publiku.
 
Kolekcia lavmi Astoria obsahuje 10 dizajnov 
minimalistickej geometrie v rafinovane útul-
ných farbách: studených i teplých odtieňoch 
šedej či tlmene fialovej. Kolekcia lavmi 
Astoria je v istom zmysle kolekciou bez kom-
promisu a ocenia ju nároční hľadači vkusnej 
výnimočnosti. 

„PRETOžE SOM DUšOU MINIMALISTKA, MáM Z TEJTO KOLEKCIE OBZVLášť RADOSť,“ hovorí 
Babeta a dodáva: „DIZAJN PRESNE ZODPOVEDá MOJEJ SúČASNEJ PREDSTAVE IDEáLNEHO 
INTERIéRU.“
 
V kolekcii Lavmi Josephine objavíte 12 dizajnových nápadných a zvodných vzorov, ktoré sú 
 osobitou štylizáciou módnych rastlinných motívov. Okázalé až extravagantné ornamenty ko-
lekcie Lavmi Josephine poteší súčasnou farebnosťou: horčicovou, delikátnou modro-šedou a 
jemne zelenou. Dôležitou, vysoko ušľachtilou farbou kolekcie je tlmene strieborná v kombinácii  
s čiernou.
 
Tretia novinka, kolekcia lavmi Tradition 01, je výrazom obdivu k ľudovému umeniu. Kolekcie 
lavmi Tradition budú prinášať jeho osobitú štylizáciu ‒ pohľad na tradíciu optikou budúcnosti, 
odvážne vo farebnostiach, veľkoformátovo a inovačným spôsobom.  www.lavmi.cz

G-FULL – 4 funkcie v jednom 
 
Ak ešte nepoznáte G-FULL – nech sa páči, 
zoznámte sa: WC, bidet, lehátko a úložný 
priestor v jednom keramickom celku. Revoluč-
ný nápad od talianskej spoločnosti HATRIA. 

V minulom roku bol tento výrobok ocenený  
v prestížnej dizajnérskej súťaži Red Dot. 
G-FULL je elegantné spojenie bidetu a wc 
prekryté bielym poklopom, doplnené  
o praktickú zásuvku. Keď sklopíte poklop,  
z wc a bidetu jednoducho vytvoríte lehátko. 
A nikto ani len netuší, že máte v kúpeľni wc či 
bidet. 

Lavica G-FULL  môže byť v dĺžke 120 a 140 cm 
a jej súčasťou je bidetová batéria aj splachova-
cie tlačidlo. Zásuvka efektívne využije priestor 
pod sanitárnym zariadením. Ak máte radi 
drevo – je tu možnosť poklopu aj v drevenom 
prevedení. 

www.polysystem.sk 
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riadu a prípravy jedla, vrátane vyprážania 
na rozpálenom oleji, kedy masť strieka na 
všetky strany, vystavovaný hrubému zne-
čisteniu. Preto by aj zástena mala byť z ma-
teriálu, ktorý vieme bez ťažkostí uviesť 
do stopercentne hygienického stavu. Po 
lamináte a kachličkách, ktoré však svojím 
vzhľadom asociujú skôr kúpeľňu, sa tak 
k slovu dostáva sklo. materiál, na ktorom 
síce vidieť každý odtlačok prsta a mastný 
fľak, ale práve vďaka tomu, že sú viditeľné, 
ich dokážeme pomocou mnohých, na trhu 
dostupných prípravkov na údržbu sklene-
ných plôch bezpečne odstrániť. 

Kaliť či nekaliť?
Spočiatku sa na tieto účely využívalo iba 
obyčajné sklo, ktoré malo spodnú vrstvu 
postriekanú farbou. Bolo to najjednoduch-

SKLO V KUCHyNI EXPANDUJE. 
VôBEC NEMáME NA MySLI 
POHáRE ČI MISKy. SKLO SA 
TOTIž ZAČALO V MODERNÝCH 
KUCHyNIACH VO VEľKOM 
OBJAVOVAť AJ NA PREDNÝCH 
PLOCHáCH DVIEROK KUCHyN-
SKEJ LINKy, NA PRACOVNÝCH 
DOSKáCH ČI ZáSTENáCH. 

v kuchyni

Sklo je materiál, ktorý dodáva kuchy-
ni luxusný vzhľad. A pre jeho vysoko 
hygienické vlastnosti si svoje pevné 

miesto v tejto miestnosti bytu získalo na-
ozaj právom.

Čistota a odolnosť na 
najzaťaženejších plochách 
v kuchyni
Pracovná doska na kuchynskej linke patrí 
bezpochyby k tým najviac zaťažovaným. 
Na nej pripravujeme jedlo, v nej sa na-
chádza aj drez na umývanie špinavého 
riadu. A tak sa od nej prirodzene očaká-
va, že bude trvanlivá, odolná, zaručene 
hygienická a že sa bude dať jednoducho 
udržiavať. Takisto priestor na stene medzi 
hornými a dolnými skrinkami kuchynskej 
linky, nazývaný zástena, býva pri umývaní 
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šie, najlacnejšie, ale aj najmenej bezpečné 
riešenie. Na výrobu sklenených pracov-
ných dosiek alebo sklenených zásten sa 
môže použiť sklo nekalené, pri ktorom 
je výsledný produkt samozrejme lacnej-
ší, alebo kalené sklo či dokonca bezpeč-
nostné kalené sklo, ktoré je čerešničkou 
na torte pri celej tejto funkčnej paráde 
v kuchyni. Pri zástenách však treba počí-
tať s tým, že sa do skla budú musieť – ak 
teda zástrčky a vypínače nepremiestnite 
niekde inde – vŕtať otvory. A práve ne-
kalené sklo je voči týmto zásahom oveľa 
menej odolné. Ak už vŕtať musíme, určite 
sa rozhodnime pre kruhové otvory a zďa-
leka sa vyhnime otvorom v tvare štvorca či 
obdĺžnika. Práve pri nich je trvácnosť skla 
v okamihu vŕtania, ale aj neskôr, najrizi-
kovejšia. Nezvratnými sa takisto stávajú 
malé ťuknutia a poškriabanie, keďže ne-
kalené sklo je menej odolné voči manuál-
nemu poškodeniu. Nereaguje príliš dobre 
ani na kontakt so silikónovým lepidlom, 
ktorým sa však, ak teda zástenu nemáte 
v hliníkovom ráme, lepí priamo na stenu 
medzi skrinkami kuchynskej linky. Navy-

še nekalené sklo odoláva len teplotám do  
80 °C, takže ho neodporúčame umiest-
ňovať priamo k varnej doske. Kalené sklo 
stojí viac, ale rozhodne sa v tomto prípa-
de oplatí zaň priplatiť. má totiž podstatne 
trvácnejšie vlastnosti. Na pracovné dosky 
sa používa kalené sklo s hrúbkou 12 - 15 
mm, na zásteny sklo s hrúbkou 6 mm. 
Najkvalitnejším a najbezpečnejším je bez-
pečnostné kalené sklo, pri ktorom sa na 
spodnú stranu skla nanesie keramická sie-
ťotlač a následne sa sklo zakalí pri teplote 
650 °C. Vernosť fotke, na ktorej môže byť 
čokoľvek – od imitácie dreviny, cez fareb-
né obrazce či detailnú fotku letnej lúky až 
po portrét ležiacej marilyn monroe – je 
stopercentná. Keďže ide o keramickú sie-
ťotlač, plocha je odolná voči UV žiareniu 
a farby si zachovajú svoju sviežosť a sý-
tosť aj po mnohých rokoch. Bezpečnostné 
sklo má v porovnaní s klasickým sklom až 
5-krát väčšiu odolnosť voči teplu a nárazu. 
A keby sa aj rozbilo, rozbije sa na drobné 
kúsky, na ktorých sa zaručene neporežete. 

Sklo na mnoho spôsobov: 
jednoduchosť aj presvedčivé 
chameleóny
Klasikou bolo v minulosti biele sklo alebo 
sklo nepriehľadné vo svojej prirodzenej 
farbe. Ľudia sú však tvory vynachádzavé 
a milujúce farebnosť, a tak aj tu pri jednej 
farbe neostali nadlho. Keďže existuje RAL 
vzorkovník s dych vyrážajúcim množstvo 
farieb, každý si iste pre seba nájde vhodné 
farebné prevedenie. V súčasnosti navyše 

v kuchyni

práve vďaka technológiám môžu pod ru-
kami skúsených sklenárov vznikať hotové 
sklenené zázraky. „Zásteny aj kuchynské 
pracovné dosky môžu mať mnoho podôb,“ 
hovorí milan Gabčo zo Spoločnosti Kováč. 
„Ak sa tak zákazníci rozhodnú, sklenené 
zásteny či pracovné dosky dokážu verne 
imitovať aj naturálny materiál – dreviny aj 
prírodný kameň. Štruktúra materiálu je na 
prvý pohľad na nerozoznanie, pri skle sú 
však zaručené oveľa hygienickejšie vlast-
nosti pracovných povrchov ako pri klasike 
z prírody.“ Rôzna farebnosť skla sa dosahu-
je emailom – farbou, ktorá sa nanesie na 
spodnú stranu skla a zapečie sa pri kale-
ní. Ak sa vám nepáči celá plocha v jednej 
farbe, skúsení sklenári s kvalitnými tech-
nológiami vám na objednávku vytvoria aj 
rôzne farebné obrazce – medzi dve sklene-
né platne sa totiž dá laminovať aj textília 
či digitálna tlač. No a pri bezpečnostnom 
skle, keď sa do skla na spodnej strane za-
peká keramická sieťotlač, fantázia naozaj 
nepozná obmedzenia. 

Elegancia a známka dobrého 
vkusu
Sklo je, bolo a bude vždy tak trochu luxus-
ným materiálom. V jeho jednoduchosti 
je skrytá krása, ktorá posledné dva roky 
nedá spávať ani renomovaným dizajné-
rom kuchýň. Sklo na kuchynskej linke 
vyzerá elegantne. Ak v kuchyni uvažuje-
te o deliacej priečke, aj tu je použitie skla 
známkou dobrého vkusu. A ak chcete mať 
kuchyňu od obývačky aj oddelenú, aj ne-
oddelenú, šalamúnskym a vysoko estetic-
kým riešením sú presklené posuvné dvere, 
ktoré otvárate alebo zatvárate podľa toho, 
nakoľko si prajete mať v jednej či druhej 
miestnosti súkromie. „Snažíme sa ukázať, 
že sklo nie je chladný materiál, práve na-
opak, že vnáša aj do tak funkčnej miest-
nosti, akou je kuchyňa, emócie a noblesu. 
Našimi výrobkami by sme chceli prispie-
vať k tomu, aby boli aj slovenské domác-
nosti navrhované originálne a s citom pre 
krásu,“ hovorí milan Gabčo, obchodný zá-
stupca Spoločnosti Kováč.

Simona Klérková v spolupráci 

so Spoločnosťou Kováč

Foto: Spoločnosť Kováč

www.spolkovac.sk
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EGO-N® PREDSTAVUJE IDEáLNE RIEšENIE MODERNEJ ELEKTRICKEJ INšTALáCIE PREDOVšETKÝM 
PRE NOVOSTAVBy A REKONšTRUKCIE RODINNÝCH DOMOV ALEBO ByTOV, PRE REšTAURáCIE, 
KONfERENČNé PRIESTORy A PODOBNE. 

Dostupná inteligencia
Centralizovaný systém Ego-n® sa uplat-
ní pri centrálnom i lokálnom ovládaní 
osvetlenia, okenných žalúzií, elektrických 
spotrebičov, vykurovania, termostatických 
hlavíc, klimatizácie a ďalších funkcií, kto-
ré by boli ťažko realizovateľné bežnými 
spôsobmi elektroinštalácie. Riadiaca jed-
notka umožňuje vzájomné prepojenie až 
512 prvkov prostredníctvom štvorvodi-
čovej zbernice. Senzory/snímače (spínače, 
pohybové snímače, termostaty atď.) sa 
vyrábajú v dizajnových radoch Element®, 
Time®, Time® Arbo a Neo®. Do systému 

je možné zakomponovať aj bezdrôtové 
rádiové vysielače z ponuky ABB v týchto 
dizajnoch. Akčné členy a ďalšie prvky sú  
v štandardnom modulovom vyhotovení 
na DIN lištu rozvádzača. 

Ovládač vie všetko
Zapne, vypne, spustí, vytiahne, signali-
zuje, načasuje, zapíska, ukáže – to všetko 
dokáže multifunkčný šestnásťkanálový 
komfortný ovládač. Tento tlačidlový prí-
stroj s veľkým LCD displejom využijete pri 
ovládaní niekoľkých spotrebičov z jedného 
miesta – v obývacej izbe, kuchyni, vo vstu-
poch do domov, zasadacích miestnostiach, 
kanceláriách. Naprogramované výstupy 
môžu byť riadené ručne alebo automa-
ticky jedným zo štyroch časových progra-
mov. K dispozícii je tiež 16 rôznych hlásení  
o stave prvkov zbernice, ktoré môžu byť 
doplnené výstrahou.

Dokonalejší softvér
Základné funkcie prvkov systému Ego-n® 
na úrovni Basic sa nastavujú tlačidlami na 
snímačoch a moduloch akčných členov. 
Pokročilé funkcie na úrovni Plus nasta-
vujú projektanti a oživujú elektromonté-
ri pomocou softvéru Ego-n® Asistent 2. 
Nová verzia softvéru ponúka inovácie, 

ktoré prácu s programom on-line i off-line 
ďalej zefektívňujú. Softvér umožňuje ex-
portovať zoznam inštalovaných prístrojov  
s popisom, registračnými číslami a umiest-
nením a tiež zoznam jednotlivých väzieb 
podľa výstupov v inštalácii ako súčasť do-
kumentácie elektroinštalácie stavby. Práca 
s programom Ego-n® Asistent 2 je jedno-
duchá a intuitívna, softvér je k dispozícii 
zadarmo na webe ABB.

To najlepšie na koniec
Systém Ego-n® obohacuje ponuku ABB 
v oblasti inteligentného riadenia budov. 
Jednoduché ovládanie, potenciál úspor 
energie a cenová dostupnosť – proste ide-
álne riešenie moderných domácností. In-
teligentná elektroinštalácia už nie je len 
pre milionárov.

ABB, s.r.o.

Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava

Tel.: 02-594 18 701, 801

E-mail: informacie.lv@sk.abb.com

www.abb.sk/vypinace

Ego-n® – domová elektroinštalácia od ABB
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KEĎ SA PRI ZARIAĎOVANí KUCHyNE DOSTANEME K TOMU 
BODU, žE SI VyBERáME ODSáVAČ PáR, JE DôLEžITé VEDIEť, 
NA ČO SA MáME ZAMERAť PRI ROZHODOVANí. BEžNÝM fAK-
TOROM PRI VÝBERE ODSáVAČA JE , ČI SA NáM PáČI A ČI SA 
ZMESTí DO PRIESTORU, KTORÝ JE PRE TENTO úČEL VyHRADENÝ 
PRIAMO NAD VARNOU ZóNOU. 

plochou. Dostupné sú aj odsávače, ktoré sa 
umiestňujú na strop. Tieto sa najčastejšie 
využívajú v priestoroch, kde je prepojená 
kuchyňa s obývačkou. Taktiež ich riadime  
pomocou ovládača.

Druhy odsávačov podľa spôsobu 
prevádzky
Existujú dva druhy odsávania kuchyn-
ských pár. Jeden spôsob je na odťah a 
druhý na recirkuláciu.  Odsávače by mali 
byť primárne prevádzkované na odťah, 
kedy  majú väčšiu účinnosť a spĺňajú pred-
poklad pre dobré odvetranie kuchyne. 
Odsávače prevádzkované v recirkulačnom 
režime sa inštalujú vtedy, keď nemôžeme 
primerane namontovať odsávacie potrubie 
kvôli technickým a stavebným prekážkam, 

Odsávač pár má však aj ďalšie vlast-
nosti, ktoré sú veľmi dôležité pre 
jeho správne využitie. Ponúkame 

vám niekoľko rád na tému „Čo je dôležité 
vedieť o digestoroch“. Pri výbere odsávača 
pár je dôležité vedieť aj to, na čo sa máme 
zamerať pri rozhodovaní. 

Výber odsávača a jeho 
umiestnenie
Zákazník má väčšinou možnosť voľby 
medzi nástenným odsávačom, ostrovným 
odsávačom alebo odsávačom, ktorý sa 
umiestni do skrinky tak, aby ho nebolo vi-
dieť. Na trhu sú aj  odsávače výsuvné, kto-
ré sú umiestnené v kuchynskej linke a po-
mocou ovládača sa vysunú smerom nahor 
do požadovanej  výšky v oblasti za varnou 

DIGESTOR – 
funkčnosť a estetika

Anthea    

Anthea pink     

Prestige     

Regatta
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treba si všímať aj parametre, ktoré nie sú 
voľným okom viditeľné. Hlučnosť sa uvá-
dza v decibeloch a vždy platí, že nižšia 
hlučnosť pri rovnakom sacom výkone je 
lepšia a svedčí o vyššej kvalite výrobku.

Viac o tejto problematike nájdete na strán-
kach www.kuchynskedigestory.sk, kde náj- 
dete aj podrobné informácie o všetkých 
motoroch, ktoré sa používajú do digesto-
rov značky FRECAN, AIRONE a FALmEC. 
Tieto poznatky sa však dajú využiť pri vý-
bere odsávačov akýchkoľvek značiek. Na 
týchto stránkach nájdete aj poradenstvo 
a odpoveď na všetky vaše otázky súvisiace 
s danou problematikou.

Reko v spolupráci so spoločnosťou Emex

Foto: Emex

čo sa stáva hlavne preto, lebo sme pri sta-
vebných prácach na tento fakt pozabudli. 
V tomto prípade sa vzduch nasatý nad var-
nou zónou vracia prefiltrovaný späť do ku-
chyne. Pre tento režim prevádzky využíva-
me uhlíkové filtre, ktoré zachytávajú pachy 
z varenia a ktoré treba vymieňať v troj- až 
päťmesačnom cykle, podľa intenzity vare-
nia. Spoločnosť EmEx o.z. prináša na trh 
odsávače od výrobcov FRECAN, AIRONE, 
FALmEC, kde každý model je možné vyu-
žiť aj na odťah aj na recirkuláciu. 

Inštalácia odsávacieho potrubia
Pre každý odsávač je predpísaný prierez 
odsávacieho potrubia, ktorý zodpovedá 
saciemu výkonu jeho motora udávanému 
v m3/hod. V prípade, že potrubie má men-

ší prierez ako je predpísané, má to za ná-
sledok zníženie účinnosti a zvýšenie hluč-
nosti pri odsávaní. Potrubie musí byť ve-
dené čo najkratšou cestou k výstupnému 
otvoru vo vonkajšej stene alebo v streche, 
s čo najmenším počtom kolien a ohybov. 
Každé koleno, ohyb i samotné potrubie 
znižujú účinnosť odsávania.

Nezabudnime na hlučnosť
Tento parameter častokrát podceňujeme!  
Potom sme frustrovaní pri varení zo zvu-
kov, ktoré nám znepríjemňujú inak prí-
jemnú činnosť, teda varenie či už pre seba, 
alebo svoju rodinu. Je to celková kvalita 
odsávača, použité materiály, spôsob spo-
jenia jednotlivých častí, ale predovšetkým 
kvalitný motor. Keď pozeráme na digestor, 

Parsifal     

fortune     Nadira  

Andromeda  

77





W W W . C A S T E L B S . S K

Na Zigmund šachtu 22, 969 01 Banská Štiavnica, tel.: 0905 850 935, castelbs@castelbs.sk

SPOLOČNOSŤ CASTEL SA ZAOBERÁ VÝROBOU 
KUCHYNSKÝCH LINIEK UŽ OD ROKU 1997. CASTEL 

JE SYNONYMOM STABILITY, KREATÍVNYCH MYŠLIENOK 
A KVALITY REALIZÁCIE. NAŠÍM HESLOM JE KVALITNÝ 

VÝROBOK SPOKOJNÝ ZÁKAZNÍK.

EKONOMICKÉ AJ NADŠTANDARDNÉ KUCHYNE

Trendové ozvučenie v elektroinštalácii Audioworld sa pripája k svetovému fenoménu 
iPod® a iPhone®. V ponuke je aj základná dokovacia stanica s názvom Busch-iDock®, 
ktorá sprostredkuje spojenie a prenos signálu z prehrávača alebo telefónu Apple do 
systému Audioworld. Prístroj je konštruovaný predovšetkým na pripojenie 
so zosilňovačom s tunerom FM, napájanie je priamo zo siete 230 V. Odložte svoj 
prehrávač do doku, stlačte play a hudba zaplní priestor. www.abb.sk/vypinace 

Prečo mať slúchadlá, 
keď hudba môže znieť 
v každej miestnosti 
vášho bytu...?

ABB, s.r.o.
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Tel.: 02-594 18 701, 801 
E-mail: informacie.lv@sk.abb.com

Jasné!



Papier ako umenie

AKO šTUDENTKA VÝTVARNEJ VÝCHOVy NA fAKULTE HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITy MATEJA 
BELA V BANSKEJ BySTRICI MALA MOžNOSť ZúČASTNIť SA SyMPóZIí PAPIERA V ČECHáCH AJ 

NA SLOVENSKU. VIDELA RôZNE PRíSTUPy K TOMUTO MéDIU. POSTUPNE AJ SAMA OBJAVOVALA 
JEHO MOžNOSTI A TECHNOLóGIE, ČO JU NATOľKO OVPLyVNILO, žE SA PAPIER ZAČAL 

KONCEPČNE VySKyTOVAť V JEJ TVORBE.
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mgr. art. Katarína Balážová (1978) 
sa po skončení výtvarnej výcho-
vy rozhodla pokračovať v štúdi-

ách a venovať sa papieru a autorskej knihe 
profesionálnejšie a to v ojedinelom ateliéri 
Papír a kniha na Fakulte výtvarných umě-
ní Vysokého učení technického v Brne u 
Doc. Jiřího Hyneka Kocmana. Tam pod-
ľa jej slov „pochopila médium papier ako 
svojbytný materiál a taktiež jeho úlohu 
v knihe“. V súčasnosti postgraduálne štu-
duje na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave pod vedením prof. Dušana 
Kállaya. 

V doterajšej práci Kataríny Balážovej pre-
vláda tvorba autorských kníh. Ich výcho-
diskom sú častokrát nájdené knihy, ktoré 
autorka oživuje, pretvára a znovu interpre-
tuje, posúva do nového významu a formy 
v duchu konceptuálneho umenia. Okrem 
toho sa venuje tvorbe objektov a inštalácií 
z papiera. Zúčastnila sa tiež viacerých do-
mácich i zahraničných výstav.

Výstavou „Pohľady“, ktorá bola prvou sa-
mostatnou prezentáciou autorky, reagova-
la na priestor galérie, v ktorej vystavova-
la – osobitosť vily Dominika Skuteckého  
a osudy jej obyvateľov. „mapovaním a oži-
vovaním pamäte miesta autorka reaguje 
na osudy obyvateľov Vily Dominika Sku-
teckého spojené s tragickými udalosťami 
v živote Karoly Skuteckej a Ferdinanda 
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Karvaša, ktoré sa odohrali v období 2. 
svetovej vojny, počas holokaustu. Cestou 
k oživeniu pamäte sú zobrazenia pohľadov 
z okien vily, ktoré autorka zaznamená-
va fotoaparátom a technikou alchymáže 
pretláča na „hodvábny papier“. V proce-
se inštalovania výsledných čiernobielych 
grafík zneisťuje a aktivuje pamäť diváka 
zamieňaním pohľadov v oknách miest-
ností. Okno je tak fixované jediným ex-
teriérovým pohľadom, naviac nereálnym 
a bezfarebným. Svoju pôvodnú architek-
tonickú funkciu prinášať do vnútra miest-
nosti svetlo, zvuky, vône a komunikovať 
s vonkajším prostredím stráca. Podobne 
ako Karola Skutecká a Ferdinand Karvaš, 
pôvodní obyvatelia vily, ktorí počas holo-
kaustu postupne strácali všetky občianske 
práva a napokon aj vlastné životy,“ pribli-
žuje Zuzana majlingová, kurátorka vý-02

03

01  Rekonštrukcia udalosti 
Kolekcia štyroch autorských kníh – leporel, 
ktoré sú prostriedkom na realizáciu autorkinej 
vlastnej interpretácie fiktívnych situácií, ktoré 
sa buď odohrali, alebo nie.
2006

02 Horizontála/Vertikála 
Zima ako ročné obdobie predstavuje autorský 
papier v podobe šálu, uháčkovaný z papiero-
vých prúžkov s vertikálnym vzorom a zima ako 
chlad ‒ šál s horizontálnym vzorom.

03 Penové kaligrafie
fotografie procesuálnej kresby v podobe mor-
skej peny na Guidel plage v Bretónsku
2006
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stavy. Symbolickou poctou a spomienkou 
autorky na obete holokaustu je aj odpre-
zentovaná inštalácia z papiera a autorská 
kniha, ktorá pracuje s pôdorysmi koncen-
tračných táborov.     

Katarína Balážová vo svojich dielach často 
používa ako základ fotografiu či už autor-
skú, alebo prevzatú, vždy však „úplne ba-
nálnu“. „Nejde o umeleckú fotografiu, pre 
mňa je to len záznam reality, ktorý ďalej 
posúvam cez xeroxy, počítačovú grafiku,“ 
vysvetľuje. Ďalej pracuje samozrejme s pa-
pierom, na ktorom je grafika potlačená 
– strháva jednotlivé vrstvy, vyrezáva do 
papiera, následne odtláča. Výber papiera je 
pre ňu vždy dôležitý. „Všeobecne ma viac 
oslovujú alternatívne prístupy ku grafike 
ako klasické grafické techniky,“ priznáva 
autorka, z tých klasických momentálne 
preferuje tlač z výšky. Proces jej tvorby ako 
sama hovorí sa u nej nedá presne špecifi-
kovať. „Je to hľadanie, experimenty, ne-
mám presný harmonogram, čo je niekedy 
na škodu. Iné je, keď prejdem procesom 
hľadania a už som presvedčená o zámere, 
naplno sa mu venujem do konca.“

04

05

04 Morské riasy
Spojením textu a obrazu vytvorila autorka hádanku – za abstrakt-
nou čiernou siluetou obrazu sa skrývajú morské riasy, pod textom 
prívlastky morských rias, ich charakteristika. Na jednotlivých listoch sa 
postupne pojmy konkretizujú bližšie k pomenovaniu morské riasy.
2005

05 ULICE 
Leporelo vzniklo ako grafická redukcia fotografií štyroch brnianskych 
ulíc (Dykovej, Potácelovej, škroupovej a Bělohorskej) na horizontálne 
línie ich striech, ktoré sú pre tieto ulice charakteristické.
2004



SÚKROMNÁ STREDNÁ  
UMELECKÁ ŠKOLA  
Škultétyho 1, 949 11 Nitra 
www.ssunitra.sk

Štvorročné štúdium určené pre absolven-
tov základných škôl. 
Spôsob ukončenia:  Maturitná skúška. 
Študijné odbory:  grafický dizajn  

 fotografický dizajn  propagačné výtvar-
níctvo  úžitková maľba  tvorba hračiek 
a dekoratívnych predmetov  scénická 
a kostýmová tvorba  scénická dekoračná 
tvorba a reprodukčná maľba  
Podmienky prijatia: Talentové skúšky.

Ponúkame: stravovanie v priestoroch školy 
 internát  vodičský preukaz  tanečný 

kurz  sociálne štipendium, zľava alebo 
odpustenie školného  možnosť podieľať sa 
na organizovaní života v škole  motivova-
ných a kvalifikovaných pedagógov

Trojročné pomaturitné vyššie odborné 
štúdium určené pre absolventov stredných 
škôl.
Spôsob ukončenia: Absolventská skúška 
a priznanie titulu DiS  
(Diplomovaný špecialista).
Študijné odbory:  grafika vizuálnych 
komunikácií

Princípy školy: tvorivé a priateľské prostre-
die  každý žiak je považovaný za plnohod-
notnú osobnosť  

 k práci pristupujeme zodpovedne a pocti-
vo  škola je priestor, ktorý môžeme využiť 
na čo najlepšiu prípravu na život  

 učíme sa praktické a potrebné veci

Kontakt: Tel./Fax: 037/ 6422903 
Mobil: 0910 124 003   
E-mail:info@ssusnitra  
www.ssusnitra.sk

Čítajte nás aj v elektronickej podobe na:

www.domabyvanie.eu

Vo svojich autorských knihách sa pokúša 
o zachytenie atmosféry sériou zobrazení 
minimálneho pohybu na maximálnom 
počte obrazov – strán, rozfázovanie mo-
mentu formou komixových „okienok“ 
(magnetické kaligrafie, Penové kaligrafie). 
Text by však podľa jej slov nemal mať len 
doplňujúcu funkciu, „jeho obsah by mal 
zachytiť a posúvať stoickú atmosféru zo-
brazenej skutočnosti či naopak momentu“ 
(Rekonštrukcia udalosti). Venuje sa ale 
tiež štruktúram bez textu (Recyklácia sui 
generis, Vertikála/Horizontála, Kódy).

Doteraz sa autorka venovala len koncep-
tuálnemu umeniu či už v autorských kni-
hách, alebo v papierovom umení. Aktu-
álne sa plánuje viac zamerať na detského 
čitateľa autorských kníh. „momentálne sa 
v rámci dizertačnej práce zameriavam na 
predškoláka alebo na školáka v 1. ročníku 
ZŠ. Pracujem na autorských knižkách za-
meraných na prípravné cviky v písaní. Skôr 
ako začnú deti písať, pohrajú sa v knižkách 
s oblúčikmi a háčikmi pomocou papierové-
ho špagátu. Popri tom som vytvorila aj au-
torské špagátové písmo,“ dodáva autorka.

Detským čitateľom by sa chcela venovať 
i do budúcna. „Oslovuje ma kategória 
najmenších (dojčiat a batoliat), tzv. čita-
teľov obrazov a tvarov, keďže mám doma 
takého 9-mesačného čitateľa a na našom 
trhu chýba takýto knižný titul,“ vysvetľuje. 
Taktiež by sa chcela viac venovať kníhvia-
začstvu, zdokonaliť sa v remesle, naučiť sa 
nové väzby a využiť ich v ďalších autor-
ských knihách.

Ing. Lenka Andelová

Foto: archív Kataríny Balážovej
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Všetko v poriadku,
pripravte sa na jarné upratovanie

Ak sa chcete zbaviť neporiadku 
a usporiadať si veci, postupujte 
podľa týchto jednoduchých kro-

kov. Najskôr si veci roztrieďte a rozhod-
nite, čo z nich naozaj potrebujete. Potom 
si doma určite miesto alebo viacero miest, 
kde by ste všetko mohli uložiť. Následne 
si spravte inventúru v týchto veciach, aby 
ste vedeli, koľko priestoru si vyžadujú.  
A napokon si zvoľte druh úložného ná-
bytku, ktorý by vám najviac vyhovoval. 
Pamätajte, že to vôbec nemusí stáť veľa. 
K dispozícii je mnoho úložných možností 
za prijateľnú cenu. Úložné zostavy bývajú 
doma často umiestnené v garáži či pivni-
ci, a preto sú menej na očiach. Ale aj vo 
frekventovanejších priestoroch si môžete 

 Policový diel HYllIS je vyrobený z galva-

nizovanej ocele a každá jeho polica unesie 

25 kg, takže je dostatočne stabilný aj na 

množstvo vašich kníh či iných obľúbených 

predmetov.

 Misa HUlTET môže slúžiť aj na odkladanie 

šperkov.

ZIMA SA SKONČILA. JE TU 
JAR A S ňOU ČAS NA JARNé 
UPRATOVANIE. AK STE SA 
ROZHODLI, žE TENTO ROK 
BUDETE MAť VO VšETKOM 
PORIADOK, MáME PRE VáS 
ZOPáR TIPOV A NáPADOV.
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Ukryte svoje poklady
Ak si nemôžete dovoliť luxus garáže alebo 
komory, musíte sa skutočne posnažiť, aby 
ste našli dostatok miesta na odkladanie 
vecí, ktoré nepotrebujete každý deň. Už 
ste sa pozreli pod posteľ? mohlo by to byť 
ideálne miesto na odkladanie vecí. Použite 
úložný diel SKUBB na deky, staré obleče-
nie alebo sezónne veci. A ak ho práve ne-
budete používať, môžete ho zložiť tak, že 
vám nezaberie takmer žiadne miesto. 

Vo väčšine domácnosti je takmer nemož-
né vytvoriť v predsieni poriadne miesto 
na všetky topánky, ktoré po príchode do-
mov musíte neustále preskakovať. Chod-

by a predsiene sú zvyčajne nesmierne 
malé a úzke. Ak máte rovnaký problém, 
máme pre vás jednu radu: vyskúšajte set 
troch skriniek na topánky TRONES, kto-
ré možno zavesiť na stenu. Ak použije-
te viac kusov, môžete pokryť celú stenu 
– získate tak lacné a zaujímavé riešenie. 
Ak potrebujete miesto na uloženie vecí, 
no zároveň sa chcete popýšiť svojimi 
spomienkami z ciest, darčekmi od pria-
teľov či vzácnymi umeleckými kúskami, 
môže byť pre vás vhodným riešením po-
licový diel ExPEDIT. Poskytne vám ne-
konečné možnosti presne podľa vašich 
predstáv. Doplniť ho môžete množstvom 
úložných škatúľ či systémom zásuviek.  
A navyše ho môžete použiť aj na predele-
nie miestnosti! Tento policový diel je jed-
noducho úžasný! Ešte ste nenašli vhodné 
škatule na všetky svoje veci? Nezabudnite, 
že škatule zo série PRÄNT môžete ľubo-
voľne nafarbiť, aby pekne ladili s vašim 
nábytkom. Sú vyrobené z dreva bez po-

  Praktický úložný diel SKUBB 

sa vyrába v čiernom aj bielom

prevedení. Výborne poslúži na odkladanie  

starších vecí a sezónneho oblečenia.

 Ak potrebujete miesto na uloženie 

vecí, no zároveň sa chcete popýšiť svojimi 

spomienkami z ciest, darčekmi od priateľov 

či vzácnymi umeleckými kúskami, môže 

byť pre vás vhodným riešením policový diel 

EXPEDIT.

  Praktické škatule PRÄNT s vrchnákom - 

dopĺňajú policový diel EXPEDIT. Je možné 

ich ľubovoľne nafarbiť, aby ladili s nábyt-

kom. 

vytvoriť úhľadnú a usporiadanú kombi-
náciu. Stačí využiť škatule a koše zladené 
s celkovým štýlom miestnosti, v ktorých 
bude všetko pekne ukryté. Alebo pridajte 
k zostave záves. Čokoľvek však spravíte, 
vždy si ponechajte najviac používané veci 
na ľahko prístupnom mieste.
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vrchovej úpravy, a tak vám určite nebude 
dlho trvať, kým im dodáte pekný osobitý 
vzhľad. 

Urobte to inak! 
Skúste použiť nádobu na oplachovanie 
BOHOLmEN na odkladanie. Je dosta-
točne pevná, aby zvládla aj ťažké ča-
sopisy. možno vyzerá trochu inak, ale  
o to predsa ide! máme aj iné skvelé tipy: 
misa HULTET vám pomôže s uklada-
ním šperkov a kôš na bielizeň FLÄTA zas  
s dekami pre hostí.

Usporiadané a na očiach
Ak potrebujete uložiť veci v obývacej izbe 
alebo spálni, využite možnosti, ktoré sú 
atraktívne, funkčné a za prijateľnú cenu. 
Policový diel HYLLIS z galvanizovanej oce-
le pôsobí industriálne, pričom si zachováva 

 Set troch skriniek na topánky 

TRONES možno zavesiť na stenu. 

Pri použití viacerých kusov môžete 

pokryť celú stenu a získať zaujíma-

vé dizajnové riešenie. 

  Nádobu na oplachovanie BOHOlMEN je 

možné použiť aj na odkladanie - napríklad 

časopisov.  

 Kôš na prádlo FlÄTA sa dá použiť tiež na 

odkladanie diek pre hostí. 

 Do knižnice BIllY pohodlne umiestnite aj 

staré gramofónové platne alebo objemnejšie 

predmety. 
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istú jemnosť. Knižnica BILLY je teraz v ponuke  
v rovnakých klasických farbách aj v hlbšej ver-
zii, aby sa do nej lepšie zmestili veľkoformá-
tové knihy či gramofónové platne. Naše koše  
a škatule majú mnoho podôb, materiálov a fa-
rieb, a tak ich môžete zladiť s vaším celkovým 
štýlom.

Kde bývajú hračky?
Ak sa vám podarí zorganizovať deti, budete 
mať poriadok v celej domácnosti. Vyberte pes-
tré úložné možnosti, s ktorými bude odkla-
danie hračiek zábavou. Škatule TROFAST sú  
z pevného plastu, dajú sa úplne vybrať z rámu, 
a tak ich možno preniesť na miesto diania. 
Séria KUSINER je mäkká, vyrobená najmä zo 
sieťkového materiálu a z polyesteru. S takými-
to možnosťami je každé upratovanie hračka!

Reko

Foto: IKEA

 škatule TROFAST sú z pevného plastu, dajú sa úplne vybrať z rámu, a tak ich možno preniesť 

na miesto diania.

   Séria KUSINER je mäkká, vyrobená 

najmä zo sieťkového materiálu a z polyeste-

ru. Obsahuje škatule, koše aj závesné diely 

s košmi. S takýmito možnosťami je každé 

upratovanie hračka!
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Prísť domov z práce, vyložiť si nohy a chvíľu nič 
nerobiť. Taká je naša častá predstava o oddychu 
počas hektických dní. Unavené telo a duša si však 
pýta svoje, a preto by sme sa aspoň občas mali oddať 
skutočnému odpočinku. Aby sme načerpali nové sily, 
je potrebné zabudnúť na čas aj starosti a dopriať si 
možno trochu nezvyčajný relax, ktorý nie je súčasťou 
všedných dní. Regeneráciu môže poskytnúť kúpeľ 
a rozmaznávanie tela, energiu doplní posedenie 
v zeleni záhrady, nové zážitky prinesie cesta za 
dobrodružstvom. Chce to len odvahu povedať „nie“ 
povinnostiam a preorientovať svoju snahu na príjemné 
zážitky. My vám ponúkame malý návod, ako na to.



To, že sa kúpeľňa zväčšuje a vstupujú 
do nej nové prvky, ako kúpeľňový 
nábytok, má svoje logické opodstat-

nenie. Na hygienu a starostlivosť o telo 
potrebujeme totiž priestor a neraz aj mno-
ho pomocníkov. Do kúpeľne tak vstupuje 
nábytok – nástenné police, skrinky pod 
umývadlá, pohyblivé kontajnery s úlož-
ným priestorom. Veď prečo by sme mali 
mať napríklad uteráky či župan po spr-
chovaní uložené v spálňovej skrini, keď je 
to nepraktické. Preto aj veľkí výrobcovia 
kúpeľní a kúpeľňového príslušenstva pri-
chádzajú s konceptami, ktoré tento trend 
zohľadňujú a prinášajú ešte niečo navyše. 
Ak do kúpeľne má vstúpiť nábytok – tak 
prečo skromne a bez pompy? Nech vstúpi 
okázalo, veľkolepo a podľa možnosti ruka 
v ruke s módou.

KúPEľňA Už NIE JE VIAC 
POPOLUšKOU ByTU. ZAČíNA 
SA ROZRASTAť, ČORAZ 
VIAC JU VyUžíVAME NA 
RELAX A STáVA SA V ByTE 
CHRáMOM, KDE DOCHáDZA 
K NAšEJ VONKAJšEJ A ČASTO 
AJ VNúTORNEJ PREMENE. 

Módne 
ikony 

vstupujú do
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„ak do kúpeľNe má vstúpIť Nábytok – tak prečo skromNe 
a bez pompy? Nech vstúpI okázalo, veľkolepo a podľa 
možNostI ruka v ruke s módou.“

– módna značka Esprit a značka armatúr 
Kludi, je podlaha tvorená súmerne nauk-
ladanými okruhliakmi, ktorých povrch je 
zavoskovaný. Okrem toho, že podlaha vy-
zerá už na prvý pohľad pre oko lákavo, plní 
aj masážnu funkciu pre nohy. Ak aj kúpeľ-
ňa je v bielej farbe (ako v tomto prípade) 
luxus a eleganciu vytvára použitie vysoko 
kvalitných materiálov a kombinácia mat-
ných a vysoko lesklých povrchov na kúpeľ-
ňovom nábytku. Svetlo a život do kúpeľne 
vnášajú veľkoryso dimenzované okná, 
z ktorých možno pozorovať okolie. Ak je 
kúpeľňa dostatočne veľká, ostáva v nej 
priestor aj na dekoračné predmety – vy-
soké čierne vázy či suveníry z ciest. Aj tie 
dodávajú tomuto miestu punc dôležitosti 
a vkladajú doň pozitívnu energiu, ktorá sa 
potom pri očiste a relaxe prenáša aj na člo-
veka. Značky Esprit či Joop! pod taktov-
kou Kludi, experta na výrobu kúpeľňových 
armatúr, vytvorili koncepty kúpeľní, kde 
toto všetko rozhodne nechýba.

Pre dámy je veľmi milou správou to, že 
priestor, ktorý ušetria tým, že pračku 
vložia do kuchynskej linky, môžu smelo 
použiť na beauty prvky, ktoré do kúpeľne 
– ako predvádzacieho móla – bezpochy-
by patria. Nad kolieskovým kontajnerom 

s množstvom poličiek a šuplíkov na tajné 
ženské zbrane nejedno ženské srdce zaple-
sá. Dizajnéri kúpeľne ho vytvorili tak, aby 
rovnako dobre vyznel voľne umiestnený 
v priestore, ako pod umývadlom v rámci 
očistného boxu, kde zapadne ako posled-
né puzzle v skladačke. Akcentovanie de-
tailov pre vytvorenie dokonalej harmónie 
je samozrejmosťou. Nad umývadlom tak 
okrem veľkého zrkadla nesmie chýbať vý-
klopné kozmetické zrkadlo s LED osviete-
ním a 3-násobným zväčšením, keď chce 
pani domu vyjsť ráno do sveta s dokona-
lým mejkapom. Nad vaňou majú svoje 
čestné miesto držiaky na vonné sviečky 
pre dokonalý relax vo vani. Držiaky na ute-
ráky, stojan na zubné kefky a či držiak na 
toaletný papier ladia a vďaka nim kúpeľňa 
naozaj zažiari. 

Kúpeľňa tak už nemusí byť Popoluškou, 
ale naopak, korunnou princeznou vášho 
bytu.

Simona Klérková v spolupráci so značkou Kludi

Foto: Kludi

 

Priestor kúpeľne sa tak mení na predvá-
dzacie mólo. Ešte aj v čase očisty sme tak 
obklopení vecami, z ktorých dýcha krá-
sa. móda sa už neprejavuje v kúpeľni len 
v podobe dámskych flakónov na parfum 
či odložených pestrofarebných lakov. Kto 
si myslí, že kúpeľňa musí byť len nudná 
a bez espritu, je na omyle. Steny ožívajú 
farbami typickými pre svet dámskej koz-
metiky (napr. kúpeľňa Purple Passion, kde 
steny svietia ružovou či Gold Diva, kde 
priestor kúpeľne ožíva v zlatej). Funkčné 
prvky kúpeľne ako vaňa, umývadlo, toale-
ta či bidet zdobia bordúry, ktoré spoločne 
vytvárajú a podčiarkujú ráz jednotlivých 
kúpeľňových štýlov. Dlažba už nemusí 
byť len kachličková. Napríklad v kúpeľni 
Esprit home bath concept – White Selec-
tion, autorom ktorej sú dve veľké značky 
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Rekonštrukcia kúpeľne patrí spome-
dzi všetkých bytových priestorov 
k najnáročnejším. Vyžaduje si zna-

losti vo viacerých druhoch prác. Zhoto-
viteľ musí byť znalec v pokladaní dlažby, 
obkladov, osadení vodovodných rozvodov 
a odtoku, natieračských prácach, inštalácii 
keramiky, nábytku, prípadne plynofikácii a 
rozvodoch elektriny. To kladie na zhotovi-
teľa kúpeľne zvýšené nároky. Odvedenou 
prácou však spolupráca končiť nemusí.

Garážové firmy
Je až neuveriteľné, koľko vlastníkov bytov 
má nedobré skúsenosti s rekonštrukčnými 
firmami. Dôvod? Takmer vždy sa v takých 

Rekonštrukcia

kúpeľne

VÝBER SPOLOČNOSTI, KTORá VáM BUDE REKONšTRUOVAť KúPEľňU BÝVA NERAZ TVRDÝM 
ORIEšKOM. NA TRHU JE V SúČASNOSTI DOSť fIRIEM, KTORé PROKLAMUJú KVALITNé SLUžBy 
A BOHATé SKúSENOSTI. VyBRAť SI MEDZI NIMI VšAK NIE JE JEDNODUCHé.  

prípadoch jedná o rôzne garážové partie, 
ktoré si bez okolkov trúfajú pustiť sa do 
akejkoľvek zákazky, nech by bola akokoľ-
vek náročná. Na začiatku spolupráce pri-
sľúbia vždy stopercentnú spoľahlivosť. Ak 
má vlastník bytu šťastie, dopadne dobre. 
Častejší je však opačný prípad. Kľúčovým 
problémom pri spoločnostiach tohto typu 
je fakt, že neposkytujú žiadne záruky kva-
lity. To, že dostanete dobré referencie od 
známych neznamená, že odvedú spoľah-
livú prácu aj u vás. Vyžadovať si to bude 
pravidelné odbiehanie z práce, kontroly, či 
„vaši robotníci“ opäť nie sú na fajčiarskej 
prestávke a občas doslovné státie za ich  
chrbtom, aby všetko prebiehalo tak, ako 

...je až NeuverIteľNé, koľko 
vlastNíkov bytov má Ne-
dobré skúseNostI s rekoN-
štrukčNýmI fIrmamI...
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ste sa s nimi dohodli. Istou zárukou môže 
byť vypracovanie obchodnej zmluvy na re-
konštrukčné práce, kde sa presne stanoví 
rozsah prác, termíny plnenia, samozrej-
me cena a sankcie v prípade nedodržania 
dohody. Problém je ale v tom, že garážové 
firmy nerady podpisujú obchodné zmluvy. 
Signalizuje im to, že majú dočinenia so 
zadávateľom, ktorý bude chcieť príjmové 
a výdavkové pokladničné doklady, prí-
padne riešiť úhrady formou faktúry. A tu 
vznikne problém s DPH. Pôvodne výhod-
ná cena za služby zrazu prestane byť atrak-
tívna. Preto firmy tohto typu veľmi rady 
obchádzajú zákonom dané úhrady. Cena, 
ktorú ponúkajú, je tak konkurencieschop-
nejšia. Platby uskutočňujú najradšej cash, 
bez výdavkového a príjmového pokladnič-
ného dokladu. Ak spotrebiteľ pristúpi na 
tento obchod, vystavuje sa evidentným 
rizikám. Po zaplatení preddavku, nebodaj 
celej sumy za rekonštrukciu, môže firma 
jednoducho zmiznúť alebo za dohodnutú 
cenu vykoná len časť prác alebo ich vyko-
ná nekvalitne, bez možnosti finančného 
postihu. 

Pomôžu cechy a kluby
Nájsť tú správnu firmu, ktorá vám zhoto-
ví kúpeľňu kvalitne a bez prieťahov, nie je 
jednoduché. Vyžaduje si to doslova inves-
tigatívne pátranie. Nestačí si len prehliad-
nuť webový portál tej ktorej spoločnosti. 
Preveriť si treba aj obchodný register, 

stránky o prípadných dlžobách firiem, re-
ferencie, príspevky na diskusných fórach 
atď. Vyžaduje si to množstvo času a neza-
nedbateľných starostí. Najlepším riešením 
výberu firmy je obrátiť sa na inštitúcie, 
ktoré preverujú kvalitu spoločností. Patria 
medzi ne napríklad cechy, rôzne profesijné 
združenia alebo kluby. V našom prípade 
to môže byť Klub certifikovaných inštala-
térov. Každá spoločnosť, ktorá je členom 
klubu, musí byť preverená z viacerých strá-
nok. Výsledkom je pre spotrebiteľa záruka, 
že sitom prijímania neprejdú rôzne nespo-
ľahlivé garážové firmy.  Klub preveruje 
odborné a profesijné zázemie spoločnosti 
ako aj stabilitu a ekonomickú solventnosť, 
ktorá musí byť potvrdená poistením voči 
platobnej neschopnosti. „Poistenie sa rea-
lizuje prostredníctvom rôznych poistných 
inštitúcií, ktoré rovnako preverujú eko-
nomickú históriu a kondíciu firmy. Týmto 
spôsobom je spotrebiteľ chránený voči prí-
padnému zániku spoločnosti alebo rýchlo- 
kvaseným nespoľahlivým firmám de facto 
dvakrát,“ hovorí Viliam Kubány, vedúci 
obchodnej oblasti spoločnosti Sanitec. 
Ekonomická stabilita je tak isto dôležitá 
vo vzťahu k 5-ročnej záruke na vykonanú 
prácu, ktorú členovia klubu poskytujú. 
Spotrebiteľ má istotu, že v prípade poru-
chy bude zhotoviteľ existovať a pomôže 
klientovi s odstránením závady. To sa o ga-
rážových firmách povedať nedá. Po obdr-
žaní gáže a dohotovení prác ich k oprave 

nedostatkov zvyčajne nedotiahnete. Člen-
ské spoločnosti kontaktujú klienta do 24 
hodín. Následne do troch dní stanovia rie-
šenie problému. Potom prichádza na rad 
náprava závady. Ak si s ňou rekonštrukčná 
firma nevie poradiť, Klub certifikovaných 
inštalatérov dokáže zabezpečiť náhradnú 
spoločnosť. Výmena zhotoviteľa môže na-
stať aj počas rekonštrukcie. Zadávateľ tak 
má istotu, že jeho zákazka nezostane roz-
robená a nedokončená.  

Preverované skúsenosti
Previerka odborného a profesijného zá-
zemia firiem garantuje kvalitu odvedenej 
práce. Táto činnosť ušetrí spotrebiteľom 
hodiny surfovania po internete a náklady 
na telefonovanie predošlým zákazníkom 
vybranej firmy. Klub okrem toho poskytuje 
svojím členom rôzne školenia. Ich cieľom 
je poskytnúť firmám informácie z rôznych 
oblastí výstavby kúpeľne. Okruhy tém sa 
týkajú tovaroznalectva, noviniek na trhu, 
nových technológií, materiálov atď. Zís-
kané poznatky následne preveruje radom 
testov. Zadávateľ tak má istotu, že firma, 
ktorú si najal, spĺňa odborné kritériá. Ško-
lenia vytvárajú priestor aj pre vzájomnú 
komunikáciu medzi firmami a výmenu 
skúseností z realizácií rôznych projektov.

Reko

Foto: Shutterstock, Dreamstime, Sanitec, TDX
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objavte smer k dokonalej pohode

samočistiace BAZÉNY

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

INŠTALÁCIA A SERVIS14x 
na Slovensku

0800 222 223

www.compasspools.eu

www.modernebazeny.sk

www.pool-home.sk



Elektronické hotelové a prístupové systémy

Technické vlastnosti elektronického systému:

 používané identifikačné médiá v systémoch sú IButton (ROM a RW), smart karta a bez 
 kontaktné čipy RfID* (Mifare, Legic, HID),

 systém kombinuje off-line a on-line čítacie jednotky,
 napájanie čítacích jednotiek je (okrem nástenných čítacích jednotiek) pomocou batérií.  

 Sada batérií má životnosť od 30.000 až po 90.000 otvorení (2 - 4 roky). Signalizácia  
 slabých batérií je na čítacej jednotke, ako aj v riadiacom software,

 v pamäti čítacích jednotiek je uchovaných posledných 1.000 priechodov (kedy a kto  
 otvoril dvere),

 systém SALTO automaticky komunikuje s ostatnými systémami v objekte
 s hotelovým systémom (PMS komunikácia), s reštauračným systémom (POS komuniká 

 cia) a so systémom správy budovy (SHIP protokol),
 väčšina typov čítacích jednotiek a identifikačných médií (okrem prevedení ROM a Smile)  

 sú RW (read/write) a podporujú tzv. virtuálnu sieť.

 * Radio frequency Identification

EMCS s.r.o.
tel.: 037 7888 076 , fax: 037 7889 058, e-mail: info@emcs.sk   web: www.emcs.sk

Kamenné obklady, 
kamenné ploty,
a lícová tehla

HAKLíK LÁmANý PÁSIK

EKOPLOT

KRIVÁŇ

KLINKER

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

   „AKCIA“
zľavy až do 40%



Pre získanie jasnejšej predstavy o bu-
dúcej podobe záhrady je najlepšie 
siahnuť po bohatom zdroji obrázkov 

v podobe  kníh, časopisov alebo rôznych 
galérií na internete. Nápomocné môžu 
byť predovšetkým portfóliá realizátorov 
či známych záhradných dizajnérov, ktorí 
na internete prezentujú svoju tvorbu.  In-

špirovaním sa touto cestou ľahšie zistíte, 
k čomu inklinujete. Dôležité je všímať si 
nielen kompozíciu záhrad, prvky drobnej 
architektúry, ale i rastliny, ktoré sú v nich 
vysadené. Pri prvom kontakte so záhrad-
ným architektom budete sebaistejší a bu-
dete vedieť lepšie prezentovať svoje náro-
ky a predstavy.

JARNé PRáCE V ZáHRADE Sú DôLEžITé HLAVNE Z POHľADU RASTLíN, KTORé TREBA OšETRIť, 
PRESADIť ČI POHNOJIť.  ZOBúDZAJúCA SA PRíRODA VáBI DO ZáHRADy, KDE Už TREBA  VšETKO 
PRIPRAVIť NA NADCHáDZAJúCU SEZóNU. JARNé OBDOBIE JE VšAK IDEáLNyM ČASOM AJ NA 
ZAČATIE PRáC NA NOVÝCH PROJEKTOCH.  PRE TÝCH, KTORí MySLIA NA ZALOžENIE ZáHRADy, JE 
PRETO NAJVyšší ČAS ZAČAť ZíSKAVAť INfORMáCIE A INšPIRáCIE.

Čas 
projektovania
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Prvý kontakt

Najmä pri novostavbách je dôležité oslo-
viť záhradného architekta ešte predtým, 
ako sa vyriešia komunikácie okolo domu 
či ostatné nehnuteľné prvky. Ak to tak nie 
je, architekt sa  musí prispôsobovať exis-
tujúcim prvkom, čo vo veľkej miere zvä-
zuje jeho možnosti riešenia plochy. Nie je 
dobré, ak sa dizajn záhrady musí prispôso-
bovať statickým prvkom. Naopak, včasná 
spolupráca umožňuje komplexné riešenie 
okolia domu a zosúladenie jednotlivých 
priestorotvorných prvkov. Je dôležité, aby 
dizajnér riešenú plochu navštívil a získal 
predstavu o vzťahoch, ktoré v rámci po-
zemku fungujú. Presné zameranie existu-
júcich prvkov a hraníc pozemku uľahčíte 
prípravou mapových podkladov. V tejto 
fáze je najdôležitejšia prvá konzultácia, pri 
ktorej máte možnosť predostrieť dizajné-
rovi svoje vízie.

Proces projektovania

Na základe podkladov, fotografií a osob-
ného rozhovoru s klientom architekt na-
projektuje riešenie pre konkrétnu plochu. 
Ideálne je, ak Vám dizajnér  pripraví  pr-
votné náčrty, skice či  vizualizácie, na zák-
lade ktorých ho potom môžete  usmerniť 
k finálnej variante projektu. Nápomocné 
môžu byť populárne 3D vizualizácie, ktoré  
umožňujú ľahšie pochopiť priestor a na-
vrhnuté prvky v ňom. 

Pomocou 3D softwaru dokáže dizajnér 
rýchlo modifikovať návrh a zapracovať 
nové pripomienky. Vizuálny obraz zá-
hrady sa tak stáva, popri vytyčovacom a 
osadzovacom pláne, dôležitou súčasťou 
projektovej dokumentácie riešených plôch 
a detailov.

Hodnotenie projektu

Pri hodnotení projektu si treba všímať pre-
dovšetkým kompozičné riešenie, hmotové 
členenie a rozdelenie funkcií v budúcej 
záhrade. Kompozícia záhrady sa väčšinou 
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„Najmä prI 
Novostavbách je 
dôležIté oslovIť 
záhradNého 
archItekta ešte 
predtým, ako sa 
vyrIešIa komuNIkácIe 
okolo domu čI ostatNé 
NehNuteľNé prvky...“
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Realizácia záhrady

Realizácia záhrady býva obyčajne staveb-
nou záležitosťou, so všetkým, čo k takej 
výstavbe patrí.  Prach, hluk či množstvo 
realizátorov za vašimi oknami totiž vedia 
poriadne zaskočiť i tých s trpezlivejšou 
povahou. Výstavba paluboviek, vydlážde-
nie chodníkov, okrajov záhonov, výstavba 
jazierok, bazénov, altánkov či závlahové-
ho systému je niekoľkotýždňovou zále-

odvíja od veľkosti a špecifík riešenej plo-
chy. Jej tvorbu ovplyvňuje najmä rozloha 
pozemku, zvolený štýl, v ktorom má byť 
záhrada postavená, ale aj funkcie, ktoré 
sú v záhrade obsiahnuté.  Všímať si treba 
predovšetkým ich nekonfliktné rozmiest-
nenie.  Charakter a štýl záhrady ovplyvní 
aj výber stavebných materiálov, rastlín, 
farieb. Po viacerých konzultáciách, ktoré 
priniesli za výsledok realizačný projekt, sa 
treba sústrediť už len na rozpočet realizač-
ných prác a následnú realizáciu záhrady.

žitosťou, na ktorú treba myslieť hneď na 
začiatku. Klient musí zostať flexibilný aj 
ohľadom dokončenia realizačných prác, 
nakoľko samotnú výstavbu neovplyvňuje 
iba šikovnosť realizačného tímu, ale i po-
časie.

Ing. Zoltán Nagy

Foto: Grand Garden

„klIeNt musí 
zostať flexIbIlNý 

aj s ohľadom 
Na dokoNčeNIe 

realIzačNých prác, 
Nakoľko samotNú 

výstavbu Neovplyvňuje 
Iba šIkovNosť 

realIzačNého tímu, ale 
I počasIe...“
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získate na www.husqvarna.sk alebo bezplatnej infolinke 0800 199 999.
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Reťazová píla vhodná na domáce práce, výkonný motor X-Torq redukuje spotrebu paliva 
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V znamení inovácií
NEODDELITEľNOU SúČASťOU DNEšNÝCH ZáHRAD, ALE I MEST-
SKÝCH PARKOV A NáMESTí, Sú PRODUKTy Z BETóNU, KTORé 
ZAHŕňAJú MNOžSTVO RôZNyCH TVAROV, VEľKOSTí A fARIEB. 

Tieto prvky záhradnej architektúry 
sa prispôsobujú veľkosti a pred-
stavám daného priestoru. Navyše 

otvárajú a poskytujú jedinečné riešenia 
pre realizáciu prístupu k budovám ‒ prí-
stupové cesty, chodníky, plotové systémy, 
exteriérový mobiliár, vázy, kvetináče, ale aj 
priemyselné prvky. V ponuke spoločnosti 
BETON BROŽ je celkom 3200 betónových 
produktov. Aj výrobky z tvrdého a stude-
ného betónu však otvárajú priestor pre 
inovácie. Pre rok 2012 sa v ponuke obja-
vila novinka s jedinečnou technológiou 
BROŽ TRICOLORY®, ktorá garantuje tri 
rôzne farby výrobku.

Technológia BROŽ TRICOLORY® je 
míľnikom
Neviete, aké sfarbenie sa najviac hodí k 
okoliu vášho domu alebo záhrady? S tech-
nológiou BROŽ TRICOLORY® už nemusí-
te robiť kompromisy! „Na každej dlažob-
nej kocke je garantované zastúpenie troch 
rôznych farieb,“ vysvetľuje riaditeľ spoloč-
nosti Libor Brož. Vybrať si môžete z dvoch 
prevedení: mušľová je kombináciou bielej, 
medenej a čiernej, jarný tricolor mieša 
červenú, žltú a čiernu. Technológia BROŽ 
TRICOLORY® je významnou inováciou  
a pokrokom aj v celoeurópskom me-
radle. Vyskúšajte, ako tieto výrobky budú  
ladiť s vaším domovom na vizualizá- 
tore BETON BROŽ VISION® na stránke 
http://www.betonbroz.cz/vizualizace/.

Reko z materiálov spoločnosti BETON BROž

Foto: BETON BROž

•	 		ubytovanie	v	komfortnej	2-lôžkovej	izbe
•   welcome drink,	pohár	sektu																																																																																							
•   raňajky	podávané	formou	bohatých	švédskych	stolov
•   večere	podávané	formou	švédskych	stolov
•   neobmedzený vstup	do	hotelového	wellness	centra
•	 		parkovanie	na	hotelovom	parkovisku
•	 		internetové	pripojenie	FREE WiFi

REZERVÁCIE  |  tel.: 031 552 24 42  |  mobil: 0917 61 61 61  |  www.therma.sk

RELAX víkend 
3 dni s polpenziou • 2 noci 9900 €

osoba/pobyt

your 
  relax hotel



Sekcné priemyselné brány
Hangárové brány
Rýchlobežné brány a iné...

1. slovenský výrobca 
bránových systémov pre rodinné 
domy a profesionálov v priemysle 
už 19 rokov spolahlivo dodáva brány 
vyrobené z materiálov popredných 
európskych dodávatelov priamo 
zo srdca Slovenska, z Kremnice. 

www.elba.sk
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Je to po dvadsiatich rokoch prvý novopostavený veľký liečebný dom na Slovensku. Poskytuje ubytovanie 
v komfortne zariadených 2-lôžkových izbách a v apartmánoch. Má vlastnú recepciu, jedáleň a liečebnú 
balneoterapiu. 

V PONUKE MÁME:   Týždenné a víkendové kúpeľné pobyty
   Redukčno-ozdravné pobyty
   Ambulantnú liečbu
   Kúpeľnú liečbu pacientov zdravotných poisťovní
   Komplexnú balneoterapiu s využitím termálnych a klasických procedúr
   Wellness

NAVYŠE NOVINKA V KÚPEĽOCH BOJNICE – seniorská 10% zľava pre klientov samoplatcov ‒ 
(objednávka priamo cez Kúpele Bojnice) nad 60 rokov – platná vo všetkých liečebných domoch a pre všetky 
pobytové balíky

Príďte si zdravo oddýchnuť do Kúpeľov Bojnice

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

Navštívte nový liečebný dom 
LYSEC V KÚPEĽOCH BOJNICE
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Vertikálna 
záhrada 
závan  prírody v meste
VERTIKáLNE ZáHRADy PREDSTAVUJú NOVÝ PRíSTUP K RIEšENIU TZV. ZELENEJ  fASáDy. TENTO 
NOVÝ SySTéM PATRí DNES K ATRAKTíVNEMU POLyfUNKČNéMU UPLATNENIU ZELENE NAJMä 
V MESTSKOM PROSTREDí. VERTIKáLNA ZáHRADA  VNášA ZELEň DO HUSTEJ ZáSTAVBy MESTA 
A NEVyžADUJE PRITOM VEľKé HORIZONTáLNE PLOCHy. 

01
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Doteraz sa na zazelenanie stien 
a fasád používali len popínavé 
rastliny. Nový názov vertikálna 

záhrada vyjadruje podstatu systému - živú 
stenu, ktorá poskytuje rastlinám vlahu  
a živiny. Ide o originálny prvok záhradné-
ho umenia, takáto vertikálna záhrada je 
ako krásny farebný gobelín – naozajstné 
umelecké dielo. Na steny možno vysadiť 
rôzne pestrofarebné rastliny, ktoré vytvo-
ria nádherný zelený dizajn budovy. V po-
slednom období tento systém zamestnáva 
vo svete viacerých botanikov a architek-
tov, takže sa objavujú mnohé zaujímavé 
riešenia vertikálnych záhrad najmä vo 
veľkomestách s teplým podnebím. Svojou 
nezvyčajnosťou a krásou sú atrakciou hod-
nou pristavenia sa.

Pohľad do minulosti
Záhradní architekti sa nápadom spojenia 
neživej hmoty domov  a živej steny s rast-
linami zaoberali už od 30-tych rokov mi-
nulého storočia. Technológie realizácie sa 
zdokonaľovali a za prvú takúto vertikálnu 
stenu s rastlinami možno pokladať stenu 
z 50-tych rokov  20. storočia v  Rio de Ja-
neiru, ktorá vznikla spoluprácou Le Corbu-
siera so záhradným architektom. myšlien-
ka spojiť architektúru so zelenými stenami 
sa v priebehu desaťročí osvedčila a v sú-
časnosti je po svete už množstvo vydare-
ných realizácií. Za priekopníka, ktorý do-
viedol vertikálne záhrady k dokonalosti sa 
dnes považuje známy francúzsky botanik 

Patrick Blanc. Už viac ako 20 rokov patria 
jeho záhrady ako umelecké diela k atrak- 
ciám veľkomiest   Francúzska, Španielska, 
Japonska a iných krajín. mnohí dizajnéri 
a botanici po celom svete pracujú s touto 
formou využitia zelene v meste. Na verti-
kálne záhrady možno natrafiť v Nemecku, 
Taliansku, Francúzsku, Anglicku,  Kanade, 
USA, Thajsku, a pod.

Pri príležitosti medzinárodného roka 
biodiverzity (2010) bola nainštalovaná 
dokonca v Kodani na fasáde budovy Eu-
rópskej environmentálnej agentúry mapa 
Európy ako vertikálna záhrada. Vytvorená 
bola z cca 5000 rastlín symbolizujúcich 
rôznorodosť prírody v Európe.   

Uplatnenie v priestoroch
Vertikálne záhrady nachádzajú svoje 
efektné uplatnenie jednak v exteriéroch 
na budovách, kde pre verejnú zeleň nie je 
dosť miesta a taktiež vo veľkých interié-
roch významných budov.

Vonkajšie veľkoplošné vertikálne záhrady 
poskytujú kompenzáciu zelene v mestách, 
kde nie je pre ňu dostatok priestoru. Na 
výškových stavbách tak vznikajú doslova 
vertikálne parky.

Takto poňaté fasády sú najmä na význam-
ných verejných budovách napr. múzeách, 
bankách, hoteloch a pod. V interiéroch sa 
vertikálne záhrady uplatňujú najmä vo 

02 03 04

01 Vertikálna zeleň vytvára horizontálne čle 

 nenie objektu -  Edificio Consorcio, Santia- 

 go, Chile.

02 Vertikálna záhrada Patricka Blanca na 

 nadjazde diaľnice - Pont Max, Juvenal, 

 Aix-en-Provence, francúzsko.

03 Efektné pokrytie vystupujúcej časti objektu  

 vertikálnou záhradou - Hotel du Dépar- 

 tement,  Hauts-de-Seine, francúzsko.

04 fasáda pokrytá  zeleňou na celom objekte -  

 Ann Demeulemeester Shop, Korea.
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veľkých reprezentačných priestoroch ve-
rejných budov, ale rovnako aj v menších 
zariadeniach.

Sú to najmä múzeá, kultúrne zariadenia, 
výstavné priestory, vstupné haly, átriá, 
nákupné centrá, rokovacie sály, letiská,  
hotely, reštaurácie, kaviarne, zdravotnícke 
zariadenia, welness centrá, kúpele a pod.
   
Vlastnosti a výhody vertikálnej 
záhrady
Vertikálna záhrada so svojou zeleňou:
a) je architektonickým a ekologickým  
 prvkom, 
b)  možno ju použiť v exteriéri aj v inte- 
 riéri,
c) svojou vertikálnosťou šetrí  priestor,
d)  ozeleňuje prostredie v miestach, kde  
 by to inak nebolo možné, 
e) poskytuje prirodzenú ochranu - barié- 
 ru pred poveternostnými vplyvmi,
f)  tlmí a absorbuje hluk, predstavuje  
 zvukovú izoláciu stien,
g)  reguluje teplotu budovy, znižuje   
 spotrebu energie, vytvára izolačnú  
 vrstvu, v zime chráni pred chladom,  
 v lete pred prehrievaním,
h)  zlepšuje kvalitu ovzdušia, zvyšuje  
 vlhkosť vo svojom okolí, čistí vzduch,  
 zachytáva prach, zvyšuje tvorbu kyslí- 
 ka a viazanie CO2, 
i)   má pozitívny vplyv na človeka, pôsobí  
 príjemne, upokojujúco,
j)   je atrakciou, priťahuje pozornosť,  

 prináša živosť a harmóniu farieb,  
 vytvára estetickú stenu, 
k)  chráni fasádu pred poškodením gra- 
 fitmi.

Konštrukčné riešenia
Principiálne existujú dva spôsoby realizá-
cie vertikálnych zelených stien a to, buď 
s použitím substrátu, alebo bez neho. Oba  
spôsoby sú rôzne náročné na technológiu 
ich vyhotovenia.   

1) Panely so substrátom: Systém tvoria 
predsadené napr. hliníkové panely, kazety, 
fasádne koše už vo výrobe napĺňané sub-
strátom. Panely možno vysadiť rastlinami 
vopred alebo sa  rastliny sadia až  priamo 
na mieste. Fasádne panely sú uchytené 
na závesné profily ukotvené na fasáde či 
stene. Vyrábajú sa v rôznych farbách stup-
nice RAL  alebo napr. vo farbe prírodné-
ho hliníka. Aj farba substrátu môže mať 
rôznu farbu podľa použitého materiálu. 
Je možné okrem štandardne  vyrábanej 
veľkosti vyrobiť kazety aj na mieru podľa 
požadovaného tvaru.  Zavlažovací systém 
je uložený do vodorovných medzier medzi 
panelmi a je možná jeho prípadná výme-
na. Prednosťou takejto steny je možnosť 
farebnej rozmanitosti konštrukcie a aj ná-
plne kaziet. 

2) Systém bez substrátu: Zvláštne riešenie 
tejto novej kultivácie rastlín spočíva v ne-
potrebnosti substrátu. Na stenu sa upev-

05 fasáda s vertikálnou zeleňou Patricka 

 Blanca na múzeu umenia – Musée du Quai  

 Branly, Paríž, francúzsko.

06 Vertikálna záhrada s použitím viditeľného  

 konštrukčného systému - BMW Open  

 Road,  Langley, Kanada.

07 Mapa Európy ako vertikálna záhrada na  

 fasáde Európskej environmentálnej 

 agentúry – Kodaň, Dánsko.

08 Do vertikálnej zelenej záhrady odetý celý  

 objekt - Nemecko.

09 Patrick  Blanc - priekopník  vertikálnych  

 záhrad.

05 06 07
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Patrick  Blanc - priekopník 
vertikálnych záhrad
Patrick Blanck (1953) - francúzsky bota-
nik, vedec, dizajnér vertikálnych záhrad 
- dokázal, že život v meste nemusí zna-
menať zrieknutie sa prírody. Preslávil sa 
svojím konceptom vertikálnych zelených 
stien známych pod pojmom vertikálna zá-
hrada -„mur végétal“ .

Jeho vertikálne záhrady, na ktoré má 
patent, vniesli zeleň do mestského pro-
stredia, vnárajú architektúru budov do 
vlastných fasádnych záhrad. Patrick Blanc 
opísal tieto impozantné zelené steny aj vo 
svojej knihe „Vertikálne záhrady - z príro-
dy do mesta“. Už  viac ako pred 10 rokmi 
začal navrhovať vertikálne záhrady, ako 
súčasť architektúry pre verejné priestory, 
obchodné domy alebo veľkolepé interiéry. 
Svetoznámou sa stala jeho živá stena na 
parížskom múzeu musée du Quai Branly. 
Patrick Blanc sa špecializuje na subtro-
pické lesné porasty a rastliny. Na zákla-
de dlhoročného výskumu a pozorovania 
vytvoril koncept pestovania rastlín   bez 
použitia pôdy. Veľa druhov rastlín doká-
že rásť na podklade s minimom pôdy. Pre 
fotosyntézu stačí len voda s potrebnými 
minerálmi, svetlo a kysličník uhličitý. Vy-
užitie tohto poznatku viedlo k objavu fun-
govania vertikálnych záhrad. Tento jeho 
systém je možné použiť tak v exteriéri ako 
aj v interiéri. Vertikálna záhrada patento-
vaná Patrickom Blancom je zložená z troch 

ní kovová konštrukcia - rám, na ktorú sa 
uchytia platne z PVC hrúbky 1 cm. Na túto 
sa pripevnia dve vrstvy sajúcej polyamido-
vej plstenej tkaniny, do ktorej sa ukladajú 
rastliny. Plsť pôsobí ako mach spevňujúci 
korienky rastlín.

Táto polyamidová plsť je napustená vý-
živným roztokom, ktorý gravitáciou klesá 
do spodnej časti  konštrukcie. Výživu vo 
forme roztoku s minerálmi privádza rastli-
nám elektronicky riadená sieť rúrok. Rast-
liny si odčerpajú koľko potrebujú, zvyšný 
živný roztok sa zhromaždí na spodku kon-
štrukcie a znovu je uvedený čerpadlom 
do obehu. Takto je systém zavlažovania 
a hnojenia úplne automatizovaný. Zeleni 
sa rovnako darí v exteriéri ako v interiéri. 

Výsadba rastlín, závlaha 
a údržba
Vegetácia na vertikálnej stene  poskytuje 
nespočetné množstvo možností, vytvo-
riť unikátnu a pútavú zostavu rastlín. 
Na výsadbu sa používajú rozličné druhy, 
ktoré sa sceľujú do obrazcov či geometric-
kých plôch. Je treba kombinovať rastliny 
tak, aby vynikli ich tvary, farba, štruktúra 
a textúra. Pri výbere si treba uvedomiť, že 
rastliny podliehajú zmenám vzhľadu  v zá-
vislosti od ročného obdobia a v konečnom 
dôsledku sa tým mení aj vzhľad celej ver-
tikálnej záhrady. Výber rastlín je závislý 
aj na lokalite výstavby. Skladba rastlín sa 
musí prispôsobiť podmienkam prostre-

dia a  intenzite osvetlenia. Rastliny, ktoré 
rastú v substráte, lepšie odolávajú mrazu 
ako tie, pestované bez pôdy v živnom roz-
toku, preto vegetačné steny s rastlinami 
na plsti sa aplikujú viac v teplých klima-
tických podmienkach. Pre exteriér platí, že 
na spodku je napríklad vlhkejšie a tienisto, 
hore sú rastliny vystavené teplu, chladu 
a vetru.

Pri výbere rastlín je teda treba vziať do 
úvahy okrem estetického pôsobenia aj ich 
nároky na pestovanie.  Vertikálne záhrady  
sú špeciálne zavlažované technológiou, 
ktorá nepoškodzuje stavbu.  Pri paneloch 
aj pri vegetačných stenách s nasiakavou 
plsťou závlahu zabezpečuje automatický 
zavlažovací systém, ktorý nepretržite roz-
vádza živný roztok na potrebné  miesta. 
Zvyšná voda sa zhromažďuje na spodku 
v zbernom kanáli a je čerpaná znovu do 
systému. V prípade týchto automatických, 
elektronicky riadených systémov je nutný  
prívod vody a elektriny. Vertikálne záhra-
dy vyžadujú trvalý a dostatočný prísun 
vody a živín. Prívod novej vody sa mini-
malizuje vďaka elektronicky riadenému 
obehu. 

Vertikálne záhrady nevyžadujú temer 
žiadnu starostlivosť. Údržba závisí od 
konkrétnych druhov  rastlín a spočíva 
v tvarovaní alebo výmene rastlín. Niekedy 
je nutné vymeniť neprosperujúce rastliny 
po výsadbe alebo po zime. 
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častí: kovového rámu, vrstvy PVC a plsti, 
konštrukcia tvorí ľahkú mriežku bez pôdy, 
zavesenú na stene. Kovový rám môže byť 
buď zavesený na stene alebo môže stáť aj 
samostatne predsadený, vznikne tak tepel-
ne a zvukovo izolačná medzera. Do kovo-
vého rámu je upevnená vodovzdorná PVC 
tabuľa s hrúbkou 1 cm. Vrchnú vrstvu na 
fasáde tvorí  biologicky nedegradovateľ-
ná polyamidová plsť, pripevnená na PVC  
s vysokou kapilaritou zabezpečujúcou rov-
nomerné zavlažovanie. Rastliny sa vsádza-
jú na túto vrstvu ako semienka, odrezky 
alebo ako predpestované rastlinky. Celko-
vá váha  systému je menšia ako 30 kg/m². 
Hotová vertikálna záhrada vyžaduje len 
veľmi malú údržbu. Zavlažovací systém  so 
živinami je automatizovaný a zavlažovanie 
prebieha zhora. Pretrhávanie a odburiňo-
vanie nie je potrebné. Nádherné vertikálne 
záhrady Patricka Blanca možno obdivovať 
v Paríži, Bruseli, Bangkoku,  Austrálii, ale 
už aj  na Slovensku.

Bratislava sa hrdí záhradou 
Patricka Blanca
Prvá vertikálna záhrada na Slovensku je 
navrhnutá práve týmto svetoznámym 
francúzskym dizajnérom – Patrickom 
Blancom. Realizovalo ju architektonic-
ké štúdio mImOLImIT v rámci projektu 
AED.  Ide o zelenú originálnu stenu v in-
teriéri kaviarne J & T Bank Café v brati-
slavskej pobočke J&T banky v komplexe 
River Park. Vegetačná stena je vytvorená  

z takmer troch tisícov exotických rastlín až 
66-tich druhov s rôznymi nárokmi. Tieto 
rastú do rozličných výšok, takže stena sa 
mení v priebehu času a aj podľa toho, kedy 
kvitnú. Nájdeme tam najmä sukulenty, 
paprade, fikusy, vzácne druhy exotických 
orchideí a pod.

Vertikálna záhrada v interiéri
Vegetačná stena v interiéri je atraktív-
nou dominantou s viacerými funkciami. 
Okrem svojho estetického a pozitívneho 
psychologického pôsobenia plní aj prak-
tickú úlohu. Vertikálna záhrada v interiéri 
šetrí priestor, môže ho opticky zväčšiť a 
vytvára zvukovú bariéru pri jej použití ako 
deliacej steny. Svojím vertikálnym uspo-
riadaním rastlín je vhodná najmä tam, kde 
priestor neumožňuje použiť iný interiéro-
vý systém pre zeleň. Vo vnútri budov trávi 
človek väčšinu svojho času. Bolo zistené, 
že niektoré rastliny majú schopnosť po-
hlcovať škodlivé látky, ako napríklad čpa-
vok, formaldehyd, oxid uhoľnatý, benzén 
a pod. a môžu znížiť obsah týchto  škodli-
vín v ovzduší. Súčasne sa zvýši aj vlhkosť, 
ktorá  zase ničí prach. Takže vegetačná ste-
na nie je len luxusným prvkom v interiéri, 
ale vytvára zdravé prostredie  pre človeka 
vďaka filtračnej schopnosti rastlín. Verti-
kálne záhrady je možné realizovať takmer 
v každom priestore s primeranými tepel-
nými a svetelnými podmienkami, potreb-
nými pre rastliny. Takáto stena zvyčajne 
potrebuje aj doplnkové osvetlenie.

Konštrukčne je vertikálna záhrada v inte-
riéri podobná ako vo vonkajšom prostre-
dí. môže byť riešená tak, že na stenu sa 
ukotví kovová konštrukcia, do nej sa uchy-
tí viacvrstvová vegetačná rohož, do ktorej 
sa urobia otvory pre rastliny. Zavlažovací 
systém so živným roztokom býva auto-
matický. Výber rastlín závisí od požadova-
ného tvarového a farebného efektu steny, 
skladbu rastlín je treba prispôsobiť pod-
mienkam  osvetlenia, teploty a výmeny 
vzduchu. Návrh takejto záhrady je vhodné 
zveriť aj odborníkovi na interiérovú zeleň.

Záver
Vertikálne záhrady sú zaujímavou a veľ-
mi atraktívnou alternatívou vegetačných 
prvkov v architektúre. Nielenže efektne 
vyzerajú, ale plnia aj mnohé pragmatické 
funkcie. Sú tvorené stovkami rastlín nevy-
žadujúcimi pre svoj rast substrát alebo len 
v minimálnom množstve. Tieto vegetačné  
steny ponúkajú v exteriéri aj v interiéri 
nebývalé možnosti tvorby zaujímavých 
obrazcov a plôch zo zelene. Vertikálne zá-
hrady sa pomaly stávajú realitou aj vďaka 
pohotovým výrobcom ponúkajúcim kon-
štrukčné systémy.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

fakulta architektúry STU,  Bratislava

Foto: archív autora
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10 Zelené steny sa čoraz viac objavujú 

 v interiéroch – kaviareň Akadémie vied,  

 Kalifornia
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Jaroslav Ostrožovič - J&J Ostrožovič, Nižná 233, 076 82  Veľká Tŕňa
odbyt vína: +421 908 996 040, odbyt@ostrozovic.sk, 
relax na Tokaji: +421 908 996 042, marketing@ostrozovic.sk

www.ostrozovic.sk

vína najvyššej kvality, darčekové  balenia vín,
archívne vína, vína na zákazku,

degustácie v tufovej pivnici,
školenia a pobyty na Tokaji, 

zemplínska kuchyňa,
ubytovanie vo vinárstve

Tokaj z celkom iného súdka
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Reykjavík
na rozhraní provinčnosti a veľkomesta

NóR INGóLfUR ARNARSON 
PRIPLáVAL V ROKU 871 K PO-
BREžIU ISLANDU A USADIL SA 
NA MIESTE, KTORé NAZVAL 
PODľA STúPAJúCEHO DyMU 
Z BLíZKyCH TERMáLNyCH 
PRAMEňOV DyMIACI ZáLIV. 
A STAL SA PRVÝM OByVATE-
ľOM NAJSEVERNEJšIE POLO-
žENéHO HLAVNéHO MESTA, 
REyKJAVíKU. 

Ingólfur však nebol žiadnym slávnym 
moreplavcom. Spolu so svojím bratom 
boli vyhnanci, zo spoločenských dôvo-

dov donútení opustiť rodné Nórsko. No 
vikingské zákony mu dovoľovali usadiť sa 
iba na mieste, ktoré vyberú bohovia. Hodil 
teda do mora tradičné posvätné stĺpy, ön-
dvegissúlur, a budúce bydlisko si založil na 
mieste, kde boli stĺpy vyplavené na breh. 

Dobový sakrálny akt ho priviedol na juho-
západné pobrežie Islandu, kam ho nasle-
dovalo ďalších 400 nórskych rodín.

Vitajte v malomeste
Ráno v mestskom kempe začína skoro a 
uponáhľane. Počúvame príchody a odcho-
dy turistov, balenie stanov, klepot lyžičiek 
o antikorové šálky, hovor v niekoľkých 

svetových jazykoch. Padá jemná hmla, až 
sem cítiť vôňu ľadového oceánskeho vetra. 
„Nebojte sa, počasie sa v Reykjavíku mení 
veľmi rýchlo,“ hovorí náš „sused“ Franz, 
Nemec, ktorý je tu už týždeň a pozná pre-
menlivosť islandského počasia dokonale. 
„Ráno je hmla, na obed sa môžete vyzlie-
cť do plaviek a večer bude možno snežiť,“ 
smeje sa a odchádza na ďalšiu obhliadku 
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na rozhraní provinčnosti a veľkomesta

mesta. Vraj je tu ešte mnoho miest, ktoré 
chce vidieť a až potom sa vyberie za ďalší-
mi islandskými atrakciami. 

Reykjavík sa môže skúsenému cestovate-
ľovi javiť ako malé provinčné mestečko. 
Vedľa seba naskladané jednoduché fareb-
né domy, drevené okenice až nebezpečne 
blízko chodníka a za oknami tušené staré 
kuchyne a pestré gauče. Ak ste milovník-
mi tradičnej severskej architektúry, v is-
landskom hlavnom meste si jej počas ne-
konečných prechádzok užijete do sýtosti. 
Centrum je vkusne malé, takže vám počas 
niekoľkodňového pobytu neunikne žiadne 
z bedekrových odporúčaní, aj keď skutoč-
ných pamiatok je tu málo. Reykjavík bol 
totiž ešte v 19. storočí iba malou rybár-
skou osadou, v ktorej žilo len 300 obyva-
teľov. Dnes sa čísla približujú k 150 000, 

čo predstavuje takmer polovicu populá-
cie celého ostrova. Útulnosť podčiarkujú 
parky a parčíky, kde okrem relaxujúcich 
dôchodcov a psíčkarov môžete napríklad  
stretnúť a ponaháňať sa  aj s desiatkami 
pobehujúcich zajacov, ktoré len dokazujú 
extravaganciu miestnych obyvateľov.

Stúpame pomaly okázalou ulicou Skóla-
vörðustígur. Tú tvoria umelecké obchodí-
ky, štýlové kaviarne a reštaurácie, kde za 

kávu alebo čaj zaplatíte toľko, čo v Bratisla-
ve za celý obed. Turistom však nič nebráni 
užívať si tento luxus a nastavujú tvár sln-
ku. Na vrchole ulice tróni monumentálny 
kostol Hallgrímskirkja, symbol Reykjavíku 
a zároveň aj celého Islandu. Dostavaný po 
dlhých 34 rokoch detailnej práce vzbudil 
rozporuplné reakcie miestnych obyvate-
ľov, ktorým sa betónový kolos nezdal do-
statočne reprezentatívny. Dodnes je hlav-
nou témou mnohých krčmových diskusií, 
no jeho pohľadnice si z ostrova odnášajú 
tisícky turistov. Kostolná veža, vysoká na 
islandské pomery neuveriteľných 75 met-
rov, je vidieť do vzdialenosti až 20 kilo-
metrov a stala sa orientačným bodom pre 
zblúdilých turistov. Domáci si v jej tieni 
radi čítajú knihy či čerstvé výtlačky novín, 
stretávajú sa, randia, debatujú.

„ráNo je hmla, Na obed sa 
môžete vyzlIecť do plavIek  
a večer bude možNo sNežIť...“
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Prechádzajúc labyrintom úzkych reykja-
víckych ulíc nás odrazu oslepí odraz slneč-
ných lúčov od vodnej hladiny. Na lavičkách 
pri jazere Tjörnin (islandsky rybník) pose-
dávajú Islanďania v oblekoch vychutnáva-
júc si svoj obedný sendvič a popíjajúc kávu 
z plastových pohárikov. Deti pobehujú a 
opatrne kŕmia desiatky čajok, kačiek a la-
butí, miestom sa rozlieha veselý džavot a 
štebotanie vtáctva. Jazero síce neoplýva 
žiadnym z významnejších prívlastkov naj, 
ale poloha v tesnej blízkosti centra a pokoj-
ná atmosféra z neho robia jednu z obľúbe-
ných mestských oddychových zón.

Geotermálny raj
Nemusíte byť ani veľkým otužilcom, aby 
ste si v Reykjavíku užili pravú dovolen-
kovú atmosféru. Geotermálne pramene, 
podľa ktorých bolo mesto pomenované, 
totiž domáce obyvateľstvo s radosťou vyu-
žíva na nekonečné denné i nočné kúpanie. 
Bazény nie sú len miestom oddychu, ale aj 
centrom spoločenského života. Práve tu sa 
Islanďania stretávajú, diskutujú, uzatvá-
rajú obchody a klebetia. Najobľúbenejším 

miestom je krásna pláž Nauthólsvík, ktorá 
je jedinou na celom Islande, kde sa okú-
pete v otvorenom mori. Do malej zátoky 
je totiž umelo privádzaný horúci prameň, 
ten sa mieša s morskou vodou a udržuje 
teplotu vody na príjemných 19 °C. miestni 
puntičkári mysleli na každý detail, a tak si 
na pláži užijete nielen starostlivo udržiava-
né zelené okolie, výhľad na malé islandské 
domčeky, domáce prostredie, ale hlavne 
zlatistý piesok dovezený až z ďalekého 
maroka. 

Kúsok vidieka v hlavnom meste
Ak sa nechystáte spoznávať krásy Islandu 
putovaním po hlavnej ceste Ring Road, 
atmosféru vidieka zažijete v malebnom 
skanzene Árbæjarsafn, ktorý sa nachá-
dza iba štyri kilometre od centra mesta. 
Vznikol na pozemku bývalej farmy a mo-
mentálne ho tvorí viac ako dvadsať budov 
premiestnených z centrálneho Reykjavíku 
a celého Islandu. Zabudnite však na gýčo-
vé skanzeny, kde vám chlapík v značko-
vých topánkach ukáže ako mlátiť slamu. 
Árbær je skvostným miestom, ideálnou 

„obyvatelIa, ktorí sI zvolIa 
za prImátora zNámeho 

komIka, Nemôžu byť 
celkom NormálNI....“
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skrýšou pred hlukom reykjavíckych ulíc a 
davmi turistov. meštianske domy i sedliac-
ke usadlosti, kostol s mačinovou strechou, 
stará škola, obchod s rozličným tovarom, 
všetky budovy roztrúsené na zelenej pas-
tvine pôsobia prirodzene a dopĺňa ich iba 
erdžanie koní kdesi z tradičných stajní. 
Pôvodné interiéry ocenia nielen dizajnoví 
nadšenci, ale aj milovníci starého nábytku 
a severskej architektúry.

Reykjavík v noci a jeho 
obyvatelia
Zábavu nekonečných letných islandských 
nocí odporúča snáď každý knižný sprie-
vodca. Slnko takmer nezájde za obzor a 
najväčšia tma sa stále rovná iba mierne-
mu šeru. Dokážete si predstaviť lepšie 
podmienky pre nočnú zábavu? „Skutočný 
Reykjavík zažijete iba počas víkendu,“ ho-
vorí Sigurna a pomaly si odpíja z orosené-
ho pivového pohára. To bolo na Islande 
zlegalizované až v roku 1989 a podobne 
ako ostatný alkohol ho kúpite iba v špecia-
lizovaných obchodoch. Alkoholizmus sa 
stal rovnako ako v iných severských kraji-
nách jedným zo spoločenských problémov. 
„V lete pijeme pre zábavu, ale v zime? Čo 
iné by sme robili, keď vonku zúri snehová 
búrka a slnko svieti len pár hodín?“ pýta 
sa a my len ticho prikyvujeme. Piatkové 
divoké večierky, kde pivo tečie potokmi a 
celé skupiny zábavychtivých Islanďanov sa 
presúvajú z baru do baru, vám ukážu prí-
jemných, usmievavých a mierne upätých 
domácich v úplne inom svetle. Z denného 
dresscodu sa prezlečú do vintage kúskov, 
ktoré náramne pripomínajú osemdesiate 
roky a módu Východného Nemecka. „Oby-
vatelia, ktorí si zvolia za primátora známe-
ho komika, nemôžu byť celkom normálni,“ 
smeje sa nakoniec Sigurna a odchádza v 
ústrety reykjavíckej noci.  Naráža na ví-
ťazstvo strany televízneho komika Jóna 
Gnarra v komunálnych voľbách v roku 
2010. Táto  strana vznikla iba zo žartu  
a v predvolebnej kampani sľubovala na-
príklad poskytnutie uterákov zadarmo  
v kúpeľoch pri horúcich prameňoch či ľa-
dového medveďa pre mestskú zoologickú 
záhradu. Na Islande je však možné skutoč-
ne všetko.

Daniela Belicová

Foto: archív autora
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Vývoj produktu HELUZ Family 2in1 bol realizovaný za finančnej podpory z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva priemyslu a obchodu ČR.

Eso na stavebnom trhu

HELUZ FAMILY 2in1
brúsené tehlové bloky s integrovanou tepelnou izoláciou

R až 9,06 m2K/W

HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., 373 65 Dolní Bukovsko 295, 
tel.: +421 2 43 421 062, +420 602 451 399, e-mail: info@heluz.sk, 
www.heluz.sk, zákaznícka linka: 0800 106 206 Skvelé tehly pre Váš dom

 � pre jednovrstvové obvodové murivo šírky 50, 44 a 38 cm  
s najvyššími tepelnoizolačnými parametrami

 � pre nulové, pasívne a nízkoenergetické domy 

 � zaistí optimálnu mikroklímu pre zdravé bývanie

 � tradičný materiál – nadčasové riešenie

ČEsKá FIRM
A20letna trhu


