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„Povedz mi, ako bývaš a ja Ti poviem, kto si.“

Aj takto môže znieť parafráza známeho príslovia. Naše 
domovy totiž vždy ukrývajú niečo z nás, niečo, čo je pre 
nás charakteristické, čomu sa venujeme, čo považujeme 
za dôležité ‒ kúsok nášho ja. Z pohľadu na svoje býva-
nie sa môžeme dozvedieť, či sme moderní a obľubuje-
me najnovšie trendy a novinky, alebo skôr konzerva-
tívni a držíme sa hesla v jednoduchosti je krása, či sme 
„zberateľmi“, ktorí si do svojho príbytku umiestňujú 
rôzne predmety, lebo sa nám ešte určite zídu a možno 
sú pre nás aj emocionálne dôležité, alebo sme praktickí 
a okolo seba máme len nevyhnutne potrebné veci.

Časopis Dom a bývanie vám ponúka možnosť na-
hliadnuť do sveta najnovších trendov, ktoré sú lákavé 
i inšpirujúce. Nájdete tu však aj osvedčenú „klasiku“ 
a nadčasový dizajn, odskúšané stavebné 
technológie i najčerstvejšie novinky na 
trhu. Rady odborníkov iste využi-
jete pri výstavbe či zariaďovaní 
vašich domovov.

Prajeme vám príjemné čítanie.
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Zámer 
či nevyhnutnosť ?
SVAHOVITÝ TERéN, ťAžKO PRíSTUPNÝ POZEMOK V BLíZKOSTI LESA A SúKROMNÝ INVESTOR, 
KTORÝ CHCEL BÝVAť PRáVE TU – VÝZVA, KTORá STáLA PRI ZRODE VILy A. ARCHITEKTOM 
Z ARCHITEKTONICKéHO šTúDIA ATRIUM SA PODARILO VyTVORIť NáVRH RODINNéHO DOMU 
NARúšAJúCEHO VIDIECKy STEREOTyP A PRITOM REšPEKTUJúCEHO PROSTREDIE, KRAJINU, 
PRíRODU – NEKONVENČNé VIDIECKE BÝVANIE.
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vičovej konštrukcie šikmo vložený do te-
rénu. Nosný systém tvoria oceľové stĺpy a 
stužujúce betónové steny, ktoré majú tiež 
akumulačnú funkciu. Spodná stavba je 
kvôli problémom so spodnou vodou spô-
sobených blízkosťou potoka navrhnutá zo 
železobetónu. Suterén pozostáva z mo-
nolitických stien – pohľadového betónu. 
Z východnej strany stojí dom na oceľovej 
dvojnožke. Celú ťarchu sa autorom pro-
jektu podarilo presunúť do jedného bodu 
bez toho, aby boli použité prievlaky alebo 
masívne preklady. 

Vizuálne je koncept vily založený na akejsi 
ochrannej titánzinkovej ulite tvorenej pul-
tovou strechou s desaťstupňovým sklo-
nom plynulo prechádzajúcou do fasády. 
Opláštenie fasády je doplnené dreveným 
obkladom, čím sa dotvára celkový dojem 
„prírodnosti“ objektu. Voľba prírodných 
materiálov odráža jednak záujmy investo-
ra, ktorý je veľkým milovníkom prírody, 
na druhej strane rešpektuje okolitú kraji-
nu. Dom nie je príliš veľký – skrýva obytnú 
plochu približne 190 m2. I keď zo západnej 
strany vyzerá ako jednopodlažný, od prí-
stupovej cesty sa odkrývajú obe jeho pod-

Vila A je postavená asi 10 kilomet-
rov severozápadne od centra Ko-
šíc, v malej obci Kostoľany nad 

Hornádom. V blízkosti lesa sa tu podarilo 
presadiť netradičný koncept rodinného 
domu. Neštandardné riešenie predzna-
čoval už svahovitý terén pozemku. I keď 
bolo prirodzene zámerom architektov na-
vrhnúť zaujímavú stavbu, jej celkový výraz 
a charakter predurčili najmä oveľa pod-
statnejšie faktory – zlá orientácia, veľký 
výškový rozdiel medzi prístupovou cestou 
a pozemkom či tieniaci dom v tesnom su-
sedstve. 

Samotná budova je v podstate jednodu-
chá, bolo však nutné použiť dômyselné 
konštrukčné riešenia – ide o kváder send- 

Názov stavby: Vila A

Lokalita: Kostoľany nad Hornádom

Architekt: Michal Burák, Dušan Burák – 

Architektonické štúdio Atrium

Spolupráca: Marek Bakalár, Ladislav Baran

Klient: súkromný investor

Projekt: 2006

Realizácia: 2009

Rozloha: 188 m2

Cena: 170 000 Eur

Fotografie: www.atriumstudio.sk,

Ľubo Stacho, Jaroslav Vaľko

„Od OkOlia sme sa chceli 
Odlíšiť, vyTvOriť čOsi 
nOvé. Pre nás bOla 
dôležiTá blízkOsť lesa 
a POTOka a dO TOhTO 
kOnTexTu sme sa dOm 
snažili umiesTniť.“
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Vnútorný priestor je presvetlený z výcho-
du aj zo západu a núka tak čarovné výhľa-
dy na krajinu. Chodba v centrálnej časti 
obydlia, z ktorej sa vstupuje do všetkých 
troch izieb vily ako aj do kúpeľne, kopíru-
je pomocou vyrovnávacích schodov sklon 
terénu. Stupňovitá obytná plocha posky-
tuje možnosť priameho prístupu terénu 
zo všetkých miestností, čím zabezpečuje 

Ing. arch. 

Dušan Burák, CSc. 

(*1953)

V roku 1978 vyštudo-

val architektúru na 

Slovenskej technickej 

univerzite v Bratislave na Fakulte architektúry, 

odbor urbanizmus. V roku 1981 získal dokto-

rát na STU v Bratislave. Od roku 1991 pôsobí 

ako autorizovaný architekt SKA. V roku 2004 

získal cenu Dušana Jurkoviča. Od roku 2007 

pôsobí aj ako pedagóg na Stavebnej fakulte 

Technickej univerzity v Košiciach.

Ing. Michal Burák 

(*1978)

V roku 2002 vyštudo-

val odbor architek-

túra na Stavebnej 

fakulte Technickej 

univerzity v Košiciach. 

V roku 2004 získal Cenu Dušana Jurkoviča. Od 

roku 2006 pôsobí ako autorizovaný architekt 

SKA.

Architektonické štúdio Atrium bolo vytvorené 

v roku 1991 s cieľom integrovať architektúru, 

urbanizmus, dizajn a výtvarné umenie do 

jedného priestoru. V súčasnosti tvoria základ 

ateliéru Dušan Burák, Michal Burák, Marek  

Bakalár, Marek Dubiel, Marek Ganz a Matúš 

Gomolčák. V svojej práci sa neustále snažia 

hľadať človeka, jeho vzťah k okoliu, k prí-

rode, k sebe samému ako i nové priestorové 

a dispozičné možnosti, svoj vlastný, osobitý 

výraz. Ich tvorba je rozmanitá. Aj tá najmenšia 

architektúra je pre nich, podľa ich vlastných 

slov, výzvou objaviť niečo nové. Popri veľkom 

množstve stavieb navrhujú tiež množstvo 

urbanistických koncepcií a územných plánov, 

čo robí ich ateliér v slovenskom prostredí 

jedinečným. 

Za doterajší vrchol ich tvorby možno považo-

vať projekt Základnej umeleckej školy v Smiža-

noch, za ktorý získali najprestížnejšie ocenenie 

Atrium:  „Každá architektúra znamená výzvu 

objaviť niečo nové...“

za architektúru na Slovensku – Cenu Dušana 

Jurkoviča. S touto stavbou boli taktiež no-

minovaní na európsku cenu za Architektúru 

– Mies van der Rohe Award i Brick Award. 

Bola taktiež zaradená – ako jediná stavba 

zo Slovenska – do prestížnej publikácie The 

Phaidon Atlas of 21st Century World Archi-

tecture. K mnohým ďalším oceneným pro-

jektom ich štúdia patria napríklad Pamätné 

miesto B. Bjørnsona, Administratívna budova 

Telegrafia, Vedecká knižnica Košice, Pešia 

zóna Liptovský Mikuláš, Administratívna 

budova Energo Control, Kostol Saleziánov v 

Michalovciach, Obytná zóna Prešov – Skečov, 

riešenie Sídla MOV pre Zimné olympijské hry 

Poprad – Tatry 2006 či riešenie liturgického 

priestoru pre historickú návštevu Jána Pavla 

II. na Slovensku.

lažia. Keďže hlavná časť stavby je vložená 
do sklonu terénu, výškový rozdiel umožnil 
vytvoriť pod domom priestor pre krytú 
parkovaciu plochu. Z tejto časti sa tiež 
vchádza do vstupnej haly so schodiskom. 
Na spodnej úrovni príbytku sa okrem 
malej technickej miestnosti nachádza len 
táto hala. Schodisko z nej vedie do hlavnej 
obytnej časti domu s kuchyňou a jedálňou. 

bezprostredný kontakt obyvateľov tohto 
rodinného domu s okolitou prírodou.

Aj keď sa na začiatku zdalo akoby táto časť 
krajiny nemala byť nikdy obývanou, zau-
jímavo riešený rodinný dom je najlepším 
dôkazom toho, že i nehostinný priestor 
možno premeniť na útulný domov.

Ing. Lenka Andelová v spolupráci 

s Architektonickým štúdiom Atrium

Foto: Architektonické štúdio Atrium





Obytná zóna je zasadená do malebného 

prostredia rozvinutej obce. Zo severovýchodu 

chránená širokým koridorom lesoparku s 

potôčikom. Slnkom zaliaty južný svah ponúka 

panoramatický výhľad do krajiny. Podľa 

územného plánu obce sa v tejto lokalite 

nepočíta s ďalšou výstavbou, to zaručuje 

pokojné bývanie aj v budúcnosti.

Pre samostatné rodinné domy je 

určených 18 pozemkov od takmer 500 m2 až 

po 1120 m2.  K radovým rodinným domom 

prislúchajú pozemky o rozlohe približne 300 m2. 

Naši klienti majú na výber z aktuálnej 

ponuky rodinných domov alebo si môžu zvoliť 

vlastný projekt.  Ponúkame výstavbu v troch 

fázach dokončenia stavby: hrubá stavba, holo-

dom, dom na kľúč. K zákazníkovým požiadavkám 

pristupujeme s úctou a individuálne.

Obytná zóna Horné Lúky v Majcichove
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Bývajte v klasickom “anglickom”  

štýle, tak blízko od Trnavy a 

Bratislavy. Lokalita sa nachádza

v kľudnej časti obce.

Ak sa pri výbere bývania riadite 

srdcom, zaújme Vás teplý južný 

svah, z jednej strany chránený 

vzrastlými stromami a preteka-

júcim potokom.

Každý stavebný pozemok je 

napojený na všetky inžinierske 

siete, vrátane vybudovanej cesty. 

Ceny už od 70 Eur/m2 s DPH.



12

Pohľadový betón –
odhalenie drsnej krásy

V POSLEDNEJ DOBE SA POHĽADOVÝ BETóN OBJAVUJE NA OBJEKTOCH STáLE ČASTEJšIE AKO VÝ-
RAZNÝ VyJADROVACí PROSTRIEDOK SúČASNEJ MODERNEJ ARCHITEKTúRy. BETóN AKO STAVEBNÝ 
MATERIáL SA POUžíVAL DOPOSIAĽ HLAVNE AKO MATERIáL PRE NOSNé KONšTRUKCIE RôZNyCH 
ČASTí STAVBy. OKREM TEJTO ZáKLADNEJ FUNKCIE NACHáDZA DNES SVOJE UPLATNENIE AJ AKO 
ESTETICKÝ MATERIáL. 
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Stalo sa tak vďaka vývoju nových tech-
nológií a spracovania betónových 
produktov. Zmenami prešlo nielen 

zloženie betónu, ale aj jeho použitie. V sú-
dobej architektúre, pre ktorú je charakte-
ristický jednoduchý minimalistický štýl, 
nachádza pohľadový betón svoje nenahra-
diteľné uplatnenie. Často sú na fasádach 
zvýraznené betónové plochy vnímateľné 
v celej svojej prostosti betónu. 

Trochu histórie
Pohľadový betón nie je objavom posled-
ných rokov. Obľúbeným sa stal už ako 
výrazový prostriedok modernej architek-
túry v 20. storočí. Tzv. surový betón svoj 
rozkvet zažil hlavne v období štýlu bruta-
lizmu (1954 – 1970), kedy sa akákoľvek 

povrchová úprava betónu považovala za 
nežiadúcu. K významným predstaviteľom 
využívania pohľadového betónu vo svojej 
tvorbe patrí francúzsky architekt August 
Perret. Pri halovom kostole Notre Dame v 
Raincy pri Paríži z r. 1922 a kostole St. The-

01 Vkusná textúra betónových plôch sa 

vytvára pomocou štruktúrových matríc.  

02  Pohľadový betón nachádza svoje uplat-

nenie aj v novodobých interiéroch.

03 S obľubou sa používa dnes v interiéri 

pohľadový betón aj ako vnútorná povrchová 

úprava stien.

01

02

03
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rese v Montmagny z r. 1925 nechal betón 
architektonicky pôsobiť s jeho prirodzenou 
povrchovou štruktúrou. Rovnako známou 
osobnosťou obľubujúcou surový betón bol 
Le Corbusier o čom svedčí jeho kláštor 
Panny Márie La Tourette v Évreux, Lyon  
z r. 1961 či obytný blok Unité d´Habita-
tion v Marseille z r.1952 alebo pútnická 
kaplnka Notre Dame du Haut v Ronchamp 
v Ronchamp z r. 1954. Neskôr anglický ar-
chitekt Denys Lasdun použil obnažený be-
tón na budove Národného divadla v Lon-
dýne, dokončenej v roku 1976.

Čo je pohľadový betón
Pre pohľadový betón sa vo svete používa 
viacero označení: v angličtine je to archi-

tectural concrete, fair-face concrete, ex-
posé concrete,  v nemčine sichtbeton a vo 
francúzštine betón brut. Už z pomenova-
nia vyplýva, že pôjde o vnímateľný vzhľad 
povrchu betónu. Dnes je názov pohľadový 
betón chápaný ako veľmi široký pojem. 
Pre zjednodušenie je možno povedať, že je 
to betón, ktorý je vidieť. Pre betónové po-
vrchy existujú v súčasnosti rôzne kritériá, 
a preto je ťažké určiť jednoznačnú definí-
ciu. Pohľadový betón je taký betón, ktorý 
sa po oddebnení ničím neprekrýva a zostá-
va priznaný v svojej pôvodnej podobe. Má 
charakteristickú neupravovanú štruktúru 
vytvorenú debnením. Známe sú názvy aj 
surový, holý či drsný betón. Norma, ktorá 
pojednáva o pohľadovom betóne,  definu-

04 Vzhľad odhalených betónových plôch 
sa často v súčasnosti objavuje v moderných 
interiéroch.

05 Súdobé trendy v interiéri uplatňujú vzhľad 
betónu s bezškárovým povrchom.

06 Pohľadový betón uplatnený na strope  
miestnosti v harmónií s líniami podlahy.

07 Imitácia betónu ako  dekoratívna  technika 
je vhodná najmä do interiérov.

08 Na fasádach sú často  používané výrazné 
betónové plochy vnímateľné v celej svojej 
prostosti betónu. 

09 Jednoduchosť betónových povrchov dáva 
vyniknúť hmotovej skladbe objektu.

04

05

06

07
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je 4 triedy povrchu betónu so stúpajúcou 
náročnosťou, každej triede sú stanovené 
presné kritériá. Posudzuje sa rovinnosť, 
rovnomernosť farby, pórovitosť, textúra, 
stykové škáry a kvalita oddebňovacieho 
plášťa. 

Výhody a nevýhody 
K najväčším prednostiam pohľadového 
betónu patrí: odolnosť voči mrazu, vode, 
vlhkosti, agresívnym soliam, ohňovzdor-
nosť, vysoká pevnosť v tlaku, stálofareb-
nosť, dlhá životnosť, stálosť povrchu, 
nenáročná údržba, nízke udržiavacie ná-
klady, výborná tvarovateľnosť limitovaná 
možnosťami formy, rôznosť vo farebnosti 
vďaka pigmentom.

Ako určité nevýhody sa uvádzajú nevyho-
vujúce tepelnoizolačné vlastnosti, nutnosť 
zateplenia, vyššie obstarávacie náklady 
v porovnaní s pórobetónovými tvárnicami 
alebo tehlami.    

Kde sa uplatní
Pohľadový betón nachádza svoje uplatne-
nie dnes rovnako v exteriéri, ako v inte- 
riéri. Stretneme sa s ním na fasádach bu-
dov od priemyselných objektov,  budov 
občianskej vybavenosti, administratív-
nych budov až po rodinné domy. Asi naj-
častejšie ho vídať na dopravných stavbách, 

napr. tuneloch či mostoch, kde je betónová 
konštrukcia evidentne viditeľná počas svo-
jej existencie. V exteriéri sa pohľadový be-
tón používa aj na konštrukčné prvky ako 
sú oplotenie, betónové spevnené plochy, 
obklady, veľkoformátové dlažby, prvky zá-
hradnej architektúry a pod. V modernom, 
stroho ladenom interiéri sa  dnes pohľado-
vý betón rovnako s obľubou využíva. Vyrá-
bajú sa z neho napr. časti nábytku, deliace 
steny, obklady, schody, krby, rôzne dopln-
ky, betónové dlažby, podlahy a pod.

Materiál a jeho farebnosť
Pohľadový betón si vyžaduje použiť kvalit-
nejší betón ako je bežný konštrukčný be-
tón. Týka  sa to jeho zloženia. Na výrobu 
takéhoto betónu sa používa jemná zmes 
rovnakej farby a štruktúry, aby vzor z deb-
nenia bol čo najlepšie odtlačený. Jemné 
častice zabezpečujú celistvosť povrchu. 
Betón, ktorý sa dnes používa pre tieto úče-
ly, prešiel dlhou cestou vývoja technológií. 

V súčasnosti používaný  veľmi kvalitný po-
hľadový betón obsahuje zložky, ktoré zdo-
konaľujú jeho technické a vizuálne vlast-
nosti. Použitím plastifikátorov sa napr. 
zlepšuje rovnomerné hutnenie betónu. 
Bez akýchkoľvek pórov sa betón nedá vy-
robiť a ani s úplne rovnakou farebnosťou. 
Ale to sa práve môže stať jeho prednosťou 

a prostriedkom na dosiahnutie originál-
nosti betónovej plochy s charakteristický-
mi vlastnosťami tohto materiálu. Väčši-
nou sa tento betón nefarbí, jeho krása je 
v jeho prirodzenosti. Farebnosť nefarbe-
ného betónu závisí od použitého cementu. 
Betón tak môže mať farbu od bielej až po 
tmavo sivú. Vplyv na farbu povrchu má aj 
použité kamenivo. Pri výrobe takého be-
tónu je dôležité, aby sa používalo rovnaké  
kamenivo a rovnaký typ cementu. Rôzne 
odtiene šedej môžu byť zapríčinené aj rôz-
nou nasiakavosťou oddebňovacích prvkov.
Pohľadový betón existuje dnes aj s rôznou 
farebnosťou povrchu. Táto sa dosahuje 
pridaním farebných pigmentov alebo po-
vrchovými nátermi. Spôsoby farebného 
prevedenia betónových plôch sú predme-
tom betonárskej technológie. 

Rozdelenie podľa technológie
1) POVRCHY VYTVORENÉ ODTLAČ-
KOM FORMY, DEBNENIA ALEBO MAT-
RICE – povrch neupravovaný 

2) POVRCHY OPRACOVANÉ V MäK-
KOM STAVE, HNEď PO ODDEBNENí 
ALEBO VYBRATí Z FORMY – hladenie, 
valčekovanie, škriabanie, jemné poťukáva-
nie, vymývanie 

3) POVRCHY OPRACOVANÉ V TVR-
DOM STAVE, VYZRETÉ BETóNY – suché 
a mäkké pieskovanie, brúsenie, kefovanie, 
úprava kyselinou soľnou, leštenie, kame-
nárske techniky 

4) POVRCHY UPRAVENÉ šPECIáLNOU 
TECHNOLógIOU – napr. grafický betón. 
Používa sa film, ktorý  je  potlačený bodo-
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vou technológiou, ale miesto tlačiarenskej 
farby sa využíva spomaľovač tuhnutia 
betónu. Vzor vzniká kontrastom medzi 
svetlým hladkým povrchom a povrchom, 
z ktorého po odňatí fólie vystúpi kameni-
vo. grafický betón sa vyrába vo výrobniach 
prefabrikátov, nie priamo na stavbe.

Tvorba povrchu a voľba 
debniaceho plášťa
Pohľadový betón môže byť vytvorený 
ako betónový prefabrikát aj s povrchovou 
úpravou alebo ako monolitický priamo 
na stavbe. Požadovaný konečný vzhľad 
povrchu betónu záleží na použitej tech-
nológii. Betón možno vyrobiť prevažne 
s jemnými časticami s dokonale hladkým 
povrchom alebo s vyšším podielom veľ-
kých zŕn vyzdvihujúcich „drsnosť“ betónu.
Pri realizácii pohľadového betónu  je treba 
definovať štruktúru jeho povrchu, veľkosť, 
množstvo a hustotu pórov, ich rovnomer-
nosť, farebnosť, riešenie škár od debnenia, 
určiť debnenie (systémové alebo individu-

10 Betón ako tvarovateľný materiál sa v in-
teriéri vynikajúco uplatní na prvkoch ako sú 
schody.
 
11 Vďaka kvalitnému materiálu sa vzhľad 
betónu zdôrazňuje aj na nábytku v interiéri.  

12 Moderná technológia vytvárania textúry na 
betónovej ploche – grafický betón.

13 Betón sa objavuje na povrchoch stien v in-
teriéroch aj exteriéroch ako výrazný a estetický 
materiál.

14 Pohľadový betón ponúka široké možnosti 
línií, štruktúry, textúry a farebného prevedenia.

15 Prirodzená textúra betónovej steny s pod-
porou farebného pojednania.

16 Pomocou štruktúrovaných elastických ma-
tríc možno dosiahnuť zaujímavé textúry plôch 
z pohľadového betónu. 

10

11

12

13
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álne). štruktúru a textúru povrchu betónu 
determinuje oddebňovací plášť. Je nut-
né správne  zvoliť druh plášťa debnenia 
a jeho povrch, ktorý môže byť nasiakavý 
alebo nenasiakavý. Nesavý materiál vytvá-
ra síce hladký povrch, ale prináša možnosť 
väčšieho množstva pórov. Osvedčeným 
prvkom oddebňovacieho plášťa je v súčas-
nosti napríklad veľmi trvanlivá celoplasto-
vá doska. Oddebňovacie systémy sú buď 
štandardizované alebo vyrobené na mie-
ru. Oddebňovací plášť býva z ocele, hliní-
ka, dreva alebo ide o viacvrstvový prvok 
s nosnou a krycou vrstvou. Ako nosný ma-
teriál sa potom používa drevo, hliník alebo 
plasty so sklenými vláknami. Krycia vrstva 
je z fenolickej a melamínovej živice, poly-
propylénu alebo iných termoplastických 
materiálov. Textúra sa vytvára napríklad 
použitím štruktúrových matríc.

Stvárnenie pomocou matríc 
štruktúrové elastické matrice ponúkajú 
širokú škálu možností stvárnenia plôch 
z pohľadového betónu. Matrice sa použí-
vajú ako pri monolitických stavbách, tak aj  
pri prefabrikovaných prvkoch. Elasticita 
týchto matríc uľahčuje oddebnenie a ne-
poškodí sa povrch. Pre šetrné oddebnenie 
je nutné použiť špeciálne separačné pros-
triedky. Matrice bývajú pre viacnásobné 
použitie. Pomocou elastických matríc sa 
vytvára textúra betónových plôch. Matrice 
sa lepia na drevené dosky. 

Okrem štandardných štruktúr je možné na 
požiadavku vyrobiť aj individuálnu matri-
cu. Do debnenia sa vloží plastová matrica, 
ktorá vytvorí povrch, ktorý vyzerá ako 
štruktúra dreva, omietky, muriva, kame-
ňa alebo vytvorí požadovanú abstraktnú 
„kresbu“. Aby sa matrica neprilepila na 
betón musí sa z vnútornej strany debne-
nia opatriť  olejom, lakovým filmom alebo 
vloženou fóliou z PVC. Moderná technoló-

gia vytvárania textúry na betónovej ploche 
prenesie napr. fotografiu na betónovú fa-
sádu. Ide o počítačové prenesenie obrazu 
frézovaním do formy z dreva. Fotografia 
sa naskenuje a prenesie sa do 256 stupňov 
šede. Vyfrézovaný model je formou pre vy-
robenie elastickej matrice. Reliéf je vytvá-
raný hrou svetla a tieňa na fasáde.

Spolupráca odborníkov
Pre úspešné aplikovanie pohľadových be-
tónov je nutná spolupráca všetkých skú-
sených zainteresovaných odborníkov: ar-
chitekta, projektanta, statika, technológa 
betónu, dodávateľa betónu, špecialistu na 
debnenie a oddebňovacie systémy, pracov-
níkov na stavbe.

Interiér a pohľadový betón
Pohľadový betón, ako už bolo spomínané, 
nachádza svoje uplatnenie aj v moderných 
interiéroch. Vďaka svojej vysokej kvali-
te dokáže plniť aj požadovanú estetickú 
funkciu. Pohľadový betón sa v interiéri 
s obľubou používa na deliace priestorové 
prvky, nábytok, doplnky, obklady, scho-
dy, konštrukcie kozubov, dlažby, podlahy 
a pod. Na týchto prvkoch má vyniknúť 
tvar, štruktúrovaný povrch, povrchová 
úprava, prípadná farebnosť. Dnes je mož-
né dosiahnuť pomocou farebných pigmen-
tov požadovaný farebný efekt pohľadové-
ho betónu. Originálne upravený betón je 
v interiéri reprezentantom prirodzenosti 
a jednoduchosti. Čaro pohľadového betó-
nu je predovšetkým v jeho „drsnej kráse“.

Imitácie pohľadového betónu
Imitácia betónu je novodobá technoló-
gia, ktorou sa vytvára  povrch  pôsobiaci 
ako pohľadový betón. Vďaka kvalitnému 
vzhľadu, dobrým vlastnostiam a najmä 
cene sa používa ako náhrada drahšieho 
monolitického betónu. Táto dekoratívna  
technika je vhodná do exteriérov aj inte-

riérov a na rôzne povrchy. Jednoduchým 
a rýchlym spôsobom je použitie betóno-
vej stierky. K jej najväčším prednostiam 
patrí odolnosť voči mrazu, vode, vlhkosti, 
hubám a riasam, ohňovzdornosť, vysoká 
pevnosť, stálosť povrchu a jednoduchá 
údržba. Možné je vytvoriť rôzny vzhľad  
štruktúry betónu od hladkej až po úplnú 
imitáciu debnenia. Stierka môže byť aj  fa-
rebne tónovaná. Imitácia betónu vytvára 
bezškárové povrchy, aj vďaka tomu je obľú-
bená v dnešných moderných interiéroch. 
Vzhľad štruktúry povrchu možno zvoliť aj 
podľa vlastných predstáv. Dnešné hmoty 
dokážu dosiahnuť  efekt ako odliaty betón 
aj na inom podklade ako napr. sadrokartó-
ne alebo na inom hladkom povrchu. Imi-
tácia betónu sa často používa aj v exteriéri 
na fasády pri zatepľovacích systémoch. 

Záver
Vysokokvalitný pohľadový betón sa stal 
dnes neopomenuteľnou súčasťou moder-
nej architektúry. Súdobé trendy v archi-
tektúre zdôrazňujú odhalené betónové 
plochy, priznané v interiéri, aj v exteriéri. 
Technológie postúpili vo vývoji tak, že 
z neupravovaného drsného betónového 
povrchu kreovali atraktívny architektonic-
ký výrazový prostriedok. Pohľadový betón 
ponúka neobmedzené možnosti tvarova-
nia hmoty, línií, štruktúry, textúry a vyu-
žívania aj farebného prevedenia.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Fakulta architektúry STU,  Bratislava 

Foto: archív autora, firiem a redakcie
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klientely stavebnej sporiteľne. Súčasných 
i potenciálnych klientov určite potešia na-
sledovné novinky:

 ZNížENIE POPLATKU ZA UZAVRETIE 
ZMLUVY O STAVEBNOM SPORENí NA 
0,9 % Z CIEľOVEJ SUMY
V podstate však, vďaka novinke z novem-
bra 2011, nemáte žiadny vstupný poplatok 
pri uzavretí zmluvy o stavebnom sporení, 
nakoľko vo Wüstenrot stavebnej sporiteľ-
ni platí rozloženie úhrady poplatku do 6 
rokov sporenia, teda každoročne uhradíte 
len jednu šestinu poplatku, aj to vždy až 
ku koncu roka. 

 ZNížENIE POPLATKU ZA VEDENIE 
SPORITEľSKÉHO úČTU
- pre jednotlivca na 12 € ročne alebo
- len 9 € za rok na sporiteľa v prípade spo- 

 renia manželov spolu na 1 zmluve alebo
- len 6 € ročne, ak je stavebným sporiteľom 
 dieťa.

 POSKYTNUTIE STAVEBNÉHO úVERU 
BEZPLATNE (0 €), T.J. úSPORA KLIEN-
TA PREDSTAVUJE 130 €.

 ZNížENIE POPLATKU ZA VEDENIE 
úVEROVÉHO úČTU NA LEN 12 € ROČ-
NE

Vďaka uvedeným zvýhodneniam majú 
noví i súčasní klienti možnosť podstat-
ne znížiť svoje počiatočné náklady hneď 
pri uzatváraní zmluvy a počas celkového 
trvania zmluvy môžu ušetriť spolu aj nie-
koľko stoviek eur (v závislosti od výšky cie-
ľovej sumy stavebného sporenia a druhu 
využívaných služieb).

Najkratšia cesta 
k vlastnému bývaniu

OD ZAČIATKU ROKA 2012 
POSKyTUJE WüSTENROT 
STAVEBNá SPORITEĽňA 
KLIENTOM TIE NAJLEPšIE 
SPRáVy, AKé MôžETE OD 
FINANČNEJ INšTITúCIE 
OČAKáVAť! NA ROZDIEL 
OD MNOHÝCH INÝCH 
BáNK, KTORé OD NOVéHO 
ROKA POPLATKy ZVÝšILI, 
STAVEBNá SPORITEĽňA 
POPLATKOVé NáKLADy 
SVOJIM KLIENTOM 
ZNížILA. 

Výrazné poplatkové úspory sa týka-
jú predovšetkým tých poplatkov, 
ktoré sa vzťahujú na všetkých ale-

bo väčšinu klientov. Stavebná sporiteľňa 
však poskytuje aj ďalšie výhody, ktoré inde 
nenájdete.

Kvalitné služby za menej, 
dokonca i zdarma
Poplatkové zvýhodnenia, ktoré vstúpili 
od januára 2012 do platnosti, sú určené 
pre komplexnú klientelu – ako pre fy-
zické, tak aj pre právnické osoby, a tiež v 
rámci programu Rekofond zameraného na 
údržbu a obnovu celých bytových domov. 
Tie najzaujímavejšie zmeny vám priblíži-
me na sadzobníku poplatkov pre fyzické 
osoby, keďže predstavujú podstatnú časť 
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Využite všetky možnosti
Uzatvorte si Sporenie ISTOTA a získajte 
10 % + 4 % na vklady. Popri tom všetkom 
netreba zabudnúť, že aj v roku 2012 mô-
žete mať svoje vklady zhodnotené štátnou 
prémiou vo výške 10 %, max. až 66,39 
eur na 1 sporiteľa. K tomu si pripočítajte 
2 % ročne od Wüstenrot stavebnej spo-
riteľne a podľa zvoleného produktu vám 
táto stavebná sporiteľňa počas prvých 12 
mesiacov sporenia zúročí vaše vklady ešte 
ďalšími 2 %-tami. Tomu sa povie nadštan-
dardný výnos a pritom úplne bez rizika. To 
už stojí za to.

Sporte ako dlho/ako krátko 
chcete
Ak sa rozhodnete pre stavebné sporenie 
v spoločnosti Wüstenrot, nemusíte sa ob-
medzovať „len“ na klasické šesťročné spo-
renie. Súčasťou širokej palety produktov je 
aj možnosť krátkodobého sporenia podob-
ného termínovaným vkladom. Wüstenrot 
stavebná sporiteľňa ako jediná spomedzi 
stavebných sporiteľní na Slovensku posky-
tuje aj zaujímavé formy sporenia na krat-
šie obdobie – na 2, na 3 alebo na 4 roky, 
a to s takýmito výhodami:

 bez poplatku za uzavretie zmluvy,
 min. poplatok za vedenie účtu  

  (len 3,31 eur/rok),
 možnosť disponovať s 25 % vložených  

  prostriedkov už po 2 rokoch.

Ste rodina? Skvelé, máte ďalšie 
výhody!
Keď chce rodina spolu kvalitne bývať, tak 
prečo nie aj rodinne sporiť a čerpať rodin-
ný úver? Táto možnosť, ktorú poskytuje 
Wüstenrot, prináša ďalšie nemalé úspory 
do rodinného rozpočtu. V skratke to zna-
mená eliminované náklady pri zachovaní 
všetkých výhod, vrátane nároku na štátnu 
prémiu pre každého člena rodiny. 

Medziúverové „čaro“ 
Stavebné sporenie nie je len o sporení. 
Stavebné úvery, a v posledných rokoch aj 
medziúvery, sa stali bežnou súčasťou po-
nuky stavebnej sporiteľne a osvedčeným 
prostriedkom na financovanie bývania, 
od najmenších opráv či inovácií, až po 
rozsiahle rekonštrukcie, prestavby alebo 
kúpu rodinného domu či bytu. Čím zaujali 
našu pozornosť spomedzi rôznych finanč-
ných inštitúcií a ďalších úverov na býva-
nie? Nie je to až také prekvapujúce. Veď 
napokon, právny nárok na stavebný úver, 
teda garanciu, že úver dostanete, máte 
len v stavebnej sporiteľni. Vklady úročené  
2 % p.a. (plus štátnou prémiou) a následne 
stavebný úver za 3 % p.a. dostanete opäť 
len v stavebnej sporiteľni, kde vám ten 
úrok ešte aj garantujú na celú dobu splat-
nosti. A keď potrebujete financie hneď, za-
chráni situáciu medziúver. 

Mnohí využívajú akciové ponuky medzi-
úverov so zvýhodneným úročením ako 
dostupný a spoľahlivý spôsob financova-
nia bývania. Pre každého klienta je totiž 
veľkou výhodou, že v stavebnej sporiteľni 
presne vie, koľko bude platiť (výšku úroku, 
resp. výšku mesačnej splátky) kedykoľvek 
počas celej doby až do splatenia úveru. 
Vie, že ani v budúcnosti ho nič nezaskočí 
a v kombinácii s faktom, že Wüstenrot sta-
vebná sporiteľňa poskytuje medziúvery už 
od 1,69 % p.a.* alebo 1,99 % p.a., je záujem 
o tieto „rýchle úvery“ pochopiteľný. 

Hlavný z dôvodov záujmu o medziúvery 
je už spomenutý fakt, že financie sú rých-
lo k dispozícii. Stále sú totiž medzi nami 
takí, ktorí riešia financovanie bývania 
nie v predstihu, ale skôr vo fáze, keď už 
finančné prostriedky potrebujú. A jeden  
z hlavných rozdielov medzi medziúverom 
a stavebným úverom je práve v tom, že 
medziúver môžete získať aj bez predchá-
dzajúceho sporenia či realizácie počiatoč-
ného vkladu (tzv. 0 % akontácia), teda bez 
čakania. V tom spočíva „čaro“ medziúveru 
– rýchlo dostupné financie ako pri hypo-
téke a garancia úroku na dlhé roky ako pri 
stavebnom úvere.

Financovanie nechajte na 
odborníkov, vy sa zabavte
Ak chcete výhodne sporiť alebo financo-
vať svoje bývanie, vo Wüstenrot staveb-
nej sporiteľni nájdete jediný systém fi-
nancovania bývania, ktorý vám garantuje 
nemenné podmienky na desiatky rokov, 
dokonca i počas obdobia krízy. Navyše, 
stavebné sporenie a úvery sa v roku 2012 
stali pre klientov ešte dostupnejšie a fi-
nančne výhodnejšie. Starosti s financova-
ním bývania tak pokojne preneste na od-
borníkov, ktorí vám s radosťou a efektívne 
pomôžu a vy sa venujte svojim záľubám, 
priateľom a rodine.

* úroková sadzba 1,69 % p.a. prvých 24 mesia-

cov, počas nasledujúcich 24 mesiacov 3,99 % 

p.a. a 5,99 % p.a. zvyšnú dobu trvania medzi-

úveru.

Reko z materiálov WSS

Foto: WSS, TDX a archív redakcie    

Odkiaľ vedie najkratšia cesta k vlastnému bývaniu? (A), (B) alebo (C) je správne?



Váš dom. Vaše farby. Váš Life.

Nová
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888 nových farieb Life od Baumitu
Baumit – európsky líder v oblasti fasád a zatepľovania vám prináša novú paletu 888 fasádnych farieb 
Life pre váš dom. Či si predstavujete moderné, energické, pohodové, jemné alebo tradičné farby, Life vám 
ponúka všetko v širokej škále odtieňov. Okrem toho si môžete vybrať z 36 nových trendových mozaikových 
omietok pre zvýraznenie detailov. Vaša fasáda tak získa originálny a štýlový vzhľad. Vďaka novým farbám 
Life už nemusíte klásť svojej fantázii medze. 
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a lícová tehla
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Fasáda domu,
jedinečnosť štýlu
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Fasáda plní úžitkovú a estetickú 
funkciu. Jej pragmatickou úlohou 
je ochrana pred poveternostnými 

vplyvmi, prípadne zlepšenie tepelnoizo-
lačných a akustických vlastností obvodo-
vých stien. Fasáda predstavuje výrazový 
estetický prvok budovy, pomáha archi-
tektúre objektu získať atraktívny vzhľad  
alebo ju môže aj výrazovo znehodnotiť. 
Voľba fasády je súčasťou architektonické-
ho návrhu budovy zohľadňujúc technické 
parametre vybraného fasádneho materiá-
lu. Povrchy fasád možno rozdeliť do dvoch 
skupín: omietky a obklady (na prevetráva-
nej alebo neprevetrávanej fasáde). Mate-  
riálov pre fasády je mnoho a každý má svo-
je výhody a nevýhody.

Omietky
Omietky sú tradičnou a asi aj najbežnej-
šou povrchovou úpravou fasád. Nachádza-
jú uplatnenie aj v súčasnosti na budovách 
s vyššími požiadavkami na tepelnotech-
nické parametre, či už ide o zateplené ale-
bo nezateplené fasády. Omietanie predsta-
vuje stavebný proces, kedy sa na povrch 
podkladu nanáša omietková zmes. Omiet-
ky menia podklad konštrukcie z hľadiska  
ich vizuálneho, estetického, teplotného či 
zvukového pôsobenia. V súčasnosti je na 
trhu široká ponuka rôznych omietok a ná-
terov. Nutné je poznať, na aký povrch sa 
hodí ten ktorý výrobok, aby bola zaručená 
stopercentná funkčnosť omietky. Ponúka 
sa aj veľká škála farieb a štruktúr, mož-
ností spracovania a cien. Dôležitým hľa-
diskom pri výbere je aj typ farebného pig-01

02

FASáDA PREDSTAVUJE Tú ČASť BUDOVy, KTORá SA 
VÝRAZNE PODIEĽA NA JEJ CELKOVOM VZHĽADE. SVOJíM 

MATERIáLOM, TVAROM, FARBOU, šTRUKTúROU 
ČI TEXTúROU JE VÝRAZOVÝM PROSTRIEDKOM 

ARCHITEKTONICKéHO RIEšENIA OBJEKTU. 
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mentu, to znamená jeho farebná stálosť, 
odolnosť voči UV žiareniu a pod. Prednos-
ťou omietok je ich dokonalá priľnavosť na 
na betón, murivo, aj na zatepľovacie systé-
my. Dôležitou úlohou omietok je zabezpe-
čiť paropriepustnosť steny v súčinnosti so 
všetkými jej vrstvami. 

Fasáda s omietkou je väčšinou zložená 
z 3 vrstiev: prednástreku upravujúceho 
podklad (nasiakavosť), jadrovej omiet-
ky a povrchovej omietky, ktorá môže byť 
hladká alebo štruktúrovaná. Základné 
zložky omietky sú plnivo, spojivo, voda 
a prísady. Tieto zložky určujú vlastnosti 
omietky. Ako plnivo sa používa piesok, ka-
menná múčka, perlit a pod. Spojivo býva 
minerálne alebo organické. K minerálnym 
patrí vápno, cement, sadra, k organickým 
zase disperzie a živice. Prísady zabezpe-
čujú napríklad tepelnoizolačné vlastnos-
ti, vodotesnosť, farebnosť, odolnosť voči  
plesniam a pod. 

Povrch podkladu na omietanie musí byť 
pripravený. Podľa druhu podkladu sa zvo-
lí buď penetrácia, alebo spojovací mostík 
medzi podklad a omietku. Omietky z hľa-
diska materiálu delíme na vápenné, vá-
penno-cementové, cementové, sadrové,  
z kamenných drvín, vodoizolačné, tepel-
noizolačné, izolačné proti žiareniu, de-
koračné na báze živíc, polymérov a pod. 
Disperzné omietky sú veľmi odolné voči 
poveternostným vplyvom, mechanické-
mu poškodeniu a majú výbornú farebnú 
stálosť. Nevýhodou je malá paroprie-

pustnosť. Silikátové omietky  majú veľmi 
dobrú paropriepustnosť. Drahšie silikóno-
vé omietky spájajú dobré vlastnosti dis- 
perzných a silikátových omietok. Sú pruž-
né, priedušné, stálofarebné, umývateľné.  
Ich nevýhodou je vysoká cena. Finančne 
menej náročná je disperzná akrylátová 
omietka, ktorá je síce málo priedušná, ale 
pružná. V súčasnosti novodobé technoló-
gie umožňujú výrobu napríklad omietky 
nanoporéznej so samočistiacim účinkom.

Fasádne farby
Fasádne nátery sa používajú ako povrcho-
vá úprava omietok. Použitie fasádnej farby 
závisí tiež od podkladu. Na trhu je viacero 
druhov fasádnych farieb, napr. vápenné, 
disperzné akrylátové, silikónové a silikáto-
vé farby. Vápenné farby majú dobrú paro-
priepustnosť, sú vhodné na vlhké omietky 
a povrchy s prestupujúcimi vodnými pa-
rami z interiéru. Problémom je získanie 
sýtych tónov a farebná stálosť. Akrylá-
tové farby patria k najpredávanejším. Sú 
lacnejšie ako silikátové a silikónové farby. 
Sú odolné voči poveternostným vplyvom, 
dajú sa umývať, sú paropriepustné, na 
trhu je široká škála farebných odtieňov. 
Silikónové farby majú podobné zloženie a 
vlastnosti ako akrylátové, naviac sú pruž-
né a paropriepustné, vyznačujú sa tiež 
vysokou vodoodpudivosťou. Používajú sa 
na fasády s vysokými nárokmi a majú vyš-
šiu cenu. Silikátové farby sú farby na báze 
draselného vodného skla. Sú veľmi dob-
re paropriepustné, ale súčasne aj najviac  
nasiakavé.

Podklad nesmie obsahovať vápno, sadru 
alebo soli. Sú ideálne do oblastí so silne 
znečisteným prostredím.

Obklady fasád
Obklady predstavujú omnoho trvácnejšiu 
a menej prácnu úpravu fasády ako omietky. 
Prvky obkladu možno upevniť na fasádu 
dvomi spôsobmi: nalepením alebo zave-
sením. Lepenie je tradičný mokrý proces, 
vytvorenie zavesenej prevetrávanej fasády 
zase novodobejší suchý proces. Voľba spô-
sobu závisí od typu a materiálu obkladu 
a od podkladu ‒ konštrukcie obvodovej 
steny. Lepenie obkladu je lacnejšie, jed-
noduchšie, rýchlejšie, no menej trvácne. 
Problémom je nedostatočná paropriepust-
nosť so vznikom kondenzácie vodnej pary, 
čo čiastočne rieši vytvorenie parozábrany 
zvnútra steny. Vytvorenie predsadenej fa-
sády zavesením obkladov je síce finančne 
náročnejšie a prácnejšie, ale vďaka vznik-
nutej odvetranej medzere medzi stenou 
a obkladom je vlhkosť z interiéru odvá-

03 04 05                                 

01 Tvarovo a rozmerovo rôzne plochy obkladu 

s odlišnou štruktúrou, kombinované s farebne 

kontrastnou omietkou, vytvárajú zaujímavú 

fasádu.

02 Drevo je vkusným fasádnym materiálom 

svojou farbou, štruktúrou a textúrou. 

03 Elegantná fasáda v minimalistickom štýle 

z veľkoformátových dosiek Swisspearl.

04 Nanoporézna omietka so samočistiacim 

účinkom použitá na rodinnom dome.

05Transparentná fasáda je naklonená po pod-

lažiach rodinného domu v rôznych uhloch.



dzaná. V súčasnosti sa takáto prevetráva-
ná fasáda často robí s tepelnou izoláciou, 
čím sa zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti 
steny. Už aj samotná vzduchová medzera 
zlepšuje tieto tepelnoizolačné vlastnosti 
steny. Prvky obkladu sú pripevnené k nos-
nej konštrukcii pomocou kotiev. Zavesená 
fasáda sa často uplatňuje aj pri dodatoč-
nom zateplení obvodových stien. 

Výber materiálov pre obklad fasády je ši-
roký – kameň, drevo, plast, kov, keramika, 
sklo...

Kameň na fasáde
Kamenný obklad patrí k najstarším a vy-
užíva sa najmä na obloženie sokla prí-
rodným kameňom. Jedinečnosť kameňa 
spočíva v skutočnosti, že každý kus prí-
rodného kameňa má iný odtieň, štruk-
túru a textúru. Obklady z lomového ka-
meňa majú rôznu hrúbku podľa tvrdosti. 

K tvrdým kameňom (hr. 3 cm) patrí žula, 
rula, čadič, syenit, dioryt, andezit, ryolit, 
k stredne tvrdým (hr. 2,5 cm) mramor, 
travertín, vápence, k mäkkým (hr. 4 cm) 
pieskovec, trachyty, opuka. Povrchová 
úprava kameňa môže byť rôzna ‒ prvky 
plasticky zvýraznené alebo rovné, po-
vrch drsný alebo hladký, prípadne leštený  
a pod. Obklady z prírodného kameňa 
oplývajú dobrými vlastnosťami ako nízka 
nasiakavosť, pevnosť, mrazuvzdornosť, 
veľká trvanlivosť. Nevýhodou je vysoká 
objemová hmotnosť, nízke tepelnoizo-
lačné vlastnosti, náročná opracovateľnosť  
a tým vyššia cena. Nižšiu cenu ako lomový 
kameň majú ručne vyrábané ľahčené ka-
menné obklady, s ktorými je práca omno-
ho jednoduchšia.

Keramické obklady
Využitie keramiky pre obklady fasád má 
dlhodobú tradíciu. Keramické fasádne 

06 Obľúbená štruktúra fasády so vzhľadom 

lícových tehál v jemnej farebnosti.

07 Horizontálny kamenný obklad s vkusnou 

štruktúrou a farebným odtieňom.

08 Pri novostavbách sa s obľubou používajú 

vláknocementové dosky Cetris ako odvetraný 

fasádny systém.

09 Fasádne obloženie z vápenocementových 

laminátov – kompaktných platní – na organic-

ky tvarovanom objekte.

06
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nutia malty. Vďaka kombináciám farieb, 
tvarov, veľkostí a povrchových úprav ob-
kladačiek, priznaním škár či ich potretím, 
možno dosiahnuť rôzny výtvarný efekt na 
fasáde objektu. Keramické obklady môžu 
byť glazované a neglazované. Medzi ob-
ľúbené patria tzv. lícové tehly, ktoré majú 
svoje korene na prelome 18. a 19. storočia.

Lícové murivo 
Na dosiahnutie vzhľadu lícového muriva 
slúžia lícové tehly (lícovky) a obkladové 
pásiky. V severských krajinách má tento 
druh fasády (tehlové murivo bez omie-
tok) tradíciu. U nás, aj keď to až takto 
nie je, sa mnoho stavebníkov rozhoduje 
pre tento odolný fasádny systém. Lícové 
tehly sú prírodným produktom a vyrába-
jú sa v širokej škále farebných odtieňov 
a úprav povrchov. Isté tvarové, rozmerové 
či farebné odlišnosti sú pre tieto tvarovky  
prirodzené. Montáž lícového muriva alebo 

obkladových pásikov je ale náročná práca 
s požiadavkami na prípravu a prevedenie. 
Lícové pásiky sa na fasádu môžu lepiť 
v rozličných väzbách a tým vznikajú rôzne 
stvárnené fasády. Tehlové obkladové pási-
ky sa používajú aj ako povrchová úprava 
kontaktných zatepľovacích systémov. Fa-
sády z lícoviek sú bezúdržbové, materiál je 
stálofarebný a mrazuvzdorný.

Drevo na fasáde
Drevo patrí k najstarším obkladovým ma-
teriálom. Kvôli svojmu prírodnému vzhľa-
du a výhodným vlastnostiam je asi naj-
používanejším obkladom, hoci väčšinou 
vyžaduje údržbu a starostlivosť. Drevené 
obklady patria k odvetraným fasádnym 
systémom. Kvalitné a odolné obklady 
vzniknú použitím najmä tvrdých drevín 
ako dub, buk, orech, jaseň. Obklady sa 
robia aj z mäkších drevín – smrek, jedľa, 
douglaska, borovica, smrekovec. Najide-
álnejšie sú však exotické tropické dreviny, 
ktoré sú husté, odolné a tvrdé. Patrí k nim 
napr. bangkirai, massaranduba, ipe, ale 
tieto dreviny sú oveľa drahšie. Pre obklady 
v náročných klimatických podmienkach 
sú vhodné aj odolné dreviny ako škandi-
návsky smrek, červený céder a sibírsky 
smrekovec. životnosť fasády s dreveným 
obkladom závisí od odolnosti druhu dre-
viny a povrchovej úpravy. 

Drevené obklady sa aplikujú najčastejšie 
v tvare paluboviek. Možno nimi obkladať 
horizontálne, vertikálne, ale aj šikmo. 

Fasádny drevený obklad môže byť zreali-
zovaný z masívneho dreva, veľkoplošných 
materiálov na báze dreva, cementovovlák-
nitých a cementovotrieskových dosák,  
tlakovo impregnovaného dreva, tepelne 
upravovaného dreva, vytláčaných vlákni-
tých materiálov (profilov a panelov) a pod.

rýchla a jednoduchá montáž počas celého 
roka. Dosky sú nehorľavé, tepelne a zvu-
kovo izolujú, bývajú impregnované hyd-
rofobizujúcou vrstvou. Tento odvetraný 
fasádny systém býva doplnený aj tepelnou 
izoláciou.

Dekoratívne lamináty
Fasáda môže byť vytvorená aj z netradič-
ného materiálu - kompaktných dosiek sys-
tému HPL. 

HPL (High Pressure Laminates) dosky 
sú dekoratívne vysokotlakové lamináty. 
Na trhu sú v širokej škále povrchových 
úprav. Fasádne dosky sú veľmi tvrdé, ode-
ruvzdorné, odolávajú chemikáliám a po-
veternostným vplyvom. Montujú sa ako 
odvetraný fasádny systém na drevený ale-
bo hliníkový rošt. Nevýhodou je objemová 
nestálosť pri zmenách teplôt a horľavosť, 
preto je pri aplikovaní nutné myslieť na 
rozťažnosť materiálu. Vysokotlakový la-
minát je neporézny materiál s odolnou 
finálnou povrchovou úpravou. Dosky sa 

07

08

09

obklady sú vyrobené zo zmesi ílu, piesku, 
taviva, farbiva a minerálnych surovín. Sú 
odolné, mrazuvzdorné, farebne stále, s 
nízkou nasiakavosťou a teplotnou rozťaž-
nosťou. Majú temer neobmedzenú život-
nosť a keď sú správne aplikované nevyža-
dujú temer žiadnu údržbu či opravy. Na 
fasádu sa upevňujú buď nasucho s ukotve-
ním do nosnej konštrukcie, alebo sa lepia. 
Suchý proces je výhodnejší, nedochádza 
k odpadávaniu obkladu vplyvom premrz-

Obklady na báze cementu
K tomu typu obkladu patria vláknoce-
mentové a cementotrieskové dosky, ktoré 
sú na trhu v rôznom farebnom prevedení  
a s rôznymi povrchovými úpravami. 
Montujú sa ako fasádne odvetrané systé-
my, ktoré je možné aplikovať ako pre no-
vostavby, tak aj pri rekonštrukciách budov. 
Nosný rošt býva drevený, oceľový alebo 
hliníkový. K výhodám obkladov z vlákno-
cementových dosiek patrí dlhá životnosť, 
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vyrábajú z papierových pásov – jadrových 
a dekoratívnych povrchových. Jadrové sú 
vyrobené z čistej celulózy impregnované 
fenolovou živicou, povrchové sú impreg-
nované melamínovou živicou. Hrúbka la-
minátovej dosky závisí od počtu jadrových 
papierových vrstiev.  

Kompozitné fasádne dosky sú vyrobené 
zo zmesi dreva a PVC. Spojené sú v nich 
dobré vlastnosti oboch materiálov, obkla-
dy sa ľahko udržujú, sú tvarovo stále, odol-
né voči plesniam a parazitom.

Plastové obklady
Plastové obklady predstavujú prvky z vy-
tvrdeného polyvinylchloridu (PVC), poly-
esterových laminátov vystužených skle-
nenými vláknami a pod. Plast je obľúbený 
kvôli mnohým vlastnostiam a najmä mož-
nosti výberu rôzneho farebného prevede-
nia. K prednostiam plastových obkladov 
patrí malá objemová hmotnosť, dobrá 
pevnosť pri nízkej hmotnosti, dlhá trvan-
livosť, prijateľná cena, nenáročné tvaro-
vanie obkladových prvkov a temer žiadna 
údržba. 

Tepelnoizolačné vlastnosti plastového ob-
kladu je možné zlepšiť plastovými profil-
mi, ktoré sú vyplnené tepelne izolačnými 
materiálmi, napríklad polyuretánovou pe-
nou. Fasádne plastové systémy sú monto-
vané ako odvetrávané fasády so vzducho-
vou medzerou.

Kov na fasáde
Kovové fasády v súčasnosti patria k origi-
nálnym a aj najkvalitnejším fasádam. Na 
realizáciu kovovej fasády je možné použiť 
viacero fasádnych systémov. Kovové fa-
sády predstavujú výbornú ochranu pred 
poveternostnými vplyvmi, vyznačujú sa 
vysokou pevnosťou a odolnosťou voči me-
chanickému poškodeniu. S ich montážou 
je možné spojiť aj dodatočné zateplenie 
objektu. Asi najväčšou výhodou kovových 
fasád je ich bezúdržbovosť. Tu treba rozli-
šovať opláštenia z ušľachtilých materiálov 
bez povrchovej úpravy (titánzinok, meď, 
nerez, hliník) a tie s povrchovou úpravou.  
Výhodou pri ušľachtilých materiáloch je 
ich veľká tvárnosť, ktorá umožňuje pokrý-
vať aj nepravidelné tvary a plochy. Výraz-
nou prednosťou kovových fasád je ich dlhá 
životnosť. U fasád z ušľachtilých materiá-
lov je to aj 100 rokov. Nevýhodou je však 
vysoká cena.  

Kovové fasády ako systémy sú tvorené 
nosnou konštrukciou a pohľadovými prv-
kami. Prvky opláštenia môžu byť celoploš-
ne podopreté debnením alebo tvarované 
ako samonosné prvky. Ako materiál po-
hľadových prvkov sa používa oceľ alebo 
ušľachtilé materiály ako meď, titánzinok, 
neraz a hliník. V súčasnosti najpoužívan-
ješím materiálom fasádnych systémov z 
kovu je kvalitný titánzinkový plech.Z ko-
vových fasádnych materiálov je dnes asi 
najoriginálnejší cortenový plech. Materiá-
ly pre fasádne účely sú dodávané v rôznych 
zaujímavých prevedeniach a s rôznymi 
štruktúrovanými povrchmi.

Zelené fasády
K originálnym fasádam patria aj tzv. ze-
lené fasády. Pri diskusiách o pozitívach či 
prípadných negatívach takejto fasády v po-
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slednom čase prevažuje názor o kladných 
stránkach a výhodách zeleného „oplášte-
nia“ fasády. Evidentne fasáda pokrytá 
zeleňou, či už pôjde o brečtan, prísavník 
alebo kvitnúce popínavé dreviny, pred-
stavuje atraktívny a dekoračný prvok. Je 
ideálna na fasády tzv. architektonicky chu-
dobnejších stavieb s nezaujímavými fasá-
dami. Zelený kabát fasády chráni povrch 
obvodovej steny pred priamym dažďom. 
Zelená fasáda chráni aj pred priamym 
slnkom a tým udržiava v interiéri príjem-
nú mikroklímu. Odborníci sa zhodujú na 
fakte, že kvalitnej omietke prísavník alebo 
brečtan neublíži. Ich korienky nepreniknú 
do omietky a tým ju ani nemôžu narušiť. 
Iné to je v prípade zvetranej či ináč naru-
šenej omietky, kedy korene do nej vrastajú 
a spôsobujú jej poškodenie. Nezmeniteľ-
ným faktom však pri týchto fasádach je 
skutočnosť, že okrem brečtanu, rastliny 
opadávajú a stena v zime ostáva bez krás-
nej ozdoby a polyfunkčnosti porastu. 

Záver
Pri voľbe vonkajšej úpravy fasády a výbe-
re fasádneho systému je nutné vziať do 
úvahy množstvo kritérií, od klimatických 
podmienok, rešpektovania prostredia, 
technických parametrov až po estetické 
hľadisko spojené s podporou architek-
tonického výrazu budovy. Možností pre 
výber je mnoho, od tradičných omietok 
cez veľké množstvo obkladov až po dnes 
najprogresívnejšie – odvetrávané fasádne 
systémy z novodobých materiálov. Fasády 
nemusia byť na jednom objekte rovnaké, 
obklady sa striedajú s omietkami, kombi-
nujú sa rôzne typy obkladov a pod. Každý 
typ fasádneho systému má svoje pozitíva 
i negatíva. 

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Fakulta architektúry STU,  Bratislava 

Foto: archív autora a redakcie

10 Atraktívna dekoračná zelená fasáda z popí-

naného paviniča na rodinnom dome.

11 Príklad použitia fasádneho systému s nevi-

diteľným uchytením dosiek.

10

11
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Farby v priestore napríklad dokážu 
regulovať výkon či únavu. V miest-
nostiach tmavých farieb beží čas po-

malšie, svetlé miestnosti stimulujú aktivi-
tu. Teplé farby zohrievajú a povzbudzujú, 
studené upokojujú. Farby prepožičiavajú 
výraz a ovplyvňujú naše emócie. Farba-
mi môžeme komunikovať s okolím. Práve 
preto majú v našom živote také významné 
postavenie. Skúmaním trendov v oblasti 
farieb sa už dlhý čas zaoberá Willi Span-
ring, vedúci poradenského centra pre far-
by a fasády Baumit v rakúskom Wopfingu.
Pri svojej každodennej práci v poraden-
skom centre pre farby, pri analýze a reali-
zácií prianí našich zákazníkov, zachytáva 
nové trendy veľmi rýchlo a pomerne rých-
lo na ne môže aj reagovať. Ako podľa neho 
vyzerá farebný svet na fasáde dnes a akým 
smerom sa bude uberať?

Súčasné smerovanie
Pokiaľ ide o súčasnosť, možno hovoriť 
o dvoch základných smerovaniach v štýle 
rodinných domov – klasický a moderný 
štýl. V prvom prípade je architektúra ob-
jektu klasická, tak ako ju poznáme v na-
šich končinách už dlhé roky. Sedlová stre-
cha, tradičný pôdorys, typická žltá alebo 
okrová farebnosť. Často sa používajú aj 
svetlé pieskové a hnedé odtiene, ktoré sa 
v poslednom čase kombinujú so zemitými 
odtieňmi oranžovej tak, ako to poznáme 
z juhu Európy. Samozrejme, biele orámo-
vania okien nemôžu chýbať. Tradične sa 
používa 2 mm zrnitosť povrchovej úpravy, 
na orámovania otvorov, tzv.  šambrány, 
nájde uplatnenie i jemnejšia omietka ale-
bo priemyselne vyrábané fasádne profily, 
pričom cieľom je dosiahnuť plastickejšie 
pôsobenie inak nie veľmi nápaditej fasády. 

V druhom prípade je architektúra domu 
moderná, s plochou alebo pultovou stre-
chou a priamymi, maximálne jednoduchý-
mi pôdorysnými líniami. Fasáda je riešená 

Kam smerujú trendy 
v oblasti fasád?
V žIVOTE ČLOVEKA MAJú FARBy VEĽKÝ VÝZNAM. NIELEN 
Z HĽADISKA PSyCHOLOGICKéHO, ALE TIEž Z POHĽADU 
PôSOBENIA FARIEB V PRIESTORE. PODĽA FARIEB, KTORé 
PREFERUJEME, SA Dá CHARAKTERIZOVAť NAšA OSOBNOSť  
ČI MOMENTáLNE ROZPOLOžENIE. 
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mnohými, často veľmi odlišnými materál-
mi, ako je sklo, nerez či rôzne upravované 
drevo. Povrchová úprava je často v odtie-
ňoch sivej s akcentami tmavej šedej, čer-
venej či oranžovej. Akcenty sú riešené na 
malej ploche, s cieľom vyzdvihnúť určitý 
architektonický prvok či prerušiť mono-
tónne výšky či dĺžky jednotlivých plôch. 
Pri ich stvárnení neexistujú takmer žiadne 
obmedzenia. Pokiaľ ide o omietku, tu pri-
chádzajú k slovu skôr hrubšie štruktúry.

avšak len na malých plochách, na upúta-
nie pozornosti či zvýraznenie dostavby. 
Podstatná časť fasády sa naďalej realizuje 
vo svetlých tónoch blízkych ľudskej po-
kožke, avšak v hrubšej štruktúre s väčšou 
zrnitosťou. Z oblasti interiérov čoraz viac 
prenikajú na fasádu lesklé, trblietavé a me-
talické povrchy. Pri metalicky pôsobiacich 
fasádach sa dosahujú bronzové či bridli-
cové efekty rôznymi lazúrovacími alebo 
stierkovacími technikami.

Viac štruktúry na fasáde
Fasády – to sú tváre našich domov! Tvary, 
štruktúry, materiály a farby im dodávajú 
jedinečný a osobitý charakter. Súčasne po-
skytujú ochranu a očakávame od nich, aby 
mali dlhú životnosť, aby sa jednoducho 
udržiavali a aby mali požadované vlast-
nosti. Pre rok 2012, a aj tie nasledujúce, 
predpovedajú výskumníci v oblasti tren-
dov výrazné smerovanie k prirodzenosti 
ako reakciu na čoraz komplikovanejší život 
a ekologickú neistotu. Podľa aktuálnych 
trendov sa zdá, že sa blíži koniec niekoľko 
rokov trvajúceho snaženia, ktoré smero-
valo k ideálnej, takpovediac úplne hladkej 
fasáde bez akejkoľvek štruktúry a zrnitos-
ti. ľudia z praxe si môžu vydýchnuť. Už 
dávno totiž vedia, ako veľmi ťažké je do-
siahnuť takýto ideál a ako nemilosrdne sa 
na zdanlivo dokonalej, vysnívane hladkej 
fasáde prejavia aj tie najmenšie nedoko-
nalosti podkladu. Architekti, ktorí hľadajú 
nezvyčajné možnosti stvárnenia fasády, 
dnes koketujú s hrubými nahadzovanými 
štruktúrami fasádnych omietok, pričom 
nezriedka zachádzajú až do extrému. So 
zrnitosťou osem a viac milimetrov sa stáva 
každá fasáda expresívnym obalom ‒ o to 
pôsobivejším, o čo jednoduchší je tvar bu-
dovy. Takéto povrchy akoby žili pod den-
ným svetlom svojím vlastným životom, v 
priebehu dňa vždy iné, svojské, ale vždy 
zaujímavé, masívne a akoby neotrasiteľne 
bezpečné. A presne preto zapadá „hrubé 
zrno“ ideálne do súčasného megatrendu 
v oblasti farieb a štruktúr. Farebné mož-
nosti a inšpirácie pre fasádu získate na  
www.baumitlife.com.

Všeobecne možno povedať, že indivi-
duálne spôsoby aplikácie rôznych i ne-
tradičných materiálov sú pre výsledné 
architektonické pôsobenie fasády čoraz 
dôležitejšie. Inak povedané ‒ výsledok je 
a čoraz viac bude v rukách spracovateľa a 
obnovenie či oživenie tradičných techník 
prináša na fasádu novú, jedinečnú kvalitu. 

Reko v spolupráci s Baumit

Foto: Baumit

Trendy pre najbližšie roky 
Krikľavé farby postupne nahrádzajú ze-
mitejšie, tlmené odtiene sivej, hnedej 
a ostatných farieb prírody. Čoraz viac sa 
uplatňujú odtiene sivej, ktoré umožňujú 
lepšie vyniknúť architektúre objektu. Stále 
väčšiu rolu zohrávajú kontrasty tmavých 
a svetlých tónov. Do popredia sa dostáva-
jú extrémne tmavé až čierne odtiene. Ar-
chitektúra s týmito farebnými danosťami 
splýva s okolitým prostredím lepšie ako 
tomu bolo v minulosti, keď sa používali 
svietiace, žiarivé farby. Ako akcenty sa na-
ďalej používajú odtiene červenej, avšak vo 
veľmi koncentrovanej, temnej podobe. Na 
fasáde nachádzajú uplatnenie najrôznejšie 
materiály. Znovu ožívajú prvky dizajnu pa-
nelových fasád 70-tych rokov. Absolútnym 
trendom sú fasády z prírodného kameňa, 



NIEKOHO PRIPRAVí O DOMOV A MAJETOK OHEň, INéHO 
VODA ALEBO ZLODEJI. POISTENIE MAJETKU OD ALLIANZ – 
SLOVENSKEJ POISťOVNE CHRáNI NIELEN ZARIADENIE VAšEJ 
DOMáCNOSTI, ALE AJ STENy, KTORé JU OBKLOPUJú. NAVyšE, 
S POISTENíM MôJ DOMOV MáTE MOžNOSť UZATVORIť 
AJ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA šKODU S MOžNOSťOU 
POISTENIA SKLA A POISTENIE PRIVáT PLUS, KTORé ZABEZPEČí 
NADšTANDARDNé SLUžBy URGENTNEJ POMOCI V PRíPADOCH 
AKO NAPR. ZABUCHNUTé VCHODOVé DVERE, VyTEČENá 
VODA Z RADIáTORA.
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Najlepšou možnosťou ako ochrániť 
svoj domov pred možnými ná-
strahami je jeho poistenie. Allianz 

– Slovenská poisťovňa ponúka komplex-
né poistenie nehnuteľnosti a domácnosti 
v produkte Môj domov. Filozofia produk-
tu vychádza z predpokladu, že klient sám 
najlepšie vie, ktoré riziká ohrozujú jeho 
domov, a preto mu umožní poistiť sa pod-
ľa vlastných predstáv. 

Výhodou je, že jednou poistnou zmluvou 
si klient poistí domácnosť, nehnuteľnosť 

denčného čísla (malý motocykel, trojkol-
ka, malotraktor apod.). 

Poistenie budovy chráni „štyri steny" 
domu alebo bytu so všetkým, čo k nim 
patrí – okná, dvere, podlahy a iné staveb-
né súčasti. Poistiť je možné garáž, hos-
podárske budovy, altánky, prístrešky, ba-
zény a ďalšie vedľajšie stavby na rôznych 
miestach poistenia. Zároveň kryje palivo 
určené na vykurovanie budovy, stavebné 
mechanizmy a náradie na údržbu nehnu-
teľnosti. Výhodou je, že v prípade poško-
denia alebo zničenia nehnuteľnosti v dô-
sledku poistnej udalosti poisťovňa uhradí 
škodu vo výške, ktorá zodpovedá nákla-
dom na opravu alebo opätovné vybudova-
nie poistenej nehnuteľnosti. 

Allianz – Slovenská poisťovňa zároveň 
poskytne klientovi zľavu na poistnom až 
do výšky 30 %, ak počas poistenia nebude 
mať zavinenú poistnú udalosť. 

Podrobné informácie k produktu je možné 
získať na bezplatnej Infolinke Allianz – SP: 
0800 122 222 alebo na internetovej 
stránke: www.allianzsp.sk.

Z materiálov Allianz – Slovenskej poisťovne

Foto: Allianz – Slovenská poisťovňa

Nenechajte sa zaskočiť 
a ochráňte svoj domov

a poistenie zodpovednosti za škodu s mož-
nosťou poistenia skla a uzatvorenia pois-
tenia Privát Plus. Stavebnicový systém 
poistenia umožní klientovi, aby si sám sta-
novil poistnú sumu pre jednotlivé skupiny 
vecí, čím si vyberie poistenie šité na mieru. 

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na hnu-
teľné veci, ktoré sú v domácnosti – náby-
tok, koberce, doplnky, šatstvo, športové 
potreby, domáce spotrebiče, elektroniku 
a veci osobnej potreby. Poistné krytie je 
teraz možné rozšíriť aj na vozidlá bez evi-
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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“

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, PRASK- 
NUTÝM POTRUBíM, ZAPLAVENí ROZVODNENOU RIEKOU, ALEBO STE 
NEBODAJ VyHORELI? V TAKOM PRíPADE Sú NASLEDUJúCE RIADKy 
URČENé PRáVE VáM. 
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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 výbo-
ja skôr ako pasívny zberač. Rozdiel v re-
akčnom čase sa označuje ako „iniciačný 
predstih“. Tento ústretový výboj sa spája 
vysoko nad chráneným objektom s prichá-
dzajúcim hlavným výbojom, čím je zjed-
notený blesk privedený priamo na hrot ak-
tívneho 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.

Prečo používať aktívne blesko- 
zvody a zemniace sústavy:

- poskytujú vyššiu úroveň bezpečnosti  
 v porovnaní s klasickými bleskozvodmi,

Aktívne bleskozvody 
a uzemňovacie systémy

NA BLESKOZVOD JE 
POTREBNé MySLIEť Už 
PRI ZáKLADOCH DOMU. 
CHRáNI PRED PRIAMyM 
úDEROM BLESKU, ALE TIEž 
PRED JEHO DôSLEDKAMI 
AKO Sú PREPÄTIE 
A ELEKTROMAGNETICKé 
RUšENIE.

- zberač aktívneho bleskozvodu nahrá-      
  dza celú zbernú sústavu konvenčných   
  bleskozvodov,
- poskytujú značnú úsporu zvodového       
 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 vyrobené z nerezu zaručujú 
 dlhodobo nízky zemný odpor,
- rôzne možnosti systémových riešení aj  
 pre problematické podmienky zemne- 
 nia.

Reko

Foto: LP – AXIS s.r.o.
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Korková omietka
estetická a trvácna povrchová úprava

NA SLOVENSKOM TRHU SA 
OBJAVIL PRíRODNÝ, EKOLO-
GICKÝ A ZDRAVIU NEšKODNÝ 
MATERIáL, KTORÝ PONúKA 
VĎAKA SVOJIM VÝNIMOČ-
NÝM VLASTNOSTIAM NEKO-
NEČNé MOžNOSTI POUžITIA  
A DOKážE NAHRADIť AJ šIRO-
Ké SPEKTRUM MATERIáLOV 
V RôZNyCH OBLASTIACH. JE 
VyRáBANÝ ZMIEšANíM KOR-
KOVÝCH ZŕN RôZNyCH VEĽ-
KOSTí, AKRyLáTOVEJ žIVICE, 
PRíRODNéHO TUKU A VODy, 
ČOHO VÝSLEDKOM JE PRO-
DUKT S VÝBORNOU ODOLNO-
SťOU VOČI STARNUTIU  
A DEGRADáCIE. 

Všestranné použitie:

- vhodná na fasády, alebo v interiéri,

- riešenie na vlhké steny a múry,

- protišmyková úprava pochôdznych plôch,

- zvukovo pohltivá a tepelne izolačná, 

- protipožiarna a vodotesná.
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Korková izolácia je neuveriteľne priľ- 
navá a odolná hmota vhodná na 
akýkoľvek povrch. V interiéri sa 

dá použiť napríklad ako finálna povrcho-
vá úprava stien a podláh alebo ako účin-
ná sanácia vlhkých múrov, ktoré vďaka 
paropriepustným vlastnostiam korkovej 
omietky po aplikácii dýchajú a majú zvu-
kovo pohltivé a tepelnoizolačné vlastnos-
ti. Použitie korkovej izolácie je možné aj  
v kúpeľni namiesto chladného obkladu 
alebo dlažby, čo vytvára príjemné, proti-
plesňové a vodotesné prostredie.   

V exteriéri, vďaka výhodám – vysokej te-
pelnej kapacite, mechanickej odolnosti 
a oteruvzdornosti – dokáže nahradiť bež-
nú fasádnu omietku. Veľmi vhodná je aj na 
ošetrenie rôznych pochôdznych plôch, ako 
napríklad protišmyková úprava bazénov 
a ich okolia, chodníkov, schodov, plotov, 
striech a terás.

Jedinečné izolačné vlastnosti tejto hmoty 
vytvárajú priestor pre použitie napríklad 
aj ako interiérová alebo povrchová úprava 
áut, lodí a motocyklov.

Aplikácia omietky
Všestrannosť použitia striekanej korkovej 
izolácie je možná vďaka vynikajúcej pri-
ľnavosti hmoty k akémukoľvek povrchu. 
Pri aplikácii, najlepšie pomocou striekacej 
pištole, sa v prvom kroku nanáša tenká zá- 
kladná vrstva a následne finálna povr-

chová úprava požadovanej hrúbky 2,5 až 
4 mm. Následný čas vysýchania finálnej 
vrstvy je v závislosti od druhu podkla-
du a teploty vzduchu 8 až 48 hodín. Po 
vyschnutí zostáva veľmi tvarovo stálou, 
kompaktnou, oteruvzdornou, flexibilnou 
a mrazuvzdornou vrstvou.

Farebný odtieň je dodávaný pomocou prí-
rodných pigmentov, ktoré sú primiešavané 
k samotnej hmote priamo na mieste apli-
kácie. Ponúkanú farebnú škálu je možné 
ľubovoľne rozširovať miešaním a regulo-
vať množstvom primiešaných pigmentov.
Vykonané laboratórne skúšky a monito-
ring aplikácií na terasách, fasádach, kry-
tinách a interiérových povrchoch potvr-
dzujú, že korková izolácia je ozajstným 
revolučným materiálom nielen pre staveb-
níctvo, ale aj pre priemysel ako taký. Do-
dávku a odbornú certifikovanú aplikáciu 
tejto modernej hmoty ponúka spoločnosť 
BezHluku s.r.o. 

Cenník produktov a služieb, ako aj množ-
stvo ďalších informácií, nájdete na uvede-
nej web stránke.

www.striekany-korok.sk
www.odhlucnenie-bytov.sk 

Reko z materiálov spoločnosti BezHluku
Foto: BezHluku
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Kovové 
fasády –
symbióza elegancie a funkčnosti
KOVOVé FASáDy REALIZOVANé V POSLEDNOM OBDOBí PATRIA 
K ORIGINáLNyM FASáDAM, NAKOĽKO SA PRI NICH DOKONALE 

UPLATňUJE KREATIVITA V SúZVUKU S MODERNÝMI STAVEBNÝMI MATERIáLMI. TIETO 
NOVODOBé FASáDy UMOžňUJú VyNIKNúť ZVLášTNyM ARCHITEKTONICKÝM RIEšENIAM 
A PôSOBIA VžDy VÝNIMOČNE A OSOBITO. 

01
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Prevetrávané fasády 
Všetky fasádne systémy na báze kovu sú 
navrhované a realizované ako prevetráva-
né fasády.

Prevetrávaná fasáda je fasáda s vetranou 
medzerou medzi vonkajším obkladom 
a obvodovou stenou, ktorá má výšku mi-
nimálne 40 mm. Táto vzduchová medzera 
je veľkou výhodou voči klasickým fasá-
dam. Vzduch, ktorý prúdi v tejto medzere, 
stále odvetráva steny, odvádza vodné pary, 
zabezpečuje správne pôsobenie prípadnej 
tepelnej izolácie, zaisťuje ochranu vnútor-
ného priestoru pred letným prehrievaním. 
V lete sa vzduch v tejto medzere zohrie-
va z obkladu fasády, v zime zas z teplého 
vzduchu, ktorý uniká z interiéru. Preto 
vzduch v medzere prúdi neustále. Kvôli 
zabezpečeniu tohto prúdenia sú potrebné 
otvory pre nasávanie v spodnej časti fasá-
dy a otvory na odvádzanie vzduchu v hor-
nej časti. 

Okrem tejto základnej vlastnosti prevet-
rávanej fasády treba zdôrazniť aj zvýšenie 
akustickej ochrany a zlepšenie odolnosti 
voči ohňu. Dvomi hlavnými konštrukčný-
mi zložkami prevetrávaných fasád  sú nos-
ný rošt a prvky opláštenia na báze kovu 
z rôznych materiálov. 

symbióza elegancie a funkčnosti

Fasády na báze kovov nie sú iba 
vzhľadom atraktívne, ale patria aj 
k najkvalitnejším. Na realizáciu ex-

kluzívnej kovovej fasády je možné použiť 
viacero fasádnych systémov. Prvé systé-
mové kovové fasády s rôznymi panelmi 
sa objavili už v druhej polovici minulého 
storočia, dovtedy sa kovové fasády rea-
lizovali zväčša klasickými klampiarsky-
mi metódami. Opláštenia budov na báze 
kovu sú v západnej Európe viac rozšírené 
ako u nás. V poslednej dobe však pribúda 
aj na Slovensku mnoho efektných riešení 
s kovovými fasádami. Originálne výrazové 
pôsobenie prinášajú aj nové ušľachtilé ma-
teriály, ktoré si postupne získavajú obľubu. 
V poslednom období sa kovové opláštenia 
budov objavujú nielen na občianskych či 
priemyselných objektoch, ako tomu bolo 
doposiaľ najčastejšie, ale aj na bytových 
a dokonca i rodinných domoch. Takéto 
fasády patria k tým finančne náročnejším, 
tak ich na  rodinných domoch nachádzame 
skôr výnimočne.

Vlastnosti a výhody kovových 
fasád
Kovové fasádne systémy predstavujú vy-
nikajúcu ochranu pred poveternostnými 
vplyvmi, sú odolné aj voči korózii a kolísa-
niu teplôt. Vyznačujú sa vysokou pevnos-
ťou a odolnosťou voči nárazom a mecha-

nickému poškodeniu. Obklady sa kotvia 
ako na zateplené, tak aj na nezateplené 
objekty, s ich montážou je možné spojiť aj 
dodatočné zateplenie objektu. 

Asi najväčšou výhodou kovových fasád je 
ich bezúdržbovosť. Tu je ale treba rozlišo-
vať opláštenia z ušľachtilých materiálov 
bez povrchovej úpravy a tie s povrchovou 
úpravou. Pri titánzinku a medi dochádza  
okrem samoobnoviteľného procesu pri 
poškodení aj k tzv. samočistiacemu proce-
su. Materiál zreje, tvorba kryštálikov do-
pĺňa patinu, takže bezúdržbovosť spočíva 
v povrchu, ktorý si sám vytvára materiál. 
K ďalším prednostiam fasád z ušľachti-
lých kovov patrí nízka hmotnosť, jedno-
duchá spracovateľnosť, odolnosť voči UV 
žiareniu, ekologická neškodnosť, rýchla 
montáž či variabilita riešenia obkladu. 
Veľmi dôležitou vlastnosťou a výhodou 
pri ušľachtilých materiáloch (titánzinok, 
meď, nerez, hliník) je ich veľká tvárnosť, 
ktorá umožňuje pokrývať aj nepravidel-
né tvary a plochy. Výraznou prednosťou 
kovových fasád je ich dlhá životnosť. 
U fasád zo spomínaných ušľachtilých 
materiáloch je to aj 150 rokov. Jedinou 
nevýhodou sa javí pri niektorých systé-
moch vysoká cena. Investícia do ušľach-
tilých materiálov je však na viacero ge-
nerácií a ani tak nestrácajú na hodnote. 

01 Výrazne členená kovová fasáda s umoc-

ňujúcou farebnosťou – bytový dom v Holly-

woode. 

02 Falcované horizontálne pokrytie fasády 

na vysunutej časti objektu.

03 Priznaný rytmus členenia fasádnej plochy 

voľbou šírky viditeľných škár medzi panelmi.

02 03
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Konštrukcie kovových fasád 
Kovové fasády ako systémy sú tvorené 
nosnou konštrukciou a pohľadovými prv-
kami. Prvky opláštenia môžu byť celoploš-
ne podopreté debnením alebo tvarované 
ako samonosné prvky. Nosná konštrukcia 
kovovej fasády býva buď drevená, alebo 
kovová. Drevená nosná konštrukcia sa 
používa pri drážkových, lištových a šabló-
nových systémoch. Pri týchto sa uplatňuje 
celoplošný podklad napríklad z doskového 
debnenia alebo OSB dosiek. Kovové nos-
né konštrukcie sa používajú z oceľových 
pozinkovaných alebo hliníkových nosní-
kov. Nosníky sa kotvia do obvodovej nos-
nej steny. Nosný rošt je skladačkou napr.  
z konzol a z profilov. Najčastejšou nosnou 
konštrukciou kovového opláštenia býva 
hliníková konštrukcia s konzolami, na 
ktoré sa prichytávajú rôzne typy panelov 
a plechov. Súčasťou skladby konštrukcie 
fasády môže byť aj tepelná izolácia, ktorej 
hrúbka sa navrhuje podľa tepelno-izolač-
ných požiadaviek a nosnosti konštrukcie. 

Materiál prvkov opláštenia 
Ako materiál pohľadových prvkov sa po-
užíva oceľ alebo ušľachtilé materiály ako 
meď, titánzinok, antikoro a hliník. Oceľo-
vé plechy môžu byť buď s lakovaným povr-
chom pozinkovanej ocele, alebo sa používa 
patinujúca, či naopak nehrdzavejúca oceľ. 
Hliník môže byť použitý buď prírodný, 
alebo farbený. Veľmi efektné sú materiály 

chránené prírodnou patinou na povrchu 
ako je meď, titánzinok či patinujúca oceľ. 
Vďaka moderným technológiám sa po-
vrchy plechov dajú aj poplastovať a vytvr-
diť. Najčastejším materiálom fasádnych 
systémov z kovu je v súčasnosti kvalitný 
titánzinkový plech, z ktorého sa vyrába 
široké spektrum fasádnych panelov a pro-
filov. Jedinečnosť a originalitu fasádnych 
prvkov umožňuje netradičná perforácia 
kovových  materiálov. 

Základné druhy plechov pre 
fasády
1) LAKOVANÉ – pozinkovaná oceľ a hli-
ník. Môžu byť v rôznej farebnosti, mat-
né alebo lesklé, štruktúrované alebo nie. 
Kvôli zachovaniu pekného vzhľadu je ich 
nutné  čistiť a prípadne obnovovať. Trvan-
livosť lakovaného povrchu  je obmedzená. 
2) PRíRODNE PATINUJúCE – meď, zi-
nok, v súčasnosti aj patinujúca oceľ typu 
corten. Povrchy sú chránené prírodnou 
patinou, ktorá sa stále obnovuje. škála fa-
rieb je dnes rozšírená o umelé odtiene pa-
tinovania. Patina býva matná, omývanie 
vodou mení jej  povrch a vzniká tým efekt-
né tieňovanie plochy. Cortenový plech je 
čierny, časom oxidáciou v exteriéri skoro-
duje. Asi po dvoch rokoch sa vytvorí vrstva 
hrdze a následne už povrch nehrdzavie. 
3) NEREZ – ANTIKOROVá OCEľ – lesklý 
prírodný materiál, inertný voči atmosfére, 
zabezpečujúci trvalý vzhľad. Najbežnejšie 

04

05

04 V súčasnosti veľmi obľúbený efektný 

corténový plech na fasáde.

05 Kovovým opláštením zjednotené rôzne 

časti budovy.

06 Sklené disky v zinku na fasáde objektu 

s loftami – Brooklyn (LED priečelie).

07 Originálne riešenie štrukturovania kovo-

vej fasády.

08 Kompozitné panely s priznanou medze-

rou v harmonickom farebnom pojednaní.
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je lesklé prírodné prevedenie, ale existuje 
aj široká škála povrchových štruktúr, fa-
rieb a vzorov. Nerez je pomerne drahým 
materiálom.

Titánzinok – ideálny materiál 
pre fasádu
Titánzinok je zliatina troch prvkov – zinku 
(cca 99 %), titánu (0,06 až 0,2 %) a medi 
(0,06 až 1 %). Výsledná farba patiny závi-
sí od podielu medi v zliatine, čím je väčší, 
tým je patina tmavšia. Fasádny systém 
z titánzinku sa vyznačuje stálosťou voči 
poveternostným vplyvom, odolnosťou 
voči kolísaniu teplôt, trvalou farebnosťou, 
bezúdržbovosťou a veľmi dlhou životnos-
ťou až 100 rokov. Materiál je recyklovateľ-
ný, teda šetrný k životnému prostrediu. 

Titánzinok, resp. zinok je prírodný mate-
riál, ktorý si tvorí ochranu pred poveter-
nostnými vplyvmi formou patinácie po-
vrchu, tzv. patinu. Patina je hustá, vodou 
nerozpustná vrstva uhličitanu zinočného, 
ktorá sa na povrchu prirodzene obnovuje. 
V súčasnosti sa používajú dva typy po-
vrchu titánzinku. Prvý je lesklý valcova-
ný s povrchom v surovom stave a patina 
sa na ňom vytvára prirodzene následkom 
poveternostných vplyvov. Druhým typom 
je predzvetraný materiál (napr. modrosivý, 
bridlicovošedý). Patina je tvorená zámer-
ným výrobným postupom a má takto jed-
noliaty, pravidelný vzhľad. Titánzinok je 
možné efektne použiť po celej ploche bu-
dovy, dodá jej originálny vzhľad, nenároč-
ný na údržbu. Je to materiál, ktorý možno 
aj kombinovať v harmónii s väčšinou ma-
teriálov. Výborne sa kombinuje napríklad 
s drevom. Fasádne plechy z titánzinku sa 

dajú tvarovať do netradičných tvarov. Ti-
tánzinok sa výhodne používa aj na atypic-
ké fasádne šablóny.  

Delenie  kovových fasádnych 
systémov    
KOVOVÉ FASáDY PODľA PRVKOV 
OPLášTENIA DELíME NA TIETO TYPY: 
1) obklady z plechov, obklady z trapézo- 
 vých plechov,
2)  kompozitné panely,                                        
3) kovové siete, pletivá, perforované ple-  
 chy, lamely.        

Fasádne systémy môžeme deliť aj pod-
ľa spôsobu zhotovenia a to na: a) fasády 
z  prefabrikovaných (vopred vyrobených) 
profilov alebo panelov (napr. vlnité a 
trapézové profily, predsadené, drážkové  
a horizontálne panely, veľké šablóny, malé 
šablóny) a b) fasády zhotovené tradičnou  
klampiarskou technikou (uhlová stojatá 
drážka, lištové systémy ‒ drážkovanie iba 
zvislo).

Falcovaná fasáda a profilované 
pásy
Falcovaná fasáda vzniká remeselnou prá-
cou na stavbe použitím základného klam-
piarskeho spoja. Fasáda  musí byť celoploš-
ne debnená. Veľkoplošné krytie sa robí 
tradičnými klampiarskymi technikami 
falcami (drážkovými spojmi) alebo lištový-
mi spojmi. Strojové zhotovenie drážok do-
dáva stavbe moderný technicistický výraz.  
Takouto aplikáciou je možné pokryť rôzne 
tvary plôch, prednosťou tohto spôsobu je 
jeho veľká flexibilita. Rovnomerný vzhľad 
profilovaných pásov je daný strojovou 
výrobou. Profilované pásy sa dajú použiť 

iba na rovných plochách. Montáž je ove-
ľa jednoduchšia ako pri falcovanej fasáde. 
Na oba systémy je možné použiť všetky 
druhy klampiarskych plechov. Pri obklade 
z vlnitých a trapézových plechov je zdôraz-
nený jeho pozdĺžny rozmer. V závislosti na 
osvetlení sa mení výrazové pôsobenie plo-
chy.

Šindle a šablóny
Pokrývanie šindľami a šablónami je va-
riantom tradičnej klampiarskej techniky 
pri realizácii kovovej fasády. Sú vyrábané 
strojovo a používajú sa na členenie fasády  
u menších objektov. Vzniknutá štruktúra 
povrchu fasády oživí najmä menšie plochy 
fasád. Určené sú najmä pre rovné plochy, 
ale dá sa nimi pokryť aj plocha organic-
kého tvaru, len nesmie ísť o profilované 
prvky. Maloformátové prvky sú z tenkého 
plechu a montujú sa na celoplošné debne-
nie. Možné je použiť všetky druhy plechu 
alebo aj ich kombináciu.

Kompozitné panely a kazety
Kompozitné  panely sú vytvorené ako 
sendvičové s plastom alebo voštinou vlo-
ženou medzi dva hliníkové plechy. Povrch 
lícového materiálu je lakovaný. Používajú 
sa prevažne na rovinné plochy fasád. Sú aj 
pri väčších rozmeroch samonosné a mon-
tujú sa na nosný rošt. Ich vzhľad je možné 
oživiť veľkoplošnou potlačou. Exkluzívne 
povrchové úpravy hliníkových kompozit-
ných panelov môžu byť v rôznych farbách,  
v designe betónu, kameňa, dreva a pod.  
Vystužené kazety sa používajú na veľko-
plošné obklady fasád. Pri väčších rozme-
roch je kvôli zaisteniu rovinnosti vlepova-
ná do kazety výstuž. Ako lícový materiál je 

06 07 08
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panely sú dodávané vo väčšine prípadov 
na mieru podľa rozmerov fasády.

Architektonický vzhľad
Kovové fasádne systémy opláštenia bu-
dov ponúkajú také možnosti stvárnenia 
objektov, ktoré nemôžu poskytnúť iné 
systémy. Sú ideálne pre kreatívne fasády 
výnimočných a atraktívnych budov. Ko-
vový fasádny plášť vytvára v niektorých 
prípadoch doslova plastickú ozdobu fa-
sády či celého objektu. Pri ich tvorbe sa 
ponúka široká škála jedinečných tvarov, 
materiálov, patín, špeciálnych úprav a fa-
rieb originálnych prvkov.  Kovové fasádne 
systémy umožňujú tvorcom architektúry 
objektov uplatniť odvážne architektonické 
tvary, efektné členenia fasád  a farebné rie-
šenia. S úspechom ich je možné aplikovať 
na konvexných alebo konkávnych tvaroch 
konštrukcií objektov. K dosiahnutiu krea-
tívnych tvarov prispievajú aj široké mož-
nosti spracovania kovu, najmä ich tvaro-
vateľnosť. Značná tvárnosť ušľachtilých 
materiálov umožňuje tvorbu nepravidel-
ných tvarov a plôch. Kovovým opláštením 
možno aj zjednotiť rôzne časti budovy ale-
bo naopak vyzdvihnúť a zvýrazniť niekto-
rý prvok. Rozmanitosť stvárnenia fasády 
možno dosiahnuť rôznymi druhmi použi-
tých plôch ‒ rovnými či nerovnými, oblý-
mi, plochými či prehnutými a pod. široké 
možnosti rôzneho členenia fasád vznikajú 
použitím škárovania s rôznymi hĺbkami 
a šírkami škár. Použitie napr. perforova-

ných plechov a ťahokovu sa javí veľmi za-
ujímavé v spojení so svetelnými efektmi. 
Svojimi možnosťami uloženia v rôznych 
smeroch umožňujú tvorcom široké mož-
nosti štrukturovania fasád napríklad aj 
spomínané veľkoformátové šablóny. Dajú 
sa pomocou nich uspokojiť aj tie najfu-
turistickejšie predstavy tvorcov. Osobité 
fasádne prvky sa vyrábajú vždy na mieru. 
Kovový plášť budovy môže vyzerať veľmi 
atraktívne aj v kombinácii s inými mate-
riálmi, napr. omietkou alebo keramickým 
obkladom.

Záver
V modernej architektúre nachádzajú kovo-
vé fasádne opláštenia svoje nezastupiteľné 
miesto. Kov svojou tvárnosťou umožňuje 
spĺňať aj tie najvizionárskejšie originálne 
predstavy tvorcov. Z hľadiska architek-
tonického výrazu je určujúcim faktorom 
veľkosť fasádneho prvku. Kovový prvok 
nemusí byť ani vždy rovný. Materiály pre 
fasádne účely sú dodávané v rôznych zaují-
mavých prevedeniach so štruktúrovanými 
povrchmi. Efektné plochy nepravidelných 
tvarov možno dosiahnuť správnym výbe-
rom systému opláštenia, ktoré je optimál-
ne pre zvolený tvar.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Fakulta architektúry STU,  Bratislava 

Foto: archív autora a archív firiem

možné použiť všetky druhy plechov, aj ple-
chy patinujúce. Pre zvláštne efekty môžu 
byť kazety vyrobené aj z perforovaného 
plechu alebo ťahokovu. Kazety sa montujú 
na nosný rošt s priznanou medzerou. 

Zámkové panely 
Systém zámkových panelov je dnes veľmi 
často používaný fasádny obklad, najmä 
kvôli jeho veľkej flexibilite použitia. Zám-
kové panely sú samonosné prvky monto-
vané na nosný rošt so skrytým uchytením. 
Ide o pozdĺžne profilované panely podlho-
vastého tvaru, ktoré je možné montovať 
horizontálne, vertikálne, ale i šikmo. Po-
merne úzky fasádny prvok je vystužený 
okrajovou profiláciou so zámkom a skry-
tým upevnením. šírky panelov sa pohybu-
jú od 180 do 410 mm. Dĺžka panelov môže 
byť rôzna, závisí len na architektonickom 
zámere a dilatácii použitého materiálu. 
Zámkové panely sa vyrábajú z plechu všet-
kých typov: medeného, pozinkovaného, 
nerezového, titánzinkového, z prírodného 
či farbeného hliníkového a pod. Povrch 
býva lakovaný, patinovaný, leštený pri ne-
reze alebo s leptaným vzorom. Plech môže 
byť aj dierovaný. Spoje sú skryté v špe-
ciálnom zásuvnom zámku. Požadovaný 
rytmus členenia fasádnej plochy sa dosa-
huje voľbou šírky viditeľných škár medzi 
jednotlivými panelmi. Ak medzery medzi 
panelmi nie sú priznané, tak vzniká dojem 
kaziet veľkých formátov. Systém je určený 
najmä pre rovinné plochy, ale je možné po-
kryť aj zakrivené valcové plochy. Zámkové 

09

10

09 Kovové prvky v tvare diskov svojou 

skladbou oživia každú fasádu.

10 Pre architektonický výraz objektu sú 

určujúce veľkosť a smer uloženia fasádne-

ho prvku.
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TRADIČNÝ LíDER V OBLASTI VÝROBy NOSNÝCH KOMPONENTOV VCHODOVÝCH DVERí, 
DLHODOBO UDáVAJúCI TREND V PODOBE IMPLEMENTáCIE NOVÝCH MATERIáLOV 
A šPIČKOVÝCH VÝROBNÝCH TECHNOLóGII, OPÄť PONúKA NOVINKU.

Svieže vývojové trendy
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 odolnosť voči teplotným rozdielom 
 (interval -50 °C až +130 °C),
 veľmi dobrá priľnavosť (lakovanie RAL  

 a laminovanie drevodekormi),
 veľmi dobrá opracovateľnosť (rezanie,  

 drážkovanie, atď.),
 nízka hmotnosť (ľahší ako ostatné 

 bežne používané materiály),
 vysoká pevnosť (konštrukčný prvok),
 dlhá životnosť (materiál tretej generá- 

 cie),
 veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti  

 (index tepelného prestupu - od hrúbky  
 dverí  40 mm – U = 0,79 W/m2K až po  
 hrúbku 70 mm – U = 0,46 W/m2K),
 hodnoty nepriezvučnosti Rw sa pohy- 

 bujú od 24 do 30 dB v závislosti od  
 hrúbky dverí.

Tieto celohladké vchodové dvere série 
ENTRY z materiálu gFK sú riešené ce-
loplošným prelepením plastového rámu 
krídla z exteriérovej strany a tvoria tak 
kompaktný celok, ktorý spĺňa tie najprís-
nejšie kritériá v zmysle pevnosti, pruž-
nosti a dlhej životnosti aj pri dlhodobo 
nadpriemernej záťaži. široká variabilita 
možností vo farebných prevedeniach i do-
plnkoch (eloxované zapustené rámčeky, 
frézované drážky, typy presklení, ozdobné 
motívy, atď.) je limitovaná len vašou fan-
táziou a potrebami. Doprajte si tento jedi-
nečný produkt v súzvuku ladných tvarov 
a vysokej kvality z dielne Perito, ktorý vás 
bude sprevádzať po celý život.

Reko z materiálov Perito

Foto: Perito

Touto novinkou sú celohladké vcho-
dové dvere série ENTRY z materiálu 
gFK. Ide o sklolaminát (glasfaser- 

verbundwerkstoff) ‒ jeden z najkvalitnej-
ších na trhu dostupných materiálov, ktorý 
je priam predurčený na výrobu statických, 
vysokozaťažiteľných konštrukcií. 

Je preto odporúčaný renomovanými vý-
robcami dverných profilových systémov 
ako materiál mimoriadnych charakteris-

tických vlastností. Tie ho predurčujú na 
veľmi kvalitný konštrukčný prvok plasto-
vých dverí. 

Ide hlavne o tieto vlastnosti:

 rozmerová a tvarová stabilita (tvarová  
 pamäť),
 vysoká bezpečnosť vďaka odolnosti voči  

 prierazu (spevnenie sklenenými vlákna- 
 mi),
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Plánujete kúpu solárneho systému? 
Odrádzajú vás stopnuté štátne do-
tácie? Vaillant vám ich poskytne. 

Vyberte si z ponuky solárnych systémov 
šitých na mieru, ktoré kombinujú najvyš-
šiu energetickú účinnosť s komfortom. 
Pokrokový dizajn a jednoduchá inštalácia 
uľahčujú ich umiestnenie v ľubovoľnej 
časti domu. Navyše ich pohodlne skombi-
nujete so všetkými štandardnými zariade-
niami Vaillant. 

Nekonečná energia slnka
Na ekologickú a zároveň cenovo výhodnú 
prípravu teplej vody slúžia Solárna zostava 
1 s dvomi plochými kolektormi a Solárna 
zostava 2 s dvomi vákuovými trubicovými 
kolektormi. O ohrev teplej vody sa stará 
bivalentný solárny zásobník s objemom 
300 l, ktorého súčasťou sú dva vykurova-
cie špirálové výmenníky. Ani tí najnároč-
nejší zákazníci s väčšou spotrebou teplej 
vody sa tak nemusia obávať jej rýchleho 

AK PATRíTE K ĽUĎOM, 
KTORí MíňAJú NA OHREV 
TEPLEJ VODy HORIBILNú 
SUMU PEňAZí, JEDINEČNÝM 
ZDROJOM ENERGIE Sú 
OBNOVITEĽNé ZDROJE. 
SKRÝVAJú V SEBE VEĽKÝ 
ENERGETICKÝ POTENCIáL 
A ZáROVEň ICH VyUžíVANIE 
TAKMER NIČ NESTOJí. ZELENú 
DOSTáVA SLNEČNá ENERGIA. 

Využite dotácie 
na solárne systémy

Zásobník solárnej zostavy auroSTEP plus
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minutia. Avšak v prípade, že slnečné žiare-
nie nedokáže pokryť nevyhnutnú spotre-
bu teplej vody, doplní sa chýbajúca energia 
prídavným vykurovacím kotlom. Existujú 
však aj solárne systémy, ktoré nemusíte 
využívať len na ohrev vody, ale aj podpo-
ru vykurovania. K takýmto komplexným 
riešeniam patrí Solárna zostava 3, ktorá 
sa skladá z vákuových trubicových alebo 
plochých kolektorov a trivalentného aku-
mulačného zásobníka. V priebehu zimy sa 
energia zo slnka počas dňa ukladá v aku-
mulačnom zásobníku a následne odovzdá-
va vykurovacej vode, resp. sa využíva na 
vykurovanie. Významne tým znížite spo- 
trebu zemného plynu v období vykurova-
cej sezóny asi o 20 až 30 %. 

Výnimočná solárna zostava na 
slovenskom trhu
Optimálnu prípravu teplej vody rieši bez-
tlakový solárny systém auroSTEP plus so 
špeciálne vyvinutým serpentínovým plo-
chým kolektorom. Pracuje na unikátnom 
princípe „drain-back“ – voľného stečenia 
solárnej kvapaliny naspäť do solárneho 
výmenníka. S „drain-back“ systémom sa 
vyhnete problémom s prehrievaním systé-
mu počas stagnačnej doby, protimrazovou 
ochranou kolektorov a tiež plneniu systé-
mu solárnou kvapalinou, ktorou je zosta-
va naplnená už priamo vo výrobe. Vďaka 
svojmu štýlovému dizajnu harmonicky za-
padne do interiéru každého domu. Zosta-
va auroSTEP plus je však iba doplnkovým 

zdrojom tepla, preto sa nezaobídete bez jej 
napojenia na vykurovacie zariadenie, napr. 
kondenzačný závesný kotol. V mesiacoch 
s minimálnym slnečným žiarením zabez-
pečí dohrev vody v zásobníku tento kotol. 
Naopak počas jarných a letných dní, kedy 
je slnečného žiarenia dostatok, sa o teplú 
vodu v domácnosti postará samotná solár-
na zostava. 

Dotácia na kolektory
Na slnečné kolektory sa v súčasnosti 
neposkytuje žiadna dotácia, ale značka 
Vaillant aj naďalej podporuje kúpu solár-
nych systémov. Na každý plochý solár-

ny kolektor poskytuje dotáciu vo výške  
200 eur a na kúpu každého trubicového 
solárneho kolektora máte možnosť zís-
kať dotáciu až vo výške 400 eur. A to pri 
kúpe akéhokoľvek solárneho systému 
značky Vaillant. Ak si napríklad zakúpite 
Solárnu zostavu 3 s piatimi trubicovými 
kolektormi, dostanete dotáciu vo výške až  
2 000 eur. Dotáciu môžete využiť do kon-
ca roka 2012. Viac informácií nájdete na 
stránke www.vaillant.sk.

Reko 

Foto: Vaillant a archív redakcie

Solárna zostava 1   Solárna zostava 2   Solárna zostava 3  
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Strecha
STRECHA – UKONČENIE STAVEBNéHO DIELA. OD NEPAMÄTI MALA NEZASTUPITEĽNé MIESTO V AR-
CHITEKTúRE. POČAS JEDNOTLIVÝCH HISTORICKÝCH OBDOBí ODZRKADĽOVALA ARCHITEKTONICKú 
ČI STAVITEĽSKú ZRUČNOSť.

pelnú izoláciu. Každá strecha má za úlohu 
odvádzať vodu a brániť jej nahromadeniu, 
čo by mohlo postupne poškodiť konštruk-
ciu stavby zatekaním a plesňou. Skladá sa 
z nosnej konštrukcie (krovu), izolačných 
vrstiev a strešnej krytiny.

Hlavnou funkciou strechy je chrániť 
priestor pod sebou pred poveter-
nostnými vplyvmi (dažďom, sne-

hom, vetrom, slnečným žiarením). V lete 
musí zaistiť príjemnú klímu s minimál-
nymi teplotnými výkyvmi. V zime zasa 
dokonalú tesnosť proti vetru a vysokú te-



MANZARDOVá STRECHA je variantom 
sedlovej strechy. Každá jej polovica medzi 
hrebeňom a odkvapom sa skladá z dvoch 
strešných rovín odlišného sklonu. Vnútor-
ný priestor pod touto strechou sa nazýva 
manzarda (obytné podkrovie). V súčasnej 
dobe je rozšírená tzv. falošná manzardová 
strecha – ide o sedlovú strechu, ktorú do-
pĺňa manzardový obklad na zvislej stene 
horného podlažia.

PULTOVá STRECHA má len jednu strešnú 
rovinu s hrebeňom a odkvapom a tri štíty 
(dva bočné a hrebeňový). Používa sa pre-
dovšetkým na stavby na hranici pozemku, 
na prístavby, na časti panelových domov 
priliehajúcich pozdĺžne k susedným do-
mom a v ekologickej architektúre.

STANOVá STRECHA (niekedy nazývaná 
ihlanová) má tvar ihlanu nad štvorcom – 
štyri strešné roviny sa zbiehajú do stredo-
vého vrcholu. Používa sa na samostatne 
stojacich budovách približne štvorcového 
pôdorysu.

Typy striech

Podľa strešnej konštrukcie vznikajú rôzne 
typy striech:

SEDLOVá STRECHA je historicky naj-
starší a na Slovensku najpoužívanejší typ 
strechy. Pozostáva z dvoch šikmých rovín, 
ktoré sa pretínajú na hrebeni strechy a 
vychádzajú z odkvapov, spravidla dlhších 
strán pôdorysného obdĺžnika. Na kratších 
stranách je strecha uzatvorená štítovým 
múrom.

VALBOVá STRECHA sa od sedlovej líši 
tým, že má na oboch koncoch miesto ští-
tov šikmé strešné roviny čiže valby. Od-
kvapy má na všetkých štyroch stranách, 
je spravidla vytvorená štyrmi plochami, 
ktoré sa pretínajú v štyroch nárožiach na 
vodorovnom hrebení.

POLOVALBOVá SEDLOVá STRECHA so 
skosenými vrcholmi štítu má z obidvoch 
strán lichobežníkový štít s malou valbou 
s odkvapom zvýšeným oproti odkvapom 
pozdĺžnych strán.
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Druhy strešných krytín

Od krytiny a celkového riešenia zastreše-
nia očakávame, že bude mať dlhú život-
nosť, bude odolná proti všetkým klimatic-
kým javom v okolí, najmä proti vode, vet-
ru a mechanickému poškodeniu, a navyše 
bude dobre vyzerať, ľahko sa udržiavať –  
a to všetko za rozumnú cenu. Strešné kry-
tiny sa vyrábajú z rôznych materiálov, kto-
rých vhodnosť určuje predovšetkým typ 
objektu, konštrukcia strechy, požiadavky 
na životnosť a cenové limity. 

KERAMICKá STREšNá KRYTINA. Pále-
ná keramická škridla má tradíciu niekoľ-
kých tisícročí a pokrývala už strechy sta-
rých rímskych stavieb. Vo svojej podstate 
sa nezmenil ani postup jej výroby, no tech-
nológia dosiahla neporovnateľnú kvalitu  
a vynikajúce vlastnosti výrobku – nízka 
nasiakavosť (5 %), mrazuvzdornosť (25 
cyklov), dlhá životnosť (100 rokov) a udá-
vaná záruka (50 rokov). Použiť sa dá od 
sklonu strechy 30°. V porovnaní s inými 
krytinami má vyššiu hmotnosť.

BETóNOVá STREšNá KRYTINA sa vy-
rába z kremičitého piesku a vysokohod-
notného portlandského cementu, vody a 
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farebných pigmentov na báze oxidu žele-
za. Povrch sa strieka akrylátovou farbou  
a zdrsňuje sa primiešaním piesku. Takisto 
má nízku nasiakavosť (8 %), vysokú mra-
zuvzdornosť (25 cyklov), životnosť (100 
rokov), udávaná záruka je 30 rokov. Hmot-
nosť betónovej krytiny je takisto vyššia, 
a preto vyžaduje nákladnejšiu konštrukciu 
krovu.

PLECHOVá STREšNá KRYTINA je ľah-
ká a farebne mnohotvárna. K najdrahším 
patria medené a titánzinkové plechy, ktoré 
sú však prakticky nezničiteľné a dokonale 
odolné. Na výrobu krytiny sa môže použiť 
oceľ, prípadne hliník, alebo meď, zinok a 
jeho zliatiny. Diely plechovej krytiny sú 
veľkorozmerové, preto sa krytina položí za 
veľmi krátky čas. Môžeme ňou pokrývať 
strechy so sklonom od 8 do 90 stupňov. 

Miesto začína získavať i ekologicky prínos-
ná tzv. zelená strecha, čo je strecha pokry-
tá zatrávneným povrchom.

Väčšina výrobcov strešných krytín (naj-
mä plechových) ponúka ako doplnkový 
sortiment odkvapové systémy. Sú nevy-
hnutnou potrebou na odvodnenie strešnej 
plochy. 

V súčasnosti je na trhu široká ponuka 
strešných krytín od rôznych výrobcov. 
Hlavným vodítkom by malo byť rozhod-
nutie, ktorý druh krytiny spĺňa naše po-
žiadavky, a potom hľadať cenovo najprija-
teľnejšiu verziu u výrobcov. U nás sa predá 
najviac betónových škridiel, ale takisto 
idú do popredia plechové krytiny, ktoré už 
dávno nemajú také negatívne vlastnosti 
ako napr. hlučnosť. 

Metaforicky povedané – strecha je ko-
runou domu. Ak s ňou nie je niečo v po-
riadku, je to začiatok konca. Preto je určite 
opodstatnené konzultovať jednotlivé kro-
ky aj s odborníkmi a nechať sa viesť skúse-
nými radami.

Andrea žiaková

Foto: archív firiem a redakcie

BITúMENOVá KRYTINA sa vyrába liso-
vaním vláknitej osnovy, ktorá je napus-
tená organickou živicou a impregnovaná 
bitúmenovým materiálom. Povrchovo je 
upravená prírodnou bridlicou alebo ka-
mennou drvinou, ktoré predlžujú život-
nosť a chránia pred UV žiarením. Môže sa 
použiť na strechu so sklonom od 10° do 
maximálne 85°, má nízku hmotnosť, ži-
votnosť 50 rokov a záruku 10 – 20 rokov 
(podľa výrobcu).

Za zmienku stojí spomenúť aj vláknoce-
mentovú strešnú krytinu, klasické dre-
vené smrekové šindle na chalupy a chaty, 
prírodnú bridlicu, kovovú, plastovú alebo 
asfaltovú strešnú krytinu. 



strechy,
zateplenie budov,
fasády

s.r.o.

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

Služby:

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

Inšpiráciou pre svietidlá COCOON® by EGLO 
je húsenica priadky morušovej a jej výroba “cocoonov”, 
z ktorej vznikla jedinečná špeciálna receptúra výroby jemného, 
no extrémne zaťažiteľného a elastického materiálu.
Nechajte sa zlákať neobvyklými tvarmi a spracovaním 
týchto moderných svietidiel aj vy.
 
Svietidlá COCOON® by EGLO nájdete v showroome EGLO v Seredi 
na Priemyslenej ulici 12, u každého dobrého predajcu svietidiel 
alebo na www.eglo.sk.

www.eglo.sk

Neobvyklý bytový doplnok - 
COCOON® by EGLO

Prineste si kúsok prírody 
do svojho domova

COCOON  ‚TOZZA‘: 59,95 eur

glo_103x280_052012.indd   1 5/21/12   11:24 AM
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Spoločnosť Bramac ponúka viacero 
modelov strešných krytín rôznych 
profilov, s rôznou povrchovou úpra-

vou, v širokej škále farieb. Okrem nich 
má však v ponuke aj rozsiahly sortiment 
originálnych strešných doplnkov, kto-
ré sú upravené pre jednoduchší prehľad 
do podoby ucelených balíčkov striech.  

ďalšími dvomi dôležitými článkami v po-
nuke Bramacu sú nízkoenergetické rieše-
nia pre strechu - Solárne kolektory Bramac 
a Tepelná izolácia Bramac Therm. Nakoľko 
sú tieto úsporné riešenia v súčasnej dobe 
veľmi požadované, venujeme im väčšiu 
pozornosť aj v tomto článku.

Inteligentný 
strešný systém 
z jednej ruky

V MySLI SLOVENSKÝCH 
SPOTREBITEĽOV JE 
SPOLOČNOSť BRAMAC 
ZAPíSANá HLAVNE AKO 
VÝROBCA KVALITNÝCH 
STREšNÝCH KRyTíN. V RáMCI 
ROZšíRENIA SLUžIEB 
A V SNAHE PONúKNUť 
ZáKAZNíKOM ČO NAJšIRšIU 
PALETU KVALITNÝCH 
PRODUKTOV, OBOHATIL 
BRAMAC PONúKANÝ 
SORTIMENT O MNOHé ĎALšIE 
DOPLNKy, KTORé SPOLOČNE 
AKO PUZZLE VyTVáRAJú 
KOMPLEXNú STRECHU – 
INTELIGENTNÝ STREšNÝ 
SySTéM. 
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Tepelná nadkrokvová izolácia 
Bramac Therm
Teplo z domova sa stráca v prvom rade 
cez konštrukciu budovy, obzvlášť však cez 
strechu. Tepelná izolácia striech je teda 
zásadnou časťou energeticky účinných do-
mov. Ak stojíte pred otázkou zakrytia ale-
bo rekonštrukcie strechy, tak sa vždy opla-
tí zamyslieť sa nad zabudovaním systému 
tepelnej izolácie striech. 

Podľa doterajších skúseností sa tepelná 
izolácia kladie medzi krokvy. Poprípade sa 
pokladala jedna tepelno-izolačná vrstva na 
stranu z podkrovia prichytená medzi laty. 
Toto riešenie má však dve nevýhody. Jed-
nak to, že krokvy a laty tvoria tepelný most a 
na druhej strane strata obytného priestoru.  
Optimálne riešenie do budúcnosti je 
jednoliata tepelná izolácia vedená nad 
krokvami, ktorú môžeme  použiť samo-
statne, alebo aj ako doplnok už existujú-
cej izolácie umiestnenej medzi krokvami. 
Spôsob umiestenia nad krokvami je vý-
hodný hlavne pri renovácii striech, pretože 
vonkajší plášť zostane nedotknutý, čím sa 
tiež znížia náklady. Materiálom tesnenia je 
tzv. tvrdená pena PUR/PIR, ktorá je ove-
ľa účinnejšia ako doteraz používané ma-
teriály, a preto k dosiahnutiu rovnakého 
efektu je postačujúce použitie oveľa men-
šej hrúbky. K novostavbám sa odporúča 
systém Bramac Therm TOP, s činiteľom 
odvádzania teploty 0,022 W/mK, a pri re-
konštrukcii strechy systém Bramac Therm 
KOMPAKT, ktorého činiteľ odvedenia tep-
loty je 0,024 W/mK a má vynikajúce pa-
ropriepustné vlastnosti. Bramac ponúka 

k izolácii samozrejme všetky potrebné do-
plnky (fólie izolujúce paru, vodu respektí-
ve vietor, prechod cez vetračku a pod.) Te-
pelno-izolačný systém Bramac je vhodný 
ku každému materiálu strešných krytín.   

Solárna strecha Bramac 
Solárna strecha je nezávislé, finančne vý-
hodné a ekologické riešenie prevádzky 
každého rodinného domu, vďaka ktorému 
užívateľ ušetrí až do 70 % nákladov na kú-
renie a ohrev vody. Kolektory Bramac sú 
navrhnuté tak, aby perfektne sadli do akej-
koľvek strešnej krytiny aj od iných výrob-
cov. Môžu byť inštalované dokonca aj do 
existujúcej strechy. Navyše, pri ich inštalá-
cii nepotrebujete mať vybratú technológiu 
do kotolne. Tú si môžete spokojne vybrať 
neskôr. 

Tieto kvalitné kolektory fungujú so zá-
sobníkmi úžitkovej vody alebo kúrením 
ľubovoľnej značky. Sú inštalované a za-
pustené priamo do strechy ako krytina a 
nie je možné, aby vám strecha zatekala. 
Všetko vám dokonale tesní. Na streche 
nemáte ani žiadne prechody potrubia, 
ani žiadne upevňovacie konzoly. Tým, že 
kolektory sú umiestnené namiesto kry-
tiny, tento solárny systém vašu strechu 
zbytočne nezaťažuje, dokonca znižuje po-
čet škridiel. Jednoduchá montáž na stre-
che zaberie maximálne 1 hodinu. Všetko 
prebieha počas montáže strešnej krytiny, 
takže celú strechu aj s kolektormi máte 
hotovú naraz! Solárne strechy Bramac 
predstavujú kompletný solárny systém, na 
ktorý Bramac poskytuje 15-ročnú záruku.  

Kompletnú ponuku inteligentného streš-
ného systému Bramac završuje rozsiahly 
servis, poradenstvo a poskytovaná záru-

ka. Bezplatne, na základe projektovej do-
kumentácie strechy, sa vypočíta potrebné 
množstvo strešnej krytiny a ostatných 
strešných komponentov vrátane cenovej 
ponuky. Zdarma sa navrhne optimálne 
riešenie solárnych systémov a tiež sa dodá 
odborný výpočet zisku energie. 

V prípade záujmu o nadkrokvovú tepel-
nú izoláciu sa vypočíta súčiniteľ prestupu 
tepla konštrukcie strechy vrátane výpočtu 
ročnej bilancie kondenzácie v strešnom 
plášti tak, aby strecha spĺňala všetky po-
žiadavky príslušných technických noriem. 
Súčasťou výpočtu je i návrh kotvenia te-
pelnej izolácie do konštrukcie krovu. Táto 
služba je poskytovaná samozrejme tiež 
zdarma.

Z množstva ponúkaných výrobkov a slu-
žieb je jednoznačné, že spoločnosť BRA-
MAC je jediným skutočným výrobcom 
a dodávateľom kompletných riešení pre 
každú strechu. Dostanete všetko z jednej 
ruky so zárukou, že celý strešný systém 
navzájom perfektne sedí. 

Pre bližšie informácie kontaktujte odbor-
níkov z Bramacu, ktorí vám radi odpove-
dia na všetky otázky.

www.bramac.sk, 
www.bramacsolar.sk

Reko z materiálov spoločnosti Bramac

Foto: Bramac
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Nároky kladené na drevené fasády 
sú veľmi vysoké - odolnosť voči 
poveternostným vplyvom, hnilo-

be, čo možno najjednoduchšia a najlacnej-
šia údržba a v neposlednom rade aj dlhá 
životnosť. Výber materiálu je preto zá-
sadný. V posledných rokoch si projektanti 
stále častejšie vyberajú namiesto tradične 
používaného exotického dreva finančne 
dostupnejšie termodrevo. Popularitu si 
získalo predovšetkým svojimi výnimočný-
mi vlastnosťami, najmä tvarovou stabili-
tou a odolnosťou voči hnilobe a škodcom. 
Navyše sa toto drevo vďaka procesu spra-
covania nevysmolňuje ani nenapučiava 

a tepelnou úpravou získava rovnomerné 
sfarbenie v celom svojom objeme.

Odtieň sfarbenia dreva je možné jednodu-
cho zmeniť pigmentovaným náterom s UV 
filtrom, ktorý je vyrobený na prírodnej 
báze. Preto je aj natreté drevo ekologicky 
neškodné a úplne recyklovateľné. Drevo 
bez náteru vplyvom UV žiarenia po čase 
stráca svoje pôvodné sfarbenie, čím získa 
fasáda prirodzenú strieborno-šedú patinu. 
Je len otázkou vkusu, či majiteľ preferuje 
prírodné sfarbenie, alebo sa rozhodne dre-
vo pred zmenou farebnosti chrániť. V ta-
kom prípade je potrebné fasádu približne 
každých 3 až 5 rokov ošetriť náterom s UV 
filtrom. Termodrevo môže byť teda ideál-
nym riešením, ak uvažujete o fasáde, kto-
rá bude trvalá, prirodzená a bez dopadu na 
životné prostredie. Viac informácií nájdete 
na www.drevopredom.sk.

Reko z materiálov RM Drevo

Foto: RM Drevo, nwe

Moderná a finančne dostupná 
fasáda z termodreva
FASáDA Z TERMODREVA JE 
NIELEN MODERNá, ALE SPĺňA 
AJ NáROČNé POžIADAVKy 
NA FUNKČNOSť A úDRžBU. 
TEPELNE UPRAVENé DREVO JE 
ROZMEROVO STABILNé A BEZ 
POUžITIA AKÝCHKOĽVEK 
MORIDIEL ALEBO KONZERVAČ-
NÝCH ROZTOKOV ODOLNé 
VOČI HNILOBE A šKODCOM. 
EKOLOGICKá TECHNOLóGIA 
TEPELNéHO SPRACOVANIA 
DREVA BOLA VyVINUTá ZA 
úČELOM ZLEPšENIA TRVANLI-
VOSTI BEžNÝCH EURóPSKyCH 
DREVíN, ČíM PREDSTAVUJE 
EKOLOGICKú A CENOVO DO-
STUPNú ALTERNATíVU K TRO-
PICKÝM DREVINáM.
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OD DOBy, KEDy SI ĽUDIA ZA-
ČALI STAVAť OByDLIA A ZHRO-
MAžĎOVAť MAJETOK, POCíTI-
LI AJ POTREBU SVOJE ZáZEMIE 
CHRáNIť. SVOJ OSOBNÝ PRIES-
TOR ČLOVEK VNíMA AKO NE-
SMIERNE CENNÝ. AJ KEĎ žIJE-
ME Už V 21. STOROČí, ZOSTáVA 
ZáKLADNOU ĽUDSKOU PO-
TREBOU CHRáNIť SVOJE BEZ-
PEČIE A ZABEZPEČIť SI TAK 
POKOJNé A KVALITNé MIESTO  

bytoch až 50% prípadov vlámania, pri sa-
mostatne stojacich domoch tento počet 
stúpa až na 64%. Vlámanie pritom trvá len 
niekoľko minút. Ak teda chcete zabezpečiť 
svoj dom, začnite od okien.

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

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

Okná TROCAL
lepší výhľad aj bezpečie

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

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

Reko z materiálov TROCAL

Foto: TROCAL

PRE žIVOT.

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

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

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

bezpečnostné kovanie
odolné voči vlámaniu

uzamykateľná bezpečnostná 
kľučka

lepené zasklenie odolné proti 
vandalizmu



OByTNé PODKROVIE Má VÝZNAM NIELEN NA ROZšíRENIE DOMU 
O ĎALšIE MIESTNOSTI, ALE TOTO ROZšíRENIE JE ZVÄČšA AJ 

EKONOMICKEJšIE. BUDOVANIE PODKROVNÝCH MIESTNOSTí JE 
LACNEJšIE AKO NAPRíKLAD PRíSTAVBA OBJEKTU.

Podkrovie
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širokých objektoch alebo pomocou nad-
murovky. Druhou možnosťou je podkrovie 
s čiastočne zošikmeným stropom, ktorý je 
v praxi najpoužívanejší a treťou možnos-
ťou je podkrovie so šikmým stropom až 
k hrebeňu strechy. Tento variant sa využí-
va zriedkavejšie, zato však ponúka efektný 
interiér.

Najvhodnejšie je zriadiť si obytné pod-
krovie pod sedlovou strechou. Podkrovný 
priestor je obmedzený na dvoch protiľah-
lých stranách dvoma sklonenými streš-
nými rovinami a na druhých dvoch proti-
ľahlých stranách je podkrovie ohraničené 
štítovými múrmi, ktoré umožňujú vytvo-
riť okenné otvory. Práve svetelnosť je dôle-
žitou veličinou, ktorá udáva celkový dojem 
z tohto prostredia. 

Pri jeho dômyselnom prevedení  po-
skytuje podkrovie i atraktívny život-
ný priestor. Boom výstavby podkro-

ví nastal v 90. rokoch minulého storočia a 
odvtedy sa podkrovné bývanie stalo nielen 
moderným, ale aj veľmi obľúbeným.

Tvar stropu v podkroviach

Celkový dojem v podkrovných priesto-
roch ako aj veľkosť podkrovného priestoru 
určuje tvar stropu. Prvou možnosťou je 
rovný strop, ktorý pripadá do úvahy pri 

Svetlo v podkroví a strešné okná

Svetlo sa do podkrovných priestorov môže 
dostať viacerými spôsobmi – používajú sa 
rôzne okenné systémy, ide najmä o okná 
v priečelí, veľkoplošné presklenie, vikiere 
či najfrekventovanejšie strešné okná. Aj 
použitie francúzskeho okna, ktoré siaha až 
k podlahe, zvyšuje presvetlenie priestoru 
a pôsobí pritom veľmi efektne. Zasklená 
plocha by mala tvoriť asi 10 % z plochy 
podlahy. V praxi sa často možno dostať 
k dileme, či uprednostniť vikier alebo 
strešné okná. Každý typ má svoje výhody  
a nevýhody. Predovšetkým ide o to, aby 
bol zabezpečený dostatok svetla, vetranie, 
výhľad na okolie. Presvetlenie nemá zväč-
šovať tepelné straty a má zabezpečovať aj 
ochranu proti hluku a pritom, samozrej-

01

04

03

02

05

01 Podkrovie vďaka dostatočnému   

 presvetleniu pôsobí vzdušne.

02 Podkrovný priestor presvetlený   

 veľkoplošným presklením.

03 Podkrovie so šikmým stropom až  

 k hrebeňu strechy – zriedkavý, ale 

 efektný variant.

04 Okná umiestnené v priečelí.

05  Efektné využitie časti priestoru ako   

 balkóna si vyžaduje dostatočne veľkú  

 plochu podkrovia.
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me, plniť architektonickú funkciu. Čo sa 
týka svetelnosti, cez strešné okno vstupuje 
do podkrovia až o 40 % viacej svetla ako 
cez vikier.

STREšNÉ OKNá MOžNO ROZDELIť 
NA:
kývne – ich výhodou je ľahká manipu-
lácia a pohodlné čistenie pri pretočení 
krídla, ako aj účinnejšie vetranie cez dva 
otvory, 
výklopné – umožňujú lepší výhľad pri 
otvorenom okne a krídlom neobmedzujú 
priestor z interiérovej strany, 
kývno-výklopné – kumulujú výhody 
obidvoch typov, sú však drahšie.

Materiál

Najrozšírenejším materiálom na výrobu 
okien je lamelové drevo (severská boro-
vica) v kombinácii s hliníkovým oplecho-
vaním z vonkajšej strany. Hoci má drevo 
vynikajúce mechanické, tepelnoizolačné aj 
estetické vlastnosti, musí byť impregnova-

né proti biologickým škodcom. Hliníkové 
alebo alternatívne medené oplechovanie si 
nevyžaduje údržbu. Pre miestnosti so zvý-
šenou vlhkosťou sú vhodné okná s plasto-
vou povrchovou úpravou.

Pri výstavbe treba pamätať aj na bezpeč-
nostné predpisy. Napríklad pri strešných 
oknách by mal byť jeho spodný okraj ma-
ximálne vo výške 1 200 mm nad úrovňou 
podlahy a horný okraj by mal siahať mini-
málne do výšky 1 900 mm.

Strešných okien sa týka európska norma 
STN EN 14351-1+A1, ktorá určuje funkč-
né vlastnosti nezávislé od materiálu. Vý-
robca sa zaručuje, že jeho výrobok spĺňa 
určité vlastnosti, ktoré sú povinné a má 
informovať zákazníka o vlastnostiach, po-
užití, montáži a trvanlivosti výrobku.

Andrea žiaková

Foto: archív firiem a redakcie
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09

06 Výklopné strešné okno umožňuje lepší  

 výhľad bez priestorového obmedzenia.

07 S kývnym strešným oknom sa dobre   

 manipuluje. Umožňuje pohodlné čistenie  

 a účinnejšie vetranie.

 08 Kývno-výklopné okná kombinujú   

 vlastnosti oboch typov, ale sú drahšie.

 09 Nižšie umiestnenie spodného okraja   

 strešného okna zabezpečuje dobrý   

 výhľad. 



Dôvodom pre zmenu však môžu byť 
taktiež rastúce náklady na energie. 
Pokiaľ vás ich nárast znepokojuje 

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

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

ich výmena rozhodujúcim krokom pri re-
novácii, ktorou sledujete úsporu energií. 
Málokto si uvedomuje, že dom stráca až 
40 % energie práve oknami.

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

ka o veľmi prezieravú investíciu do bu-
dúcnosti.

Nové kvalitné okná prinášajú do interié-
ru komfort a kvalitu života – príjemnú 
tepelnú pohodu, pokoj a ticho. V ne-
poslednom rade taktiež zabezpečenie 
proti prieniku zvonku. Preto je dôleži-
té rekonštrukciu podrobne naplánovať  
a previesť tak, aby boli dosiahnuté 
čo najlepšie výsledky. Hospodárnosť, 
funkčnosť, ochrana životného prostredia 
i zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi 
surovín sú faktory, ktoré sú v spoločnos-
ti KBE v popredí záujmu. Vďaka týmto 
vlastnostiam a originálnym dizajnovým 
riešeniam patria okná KBE k tomu naj-
lepšiemu, čo v súčasnej dobe trh ponúka.

Graf zobrazuje straty tepla domu.

špičkou medzi novými oknami 
spĺňajúcimi tie najnáročnejšie 

kritéria je nový okenný systém 
KBE 88mm. Ide o inteligentnú 
celkovú konštrukciu novej ge-
nerácie profilov, ktorá prináša 
mimoriadne zlepšenie hodnôt 

tepelnej izolácie s optimálnymi 
termickými priebehmi. Hrubšie 

sklá prispievajú taktiež k zvuko-
vej izolácii. Vďaka veľkej trvanlivosti 

predstavuje systém KBE 88mm bezpeč-
nú investíciu pre väčšiu hospodárnosť, 
komfort a bezpečnosť. 

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

Reko z materiálov KBE

Foto: KBE

Ušetrite 
tepelnú energiu 
s plastovými oknami KBE

NECH SA NACHáDZATE V KTOREJKOĽ-
VEK žIVOTNEJ ETAPE, KOMFORTNé 
BÝVANIE JE VAšíM ZáZEMíM, DO KTO-
RéHO SA VyPLATí INVESTOVAť. MODER-
NIZáCIA RODINNéHO DOMU ČI ByTU JE 
AKTíVNA REAKCIA NA žIVOTNé ZMENy 
– VÝVOJ PONúKA NOVé, LáKAVé TECHNO-
LóGIE, PRíPADNE STAV OPOTREBOVANÝCH 
PRVKOV VyžADUJE NEODKLADNú VÝMENU. 

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

22% steny

7% strecha

40% okná

16% pivnice

15% iné
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PALETA
Bývajte lepšie 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., je oporou 
každému, kto uvažuje o kúpe bytu, výstavbe 
rodinného domu alebo obnove svojho 
súčasného bývania.  Dokonca financuje aj ob-
novu bytových domov.

Ak uzatvoríte zmluvu o stavebnom sporení 
v PSS, a. s., najväčšia stavebná sporiteľňa na 
Slovensku zhodnotí vaše vklady a štátnu pré-
miu (maximálne 66,39 € ročne) garantovaným 
úrokom 2 % ročne. Po splnení podmienok zís-
kate nárok na stavebný úver s úrokom (v úvero-
vej tarife) už od 2,9 % ročne. Samozrejme, ak 
budete potrebovať finančné prostriedky skôr, 
môžete siahnuť po niektorom z medziúverov. 
Pre správcov a spoločenstvá vlastníkov bytov je 
na obnovu bytových domov určený úver s úro-
kovou sadzbou len 2,99 %, ktorá sa nezmení  
4 roky po podpísaní úverovej zmluvy. 

Viac informácií získate na čísle 02/58 55 58 55 
alebo na uvedenej web stránke.

www.pss.sk

Ratanová krása

Zariaďujete záhradu a do oka vám padol prá-
ve ratanový nábytok? Línia nábytku od spo-
ločnosti Top Ratan nesúca názov Exclusive 
line predstavuje exkluzívny a štýlový nábytok  
z umelého ratanu, ktorý bude tým pravým ore-
chovým aj pre váš exteriér. Je jedinečný najmä 
kvalitou zhotovenia. Poznávacím znamením 
línie je oblúkový výplet, ktorý sa najviac podo-
bá prírodnému ratanu, preto aj farby výpletov 
a poťahov sú v prírorných odtieňoch. Línia 
je vyrobená z umelého ratanu, ktorý svojej 

Značka Vaillant spustila predaj kotlov cez in-
ternet. Cez on-line nákup na ich web stránke 
si možno rýchlo, jednoducho a bezpečne ob-
jednať kvalitnú zostavu kondenzačného kotla 
so zásobníkom teplej vody. Vybraná dodáva-
teľská firma osloví zákazníka už do 48 hodín 
a dohodne s ním termín prednostnej montá-
že. Kupujúci získa navyše uvedenie kotla do 
prevádzky úplne zadarmo. „On-line nákup je 
v súčasnosti vyhľadávaným spôsobom objed-
návania tovarov a služieb. Značka Vaillant kráča 
s dobou, preto vychádza v ústrety zákazníkom, 
ktorí nákup cez internet preferujú. Z pohodlia 
vlastného domova si môžu objednať zosta-
vy závesného kondenzačného kotla ecoTEC 
plus so zásobníkom teplej vody vrátane celé-
ho prepojovacieho príslušenstva. Ako bonus 
k nej zákazník dostane ekvitermický regulátor 
calorMATIC 470 úplne zadarmo. Výhodou on-
line nákupu nie je len atraktívna cena zostavy, 

ale aj ďalšie výhody, ktoré zákazníkovi nepo- 
núka žiadny e-shop,“ zdôrazňuje Jarmila Kláti-
lová, marketingová manažérka Vaillant Group  
Slovakia, s. r. o. Stačí vyplniť objednávkový 
formulár a vybrať si vhodného dodávateľa zo 
svojho mesta či blízkeho okolia. Vaillant v rám-
ci nákupu cez internet spolupracuje s viac ako  
70 firmami z celého Slovenska. Odborne vy-
školená dodávateľská firma dodá zákazníkovi 
kompletnú službu, v rámci ktorej preverí vhod-
nosť výberu vykurovacieho zariadenia a záro-
veň odporučí typ prepojovacieho príslušenstva. 
Zákazník sa tak vyhne problémom so správnou 
voľbou zariadenia, čo sa pri predaji cez inter-
net bežne stáva. Objednávka je záväzná až po 
obojstrannom odsúhlasení s vybranou dodáva-
teľskou spoločnosťou. On-line nákup môžete 
zrealizovať na uvedenej web stránke.

 www.vaillant.sk

Vaillant zavádza on-line predaj 
kotlov

obľúbenosti vďačí najmä svojim vlastnostiam. 
V porovnaní napríklad s prírodným ratanom 
má totiž dlhšiu životnosť a vyššiu odolnosť.  
Pretože je umelý ratan vyrábaný z umelých 
vlákien, odoláva vplyvom počasia, UV žiareniu, 
dažďu, snehu, dokonca aj mrazom a stáva sa 
tak takmer nezničiteľným. Výhodou umelých 
vlákien oproti prírodnému materiálu je aj fakt, 
že neláka škodcov alebo parazitov. Ratanový 
nábytok z línie Exclusive line je vhodný ako do 
interiéru, tak aj do exteriéru. 

www.topratan.sk
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HELUZ Family 2in1 zbiera 
ocenenia 

Tehla s integrovanou izoláciou HELUZ Family 
50 2in1 získala ocenenie GRAND PRIX na veľtr-
hu FOR HABITAT v Prahe a tiež Zlatú plaketu 
na veľtrhu CONECO v Bratislave. Zaradila sa tak 
medzi najúspešnejšie produkty spoločnosti HE-
LUZ cihlářský průmysl v.o.s. Brúsené tehly s in-
tegrovanou tepelnou izoláciou HELUZ Family 
2in1 sú hlavným lákadlom na väčšine veľtrhov, 
kde ich spoločnosť HELUZ prezentuje, už od 
leta 2011, kedy ich uviedla na trh. Tieto tehlové 
bloky získali významné ocenenia už na niekoľ-
kých veľtrhoch, ocenila ich aj Česká stavebná 
akadémia Zlatou cenou v súťaži Stavebný výro-
bok – technológia roka. Uznanie poroty si získa-
vajú hlavne vďaka najlepším tepelnoizolačným 
parametrom na trhu umožňujúcim realizáciu 
murovaných nízkoenergetických a pasívnych 
domov bez ďalšieho zateplenia.

Základom produktu je tehlový blok HELUZ Fa-
mily 50 s 200 zvislými dutinami, ktoré sú vypl-

nené expandovaným polystyrénom, čím došlo 
k zvýšeniu tepelnoizolačných vlastností výrob-
ku o 40 %. Výsledkom sú tehlové bloky HELUZ 
Family 50 2in1, ktoré spĺňajú požiadavky na 
materiál pre obvodové murivo domov s takmer 
nulovou spotrebou energie. Polystyrén je v du-
tinách tehál pevne fixovaný a pri úpravách 
veľkosti bloku či vyrezávaní otvorov pre elek-
troinštalácie zostáva vo vnútri. Od jesene 2011 
sa tieto tehlové bloky vyrábajú aj pre murivo so 
šírkou 44 a 38 cm.

www.heluz.sk

Kontaktný zatepľovací systém 

Energeticky úsporné stavby a rekonštrukcie nie 
sú len módnym trendom. Najmenej 80 % bu-
dov je starších ako 15 rokov a ich energetické 
profily poukazujú na plytvanie a neekonomic-
kosť ich prevádzky. Aby sa znížili náklady na 
vykurovanie, musia byť obytné domy dobre 
postavené a slabo izolované domy správne 
zrekonštruované a zateplené. Kontaktný za-
tepľovací systém Kematerm je dôležitou 
časťou bezchybného zatepľovania pri opra-
vách existujúcich fasád. Významne totiž znižuje 
tepelné straty cez steny a chráni budovu pred 
zvýšenou tepelnou záťažou v teplých mesia-
coch. Spolu s výmenou okien je vonkajší kon-
taktný zatepľovací systém Kematerm naj-
účinnejším opatrením s okamžitým efektom. 
Má priaznivý vplyv na komfort bývania, výrazne 
znižuje účty za energie, ale aj zvyšuje hodnotu 
vašej nehnuteľnosti. 

Dom, ktorý netreba zatepľovať

Presne taký postavíte z tehál najnovšej generá-
cie  Porotherm T Profi, ktoré sú plnené mine-
rálnou vlnou. Predstavujú spojenie dvoch ma-
teriálov – pálenej keramiky a minerálnej vlny, 
pričom výhody oboch sa v konečnom produkte 
spájajú a dopĺňajú. Vďaka pálenej keramike 
majú tehly i murivo vysokú pevnosť, požiar-
nu odolnosť, dlhú životnosť a trvalú hodnotu. 
Keramika akumuluje teplo a chráni tepelnú 
izoláciu proti poveternostným vplyvom a po-
škodeniu. Samotná minerálna vlna vo výplni 
tehál zabezpečuje dokonalú tepelnú izoláciu, 
optimálnu difúziu vodných pár a predstavuje 
prirodzenú zvukovú izoláciu. Vysoko nadštan-
dardné tepelnoizolačné parametre predur-
čujú tieto tehly pre nízkoenergetické i pasívne 
domy. Murivo z tehál Porotherm T Profi  

má veľmi nízku tepelnú vodivosť 0,08 W/mK.  
Takéto murivo už nie je nutné zatepľovať. Má  
porovnateľné tepelnoizolačné vlastnosti ako 
stena z tehlových blokov hrubých 25 cm s izo-
láciou s hrúbkou 18 cm. Vďaka tomu sa znížia 
náklady za stavbu, vykurovanie a údržbu domu.

www.netrebazateplovat.sk

www.kema-on.net 
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Rozum a cit. Rozpor, s ktorým sa stretávame 
v bežnom živote, ale i pri rekonštrukcii či 
zariaďovaní interiéru. Uprednostniť to, čo je 
oku vábivé, či to, čo je pre život užitočnejšie 
a praktickejšie? K tomu zvažovanie ceny 
a prežívame klasickú dilemu... 

Začítajte sa do nasledujúcich riadkov, možno 
vám vnesú svetlo do vášho rozhodovania, 
obohatia vás o nové poznatky a uľahčia 
samotný výber. 
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Otvorený priestor 
ako súčasť moderného života
MáME POTREBU ZVÄČšOVAť NAšE IZBy, OTVáRAť PRIESTOR. AK TO PODMIENKy PRI 
REKONšTRUKCII ByTU ČI DOMU UMOžNIA, UBERáME PRIEČKy. VÄČšINA NOVOSTAVIEB Má 
OTVORENÝ PRIESTOR Už V PLáNE. ZA POSLEDNé DESAťROČIA SA TENTO TREND UPLATňUJE 
ČORAZ ČASTEJšIE. 
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Otvorený priestor to je plocha, svet-
lo, viac možností, kúsok glamúru, 
vplyv bohémsko-umeleckého ži-

vota voľne sa oddávajúceho svojej tvorbe 
v loftoch, ktoré vznikali v päťdesiatych ro-
koch 20. storočia v New Yorku.

Otvorený priestor to nie je len prepojená 
kuchyňa a obývačka, je to tiež obývačka 
prepojená s jedálňou, s terasou, so vstup-
nou halou. Výnimkou nie je ani ak hlavnú 
spálňu realizujeme ako otvorený priestor s 
kúpeľňou a šatníkom. 

Priestor ako výzva
Otázok pri zariaďovaní otvoreného 
priestoru sa vynára viacero: ako urobiť 
otvorený priestor útulným a funkčným, 
ako prepojiť priestor farbami, ako ho 
prepojiť štýlovo, aby sme mali pocit har-
mónie. Každý dizajnér potvrdí, že je lep-
šie pracovať s veľkým priestorom, než sa 
snažiť o multifunkčnosť malej izby. Veľký 
priestor je veľká výzva.

Na začiatku realizácie si treba položiť veľa 
otázok o svojom životom štýle. Aké čin-
nosti chceme v izbe vykonávať (televízia, 
kino, hry, hudobný nástroj, kancelárska 
práca, počítač, koníčky, stolovanie, organi-
zovanie večierkov či formálnej večere…)? 
Koľko ľudí žije v dome a kde raňajkujú, 
obedujú, večerajú? Koľko ľudí k nám pri-
chádza na párty, večeru, na sviatky, ako 

často usporadúvame takéto spoločenské 
stretnutia? Akú náladu chceme v izbe do-
cieliť? Čo je našou inšpiráciou? Aký štýl 
preferujeme? Aké farby sa nám páčia? Kto-
rý nábytok chceme zachovať? Aký máme 
rozpočet a časový plán na realizáciu? Keď 
budete mať odpovede na tieto otázky ove-
ľa lepšie sa zorientujete a to je jeden z hlav-
ných krokov k úspechu.

„každý dizajnér POTvrdí, že 
je lePšie PracOvať s veľkým 
PriesTOrOm, než sa snažiť 
O mulTifunkčnOsť malej 
izby. veľký PriesTOr je veľká 
výzva...“



Súdržný štýl
Vo veľkom otvorenom priestore zostaňte 
súdržní v štýle, v materiáloch, vo farbách. 
To sa týka stien, podlahy i nábytku. Pri 
výbere farebnej palety sa riaďte hlavne 
vlastnými pocitmi. Ak chcete docieliť drá-
mu v priestore, použite výraznejšie farby. 
Ak ste zberateľom a chcete vystaviť svoju 
zbierku obrazov či iných predmetov, vy-
berte si jemné farby, ktoré budú dobrým 
podkladom na vyniknutie vašej kolekcie. 
štýl jednej akcentnej steny sa dostáva do  
úzadia. 

Jednotná podlaha zjednocuje a opticky 
zväčšuje priestor. Nábytok postavte v rov-
nakých proporciách a v jednotnej farbe  
v celom otvorenom priestore. Jedálenská 
zóna vo viktoriánskom štýle a obývacia 
časť v štýle päťdesiatych rokov minulého 
storočia nebudú harmonizovať, pokiaľ nie 
ste schopný vniesť elementy jednej éry  
a pomiešať ich s inou.

Definovanie zón
Definujte jednotlivé časti otvoreného 
priestoru s citom a s ľahkosťou. Využite 
systém zgrupovania nábytku do zón. 

Nábytok uložený v strede izby vyzýva 
ku konverzácii, nábytok postavený ku 
stene spôsobuje opačný efekt. Nekom-
pletnosť v otvorenom priestore prinesie 
efekt bowlingovej dráhy. Pri definovaní 
jednotlivých zón využite tzv. rozdeľovače 
ako otvorené knižnice, paravány, posuvné 

Ľudia často rozmýšľajú: „Prečo by som si mal/

mala najať interiérového dizajnéra?“ Tu je 

moja odpoveď: „Interiérový dizajnér vám uše-

trí čas a peniaze skombinovaním správneho 

štýlu, farieb a materiálov podľa vášho osobné-

ho vkusu a zabezpečí, že každý projekt pôjde 

hladko, bez stresu, načas a v rámci rozpočtu.“

Myslím si, že interiér nerobí trend, ale 

nadčasový dizajn, ktorý je moderný, má 

klasické elementy, je elegantný a pre- 

myslený a vytvára domov.

S úctou, 
Renáta Botev

Interiérový dizajnér a zakladateľ Real Beauty 
Interior Design, www.rbinterior.webs.com,
facebook.com/RealBeautyInteriorDesign

Renáta Botev ukončila  Technickú univerzitu v 

Bratislave a študovala  dizajn interiéru v New 

yorku v škole dizajnu „Sheffield“. 

Od roku 2009 sa plne venuje dizajnu interiéru. 
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dvere. ďalším vhodným deliacim prvkom 
je kozub priestorového riešenia. Ten mô-
žete postaviť napríklad medzi jedálňou  
a obývačkou. Vo veľkom priestore si môže-
te dovoliť pódium či rôzne úrovne medzi 
jednotlivými zónami.

Osvetlenie je dôležité
Sústreďte sa na kvalitné osvetlenie. Osvet-
lenie v otvorenom priestore vám dáva prí-
ležitosť na definovanie zón. Využitie rôz-
nych svietidiel ako bodové svetlá, visiace 
svietidlá, rampové a akcentné osvetlenie 
vám umožní oddeliť zóny navzájom.

Eliminujte nadbytočnosť
Pri plánovaní rozmiestnenia nábytku  
v otvorenom priestore je lepšie mať na 
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zreteli jednoduchosť. Eliminujte nadby-
točný nábytok, čo je princíp otvoreného 
priestoru. Inak sa môže stať, že docieli-
te vzhľad a la veľký obchod s nábytkom  
a nie obytný priestor. Otvorený priestor si 
žiada, aby sme v ňom umiestnili nábytok 
do priestoru, preto pohľad z každého uhlu 
je dôležitý. Ku kúpe zariadenia pristupujte 
tak, akoby ste kupovali sochu, ktorú si pre-
zriete z každej strany.

Jedna či viac?
Vo veľkej obývačke skúste vytvoriť viac 
konverzačných zón. Neodporúčam posta-

viť jednu veľkú rohovú sedačku, ako to 
často vidím v moderných domoch, ktorá 
sa sústredí pri televízore. Viac ľudí sa ne-
môže dobre porozprávať naraz, len veľmi 
blízki ľudia si sadnú na jednu sedačku ved-
ľa seba. Preto je lepšie, ak vytvoríte viac 
menších zón. Tým docielite zónu zábavy 
pri TV, zónu spoločenských hier, zónu na 
čítanie či počúvanie hudby, zónu na vypitie 
si poobedňajšej kávy, tichú zónu na prácu.  
 
Vždy mi je ľúto, keď vidím v izbe krásny 
kozub a pri ňom nie je žiadne kreslo alebo 
chaise lounge a všetok čalúnený nábytok 

je nasmerovaný na televízor. Urobte vždy 
jednu zónu aj pri krbe.

Jedáleň – šperk domu
Ak to priestor umožní, máme v otvorenom 
priestore jedáleň i zónu rýchleho stravova-
nia, ktoré sú prepojené s kuchyňou. 

Moje skúsenosti mi potvrdili, že je lepšie 
mať v otvorenom priestore malú zónu ro-
dinnej jedálne spojenú s kuchyňou a ešte 
vytvoriť osobitnú izbu alebo zónu ako re-
prezentačnú jedáleň. Táto izba by podľa 
mňa mala byť šperkom domu. 

Vo veľkých rodinných domoch ľudia často 
uložia všetky stoličky okolo stola, čo nie je 
ani estetické, ani potrebné. Veď naši hos-
tia k nám nechodia každý deň. Tiež sa stre-
távam s tým, že pri stole je viac stoličiek 
ako to umožňujú samotné rozmery stola. 
Vaše stoličky môžete uložiť z každej strany 
konzoly či jedálenského bufetu, môžete im 
nájsť miesto vo vstupnej hale. Tiež nie je 
potrebné, aby všetky stoličky boli rovna-
ké. Skúste experimentovať so štýlom či 
čalúnením. Na oživenie postačí, ak za vrch 
stola dáte úplne iné stoličky.

Integrovanú kuchyňu s jedálenským 
a obývačkovým priestorom je lepšie re-
alizovať tak, aby ste nemuseli vnímať 
kuchynský „tvorivý“ neporiadok. Jedna 
z možností je oddeliť kuchyňu kuchyn-
ským ostrovom alebo poloostrovom, kde 
zvýšite úroveň jednej časti steny nábytku 
ako napríklad vysoký barový pult tak, že 
nevidíte na pracovnú dosku v kuchyni. 
Zaujímavým architektonickým prvkom je 
využitie sklobetónu ako deliacej priečky – 
prepúšťa svetlo, no zároveň opticky odde-
ľuje priestor.

Otvorený priestor dáva veľa možností na 
kreatívnosť, na realizáciu niečoho neoča-
kávaného, čo by kvalitný priestor mal mať. 
Pretože izba bez prekvapenia je nudná…

Renáta Botev

Foto: archív redakcie a autora
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ROVNAKO AKO VšETKO 
OKOLO NáS, AJ VZHĽAD 
INTERIéRU PODLIEHA MóDE. 
A AKé Sú SúČASNé TRENDy 
VO VyBAVENí INTERIéRU? 
VyCHáDZAJú V úSTRETy 
SKORO VšETKÝM, ZáLEží 
LEN NA TOM, AKÝ šTÝL 
UPREDNOSTňUJETE. 
VyCHUTNAJTE SI KREATIVITU 
A NECHAJTE SA INšPIROVAť 
VÝBEROM PRODUKTOV 
S NáPADITÝM DIZAJNOM.

Nábytok Modern
Dizajn Porro, Piero Lissoni
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Pohovka Inside
Dizajn Beltá

Svietidlo Evita
Dizajn Kundalini
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Univerzálny stojan Flex
Dizajn AK47

Stolička Cuchara
Dizajn Beltá, Diego Granese
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Sedačka Dion 
Dizajn Beltá

Stolík Raiz
Dizajn Beltá

Ohnisko Mangiafuoco
Dizajn AK47

Reko
Foto: archív firiem a redakcie
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Svetelné zdroje v súčasnosti
SVIETIDLO JE SPOTREBIČ, KTORÝ NáS NAJČASTEJšIE NúTI ZAOBERAť SA OTáZKOU úSPORy 
ENERGIE. NA ROZDIEL OD VyKUROVANIA ČI VARENIA NáM JEHO SPOTREBA ENERGIE DOSLOVA 
SVIETI DO OČí.

Na obyčajnú žiarovku môžeme v Eú pomaly 

zabudnúť...

číslo je jasné, je to životnosť zdroja v tisí-
coch hodín (u žiarovky kým praskne vlák-
no, u žiarivky, LED a výbojky je to doba, 
kým svietivosť neklesne o viac ako 20 %). 
ďalší dôležitý, ale oveľa menej známy, údaj 
je Ra, čiže farebné podanie. Je to číslo udá-
vajúce pomer farieb viditeľného spektra, 
ktoré zdroj vydáva (slnko má 100 %). Pod-
ľa normy nesmie v miestnosti s trvalým 
pobytom človeka klesnúť pod 80. Často 
sa Ra zamieňa s teplotou chromatičnosti, 
ktorá určuje farbu svetla (žltšie ‒ belšie). 
Posledný údaj je približná cena. Je to údaj, 
ktorý nie vždy hovorí o kvalite (aj kvalitný 
výrobok môže byť v akcii). Ceny, ktoré sú  
v tabuľke uvedené, sa týkajú výrobkov 
známych značiek v profesionálnej kvalite.  

Samozrejme, samotné svietidlo ener-
giu nespotrebováva, je to svetelný 
zdroj v svietidle, ktorý je zodpovedný 

za to, že sa nám točí elektromer. Pri písa-
ní tohto článku som rozmýšľal, ako krátko 
a výstižne priblížiť vlastnosti pre spotrebi-
teľa neobľúbených súčastí svietidla, kto-
rých cena sa stále zvyšuje a keď ich chytí-
me, ešte nás aj popália. Kvôli prehľadnosti 
som zhrnul informácie do tabuľky. 

Najskôr si povedzme, čo je čo. V prvom 
stĺpci je uvedený druh zdroja, v druhom 
stĺpci je najdôležitejšie číslo ‒ lm/W (lu-
men na watt), čiže číslo, ktoré nám povie, 
koľko svetla vyrobí daný svetelný zdroj 
z jedného watu elektrickej energie. Tretie 



Zdroj lm/W 1000h Ra Cena

Klasická žiarovka 10 1 100 0,60 € (60 W)

Halogénová žiarovka 230 V 16 2 100 2,10 € (53 W, E 27)

Halogénová žiarovka 12 V 24 2 – 5 100 2,70 € (35 W, 4000 h, bodová)

LED 40 – 65 20 – 40 30 – 60 15 € (GU 10, 3 W)

Power LED 60 – 85 40 – 60 80 – 95 50 € (12 W , E27, Ra > 80!)  

úsporná žiarivka 60 15 85 14 € (20 W, 2000 h)

Klasická žiarivka T5 104 16 – 20 85 5,50 € (24 W)

Halogenidová výbojka 85 10 90 27 € (70W,  G12)
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Svetelné zdroje v súčasnosti

Tak sme to zhrnuli do prehľadnej tabuľky, 
ale čo s tým? Na obyčajnú žiarovku v Eú 
pomaly môžeme zabudnúť. LED osvetle-
nie môžeme použiť na svetelné efekty a na 
dlhodobé podsvietenie interiéru a exterié-
ru, pri power LED je rozumnejšie počkať, 
kým jej cena klesne pod cenu ušetrenej 
energie a na svietenie nám zostávajú žia-
rivky, hlavne tam, kde chceme svietiť dlho 
a úsporne (kuchyňa, detská izba, pracov-
ňa) a halogénové žiarovky tam, kde chce-
me mať pekné svetlo. 

Výrobcovia LED často porovnávajú spotre-
bu s obyčajnou žiarovkou, ale sami vidíte, 
že oproti 12V halogénovej žiarovke je len 
2,5x úspornejšia a oproti klasickej žiarivke 
zaostáva. A to nehovoríme o kvalite svetla 
(Ra). LED žiarivka dnes ešte nemôže mať 
z technických dôvodov napríklad 20W 
a rozmer žiarovky pri 60 lm/W a 4000 
oK, pretože by vydávala toľko tepla, že by 
sama seba upiekla.

Nie je to až také jednoduché, ako som to 
zhrnul. V obývačke sa napríklad často 
kombinuje žiarovka s LED a žiarivka, teda 
úsporné a kvalitné svetlo. Ale aj pri kvalit-
nom žiarovkovom svetle môžeme ušetriť 
stmievačom, veď 500-watový luster v obý-
vačke nám stačí rozsvietiť naplno iba keď 
máme oslavu. žiarivka však neznáša zimu, 
power LED s predradníkom, trafo pre 12V 
halogénky a aj žiarivka nie sú najšťastnej-
šie riešenie, keď sa často zapínajú. Takže 
najviac ušetríme, keď zvolíme pre daný 
priestor najvhodnejší zdroj s najvhodnej-
ším ovládaním.   

Okrem zdroja svetla spomeniem krátko 
ešte iné časté chyby, ktoré spôsobujú ne-
šetrné svietenie. Pomerne veľa svetla nám 
môže ubrať konštrukcia svietidla a hlavne 

nekvalitné sklenené či plastové tienidlo. 
Často svietime zbytočne, pretože vypínač 
je tak ďaleko, že sa nám k nemu jedno-
ducho nechce ísť. Najviac však ušetríme 
správnym rozmiestnením svietidiel. Jed-
noducho povedané, ak si dáme knižku 
2-krát ďalej od lampy, stránka je 4-krát 
menej osvetlená a ak si ju dáme 4-krát 
ďalej, je 16-krát menej osvetlená. Z toho 
vyplýva, že ak dáme do miestnosti viac 
malých svietidiel tam, kde potrebujeme 
najviac svetla a správne umiestnime vy-
pínače, mali by sme nad elektromerom 
vyhrať.  

Samozrejme, na detailný rozbor problema-
tiky osvetlenia by bol potrebný oveľa väč-
ší priestor. Preto skôr než začnete „sekať 
drážky na káble“ je dobré si naštudovať 
viac informácií o umelom osvetlení, vší-
mať si ako je riešené osvetlenie na iných 
miestach, čo je dobre a čo zle osvetlené, 
alebo požiadať o pomoc svetelného tech-
nika.

Ing. Ernest Tyukos, svetelný technik 

Foto: archív firiem a redakcie

V obývačke sa často kombinuje žiarovka 

s LED a žiarivka = úsporné + kvalitné svetlo...
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Elektroinštalácia na kľúč – 
od vypínačov po inteligentný dom

HĽADáTE KVALITNé MATERIáLy 
A PRODUKTy PRE SVOJ DOM? CHCETE 
NA VšETKO DOHLIADAť, ALE NEMáTE NA 
TO ČAS? HODIL By SA VáM SPOĽAHLIVÝ 
PARTNER, KTORÝ By JEDNÝM RIEšENíM 
USPOKOJIL VIACERO VAšICH POTRIEB 
A NAVyšE VáM PONúKOL úSPORU? 
SCHNEIDER ELECTRIC, SVETOVÝ 
šPECIALISTA V MANAžMENTE ENERGIí,  
JE TOU SPRáVNOU VOĽBOU.
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Dôležitejšie ako tvary sú pre vás farby? 
Sklenené vypínače už svojimi názvami 
evokujú punc luxusu. Vyberte si diamanto-
vú striebornú, rubínovo červenú, zafírovo 
modrú, ónyxovo čiernu alebo mahagóno-
vo hnedú. Ponuku exkluzívnych odtieňov 
rámčekov radu Merten M-Elegance Sklo 
dopĺňajú farby krytov prístrojov. Všetky 
vypínače a zásuvky sú univerzálne, čiže 
po čase, ak interiér zmení svoj účel, je 
možné zmeniť farbu nielen rámčeka, ale 
aj prístroja. Táto jedinečná vlastnosť vám 
umožní pružne reagovať na nové dizajno-
vé trendy bez toho, aby ste museli meniť 
inštalácie. Svoj domov tak budete mať 
vždy krásny a moderný. 

Jednoduché mechanizmy  
pre komfortnejší domov
Ak máte doma napríklad dieťa s alergiou, 
siahnite po vypínačoch so samočistiacou 
schopnosťou. V procese výroby boli do 
materiálu tohto vypínača implantované 
ióny prírodného striebra. Ak sa na povrch 
vypínača dostanú dotykom rúk baktérie 
alebo mikróby, striebro ich do 24 hodín 
zlikviduje. Vypínače nebudú teda len krás-
ne, ale aj „zdravé“. Túto vlastnosť oceníte, 
najmä ak máte vy alebo vaši blízki problé-
my so zníženou imunitou.

Keďže v dnešnej dobe sa v interiéri nena-
chádzajú len klasické vypínače a zásuvky, 
ale aj ďalšie produkty, ktoré prispievajú ku 

tak, aby ste sa po návrate cítili pohodlne. 
Samozrejmosťou je pritom kontrola a ria-
denie domu cez internet. Doma môžete 
zariadenia ovládať z ktorejkoľvek miest-
nosti, a to pomocou estetického násten-
ného dotykového panelu alebo diaľkového 
ovládania. Stlačenie tlačidla pritom môže 
vyvolať sériu akcií - napr. zapnutie domá-
ceho kina a stlmenie osvetlenia pre prí-
jemné sledovanie. S ovládaním KNX môže 
byť váš dom komfortnejší, flexibilnejší, 
bezpečnejší a hospodárne efektívnejší. 
Inteligentný dom šetrí čas aj náklady na 
energie, zjednodušuje a spríjemňuje býva-
nie a zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti.

Viac informácií nájdete na stránkach www.
schneider-electric.sk alebo www.mojvypi-
nac.sk.

Reko z materiálov Schneider Electric

Foto: Schneider Electric

 

Napadlo vám niekedy, že originál-
nym dizajnérskym kúskom môže 
byť aj vypínač? Éra bielych či kré-

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

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

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

komfortu, každý rad ponúka aj kompletnú 
sadu mechanizmov v rovnakom dizajne. 
Vyberte si vzhľad vypínača a následne aj 
termostaty, stmievače, internetové zásuv-
ky. Aj produkty inteligentnej elektroinšta-
lácie budú vyzerať jednotne a pekne.

Dom, ktorý myslí na všetko
Svetlo sa rozsvieti alebo zhasne presne 
vtedy, keď potrebujete. Zobudí vás roz-
svietenie lampy alebo otvorenie žalúzií. 
Keď odchádzate do práce, váš dom vypne 
kúrenie a zatiahne rolety. V práci sa pritom 
nemusíte obávať sucha, silného vetra či 
dažďa - váš dom v prípade potreby zavrie 
okná, zakryje bazén, poleje záhradu a po-
čas teplého slnečného dňa natočí žalúzie 
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Dovozca pre Slovenskú Republiku:  
FÓS s.r.o., Kasalova 4, Nitra. 

Navštívte našu stránku: 
www.searchlightelectric.sk 

SEARCHLIGHT
Nová zNAčKA NA SLovENSKom TRHu

Anglická kvalita a spoľahlivosť s 65-ročnou tradíciou





Posuňte sa ku 
krajšiemu interiéru

DOKážU OVEĽA VIAC, AKO BEZPEČNE SKRyť VšETKO, ČO 
NECHCETE MAť NA OČIACH. POVÝšTE POSUVNé DVERE NA 

UMELECKé DIELO S NEFALšOVANÝM DOTyKOM PRíRODy, 
VAšICH SPOMIENOK A SNOVÝCH ILúZIí.
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Keď sa fascinujúci dizajn spojil s do-
konalou funkčnosťou, zrodila sa 
vstavaná skriňa. Sadla na mieru 

presne tam, kam ste chceli. Jej vnútorné 
vybavenie sa prispôsobilo vašim požia-
davkám a to, že zvonku pôsobila len ako 
krásna stena z dreva, ste jej s láskou od-
pustili. Veď drevo je príjemné, teplé, do-
mácke... Hoci pochádza z fabriky. Rozumie 
si so sklom, ktoré je lakované do vysoké-
ho stupňa lesku, s jeho matným bratom  
i so zrkadlami. Spolu vám ukázali priestor 
tam, kde ste ho dovtedy ani nehľada-
li. Miestnosť opticky zväčšili, presvetlili  
a zútulnili. Poskytli úkryt žehliacej doske, 
lyžiarkam či oblečeniu. Nahradili stenu aj 
dvere. Posunuli vás k novému, krajšiemu 
bývaniu. No vy ste neprestali snívať. Pred-
stavovať si, aké by to bolo, keby posuvné 
dvere dokázali ešte viac...

Pozrite sa do spomienok
Vôňa dovolenky alebo prázdnin z detstva 
je taká omamná. Predstavte si, že sa vám 
vybaví vždy, keď sa doma zasnívate s otvo-
renými očami. Fototapety majú čarovnú 
moc preniesť vás v okamihu na iné miesto. 
ďaleko od stresu a ruchu. Vymenia vám 
myšlienky a pocity na počkanie. Preto pre-
žívajú pompéznu renesanciu na stenách 
i všetkých kusoch nábytku. Samolepiace 
vinylové fólie s potlačou na vrchnej strane 
sa ručne lepia na hladké laminované po-
suvné dvere z drevotriesky alebo zo skla, 
ktoré dovolí svetlu citlivo presvietiť obraz 

a vyvolať ešte snovejšiu emóciu. Výber je 
na vás. Fototapety ponúkajú nekonečné 
množstvo motívov, originálnych záberov 
miest, kam by ste sa raz chceli pozrieť, 
umeleckých obrazov, na ktoré sa dokáže-
te hodiny fascinovane dívať či rozkošných 
animovaných postavičiek, ktoré rozžiaria 
každé detské oči. Nič vám nebráni umiest-
niť na šatník vaše súkromné pohľady na 
svet videné cez hľadáčik fotoaparátu. V pa-
pierovej podobe si nimi vytapetujete stenu 
alebo ich vytlačené na plátne dáte zarámo-
vať. Podmienkou je len kvalita a veľkosť 
fotografie. Dnešná technika však dokáže 
zázraky, bola by škoda ich nevyužiť. Naj-
mä, ak vydržia, kým sa nerozhodnete ich 
prelepiť inými. Vinylovú fototapetu nezni-
číte umývaním. Odoláva vode a poškriaba-
niu, ale ocení najmä jemné dotyky vlhkej 
protiprachovej handričky.

Vo dverách vás čaká príroda
Kam si chodíte oddýchnuť od pretechnizo-
vaného sveta počítačov, kde vás zvonenie 
mobilu nenechá ani v pokoji sa najesť? Do 
prírody. Kto ju nemá rád, len nemal tú česť 
dýchať jej blahodarný pokoj. Príroda navo-
dzuje príjemný pocit. Predstavte si, že sa 
jej zahľadíte do hlbokých zelených očí po 
každom náročnom dni v práci. A to vždy, 
keď sa vrátite domov. Priamo vo dverách 
vás bude čakať kus vašej prírody.

Prelomový nápad zalisovania prírodných 
materiálov do niekoľkých vrstiev plastu 
je geniálny. Bez zbytočného preháňania. 
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Mušle, listy, lupene, kamene, zrelá raž či 
jarná tráva. Prírodnú výplň si vyberáte 
zo skutočne bohatého herbára výrobcu 
dekorakrylov. Len vy rozhodujete o tom, 
či prírodou vyplníte len posuvné dvere 
šatníka alebo aj dvierka v kuchynskej lin-
ke a zástenu či dokonca sprchovací kút. 
Akýkoľvek kus nábytku na mieru bude  
v dekorakrylovej úprave citlivý k všetkým 
živým bytostiam. Sama príroda je predsa 
tak ekologicky čistá a neškodná.

Čo slnko nespáli
Luxusná kolekcia dekorakrylov má dvojitú 
vrstvu výplne. Vďaka nej si rastliny zacho-
vajú prirodzený objem a pôsobia plasticky. 
No nie na úkor praktickej stránky mate-
riálu. Hrúbka dekorakrylu ostáva tenká  
a váha ľahká, preto nie je problém vyrobiť 

...mušle, lisTy, luPene, kamene, zrelá raž či jarná Tráva. 
PrírOdnú výPlň si vyberáTe zO skuTOčne bOhaTéhO her-

bára výrObcu dekOrakrylOv. len vy rOzhOdujeTe O TOm, 
či PrírOdOu vyPlníTe len POsuvné dvere šaTníka, alebO 

aj dvierka v kuchynskej linke a zásTenu...
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trojrozmerné sny. Posuňte sa k nim bliž-
šie. Dotknite sa ich. Otvorte a zatvorte ich 
jednoduchým ťahom ruky. Posuvné dvere 
sú predsa len vec. Ožijú až u vás doma.

Reko v spolupráci s Deni INTERIOR plus 

Foto: Deni INTERIOR plus

ani dvere či stenu vyššiu ako tri metre. De-
korakryl v plnej miere nahradí sklo. Odolá 
aj teplotám do 120 stupňov.

Zatiaľ, čo klasická kolekcia je povrcho-
vo upravená len z jednej strany, a preto  
z druhej ocení oporu steny alebo tmy 
zvnútra šatníka či komody, luxusnejšie 
dekorakryly sú obojstranne zaujímavé, 
štrukturované a hustejšie a možnosti inte-
riéru posúvajú k dokonalosti, aká tu ešte 
nebola. Vynikajú väčšou odolnosťou proti 
poškriabaniu a pod vplyvom slnečných lú-
čov neblednú ani nemenia farby.

Život v 3D ilúzii
áno. Páči sa vám príroda uväznená v akry-
le. V podstate nemáte nič ani proti fotota-
petám. No bývať ani pracovať by ste v ich 

zajatí nechceli. Túžite po niečom čistom, 
technicky prepracovanom a pútavom. Po 
posuvných dverách, ktoré odrazia vaše 
túžby po harmónií pokroku. Bez zbytoč-
ných rušivých elementov. Váš šatník nech 
je výtvorom ilúzie. Výnimočného materiá-
lu, ktorý nemá konkurenciu. Vysokotlako-
vý laminát je hladký, a predsa na pohľad 
plastický. Dvoj- až trojcentimetrové sa 
zdajú priehlbiny a vyvýšenia, ktoré získa 
ilúzia pri určitom lome svetla. V každom 
uhle pohľadu je iná, nová, príťažlivá a hra-
vá. Vaše zmysly sa ilúzie nevedia nabažiť  
a oči ju skúmajú znova a znova. Elegantne 
vynikne aj v kombinácii s klasickými ma-
teriálmi – drevotrieskou, zrkadlom či la-
kobelom. Ozvláštni posuvné dvere, ktoré 
by boli bez nej fádne. A vy predsa nechcete 
nič fádne. Túžite mať svoje plnofarebné, 
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INFOMIX

Interiér skrášli fotoplátno

Určite vlastníte fotografie, ktoré sú pre vás nezabudnuteľné. Môže ísť 
o nádherné okamihy z dovolenky, prekrásne scenérie z prírody, ktoré ste 
videli alebo chvíle v kruhu rodiny. Ak ich chcete mať vždy nablízku, skúste 
si z nich vytvoriť fotoplátno a umiestniť vo vašom príbytku. Okrem toho, 
že vás poteší, stane sa aj vkusným bytovým doplnkom. Vaša obľúbená 
fotografia bude vytlačená na skutočné maliarske plátno a vypnutá na 
drevený rám. Veľkosť fotoplátna môže byť až 50x70 cm, čo je skutočne 
úctyhodný rozmer. Vybrať si však budete môcť aj z menších formátov ako 
30x40 a 40x50 cm. Fotoplátno vyrobíte veľmi ľahko. Stačí si nainštalovať HF 

Designer a pustiť sa do príjemnej tvorivej práce. Program je veľmi jednoduchý 
a prácu s ním zvládne aj počítačový začiatočník. Po výbere fotografie, prípadne fotografií - ak chcete vytvoriť 

koláž - môžete upravovať vzhľad fotoplátna. Program má k dispozícii nepreberné množstvo pozadí, ornamentálnych doplnkov, 
klip artov, ktoré budete môcť upraviť rôznymi nezvyčajnými efektmi. Všetky tieto možnosti vám poslúžia na to, aby ste vytvorili unikátne 

umelecké dielo. K fotografiám nezabudnite pridať zaujímavý popis, nech sa váš výtvor stane pútavým a originálnym. Po tom, čo je fotoplátno 
hotové, vás bude program zrozumiteľne inštruovať o tom, ako ho prostredníctvom internetu zaslať do tlačiarní spoločnosti HappyFoto. Do dvoch 
týždňov vám príde formou dobierky hotový výrobok. 

www.happyfoto.sk

Expert na povolený doping

Po únavnej zime je naše telo poriadne „vyšťavené“. Zišiel by sa povolený doping, ktorý by nás postavil na nohy. Okrem 
pestrého jedla bohatého na vlákninu, vitamíny a minerály by v našom jedálničku nemali chýbať ovocné či zeleninové 
šťavy, čerstvo odšťavené z darov prírody. Vedeli ste napríklad, že na chrípku, kde sa antibiotiká nepredpisujú, je okrem 
oddychu účinným „bičom“ práve vysoký obsah vitamínu C? A ten sa hojne vyskytuje napríklad v čerstvej cvikle. 
Samotnú ju jesť asi nebudete, ale čerstvo odšťavená by vám mohla sprostredkovať skoršie uzdravenie. Aj 
na konci zimy je v ponuke sezónne ovocie a zelenina, ako napríklad jablká, cvikla či citrusové plody, 
ktorých šťava dodá vášmu telu energiu a vitálnosť. Machrom na domáce odšťavovanie je novinka 
z Oravy – odšťavovač OS-109 s elegantným vzhľadom. Pri odšťavovaní dokonale separuje šťavu od 
zvyškov ovocia aj zeleniny. Dvojrýchlostný motor s výkonom 700 W mu umožňuje pracovať rýchlo 
a efektívne, pritom však v tichom režime. V tele odšťavovača, ktorý je vyrobený z kombinácie 
elegantného antikora s plastom v čiernej farbe, je veľkou rýchlosťou rotujúci jemný strúhač  
z nerezovej ocele, čo je materiál, ktorý nereaguje s vitamínom C, a teda sa nemusíte báť, že by 
sa vám vitamíny pri príprave štiav znehodnotili. Praktickou pomôckou je veľká podávacia trubica, 
vhodná aj na odšťavovanie celých kusov ovocia bez námahy s krájaním na drobné kocky. Po skvelo odve- 
denej práci ho ľahko a jednoducho vyčistíte. 

Orava OS-109 kúpite v značkových predajniach Orava alebo v e-shope za 69,90 €. 

www.orava.eu

Pôžitok jedným dotykom
 
Človek si občas rád dopraje osviežujúci vaňový kúpeľ ako malý wellness. S novou armatúrou 
Kaldewei Comfort Select si môžete potešenie z kúpeľa dopriať ešte pohodlnejšie ako 
kedykoľvek predtým. Kaldewei ponúka od roku 2012 po prvýkrát elektronickú armatúru  
s ovládacím panelom, ktorá je prispôsobená dizajnovým vaniam z radov Avantgarde a Ambiente. 
Armatúra digitálne a užívateľsky príjemne reguluje prítok a odtok vody, teplotu a tiež s ňou 
nastavíte funkcie sprchy a vane. Systém batérie Kaldewei Comfort Select sa skladá z troch 
súčastí, ktoré je možné navzájom kombinovať: ovládacieho panelu s elektronickou riadiacou 
jednotkou, odpadovej a prepadovej súpravy a sprchovej hadice. Armatúru Kaldewei Comfort 
Select vytvorila renomovaná konštrukčná kancelária Phoenix Design, s ktorou firma Kaldewei 
úspešne spolupracuje už mnoho rokov a ktorá bola pred nedávnom vyznamenaná cenou German 
Design Award 2012.

www.kaldewei.com
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Pre večných romantikov

Návrat svetlých a pastelových odtieňov hlása nielen móda svetových 
mól, ale aj odborníci na krásu interiéru. Odjakživa boli tieto dve sféry 
vzájomne prepojené, no nikdy nie natoľko ako v súčasnosti. Značka  
Quick-Step opäť raz dokázala, že aktuálne trendy a nápaditosť jej 
nie sú cudzie. Vďaka novej rade podláh Perspective Wide Ranný dub 
môžete mať aj z vášho príbytku malú „ríšu divov“. Jemné krémové tóny 
a línie priam volajú po tom, aby ste zvoľnili tempo a opäť začali snívať. 
Každé ráno sa budete tešiť z toho, že sa opäť môžete poprechádzať 
po vašej novej podlahe. Vytvorte si kultivovaný domov alebo poetické 
zákutia hodné pravého romantika aj vďaka novým podlahám značky 
Quick-Step. Napriek tomu, že podlahy sú dostupné len v jednom 
prevedení, budete mať problém si ho nezamilovať. Jemnosť celkového 
vzhľadu dizajnéri dosiahli tým, že vlákna dubu čiastočne saturovali, 
preto aj povrch podláh vzbudzuje dojem krémovej patiny. Vďaka 
skoseným drážkam tvaru V majú jednotlivé dosky rustikálny vzhľad 
a miestnosti, v ktorej sa nachádzajú, tak dodávajú priestor. Ak nedáte 
dopustiť na jednoduchú eleganciu a v srdci ste umelec, podlahy  
Quick-Step Perspektive Wide Ranný dub budú pre vás tou správnou 
voľbou. 

www.quick-step.sk  

Štýlové kuchyne v popredí záujmu

Kto sa zaujíma o dianie v kuchyniarskej brandži, nemohol mu uniknúť 
návrat štýlových kuchýň do popredia záujmu zákazníkov. Taktiež klienti 
nemeckej Balleriny hľadajú inšpiráciu v kuchyniach našich babičiek  
a prababičiek z dôb novoromantizmu minulého a predminulého 
storočia. A tak sú opäť žiadané rámové dvierka, dekory dreva a všetky 
prírodné materiály. Nové umelé materiály nielen že vyzerajú tak, že ich 
takmer od dyhy alebo masívu nerozoznáte, ale majú navyše aj vynikajúce 
mechanické vlastnosti, vrátane zvýšenej odolnosti proti oteru, sú 
farebne stálejšie než prírodné materiály a konečne veľmi priaznivé sú 
aj ich cenové relácie. Bestsellerom tohtoročnej sezóny je patinovaný 
povrch imitujúci staré drevené fošne so zbytkami starého laku. 

Bližšie informácie získate na: info@ballerinakuchyne.cz.

www.ballerinakuchyne.cz

Svetelný projekt

Skôr než sa pustíte do prerábania vášho bývania, doprajte si čas na dôsledné naplánovanie 
všetkých činností. Vyhnete sa tak chybám, ktoré môžu pokaziť celkový dojem z vynovenej časti 
bytu či domu.
Ak je už jasné rozčlenenie jednotlivých zón – napríklad pracovná časť v kuchyni, jedáleň, v obývačke 
kútik na čítanie, spoločenská zóna s televízorom, je potrebné premyslieť si osvetlenie jednot-
livých častí. Doba, kedy stačilo jedno centrálne svietidlo na strope miestnosti je už dávno za nami.  
V nesprávne nasvietenej miestnosti sa nebudete cítiť dobre. Možno si ani neuvedomíte prečo, 
ale môžete pociťovať nervozitu, podráždenosť a celkovú nespokojnosť. Správny výber svietidiel 
vytvorí pohodu a atmosféru. Svietidlá na správnom mieste šetria zrak a tiež peniaze za elektrickú 
energiu. Pri príprave jedla v kuchyni je potrebné správne osvetlenie pracovnej plochy, pretože sa 
tu používajú ostré nože, kuchynské roboty a mohlo by ľahko dôjsť k úrazom. Tu by mal byť zdroj 
svetla dostatočne silný a najmä s dobrým farebným podaním. Naopak v spálni je vhodné mäkké, 
teplé svetlo, ktoré je príjemné na oddych a relaxáciu. 
Kde aký zdroj svetla teda použiť? Tento problém za vás najlepšie vyrieši odborník – svetelný 
technik, ktorý vám pripraví svetelný projekt a tiež poradí pri výbere svietidiel a svetelných zdro-
jov. Navštívte ho ešte v čase plánovania stavby alebo rekonštrukcie, aby ste nemuseli dodatočne 
riešiť elektrické rozvody k svietidlám. Keď už máte natiahnutú novú omietku a stena je čerstvo 
vymaľovaná, na zasekávanie  káblov je už neskoro. A ozdobu vo forme kábla ťahajúceho sa po 
stene alebo bielej predlžovačky s klbkom elektrických šnúr si iste neželáte. Odborne navrhnuté os-
vetlenie bude správne spĺňať svoju funkciu, ušetrí elektrickú energiu a vytvorí príjemnú atmosféru.

www.svietidlanitra.sk 
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Najtichší vysávač na trhu

Rowenta vyvinula vo svojich laboratóriách najtichší vysávač na trhu: Rowenta Silence 
Force Extreme Eco RO592101. Voči svojim predchodcom je až päťkrát tichší, a to vďa-
ka optimálnemu prúdeniu vzduchu a niekoľkým ďalším patentovaným zlepšeniam. Súčasne  
s bezkonkurenčnou tichosťou s úrovňou hluku na hladine len 62 dB sa môže pochváliť ex-
trémnou účinnosťou. Napriek polovičnému príkonu 1100 W má porovnateľné výsledky  
s jeho 2200 W kolegami a pýši sa aj prívlastkom „eco friendly“ ‒ priateľský k prírode. Nemecký 
inštitút SLG Laboratory mu udelil certifikát kvality s najvyšším počtom hviezdičiek 5*****Star.    

Cena: 279,90 eur
www.rowenta.sk 

Tefal ActiFry 2v1 

Na trh prichádza inovovaná verzia s názvom Tefal Actifry 2v1 
YV960133, kde pripravíte celé obedové menu v jednom kroku. Umožní 
vám to nový patent z dielne Tefal - druhá horná panvica. Práve  technoló-
gia s dvomi nádobami, dolná nádoba a horná panvica s cirkuláciou horú-
ceho vzduchu a minimálnym množstvom pridaného oleja, umožní skrátiť 
dobu prípravy na polovicu. Takže si pokojne môžete upiecť kuracie mäso 
so zeleninou a zároveň aj chrumkavé hranolčeky. Je vhodná aj na prípra-
vu dezertov a rýb. Nádoby sa ľahko čistia, ale sú vhodné aj na umývanie  
v umývačke riadu.

Cena: 299,90 eur 
www.tefal.sk

Rowenta Eco Intelligence

Máte veľa žehlenia a hľadáte šikovného pomocníka? Predstavujeme vám nový parný 
generátor Rowenta DG 8880F0 Eco Intelligence, ktorý vám môže ušetriť až polovicu 
času žehlenia v porovnaní s vašou starou žehličkou. Určite vás prekvapí nielen svojou 
vyššou rýchlosťou, či úsporou energie a vody, ale i zaujímavým dizajnom. Vďaka 
patentovanej 3D žehliacej ploche so 400 mikrootvormi lepšie distribuuje paru do 
vnútra tkanín pre zjemnenie a uľahčenie vyrovnávania. Správne nastavená 
teplota vysoko kvalitnej nerezovej ocele súčasne tkaninu vysuší a zafixuje 
do krásne rovného tvaru. A teda aj pri úspornom Eco nastavení systému 
môžete ušetriť počas žehlenia až 30 percent energie a 35 percent 
vody. Nemecká dokonalosť tohto produktu vám okrem iného prináša 
precízne a presné žehlenie, vysokú bezpečnosť, jednoduchú obsluhu, 
ale i údržbu pre dlhú životnosť tohto produktu. 

Cena: 299,90 eur
www.rowenta.sk



„Raz už to musí byť Hülsta...“
Štúdio Hülsta
Alvinczyho 6, Košice  
www.nabytok-kollarova.sk
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Dostupnejšie
než si myslíte 
 VÝZNAMNí VÝROBCOVIA ZNAČKOVÝCH KUCHÝň NEUSTáLE 
HĽADAJú CESTy, AKO SA ODLíšIť OD KONKURENCIE. KAžDá 
ORIGINALITA VšAK BÝVA VÄČšINOU HLAVNE VĎAKA SVOJEJ 
MALOSéRIOVOSTI VyKúPENá VyššíMI NáROKMI NA CENU.  
Sú VšAK AJ VÝNIMKy.

Kuchyňa je nielen miestom pre väč-
šinu činností v domácnosti, ale má 
byť aj pre potešenie. Ak nás má vý-

robok tešiť, mal by byť nielen pekný pre 
oči, ale tiež kvalitný a práve top kvalita je 
jednou z hlavných predností nemeckého 
výrobcu Ballerina Küchen, ktorý dokáže 
vďaka svojmu neuveriteľne rozsiahlemu 
výrobnému portfóliu takmer nemožné. Na 
jednej strane vie ponúknuť dizajnovo čis-
té kuchyne v najvyššej kvalite, štandard-
ne vybavené najlepšou technikou grass, 
Kesseböhmer, Blum atď., a to v cenách 
tuzemských výrobcov. Zároveň si však 
rozmaznáva individualistov, ktorí chcú 
mať doma kuchyňu v celkom originálnom 
prevedení. Na rozdiel od iných nemeckých 
výrobcov, na kuchyňu od Ballerina nena-
razíte nikde vo svete v žiadnych obchod-
ných reťazcoch, čo je pre nezanedbateľnú 
časť klientely podstatnou skutočnosťou. 
Iba u tohto kvalitného výrobcu si tak mô-
žete objednať napríklad sklenené dvierka 
dizajnované Ritzenhoffem, madlá Swa-
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rovski alebo kuchyňu z prírodnej bridlice. 
Komu je to snáď málo, tak sa mu pokojne 
dodá obkladový chrbát s digitálnou po-
tlačou podľa jeho vlastného želania alebo 
napríklad kuchyňa v dokonalej imitácii 
nerezu. Celkový dojem potom zvlášť u prí-
rodných dekorov umocňuje skutočnosť, že 
korpus skríň je zvonku i vo vnútri štan-

dardne v dekore dvierok. Kuchyne Balle-
rina sú vyrábané tak, ako ľudia potrebujú: 
individuálne, nekomplikovane a vhodne 
na každodenné používanie. Predstavy 
a priania dokážu tieto kuchyne splniť 
takmer bezo zvyšku. 
Nielen vo varení je kuchyňa miestom kre-
ativity, ale tiež v jej plánovaní a vytvára-

ní sa zrkadlí osobitý vkus jej majiteľky 
či majiteľa. Pre všetkých, ktorí kuchyňu 
považujú za centrum diania, ponúka vý-
robca ideálnu možnosť realizácie este-
tických aspektov, funkčnosti a mnohých 
originálnych nápadov. Každého zákazníka 
však určite poteší, že hoci výrobca ponúka 
oveľa viac dizajnu, kvality a originality ako 
konkurencia, zostávajú kuchyne Ballerina 
cenovo veľmi dostupné vďaka ústreto-
vej obchodnej politike aj pre slovenských 
klientov. 

Viac informácií o kuchyniach Ballerina 
nájdete na www.ballerinakuchyne.cz.

Reko z materiálov Ballerina

Foto: Ballerina
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Podlahy pod lupou
PODLAHA TVORí SPOLOČNE SO STENAMI DOMINANTU INTERIéRU. SPRáVNy VÝBER By MAL 
UžíVATEĽ PODROBIť VIACERÝM KRITéRIáM. CENU, VZHĽAD A ODOLNOSť PODLAHy VHODNE 
DOPĺňA I VOĽBA SAMOTNéHO MATERIáLU. Z TOHTO POHĽADU SA NúKA šIROKÝ VÝBER 
V PODOBE MASíVNyCH DREVENÝCH KRyTíN (PALUBOVKy, PARKETy), VINyLOVÝCH PODLáH, 
PODLáH Z PVC, LAMINáTOVÝCH KRyTíN ALEBO PRíRODNéHO LINOLEA.

01
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Podlahy pod lupou

Zariaďovanie interiéru doslova od 
podlahy je logickým spôsobom ako 
dosiahnuť pohostinnú atmosféru 

domova. Dnes je na výber množstvo fa-
rebných a dizajnových prvkov, ktoré do-
kážu z bývania urobiť každodenný estetic-
ký zážitok. Trh podlahových krytín sa za 
posledné roky rozšíril na sortiment rôz-
nych druhov materiálov, ktoré poskytujú 
množstvo rôznorodých dekorov. V zásade 
sa materiály líšia svojimi konštrukčnými 
vlastnosťami. Ich znalosť často napovie, 
ktorý je vhodný do akej miestnosti, prí-
padne akú záťaž materiál dokáže zvládnuť. 

Laminát možno voliť podľa 
záťažovej triedy
Pri laminátových krytinách výrobcovia 
zvyknú udávať, v akej záťažovej triede je 
konkrétna kolekcia vyrábaná. Kategori-
záciu záťažových tried pri laminátových 
podlahách upravuje európska norma EN 
13329. Na trhu sú bežne dostupné triedy 
označené kategóriou od 21 až po 33. Čím 
vyššie číslo sa pri kolekcii uvádza, tým je 
podlaha odolnejšia voči záťaži. Pri laminá-
te je vhodné vedieť, že jeho vlastnosťou je 
chladnejší povrch na dotyk (v porovnaní 
s drevom). Laminát je tiež hlučnejší pri 
kontakte s cudzím predmetom. Vzhľadom 
na skutočnosť, že laminát je chladnejší 
materiál, je možné tepelný komfort riešiť 
podlahovým vykurovaním. Súčasné podla-
hy sú takmer všetky vyrábané s predpokla-

dom využitia podlahového vykurovania. 
Devízou laminátu je jeho estetické hľa-
disko. Vďaka jeho schopnosti autenticky 
imitovať takmer každý materiál v širokej 
palete farieb, textúr, či vzorov, nadchne 
svojou vysokou variabilitou. Pre laminát 
je charakteristický klzký a lesklý povrch, 
niektoré druhy disponujú antistatickým 
a antibakteriálnym povrchom. Ak je lami-
nát vašim favoritom a radi by ste ho využi-
li v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou, 
je vhodné spýtať sa u predajcu na impreg-

náciu hrán. Pri kladnej odpovedi ju možno 
využiť aj v miestnostiach ako kúpeľňa ale-
bo kuchyňa. 

Favorit panelákových bytov je 
vinyl
Vinyl je azda najväčším konkurentom la-
minátovej podlahy. Svojimi charakteristi-
kami pôsobia ako súrodenci, no predsa sa 
v mnohom líšia. Vinylové podlahy sú hre-
jivé na dotyk. Ich výhodou je tiež zvýšená 
odolnosť voči vlhkosti. Schopnosť verne 

02 03

04

01 Vinylová podlaha DESIGNline Connect, 

kolekcia Laguna Stars, dekor Desert  

Travertine/KPP SK

02 Laminátová podlaha Witex, kolekcia 

Color +, dekor Ice/KPP SK

03 Vinylová podlaha DESIGNline, kolekcia  

Terra Stone, dekor dark slate/KPP SK

04 Laminátová podlaha Witex, kolekcia 

Marena Classic, dekor japonský dub biely/

KPP SK
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imitovať všetky možné druhy materiálov 
im pridáva na popularite každým dňom. 
Krytina je nenáročná na údržbu a vďaka 
elastickému povrchu garantuje tichosť. 
Zaujímavou je i odolnosť voči svetelnému 
žiareniu. Dizajnéri sa dnes pri vinylových 
podlahách púšťajú do netradičných vizu-

álov. Posledným dizajnérskym výkrikom 
je imitácia štruktúry kameňa pri kolekcii 
Laguna a Bacana Stars od nemeckého vý-
robcu DESIgNline Connect. Vďaka nej si 
prídu na svoje aj nadšenci klasickej dlažby, 
ktorí zároveň vyhľadávajú užívateľsky vyš-
ší komfort ako pri skutočnej dlažbe. 

05
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S drevom sa interiér stáva 
domovom
Pri drevenej podlahe nie je nutné vysvet-
ľovať výnimočnosť jeho vzhľadu. Drevo 
je prírodný materiál, ktorý si svoju pozí-
ciu medzi podlahovými krytinami drží na 
veľmi vysokej úrovni a neexistujú žiadne 
náznaky, že by sa to malo v budúcnosti 
meniť. Povrch drevenej podlahy je prí-
jemný a hrejivý na dotyk. Odolnosť sa 
líši podľa zvoleného dreva. Medzi tvrdšie 
patrí napríklad dub, buk alebo exotické 
dreviny. Je však potrebné upozorniť, že 
drevo sa oproti laminátu alebo vinylu po-
škriabe ľahšie. Výhodou dreva je možnosť 
jeho prebrúsenia alebo zmatňovania, vďa-
ka čomu vám môže slúžiť desiatky rokov. 
Lakovaná podlaha opticky zvládne viac 
škrabancov, či mechanických poškodení. 
Na údržbu je drevo náročnejšie. Je citlivé 
na vlhkosť, no jeho hrejivý povrch ho pred-
určuje do obývacích miestností. Časy kla-
sického fádneho strojového opracovania 
dreva už sú v oblasti dizajnu minulosťou. 
Užívatelia dnes prahnú po originalite. Vy-
hľadávaným riešením je rustikálny vzhľad 
podlahy, ktorá doslova dýcha históriou 
a podtrhuje surovosť dreva zvýraznením 
sukov. Alternatívou je dizajnový tromf od 
Bauwerk, ktorý v kolekcii Vintage Edition 
pracuje s patinou a bohatým využitím fa-
rebných variácií.

Spätosť s prírodou 
a marmoleum
Výrobca Forbo sa zameral na ekológiu. 
Výsledkom je linoleum vyrobené z prírod-
ne obnoviteľných surovín – marmoleum 
click. Táto podlaha je vhodná pre alergikov 
a astmatikov, pretože jej povrch je antibak-
teriálny. Materiál sa vyznačuje hrejivosťou 
a dobrou zvukovou izoláciou. Hladký po-
vrch podlahy a jej jednoduchú údržbu oce-

nia najmä rodičia, ak tento druh podlahy 
zvolia do detskej izby. Výhodou marmolea 
je možnosť rôzne kombinovať vzory a far-
by jednotlivých dekorov, ktoré sú dostup-
né v štvorcovom alebo obdĺžnikovom pre-
vedení. 

Reko

Foto: KPP SK

05, Drevená podlaha Bauwerk,  

kolekcia Vintage Edition, kombinácia 

dekorov/KPP SK

06 Drevená podlaha Bauwerk,  

kolekcia Vintage Edition, kombinácia 

dekorov/KPP SK

07 Drevená podlaha Kährs, kolekcia Crafts-

man, dekor Dub Danaborg/KPP SK

08 Forbo, marmoleum click, kombinácia 

dekorov/KPP SK

06 07

08



„MOJE NáMETy SA VžDy PODRIAĎOVALI 
MATERIáLU. A MOJíM TyPICKÝM 

BOLO A VžDy AJ ZOSTANE DREVO. 
NIE „PLOCHé“ S NEPRIRODZENE 

PRAVIDELNÝMI TVARMI, ALE MATERIáL, 
V KTOROM JE Už NAZNAČENá LíNIA – 

OHNUTÝ KONáR, MALá HRČKA A PODOBNE. 
DREVO MI VLASTNE NAVODí ATMOSFéRU, 

KTORá JE V ňOM AKOBy SKRyTá A JA Z NEHO 
VyTVORíM TO, ČO V ňOM CíTIM.“   

Milan Marciňa, 1996    

s atmosférou

01

Drevo
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Jeho diela spoznáte ‒ jemné ženské 
tváre akoby príchádzali z básní, tvá-
re anjelov, stromy, torzá tiel, smútok  

a poézia, ale aj vtip, hravosť a radosť zo 
života, umenie so zmyslom pre detail  
a „kumšt“ s pokorou – sochár Milan Mar-
ciňa. 

Umelcove sochy, plastiky a reliéfy boli 
verejnosťou obdivované už v časoch pred 
novembrom ´89. Poľudšťovali a poľud-
šťujú naše mestá, sídliská, verejné bu-
dovy a priestory v nich. Typické štíhle 
tváre a postavy na nás hľadia v galériách, 
umeleckých obchodoch alebo v obývač-
kách milovníkov umenia. Milan Marciňa 
v minulom roku oslávil 65. narodeniny. 
V Nitre, kde žije a pracuje, mu preto pri-
pravili výstavu a publikáciu o jeho živote  
a tvorbe. gratulujeme a pri tejto príležitos-
ti vám prinášame niekoľko ukážok z jeho 
práce a stručné poohliadnutie za jeho do-
terajším umeleckým životom.

s atmosférou

02

03

04

06

05

01 Podivný vták, kolorované drevo, 2007

02 Pozitívne myslenie, kolor. drevo,  2010

03 únik z plameňov, drevo, 2001

04 Autoportrét, perokresba

05 Laokonov syn, drevo, 2011 

06 údiv, drevo, 2010 
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Sochár Milan Marciňa sa narodil 25. au-
gusta 1946 v Trenčíne. šťastné detstvo 
prežil v Lazoch pod Makytou. Vzťah  
k drevu získal popri otcovi, ktorý bol tesár 
a za robotou chodieval do Ostravy a na 
Moravu. Na jeho umelecké cítenie vplýva-
la i nádherná príroda Javorníkov a ľudové 
umenie, ktoré vnímal vo svojom okolí.  

Svoj talent najskôr rozvíjal na Strednej 
škole umeleckého priemyslu pod vede-
ním profesora Antona Drexlera a Ludwika 
Korkoša. Strednú školu dokončil v roku 
1964. Neskôr v štúdiách pokračoval na 
Vysokej škole výtvarných umení v Bra-
tislave na oddelení všeobecného sochár-
stva v ateliéri profesora Fraňa štefunka, 
jedného zo zakladateľov slovenského 
sochárstva a docenta Alexnadra Trizulja-
ka. Po dvoch rokoch pokračoval na škole 
reliéfneho sochárstva u Rudolfa Pribiša. 
Po skončení školy sa s manželkou sochár-
kou Zuzanou Hetminskou presťahoval 
do Nitry, kde pôsobil ako asistent na Ka-

tedre výtvarnej výchovy na Pedagogickej 
fakulte. Svoje diela tvoril a dodnes tvorí 
vo svojom ateliéri na sídlisku Chrenová  
v Nitre. Od roku 1989 je členom Združenia 
výtvarníkov nitrianskeho regiónu – N´89.

Výber z diela Milana Marciňu môžete vi-
dieť od 2. mája do 2. júna 2012 v Nitrian-
skej galérii. 

Mgr. Ján Bugár

Zdroj:  katalóg Milan Marciňa ‒ Retrospektíva, 

PhDr. Marta Hučková 

Foto: Mgr. Ján Huňady
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10 11

07 Na pláži, reliéf, kolor. drevo, 2011

08 Viac hláv, drevo, 2012

09 Pri jazere, kolor. drevo, 2011

10 Milan Marciňa a socha úžas, drevo, 2010 

11 Prudký sklz, reliéf, komb. technika,  2011 
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PRÍRODNÉ CELODREVENÉ PODLAHY
www.podlahypredaj.sk

Strojnícka 20, Prešov (širpo), tel.: 051/771 4595
mobil: 0905 944 740, 0902 246 989, e-mail: spacewer@spacewer.sk

www.spacewer.sk alebo www.podlahypredaj.sk
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POKIAĽ  UVAžUJETE O VÝME-
NE ZáBRADLIA, ABy STE OžI-
VILI VAšE SCHODISKO, NEMU-
SíTE NUTNE SIAHNUť HLBOKO 
DO PEňAžENKy. ZAUJíMAVÝ 
EFEKT DOSIAHNETE VĎAKA 
NEREZOVéMU ZáBRADLIU 
STAVEBNICOVéHO TyPU, 
VHODNé AKO DO INTERIéRU, 
TAK AJ EXTERIéRU.

Urobte si 
 zábradlie 
    podľa chuti

„nerez má bezPOchyby 
výhOdu v TOm, že si rOzumie 
s drevOm i sklOm...“
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Praktické a dizajnové nerezové zá-
bradlie na princípe stavebnicového 
systému spočíva v možnosti kombi-

novať jednotlivé komponenty podľa vlast-
ného výberu a tiež v jednoduchej montáži, 
ktorú si môže majiteľ interiéru urobiť aj 
sám. Výhodou tohto nerezového zábradlia 
pre betónové a montované schodiská je 
tiež dostupnosť, rozumná cena a predo-
všetkým kvalita. Je ideálne ako pri rekon-
štrukciách schodísk, tak aj pri riešení no-
vých. Jednotlivé komponenty zábradlia sú 
jasne dané – guľatý nerezový stĺpik s kot-
vením do boku či na plochu, horné madlo 
drevené alebo nerezové a výplne v štyroch 
základných formách, ktoré je možné vzá-
jomne kombinovať – nerezové duté prúty, 
splietané lanká alebo sklenená výplň z ka-

leného skla s možnosťou akéhokoľvek de-
koru na skle. Pôsobivá je tiež kombinácia 
sklenenej výplne s nerezovým prútom ale-
bo lankom na jednom schodisku. „Nerez 
má bezpochyby výhodu v tom, že si rozu-
mie s drevom i sklom. Pri rekonštrukciách 
prinesie do interiéru moderný vzhľad a dá 
pôvodnému zábradliu a celému schodisku 
novú neošúchanú tvár,“ uvádza Petr Paksi, 
obchodný riaditeľ spoločnosti J.A.P., ktorá 
sa výrobou stavebnicového nerezového zá-
bradlia zaoberá. Pri návrhoch dizajnu jed-
notlivých komponentov sa spoločnosť za-
merala na prevažujúce moderné trendy v 

Nerezové zábradlie J.A.P. stavebnicového 
typu ponúka jednotlivé komponenty na 
www.jap.sk. Stačí si už len vybrať variant, 
ktorý vám padne do oka a behom jedné-
ho dňa tak môžete vďaka novým kompo-
nentom vytvoriť moderné zábradlie podľa 
svojich predstáv a premeniť tak staré scho-
disko na nepoznanie. 

Reko z materiálov J.A.P.

Foto: J.A.P.

interiérovom dizajne. Presvedčili sa o tom, 
že medzi materiálmi používanými pri in-
teriérových realizáciách či rekonštrukciách 
je nerez jasnou jednotkou. Jeho najväčšou 
výhodou je ľahká údržba a dlhá životnosť. 

Výhodou takéhoto zábradlia je aj fakt, že 
J.A.P ako priamy výrobca týchto kompo-
nentov ručí v plnej miere za ich kvalitu 
a vzájomnú kompatibilitu. Zákazníkom 
sa tak nemôže stať, že im niektoré diely 
zábradlia nebudú spolu sedieť alebo že sa 
jednotlivé komponenty vypredajú a nebu-
de ich už možné dokúpiť. 



originálny dizajn umývadiel do vašej kúpeľne

Novozámocká cesta, 949 01 NITRA
Tel./Fax: +421(37)6565 650

E-mail: marmorin@baucentrum.sk

stránka pre odbornú verejnosť: www.marmorin.tonex.skkupón na zľavu

15%
platnosť do 31. 12.2012

výhradný distribútor:



Dizajn sprchových kútov na mieru

Novozámocká cesta, 949 01 NITRA
Tel./Fax: +421(37)6565 650
E-mail: fontessa@baucentrum.sk

stránka pre odbornú verejnosť: www. fontessa.tonex.sk kupón na zľavu

15%
platnosť do 31. 12.2012

výhradný distribútor:
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Sklo v kúpeľni 
hygiena, bezpečnosť a nádych luxusu

Sklo si v kúpeľni už dávno našlo svoje 
miesto. Tak ako existuje veľa podôb 
skla a spôsobov jeho spracovania, tak 

aj výsledných sklenených prvkov v kúpeľ-
ni môže byť neúrekom ‒ praktické skle-
nené poličky, zrkadlá, dizajnové skvosty 
v podobe sklenených umývadiel. Zo skla 
sa vyrába v poslednej dobe aj dlažba či ob-
klady. Sklo na zástenách k vani alebo spr-
chových kútoch či ako zástena v priestore, 
ktorá oddeľuje miesto očisty od toalety 
pri spojení kúpeľne s WC, dopĺňa výpočet 
toho, ako rôzne sa dá sklo v kúpeľni efek-
tívne a s citom pre krásu využiť. Už dáv-
no neplatí, že sklo musí byť len číre alebo 

matné. Priestor v kúpeľni môže elegantne 
dotvárať transparentné, pieskované, sa-
tinované, prípadne ornamentálne sklo. 
A bezpečnostné sklo zase vyvracia mýty  
o tom, že sklo je krehký a nie príliš bezpeč-
ný materiál. 

Presvetľuje a opticky zväčšuje 
Použitie skla v kúpeľni sa hodí nielen vo 
veľkých kúpeľniach, kde sa z celosklene-
ných sprchových kútov stávajú dizajnové 
skvosty. V malej kúpeľni práve použitím 
skla dokážete priestor opticky zväčšiť. 
Keďže denné svetlo sklom prechádza, 
miestnosť pôsobí oveľa svetlejšie a vzduš-

SKLO JE VEĽMI HyGIENICKÝ 
MATERIáL, KTORÝ KAžDEJ 
KúPEĽNI – AK SA POUžIJE NA 
VÄČšíCH PLOCHáCH – PRIDá 
„šMRNC“. CELOSKLENENé SPR-
CHOVé KúTy PATRIA MEDZI 
DIZAJNOVé SKVOSTy, KTORé 
SA ČORAZ VIAC UDOMáCňU-
Jú AJ V SLOVENSKÝCH KúPEĽ-
NIACH.
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nejšie. ďalšou výhodou skla je, že nepod-
lieha korózii ani oxidácii a ak sa oň správ-
ne staráte, dokáže si aj po rokoch uchovať 
svoju krásu. Navyše je to vysoko hygie-
nický materiál, na ktorom sa neusádzajú 
plesne alebo baktérie, ktoré inak vlhkosť 
kúpeľní milujú. 

Sprcha či vaňa?
Prvou zásadnou otázkou je, či do kúpeľne 
ako centrum očisty umiestnite vaňu ale-
bo sprchu. Rozhodujúcim argumentom 
sú neraz metre štvorcové. Málokto odolá 
predstave, že sa po náročnom dni ponorí 
do horúceho kúpeľa s vodou a vychutná si 
intímne chvíle relaxu. Vaňa je navyše prak-
tickým riešením, ak máte doma malé deti – 
práve oni nakoniec vo vani strávia najviac 
času pri večerných hrách s vodou pred-
tým, ako zaľahnú do postieľok. Dospelí 
si na pokojný kúpeľ len zriedka nájdu čas 
a nakoniec si vo vani aj tak dajú len rýchlu 
osviežujúcu sprchu namiesto vylihovania 
po krk vo vode. Ideálne samozrejme je, ak 
si vo vašej kúpeľni môžete dopriať oboje 
– aj vaňu, aj sprchu. Realita však nebýva 
taká ružová, a tak väčšina slovenských 
domácností disponuje práve sprchovými 
kútmi. Aj z nich sa však pri dômyselnom 
vyhotovení a vybavení sprchovými baté-
riami s viacerými typmi prúdu vody môžu 
stať viac ako len miesta očisty. To, čo ušet-
ríte v menšej kúpeľni na vani, môžete vy-
užiť v prospech luxusnejšieho sprchového 

kúta. K tým najelegantnejším patria spr-
chové kúty, ktorých obvodový plášť tvorí 
len číre sklo. Sú priestranné a vyrábajú sa 
na minimálnu výšku priestoru 250 cm. 

Trend pri sprchových kútoch
Ak u vás nakoniec vyhral boj o priestor 
sprchový kút, môže vás potešiť to, že rých-
la a osviežujúca sprcha je pre ľudské telo 
zdravšia ako vylihovanie vo vani. Navyše 
pri nej miniete menej vody. Práve sprcho-
vé kúty sú ideálnym riešením, ak potrebu-
jete mať doma pre staršieho člena rodiny 
bezbariérovú kúpeľňu. Výber sprchových 
kútov v rôznych rozmeroch, tvaroch, s va-
ničkami aj bez nich je veľký. Trendovými 
sa však v poslednom čase stávajú práve 
celosklenené sprchové kúty, a to dokonca 
bez osadenia skiel v ráme, len s použitím 

uchytávania skla v podobe moderného 
nerezového kovania, väčšinou v tvare ma-
lej pätky. „Celosklenené sprchové kúty sa 
čoraz viac objavujú aj v slovenských kúpeľ-
niach,“ hovorí Milan gabčo zo Spoločnosti 
Kováč, ktorá sa už viac ako 20 rokov ve-
nuje spracúvaniu plochého skla do rôz-
nych podôb. „Sú dôkazom toho, že vkus 
Slovákov sa cibrí. Celosklenené sprchové 
kúty môžu mať mnoho podôb. štandardne 
ich vyrábame z číreho skla, z číreho pies-
kovaného skla alebo z matného skla nazý-
vaného matelux. Sklo, ktoré sa na výrobu 
sprchových kútov používa, je vždy bez-
pečnostné, teda kalené. Práve ono spĺňa 
všetky bezpečnostné normy. Na sprchové 
kúty odporúčame sklo s hrúbkou 8 až 10 
mm. Vždy sa pri jeho výrobe používa ná-
strek clearshield, ktorý na skle zabraňuje 
usadzovaniu vodného kameňa,“ vysvetľuje 
Milan gabčo. Práve vďaka nemu je údržba 
takéhoto sprchového kúta jednoduchá 
a zvládnete ho aj pomocou bežne dostup-
ných čistiacich prostriedkov. Vybrať si mô-
žete aj matné sklo s kvapkovým dekórom, 
na ktorom nie je vidieť ani zaschnuté kvap-
ky. „Výnimkou nie sú ani celosklenené spr-
chové kúty z nepriehľadného skla alebo zo 
skla s farebnou potlačou s motívom podľa 
výberu klienta. Neexistujú tu prakticky 
žiadne obmedzenia, len vždy koncových 
zákazníkov vyzývame, aby každú svoju 
požiadavku s nami vopred konzultovali,“ 
hovorí Milan gabčo zo Spoločnosti Kováč.

Čo na to potrebujete a na čo si 
dať pozor
Ak po celosklenenom sprchovom kúte za-
túžite, mala by vaša kúpeľňa spĺňať dve 
základné požiadavky. Steny v kúpeľni by 
mali byť rovné a vo vašej kúpeľni musíte 
mať dostatočný spád na odtok vody, resp. 
vaničku, ktorá sa o to postará. Pri vy-
hotovení si dávajte pozor na to, aby sklá 
sprchového kúta pri inštalácii dobre sadli 
a hlavne, aby neprepúšťali vodu - ani pri 
kovaní či tesnení. Viac informácií získate 
na www.spolkovac.sk.  

Sofia Haruštiaková v spolupráci  

so Spoločnosťou Kováč

Foto: Spoločnosť Kováč
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Kúpeľňa je popri spálni a toalete tá 
najintímnejšia miestnosť v byte. 
Zariaďujeme ju tak, aby sme si v nej 

pri očiste naplno vychutnali chvíle relaxu. 
Aby bola nám „po chuti“ a zároveň urobila 
dobrý dojem na návštevy. Ak má pôsobiť 
harmonicky, mala by ladiť v jednom štýle. 
Preto pri výbere umývadlových, vaňových 
či sprchových batérií zohľadnite dizajn 
ostatných zariaďovacích prvkov kúpeľne. 
Platí, že dizajn umývadlovej batérie by mal 
zodpovedať dizajnu vaňovej batérie či spr-
chovej hlavice. Čo sa páči vám? Rustikál-
ny, klasický štýl či  puristicky dizajnované 
batérie? Nezabudnite však, že prehnane 
„vyčačkané“ tvary spravidla strácajú na 
kráse. Práve jednoduchosť svedčí o vkuse 
a nechá vyniknúť aj kachličky, podlahu, 
dekoračné vešiačiky, skrinky či vzor tex-
tílií. Ak neradi obiehate mnoho obchodov 
a kombinujete nekombinovateľné, spoľah-
nite sa na renomovaných výrobcov, ktorí 
vyrábajú celé série batérií pre kúpeľňu, ba 
spolupracujú aj s výrobcami kúpeľňového 
príslušenstva, takže ponúkajú celé kúpeľ-
ňové programy na kľúč. „Od roku 2010 na-
sadzujeme na trh produkty tzv. „smart lu-
xury“ – „inteligentného luxusu“. Ide o vy-
sokokvalitné riešenia z pohľadu dizajnu 

Aby bola batéria 
šperkom kúpeľne

CHySTáTE SA ZARIAĎOVAť KúPEĽňU 
VO VAšOM NOVOM ByTE ČI DOME? 
PORADíME VáM, NA ČO SI DáVAť 
POZOR PRI VÝBERE BATéRIE.
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aj kvality použitých materiálov, výroby i 
ochrany životného prostredia. Kvalitný di-
zajn, najnovšia technológia, odolnosť, ce-
nová výhodnosť pre zákazníka a ekológia 
výrobku – to sú parametre, ktoré sme si 
určili ako hlavné kritériá. Chceme ponúkať 
mnohým ľuďom kvalitné produkty za pri-
jateľnú cenu,“ hovorí Vladimír Kozánek zo 
spoločnosti Kludi.

Komfort v kúpeľni
 „Pri klasických alebo jednopákových ba-
tériách sa môže meniť teplota vytekajúcej 
vody z dôvodu zmeny pomeru tlakov ale-
bo teploty vody v potrubí. Nepríjemné je 
to najmä pri sprchovaní. Ak sa chcete ta-
kýmto malým nepríjemnostiam vyhnúť, 
poobzerajte sa po tzv. termostatických ba-
tériách, ktoré majú v telese batérie zabu-
dované mechanické zariadenie. To nastaví 
a udržuje teplotu vytekajúcej vody podľa 
užívateľom stanovenej teploty. Od vý-
robcu sú batérie zväčša nastavené na tep-
lotu 38 °C,“ dáva do pozornosti Vladimír 
Kozánek. V poslednej dobe narastá počet 
inštalácií podomietkových batérií, najmä 
sprchových. Výhodou je úspora priestoru 
a širšie možnosti sprchových variácií. Va-
ňové batérie ponúkajú možnosti od kla-
sických nástenných riešení alebo okrajový 
vaňový systém umiestnený na okraji vane 
či elegantný podomietkový systém s na-
púšťaním vane cez prepad. 

Myslite aj na úsporu
Armatúry s modernou technikou dispo-
nujú kartušami šetriacimi energiu a vodu. 

Práve vďaka nim môžete ušetriť až jednu 
tretinu pôvodných nákladov. A ako fun-
gujú? Napr. termostatická kartuša auto-
maticky udržiava nastavenú teplotu vyte-
kajúcej vody miešaním teplej a studenej 
vody v požadovanom pomere. Okamžite 
reaguje na zmeny tlaku a teploty priteka-
júcej vody. Stačí nastaviť požadovanú tep-
lotu podľa číselníka. Pre užívateľa odpadá 
večné doregulovávanie raz teplej a potom 
zasa studenej vody, čím sa vyhnete aj zby-
točnému míňaniu vody počas regulácie. 

Jedinečným riešením sú jednopákové ter-
mostatické batérie s jednoručným ovláda-
ním. Viacerí výrobcovia ponúkajú batérie 
s eko funkciou či už v podobe obmedzo-
vača prietoku teplej vody na kartuši, alebo 
rôznych systémov s bodom odporu proti 
pohybu páky pri stanovenom prietoku. 
Obmedzovačom obmedzíte pohyb páky 
smerom doľava, čím sa zároveň obmedzí 
maximálny prietok a teplota teplej vody. 
účinne tak zabránite napr. obareniu alebo 
plytvaniu horúcou vodou. 

„Pri výbere novej vodovodnej batérie 
si všimnite, či je súčasťou zariadenia aj 
kvalitný perlátor, nazývaný aj prevzduš-
ňovač. Usmerňuje vodný prúd a mieša 
ho so vzduchom. Prúd vody sa tak stáva 
mäkším, voda sa neodráža a nešpliecha, 
ale steká po rukách. Zlepší sa oplachový 
efekt a zníži sa spotreba vytekajúcej vody. 
Maximálny prietok perlátorov je obme-
dzený na max. 6, 7 alebo 8 litrov za minú-
tu,“ radí Vladimír Kozánek.

Pri umývadlových batériách je dôleži-
tá výška a vyloženie výtoku a to tak, aby 
vznikol dostatočný priestor v umývadle 
pod vytekajúcim prúdom. Tento priestor 
je dnes možné zväčšiť o. i. perlátorom s na-
staviteľným prúdom vody, tzv. s-pointer, 
natočením prúdu vytekajúcej vody pred 
batériu. Máte pri ňom istotu, že pri akom-
koľvek type umývadla, ktoré doma máte, 
sa po správnom nastavení s-pointera vyte-
kajúcou vodou neošpliechate.

Šetriť sa neopláca
„Značkový produkt je spravidla drahší, 
avšak na kvalitu sa môžete spoľahnúť. Pri 
batériách sú totiž dôležité materiály, z kto-
rých sú jednotlivé súčiastky batérie vyrá-
bané. Práve oni určujú životnosť a výdrž 
batérie,“ hovorí Vladimír Kozánek. Prístup 
„Teraz si kúpim lacnejšiu batériu, keď na to 
budem mať, si konečne vyberiem tú drah-
šiu, po akej som vždy túžil“ môže mať svo-
je úskalia. „Samotná montáž novej batérie 
je síce pre šikovného kutila vcelku jedno-
duchá záležitosť, avšak pri opätovnej de-
montáži a montáži môže dôjsť k rôznym 
závažným komplikáciám, ktoré vám môžu 
celý projekt výrazne predražiť,“ upozorňu-
je Vladimír Kozánek. 

Viac informácií získate na www.kludi.sk. 

Simona Klérková v spolupráci so značkou Kludi.

Foto: Kludi



• 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 SERVIS

0800 222 223

www.compasspools.eu

www.modernebazeny.sk

www.pool-home.sk

objavte smer k dokonalej pohode

samočistiace BAZÉNY

14x 
na Slovensku



Relax, oddych, sladké ničnerobenie – slová, ktoré 
sa už len pri vyslovení vyvolávajú v našej mysli 
príjemné pocity a práve v tomto ročnom období 
sú také aktuálne. Pravdou však je, že nie vždy si na 
relax nájdeme čas. Načerpanie síl je však pre nás 
bytostne dôležité a preto vám aj my prinášame 
zopár tipov a rád, ako stráviť príjemné chvíle 
napríklad na záhrade, vytvorením si oddychových 
zón, alebo ako si dopriať každý deň luxus plávania.
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ĽUDIA ČASTO VáHAJú S KúPOU BAZéNA KVôLI ČASOVEJ NáROČNOSTI PRI STAROSTLIVOSTI Oň. 
NEUSTáLE VySáVANIE NAPADANéHO LíSTIA, HMyZU A INÝCH NEČISTôT ZABERIE SKUTOČNE 
DOSť ČASU. Sú VšAK AJ BAZéNy, KTORé NEVyžADUJú TAKMER žIADNU úDRžBU. PRI BAZéNOCH 
COMPASS JE V PONUKE JEDINEČNÝ SAMOČISTIACI SySTéM VANTAGE , KTORÝ VáM ZAISTí DO-
KONALE ČISTÝ BAZéN BEZ AKEJKOĽVEK NáMAHy.

Bezstarostné 
kúpanie v bazéne

Tento systém je najlepším samočis-
tiacim systémom pre kompozitné 
bazény na svete. Kým vy relaxujete, 

systém Vantage napodobňuje tok horské-
ho prameňa. Horské pramene sú krištá-
ľovo čisté, aj keď sú obklopené stromami  
či kríkmi. Tajomstvo je v neustálom po-
hybe vody ako v koryte horského prame-
ňa. Vďaka neustálemu  premiešavaniu  sa  

vo vode neusádzajú nečistoty, riasy  
a baktérie.  Cirkulácia vody zároveň zni-
žuje spotrebu chemikálií v bazéne, ale aj 
odparovanie sa vody.

Ako systém funguje
Systém Vantage pozostáva zo strategicky 
rozložených trysiek na dne bazéna, scho-
doch a v oddychových zónach, ktoré sa 
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postupne vysúvajú a prúdom vody bazén 
obmývajú.Trysky sú rotačné, takže doká-
žu pokryť celú plochu bazéna. Systém bol 
navrhnutý tak, aby nemal žiadne prevádz-
kové obmedzenia. Je absolútne bezpeč-
ný,  takže kým sa Váš bazén čistí, môžete 
v ňom bez obáv plávať a deti sa tu môžu 
spokojne hrať. Celý systém je poháňaný 
veľmi tichým a energeticky úsporným čer-
padlom s výkonom 14 m3/h. Čerpadlo na-
sáva počas filtračného cyklu vodu z bazéna 
a tlačí ju do stredu rozdeľovacej 6-cestnej 
hlavy. úlohou 6-cestnej hlavy je distribuo-
vať vodu k jednotlivým rotačným tryskám, 
tie sa postupne vysúvajú a prúdom vody 
obmývajú dno a bočné steny bazénu. Po-
čas filtračného cyklu sa trysky vysunú 
niekoľko stokrát denne a výsledkom je 

dokonale čistý bazén s perfektnou premie-
šanou vodou. 

Celý systém je takmer neviditeľný. Trysky 
majú dokonale estetický dizajn, ktorý ne-
ruší celkový vzhľad bazénu, pričom na 
výber sú tri farebné prevedenia, ktoré 
môžete zosúladiť s farbou bazénu. Systém 
automaticky a účinne zbiera sutinu z bazé-
nového dna. Je účinnejší ako iné vákuové 
čističe. Tým, že sa voda menej znečisťuje, 
znižuje sa aj spotreba chemikálií potreb-
ných na úpravu vody. Cirkulácia vody za-
bezpečuje aj teplotný komfort, teda voda 
v bazéne má rovnakú teplotu na dne aj na 
hladine. Samočistiaci systém Vantage za-
bezpečí čistotu bazéna počas celej kúpacej 
sezóny.

Reko z materiálov Pool Home

Foto: Pool Home



Novinky a trendy
v bazénoch

V OBLASTI BAZENáRSTVA SA V POSLEDNEJ DOBE OBJAVILI VÝZNAMNé 
TECHNICKé NOVINKy, KTORé VÝRAZNE ZLEPšUJú KOMFORT 
UžíVATEĽA. VÝRAZNE DOKážU šETRIť NáKLADy NA PREVáDZKU 
A úDRžBU, ZáROVEň  ZJEDNODUšUJú  OBSLUHU AJ PRE UžíVATEĽA,  
AJ PRE SERVISNÝCH PRACOVNíKOV. 
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Najvýznamnejší svetoví výrobcovia 
v oblasti bazenárstva neustále in-
vestujú do inovácií a vývoja, takže 

opäť priniesli zaujímavé novinky.

Americký HAYWARD inovoval svoju naj-
úspešnejšiu sériu bazénových čistiacich 
robotov. Ako prvý uviedli na trh roboty 
vybavené filtračnými roštami, ktoré sú 
veľmi jednoduché na údržbu aj obsluhu. 
Sú vybavené patentovanou vyhľadávacou 
logikou, vďaka ktorej bez problémov na-
čítajú rozmery a tvar akéhokoľvek bazéna 
a postup čistenia optimalizujú. Sú vysoko 
spoľahlivé a cenovo atraktívne. Odborný 
servis a poradenstvo sú samozrejmosťou. 

PENTAIR, ako druhý najväčší svetový 
konkurent, zožína úspech hlavne vďaka 
novému patentovanému filtračnému sys-
tému s technológiou CLEARPRO®. Ide 
o filtračné ramená vo vnútri pieskových 
filtrov, ktoré významne zvyšujú kvalitu 
pieskovej filtrácie. Jemnosť takejto piesko-
vej filtrácie je lepšia ako u najkvalitnejšej 
kartušovej technológie a blíži sa ku kvalite 
čistenia na diatomitovej náplni, ktorá sa 
používa na filtrovanie a čistenie liečív. 

Doslova revolúciu však priniesli až uvede-
ním na trh nových sofistikovaných čerpa-
diel INTELLIFLO®. Vďaka variabilnému 
prietoku a variabilným otáčkam je možné 
tieto čerpadlá používať na niekoľko účelov 
zároveň. Keďže filtrácia je kvalitnešia pri 
nižších rýchlostiach prúdenia vody a na-
viac pri znížení výkonu čerpadla o polovi-
cu sa jeho spotreba znižuje exponenciálne. 
Takto je možné ušetriť spotrebu energie 
až o 70 %. Na čerpadle je možné nastaviť 
výkon, a tak čerpadlo prispôsobuje otáčky 
zaťaženiu a udržuje požadovaný výkon. 
Je možné nastaviť aj niekoľko pevných 
hodnôt prietoku a zároveň dobu chodu  
v požadovanom režime. Takže filtrova-
nie, čistenie poloautomatickými robotmi, 
pranie filtra, prípadne pomalé prúdenie 
pre ohrievanie vody je možné optimálne 
prevádzať použitím jediného čerpadla. Na-
viac zapúzdrený typ motora prakticky nie 
je možné poškodiť ani pri poliatí vodou. 
Pomocou inteligentného ovládania a ná-
sledného riadenia INTELLICOM je mož-
né sledovať chod celého systému bazéna 
aj „on-line“ cez internet, a tak je servisný 
pracovník na ďiaľku spoľahlivo informo-

Novinky a trendy
v bazénoch

CLEARPRO® -  jemnosť takejto pieskovej filtrácie je lepšia ako u najkvalitnejšej kartušovej 
technológie a blíži sa ku kvalite čistenia na diatomitovej náplni, ktorá sa používa na filtrovanie 
a čistenie liečív.

INTELLIFLO® -  pomocou inteligent-
ného ovládania a následného riadenia 
INTELLICOM je možné sledovať chod 
celého systému bazéna aj „on-line“ cez 
internet, a tak je servisný pracovník na 
ďiaľku spoľahlivo informovaný o chode 
celého systému.

vaný o chode celého systému. Z ďalších 
významných noviniek sú najúspešnejšie 
ohrievacie solárne plachty Sol+guard® na-
hradzujúce solárny ohrev aj LED žiarovky 
s minimálnou spotrebou energie, dlhoroč-
nou životnosťou a spektrálnym viacfareb-
ným  riadeným režimom svietenia. V ob-
lasti dezinfekcie sa výrazne presadzujú 
nechemické spôsoby úpravy vody pomo-
cou UV-žiarenia, ionizácie alebo ozoni-
zácie. V trende je všetko, čo nám výrazne 
zjednoduší a zlacní prevádzku a údržbu, 
alebo zatraktívni pôžitok z pobytu v na-
šom „súkromnom“ raji.

Watec, s.r.o.
Demänovská 26
prev.Galvaniho 7/E
Bratislava
www.watec.sk

HAYWARD  - bazénové čistiace roboty 
AQUAVAC sú vybavené patentovanou 
vyhľadávacou logikou, vďaka ktorej 
bez problémov načítajú rozmery a tvar 
akéhokoľvek bazéna a postup čistenia 
optimalizujú.
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Presne taký je bazén Swim Spa s pro-
tiprúdom, v ktorom môžete plá-
vať nekonečne dlho každý deň po 

celý rok, kedykoľvek máte na plávanie 
chuť. Jeho základ tvorí akrylátové teleso  
a môžete si vybrať z dvoch farebných pre-
vedení. Materiál je neporézny, zaručuje 
dlhú životnosť, jednoduchú údržbu a stá-
lu farebnosť. Umiestnenie bazénu závisí 
od vašich priestorových možností. Môže 
byť osadený na betónovú dosku nad te-
rén, v tom prípade sa dodáva plášť – ob-
klad z bezúdržbového dreva Thermowood. 

Ideálny bazén 
na celý rok

PREDSTAVTE SI VONKAJší 
BAZéN, KTORÝ NEVyžADUJE 
NáROČNú úDRžBU. 
BAZéN, KTORÝ NAPRIEK 
CELOROČNéMU VyUžíVANIU 
V LETE AJ V ZIME Má 
PREKVAPIVO NíZKU SPOTREBU. 
BAZéN, KTORÝ VáM NEZABERIE 
CELú ZáHRADU, ALE MôžETE 
V ňOM POHODLNE PLáVAť 
HODINy A HODINy. 



Nepostrádateľný termokryt
Termokryt  je to, čím si bazén alebo víriv-
ku prikryjete vždy v dobe, keď ho nepouží-
vate. Termokryt je veľmi dôležitou súčas-
ťou izolačného systému Swim Spa, vďaka 
ktorému je energetická spotreba rádovo 
nižšia, než u klasického bazénu aj pri pod-
statne vyšších teplotách vody a celoročnej 
prevádzke. Termokryt tiež chráni vodu 
pred nečistotami a uľahčuje údržbu.

Automatický termokryt 
Tak, ako je Swim Spa efektívnejšou alter-
natívou klasických bazénov, je automatic-
ký termokryt ASC® (titulný obrázok) ele-
gantnejšou a efektívnejšou alternatívou 
plastových kopúl využívaných k zakrytiu 
bazénov. Unikátny automatický zdvihák, 
vyvinutý spoločnosťou USSPA pre zakry-
tie modelov rady Swim Spa, je novinkou, 
ktorá jednoducho umožní odkrytie a pri-
krytie vášho bazéna jedným tlačidlom. Au-
tomatický zdvíhací mechanizmus funguje 
obdobne ako strecha kabrioletu. Pri kúpeli 
je kryt schovaný v šachte v zemi, teda ne-
naruší vzhľad okolia ani výhľad z bazénu.  

Všetko pre pohodlie 
Ak už chcete športovať a udržovať si kon-
díciu plávaním, alebo len relaxovať po ná-
ročnom dni, bazén Swim Spa alebo ešte 
lepšie set Swim Spa XL & Combi Spa vám 
to umožní v tej najdokonalejšej podobe  
a to priamo v súkromí vášho domova. A čo 
chýba k ideálnej pohode? Snáď už len šam-
panské. Starosti hoďte za hlavu a nechajte 
sa hýčkať.

Reko v spolupráci so spoločnosťou Poly System

Foto: Poly System
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Možné je aj čiastočné alebo plné zapuste-
nie do zeme. štandardná výbava Swim Spa 
okrem iného zahŕňa filtráciu, ozonizáciu, 
ohrev a podhladinové osvetlenie. 

Plávanie po celý rok
Plávanie je jedným z najšetrnejších spô-
sobov udržovania kondície. Zadovážiť si 
domov plavecký bazén je ale pre bežného 
človeka finančne neúnosné, o prevádzke 
ani  nehovoriac. Preto je Swim Spa ideál-
nym riešením. Je priestorovo nenáročný  
- šírka bazénu je 2,5 m a dĺžku si môžete 
vybrať podľa vašich priestorových mož-
ností - 4,5 alebo 5,5 m. Vďaka silnému 
regulovateľnému protiprúdu sa bazén 
stáva nekonečným bazénom, v ktorom si 
zaplávajú plavci všetkých úrovní a štýlov. 
Plávať môžete proti 2, 4 alebo všetkým 6 
tryskám, výkon protiprúdu je až 3000 l za 
minútu. Každú z trysiek si navyše môžete 
nasmerovať podľa potreby. 

Priestor bazénu možno využiť aj k vodné-
mu aerobiku a deti si tiež prídu na svoje. 
Vďaka vyhriatej vode sa nemusíte báť, že 
vám pri vodných radovánkach prechlad-
nú. Ohrev vody si môžete nastaviť podľa 
vlastného gusta. V našich klimatických 
podmienkach sa hodí príjemných 30 °C 
– v lete osvieži a zároveň umožní dlhší 
pobyt v kúpeli. Voda je tak lákavá a vyu-
žiteľná aj vo večerných hodinách, keď už 
slnko nehreje. Pokojne si však môžete tep-
lotu vody na leto stiahnuť na chladnejších  
25 ºC. V mrazivej zime sa naopak žiada 
príjemných 38 ºC.

Domáce relaxačné centrum
Chceli by ste mať doma wellness zónu? Ak 
sa neviete rozhodnúť, či si zadovážiť radšej 
bazén na plávanie alebo vírivku, máme pre 
vás ideálne riešenie, ktoré má názov Swim 
Spa XL & Combi Spa. Je len na vás, či si 
práve zaplávate vo veľkom Swim Spa XL 
s protiprúdom, alebo budete v pokoji rela-
xovať a užívať si príjemnú masáž v Combi 
Spa, ktorá ponúka ergonomicky tvarova-
teľné kresielka a lehátka pre komplexnú 
hydroterapiu. Swim SPA XL a Combi Spa 
sa perfektne dopĺňajú, ale systémy na sebe 
nie sú závislé. Vďaka samostatnej techno-
lógii je možné nastaviť a udržovať nižšiu 
teplotu vody pre plávanie v Swim Spa XL a 
vyššiu teplotu pre kúpeľ v Combi Spa. 

Doprajte si svoje vlastné wellness centrum 
a užívajte si so svojimi blízkymi plávanie aj 
hydroterapiu po celý rok! 



eshop.tescoma.sk

presto bianco
osem atraktívnych kuchynských nožov 
v modernej snehobielej farbe v trendy 

matnom prevedení





ODDyCH A REGENERáCIA 
Sú TÝM NAJDôLEžITEJšíM 
BENEFITOM, KTORé NáM 
OKRASNá ZáHRADA 
DOKážE PONúKNUť. 
UMIESTNENIE A STVáRNENIE 
ZóN S POSEDENíM JE PRETO  
KĽúČOVÝM MOMENTOM  
PRI PROJEKTOVANí ZáHRAD.

Oddychové zóny

záhrad
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V dnešnej dobe máme len pramálo 
možností na to, aby sme prirodze-
ným spôsobom mohli ventilovať 

napätie a stres, ktoré sa na nás v priebehu 
uponáhľaného týždňa nalepia. Hľadáme 
miesto, kam uniknúť, schovať sa a vypnúť. 
Mnohí z nás práve preto utekajú z ruchu 
veľkomiest a hľadajú kúsok pokoja v ob-
klopení zelene v rodinných záhradkách.  
Oddychové zóny našich záhrad sa tak 

veľakrát stávajú posledným kontaktom  
s prírodou.

Orientácia a umiestnenie
Na vytvorenie oddychových zón  preto tre-
ba klásť patričný dôraz. Umiestnenie tera-
sy, palubovky či iného posedenia musí byť 
logické a odvíjajúce sa od kompozičného 
riešenia záhrady. Obyčajne sa tieto plochy 
situujú v tesnom napojení na rodinný dom 
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„Kombinovaním jednotlivých prvKov doKážeme  
vytvoriť nielen atraKtívne, ale najmä funKčné  
a pohodlné zázemie, Ktoré bude slúžiť predovšetKým  
pasívnemu oddychu...“
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a jeho funkčné priestory. Keďže posede-
nia sa využívajú väčšinou i na stolovanie 
a konzumáciu jedál, musíme myslieť na 
pohodlný, rýchly a nekonfliktný prístup. 
Výhodou je správna orientácia na sveto-
vé strany, aby sa tieto plochy dali využiť  
v priebehu celého dňa. Treba sa vyvarovať 
zatieneným a veterným kútom, ktoré na 
tieto účely nie sú vhodné. Dôležité je pre-

„K posedeniu a KontaKtu s prírodou všaK nie vždy 
potrebujeme zložité záhradné stavby so všemožným 

vybavením a náKladným zázemím. veľaKrát postačí  
vKusný záhradný nábytoK umiestnený v objatí  

Kvetinovej výsadby...“
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Jednoduché posedenia
K posedeniu a kontaktu s prírodou však 
nie vždy potrebujeme zložité záhrad-
né stavby so všemožným vybavením a 
nákladným zázemím. Veľakrát postačí 
vkusný záhradný nábytok umiestnený v 
objatí kvetinovej výsadby. Romantické 
posedenie v kúte záhrady pod košatým 
stromom má pre mnohých nenahradi-
teľnú atmosféru. Umiestnenie však vždy 
záleží od veľkosti pozemku, jeho členitosti  
a možnostiam, ktoré ponúka. Výber rast-
lín pri takýchto posedeniach musí byť do 
detailov premyslený a vhodne skombi-
novaný. Najvhodnejšie sú dlho kvitnú-
ce trvalkové zoskupenia skombinované  
s jarnou, viacfázovo kvitnúcou výsadbou 
cibuľovín, či vždyzelené druhy. Nevhodné 
sú tŕnisté kry či medonosné rastliny, ktoré 
vábia veľké množstvo hmyzu. 

Ing. Zoltán Nagy

Foto: Grand Garden a archív redakcie

myslieť si celkovú koncepciu odpočinkovej 
plochy a určiť si, aké inžinierske prípojky 
budeme potrebovať pri jej budúcom vyu-
žívaní.  

Technické vybavenie
Kombinovaním jednotlivých prvkov doká-
žeme vytvoriť nielen atraktívne, ale najmä 
funkčné a pohodlné zázemie, ktoré bude 
slúžiť predovšetkým pasívnemu oddychu. 
Ak rozmýšľame nad vytvoreným multi-
funkčného miesta, ktoré bude slúžiť nielen 
oddychu, ale aj príprave jedál, je vhodné 
takéto miesto zastrešiť a jednotlivé prvky 
zabudovať do celkového dizajnu. V takom-
to prípade je dôležité aj pripojenie vody a 
samozrejme elektriny. Tá dokáže predĺžiť 
využitie takýchto priestorov a pôsobivým 
nočným osvetlením dodať miestu jedineč-
nú atmosféru. Populárnym prvkom zo-
stáva zabudovaný gril, kuchynský pult či 
moderný krb. 

„romanticKé posedenie 
v Kúte záhrady pod 
Košatým stromom má pre 
mnohých nenahraditeľnú 
atmosféru...“



Tanec v rytme závlah
Dokonalé zavlažovanie bez práce

Pohodlné a jednoduché riadenie 
zavlažovania presne pre vašu 
záhradu. Moderný, atraktívny 

design. Rozdelenie do tried podľa 
požiadaviek majiteľov záhrad. 

GARDENA zavlažovač 
Aquazoom je ideálny 
na zavlažovanie najrôznej-
ších pravoúhlych plôch. 
Rovnomerné zavlažovanie, 
plynulo nastaviteľný dosah.

GARDENA zavlažovacie 
hodiny T 1030
Tento model zvládne až 
3 zavlažovacie cykly za deň. 
Dni zavlažovania sú ľubovoľ-
ne voliteľné, dĺžka zavlažo-
vania od 1 do 120 min.

GARDENA kruhový zavla-
žovač SAMBA je vhodný 
na zavlažovanie malých 
až stredne veľkých plôch. 
Rovnomerný rozptyl vody 
bez tvorby kaluží.

Viac informácií na www.gardena.com.

TRIFENDER  

ochrana proti moliciam a múčnatke 

bioTomal
941 36 Rúbaň 23
tel: 035/6407740

Využite prírodu
k ochrane vašich rastlín

www.biotomal.sk

Dezinfekcia pôdy pred ochoreniami



•	 		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

Prečo mať keramický gril/pec Big Green Egg® BGE® na drevné uhlie?

BGE® je keramický gril, pec, udiareň a varič v jednom na drevné uhlie
BGE® je pripravený na varenie na drevnom uhlí do 15 minút (200°C)
BGE® urobí vždy jedlo šťavnaté a chrumkavé 
BGE® keramika udržuje teplotu, dobre sa reguluje a na povrchu neprehrieva 
BGE® keramika nehrdzavie, je vodotesná čo BGE® predurčuje na celoročné používanie (nevadí, že vonku prší,  
 sneží alebo mrzne..., steaky, chlieb, pizzu môžete mať kedykoľvek...) 
BGE® vajíčkovitý tvar zabezpečuje výbornú vnútornú cirkuláciu horúceho vzduchu 
BGE® má výbornú palivovú účinnosť, spotreba paliva je efektívna a veľkosť ohniska zabezpečuje dostatočnú  
 kapacitu nato, aby sa nemuselo počas grilovania dopĺňať palivo, nezhorené palivo sa opätovne po   
 prehrabaní použije na následné grilovanie
BGE® má možnosť „low slow“ čiže nízkoteplotného varenia (10 - 12 hodín) na jedno naplnenie
BGE® má pekný dekoratívny a jedinečný dizajn
BGE® je samočistiaci 
Rôzne veľkosti: MINI, SMALL, MEDIUM, LARGE a EXTRA LARGE pre „jedinečný zážitok z varenia“

DIVKO, s.r.o. 
(BGE® distribútor pre SR), 
Podmostie 1, 
017 01 Považská Bystrica 
042 4322960, 0905 530 973
info@biggreenegg.sk
www.biggreenegg.sk

Predajné miesta: 
 BergHOFF Slovakia, s.r.o. 

 (BA, HE, KE, TN, ZA)
 DIVKO, s.r.o. (PB)
 Jurovatý H a J, s.r.o. (SI)
 SETA-Co, s.r.o. (BA)



Sortiment výrobkov z našej ponuky obsahuje komplexné riešenie podlahových 
systémov v stavebníctve: nátery – stierky – tmely – polymerbetóny (priemyselné 
podlahy, byty, školy, nákupné centrá, garáže, haly, sklady, autoservisy, balkóny, 
terasy, bazény).

Veľkú pozornosť si zaslúži náš nový výrobok Štrkový koberec, ktorý predávame 
pod názvom EPOXY STONE.  Je vhodný do interiéru, ale hlavne pre exteriérové 
použitie.

VýhOdY OPrOTi dlAžbE V EXTEriéri: 
Má vzhľad prírodného trvale mokrého kameňa, nevyžaduje odizolované podklady 
proti vlhkosti, je vodopriepustný, mrazuvzdorný, bezškárový, neprerastá burinou, je 
ľahko opraviteľný a nevyžaduje zvlášť rovné povrchy podkladov. Jeho pokládka je 
jednoduchá – dokáže ho položiť svojpomocne každý zručný človek, ľahká údržba, 
splynie s prírodou, je lacný a v porovnaní s dlažbou jeho protišmykové vlastnosti 
skutočne fungujú.

Štrkový koberec je vhodný hlavne pre chodníky, prístupové cesty, terasy, balkóny, 
schody, vonkajšie schodiská, altánky, okolie rôznych budov a bazénov, bazénových 
lemov či odpočívadiel, pre pešie zóny, ostatné vonkajšie alebo interiérové priesto-
ry, je vhodný aj na príjazdové cesty pre autá. Je odolný proti ropným produktom 
a posypovým soliam. Dá sa aplikovať horizontálne aj vertikálne – na schody, sokle, 
balustre, kvetináče, mozaiky... 

Štrkový koberec EPOXY STONE je dobrý, nádherný, ale vôbec nie drahý systém. 
Pri dôslednom dodržaní aplikačného postupu dosiahnete pomerne ľahko želateľ-
ný výsledok trvale krásneho kamenného koberca. Ako podklad môžu byť použité 
nové i staré betóny, dlažba, zámková dlažba, terasso... Ponúkame frakcie kameniva 
2 – 10mm. Druhy kameniva: štrk, piesok, paleobazalt, mramor. 

V prípade záujmu sa obráťte na našich špecialistov firmy EPOXY Pb,  
hlavná 1, 
900 66 Vysoká pri Morave 
Mobil: 0907 742 513; 
Tel/Fax: 02 659 67 131. 
e-mail: benkovic@epoxidy.sk      
www.epoxidy.sk        
www.strkovykoberec.sk

Štrkový koberec



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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Brazília 
a tvorca jej novej tváre

KRAJINA S ROZLOHOU 
STOSEDEMDESIATšTyRIKRáT 
VÄČšOU AKO SLOVENSKO 
PONúKA ODĽAHČENÝ 
POHĽAD NA žIVOT. PLNÝ 
ENERGIE, FARIEB A OPTIMIZMU. 
TAKÝM JE I NAJZNáMEJší 
BRAZíLSKy ARCHITEKT, DNES 
STOšTyRIROČNÝ OSCAR 
NIEMEyER. 01

Vykresliť celú Brazíliu ako ideálne 
miesto by bolo prehnané, podstat-
ná je tunajšia atmosféra a pozitív-

na nálada domácich. Na rozdiel od Starého 
kontinentu dnes najväčšia juhoamerická 
krajina zažíva ekonomický boom. Ten, bo-
hužiaľ, cítiť i na neustále rastúcich cenách, 
ktoré v mnohom prevýšili západoeuróp-
ske. Dopravou počnúc, potravinami a uby-
tovaním končiac. Na čaro, aké má Brazília 
v očiach jej návštevníkov, to však takmer 
nepôsobí.  

Do „Januárového Prístavu“ či „Januá-
rovej Rieky“, ako nazvali Rio de Jane-
iro pred päťsto desiatimi rokmi jeho 
objavitelia, sa možno zamilovať už pri 
pohľade zo vzduchu. Jedinečná poloha 
mesta lemovaného strmými žulovými 
horami, Atlantickým oceánom a záto-
kou guanabara ho k tomu predurčuje. 
Dnes je už takmer nemožné predstaviť 
si toto miesto v čase, kedy bolo domo-
vom pôvodného obyvateľstva kmeňov 
Tupí, Puri, Botocudo a Maxakalí. Kým 
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im ukázala história svoju neúprosnú tvár, 
mnohému inému dala vzniknúť. Zamýš-
ľať sa dnes nad neprávosťami kolonizácie 
už nemá veľký zmysel: po generáciách sa 
z imigrantov stali domáci a z Brazílie vy-
tvorili modernú a sviežu krajinu. 

Blocos od Urcy po Vidigal
Je obdobie tesne pred karnevalom a Cario-
cas, ako si hovoria obyvatelia Rio de Jane-
ira, sa už niekoľko dní veselia v pouličných 
zábavách s hudobnými skupinami a taneč-
níkmi nazývanými „blocos“. Aj keď nie sú 
až tak honosné ako vystúpenia na zná-
mom sambodróme, tá pravá karnevalová 
zábava sa odohráva práve tu, v uliciach 
centra mesta. Či už pod pahorkom Urca – 
predvrcholom slávnejšej Cukrovej homole, 
alebo na plážach Copacabana a Ipanema. 

Kto sa nebojí okúsiť život veľkomesta aj 
z iného pohľadu, môže z Ipanemy prejsť 
po Avenue Niemeyer, triede pomenovanej 
práve po najznámejšom brazílskom archi-
tektovi, až do blízkej favely Vidigal. Bujará 
zábava pokračuje i tu a obávať sa krimina-
lity nie je namieste. Hoci Vidigal bol podľa 
slov domácich pomerne bezpečný už pred-
tým, v rámci príprav na Svetový pohár 
FIFA 2014 a Letné olympijské hry 2016 
bol zaradený medzi favely „vyčistené“ po-
líciou a vojenskými zložkami od obchodu 
s drogami. 

Trvalá prezencia jednotiek pacifikujú-
cej polície UPP tak robí návštevu tejto 
chudobnej štvrte bezproblémovou, čo sa 
takmer okamžite prejavilo i na jej obľúbe-
nosti medzi dobrodružnejšie naladenými 
turistami. 

Otec poézie z Betónu
Málokto sa teší toľkej sláve a popularite, 
že už počas jeho života má vari v každom 
meste svoju ulicu. Jednou z výnimiek je 
Le Corbusierov žiak Oscar Ribeiro de Al-
meida Niemeyer Soaresfilho. Tak znie celé 
meno Oscara Niemeyera, rodáka z Rio de 
Janeira, ktorý dokázal vo svojich dielach 
skĺbiť takmer nemožné. Napriek tomu, 
že kládol dôraz na úžitkovosť a funkčnosť 
svojich stavieb, o žiadnej z nich nemožno 
povedať, že by bola fádna, či chladná. Na-
opak: Niemeyerove projekty sú oslavou  

02

01 Brazília je krajina s bohatou a pestrou  

 flórou.

02 Panoráma Rio da Janeira z favely Vidigal.

03 Leblon je jednou z najobľúbenejších štvrtí  

 Ria.

04 V areáli Niemeyerovho múzea v Curitibe  

 je miesto i pre netradičné skulptúry.

03

04
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05 06

07

08

05 Detail schodiska múzea v Curitibe.

06 V nedeľu je na Ipaneme problém nájsť  

 voľné miesto.

07 Vodopády Iguazú sú jedným z divov brazíl- 

 skej prírody.

08 Aj autobusová stanica v Londrine nesie  

 rukopis Oscara Niemeyera.

09 "Niemeyerovo oko" je jednou z moderných  

 ikon hlavného mesta štátu Paraná.

10 Kvet z areálu múzea v Curitibe.



ako centrálnu mestskú triedu obkolesenú 
majestátnymi stavbami Katedrály Nossa 
Senhora Aparecida, Kultúrneho komple-
xu, budov ministerstiev, kongresu, pamät-
níkov a prezidentského úradu. I keď sa 
povráva, že Monumentálna os je najširšou 
cestou na svete, nie je to celkom pravda. 
Pás, ktorý oddeľuje jej dve šesťprúdové 
vozovky však je zapísaný v guinnessovej 
knihe rekordov ako najširší vôbec.

Úspech i vyhnanstvo 
Po Brazílii prichádzala jedna úspešná rea-
lizácia za druhou. Niemeyerove diela vy-
rástli v Alžírsku, Francúzsku, Taliansku, 
na Madeire, či v Abú Zabí. Nie všetky ale 
postihol priaznivý osud. 

Neveľmi slávne skončil výstavný areál „In-
ternational Fair of Tripoli“ v rovnomen-
nom meste na severe Libanonu. Takmer 
dokončená stavba sa stala jednou z obetí 
občianskej vojny. Na rozdiel od krajiny sa 
z nej doteraz nespamätala a jej záchrana 
a prípadná obnova je otáznou. Organizá-
cia World Monuments Fund ju dokonca 
zaradila na zoznam stovky najohrozenej-
ších architektonických monumentov na 
svete. 

Niemeyer sa do histórie zapísal nielen ako 
geniálny architekt, ale aj ako zanietený 
komunista, čo mu mnohokrát spôsobilo 
veľké problémy. V päťdesiatych rokoch mi-
nulého storočia bol zvolený za dekana na 
katedre dizajnu Harvardskej univerzity, no 
vstup do USA i víza mu boli zamietnuté. 
Vojenský puč z marca 1964 dostal v Bra-
zílii k moci diktátora Branca a Niemeyer 
musel emigrovať do Paríža. Do vlasti sa 
nemohol vrátiť dlhých 21 rokov, no svojim 
ideám zostal verný. V prvej polovici deväť-
desiatych rokov stál v čele Komunistickej 
strany Brazílie a vari jedno z najväčších 
ocenení v tomto smere na jeho adresu 
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dynamických kriviek s dávkou zmyselnosti  
a cielenej kompozície. 

Prvou významnou prácou architekta bol 
projekt výstavby mestskej štvrte Pampul-
ha v meste Belo Horizonte. Najmä ľahkosť 
a elegancia jachtárskeho klubu ovplyvnila 
viacero stavieb vo svetových veľkomestách 
počas celej nasledujúcej dekády. Hoci stav-
by v Pampulhe boli dokončené už v roku 
1943, Niemeyerov Kostol svätého Františ-
ka z Assisi odmietali cirkevní hodnostári 
vysvätiť pre jeho nekonvenčné tvary až do 
roku 1959. Oscar sa nebál vstúpiť do sveta 
línií, kriviek a vlniek, aké ponúkal vystu-
žený betón a sám svoj cieľ okomentoval 
slovami: „Tento zámerný protest vznikol 
z prostredia, v ktorom žijem, z jeho bie-
lych pláží, jeho obrovských hôr, jeho sta-
rých barokových kostolov a nádherných 
opálených ženských tiel.“

Nové srdce krajiny
Prvým z významných povojnových pro-
jektov Niemeyera bolo Sídlo Organizácie 
Spojených národov v New Yorku posta-
vené v rokoch 1947 až 1952. Oscarove 
najväčšie dielo vtedy ešte stále čakalo, než 
príde jeho čas. 

Keď sa v roku 1956 stal prezidentom Bra-
zílie Juscelino Kubitschek, s ktorým sa 
poznal už z Pampulhy, osobne navštívil 
Niemeyera, aby sa mu zdôveril so svojim 
odvážnym plánom a požiadal ho o pomoc. 
„Oscar, tentoraz postavíme hlavné mesto 
Brazílie!“ zneli slová novej hlavy štátu, na 
ktoré architekt spomína vo svojich memoá-
roch vydaných pod názvom „The Curves of 
Time“. Mesto Brazília, ktorého centrum je 
korunou Niemeyerovej tvorby, sa formál-
ne stalo metropolou krajiny štyri roky po 
Kubitschekovom zvolení. Všetky význam-
né objekty lemujú Eixo Monumental – 
 „Monumentálnu os“. Tú architekt navrhol 

vzišlo z úst večného revolucionára Fidela 
Castra. Ten vyhlásil: „Niemeyer a ja sme 
poslední komunisti na tejto planéte!“ 

Curitiba a Niemeyerovo oko
Prechádzať Brazíliou znamená nachádzať 
Niemeyerove stopy na každom kroku. 
Jeho dielom je autobusová stanica v meste 
Londrina s kruhovým pôdorysom i von-
kajšia tvár najvýkonnejšej hydroelektrárne 
sveta Itaipú na rieke Paraná. V roku 1991 
vytvoril jeden zo svojich najznámejších 
projektov neskoršieho obdobia: budovu 
Múzea moderného umenia v meste Nite-
rói neďaleko Ria de Janeira. 

Pred desiatimi rokmi otvorené Museu 
Oscar Niemeyer v metropole štátu Paraná 
– Curitibe je nielen miestom exhibícií, ale 
najmä poctou človeku, ktorý jeho projekt 
dokončil vo veku deväťdesiatpäť rokov. 
Dominujúcim prvkom múzea je „Olho“ – 
priestor galérie umiestnenej na obdĺžni-
kovom stĺpe nad nádržou s vodou. V nej 
možno vidieť reflexie tohto zaujímavého 
diela prezývaného domácimi „Niemeyero-
vo oko“. 

Hoci Oscar čoskoro oslávi stopiate narode-
niny, tvorba ho stále napĺňa. Zatiaľ posled-
ným počinom architekta je Medzinárod-
né kultúrne centrum nesúce jeho meno 
v Avilés v španielskej Astúrii otvorené na 
jar minulého roku. ľudia, ktorí vidia zmy-
sel života nie v sebe, ale najmä v tvorbe 
a práci pre druhých, dokážu naozaj veľa. 
V priestore i čase. 

Peter Hupka

Foto: Peter Hupka
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"ľudia, kTOrí vidia zmysel  
živOTa nie v sebe, ale  
najmä v TvOrbe a Práci  
Pre druhých, dOkážu  
naOzaj veľa... "
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1. cena:  
Inzercia 1/1 strana v časopise 
PR článok v rozsahu 2 strán
Reklamný banner na portáli www.domabyvanie.eu /formát  100x838 px, trvanie 6 mesiacov/
Výherca: GAZEL spol. s r.o., Slušovice
 
2. cena: 
Inzercia 1/2 strany v časopise
PR článok v rozsahu 1 strany
Reklamný banner na portáli www.domabyvanie.eu /formát  140x180 px, trvanie 6 mesiacov/
Výherca: QUILTEX a.s., Liptovský Mikuláš

 
3. cena:
Inzercia 1/3 strany v časopise
PR článok v rozsahu 1 strany
Reklamný banner na portáli www.domabyvanie.eu /formát  140x180 px, trvanie 3 mesiace/
Výherca: Beneva - Ing. arch. Pavol Benca, Nitra

Všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže ďakujeme za prejavený záujem a tým, ktorí nemali šťastie ponúka re-
dakcia možnosť prezentácie za zvýhodnených podmienok. Lukratívna ponuka na prezentáciu bude zasla-
ná všetkým účastníkom súťaže mailom. 



Viac vedieť. Viac zažiť.

Niekoho pripraví o domov a majetok 
oheň, iného voda alebo zlodeji. Naše 
poistenie majetku ochráni nielen 
zariadenie vašej domácnosti, ale aj 
steny, ktoré ju obklopujú. Získajte 
ešte väčší pocit bezpečia s poistením 
zodpovednosti a úplný komfort 
so službami Privát Plus.  
www.allianzsp.sk

Infolinka 0800 122 222 

Poistenie
Môj doMoV

ján olša
profesionálny hasič

Mobilná aplikácia –  
Hlásenie poistných udalostí

Pocit domova
 nenahradíte, 
ma jetok áno

hasič 210x280.indd   2 11.4.2012   11:46



Denného svetla a dobrých správ 
nie je nikdy dosť.

Nádherný a ničím nerušený výhľad.
Strešné okná VELUX prepúšťajú v porovnaní s fasádnymi oknami omnoho viac 
svetla. Prežiaria celý priestor vrátane miest, na ktoré fasádne okná nestačia. 
A navyše poskytnú nádherný, ničím nerušený výhľad doďaleka. Správne 
umiestnené strešné okná spravia interiér vášho bytu omnoho zaujímavejším. 
Doprajte si bezchybné bývanie so strešnými oknami VELUX. www.velux.sk • 02 33 000 555
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