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Kúpeľňa s espritom
Gabióny       

www.wienerberger.sk
www.porotherm.sk

Inšpirujte sa prírodou – POROTHERM 36,5 a 42,5 T Profi
Zobrali sme si príklad z prírody a prinášame revolučnú novinku medzi murovacími prvkami. Novú 
kvalitu zrodenú z prírodných materiálov – pálenej hliny a minerálnej vlny. Vďaka veľmi nízkej tepelnej 
vodivosti 0,08 W/(m·K) murivo nemusíte dodatočne zatepľovať, pretože vyhovuje nárokom na výstavbu 
nízkoenergetických a pasívnych domov už pri hrúbke muriva 36,5 cm! Znížia sa vám náklady nielen 
na samotnú stavbu, ale aj na následné vykurovanie a údržbu domu. Izolácia je vo vnútri steny chránená,  
preto je trvalá a nemôže dôjsť k jej poškodeniu poveternostnými vplyvmi, hmyzom či inými škodcami.

Zateplite si
svoje hniezdo

trendy v interiéri

Obyčajné dni nad Seinou

Zatepľovacie systémy

Minimalizmus
Vykurovanie

Energia a úsporné systémy





Vykurovanie domu? 
Teplá úžitková 
voda? O čom ešte 
uvažujete? O úsporách, 
komforte či iných 
výhodách? Zoznámte 
sa s unikátnymi 
technológiami 
použitými v našich 
plynových 
kondenzačných 
kotloch a zistite, ako 
jednoducho môžete 
mať všetko!

DOMaBYVANIE_kotly_210x280.indd   1 23. 7. 2012   13:22:19



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

HELUZ FAMILY 2in1
brúsené tehlové bloky s integrovanou tepelnou izoláciou

R až 9,06 m2K/W

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

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

 � pre nulové, pasívne a nízkoenergetické domy 

 � zaistí optimálnu mikroklímu pre zdravé bývanie

 � tradičný materiál – nadčasové riešenie

ČEsKá FIRM
A20letna trhu

Tehly pre budúcnosť



Leto zatvára za sebou dvere a pripomína sa nám už 
len čoraz zriedkavejšími slnečnými lúčmi. Prichádza 
jeseň a prináša so sebou svoju typickú atmosféru – 
šuchot lístia, chladný vietor, dážď ale i „zubaté“ slnko. 
Z vonkajších altánkov a terás sa presúvame viac do 
vnútra svojich príbytkov a tešíme sa z ich útulnosti. 
Uvedomujeme si, že v nich stále máme čo zveľaďovať 
a skrášľovať. 

Nové vydanie nášho časopisu opäť prináša zaujímavé 
informácie a inšpiráciu a my veríme, že aj tentoraz 
bude Dom a bývanie pre vás obohatením.

Prajeme vám príjemné čítanie.
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VIlA P



O TOM, žE I V NAšICH 
PODMIENKACH KDE-TU UZRIE 
SVETLO SVETA VÝNIMOČNÝ 
ARCHITEKTONICKÝ POČIN, 
SVEDČí REALIZáCIA PROJEKTU 
VILA P. SúKROMNÝ INVESTOR 
TúžIACI PO NOVOM BÝVANí 
SA SO ZADANíM OBRáTIL 
NA SKúSENÝ RODINNÝ 
TANDEM – ARCHITEKTOV 
DUšANA BURáKA A MICHALA 
BURáKA, KTORí ZA TOTO 
DIELO ZíSKALI NIELEN 
SKVELÝ POCIT PRAMENIACI 
Z MAXIMáLNEJ SPOKOJNOSTI 
MAJITEľA NEHNUTEľNOSTI, 
ALE I ĎALšIU – V PORADí 
Už TRETIU – NOMINáCIU 
NA PRESTížNU CENU ZA 
ARCHITEKTúRU CE.ZA.AR PRE 
ARCHITEKTONICKé šTúDIO 
ATRIUM. 

Nedávno dokončený rodinný dom 
sa nachádza na Karlovarskej ulici 
v košickej mestskej časti Košice-

-Západ. Zámerom architektov bolo odlíšiť 
sa od okolitej zástavby a zároveň vytvoriť 
príjemné zázemie pre rodinu investora. 

Stavba vychádza z jednoduchého koncep-
tu hranola zasadeného do terénu pozemku 
doplneného garážovým krídlom. I keď z 
východnej strany sú viditeľné iba dve nad-
zemné podlažia, z ostatných strán sa viac 
či menej odkrýva i suterén domu čiastoč-
ne zapustený do svahu. Dominantu stav-
by tvorí západná strana s obytnou tera-
sou, balkónom a výrazným prestrešením. 
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Celú túto stranu domu podporuje výrazná 
oceľová konštrukcia pripomínajúca leše-
nie, do ktorej sú terasa i balkón zasadené. 
Okrem oceľových prvkov dominujú z po-
užitých materiálov sklo a priznaný betón, 
doplnené drevenými komponentmi, ktoré 
vyvažujú chladne pôsobiace materiály. 

Použitím presklenej fasády na západnej 
strane budovy – kvôli regulácii prenika-
júceho svetla opatrenej vonkajšími role-
tami – bolo dosiahnuté plynulé prepoje-
nie exteriéru s vnútornou časťou obydlia. 
Obytné priestory – všetky orientované na 
západ – tak majú zabezpečené vynikajúce 
presvetlenie prirodzeným vonkajším svet-
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„Ako mAjiteliA domu sme sA 
zhodli, že odkedy v dome 

bývAme, máme pocit, že 
kAždý deň svieti slnko…“
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za oddychovou zónou možno prejsť do 
druhého nadzemného podlažia – privátnej 
časti obydlia s halou, tromi spálňami, WC 
a kúpeľnou. Z najvyššieho podlažia sa tiež 
naskytuje zaujímavý výhľad na vegetačnú 
strechu garáže. 

Interiér materiálovo korešponduje s von-
kajším vizuálom stavby – vo veľkej mie-
re bolo použité najmä drevo v kontraste  
s pohľadovým betónom. Komplexne je 
realizácia jednoduchá, s využitím čistých 
línií kombinujúca tradičné i nastupujúce 
prvky a materiály. Rukopis Architekto-
nického štúdia Atrium je nesporný – tva-
rová a dispozičná čistota, jednoduchosť 
riešenia, organické prepojenie na exteriér, 
využitie prírodných materiálov a zároveň 
osobitý výraz navrhnutej budovy.

Ing. Lenka Andelová v spolupráci 

s Architektonickým štúdiom Atrium 

Foto: Jaroslav Vaľko

lom. Spoločenská časť domu je prepojená 
s exteriérom nielen vizuálne, ale aj fyzic-
ky – odsunutím pohyblivej sklenej steny 
možno dosiahnuť prepojenie priestoru 
obývacej izby a jedálne s vonkajšou tera-
sou, ktorá ďalej prechádza do záhrady.

Z východného pohľadu – od cesty – púta 
kontrast minimalistickej fasády a maxima-
listicky pôsobiacej garáže. Jej konštrukcia 
tiež chráni hlavný vstup do budovy pred 
dažďom a vytvára závetrie od severu. Zo 
vstupnej haly je priamy prístup do dennej 
časti domu, ale aj do garáže a veľkoryso 
riešenej pracovne v suteréne. Otvorený 
priestor spoločenskej časti domu prvé-
ho nadzemného podlažia spája kuchyňu  
a jedáleň s oddychovou časťou s pohodl-
ným prístupom na terasu. Schodiskom 

ZáKLADNé INfORMáCIE O PROJEKTE:

Názov stavby: Vila P

Projekt: 2006

Realizácia: 2012

Zastavaná plocha: 350 m2

Lokalita: Karlovarská ulica, Košice

Architekti: Dušan Burák, Michal Burák,

Architektonické štúdio Atrium, 

www.atriumstudio.sk

Spolupráca: Marek Bakalár

Klient: súkromný investor

foto: Jaroslav Vaľko
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CHCETE BÝVAť ZDRAVO, EKO-
LOGICKy A PRITOM úSPORNE? 
CHCETE UšETRIť NIELEN PRI 
KúPE DOMU, ALE AJ PRI JEHO 
PREVáDZKE? CHCETE MAť PRE 
SEBA A SVOJE DETI DOSTATOK 
PRIESTORU V PIATICH IZBáCH 
A MAť VO VÝBORNEJ CENE 
DOMU Už AJ GARáž? TAK 
POTOM CHCETE LEN TO, ČO Už 
DNES Má VIAC AKO 900 ľUDí 
– DOM NOVA 101.

Len za minulý rok si Novu 101 necha-
lo postaviť viac ako 275 klientov. Je 
totiž plnohodnotným domom pre  

4 - 5 člennú rodinu s podlahovou plochou 
až 149 m2, napriek nie príliš veľkým pô-
dorysným rozmerom. Vďaka premyslenej 
vnútornej dispozícii dom ponúka kom-
fort žiadaný skôr od oveľa rozmernejších 
a drahších objektov. Obvyklé dispozič-
né usporiadanie tejto kategórie domu je 

Najobľúbenejší 
montovaný dom už aj na Slovensku

rozšírené o pracovňu, praktickú šatňu  
v podkroví a priechodnú garáž, ktorej 
podkrovie môžete využiť a získať ďalší 
veľký úložný priestor. Okrem predĺženia 
garáže, či rozšírenia na dvojgaráž sú obľú-
bené aj strešné vikiere, ktoré výrazne zvy-
šujú komfort v miestnostiach v podkroví. 
Dom je možné postaviť aj do radovky a aj 
bez garáže. 

Parametre domu: 
nízkoenergetický (do 50 kWh)
úžitková plocha: 149,74 m2

zastavaná plocha: 105,91 m2

izby: 5+1+garáž
rozmery domu: 10,55x11,91m
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Nova 101 sa predáva už v štandarde v níz-
koenergetickom prevedení, tak ako všet-
ky domy RD Rýmařov. Nízka energetická 
náročnosť domu s koeficientom prestupu 
tepla stien U=0,16 W/m2.K, s kvalitnými 
oknami s trojsklom a riadeným vetraním, 
výrazne ušetrí jeho majiteľom výdavky na 
energie. Dom má vypočítanú mernú spot-
rebu tepla cca 4.780 kW ročne, čo zna-
mená, že náklady na vykurovanie v štan-
dardnom prevedení by nemali presiahnuť 
600 EUR za rok. Rodinné domy RD Rý-
mařov sú pripravené aj na pasívne vyho-

tovenie a je to opäť Nova 101, ktorá bola 
prvým vzorovým pasívnym domom v ČR. 
Je len na vašom rozhodnutí, aký štandard 
si vyberiete, projekt domu počíta s mož-
nosťou inštalácie rekuperácie, tepelného 
čerpadla či solárnych panelov a ďalších 
moderných technológií ako fotovoltaické 
panely, či inteligentné riadenie domu.

Presná a inovatívna technológia výroby 
domu v modernej hale a kvalitná montáž 
certifikovanými pracovníkmi sú zákla-
dom úspechu domov od spoločnosti RD 

Koľko bude dom stáť?
Cena domu je 104.904 EUR s DPH na 
kľúč v nízkoenergetickom prevedení 
vrátane dopravy a montáže. Náklady 
na vykurovanie domu sú zhruba 600 
EUR ročne. Doba výstavby je v priemere 
17 dní a záruku dáva renomovaná 
spoločnosť 30 rokov.

NOVA 101
úžitková plocha: 127,87 m2 + 18,9 m2

zastavaná plocha: 105,70 m2 
izby: 5+1+garáž
rozmery domu: 10,55 x 11,91 m 

PRÍZEMIE PODKROVIE

32,90 m2

18,90 m2

15,94 m2

11,78 m2

2,44 m2

15,97 m2

4,03 m2

7,44 m2

17,03 m2

11,23 m2

3,18 m2

3,38 m2

8,08 m2

6,38 m2 5,12 m2
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Rýmařov. Jej 40-ročné skúsenosti a viac 
ako 22-tisíc realizovaných montovaných 
stavieb je know-how, na základe ktorého 
vám firma odovzdá kompletne hotový 
dom do 30 dní, pri dome Nova 101 je to 
v priemere už 17 dní. Okrem záruky 30 
rokov vám spoločnosť zaručuje, že v deň 
odovzdania sa môžete do vášho domu na-
sťahovať, pretože je kompletne dokonče-
ný, uprataný a obývateľný. 

Všetky tieto výhody a parametre domu 
ho robia dostupným aj pre širokú skupi-
nu klientov, ktorí žijú v prenájme a chcú 
si vybudovať svoj vlastný domov. Priaz-
nivá cena domu dovoľuje nahradiť mesač-
nú splátku súčasného nájmu mesačnou 
splátkou hypotéky a náklady na prevádz-
ku domu sú častokrát nižšie, ako náklady 
na energie v nájomných bytoch, čo potvr-
dzuje aj množstvo realizácií od Liberca až 
po Prešov.  

Nova 101 je tak stelesnením všetkých 
výhod moderného montovaného domu 
– ponúka garantovanú nízku cenu, rých-
lu a bezproblémovú výstavbu s možnos-
ťou bývať do mesiaca od začiatku stavby, 
kvalitu potvrdenú 30 ročnou zárukou 
a zároveň minimalizuje náklady potrebné 
na prevádzku a aj budúcu údržbu domu. 
Snáď aj preto sa stal v Českej republike 
Top domom roka 2012 a potvrdil tak svo-
ju obľúbenosť aj u bežnej verejnosti. 

Ak máte záujem o viac informácií o tomto 
dome, kontaktujte zastúpenie spoločnos-
ti RD Rýmařov na Slovensku – informácie 
o dome ako aj kontaktné informácie na 
Slovenské zastúpenie nájdete na stránke 
www.modernedomy.sk.

Reko z materiálov RD Rýmařov, 

ModerneDomy.sk

Foto: RD Rýmařov, ModerneDomy.sk
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Minimalizmus –
elegantný štýl jednoduchosti

TENTO, PRE DNEšNú DOBU 
TyPICKÝ TREND, CíTIť 
OKOLO NáS INTENZíVNEJšIE 
V POSLEDNOM DESAťROČí. 
NEZAOBERAJú SA NíM Už 
LEN ODBORNíCI, ALE STAL SA 
PRíSTUPNÝM A OBľúBENÝM 
V šIROKEJ VEREJNOSTI. 
MINIMALIZMUS SA RIADI  
ZáSADOU, žE MENEJ JE 
NIEKEDy VIAC. DáVA 
JEDNOZNAČNE PREDNOSť 
KVALITE NAD KVANTITOU. 
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Tento štýl uprednostňujú najmä 
mladí ľudia, u ktorých je tento smer 
aj životným štýlom. Jednoduché 

tvary, priame línie a hladké plochy sú dnes 
„trendy“. Hlavným cieľom je kvalita a ele-
gancia v priestore.

Čo je minimalizmus 
Autorom názvu minimalizmus je anglický 
filozof Richard Wollheim. Minimalizmus 
je umelecký smer, ktorý už viac ako polsto-
ročie uplatňujú maliari, sochári, architekti 
a v poslednom období najmä interiéroví 
dizajnéri. Maximálny efekt s minimom 
vyjadrovacích prostriedkov, to je minima-
lizmus. Pre tento štýl je charakteristické 
používanie základných geometrických tva-
rov a štruktúr, jednoduchosť, čistota línií, 
prostota a kvalita materiálov, vzdušnosť 
priestoru, absencia rušivých ozdôb a zby-
točností, výsostná funkčnosť, účelnosť, 
farebná harmónia... Ide o čistý, jednodu-
chý, elegantný štýl. Niekedy sa mu vyčíta 
akýsi chlad, na niekoho môže pôsobiť ako 
neosobný, neútulný, studený. Praktický 
a estetický  minimalizmus sa usiluje o čo 
najčistejšiu formu vyjadrujúcu funkciu ar-
chitektúry, interiéru či prvkov vnútorného 
zariadenia.

Pohľad do histórie
Minimalistické trendy nie sú ničím cel-
kom novým. Minimalizmus vďaka svojej 
podstate v pragmatickosti je nadčasový. 

V architektúre minimalizmus bol chápaný 
ako filozofia návrhu.

Na prelome 19. a 20. storočia princípy tej-
to filozofie nazval Hebret Spencer „mini-
max“, čo malo znamenať, že minimálnymi 
prostriedkami sa dá dosiahnuť maximálny 
účinok. V architektúre je minimalistický 
štýl jasne viditeľný. Objekty sú tvarovo 
jednoduché s čistými rovnými líniami bez  
nadbytočných zdobení s malým počtom 
použitých materiálov. 

Tendencia rovných línií a jednoduchých 
pravouhlých tvarov sa rozvinula v období 
funkcionalizmu v prvej polovici minulé-
ho storočia. Snaha zbaviť umelecké dielo 
všetkého nadbytočného sa v umení presa-
dzovala od 50-tych rokov. K umelcom sa 
pridávali architekti a dizajnéri. Minima-
listi čerpajú zo starších štýlov, v ktorých 
nachádzali inšpiráciu: a to napr.  konštruk-
tivizmu, Bauhausu či funkcionalizmu. Za 
otca minimalizmu je označovaný Alvar 
Aalto, nestor modernej fínskej architektú-
ry. Tvorba fínskych architektov v 30-tych 
rokoch ovplyvnila vývoj architektúry v Eu-
rópe aj vo svete. Alvar Aalto veľmi efektne 
v svojej tvorbe využíval základné architek-
tonické prostriedky – priestor, materiál 
a svetlo a najmä  kvalitné prírodné mate-  
riály: drevo, kameň, sklo, keramika... V his-
tórii minimalizmu treba spomenúť jedné-
ho z prvých funkcionalistov – francúzske-
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nachádzame v dvoch vlnách, a to jednak 
v 30-tych rokoch a neskôr v 60-tych ro-
koch 20. storočia. Ako architektonický štýl 
sa opäť vrátil do popredia záujmu na za-
čiatku 90- tych rokov.

Čo sa týka uplatnenia minimalizmu 
v tvorbe interiéru, tam predovšetkým šlo 
o zredukovanie počtu materiálov, tvarov 
a rôznych prebytočných detailov. Inšpirá-
ciou minimalizmu v interiéri je rovnako 
nemecká škola  Bauhaus uprednostňujú-
ca funkčnosť. Rozhodujúcu  úlohu mini-
malizmu v interiéri zohral prísny japon-
ský štýl s rovnými jednoduchými líniami  
a otvorenosťou priestorov. Filozofia japon-
ského umenia hovorí, že  naozajstná krása 
spočíva v jednoduchosti, zariadenie miest-

ho architekta Le Corbusiera. Významnou 
osobnosťou v dejinách minimalizmu je 
nemecký architekt českého pôvodu Adolf 
Loos, ktorý označil ornament ako zločin. V  
30. rokoch 20. storočia v štýle minimaliz-
mu vyniká, v súčasnosti zrekonštruované, 
dielo významného holandského architek-
ta Mies van der Roheho - vila Tugendhat  
v Brne. Minimalizmus v architektúre u nás 
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ností majú tvoriť len využiteľné dekorácie 
a iba najpotrebnejší nábytok.  

Súčasný minimalizmus je prejavom život-
ného štýlu. U nás sa v poslednom období 
stal módnym trendom. Súčasný mini-
malizmus nie je až taký prísny, pripúšťa 
rôzne tvary a odvážnejšiu farebnosť ako 
v minulosti, využíva najmä princíp kon-
trastu. Ako solitéry využíva napríklad 
prvky nábytku historického štýlu. Aj od 
prísnych geometrických foriem sa upúšťa, 
moderné sú aj mäkkšie tvary a najmä no-
vodobé materiály. Tento nadčasový archi-
tektonický štýl využívajú aj súčasní známi 
tvorcovia. K významným reprezentantom 
minimalizmu patria: japonský architekt 
Tadao Ando, švajčiarski architekti Jacqu-
es Herzog a Pierre de Meuron, španielsky 
architekt Alberto Campo Baeza, taliansky 
architekt a dizajnér Claudio Silvestrin.  Ich 
diela sú ukážkou čistých línií a ostatných 
charakteristických znakov minimalistickej 
architektúry.

Interiér a minimalizmus
Minimalizmus je dnes veľmi vyhľadávaný 
štýl tvorby interiéru. Gracióznosť tohto 
pôsobivého štýlu tkvie v harmónii tvarov, 
materiálov a farieb. Cieľom je dosiahnuť 
praktické a originálne riešenie jedinečné-
ho priestoru. Interiér poňatý v štýle mini-

malizmu nemusí nutne znamenať chlad či 
sterilitu, ako ho niektorí ľudia vnímajú, ale 
naopak prinášať pocit dokonalosti.

Minimalistický interiér charakterizujú tie-
to základné atribúty:
-  účelnosť, úžitkovosť, funkčnosť,
-  elegancia, štýlovosť, 
-  vzdušnosť priestoru, prehľadnosť, 
 minimum nábytku,
-  svetlo, povrchy odrážajúce svetlo,
-  čistota geometrických tvarov, jedno-
 duché línie,   
-  výnimočnosť materiálov, ich kvalita  
 a dokonalosť,
-  farebná harmónia, nápaditosť, 
-  minimum ozdôb, textílií a doplnkov,
-  jedinečnosť, estetika, kvalita solitéru,

Podlaha, steny, okná
Neodmysliteľnou súčasťou interiéru v mi-
nimalistickom štýle je v prvom rade kvalit-
ná podlaha. Optimálna je drevená podla-
ha, či z masívu alebo laminátov, keramická 
dlažba, liata podlaha a pod. Podlaha môže 
byť spestrená kvalitným kusovým kober-
com, ktorý môže predstavovať aj farebný 
akcent priestoru. 

Čo sa týka stien, mali by mať hladkú štruk-
túru napríklad s jemnou štukou a na väč-
šine plôch určite nevtieravú farebnosť. 
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ré sú naprogramované podľa želania pre 
rôznu dennú dobu alebo zvláštne situácie 
v priestore.

Nábytok – menej je viac
Aby bola zachovaná vzdušnosť a prehľad-
nosť priestoru v minimalistickom interié-
ri, nábytok musí byť vysoko funkčný, jed-
noduchý, hranatý a prípadne aj variabilný. 
nábytkové prvky a zostavy sa môžu meniť, 
a tak upravovať vzhľad interiéru podľa 
potreby. Vyniknú aj originálne dizajnér-
ske kusy. Zásadou by malo byť, použiť len 
najnutnejšie kusy nábytku, tvarovo doko-
nalé z kvalitného materiálu. Aby nábytok 
nezaberal priestor, upevňuje sa dnes rov-
no na steny. Obľúbené sú sklenené police, 
presklené skrinky s matným sklom, steno-
vé panely s policami, všetko aj zaujímavo 
nasvietené.

Materiál – základ efektu
Pre materiály používané v štýle minimaliz-
mu je charakteristické, že sú vysoko kva-
litné, vyrábané modernou technológiou, 
s dokonalým opracovaním a perfektnou 
povrchovou úpravou. Veľmi obľúbené sú 
efektné lesklé povrchy. Z osvedčených 
materiálov sa najviac využíva sklo, drevo, 
kameň, kov (hliník, oceľ, antikoro, chróm), 
koža, plast... Prim hrá v tomto štýle sklo 
vo všetkých svojich modifikáciách od číre-
ho po matné. Sklo nachádzame dnes nie-
len na presklení skriniek, ale aj ako náby-
tok, napr. skrinky. Tvrdené hrubé sklo sa 

používa na kusy nábytku, napr. stôl a pod. 
Kovové súčasti nábytku sú dnes znovu  
trendy a podporujú moderný štýl dizajnér-
skej tvorby. Okrem osvedčených lesklých 
povrchov sa dnes používa nerez a hliník 
aj v matných prevedeniach. Pri súdobom 
nábytku sa s drevom stretávame buď veľ-
mi tmavým, napr. exotické dreviny, alebo 
veľmi bledým, dokonca s bielou úpravou – 
bielo pigmentované dreviny.

Farebnosť oslovuje
Čo sa týka farebného riešenia interiéru 
v minimalistickom štýle, uplatňujú sa dva 
princípy farebnej harmónie. Buď je celý 
interiér ladený v nevýrazných neutrálnych 
odtieňoch, kde farby nedominujú, alebo 
naopak s odvážnym využitím farebné-
ho kontrastu. Na stenách nájdu efektné 
uplatnenie odtiene ako biela, béžová, sivá 
a pod., ktoré aj dojmovo zväčšujú priestor.
Biela je overenou farbou stien interiéru, 
na ktorej vyniknú všetky ostané prvky. 
Moderným trendom je dnes zvýraznenie 
jednej steny farebným tónom. Pri použití 
studených materiálov ako kov, sklo a pod., 
aby výsledný dojem nebol strohý a neo-
sobný, používajú sa na steny odtiene tep-
lých farebných tónov. Rozhodujúci farebný 
kontrast sa vytvorí v synergii s nábytkom, 
doplnkami a pod. Dnes je obľúbený aj 
výrazný farebný nábytok. K osvedčeným 
bielym a čiernym nábytkom sa pridali fa-
rebne výrazné kusy. Kovový nábytok má 
tradične farbu striebra. Farebnosť sa obja-

Trendom sú dnes rôzne potlače tapiet, 
používané ako solitér na vytvorenie dy-
namického akcentu časti jednej steny. Vo 
vhodnej štruktúre a farebnosti možno 
použiť aj drevený alebo kamenný obklad, 
taktiež iba na jednej zdôrazňovanej stene.
Okná by mali dodávať interiéru čo naj-
viac svetla. Dôležité je v súčasnom tren-
de optické prepojenie, kontakt interiéru  
s exteriérom. Záclony a závesy sa dnes 
„nenosia“. Pre minimalistický interiér sú 
najvhodnejšími tieniacimi prvkami žalú-
zie a rolety.

Svetlo pracuje s priestorom
Svetlo je veľmi dôležitou  súčasťou  interié-
ru v minimalistickom štýle, hrá význam-
nú úlohu, nakoľko umožňuje vnímanie 
priestoru, jeho pôsobenie a pomáha ho aj 
formovať. Prirodzené osvetlenie je samo-
zrejme dopĺňané umelým osvetlením  vo 
forme napríklad  veľkých stojacích lámp  
alebo estetických stropných a stenových 
svietidiel. Módnym trendom je dnes skry-
té, nepriame osvetlenie v stropných pod-
hľadoch, ale aj v skrinkách a policiach. 
Takéto nepriame osvetlenie napr. s níz-
konapäťovými LED diódami vloženými 
do ník, políc, nábytku, vytvára zjemnenú 
atmosféru v priestore. Možné je použiť 
bodové svetlá alebo pásky s LED dióda-
mi, ktoré sa pripevňujú na stenu. Takéto 
osvetlenie vyzdvihuje zaujímavé línie ale-
bo prvky nábytku. V súčasnosti sú už bež-
né inteligentné osvetľovacie systémy, kto-

...zásAdou by mAlo byť, 
použiť len nAjnutnejšie 
kusy nábytku, tvArovo 
dokonAlé z kvAlitného 
mAteriálu... 
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vuje aj pri skle, s obľubou sa dnes používa-
jú rôzne farebné sklá na najrozmanitejších 
prvkoch interiéru.

Doplnky dotvárajú 
Ani minimalizmus by nemal byť celkom 
bez doplnkov, pri ich voľbe je ale potreb-
ná veľká dávka miery a vkusu. Sú dôležité, 
nakoľko dotvárajú atmosféru priestoru. 
Vyniknú tu najmä rozmernejšie predmety 
s originálnymi tvarmi a materiálmi, uni-

kátne dizajnérske kusy, umelecké diela.  
Môže ísť napríklad o veľké vázy zo skla 
či keramiky, svietidlá, veľké umelecké ob-
razy s tenkými rámami, veľké fotografie, 
dekoračné predmety ako konáre, kamene, 
zvláštne rastliny... Dizajnérske „šperky“ 
zasvietia na pozadí s jednoliatymi čistými 
plochami.

Hlavné priestory bytu 
Reprezentačný priestor obývacej izby 
v štýle minimalizmu má podobu zariade-
nia minimálnym počtom nábytku. Nie-
koľko skriniek má tvar nízkych hranatých 
kusov na nožičkách alebo sú zavesené na 
stene bez výrazných úchytiek. Obľúbené 
sú lesklé povrchy skriniek, ktoré svetlo od-
rážajú a dojmovo zväčšujú priestor. Svoje 
uplatnenie tu nájdu aj nasvietené otvore-
né poličky. Skrinka pod televízor by mala 
byť tiež malá alebo najlepšie, ak je LCD te-
levízor zavesený na stenu. Sedacia súprava 
je jednoduchá, hranatá, farebne výrazná, 
nie veľmi masívna. Veľmi moderné a ob-
ľúbené najmä u mladých ľudí sú veľké se-
dacie vankúše, jednoduché taburety a pod. 
Konferenčný stolík má byť malý, ale funkč-
ný, ladiaci s ostatným zariadením tvarovo 
aj materiálovo. Vynikne sklo, kov, drevo 
alebo plast.

Priestor kuchyne reprezentuje v prvom 
rade jej funkčnosť. Kuchynská linka má 
rovné línie, povrchy s vysokým leskom. 
Spodné skrinky sú na nožičkách alebo sú 
zavesené na stene. Z jedného materiálu 
býva pracovná doska a aj obklad na ste-
ne, čím vznikne jednoliata estetická plo-
cha bez škár, ktorá sa výborne udržiava. 
Z umelého kameňa sa vyrábajú aj drezy 
rôznych tvarov, ktoré prechádzajú do 
pracovnej plochy linky a obkladu. Elek-
trospotrebiče a všetko náradie je ukryté 
v skrinkách. Za pracovnou doskou je mo-
derná dnes multifunkčná zástena s posuv-
nými alebo vyklápacími dielmi. Dôležitú 
úlohu hrá kvalitné kovanie. Úchytky sú 
kovové a majú jednoduchý tvar subtílnych 
dlhých tyčí. Výrazným prvkom kuchyne 
je osvetlenie kuchynskej linky. Prenikavé 
svetlo žiariviek môže byť tlmené predsa-
deným  sklom. V súčasnej kuchyni sa vy-
užívajú výrazné farby a efektné materiály. 
Ku klasickému drevu pribúda antikoro, 
sklo, hliník, umelý kameň, lamináty a pod. 

V minimalistickej spálni sa vyníma jed-
noduchá posteľ s dreveným alebo moder-
nejším kovovým rámom a malé nočné 
príručné stolíky, zavesené na stene. Na  
uskladnenie oblečenia slúžia vstavané 
skrine s posuvnými dverami, ktoré od-
ľahčujú priestor. Ideálny je samostatný 
šatník v byte. Tienenie priestoru spálne je 
vhodné riešiť žalúziami alebo posuvnými 
prvkami.

Záver 
Minimalizmus ako pretrvávajúci súdobý 
štýl v architektúre a interiérovom dizajne 
má stále  významné postavenie. Pre mno-
hých je tento smer vyzdvihujúci jednodu-
chú krásu a funkčnosť vrcholom dobrého 
vkusu a estetiky, pre iných môže byť tento 
štýl chladný a nepríťažlivý. Čistota tvarov, 
harmónia línií a oslava funkčnosti má ale 
stále mnoho zástancov u náročných užíva-
teľov a nápaditých dizajnérov. Preto mini-
malizmus zostáva stále moderný a trendy.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

fakulta architektúry STU,  Bratislava

Foto: archív autora a redakcie
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Dodávateľ tehlového systému na 
hrubú stavbu, spoločnosť HELUZ, 
prichádza na trh s novými komí-

novými systémami, ktoré rozširujú dote-
rajšiu ponuku. Tieto tehlové komíny rie-
šia výstavbu komína komplexne a navyše, 
vďaka použitiu unikátnych brúsených 
tehlových komínových tvaroviek, zaisťu-
jú oproti iným materiálom vysoký tepel-
ný odpor komínového plášťa a aj rýchle, 
presné a jednoduché murovanie.

Systém s antikorovou vložkou
Nový komínový systém HELUZ METAL 
s antikorovou vložkou predstavuje rieše-
nie pre všetkých, ktorí pri stavbe komína 
ešte nemajú jasnú predstavu o tom, aký 
spotrebič doň v budúcnosti napoja. Tento 
systém je totiž úplne univerzálny, vhodný 

pre všetky druhy palív a všetky typy spo- 
trebičov a použiteľný pre atmosférickú, 
pretlakovú i vysokopretlakovú prevádz-
ku. Je pripravený na prevádzku s teplota-
mi až 600 °C a na pretlak až 5 000 Pa.

Antikorové vložky, ktoré sú dodávané  
s hrúbkou 0,6 alebo 1 mm, sú podstatne 
ľahšie než iné materiály, kyselinovzdorné, 
vysoko odolné (nedochádza k ich popras-
kaniu vplyvom veľké ho výkyvu teplôt) 
a nenasiakavé. Vďaka svojej malej hrúbke 
sa vyznačujú veľmi malou akumuláciou 
tepla. To prináša rýchle ohriatie celej 
spalinovej cesty a tým rýchle preklenutie 
rosného bodu spalín. Hladké steny vlo-
žiek bránia usadzovaniu pevných častí 
splo dín na vnútornom povrchu. Veľkou 
výhodou tiež je, že sa komín môže po vy-

VÝVOJ STáLE úSPORNEJšíCH 
SPOTREBIČOV, POUžíVANIE 
NOVÝCH, VOČI žIVOTNéMU 
PROSTREDIU šETRNEJšíCH 
PALíV I ZVyšOVANIE POžIA-
DAVIEK NA žIVOTNOSť MA-
TERIáLOV, ICH TRVANLIVOSť, 
BEZPEČNOSť PRI POUžíVANí 
A POD., SPREVáDZA I VÝVOJ 
KOMíNOVÝCH SySTéMOV. 

Nové 
      komínové systémy
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stavení okamžite za čať používať a nemusí 
sa čakať na vytvrdnutie spojovacieho ma-
teriálu.

V nadstrešnej časti je systém ukončený 
antikorovou prírubou, ktorú je možné 
doplniť antikorovou strieškou alebo Na-
poleonom. 

Systém s izostatickými vložkami
Komínový systém HELUZ IZOSTAT  
s izostatickými vložkami novej generácie 
vyrábanými najmodernejšou technoló-
giou je vhodný na všetky druhy palív a pre 
všetky typy spotrebičov s prirodzeným  
i núteným odvodom spalín a je použiteľný 
i pre spoločné komíny od plynových kotlov 
pre podtlakovú i pretlakovú prevádzku. 
Svojou konštrukciou zároveň umožňu-
je odvod spalín i prívod vzduchu k spo- 
trebiču jedným komínovým telesom. 

Izostatická vložka dobre odoláva veľkým 
teplotným zmenám, kyseli nám a korózii 
a neprekáža jej ani priamy kontakt s pla-
meňom. Vďaka svojej malej hrúbke sa pri 
rozkurovaní rýchlo ohrieva, čo prináša 
rýchle preklenutie ros ného bodu spalín. 
Celkom hladké steny nových vložiek brá-
nia usadzovaniu pevných čas tí splodín na 
vnútornom povrchu. Vďaka svojej takmer 

nulovej nasiakavosti je vhodná ako pre 
suchú, tak i pre mokrú prevádzku. Hrdlo-
vé spojenie izostatických vložiek spoločne 
so škárovacou hmotou alebo žiaruvzdor-
ným silikónom zaisťuje vynikajúcu tes-
nosť systému. Systém je možné použiť pre 
teploty až 600 °C a do pretlaku 200 Pa.

Nadstrešnú časť komínového systému je 
potom možné dokonale zladiť s domom 
vďaka veľkému množstvu variantov 
ukončenia.

Dvojvrstvový komínový systém
Nový úsporný dvojvrstvový komínový 
systém HELUZ MINI je určený ako pre 
no vostavby, tak i pre dodatočné vstavanie 
do existujúcich objektov. Sys tém sa použí-
va pre nízkoteplotné spotrebiče v podtla-
kovej i v pretlakovej prevádzke a je určený 
i na mokrú prevádzku. Svojou konštruk-
ciou umožňuje prívod vzduchu k spo-
trebiču jedným telesom, kedy je vzduch 
predhrievaný a dochádza tak k lep šiemu 
spaľovaniu.

Systém je ponúkaný vo variante PLAST 
s plastovou vložkou s priemerom 80 ale-
bo 110 mm pre spotrebiče s maximálnou 
výstupnou teplotou spalín do 120 °C, 
alebo vo variantoch METAL s antikoro-

vou či IZOSTAT s izostatickou vložkou  
s priemerom 80 a 100 mm pre spotrebiče 
s maximálnou výstupnou teplotou spalín 
do 200 °C. 

Unikátnosť systému spočíva v jeho teh-
lových komínových tvarovkách HELUZ 
– M s rozmermi 240 × 300 mm, ktoré 
ho predurčujú na zabudovanie do vnú-
torných stien objektu. Rovnaká šírka 
komína a stien navyše pôsobí esteticky 
na vnútorné priestory domu, keď z mu-
riva nevystupuje žiadne rozšírenie, ako 
pri iných systémoch. Samotné tvarovky 
sa potom dajú použiť i na rozvody TZB  
a vzduchotechniky alebo na odvetrávanie. 
Viac informácií o komínových systémoch 
nájdete aj na www.heluz.sk.

Reko v spolupráci so značkou HELUZ

Foto: HELUZ
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veľkoformátové tehlové bloky určené pre 
obvodové konštrukcie sa vyznačujú veľmi 
dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, 
ktoré sú výsledkom dvojakého vyľahčenia. 
Štruktúru tehál tvorí špeciálna mriežka 
so systémom zvislých vzduchových du-
tín, ktoré sú navrhnuté tak, aby kládli čo 
najväčší odpor pri prechode tepla. Samot-
ný tehliarsky črep je ľahčený množstvom 
jemných pórov, ktoré vznikajú v procese 
vypaľovania po vyhorení rôznych ľah-
čív pridávaných do tehliarskej suroviny.  
A práve tieto póry podstatne zvyšujú te-
pelnoizolačné vlastnosti týchto tehál. 

Hranicu tepelnoizolačných vlastností je 
však možné posunúť ešte vyššie, a to spo-
jením dvoch materiálov v jeden prvok, 
kedy sa výhody oboch spájajú a navzájom 
dopĺňajú. Môže tak vzniknúť nový vše-
stranný stavebný výrobok. Presne také sú 
aj tehly najnovšej generácie POROTHERM 
T Profi. Dom postavený z týchto tehál nie 
je nutné dodatočne zatepľovať. Dalo by 
sa povedať, že s tehlami POROTHERM  
T Profi zatepľujete zároveň s murovaním.

Tehly POROTHERM T Profi sú spojením 
dvoch prírodných stavebných materiálov – 
pálenej keramiky a minerálnej vlny. Každý 
z týchto materiálov vkladá do obvodovej 
steny svoje výhody a prednosti. Tehly za-
bezpečujú pevnosť, požiarnu odolnosť, 
optimálnu akumuláciu tepla a zároveň 
chránia tepelnú izoláciu. Minerálna vlna 
zas predstavuje samotnú tepelnú izoláciu 
integrovanú do vnútra tehál, tiež zabezpe-
čuje požiarnu odolnosť, optimálnu difúziu 
vodných pár, čím zabezpečuje zdravé pro-
stredie na bývanie a zároveň je ochranou 
proti hluku. 

Bývajte v teple 
aj bez zatepľovania

Tehla je vďaka technológii výroby 
suchý stavebný materiál bez akej-
koľvek vlhkosti. Tento zdanlivo 

bezvýznamný fakt je jednak zárukou de-
klarovaných tepelnoizolačných vlastností 
a zároveň to znamená, že tehlovému mu-
rivu nehrozí vznik trhlín v dôsledku obje-
mových zmien pri vysychaní.

Vďaka svojej vnútornej štruktúre tehliar-
sky črep zaručuje prirodzenú difúziu vod-
ných pár, čím výrazne prispieva k vytvára-
niu kvalitnej vnútornej klímy vhodnej na 
bývanie. 

Azda najviac vyzdvihovanou požiadav-
kou pri výbere stavebného materiálu sú 
jeho tepelnoizolačné vlastnosti. Moderné 

AK SA PRáVE CHySTáTE STAVAť A VyBERáTE STAVEBNÝ MATERIáL NA STAVBU RODINNéHO 
DOMU, JEDNÝM Z ROZHODUJúCICH KRITéRIí Sú JEHO TEPELNOIZOLAČNé VLASTNOSTI, ČI ZATEP-
LIť ALEBO NEZATEPLIť OBVODOVú STENU. VĎAKA NEUSTáLyM INOVáCIáM A TECHNICKéMU 
POKROKU PONúKA DNEšNÝ TRH úPLNE REVOLUČNé RIEšENIA.
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 „tehly porotherm t profi sú aktuálne 
dostupné v dvoch formátoch, a to pre hrúb-
ky obvodovej steny 36,5 a 42,5 cm. vo svo-
jich dutinách majú minerálnu vlnu o celko-
vej hrúbke 24, resp. 28 cm. murivo z tehál  
porotherm t profi má preto veľmi nízku 
tepelnú vodivosť  = 0,08 W/mk. pre porov-
nanie: murivo z tehál porotherm 36,5 t 
profi má rovnaké  tepelnoizolačné vlastnosti 
ako stena z tehlových blokov o hrúbke 25 cm 
s izoláciou o hrúbke 18 cm. murivo s takými-
to parametrami vysoko prevyšuje normové 
požiadavky a nie je nutné ho ďalej zatepľovať. 
vďaka tomu, že tepelná izolácia je integrova-
ná do samotnej tvarovky, zníži sa prácnosť  
i náklady na stavbu, ako aj náklady na vyku-
rovanie a údržbu domu. keramika zároveň 
predstavuje veľmi účinnú ochranu tepelnej 
izolácie nielen proti poveternostným vplyvom, 
ale aj proti mechanickému poškodeniu, čím sa 
predlžuje jej životnosť. Ďalšou veľkou pred-
nosťou integrovanej tepelnej izolácie je, že sa 
nezväčšuje hrúbka obvodovej steny,“ upres-
ňuje Ing. Gabriel Szöllösi zo spoločnosti 
Wienerberger. 

Ďalšou z výhod keramického črepu je jeho 
schopnosť akumulovať teplo. Táto vlast-
nosť v zime bráni rýchlemu vychladnutiu 
domu a v lete zabraňuje jeho rýchlemu 
prehriatiu. A pretože tehly POROTHERM 
T Profi sú plnené minerálnou vlnou, mu-
rivo umožňuje aj optimálnu difúziu vod-
ných pár rovnako ako u stien z klasických 
tehlových blokov. Obvodová stena tak 
môže „dýchať“, napomáha regulovať vnú-
tornú vlhkosť v miestnosti na optimálnu 
hodnotu pre príjemné a zdravé bývanie. 

Spojenie dvoch prírodných materiálov 
zároveň spĺňa aj nároky staviteľov na eko-
logickú výstavbu. Vďaka tomu, že tehla 
je prírodný a zároveň  ekologický staveb-
ný materiál, je tým najlepším stavebným 
materiálom pre vytvorenie zdravého pro-
stredia na bývanie. Viac informácií náj-
dete na stránke www.porotherm.sk alebo  
www.netrebazateplovat.sk .

Reko z materiálov spoločnosti Wienerberger

Foto: Wienerberger

Nanášanie tenkovrstvovej malty 
pomocou celoplošného nanášacieho valca 
POROTHERM Profi (je možná aj alternatíva 
nanášania malty iba na rebrá tehál pomocou 
štandardného valca).

Detail tehly POROTHERM 36,5 T Profi 
plnenej minerálnou vlnou.

Predpokladom úspešnej realizácie je presné 
položenie prvého radu. Tehly vyrovnávame 
pomocou gumového kladiva a vodováhy. 
V ďalších radoch sú možné už len minimálne 
korektúry.

Vďaka spojeniu týchto dvoch materiá-
lov vzniká murivo, ktoré už pri hrúbke  
36,5 cm vysoko prevyšuje normové požia-
davky na tepelnú izoláciu, a tak ho netreba 
dodatočne zatepľovať. Tehly Porothem T 
Profi výrazne šetria náklady na vykuro-
vanie, sú preto vhodné pre nízkoenerge-

tické a pasívne domy. Tepelná izolácia je 
integrovaná už priamo vo vnútri tehál,  
v rámci hrúbky steny, chránená pred  
poveter nostnými vplyvmi a mechanic- 
kým poškodením, a to s neobmedzenou 
životnosťou a stabilnými tepelnoizolač- 
nými  parametrami.

Ukladanie tehál  POROTHERM 36,5 T 
Profi do tenkovrstvového maltového lôžka.



Doprajte svojmu domu 

nový kabát

24

Vonkajší zatepľovací systém je kľú-
čovou časťou zatepľovania pri 
opravách existujúcich fasád. Vý-

znamne znižuje tepelné straty cez steny 
a chráni budovu pred zvýšenou tepelnou 
záťažou v teplých mesiacoch. To má nie-
len významne priaznivý vplyv na komfort 
bývania, ale tiež výrazne znižuje účty za 
energie. Napriek mnohým faktorom, kto-
ré vplývajú na únik tepla, kontaktný za-
tepľovací systém spolu s výmenou okien 
a sklenených plôch patrí k najúčinnejším 
opatreniam s okamžitým efektom. 

Teplota a komfort

Na zabezpečenie príjemného prostredia 
by sa mala izbová teplota pohybovať me-
dzi 19,5 a 23 °C s podobnou vnútornou 
teplotou stien (rozdiel by nemal presiah-
nuť 3 °C). Prúdenie vzduchu by nema-
lo prekročiť 0,2 m/s a relatívna vlhkosť 
vzduchu by mala byť na úrovni 50 %. 
Vhodný výber zatepľovacieho systému 
rozdiel medzi izbovou teplotou a vnútor-

nou teplotou stien zmenšuje. Zabezpeču-
je vyššiu teplotu na vnútornom povrchu 
stien, čo umožňuje znížiť teplotu v miest-
nosti. Zatepľovaním sa znižujú tepelné 
straty obvodovým plášťom budovy. Aké-
koľvek dodatočné investície do moderni-
zácie systému vykurovania by mali byť 
realizované až po vykonaní dodatočnej 
tepelnej izolácie vonkajších stien, podláh 
a strešnej konštrukcie. 

Zateplenie sa netýka len 
materiálu

Úspešnosť zatepľovania a tým aj zníženie 
únikov tepla závisí od správneho výberu 
materiálu. Tepelnoizolačné dosky z po-
lystyrénu (Kematerm) alebo minerálnej 
vlny sú len jednou z mnohých materiálov 
používaných na zatepľovanie. Dôležitý 
je aj výber lepidla, stierkovacej hmoty, 
penetračného náteru alebo sklotextilnej 
výstužnej mriežky. Pri výbere materiá-
lov by ste si mali zodpovedať niekoľko 
základných otázok. Má tepelnoizolačný 
materiál iba zabrániť úniku tepla alebo 
má byť aj odolný voči požiaru? Má plniť 
aj akustickú funkciu? Je potrebné zatep-
liť celý objekt alebo len jej časť? Kvalitu 
zatepľovacieho systému môžete posúdiť 
nielen podľa ceny, ale aj podľa súčiniteľa 
tepelnej vodivosti, ktorý vyjadruje čas, 
za ktorý prejde teplo materiálom. Nízke 
hodnoty charakterizujú výborné tepel-
noizolačné vlastnosti daného materiálu. 
Dôležitým faktorom je aj vlhkosť, ktorá 

OKREM TOHO, žE SA VON-
KAJšIA fASáDA VySTAVUJE 
NA OBDIV, Má TAKTIEž AJ 
OCHRANNú fUNKCIU PRED 
POVETERNOSTNÝMI VPLyVMI 
A NEžELANÝMI úNIKMI  
TEPLA. VHODNE ZVOLENÝ 
ZATEPľOVACí SySTéM ZABEZ-
PEČí fASáDU, KTORá NIELEN 
ZABRáNI UNIKANIU ČORAZ 
DRAHšIEHO TEPLA DO OKOLI-
TéHO PROSTREDIA, ALE STANE 
SA AJ PÝCHOU VášHO DOMU. 
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má na tento parameter negatívny vplyv. 
Podľa súčiniteľa tepelnej vodivosti má 
kamenná vlna a polystyrén najlepšie te-
pelnoizolačné vlastnosti (0,035 – 0,050 
W/mK) alebo grafitový polystyrén 0,031 
W/mK. Najhoršie tepelnoizolačné vlast-
nosti má neošetrený kov (48 – 58 W/ Mk) 
a podklad na báze cementu (1,4 W/mK). 

Chyby pri zatepľovaní

Zatepľovanie obytného domu so sebou 
často prináša mnoho negatív. Najčastej-
šou chybou je nesprávny výber zatepľova-
cieho systému (polystyrén alebo minerál), 
nesprávna hrúbka izolantu alebo použitie 
nevhodného materiálu na daný objekt. 
Prejavuje sa to najmä pri styku so zemnou 
vlhkosťou. Často sa môžete stretnúť s ne-
dokonalým kladením tepelnoizolačných 
dosiek. Vznikajú tak škáry, do ktorých sa 
môže dostať voda a výrazne tak narušiť 
celkové vlastnosti zatepľovacieho systé-
mu. Pri montáži mnohokrát montážne 

firmy nesprávne mechanicky ukotvia zá-
pustné kolíky alebo nedodržia termíny na 
vytvrdnutie materiálov. Stavebné firmy 
za účelom zníženia celkových nákladov 
nahradzujú lepiaci materiál lacnejšími, 
ktoré sú určené napríklad na lepenie ob-
kladov a dlažieb. Sú však absolútne ne-
vhodné na použitie pri zatepľovaní. Pri 
použití nesprávnych lepiacich materiálov 
dochádza postupne k uvoľňovaniu izolač-
ných dosiek od podkladu a tým aj k zne-
hodnocovaniu celého systému.

Zatepľovanie a ekológia

Emisie z budovania a užívania budov sú 
významným prispievateľom k zvyšova-
niu emisii CO2. Zníženie spotreby ener-
gie na vykurovanie a chladenie je nielen 
ohľaduplné k životnému prostrediu, ale 
tiež veľmi láskavé k peňaženke majiteľov 
stavieb. Znížená spotreba energií je zá-  
kladom na zaistenie nízkych nákladov na 
prevádzku budov. Nové poznatky a mate-

riály dokážu lepšie a efektívnejšie využí-
vať energie na prevádzku obytných budov 
a je tak zachovaný alebo dokonca zlepšený 
tepelný komfort. Zníženie nákladov na 
vykurovanie prostredníctvom kvalitných 
kontaktných zatepľovacích systémov spo-
jených s výmenou okien dokáže podľa vý-
skumov usporiť až 56 % nákladov. 

Spočítajte si výhody

ZATEPLENIE BUDOV SO SEBOU PRI-
NáŠA MNOžSTVO VýHOD. TOU NAJ-
HLAVNEJŠOU, PREČO MOMENTáLNE 
ZAžíVAME ZATEPľOVACí BOOM JE 
ÚSPORA NáKLADOV NA VyKUROVA-
Ní. 

„zatepľovanie nemožno brať iba ako jedno-
razovú investíciu, ale investíciu z dlhodobé-
ho hľadiska. kvalitný systém zabezpečí, že 
vaše účty za vykurovanie a chladenie zosta-
nú stále nízke,“ konštatuje Ing. Branislav 
Augustín, technický riaditeľ spoločnosti 
Kema Stavebné materiály. Z finančného 
hľadiska je nezanedbateľná úspora a tým 
aj návratnosť investícií. Súčasne je tu aj   
možnosť získania finančnej dotácie na 
zatepľovanie. So zatepľovaním sa súčas-
ne zvýši aj hodnota nehnuteľnosti a tým 
sa výrazne zlepší kvalita a komfort vášho 
života. Nespornou výhodou je aj zníženie 
emisií CO2, a tým aj ochrana životného 
prostredia. 

Komfortné bývanie má veľký vplyv na 
spokojnosť ľudí. Budovy, v ktorých žije-
me a pracujeme, vytvárajú prostredie, kde 
trávime veľkú časť nášho života. Preto je 
pocit pohodlia a najmä zdravé prostredie 
jedným z charakteristických znakov kva-
litnej stavby. Tak ako aj pri iných veciach 
aj pri zatepľovaní platí, že predtým ako 
začnete uvažovať o zatepľovaní, je po-
trebné sa poradiť s odborníkmi, ktorí vám 
pomôžu nájsť optimálne riešenie. Budete 
tak môcť postaviť alebo zrekonštruovať 
váš dom efektívne pri vynaložení mini-
málnych nákladov. 

Michal Ondruš

Foto: Isifa, Kema Stavebné materiály, 

archív redakcie
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Výroba a predaj EPS izolácie
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kvalitný slovenský polystyrén
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Problematika energeticky úsporných 
budov zahŕňa komplexné riešenie 
stavebných častí budov, najmoder-

nejšie spôsoby vykurovania, výmeny 
vzduchu, protipožiarne a hygienické zása-
dy, použitie ekologických materiálov a in-
teligentné elektronické systémy riadenia 
v týchto budovách. 

V nadväznosti na tieto požiadavky sa 
uviedol na trh systém HEATMIX. Je to 
komplexný systém riešenia obnovy, re-
konštrukcie budov a novostavieb. Základ 
systému nadväzuje  na v minulosti úspeš-
ný systém zateplovania BAUMIX. Nový 
systém HEATMIX však v sebe zahŕňa sys-
tém riešení, ktoré umožňujú riešiť zatepľo-
vanie stavieb komplexne a spĺňa súčasné 
náročné technické požiadavky a teplo- 
technické parametre. Ide o tieto systémo-
vé riešenia:

SPOTREBA ENERGIí NEUSTáLE 
RASTIE A  fINANČNE Sú ČO-
RAZ NáROČNEJšIE. PRETO SA 
DNES VÝRAZNE PRESADZUJú 
POžIADAVKy ENERGETICKy 
úSPORNÝCH BUDOV. PODľA 
SMERNíC EU SA PO ROKU 2020 
MAJú REALIZOVAť BUDOVy 
S NULOVOU ENERGETICKOU 
NáROČNOSťOU. 

Komplexný 

zatepľovací systém 

 zateplenie šikmých striech,
 zateplenie plochých striech na báze bi- 

 tumenových a PVC pásov, 
 zateplenie fasád klasických stavieb                                              

   HEATMIX E ETA – 10 0377 – izolant  
 na báze EPS fasádneho polystyrénu,
   HEATMIX M ETA – 10 0378 – izolant, 
 na báze dvojvrstvej fasádnej dosky  
 z minerálnej vlny,

 zateplenie montovaných stavieb,
 obnova zateplenia na existujúci zatep- 

 lovací systém,
 zateplenia obnovy a rekonštrukcie  

 balkónov a terás,                      
 zateplenia stavieb tzv. ťažkým mate- 

 riálom (obklady z prírodného a ume- 
 lého kameňa, pálenej hliny a pod.),                                                                                                    

 zateplenie podláh vrátane podlahové- 
 ho kúrenia, 

 zateplenie základov, 
 riešenie bleskozvodných sústav.                                                  

záklAdom dobrého 
zAtepleniA je kvAlitne 

sprAcovAný projekt 
odborným projektAntom, 

následne kvAlitná 
reAlizáciA stAvby 

licencovAnou firmou...
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Základom dobrého zateplenia je kvalitne 
spracovaný projekt odborným projektan-
tom, následne kvalitná realizácia stav-
by licencovanou firmou pod dohľadom 
stavebného dozoru. Správne realizované 
zateplenie zaistí celistvosť tepelnoizo-
lačného obalu objektu a eliminuje jeho 
slabé miesta. Nesprávne vykonané zatep-
lenie môže poškodiť konštrukciu budovy 
a vyvolať vznik ťažko odstrániteľných 
plesní. Zateplením dokážeme elimino-
vať tepelné mosty a odstrániť i jednu  
z najčastejších príčin vzniku rastu plesní, 
a to kondenzáciu vodnej pary na vnútor-
nom povrchu obvodových konštrukcií. 
Vykurovací systém je potom možné pre-
vádzkovať pri menšom teplotnom spáde, 
a teda hospodárnejšie. V letnom období 
sa podstatne zníži prehrievanie budovy. 
Naplno sa využijú akumulačné vlastnosti 
budovy a získame vyšší tepelný komfort  
i pri prerušovanom vykurovaní. Priaznivo 
sa ovplyvnia akustické vlastnosti budovy. 
Odstránia sa príčiny priameho zatekania 
dažďovej vody obvodovou konštrukciou. 
Znížením emisií pri výrobe energie šetrí-
me aj životné prostredie. Peniaze vložené 
do zateplenia sú tak návratnou investí-
ciou.

Pred zatepľovaním stavby je dôležité 
posúdiť jej stav. Jedným zo základných 
podkladov pre spracovanie projektu je 
výsledok stavebno-technického priesku-
mu, ktorý zisťuje materiálovú skladbu 
obvodového plášťa, hrúbku a prídržnosť 
vonkajšej povrchovej úpravy, vlhkost-
ný stav objektu a prípadnú existenciu 
dilatačných škár na fasáde. Projekt rie-
ši predovšetkým teplotechnické posú-
denie celej novej zateplenej konštruk-
cie, s ohľadom na aktuálne požiadavky  
STN 73 0540-2, dôsledky zmeny difúz-

Chyby pri realizácii 
Pri realizácii kompozitného zatepľovacie-
ho systému treba predchádzať chybám 
a dodržať hlavne tieto zásady. Podklad 
treba vždy penetrovať a extrémne savé 
podklady dvojfázovo. Pri miešaní lepiacej 
zmesi dodržať pokyny uvedené na obale 
alebo na príslušnom technickom liste. Po-
čas spracovania nedolievať ďalšiu vodu. 
Pri použití rotačného miešadla vrtuľu 
miešadla držať stále pod hladinou a za-
brániť tak primiešaniu vzduchu. Pri  lepe-
ní izolantu sa lepiaca hmota nanáša ručne 
alebo strojovo, buď vo forme pásu na celý 
obvod dosky a zároveň doprostred dosky 
minimálne tri terče na jednu dosku alebo 
celoplošne. Lepenie sa vykonáva na ro-
hoch vždy na väzbu a škára medzi izolač-
nými doskami nesmie vychádzať z rohu 
otvoru, pretože dorezané kúsky dosiek 

na musí byť vkladaná do lepiacej hmoty. 
Taktiež treba dať pozor na zatekanie do 
zatepľovacieho systému, kde príčinou za-
tekania môže byť napríklad chýbajúci so-
kel na balkóne a na zle vykonaný spoj KZS 
a okenného rámu. No a na záver treba dať 
pozor na použitie lacného nesystémového 
lepidla a stierky. 

O uvedených systémových riešeniach  
a novom kontaktnom zatepľovacom sys- 
téme HEATMIX sa dozviete na všetkých 
pobočkách MPL alebo na stránke  
www.mpl.sk.

Reko v spolupráci s MPL

Foto: MPL

nesprávne vykonAné zAteplenie môže poškodiť 
konštrukciu budovy A vyvolAť vznik ťAžko 
odstrániteľných plesní...

neho odporu na vonkajšom povrchu ob-
vodového plášťa vyvolaného zateplením, 
atypické detaily a návrh dodatočného 
kotvenia izolačného súvrstvia tanierový-
mi hmoždinkami (kotviaci plán). Pre ná-
vrh kotvenia platí zásada, že lepiaca malta 
medzi podkladom a izolantom má prená-
šať zaťaženie vlastnej hmotnosti zatepľo-
vacieho súvrstvia, tanierové hmoždinky 
majú prenášať zaťaženia náhodné, predo-
všetkým zaťaženie od náporov vetra.

nesmú mať menšiu šírku než 150 mm.  
Výstužná sieťovina musí mať presah 
minimálne 100 mm, aby bola dodržaná 
dostatočná rovinnosť výstužnej vrstvy. 
Nesmie chýbať diagonálna výstužná sie-
ťovina u stenových stavebných otvoroch  
a treba dať pozor na sprahnutie výstuž-
nej vrstvy – chrániť minimálne 24 hodín 
pred priamym slnkom, voči silnému vetru  
a pred dažďom. Výstužná vrstva musí 
mať hrúbku 3 – 6 mm a výstužná sieťovi-
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Špecifické pre živočíchy sú paneláky, 
kde sú vo vetracích otvoroch pod 
strešnou atikou a v špárach medzi 

panelmi desiatky až stovky dážďovní-
kov a netopierov. Dážďovníky sú tam od 
mája do polovice augusta, netopiere aj  
celý rok.

Posledných 20 rokov sa intenzívne reali-
zuje zatepľovanie a rekonštrukcia striech 
najmä panelových domov. Pôvodné úkry-
ty pre živočíchy ako aj samotné živočíchy 
sa tým likvidujú. Práce sú často realizova-
né v lete počas hniezdenia vtákov - mlá-
ďatá alebo samice sediace na vajíčkach 
sú doslova uväznené v otvoroch, ktoré sú 
prekryté polystyrénom. Netopiere sú cez 
deň v špárach medzi panelmi a prekrytím 
týchto špár polystyrénom sú zaživa uväz-
nené a pomaly hynú od hladu a smädu.            

Ako zabezpečiť bývanie pre 
živočíchy

Len málokedy sa pri príprave projektu 
alebo priamo počas realizácie stavby rie-
ši problematika priameho usmrcovania 
živočíchov a otázka zachovania alebo vy-
tvorenia nových úkrytov. 

Možností je niekoľko, najčastejšie sú to:
Vetracie otvory v atike - dajú sa jedno-
ducho zachovať inštaláciou upravenej 
ochrannej mriežky. Ako náhrada za úkry-
ty, ktoré boli v špárach medzi panelmi, 
sa na budovy dávajú búdky pre dážďov-
níky a netopiere. Búdky sú rôzneho typu 
a z rôzneho materiálu - XPS polystyrénu, 
dreva, drevobetónu. Výhodou polysty-
rénových búdok je to, že sú z rovnakého 
materiálu ako polystyrén používaný pri 

Ochrana živočíchov 
pri zatepľovaní bytových domov

V RODINNÝCH AJ ByTOVÝCH 
DOMOCH SA ČASTO VySKy-
TUJú RôZNE žIVOČíCHy AKO 
NAPR. VTáKy A NETOPIERE. 
V ROHOCH OKIEN ALEBO 
šTíTOVÝCH STRIECH SI BEžNE 
ROBIA HNIEZDA BELORíTKy. 
NA POVALáCH RODINNÝCH 
DOMOV Sú ZASE V LETE KO-
LóNIE NETOPIEROV ALEBO TU 
HNIEZDIA SOVy. 
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zatepľovaní. Je možné ich dať priamo 
do zateplenia alebo na zateplenú vrstvu. 
Vonkajšia úprava búdky je rovnaká ako 
farba fasády a búdka tak pôsobí ako sú-
časť zateplenia. Vtáky a netopiere pôsobia 
v mestách aj ako biologická ochrana proti 
škodcom, najmä hmyzu. Jeden dážďov-
ník denne uloví až 50 g hmyzu, jeden 
netopier za noc uloví až 3000 komárov. 
Preto sa vo svete v súčasnosti presadzu-
jú trendy začlenenia možností pre živo-
číchy už priamo do nových stavieb, resp. 
uplatňovania takých architektonických 
prvkov, ktoré nemajú negatívny vplyv na 
živočíchy. Napríklad sa upúšťa od stavieb 
s obrovskými plochami okien/skla, ktoré 
pôsobia ako pasca pre vtáky. Vtáky tie-
to plochy totiž nevnímajú ako prekážku  
a často v plnej rýchlosti narazia do okien 
a zahynú. Priamo do novostavieb sa za-
budovávajú búdky pre vtáky a netopiere, 
sú k dispozícii aj tzv. duté tehly, ktoré 
sa zakomponujú do steny a poskytujú 
vhodné dutiny pre živočíchy. Špeciálne 
pre dážďovníky sa budujú tzv. veže pre 
dážďovníky, ktoré sú zaujímavým dopln-

kom napr. v mestských parkoch a zároveň 
poskytujú možnosti na hniezdenie vtá-
kov. Ďalším vhodným architektonickým  
a urbanistickým prvkom, ktorý podporu-
je biodiverzitu v mestách, sú zelené stre-
chy a zelené steny. Na Slovensku sa inten-
zívne presadzuje ochrana dážďovníkov  
a netopierov v mestách a inštalácia búdok 
na budovy najmä v posledných rokoch. 
Napríklad len v Bratislave bolo doposiaľ 
inštalovaných viac ako 60 búdok pre dáž-
ďovníky a netopiere. Dovolím si povedať 
- a viacero projektantov s týmto názorom 
súhlasí - že búdky do istej miery oživujú 
vonkajší vzhľad zateplených panelákov  
a sídlisk a z architektonického hľadiska 
nepôsobia rušivo.

Mgr. ľubomíra Vavrová, PhD.

Foto: BROZ a archív redakcie
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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.



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

Viac informácií o akcii „Baumit open 2012“ nájdete na www.baumit.sk a www.openakcia.sk

Jedinečný tepelnoizolačný systém
Baumit open teraz za bezkonkurenčnú cenu
■ už žiadne kompromisy medzi kvalitou a cenou
■ unikátny paropriepustný systém, s ktorým váš dom dýcha aj po zateplení

■ v akcii Baumit open ušetríte až 1 000,- € na zateplení vášho rodinného domu*

■ akciová ponuka platí do 31. 10. 2012
Tepelnoizolačný systém Baumit open je inovatívny a efektívny
tepelnoizolačný systém, ktorý vďaka vysokej paropriepustnosti
zabezpečuje príjemnú vnútornú klímu a znižuje spotrebu energie.

Baumit open
AKCIA

* Úspora platí pre tepelnoizolačný systém Baumit open pri hrúbke izolantu openTherm 10 cm, povrchovej úprave
openTop 1,5 mm a ploche fasády 200 m2. Priemerná predajná cena uvedeného systému pred akciou bola
21,90 EUR/m2 s DPH. Odporúčaná predajná cena v akcii je 16,90 EUR/m2. Ušetríte až 5,- EUR/m2!
Podrobnú kalkuláciu nájdete na www.baumit.sk a www.openakcia.sk



Či staviate novostavbu alebo rekon-
štruujete dom, tepelnoizolačný sys-
tém Baumit open predstavuje jedi-

nečné riešenie pre každú fasádu. Jedným 
z kľúčových komponentov tohto systému,  
je difúzne otvorená polystyrénová fasád-
na izolačná doska Baumit openTherm, 
ktorá je zárukou optimálneho prestupu 
vodných pár v obvodovej stene, čím sa 
minimalizuje riziko vzniku kondenzá-
cie vodnej pary v konštrukcii. Izolačné 
dosky sú perforované, vďaka čomu majú 
4 x vyššiu paropriepustnosť ako klasické 
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Ideálne prostredie 

pre váš život

polystyrénové fasádne izolačné dosky pri 
zachovaní rovnakých tepelnoizolačných 
vlastností. Alternatívu predstavuje sivá 
izolačná doska s bielou reflexnou vrstvou 
Baumit open reflect, ktorá sa môže po-
chváliť zlepšenými izolačnými vlastnos-
ťami – ponúka až o 23 % vyšší tepelno-
izolačný účinok. Vďaka spomínaným 
vlastnostiam je možná realizácia zatep-
lenia aj v prípade zvýšenej vlhkosti mu-
riva. Ďalším dôležitým prvkom systému 
je vysoko paropriepustná lepiaca stierka 
Baumit openContact na báze bieleho ce-

VÝCHODISKOM PRE REALI-
ZáCIU TEPELNOIZOLAČNéHO 
SySTéMU JE ZVyČAJNE POžIA-
DAVKA NA úSPORU ENERGIE.  
ZATEPLENIE OBVODOVéHO 
PLášťA VšAK PONúKA OVEľA 
VIAC. SAMOZREJME, ZA PRED-
POKLADU, žE SA ROZHODNE-
TE PRE TO SPRáVNE RIEšENIE 
A MATERIáLy. SO šPIČKOVÝM, 
VySOKO PAROPRIEPUSTNÝM 
TEPELNOIZOLAČNÝM SySTé-
MOM BAUMIT OPEN ZíSKATE 
AJ OPTIMáLNU VNúTORNú 
KLíMU A PRíJEMNé BÝVANIE.
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stále viac do popredia, už nemusíte klásť 
medze svojej fantázii.

Tepelnoizolačný systém Baumit open ako 
aj všetky jeho komponenty sú skúšané 
podľa ETAG 004 a v mnohom prekračujú 
predpísané minimálne požiadavky noriem 
a predpisov. Od rodinných domov až po 
bytové domy predstavuje tento kontaktný 
tepelnoizolačný systém riešenie, ktoré po-
núka svojím užívateľom nielen optimálnu 
vnútornú klímu a príjemné bývanie, ale aj 
dlhú životnosť a záruku najvyššej kvality. 
Nenechajte nič na náhodu. Rozhodnite sa 
pre originál Baumit systém.

Reko z materiálov Baumit 

Foto: Baumit

hladký, takže čiastočky nečistôt sa môžu 
len ťažko usadiť. Špeciálna receptúra tak 
spolu so silami prírody zabezpečuje samo-
čistenie jej povrchu. Omietka je vysoko 
paropriepustná, jej povrch schne obzvlášť 
rýchlo, čo zabraňuje vytvoreniu základu 
pre uchytenie rias a húb a výrazne na-
pomáha znižovaniu pôsobenia nepriaz-
nivých vplyvov na fasádu. Výsledkom je 
dvojnásobne dlhšie čistá a pekná fasáda. 

S omietkou Baumit NanoporTop bude fa-
sáda vášho domu aj v prostredí rušného 
mesta dlhodobo čistá a krásna. Ušetríte 
tak na údržbe fasády, ktorá si v prípade 
omietky Baumit NanoporTop vyžiada me-
nej často realizáciu nového náteru a s ňou 
spojené nemalé náklady.

Originálna a štýlová fasáda
Vďaka zavedeniu nového systému fa-
rieb na náš trh sa v oblasti fasád otvára 
pred nami nová éra farieb. Baumit Life, 
momentálne najaktuálnejší a v Európe 
najväčší systém fasádnych farieb je roz-
manitý, individuálny a príťažlivý ako ži-
vot sám. Baumit Life tvorí 94 hlavných 
trendových odtieňov Style, z ktorých kaž-
dý má 8 zosvetlení. Systém farieb dopĺňa 
6 bielych tónov a 36 omietok MosaikTop 
pre zvýraznenie detailov. Spolu až neu-
veriteľných 888 tónov. S individuálnym 
stvárnením fasády a jej štruktúry, ktoré 
sa podľa aktuálnych trendov dostávajú 

mentu, ktorou nalepíte fasádne izolačné 
dosky z klasického alebo extrudovaného 
polystyrénu. Okrem veľmi dobrej priľna-
vosti k podkladu sa táto lepiaca hmota 
vyznačuje ľahkou spracovateľnosťou, čo 
poteší každého najmä pri realizácii stier-
kovej vrstvy. Vďaka rýchlejšiemu zreniu 
lepiacej hmoty oproti iným stierkovacím 
hmotám sa skracuje technologická pre-
stávka pred ďalším krokom realizácie, čím 
dochádza k úspore času. 

Dizajn a ochrana fasády 
v jednom
Poslednou vrstvou v skladbe tepelnoizo-
lačného systému je tenkovrstvová prefar-
bená omietka. Jej výberu je však potrebné 
venovať zvýšenú pozornosť. Fasáda – to 
je tvár nášho domu. Nielenže od nej po-
žadujeme, aby poskytovala ochranu, spĺ-
ňala požadované tepelnotechnické vlast-
nosti, ale tiež aby mala dlhú životnosť 
a aby sa jednoducho udržiavala. Z ponuky 
tenkovrstvových prefarbených omietok 
si môžete vybrať tú, ktorá najviac spĺňa 
vaše predstavy. Vysoko paropriepustnú 
minerálnu omietku na báze silikátov Bau-
mit openTop, alebo novú omietku, ktorá 
v sebe spája klasické prednosti pravej si-
likátovej omietky s najnovším vývojom 
nanotechnológií - omietku Baumit Nano-
porTop. Vďaka svojim vlastnostiam vý-
razne chráni povrch budov pred rôznym 
znečistením. Jej povrch je mikroskopický 

Výhody systému Baumit open:

 4-krát vyššia paropriepustnosť izolačných  
 dosiek open ako klasických polystyréno- 
 vých fasádnych izolačných dosiek 

 špičkový, vysoko paropriepustný tepel- 
 noizolačný systém

 difúzne otvorené, navzájom zosúladené  
 komponenty

 optimálna vnútorná klíma a príjemné  
 bývanie

 vhodný pre novostavby aj rekonštrukcie,
 jedinečné riešenie pre každú fasádu
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Od roku 2020 budú musieť byť 
všetky nové budovy postavené  
v takmer nulovom energetickom 

štandarde. Spoločnosť Reynaers pripravila 
podpornú kampaň 2012 na energiou šet-
riace systémy Reynaers Aluminium – Gre-
Energy. Ponúka ako výrobca energiou šet-
riacich stavebných prvkov na racionálne 
využitie hliníkových systémov do pasív-
nych budov (nové systémy CS104, CS 86 
Minergie, CP 155 Minergie), nízkoenerge-
tických stavieb alebo projektov pasívnych 

stavieb, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
týchto parametrov.

Okrem základných produktov s rôznymi 
parametrami je v ponuke aj variant rámo- 
vej konštrukcie CS 86 HI s unikátnymi 
teplotechnickými, mechanickými a bez-
pečnostnými vlastnosťami. Vylepšený 
systém CS 104 pre okná a dvere umožňu-
je dosiahnuť štandard pasívneho domu 
s ešte väčšou účinnosťou ako pri CS 86 
Minergie. Pri použití zasklenia s tepelnou 

Energiu 
šetriace systémy
ODHADUJE SA, žE Až 35 - 40 % PRODUKCIE CO2 Má NA SVEDOMí ENERGETICKá NáROČNOSť 
BUDOV. EU APELUJE NA ZNIžOVANIE ENERGETICKEJ NáROČNOSTI. ČOSKORO UVEDIE DO žIVO-
TA OPATRENIA PRE ZNIžOVANIE SPOTREBy ENERGIE, ZáVISLOSTI OD PRIMáRNyCH ENERGETIC-
KÝCH ZDROJOV A EMISIí SKLENíKOVÝCH PLyNOV. ZAMERIA SA PREDOVšETKÝM NA BUDOVy, 
KTORé SPOTREBUJú Až 40 % ENERGIE. 

..spoločnosť reynAers, 
Ako líder v oblAsti hliní-

kových fAsád nielen nA 
slovensku sA intenzívne 

snAží podporovAť ener-
getickú efektívnosť  

stAvieb... 
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priestupnosťou Ug = 0,6 W/(m2.K) okná  
z profilov CS 104 spoľahlivo splnia para-
metre pasívnych domov. Pomocou špeciál-
nych skiel možno dosiahnuť dokonca hod-
noty tepelnej priestupnosti celým oknom  
Uw = 0,66 W/(m2.K), ktorá sa pohybuje 
výrazne pod hodnotami kladenými na pa-
sívne domy.

Spoločnosť Reynaers, ako líder v tejto ob-
lasti hliníkových fasád nielen na Slovensku 
sa intenzívne snaží podporovať energetic-
kú efektívnosť stavieb. Teraz pripravila 
mimoriadnu akciovú zľavu na všetky sys-
témy HI, tj. HIGH INSULATION a s tým 
súvisiace inovované produkty. 

Prečo práve vybrané systémy?

 Okenné, posuvné a fasádne 
 konštrukcie CS86HI, CP155HI   
a CW50HI 

„High-insulation“ systémy s najvyšším 
štandardom tepelno-izolačných paramet-
rov Uw ≤ 1.0 W/m²K, čím redukujú nákla-
dy na vykurovanie a prispievajú k znižova-
niu produkcie CO2 už od 30 %. 

 Zdvižno-posuvné dvere CP 155 HI  
Monorail v prevedení CP 155 LS  
Minergie 

„Minergie“ certifikát na posuvné dvere 
s fixným zasklením do rámu a možnosťou 
zapustenia fixnej časti do ostenia. Viditeľ-
ný je iba rám krídla, stavebná hĺbka systé-
mu je 192 mm s vynikajúcimi hodnotami  
Uw ≤ 1.0 W/m²K s izolačným 3-sklom. 

Možnosť zasklievania zvonku pre ľahšiu 
manipuláciu s veľkými a ťažkými tabuľami 
na stavbe.

 Fotovoltaické systémy CW 60 Solar

Stavebne integrované fotovoltaické pane-
ly nielen chránia budovu pred nežiaducim 
dopadajúcim slnečným žiarením, ale naj-
mä transformujú slnečnú energiu na elek-
trickú bez akýchkoľvek bočných dopadov 
na životné prostredie. 

 Systémy pre prirodzené vetranie  
a reguláciu vnútornej klímy 
Ventalis

Systém Ventalis nastavený v súčinnosti 
s prirodzeným odvetraním interiéru od 
50 l/min a akustikou Rw 35dB, resp. podľa 
rozdielu atmosferického tlaku v exteriéri 
a interiéri, podporuje prirodzené vetranie 
vnútorného prostredia a znižuje náklady 
na nútené vetranie a chladenie interiéru.

Rozhodli sme sa podporiť vás s touto 
myšlienkou a poskytnúť investorom/uží-
vateľom vysokú kvalitu a širšie možnosti 
aplikácie hliníkových systémov s pridanou 
hodnotou, ktoré pomáhajú eliminovať 
energetickú náročnosť budov. V prípa-
de ďalších otázok sa naváhajte obrátiť na 
kanceláriu spoločnosti, prípadne zašlite 
podklady pre spracovanie cenovej ponuky 
na váš projekt s popisom požadovaných 
parametrov konštrukcií.

Veríme, že aj v prípade návrhov objektov 
mimo tento časový rámec nezabudnete 

na systémy Reynaers, ktoré predstavujú 
špičkové technické a energeticky úsporné 
riešenia pre vami navrhované a realizo-
vané stavby. Naďalej pripravujeme nové 
produkty a zvyšujeme trvalý prínos exis-
tujúcich systémov nad požadované lokál-
ne štandardy.

Reynaers Systems, s.r.o.

Miletičova 1 • SK-82108 Bratislava 

t +421 2 55 64 12 31 • f +421 2 55 64 12 33

www.reynaers.com • office@reynaers.sk

Podmienky a parametre 
podpornej kampane 
GreEnergy:

 trvanie dodatočnej poskytovanej zľavy 
z aktuálneho cenníka pre realizované pro-
jekty objednané: september – október 2012

 iba pre vybrané systémy s označením HI a 
Solar, t.j. okná a dvere CS 86 HI, zdvižno-po-
suvné dvere CP 155 LS HI, resp. CP 155 Mi-
nergie, fasády CW 50 HI s Ug 0,8 W/(m2.K), 
CW 60 SOLAR a Ventalis

 materiál v povrchovej úprave odtieňov 
RAL, Coatex, Elox 

 minimálny objem kompletného materiálu 
na projekt len na vybrané systémy 

 použitie zasklenia aj pre izolačné 3-sklá 
s kovaním pre 170 kg váhy krídiel pre O-S 
okná

 5-bodové zámky vo vchodových dverách 
(bio-, elektro- motorické, -mechanické zám-
ky)

 štandardné dilatačné prerušené tepelné 
pásky v krídlach dverí na zamedzenie „krú-
tenia“ profilov pri extrémnych teplotných 
rozdieloch

 HI tesnenia – Polyamidové pásky skeleton, 
PEX izolačné penové pásky s minimálne 10 
ročnou zárukou životnosti

 kľučky a kovanie typu Sobinco Chrono, 
Sobinco Invision (skryté), fapim, Siegenia, 
Hautau

 podpora projektov s aplikáciou výplní  
s izolačným trojsklom s Ug 0,6 W/(m2.K)

 podpora projektov s pridanou hodnotou 
a zvyšovanie imidžu developera, projektanta 
a spracovateľa
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Vo svojom živle!

www.alcaplast.sk

NÍZKA 
STAVEBNÁ 
VÝŠKA
(55 mm)

APZ1, APZ101 Low
Podlahový žľab s okrajom pre perforovaný rošt
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Viac informácií na www.kkh.sk/predajna-akcia-2012 
alebo u veľkoobchodných partnerov spoločnosti KKH.

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

Kompletná podlahovka s novou 
polybuténovou rúrkou 
gabotherm® hetta už za

 21,49 €/m2 
bez DPH

Kotlové zostavy už od

 1 399 € s DPH

Solárne zostavy už od
 1 939 € s DPH

až do 31. decembra 2012

Exkluzívne miniceny 
bez obmedzení!
Akciové ceny zostáv Wolf 
a gabotherm® v platnosti

bra 2012

Garantujeme cenu 

do konca roka!
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AKé Sú TRENDy VO VyKUROVANí V MODERNÝCH DOMáCNOSTIACH? ZABUDNITE NA STARé 
LIATINOVé RADIáTORy, ELEKTRICKÝ BOJLER ČI STARÝ NEVÝKONNÝ PLyNOVÝ KOTOL. DNEšNé 
TECHNOLóGIE PONúKAJú ROZMANITé SPôSOBy AKO RIEšIť VyKUROVANIE A OHREV VODy  
V DOMáCNOSTI. MOžNOSTí JE TOľKO, žE BEžNÝ ČLOVEK SA V NICH IBA ťAžKO ORIENTUJE. 

Trendy 
vo vykurovaní

Pritom správna voľba systému vyku-
rovania a ohrevu vody je pre nízke 
prevádzkové náklady a požadovaný 

komfort jedným z najdôležitejších roz-
hodnutí, ktoré rodina môže urobiť. Určite 
nič nepokazíte, ak sa spoľahnete na zná-
mu a spoľahlivú značku, ktorá má potreb-
né skúsenosti a renomé. Takouto značkou 
je aj Wolf. 

V minulosti boli prakticky jedinou voľ-
bou pre rodinný dom kotol (najčastejšie 
na plyn) a radiátory. Takýto systém vy-
kurovania bol nákladný a neefektívny. 
Princíp kondenzačného kotla bol nezná-
my a o systéme podlahového vykurova-
nia nikto ani nesníval. Dnešná doba však 
priniesla významné zmeny. Nové stavby 
(ale aj mnoho starších) sú už zateplené, čo 
minimalizuje energetické straty. S rastú-
cimi cenami energie sú vyššie požiadavky 
na efektivitu a úspornosť. Mnohé rodiny 
tiež dbajú na eleganciu a komfort.

Kondenzačný alebo nekonden-
začný? To je otázka!
V moderných stavbách s pripojením na 
plyn je jednoznačnou voľbou plynový 
kondenzačný kotol, ktorý dosahuje oproti 
klasickým nekondenzačným kotlom vý-
razne vyššiu účinnosť - až o 15 % viac. Ich 
normovaný stupeň využitia je až 110 %. 
Túto úsporu kondenzačný kotol dosahuje 
využitím tepla z vodnej pary v spalinách, 
ktorá v kotle "predhrieva" vykurovaciu 
vodu a tým šetrí palivo. Na trhu je mnoho 

Závesná kondenzačná 
centrála Wolf CGW

Ukážka inštalácie závesného 
kondenzačného kotla CGB  

v interiéri
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značiek, ktoré sa odlišujú nielen cenou, 
ale aj poskytovaným komfortom a úspor-
nosťou prevádzky. Plynové kondenzačné 
kotly Wolf, ktoré sa vyrábajú výhradne 
v nemeckom Mainburgu, patria k špičke 
v oblasti kondenzačnej techniky. Kotly 
Wolf sa pravidelne umiestňujú na popred-
ných miestach v spotrebiteľských testoch 
Stiftung Warentest. 

Aký výkon zvoliť?
Je dôležité vedieť, aký výkon kotla sku-
točne potrebujete. Závisí to nielen od úče-
lu kotla (iba vykurovanie alebo aj ohrev 
vody), ale aj od energetických požiadaviek 
stavby. Pokiaľ totiž zvolíte nízky výkon, 
kotol vám nedokáže splniť vaše požiadav-
ky na tepelnú pohodu. Ak je však výkon 
zbytočne vysoký, kotol sa neustále zapína 
a vypína (cykluje) a zbytočne sa opotrebo-
váva. 

Plynové kondenzačné kotly Wolf pre ro-
dinnú výstavbu sa vyrábajú vo výkono-
vých radách od 11 až do 50 kW. Zároveň 
vám Wolf ponúka riešenie presne na mie-
ru vašich potrieb. Ak chcete iba vykuro-
vať, zvoľte si závesný kondenzačný kotol 
Wolf CGB s minimálnymi nárokmi na 
priestor. Ak potrebujete aj ohrev vody, 
ideálnym riešením je závesná konden-
začná centrála Wolf CGW, ktorá vďaka 
jedinečnému systému vrstvenia vody 
poskytuje pri relatívne malom objeme zá-
sobníka (50 l) vysoký komfort. Wolf CGW 

vám zabezpečí teplú vodu už do 1 minúty 
po naštartovaní kotla, čo využijete naprí-
klad pri návrate z dovolenky. Do 10 minút 
kondenzačná centrála Wolf CGW dodá až 
150 litrov vody s teplotou 45 °C, čo stačí 
na napustenie plnej vane.
 
Pomáha aj slnko
Pokiaľ vám to finančné prostriedky do-
volia, doplňte váš systém vykurovania 
o solárne kolektory s ohrievačom vody. 
Energia zo slnka je zadarmo a dokáže 
vám ušetriť až 75 % nákladov na prípra-
vu teplej vody. Celkovo môžete usporiť na 
vykurovaní počas roka až 20 %. Značka 
Wolf má dlhoročnú tradíciu v oblasti so-
lárnych systémov. Ponúka vám napríklad 
solárnu zostavu na ohrev pitnej vody, 
ktorá pozostáva zo solárnych kolektorov  
CFK-1, solárneho zásobníkového ohrieva-
ča vody SEM-2 a regulácie BM. Táto zosta-
va je ideálna na zabezpečenie potrieb tep-
lej vody pre bežnú domácnosť (4 - 5 ľudí). 
Jej výhodou je výborná cena pri zabezpe-
čení vysokej kvality a životnosti.

Majte to pod kontrolou
Jedna z najvýznamnejších predností kon-
denzačných kotlov Wolf spočíva v uni-
verzálnom ovládacom module BM, ktorý 
spoľahlivo rieši vaše potreby na teplo 
a teplú vodu. Ovládací modul BM sa vyu-
žíva nielen na riadenie kotla, ale aj solár-
neho systému (s doplnkovým solárnym 
modulom), či napríklad aj tepelného čer-
padla Wolf. Používateľ tak získava jeden 
univerzálny a komplexný regulátor, ktorý 
plynule mení výkon vykurovania v závis-
losti od vonkajšej teploty.

Šetrite všade
Plynový kondenzačný kotol najlepšie pra-
cuje, pokiaľ ohrieva vykurovaciu vodu na 
nižšiu teplotu. Preto je ideálne prepojiť ho 
s podlahovým vykurovaním, ktoré pracu-
je s teplotou vody do 50°C. Kombináciou 
kondenzačného kotla a podlahového vy-
kurovania dosahujete maximálne úspor-
nú prevádzku. Podlahové vykurovanie 
nevíri prach a je najprirodzenejším typom 
vykurovania. Teplo pociťujete od nôh, čo 
je nielen príjemné, ale aj zdravé. Momen-
tálne sú špičkou v podlahovom vykurova-
ní systémy gabotherm®, ktoré obsahujú 
polybuténovú rúrku, jeden z najdokona-
lejších materiálov pre podlahové vyku-
rovanie vôbec. V systémoch gabotherm® 
sa používa rúrka gabotherm® hetta, ktorá 
je synonymom spoľahlivosti. Polybutén 
značky gabotherm® sa používa v Nemec-
ku viac ako 50 rokov v desiatkach tisícov 
stavieb. 

Rozhodnutie pre správny systém vykuro-
vania ovplyvňuje vašu spokojnosť a ná-
klady na desiatky rokov. Ak si vyberiete 
systém značky Wolf, získavate maximál-
ne komfortné, spoľahlivé a úsporné rieše-
nie vašich potrieb pri vykurovaní a ohre-
ve vody.

Reko z materiálov KKH

Foto: KKH

Ukážka inštalácie solárneho 
kolektoru Wolf TopSon f3-Q na 

rovnú strechu

Ukážka podlahového vykurovania 
1-2-3 s polybuténovou rúrkou 
gabotherm® hetta
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Tento plynový kondenzačný kotol 
dodá do rodinného domu dokona-
lý tepelný komfort. Okrem toho 

kondenzačná technika usporí až 15 % 
nákladov na energie v porovnaní s kon-
venčnými vykurovacími zariadeniami, 
a to aj vďaka tomu, že horák vždy aktu-
álne prispôsobí svoj výkon v rozsahu od 
18 do 100 % podľa aktuálnej potreby.  Ak 
je potrebné iba malé množstvo tepla, au-
tomaticky zníži výkon a tým aj spotrebu 
energie.

Šetrí energiu a čas
Šetrí nielen energiu, ale aj čas – pri inšta-
lácii, servise a čistení! Logano plus GB212 
je skromný nielen pokiaľ ide o náklady na 
vykurovanie, ale aj svojimi rozmermi. Aj  
v prípade vyhotovení s najväčšími výkon-
mi je stále maximálne kompaktný a po-
skytuje úplne nové možnosti inštalácie, 
ktoré sú umocnené aj novým umiestne-
ním prípojok na zadnej strane, čo zna-
mená jednoduchú inštaláciu pri výmene 
starých atmosférických plynových vyku-
rovacích kotlov.

Výhody
Je ekologický, s hospodárnou prevádz-
kou a vďaka účinnej kondenzačnej tech-
nike má normovaný stupeň využitia až  
110 %. Má optimálne využtie energie  
a menej štartov horáka vďaka modulačné-
mu spaľovaniu - výkonový rozsah od 18 do  
100 %. Spája všetky výhody kondenzačnej 
techniky a stacionárneho vyhotovenia. 
Taktiež bezproblémové hydraulické za-

členenie je bez potreby výhybky a z tohto 
dôvodu je ideálny pri modernizácii sta-
rých atmosférických kotlov. Hladká plo-
cha výmenníka tepla a spaľovacia komora  
s možnosťou vizuálnej kontroly umož-
ňuje jednoduchú revíziu a kontrolu. Pre 
veľký objem vody a nízky odpor na stra-
ne vody je jednoduché začleniť prístroj 
do vykurovacieho systému. Výhody kotla 

Kotol 
najnovšej generácie
PLyNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL NAJNOVšEJ GENERáCIE ZO SéRIE LOGANO PLUS GB212 ZNAČKy 
BUDERUS JE IDEáLNy AKO NáHRADA ZA STARÝ STACIONáRNy VyKUROVACí KOTOL. KOMPAKT-
Ná KONšTRUKCIA POSKyTUJE PRI INšTALáCII ABSOLúTNU fLEXIBILITU, UMOžňUJE JEDNODUCHé 
PRIPOJENIE A VĎAKA SVOJEJ úČINNOSTI A HOSPODáRNOSTI Má ZA NáSLEDOK úSPORU ENERGIE 
A NáKLADOV ZA VyKUROVANIE.

Logano plus GB212 sú aj  jeho kompakt-
né rozmery a nízka hmotnosť uľahčujúca 
prepravu a inštaláciu.

Reko z materiálov Buderus

Foto: Buderus
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Šetrenie energiami je jednou z ciest, 
ako hospodárne nakladať s primár-
nymi zdrojmi a zároveň chrániť ži-

votné prostredie. Moderné vykurovanie 
počíta s nižšími nákladmi za energie a je 
zároveň ekologické. Aby však dobre fungo-
valo, je potrebné využiť správne produkty 
tepelnej techniky vo vykurovacej sústave 
vhodné pre vašu domácnosť.

Špičková technika 
Značka Brötje patrí medzi vedúce značky 
v odbore tepelnej techniky na európskom 
trhu. S úspornými kondenzačnými plyno-
vými kotlami vám ponúka špičkovú tech-
niku, ktorá je ideálna pre byty, rodinné 
domy, ale aj pre objekty priemyselnej ale-
bo občianskej vybavenosti. Kondenzačné 
kotly Brötje predstavujú najdokonalejšie 
vykurovanie pre takmer každý prípad  

Precíznosť 
       a kvalita

HľADáTE MODERNú, SPOľAHLIVú A úSPORNú TEPELNú TECHNIKU  ? POHODA PROSTREDIA JE 
VEľMI DôLEžITOU SúČASťOU žIVOTA KAžDéHO ČLOVEKA. KONDENZAČNé KOTLy BRöTJE S MO-
DERNOU TECHNOLóGIOU A TECHNIKOU VáM PRINášAJú DOKONALé TEPLO DOMOVA. Sú šETR-
Né K žIVOTNéMU PROSTREDIU, MAJú NAJVyšší KOMfORT TEPLEJ VODy A NíZKE PREVáDZKOVé 
NáKLADy. 
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použitia. Sú bezpečné a spoľahlivé, ne-
nápadné a pohodlné. A to všetko pri 
vynikajúcom pomere ceny, kvality a vý-
konu. Výrobky sú testované podľa prís-
nej podnikovej normy v náročných  pod-
mienkach, kde je pri ich vývoji kladený 
dôraz na najvyššiu kvalitu jednotlivých 
komponentov. Dôkazom vysokej kvality  
je trojnásobné ocenenie nemeckej nadá-
cie testovania výrobkov „SEHR GUT“. 
Veľkú úlohu pripisuje výrobca Brötje 
šetreniu a ochrane životného prostedia. 

Preto kotly spĺňajú všetky emisné požia-
davky a hlboko presahujú limity známky 
„Modrý anjel“, ktorej sú tiež držiteľom. 

Efektívnosť a prispôsobivosť
Veľký výkonový rozsah a plynule nastavi-
teľný výkon horáku v rozmezí 22 – 100 % 
umožňuje kopírovanie tepelných požia-
daviek objektov v závislosti na vonkajšej 
teplote. Maximálne využitie v modelových 
radách „EcoTherm Kompakt“ a „Ecotherm 
Plus“ prekvapuje svojimi normovanými 
stupňami využitia až 109 %. Prispôsobi-
vosť vykurovaciemu systému zabezpečuje 
nainštalované elektronicky riadené čer-
padlo s možnosťou voliteľného rozsahu 
výkonu v závislosti na potrebe vykurova-
cieho systému.

Komfortná a úsporná regulácia
Aby bola pohoda prostredia dokonalá, je 
potrebné využiť tú správnu reguláciu pre 
váš kotol. Regulátor je rozhraním medzi 
človekom a kotlom. Stará sa o ideálnu te-
pelnú pohodu a splnenie každej individuál-
nej požiadavky. Všetky funkcie kotlov Bröt-
je je možné diagnostikovať a monitorovať 
pomocou ekvitermickej regulácie Siemens 

ISR-Plus, ktorá je v rámci systému Multi-
level spoločná vo všetkých modeloch. Na-
stavenie, obsluha a ovládanie pri uvedení 
do prevádzky a údržbe sa vykonáva vždy 
pomocou rovnakej základnej schémy pod-
ľa hesla: „Raz sa naučiť - všetko pochopiť 
- všetko vedieť!“ Všetky potrebné informá-
cie sú zobrazované na prehľadnom pod-
svietenom grafickom displeji.

Záver
Nie je rozhodujúce, či plánujete novú vý-
stavbu, rekonštrukciu či modernizáciu, ale 
vždy je podstatné to, že tepelnú pohodu 
a komfort teplej vody môžete získať mo-
dernejšie, úspornejšie a zároveň ekologic-
kejšie, čo sa vám s kotlami Brötje určite 
podarí.

GIENGER spol. s r.o. Logistické centrum                                                     

Rastislavova 4, 951 41 Nitra – Lužianky 

tel.: 037/7411 303-4

fax: 037/7411 305

e-mail: gienger.ni@gienger.sk

Obchodno-technický zástupca pre SR

Vladimír Sekereš

tel.: 00421 911 019 303

e-mail: vsekeres@gienger.sk

www.gienger.sk, www.brotje.sk



28

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

a keď je nastavená v týždennom progra-
me.

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

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

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

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

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

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

Bratislava: 0948 520 173 

Záhorie: 0948 393 521 

Západoslovenský kraj: 0948 521 397 

Stredoslovenský kraj: 0948 521 395

Východoslovenský kraj: 0948 521 394

Viac na www.RaychemPodlahoveKurenie.sk

Inteligentné 
podlahové vykurovanie

Nehrozí nebezpečenstvo zaplnenie 

odkvapov ľadom a vznik cencúľov

Netreba utierať dlažbu po kúpaní, 

vyschne sama

Systém udržuje voľné cesty pre 

roztápajúci sa sneh a ľad 

PodlahoVé KáBloVé VyKuRoVanie Raychem šíRi tePlo od 
podlahy. preto môžeme mať v izbe o cca 2 - 3º c nižšiu 
teplotu pri zachovaní príjemného komfortu. táto niž-
šia teplota nám prinesie o cca. 15 % nižšie prevádzkové 
náKlady V PoRoVnaní S inými VyKuRoVacími SyStémami.
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Ploché i vákuové kolektory IMMERGAS 
získali prestížny certifikát Solar Key-
mark, ktorý potvrdzuje, že ročný ener-
getický zisk týchto kolektorov je viac ako  
525 kWH/m2. Zostavy solárnych systé-
mov spĺňajú všetky komfortné požia-
davky na prípravu teplej úžitkovej vody, 
vykurovania alebo ohrevu bazéna. Pre 
potreby trhu boli zostavené 4 základné 

zostavy, ktoré uspokojujú potreby a ná-
roky užívateľov na vysokej úrovni. Ob-
sahujú dôležité jednotky a súčasti, ako 
solárny kolektor, hydraulickú jednotku, 
reguláciu, armatúry, plniacu kvapalinu  
a iné. Zostavené solárne zostavy je nutné 
doplniť dvojšpirálovým zásobníkom TÚV 
a termostatickým solárnym ventilom. 
Môžeme tým dosiahnuť podporu ohrevu 
teplej úžitkovej vody v zásobníku, alebo 
podporu ohrevu TÚV k prietokovým kot-
lom, alebo podporu ohrevu TÚV a kúre-
nia pomocou špeciálneho zásobníka na 
objednávku. Samozrejme, je možné zo sú-
častí zostaviť i ľubovoľne odlišnú zostavu.

Konzultačná činnosť a servis
Kvalitný záručný a pozáručný servis je ga-
ranciou bezpečnosti, dôvery a spokojnos-
ti zákazníkov značky IMMERGAS, ktorá 
sa snaží zabezpečovať vysokú technickú 
úroveň, kvalitu a dlhú životnosť produk-
tov. V prípade technických otázok je mož-
né sa obrátiť na skúsených odborníkov. 
Servis je realizovaný prostredníctvom 
profesionálne vyškolenej servisnej siete, 

ktorej úlohou je poskytnúť kvalifikovanú 
podporu v oblasti popredajných servis-
ných aktivít.

Alternatívne zdroje energie
CENy ENERGIí POCHáDZAJúCICH Z „TRADIČNÝCH“ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V POSLEDNEJ 
DOBE U NáS NEUSTáLE RASTú, ČO SA VÝRAZNE ODRážA NA PREVáDZKOVÝCH NáKLADOCH 
VšETKÝCH DOMáCNOSTí. 
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Jedným z takýchto ekologických spô-
sobov získavania energie sú solárne 
kolektory, ktoré vyrábajú energiu 

s využitím priameho slnečného žiarenia. 
Množstvo tepelnej energie získanej zo so-
lárnych kolektorov závisí od druhu použi-
tého kolektora a vonkajších klimatických 
podmienok, v ktorých solárny kolektor 
pracuje. Značka IMMERGAS ponúka 
ploché kolektory (SU), vákuové kolekto-
ry (CPC), i kompletné zostavy solárnych 
systémov, ktoré poskytujú maximálnu 
úsporu, pohodlie a vedomie aktívneho 
prístupu k ochrane životného prostredia.

Ploché kolektory (SU) sú vyrobené zo špe-
ciálneho solárneho skla, odolného voči 
nepriaznivým poveternostným podmien-
kam, s účinnosťou pohlcovania slnečných 
lúčov 95 % a emisným faktorom nepresa-
hujúcim 5 %. 

Vákuové kolektory (CPC) majú, vďaka 
dvojitej vákuovej trubici, vynikajúcu izo-
láciu voči chladným poveternostným 
podmienkam a použité kvalitné kompo-
nenty - inovatívne prevedenie, ktoré mi-
nimalizujú tepelné straty. V porovnaní 
s plochými solárnymi kolektormi sú účin-
nejšie i v zimných mesiacoch. 

Reko z materiálov IMMERGAS

Foto: IMMERGAS



Čítajte nás 
aj v elektronickej podobe na:

www.domabyvanie.eu



Komínový systém je certifi kovaný podľa európskej legislatívy a celý výrobný proces prebieha 
niekoľkými úrovňami kontroly. Každý polrok kontrolu vykonáva štátna skúšobňa. Vo všeobec-
nosti dáva spoločnosť na všetky svoje výrobky 10 - ročnú záruku. 
Firma Qatro s.r.o. obohacuje svoj široký sortiment betonárskych výrobkov o prvky, z ktorých 
je možné zložiť komínové systémy pre rôzne druhy palív, ako aj pre rôzne druhy spotrebičov – 
kotlov. Komíny dodávané spoločnosťou Qatro je v zásade možné rozdeliť na dva typy – komín 
so šamotovou vložkou a komín s vložkou z nehrdzavejúcej ocele. Firmy ktoré predávajú naše 
komíny, môžete nájsť na našej internetovej stránke  www.qatro.sk.

POUŽITIE
Komín so šamotovou vložkou sa používa pri pevných, tekutých a plynných palivách. Je odolný 
voči vyhoreniu sadzí a je určený pre teplotu spalín do 600 °C. Komín sa skladá z betónových 
komínových tvárnic, jedno alebo dvojprieduchových, ktoré tvoria jeho vonkajší plášť. Vnútor-
ný plášť tvoria šamotové vložky s tvarovkami na pripojenie spotrebiča – kotla, s tvarovkami 
na komínové dvierka a priebežnými tvarovkami. Priestor medzi vonkajším  plášťom a šamo-
tovými vložka mi je vyplnený hydrofobizovaným  perlitom, alebo tvrdenou minerálnou vlnou, 
ktorý zabezpečuje tepelnú izoláciu komína a prevetrávanie. Súčasne umožňuje dilatáciu ša-
motových vložiek. 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrchovú úpravu komína nad strechou je  možné riešiť buď omietkou, alebo keramickým 
obkladom a pod. Komín je možné tiež obmurovať lícovými tehlami formátu 25 × 12 × 6,5 
cm. V takom prípade je potrebné pod úrovňou strechy do komínového telesa zabudovať kra-
korcovú dosku, ktorá nesie obmurovku. Ukončenie komína tvorí betónová krycia doska, ktorú 
kotvíme do komínových tvárnic betonárskou výstužou. Proti zatekaniu dažďovej vody do me-
dzipriestoru vyplneného perlitom použijeme krycí kónus z nehrdzavejúcej ocele.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
Komín s vložkou z nehrdzavejúcej ocele je určený hlavne pre kondenzačné kotly, ktoré sa vy-
značujú tým, že produkujú značné množstvo kondenzu. Ak by boli v tomto prípade použité 
šamotové tvarovky, boli by trvalo navlhnuté. Tento komín je konštrukčne riešený tak isto ako 

komín so šamotovými vložkami, avšak s rozdielom, že medzipriestor medzi vonkajším pláš-
ťom a nerezovými rúrami nie je vyplnený tepelnou izoláciou, ale slúži na nasávanie spaľova-
cieho vzduchu. Ukončenie komína je obdobné ako pri použití šamotových vložiek. 

MONTÁŽ
Montáž komínového systému je  jednoduchá a  bez problémov ju  zvládne priemerne zručný 
remeselník. Je potrebné dôsledne dodržať montážne pokyny, ktoré sú dodávané s komínovým 
systémom. Aj napriek tomu odporúčame montáž zveriť do rúk odbornej fi rmy, ktorý za mon-
táž prevezme záruku.

BEZPEČNOSŤ
Komínové systémy QATRO sú odolné proti viacnásobnému vyhoreniu sadzí. Bez porúch vydrží 
teplotu 1000 °C po dobu 30 minút. Spĺňa všetky požadované parametre podľa noriem EÚ.

VÝHODY
Zložené komíny môžu byť riešené ako jedno- alebo dvojprieduchové, čo je veľká výhoda pri 
výstavbe rodinného domu. Majiteľ má  tak možnosť odvádzať jedným prieduchom spaliny 
z kozuba či kachľovej pece a druhým prieduchom z kotla ústredného kúrenia. Pri správnom 
postupe montáže a dodržaní montážnych návodov je životnosť komína minimálne 50 rokov. 
Neposlednou výhodou je cena komína vyrobeného na Slovenskom trhu. 

ZLOŽENÉ  KOMÍNY  FIRMY QATRO s.r.o.
SPOĽAHLIVOSŤ A  KVALITA

Už viac ako 22 tisíc spokojných zákazníkov má postavený komín od fi rmy QATRO s. r. o. Spišská Nová Ves, na Slovensku, Česku a v Maďarsku. Toľko komínov o priemernej výške 7 m bolo preda-
ných za posledných 7 rokov, pričom za posledné dva roky to bolo viac ako 12 tisíc komínov. Aj to svedčí o mimoriadnom náraste o počte predaných komínov a dúfame, že aj obľúbenosti  medzi 
stavebníkmi. Týmto počtom sa náš komínový systém zaradil medzi najpredávanejšie na Slovensku. Z toho počtu bolo iba zanedbateľných 7 reklamácií zväčša zavinených chybou pri výstavbe 
komína. Našou prvoradou snahou je maximálna kvalita a spokojnosť u zákazníkov. A o cenovej výhodnosti nech sa presvedčí každý kto má záujem o náš komínový systém. Tento rok,  pre veľký 
záujem sme zaradili do predaja nový certifi kovaný  komínový systém pod označením  QATRO Plus. Ide o komínový systém so zadným odvetraním a minerálnou izoláciou. 
Aj napriek vyššej nákupnej cene za minerálnu izoláciu, sa budeme snažiť prispôsobiť ceny za tento komínový systém tak, aby bol dostupný pre každého.



VIGASVIGAS a

www.vimar.sk
www.vigas.eu

od 16 kW
do 100 kW

ekologické spaľovanie dreva
vysoká účinnosť
nízke emisie CO, NOx, prach
nízka spotreba paliva
najmodernejšia regulácia
jednoduchá obsluha

DREVO
KOTLYSPLYNUJÚCE 

Lambda Control

Kamenné obklady, 
kamenné ploty,
a lícová tehla

HAKLíK LáMANý PáSIK

EKOPLOT

KRIVáŇ

KLINKER

kontakty:
fax: 042 462 41 59, 
mobil: 0907 792 976,
            0905 407 811
Farská ul. 1708
018 61 BELUŠA
www.pieskovec.sk
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Zaujímavé riešenie vykurovania 
ponúkajú práve mastencové pece. 
Mastencové pece sú unikátne nie-

len vďaka vlastnostiam mastenca, z kto-
rého sú postavené, ale aj vďaka dizajnu. 
Či hľadáte pec do rohu miestnosti, prí-
padne voľne stojacu v priestranstve, alebo 
s ohniskom do dvoch strán, všetky vaše 
predstavy sú splniteľné. V nasledujúcich 
riadkoch je pár argumentov, že práve 
mastencové pece TULIKIVI spĺňajú vy-

PRI ROZHODOVANí AKO VyKUROVAť Váš DOM ALEBO CHATU 
JE VEľMI DôLEžITé, AKé VLASTNOSTI Má KRB ALEBO PEC, PRE 
KTORú SA ROZHODNETE. SPRáVNE ROZHODNUTIE MôžE VÝ-
RAZNE OVPLyVNIť TEPELNú POHODU VO VAšOM DOME, VAšE 
ZDRAVIE A úSPORU fINANCIí NA VyKUROVANí. 

soké požiadavky na vykurovanie a sú tým 
pravým zdrojom tepla pre váš dom. 

Mastenec
Je prírodne ťažený minerál. Každý ka-
meň má jedinečnú štruktúru a vzhľad. 
Mastenec je ľahko opracovateľný do rôz-
nych tvarov. Je vysoko tepelne vodivý. 
Jeho tepelná vodivosť je 4,6 W/mK, čo 
v praxi znamená, že sa ohreje 6-krát rých-
lejšie ako šamot. Má 3,5-násobne vyššiu 

Mastencové pece – 

zdravé teplo

...vykurovAnie pomocou 
sálAvého teplA je 
vhodné pre ľudí 
s čAstými ochoreniAmi 
horných dýchAcích 
ciest, reumAtickými 
A AstmAtickými 
problémAmi...
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schopnosť akumulovať teplo ako šamot. 
Pec postavená z mastenca má vynikajú-
ce akumulačné vlastnosti a po rýchlom 
vyhriatí vyžaruje zdravé sálavé teplo až  
24 hodín. Navyše je teplotne stály do 
1530 °C, takže pec postavená z mastenca 
sa nikdy vplyvom tepla nerozpadne a ne-
popraská a vy nemusíte po niekoľkých 
rokoch obnovovať výmurovku ohniska, 
prípadne prerábať celé dielo.

Sálavé teplo
Pri sálavom teple dochádza k rovnomer-
nému ohrevu predmetov, povrchov a osôb 
v miestnosti. Vzduch je ohrievaný len se-
kundárne od týchto predmetov. Teplo 
sa šíri rovnomerne všetkými smermi od 
zdroja, preto je rovnomerne rozložené po 
celej miestnosti. Sálavé teplo má taktiež 
zásadný vplyv na tepelnú pohodu, aj pri 
nižšej teplote vzduchu sa cítime príjem-
nejšie. Povrch pecí je zohriaty na nízku 
teplotu (do 80 °C), preto je prúdenie tepla 

v miestnosti minimálne. Vykurovanie po-
mocou sálavého tepla je vhodné pre ľudí 
s častými ochoreniami horných dýcha-
cích ciest, reumatickými a astmatickými 
problémami, keďže nevíria prach, nevysu-
šujú vzduch a rovnomerne vyžarujú tep-
lo po celej miestnosti. Mastencové pece  
TULIKIVI sú tým pravým zdrojom sála-
vého tepla. Nemajú zabudovanú kovovú 
vložku, ktorá by zabezpečovala prenos 
tepla prúdením a zabraňovala ionizácii 
vzduchu. Mastencové pece produkujú 
zdraviu prospešné záporné ióny, ktoré 
zlepšujú psychický stav a kladne vplývajú 
na okysličovanie krvi a duševnú pohodu 
človeka. Sálavým kúrením sa znižujú te-
pelné straty budovy, ktoré sú dané roz-
dielom medzi vnútornou a vonkajšou  
teplotou.

Akumulačná schopnosť
Vďaka mastencu a unikátnej konštruk-
cii dosahujú pece TULIKIVI účinnosť 

na úrovni 85 ‒ 90 %. Mastencovú pec  
dokážete počas 2 – 3 hodinového kúre-
nia nahriať a následne pec vyžaruje do 
priestoru teplo viac ako 24 hodín.

Spotreba dreva
Vďaka dokonalému spaľovaniu je spo- 
treba dreva v mastencových peciach mi-
nimálna. Na nahriatie 100 kg pece je po-
trebný 1 kg dreva, čiže mastencovú pec 
vážiacu 1500 kg vykúrite s 15 kg dreva, 
čo je za 100 vykurovacích dní spotreba 
cca 2,5 m3 dreva. 

Tradícia
Mastencové pece TULIKIVI sú na trhu už 
vyše 80 rokov. Na celom svete je postave-
ných viac ako 280 tisíc týchto pecí. Dizajn 
a konštrukcia pecí sa opiera o dlhodobú 
tradíciu a skúsenosti, pričom sú neustá-
le sledované nové trendy a vývoj nových 
pecí je tomu prispôsobovaný. Už dnes je 
možné do TULIKIVI pecí zabudovať tep-
lovodný výmenník, prípadne rošt na spa-
ľovanie peliet, čím sa zvyšuje ich využitie 
a komfort používania. Pri výbere masten-
covej pece si nechajte poradiť od odbor-
níkov, ktorí vám určite odporučia najvý-
hodnejšiu variantu mastencovej pece pre 
váš dom. Viac informácii získate aj na  
www.mastencovepece.sk.

Reko v spolupráci zo značkou TULIKIVI 

Foto: TULIKIVI



HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., 
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krbové kachle (+) krbové kachle s výmenníkom (+) krbové vložky (+) krbové vložky s výmenníkom  (+) krbové stavebnice 

DESIGN (+) INOVÁCIA (+) KVALITA

KACHĽOVÁ PEC TRINO S VÝMENNÍKOM

  73 % tepla odovzdáva do vody vykurovacej sústavy
  unikátny systém čistenia výmenníka
  výkon 3,3 – 10,4 kW
  terciálne spaľovanie
  palivo /drevo, drevené a uhoľné brikety/
  zapojenie horného alebo zadného vývodu dymovodu
  atraktívny dizajn

Popredný český výrobca kachľových pecí prináša na trh nový 
model - kachľovú pec Trino s výmenníkom, ktorá je vybavená 
nadčasovou spaľovacou komorou. Pri kachľových peciach často 
narazíte na problém, že kachle nie sú schopné odovzdať poža-
dovaný výkon do vykurovacej sústavy. Naopak miestnosť, kde 
sú kachle umiestnené je predimenzovaná. Kachľová pec Trino  
s výmenníkom je konštruovaná tak, aby takmer 75% tepla, čo 
pri celkovom výkone kachlí 10,4 kW predstavuje 7,7 kW, bolo 
odovzdané teplovodnej vykurovacej sústave. 

Kvalitné spaľovanie a dosiahnutie skvelých emisných hodnôt 
či účinnosti (až 85%) je dosiahnuté tiež pomocou terciálneho 
spaľovania. Do spaľovacej komory je privádzaný predhriaty 
vzduch, ktorý  reaguje s energetickým plynom, ktorý sa uvoľ-
ňuje pri samotnom spaľovaní. Týmto je zaistené oveľa lepšie 
využitie energie, ktorá by za normálnych okolností unikala 
komínom. Najpodstatnejším faktorom je však veľa ušetrených 
peňazí!

Čistenie výmenníka je jednoduché a rýchle. Pomocou uni-
kátneho systému, kedy sa po odňatí vrchnej časti namontuje 
čistiace tiahlo do bočnej časti a ťahom za pomoci špeciálne na-
vrhnutej stieracej dosky sa odstraňujú usadeniny z trubkovnice. 
Tie padajú do uzavretého priestoru spaľovacej komory a teda 
nedochádza k znečisteniu okolia kachlí. 

Pri nočnej prevádzke je vhodné použitie uhoľných brikiet.  
Jednoducho priložíte, zredukujete prívod vzduchu a môžete 
efektívne spaľovať s 85% účinnosťou! Niekoľko hodín potom 
nemusíte prikladať.

Trino s výmenníkom je dostupné v rôznych farebných preve-
deniach a každý si určite vyberie to pravé!

INOVATIVNÍ KAMNA A SPORÁKY JIŽ OD ROKU 1854



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
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PALETA

GROHE RAIN O2.  GROHE DreamSpray® 
technológia rozvádza vodu do každej trysky, 
čo zaistí maximálny pôžitok počas sprchovania.  
Technológia GROHE TurboStat® umožňuje 
užiť si luxusné sprchovanie s vedomím, že voda 
zostane na vopred zvolenej teplote, aj keď 
sa zmení tlak vody. Dostupná je u predajcov  
Grohe, ktorých nájdete na uvedenej stránke.

www.grohe.sk

ASKO nábytok prináša nový 
koncept

Sieť predajní ASKO nábytok sa mení už aj na 
Slovensku. Znovuotvorené predajne prinášajú 
kompletnú výmenu sortimentu aj rozmiestne-
nia nábytku. „Zväčšujeme a rozširujeme po-
nuku módnych aj klasických sedacích súprav, 
spální, obývacích izieb. Najnovšie sme zariadili 
aj detské izby pre malých, ale aj väčších školá-
kov. Oddelenie bytových doplnkov sa rozrastá 
o nové trendy pre všetkých,“ približuje novinky 
regionálny riaditeľ Rastislav Kukla. Predajne 
ASKO nábytok sa výrazne modernizujú a po- 
núkajú širší a kvalitnejší sortiment, než na aký 
boli zákazníci zvyknutí. „Ide o radikálnu zmenu, 
keď po prestavbe ostáva zachovaný iba názov 
predajne a jej umiestnenie,“ dopĺňa Kukla. Pre-
stavby prichádzajú v súvislosti so zmenou maji-
teľov siete. Od polovice roka 2011 spoločnosť 
ASKO nábytok získala nemecká podniková 

úplne nové kuchynské štúdio s 3D plánovaním. 
Zákazníkom poradcovia vypracujú kompletnú 
vizualizáciu projektu, čo im umožní virtuálne 
nahliadnuť do vysnenej kuchyne ešte pred sa-
motnou inštaláciou.

www.asko.sk

Ideálna voľba pre moderné 
kúpeľne
 
So svojím ostrým, valcovým profilom a cha-
rakteristickými skosenými detailami, je nový 
sprchový systém Tempesta Cosmopoli-
tan ideálnou voľbou pre moderné kúpeľne. 
Ako všetky sprchové systémy GROHE má 
jednoduchú inštaláciu a skvelú technológiu. 
Sprchovú hlavicu, ktorá má 160 mm, je mož-
né ľahko vyklopiť do rôznych uhlov. Ručná 
sprcha má dva prúdy, vrátane nového prúdu 

Prestížna „rodina“ Kludi Balance 
sa rozrástla 

Séria prestížnych kúpeľňových batérií Kludi 
Balance, vyznamenaná ocenením Plus X 
Award 2011 a renomovanou cenou iF De-
sign Award 2012, ktorá profesionálne zlo-
ženú porotu oboch súťaží zaujala rovnováhou 
medzi prirodzeným pôvabom a funkčnými prv-
kami unikátnej jednopákovej batérie, má nové 
prírastky do rodiny. Výrobca Kludi ju najnovšie 
rozšíril o ďalšie výrazné modely a aj pri nich 
vsadil na ľahkosť, vysokú funkčnosť, vizuálnu 
rafinovanosť a výborný pocit na dotyk. Rovné 
plochy a jasné tvary dopĺňajú nadčasový dizajn 
batérií Kludi Balance, vhodný pre náročné ná-
vrhy kúpeľní. Zvláštnym a zároveň nápadným 
znakom je úprava páky. Vyzerá totiž, akoby sa 
vznášala nad telom batérie. Aj pri novinkách 
v tomto produktovom rade KlUDI dôsledne 
pokračuje v dizajne jasných línií a mäkkých tva-
rov. Všimnete si ich na jednopákovej umývadlo-
vej podomietkovej batérii pre montáž na stenu 
s vyložením 180 mm alebo 220 mm, ale aj na 
sprchovej batérii s termostatickou reguláciou 
teploty. 

Tretím novým prírastkom do tejto slávnej „ro-
diny“ je vaňová napúšťacia a sprchová batéria 
s veľkými a rovnými plochami.

www.kludi.sk

skupina Porta. Zmenami podľa majiteľov prej-
de postupne všetkých 7 predajní na Slovensku. 
„Je to súčasťou novej firemnej politiky ponúkať 
zákazníkom prehľadnejšie obchodné priestory 
a atraktívnejší sortiment,“ hovorí Kukla. Podob-
nou zmenou podľa jeho slov už prešli predajne 
v susednej Českej republike, kde zákazníci zme-
ny pozitívne privítali a nový koncept zaujal.

Všetky predajne sa pritom prestavujú počas 
bežnej prevádzky postupne. Všetky zmeny 
ASKO nábytok implementuje po dôkladom 
prieskume potrieb zákazníkov. „Z tých viditeľ-
ných zmien ASKO nábytok upravuje archi-
tektúru a prináša nové, zaujímavé kolekcie. Zo 
zmien na “pozadí” by som spomenul skrátenie 
dodacích termínov a znásobenie skladových zá-
sob,“ vysvetľuje Rastislav Kukla. Zásadne sa tiež 
mení ponuka plánovaných kuchýň od poraden-
stva až po širokú škálu ponúkaného sortimentu.  
V rámci prestavby ASKO nábytok vzniká aj 
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BAUMIT Fasáda roka 2012

Spoločnosť Baumit vyhlasuje v poradí už 7. 
ročník súťaže BAUMIT Fasáda roka 2012. 
Cieľom tejto prestížnej súťaže je trvalé presa- 
dzovanie a podpora kvality fasád novostavieb, 
rekonštruovaných a sanovaných budov na 
Slovensku a zároveň ocenenie tých najlepších 
riešení. Spoločnosť Baumit organizuje súťaž  
v spolupráci so Slovenskou komorou architek-
tov, Slovenskou komorou stavebných inžinierov  
a vydavateľstvom odbornej literatúry Jaga. Sú-
ťaž sa nebude týkať iba povrchu, ale jej výsledky 
priblížia odbornej verejnosti invenčné riešenia 
architektonických návrhov i kvalitu remeselné-
ho spracovania konštrukčného detailu. 

Doterajšie prezentácie víťazných diel a ich au-
torov na slávnostných galavečeroch sa stali 
zaujímavou propagáciou najlepších diel a ich 
tvorcov, ale slúžia verejnosti aj ako cenná inšpi-
rácia do budúcnosti.

Spoluvyhlasovateľom tejto kategórie, ktorá 
mala v minulom ročníku súťaže premiéru, je 
Združenie pre zatepľovanie budov. Okrem 
týchto kategórií vyhlasovateľ udeľuje aj Cenu 
riaditeľa spoločnosti Baumit, ktorú získava jed-
na zo všetkých prihlásených budov.

Prihlasovateľom diela môže byť jednotlivec (ar-
chitekt, projektant, investor i realizátor) alebo 
organizácia, ktorá sa zásadným podielom za- 
slúžila o návrh či realizáciu prihláseného staveb-
ného diela – projektová alebo architektonická 
kancelária, investorská organizácia, stavebná 
firma. Posledný termín odovzdania súťažných 
návrhov je 31. január 2013. Bližšie informácie 
o súťaži získate na uvedených adresách.

www.fasadaroka.sk 
www.baumit.sk

Značky svetových mien

byDARA sa presťahovala do nových priesto-
rov v Prahe 1, Politických vězňů 5, kde koncom 
septembra otvorí nový showroom a spolu  
s ním, predstaví ponuku nových značiek sve-
tových mien vysokej kvality, o ktoré rozšírila 
svoj   sortiment. Ide o značky Voglauer, Jori, Belt, 
frajumar a Ruf Betten.

Dara Rolins Gallery bude perfektnou kom-
bináciou exkluzívneho dizajnu, optimálneho 
komfortu a vysokej kvality.

www.bydara.cz

Stropy HElUZ MIAKO sa od jari 2012 po no-
vom dodávajú aj s KARI sieťou. Tá je od apríla 
2010 nedeliteľnou súčasťou monolitickej dosky 
nad stropnými vložkami. Spoločná dodávka 
tehlových stropných prvkov zároveň s potreb-
ným množstvom KARI siete ušetrí zákazníkom 
starosti aj náklady. Stropný systém HElUZ  
MIAKO je súčasťou komplexného tehlového 
systému HElUZ. Vyznačuje sa veľkou variabili-
tou použitia a možno ho použiť aj pri členitých 
a nepravidelných pôdorysoch miestností. Po 
doplnení výstuže sa môžu použiť aj ako spo-
jité nosníky alebo na konzoly napr. balkónov  
a schodiskových podest. Okrem kvalitných 
technických vlastností sa tehlové stropy vyzna-
čujú dobrou akumuláciou tepla. Tá zabraňuje 
rýchlym zmenám vnútornej teploty v závislosti 
od zmien vonkajšej teploty, a tak nedochádza  

k rýchlemu ochladeniu miestnosti v zime a jej 
prehrievaniu v lete. Vďaka schopnosti prijímať 
a uvoľňovať vlhkosť vytvára táto stropná kon-
štrukcia v miestnostiach zdravú mikroklímu. Pre 
bytovú a občiansku výstavbu sú tieto keramické 
stropy vhodné tiež z hľadiska požiarnej odol-
nosti a akustických parametrov. Nenáročná 
manipulácia s jednotlivými prvkami umožňuje 
ručnú montáž bez použitia techniky. Stropy  
HElUZ MIAKO je tak možné ukladať na ľu-
bovoľné stenové systémy s dostatočnou nos-
nosťou a dajú sa použiť aj pre stavby, kde je 
obmedzený prístup techniky. Využitie nájdu 
v novostavbách aj pri rekonštrukciách. Stro-
py sa skladajú z keramobetónových nosníkov  
a keramických vložiek. Ich súčasťou sú aj kera-
mické vencovky HElUZ určené na vonkajšie 
omurovanie stropnej konštrukcie. Vyrábajú sa 
v piatich výškach zhodných s hrúbkou stropnej 
konštrukcie a sú určené na vytvorenie tehlo-
vého obvodového plášťa železobetónových 

vencov. Spolu s vloženým tepelným izolantom 
– najčastejšie polystyrénom s hrúbkou min.  
100 mm, ktorý je tiež súčasťou dodávky - za-
bezpečujú požadovanú tepelnú izoláciu strop-
nej konštrukcie. V rámci svojich služieb ponúka 
spoločnosť HElUZ špecifikáciu a výpočet ma-
teriálovej spotreby, spracovanie plánu kladenia 
stropných nosníkov a vložiek, v prípade záujmu 
tiež plánu kladenia a strihačského plánu sietí 
pre optimálne uloženie sietí v ploche stropu, 
ďalej odborné poradenstvo či služby statika.

www.heluz.sk 

Stropy miako po novom aj s kari 
sieťou





Krása a funkčnosť, estetika verzus účelnosť. Na prvý 
pohľad pojmy skoro s opačným významom. A práve 
v nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať, ako 
ich možno zosúladiť a zharmonizovať. Napríklad 
pri výstavbe alebo rekonštrukcii kuchyne, ktorá už 
prestáva byť miestnosťou s uväznenou gazdinkou 
a stáva sa srdcom domácnosti. Takisto dostanete 
množstvo tipov - napríklad ako využiť svetelnosť 
v interiéri a inštalovať svetelné stropy, ako vytvoriť 
domáci pracovný kút a ako z jednej postele spraviť 
dve. 

Tak to je len malá ochutnávka z celej palety. Prijmite 
naše pozvanie a vstúpte...
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Základný prvok 

interiéru 

NA OSVETLENIE INTERIéRU  
V ByTOCH ČI DOMOCH SA VyU-
žíVA PRIRODZENé DENNé SVETLO, 
KTORé JE DOPLNENé UMELÝM 
OSVETLENíM. SVETLO MôžEME 
POVAžOVAť ZA ZáKLADNÝ PR-
VOK INTERIéRU A žIVOTA V ňOM, 
PRETO JE NUTNé SPRáVNE VyVá-
žIť POMER MEDZI DENNÝM  
A UMELÝM OSVETLENíM. 
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Jedno je isté, že bez denného svetla sa 
žiadny obytný priestor nezaobíde, aj 
keď zmeny jeho intenzity v priebehu 

dňa korešpondujú s ľudskými „biologický-
mi hodinami“. Denné svetlo je nevyhnut-
né pre naše zdravie, ale život v interiéri 
je už ťažko predstaviteľný bez umelého 
osvetlenia, preto by obidva zdroje mali 
byť v harmónii.

Denné svetlo
Denné svetlo je pre človeka nenahradi-
teľné a má rovnako fyziologické ako psy-
chologické účinky. Ako významný regu-
lačný faktor pôsobí na tvorbu hormónu 
– melatonínu, ktorý ovplyvňuje pravidel-
né denné rytmy organizmu, ako sú spánok  
a bdenie, kolísanie krvného tlaku a srd-
covej frekvencie, kolísanie hladiny nie-
ktorých hormónov a pod. Ide teda o akési 
“biologické hodiny“, ktoré dokáže rozladiť 

Umelé osvetlenie 
Umelé osvetlenie – čo to vlastne zname-
ná? Je to len lampa visiaca zo stropu alebo 
aj niečo viac? Neprináša nám len úžitok, 
ale aj pocit tepla domova. Už starí Ri-
mania hovorili, že naše obľúbené miesta 
musia mať „genius loci“, tzv. ducha mies-
ta. Miesta, kde sa cítime dobre, ktoré nás 
upokojujú, dobíjajú energiou a navodzujú 
psychickú pohodu. K takýmto priestorom 
neodmysliteľne patria aj naše domác-
nosti, poprípade kancelárie. Ich správ-
nym osvetlením dokážeme niektoré veci 
zdôrazniť a iné potlačiť, oživiť priestor  

nedostatok svetla, čo sa môže prejaviť 
rôznymi ťažkosťami napr. poruchami 
spánku či depresiou. Zdravotné ťažkosti 
a poruchy z nedostatku svetla sa prejavu-
jú sezónne, najmä v zimných mesiacoch. 
Účinok denného svetla na organizmus 
závisí od jeho intenzity, spektrálneho zlo-
ženia, dĺžky pôsobenia. Základným zdro-
jom svetla pre nás je slnko, avšak polovica 
zemského povrchu je stále v tieni, a tak 
treba používať aj svetlo umelé.

...denné svetlo je 
nevyhnutné pre nAše 
zdrAvie, Ale život  
v interiéri je už ťAžko 
predstAviteľný bez 
umelého osvetleniA, 
preto by obidvA zdroje 
mAli byť v hArmónii...
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koľvek tvarom a plochou. Zdroj svetla 
zabezpečujú výkonné LED pásy, ktorých 
svetlo je rozptyľované pomocou špeciál-
neho translucentného materiálu (fólie) 
tak, aby vytvárali rovnomerné rozdele-
nie svetelného toku po celej ploche tvaru. 
LED pásy zároveň šetria elektrickú ener-
giu a vďaka životnosti až 50 000 hodín 
poskytujú bezúdržbovú prevádzku viac 
ako 20 rokov. 

Použitím inteligentného stmievača je 
možné okamžité namiešanie požado-
vanej teploty bielej farby svetla, čo nám 
umožňuje „bio-dynamické“ nastavovanie 
farby svetla podľa počasia alebo navode-
nia potrebnej oddychovej alebo pracov-
nej nálady v danom priestore. Zapojením 
špeciálnych LED svetelných zdrojov vie-
me ľubovoľne meniť farbu stropu a tým 
dotvoriť osvetľovaný priestor.

Rozsiahle svetelné stropy sú ideálne aj do 
priestorov, ktoré si vyžadujú veľa svetla, 
napr. kancelárie alebo prezentačné miest-
nosti. Zaujímavosť – keďže ide o rovno-
merné osvetlenie zo stropu, objekty pod 
ním nevrhajú tieň. Vzniká dojem svetlíka 
alebo miestnosti s otvorenou strechou. 

Svetelné stropy sú ekologický pro-
dukt, ktorý je navrhnutý a vyrobený na 
Slovensku. Autori vyvinuli ľahkú a pevnú 
konštrukciu, ktorá sa montuje bez zby-
točného znečistenia a prachu. K dispozícii 
je viacero rôznych uchytení a technologic-
kých prevedení, takže s nimi môžete počí-
tať pri rôznych formách stropov.

Reko v spolupráci so svetelnestropy.sk

Foto: svetelnestropy.sk

Svetelné stropy
V našom prípade sú to svetelné stropy. 
Prinášajú lepšie možnosti v realizácií  
účelnosti osvetlenia a predstavujú mo-
dernú alternatívu ku klasickému osvet-
leniu. Je to osvetlenie, pomocou plôch 
rôznych tvarov upevnených v strope. Sve-
telné stropy sú spojením dizajnu (tvarov), 
estetiky (napínaných stropov) a funkcio-
nality (kvalitným osvetlením). Po dizaj-
novej stránke sa do interiérov najčastejšie 
umiestňujú kruhové alebo štvorcové tva-
ry. Svetelné stropy sa realizujú na mieru, 
takže sa viete vyhrať v interiéri s akým-

a dodať mu viac života a istú, obrazne 
povedané, štvrtú dimenziu – svetlo. Svie-
tidlá môžu byť súčasne nástrojom pre 
dotvorenie a doladenie dispozícií akých-
koľvek parametrov. Čo sa architektovi ne-
podarilo, je možné osvetlením napraviť, 
čo sa naopak vydarilo, stojí za to pomo-
cou svetla vyzdvihnúť. V čom konkrétne 
nám jednotlivé typy svietidiel pomôžu? 
V prvom rade je treba v rámci interié-
ru kombinovať viacej druhov svietidiel. 
Len tak dosiahneme požadovanú úroveň 
osvetlenia. Základom by malo byť v kaž-
dej obytnej miestnosti jedno centrálne 
osvetlenie s rozptýleným svetlom. Pokiaľ 
má napríklad obývacia izba vyšší strop, 
zvoľme závesný typ. Opticky ju zníži  
a miestnosť zútulní. Obecne platí, že čím 
vyšší strop, tým nápadnejšie svetlo si mô-
žeme dovoliť. Základom úspechu dobrého 
osvetlenia je správna voľba svietidla. 

...čo sA Architektovi 
nepodArilo, je možné 

osvetlením nAprAviť, čo 
sA nAopAk vydArilo, stojí 

zA to, pomocou svetlA 
vyzdvihnúť... 
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JE ZNáME, žE PRIESTOR, 
KTORÝ OBÝVAME, 
UMIESTNENIE PREDMETOV, 
fAREBNé LADENIE A CELKOVé 
VyZNENIE INTERIéRU MAJú 
VPLyV NA NAšU PSyCHIKU 
A V KONEČNOM DôSLEDKU 
AJ NA fyZICKé ZDRAVIE. AK 
TúžITE VDÝCHNUť VášMU 
PRíByTKU NOVÝ VZHľAD, 
ALEBO HO POTREBUJETE 
LEN JEMNE DOLADIť, TAK 
SA SKúSTE INšPIROVAť 
ORIGINáLNyM DIZAJNOM PRE 
PREMENU VášHO DOMOVA. 

Kuchyňa Schüller

Stolička Apple,
Dizajn Pedrali

Svietidlo Spiro 
od lZF lamps, 

Dizajn Remedios Simon
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Detaily praktických riešení 
v kuchyniach Schüller

Pohovky Nomi značky Beltá, 
v bielom a čiernom prevedení,
Dizajn Eduardo Kliment

Pohovka Nomi značky Beltá, 
Dizajn Eduardo Kliment

Užitočné pripojenie spotrebičov 
v kuchyniach Schüller

Detail riešenia 
kuchyne Schüller
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Sedačka Desk v interiéri,
frajumar

Sedačka Desk, 
  frajumar

Model Round ,
B&T Design
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Praktický kôš,
 AK 47

Nástenné hodiny Sundial,
Porro

Reko v spolupráci s Inspire Design
Foto: Inspire Design

Svietidlo Spillo značky Kundalini, 
Dizajn Constantin Wortmann
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EXISTUJE VEľA SPôSOBOV, 
AKO OžIVIť STENy SVOJHO 
DOMU A DAť MU NáDyCH 
JEDINEČNOSTI. REALIZáCIOU 
RôZNyCH TECHNíK JE MOžNé 
VyTVORIť UNIKáTNy VZHľAD 
S MNOžSTVOM ZAUJíMAVÝCH 
RIEšENí. 

Nádych 

jedinečnosti

Dekoratívne omietky

Dekoratívne omietky umožňujú vytvára-
nie jedinečného estetického efektu, ktorý 
pripomína štukové omietky v starých be-
nátskych palácoch. Ide o benátsky štuk, 
marmorino, marmo antico so vzhľadom 
travertínu, marmo velato so vzhľadom 
starých omietok, ktoré môžete vidieť  
v benátskych palácoch. Sú to elegantné 
štukatérske techniky, ktoré sa do Európy 
rozšírili z Talianska a dnes ich môžeme 
vidieť v hoteloch, reštauráciách, komerč-
ných priestoroch, ale aj v rodinných do-
moch či bytoch. Dajú  sa aplikovať na 
rôzny povrch. Touto technikou sa vytvára 
vierohodný mramorový povrch akejkoľ-
vek zložitosti, ktorý vytvára dojem luxusu  
a výnimočnosti. Jednofarebný, viacfareb-
ný, zložité kresby s vysokým leskom či 
zastaralým vzhľadom. Vďaka svojim vý-
borným vlastnostiam sú tieto materiály 
vhodné aj do priestorov so zvýšenou vlh-
kosťou ako sú kúpeľne, kuchyne, okolia 
interiérových bazénov a pod.
                                                                                                                                                     
Môžete mať na stene rôzne metalické 
efekty, perlete alebo patinu pripomínajú-
cu zoxidované železo. Dekoratívna úprava 
pre interiéry vytvára metalizovanú deko-
račnú patinu, ktorá reprodukuje zoxidova-
ný vzhľad typický pre zostarnuté povrchy 
vystavené atmosférickým vplyvom. Aký-
koľvek murovaný alebo drevený povrch 
dostane vzhľad zoxidovaného železa so 
zvláštnymi odtieňmi a nepravidelnosťami 
na dotyk.  

Imitácia betónu

Betónová stierka má v modernej architek-
túre významnú estetickú funkciu. Môže 
sa použiť v interiéri a v exteriéri skoro na 
všetky povrchy vrátane zatepľovacieho 
systému. Imitácia betónu je novo vyvinu-
tá ručná technika, ktorá pri nanášaní a po 
dostatočnom vyschnutí, brúsením  vytvá-
ra  povrch vyzerajúci ako pohľadový betón. 
Imitácia betónu má vzhľadom k svojim 
vlastnostiam široké uplatnenie.  Pre svoj 
vzhľad a cenu sa používa ako náhrada za 
drahý monolitický pohľadový betón. Po-
užíva sa nielen kvôli výborným vlastnos-
tiam, ale i vzhľadu. Imitácia betónu vytvá-
ra bezškárové povrchy, veľmi žiadané pre 
moderné obytné, komerčné aj reprezenta-

Nespočetné množstvo dekoratív-
nych úprav stien vhodných do 
interiéru aj exteriéru ponúka spo-

ločnosť BS DEKOR. Pracovníci spoločnosti 
sú profesionálmi vo svojej oblasti s dlho-
ročnými skúsenosťami.  Dekoratívne úpra-
vy nechávajú priestor zručnosti, fantázii 
a skúsenosti dekoratéra. Vďaka rôznym 
technikám nanášania a kombinácii mate-
riálov sa dajú vytvoriť na stenách hotové 
umelecké diela. 
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tívne priestory. Skúsenosti, ktoré sme na- 
dobudli pri aplikácii, nám pomohli vytvo-
riť niekoľko typov povrchov, ktorými do-
kážeme dokonale imitovať vzhľad povrchu 
betónu. Vieme vytvoriť štruktúru betó-
nového povrchu aký si budete želať. Od 
drsného industriálneho až po debnenia, 
na nerozoznanie od pohľadového betónu. 

Liate podlahy

živicové podlahy - epoxidové podlahy sú 
na báze epoxidov a polyuretánov. Hrúbka 
a štruktúra týchto systémov sú závislé od 
požiadaviek na zaťaženie a komfort. Na 
splnenie estetických požiadaviek je k dis-
pozícii množstvo rôznych farieb a vzorov. 
Liate bezšpárové povrchy sú úplne spojené 
s podkladom a zaručujú jednoduché čiste-
nie a vysoký hygienický štandard. Čistenie 
je jednoduché, pretože podlaha neobsahu-
je póry, a tak neabsorbuje žiadne nečistoty. 
Štruktúra povrchu podlahy zabraňuje roz-
množovaniu baktérií a zaručuje tak hygie-
nické a bezprašné prostredie v miestnosti. 
Sú vhodné do domácností, ale aj obchod-
ných a komerčných priestorov. Dajú sa 
realizovať aj kreatívne liate podlahy podľa 
predstavy zákazníka. Podlaha môže byť  
s logom firmy alebo s akýmkoľvek navrh-
nutým motívom.

Wallpainting - maľovanie 
na stenu 

Moderné riešenie pre harmonické a este-
tické bývanie prináša práve wallpainting 
‒ originálne maľovanie stien. Je to zmes 
umeleckej práce, psychológie farieb a in-
teriérového dizajnu. Ponúkame kreatívne 
maľovanie stien pre byty, domy, ale aj ko-
merčné priestory ako kancelárie, predajne, 
reklamné nápisy atď. Navrhneme umelec-
ké dielo na mieru podľa vašich predstáv  
a zvýšime hodnotu vášho bývania. Ak 
chcete vyjadriť svoj postoj, odlíšiť steny 
vášho bytu od iných alebo mať priamo  
v obývačke umelecké dielo,  wallpainting je 
to pravé riešenie. Vymeňte fádnosť jedno-
farebných stien za originalitu. Chcete mať 
na stene svoj obľúbený motív? Kyticu kve-
tov? Postavu z filmu? Portrét vašich detí? 
Logo? Maľby sú do detailu vypracovaným 
originálom a sú ručne maľované. 

Antigrafity systém

Problém s nápismi na stenách, ktorý je 
veľmi rozšírený v centrách miest, na obyt-

ných domoch a budovách s historickým 
významom, je možné bezbroblémovo vy-
riešiť prostredníctvom antigrafitového 
systému. Zákazníkom okrem nevyčerpa-
teľnej inšpirácie históriou ponúkame aj 
možnosť ochrany pred poškodením akej-
koľvek fasády a povrchu budov a pamäti-
hodností vandalskými nápismi. Antigra-
fity systém počíta s odstránením nápisov 
a následnou ochrannou úpravou, ktorá 
nemaskuje pôsobenie času. Celý proces je 
ekologický a zaručuje jednoduché čistenie 
v budúcnosti.

U nás nájdete všetko, čo v oblasti úprav 
stien interiérov a exteriérov dnešná mo-
derná architektúra ponúka.  Urobíme všet-
ko preto, aby sa vaše predstavy zrealizovali 
do posledného detailu.

Milan Sedlák, BS DEKOR s.r.o.
www.benatskystuk.sk 
www.imitaciabetonu.sk
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Domáci 
pracovný kút

NIE JE TO LEN VÝMySEL 
WORKOHOLIKOV, ALE 
V POSLEDNEJ DOBE PRIAM 
NEVyHNUTNOSť. DOKONCA 
NEMUSíTE Byť ANI 
PODNIKATEľOM NA VLASTNEJ 
NOHE. DOMáCE PRACOVNE 
MAJú MNOHO SPôSOBOV 
VyUžITIA, NO NAJMÄ VáM 
POSKyTNú DOSTATOK 
SúKROMIA V PRíPADE,  žE 
POTREBUJETE PRACOVAť 
NA PROJEKTOCH, KTORé STE 
NESTIHLI DOKONČIť. 

Zabudnite na to, že si zoberiete note-
book na kolená a v spálni na poste-
li sa budete snažiť stihnúť všetko 

ešte pred spaním. Priestor, ktorý vám má 
poskytnúť oddych a silu do nového dňa, 
v žiadnom prípade nemôžete „zamoriť“ 
prácou. Pre túto potrebu sú tu pracovne 
alebo aj malé pracovné kúty. V závislosti 
od toho, aké možnosti vám váš príbytok 
ponúka. Pracovňa má svoj praktický, no 
najmä psychologický význam, takže ak ju 
považujete za výmysel architektov, mali 
by ste svoj názor prehodnotiť. 

Byt alebo dom – pracovňa alebo 
pracovný kút

Ak už ste sa pre svoj vlastný pracovný kút 
rozhodli, zostáva ho len prispôsobiť obyt-
nému priestoru. Nie je jedno či bývate 
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v dome alebo byte. V klasickom paneláko-
vom priestore bude pracovňa vyzerať inak 
ako v priestrannejšom rodinnom dome. 
Každý z nich totiž ponúka iné zákutia 
vhodné na využitie.  Ďalšou otázkou tiež 
zostáva, či máte záujem o pracovňu ale-
bo len o malý pracovný kút. Pracovne sú 
väčšinou priestranné a samostatné miest-
nosti, ktoré poskytujú okrem potrebného 
pracovného stola a poličiek, aj miesto na 
oddychovú zónu v podobe kresla či gauča. 
Naopak, pracovné kúty sú väčšinou sú-
časťou už obývaného priestoru s tým, že 
v nich nájdete len to najnutnejšie. V nie-
ktorých prípadoch sú takéto mini pracov-
ne oddelené aspoň knižnicou, poličkami 
alebo jednoduchou priečkou. 

V prípade, že ste majiteľom bytu, ktorý 
má komoru v predsieni alebo iný menší 
uzatvárateľný priestor, máte vyhraté. Do 
tejto malej miestnosti totiž zmestíte stôl, 
počítač, poličky aj pohodlné kreslo, ktoré 
je pri práci za počítačom nevyhnutné. Je-
diný problém, s ktorým si budete musieť 
dať rady sú zásuvky a vhodné osvetlenie. 
Ak komorou nedisponujete a jediná mož-
nosť je prispôsobiť práci zvyšok príbytku, 
nezúfajte. Vďaka funkčnému nábytku  
a praktickým novinkám v zariaďovaní si 
poradíte veľmi ľahko a pritom nenaruší-
te harmóniu bytu. Stačí, ak si v obývačke 
nájdete pár metrov osobného priestoru 
a môžete sa pustiť do práce. Vďaka za-

Domáci 
pracovný kút

klikávacím stenám ClicWall si môžete 
priestor minimálne opticky oddeliť a vy-
tvoriť tak atmosféru, ktorá vám navodí 
pracovnú morálku. Zaklikávacie steny sú 
novinkou na slovenskom trhu a ponúkajú 
hneď niekoľko dizajnov. V prípade, že sa 
nenájdete ani v jednom, môžete si povrch 
pretapetovať alebo premaľovať. Ako na 
to? Kovové alebo drevené konštrukcie sa 
pripevnia na rovné a suché steny, násled-
ne sa do drážok zaklikávajú veľkoformá-
tové dosky vďaka systému Uniclic. Štan-
dardný ClicWall panel sa skladá z troch 
vrstiev. Obe povrchové sú z dekoratívne-
ho melaminového papiera a stredná časť 
je tvorená z MDF dosky. Okrem toho, že 

myslíte úsporne, myslíte aj ekologicky, ke-
ďže na výrobu takýchto stien sa používa 
drevo označené nálepkou PEFC. Jednodu-
chý spôsob ako sa vyhnúť zložitému sad-
rokartónu a špine. Ak už máte vyriešenú 
stenu, dokúpte pracovnú dosku, jednodu-
chý montovaný policový systém a máte 
svoj vlastný pracovný kút. 

Rodinné domy poskytujú oveľa viac mož-
ností ako panelákové byty, preto sa pri 
plánovaní pracovne môžete nechať aj 

  Zaklikávanie panelov ClicWall do kon-

štrukcie a prípadné maľovanie



trochu uniesť. Ale iba 
v prípade, že máte voľnú izbu. Ak 
bývate v dome, v ktorom sa s pra-
covňou nerátalo, musíte ísť opäť 
cestou pracovného kúta. V prvom prípade 
si stačí zvoliť, v akom duchu si svoj budú-
ci Home Office predstavujete. Ak nemáte 
náladu na komplikované rekonštrukcie 
stien či maľovanie, ktoré by vás pripra-
vilo o ďalšie dni pokoja, vystačíte si opäť 
so zaklikávacími stenami ClicWall. Pri 
troche zručnosti zvládnete konštrukciu 
namontovať aj sami a finálne zaklikáva-
nie panelov dokážu aj väčšie deti. Takáto 
stena sa dá navyše umývať, je odolná pro-
ti poškriabaniu a slnečnému žiareniu. 

Aby ste šetrili na energiách, pracovný stôl 
smerujte k oknu. Takto budete môcť vyu-
žiť slnečné svetlo počas celého dňa. Ne-
vyhnutné poličky, prípadne nástenku ale-
bo clipboard rozložte v miestnosti podľa 
vlastných potrieb. Pracovňa by mala mať 
okrem „pracovného“ aj svoj relaxačný kú-
tik. V ňom sa môžete zamyslieť, oddých-
nuť alebo tvoriť. Ak zvolíte rozťahovací 
gauč, môžete túto izbu neskôr využiť aj 
na ubytovanie hostí. 
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Pracovný kút v rodinnom dome môže-
te umiestniť pod schodisko, do obývacej 
izby alebo si „ukradnúť“ miesto v pod-
kroví. Mimochodom, podkrovie vie nao-
zaj inšpirovať. Pri vytváraní pracovného 
kúta však budete postupovať rovnako ako 
v klasickom byte, akurát s rozdielnymi 
priestormi. Nebojte sa preto využiť mies-
ta, ktoré by vás bežne nenapadli. V prípa-
de, že „zakotvíte“ v obývacej časti a máte 
deti, môžete svoj pracovný kút prispôso-
biť aj im. Môžu ho využívať cez víkend 
alebo počas vašich nepracujúcich dní. Za-
bijete tak dve muchy jednou ranou. 

Každý má svoju vlastnú osobnosť, preto 
aj pracovný priestor musí spĺňať osobité 
pravidlá bez ohľadu na to, koľko mies-
ta preň máte. Nebojte sa poriadne okolo 
seba poobzerať a využiť, čo vám priestor 
ponúka! 

Marcela Danišová

Foto: ClicWall, archív firiem a redakcie





podlahy a miestnosti. Ak trpíte alergiou, 
pravidelné čistenie pomáha znižovať 
množstvo prachu a baktérií v miestnosti. 
Funguje na dobíjacie batérie, bez potreby 
káblov. Druhá novinka v podobe Clea-
ning Robota jednoducho zanechá vašu 
podlahu bez jemného prachu či nečistôt. 
Stačia iba tri kroky a vaša domácnosť sa 
zaleskne čistotou. Čistiaci robot je uspô-
sobený na všetky pevné podlahy od dla-
žieb, parkiet, linolea až po koberce s vlák-
nami. Jeho bočná kefa zametá do rohov 
a pozdĺž hrán, dve rotujúce kefy zbierajú 
nečistotu, vlasy a častice. Sacia sila sa zas 
zameriava na ostávajúce jemné nečistoty. 
Stlačením jediného tlačidla sa inteligent-
ný pomocník pustí do upratovania. Pri za-
znamenaní predmetov automaticky mení 
smer, špeciálnymi senzormi sa vyhýba 
pádom zo schodov a dostane sa aj do ro-

hov či pod nábytok. Vybrať si môže-
te z troch čistiacich režimov pod-

ľa veľkosti miestnosti. Všetky 
nečistoty sa zhromažďujú 

v zbernej nádobe, ktorá je 
bez vrecka, a tak sa rýchlo 
a jednoducho vyprázdňu-
je. Nepotrebujete žiadne 
káble alebo násadky ako 
pri bežných vysávačoch. 

Čistiaci robot funguje na 
nabíjateľnú baterku, ktorá 

vydrží až 80 minút. 

Už NIE JE OTáZKOU, KEDy ČAS URČENÝ NA UPRATOVANIE 
VyMENíME ZA VyLOžENé NOHy ALEBO ČAS STRáVENÝ S RODI-
NOU. UšETRIť ENERGIU AJ ČAS, PRíSť DOMOV Z PRáCE A MAť 
UPRATANé DOKážU INTELIGENTNí POMOCNíCI. ZNAČKA VILE-
DA PRICHáDZA NA TRH S NOVINKAMI V PODOBE VIROBI ROBO-
TIC MOP A CLEANING ROBOT, KTORé PONúKAJú DOMáCNOS-
TIAM VIAC POHODLIA A ICH POUžITIE JE JEDNODUCHé 
A JASNé. 

Ak už viac nechcete strácať čas upratova-
ním podláh v dome alebo v byte, zadováž-
te si inteligentného pomocníka, ktorý po-
upratuje za vás. Cena Virobi Robotic Mop 
je od 35,99 eur a cena Cleaning Robot je 
od 119,99 eur. Viac informácií získate na 
www.viledask.sk.

Reko z materiálov značky Vileda

Foto: Vileda

Nový Vileda Virobi Robotic Mop 
automaticky zametie podlahy za 
vás. Stačí stlačiť jediné tlačidlo 

a prach či jemné nečistoty sa stanú mi-
nulosťou. Jednoduchý robotický mop 
sa dokáže samostatne pohybovať po 
podlahe, zhromažďuje a zadržuje prach 
a chlpy na jednorazovú elektrostatickú 
utierku. S pomocou suchého zipsu sa 
utierky jednoducho pripevňujú a ľahko 
sa dajú vymeniť. Vďaka svojej špeciálnej 
konštrukcii sa robotický mop dostane aj 
pod nábytok, samostatne sa odráža od 
prekážok a jeho mäkké hrany umožňujú 
čistenie v rohoch na všetkých druhoch 
tvrdých podláh. Nastaviť ho môžete na je-
den z dvoch programov. Za 30 minút do-
káže vyčistiť až 30 m² v závislosti od typu 

Keď upratujú 

inteligentní 
pomocníci



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

ZABEZPEČUJEME
dodávku tovaru 

v rámci Slovenska
DO 24 HODÍN
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POZNáTE TO - OBČAS PRíDU DEťOM NA NOC KAMARáTI  
A NEMAJú KDE SPAť. PRíPADNE MáTE MALÝ ByT, ČI CHÝBA 
MIESTO NA PRíJEMNé POVAľOVANIE SA ALEBO NA NE-
fORMáLNU DISKUSIU MEDZI VIACERÝMI ľUĎMI. RIEšENíM 
MôžE Byť POSTEľ, KTORá JE TAK TROCHU ZáZRAČNá.

Keď sa 
z jednej postele 
          stanú dve

Nemusíte mať priamo malý byt, 
aby ste neuvítali posteľ, z ktorej 
sa ako mávnutím čarovného prú-

tika stanú dve samostatné lôžka určené 
k trvalému spaniu. Aj vo väčšej izbe je 
predsa pekné, keď v nej „nestraší“ ďalšia 
posteľ naviac. Ako tento malý zázrak vy-
zerá? Nečakajte klasické rozkladacie lôžko 
ani posteľ s výsuvným prídavným lôžkom. 
Posteľ Konny je zložená z dvoch samo-
statných lôžok, ktoré sú na sebe položené  
v dvoch poschodiach tesne nad sebou.

Výhody zvýšeného lôžka
Prednosťou postele Konny v zloženom 
stave je fakt, že je vyššia. Na zvýšenú pos-
teľ sa lepšie sadá, lepšie sa z nej aj vstáva  
a o niečo jednoduchšie je i ustieľanie. 
Tento nadštandard ocenia ľudia vyššieho 
vzrastu a samozrejme aj seniori. Pretože 
sú obe časti postele Konny, teda obe lôžka, 
ktoré do seba zapadnú ako šikovná staveb-
nica, vysoké 23 cm, sadáme si na zložené 
jednolôžko do výšky 46 cm. A to je celkom 
príjemné.
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Dvojitá šírka
Keď posteľ Konny rozložíte a obe lôžka 
postavíte vedľa seba, vznikne plocha ši-
roká takmer dva metre a dlhá 2,1 metra. 
Teda miesto, kde sa pohodlne vyspia dva-
ja ľudia, a to aj pomerne vysokí. Ložná 
plocha by totiž mala byť o 25 cm dlhšia 
než je výška spáča a široká minimálne 
90 cm na jednu osobu. Obe časti postele 
sa dajú umiestniť aj ďaleko od seba alebo 
napríklad zostaviť do písmena L. Fantázii 
sa medze nekladú. Každé samostatné 
lôžko má potom rozmery ložnej plochy  
90 × 200 cm a výšku 23 cm.

Jednoduchá manipulácia
Posteľ Konny sa rozkladá veľmi komfort-
ne vďaka tomu, že vrchné lôžko obsahu-

je vo svojich čelách otvory, za ktoré sa dá 
posteľ uchopiť a dvaja ľudia ju v sekunde 
premiestnia dole. Pomocou výrezov v če-
lách sa tiež posteľ ľahko premiestňuje na 
potrebné miesto. Zaujímavý dekoratívny 
prvok predstavujú matrace, ktoré môžu 
mať každý inú farbu poťahu. Kvalitné 
dielenské spracovanie necháva vyniknúť 
mozaike dreva a jednoduchej elegancii.  
Z konštrukčného hľadiska je hlavnou vý-
hodou postele jej variabilita, jednoduchosť 
a účelnosť.

Posteľ Konny zo smrekového masívu 
uvítajú predovšetkým deti a násťroční. 
Poskytne im totiž štedrú plochu pre zába-
vu s kamarátmi. Výška jednotlivej postele 
je 23 cm. 

Viac informácii o posteliach Konny získate 
aj na www.gazel.cz.

Reko z materiálov spoločnosti Gazel  

Foto: Gazel

...obe čAsti postele sA 
dAjú umiestniť Aj ĎAleko 
od sebA Alebo nApríklAd 
zostAviť do písmenA l. 
fAntázii sA medze 
neklAdú...





Redakcia DOM A BÝVANIE hľadá spolupracovníka na pozíciu manažér inzercie

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

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

 Náplň práce:
 -  vyhľadávanie a budovanie dlhodobých
    obchodných vzťahov
 -  vedenie obchodných rokovaní
 -  príprava a dojednávanie obchodných zmlúv
 -  zodpovednosť za plnenie obchodného plánu

V prípade záujmu o bližšie informáce nás
kontaktujte e-mail: redakcia@domabyvanie.eu

www.domabyvanie.eu
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TOTO ZNáME SLOVENSKé PRíSLOVIE URČITE POZNáTE A MOžNO AJ VáM SA Už POTVRDILO PRI 
ZARIAĎOVANí SPáLNE. VEľMI LACNé PAPLóNy, KTORé NESPLÝVAJú S TELOM POČAS SPáNKU, 
SPôSOBUJú UNIKANIE TEPLA A NAVyšE DLHO NEVyDRžIA. MATERIáLy S DOBRÝMI VLASTNOS-
ťAMI V KOMBINáCIí SO SPRáVNOU úDRžBOU ZARUČIA PAPLóNOM VÝBORNú HREJIVOSť  
A DLHú žIVOTNOSť. 
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Vy si vďaka tomu môžete užívať bez-
starostný spánok v prepočte len 
za pár centov na deň. Nealergické 

prešívané paplóny značky SCAN quilt sa 
na Slovensku vyrábajú už od roku 1991 
a výrobca sa čoraz viac orientuje na potre-
by zákazníkov. Dnes stoja predajne SCAN 
quilt v deviatich slovenských mestách. 
Okrem paplónov a vankúšov sú v ponuke 
aj obliečky, matracové chrániče, prestie-
radlá, vankúšiky, deky, uteráky a obrusy.

Rokmi overená kvalita

Na internetových fórach sa nájdu ľudia, 
ktorí majú paplón SCAN quilt už 10 rokov 
a stále je podľa nich takmer nezmenený. 
To vďaka tomu, že kvalitné materiály sa 
ani časom nemenia. Pri správnom použí-
vaní môžu vydržať dlhé roky. Nemali by 
sa odkladať po používaní do uzatvorených 
priestorov nepresušené. Pri pravidelnej 
výmene posteľnej bielizne nie je potrebné 
ani časté pranie, aj keď ho výrobky znáša-
jú. Paplóny sú obľúbené pre svojou ľahkosť 
a splývavosť. Použitie minimálnej hmot-
nosti výplňového materiálu zabezpečí ich 
ľahkosť. Duté, priestorovo tvarované vlák-
na sú samostatne kladené do veľmi jemnej 
pavučiny. Následným vertikálnym vrstve-
ním do rúna vzniká výplň bez akéhokoľ-

vek použitia tepelného alebo chemického 
spevňovania. Vďaka tomu paplóny prilie-
hajú na telo počas spánku a teplo nemá ka-
diaľ unikať. Odborníci Vám vždy poradia, 
aký vankúš a paplón je pre konkrétneho 
človeka najvhodnejší. Okrem rozmeru je 
základným parametrom pri výbere hreji-
vosť. Každému počas spánku vyhovuje iná 
optimálna teplota. Potom prichádzajú na 
rad špeciálne požiadavky ako antibakeriál-
ne, elektrovodivé, či termoregulačné vlast-
nosti.

Vyberte si nový paplón 

Je váš starý paplón už opotrebovaný? 
Nechajte si poradiť pri výbere nového. 
Ak nie ste počas spánku nároční na tep-
lo, určite Vám postačí paplón BASIC. Pre 
osoby citlivé na zmeny teploty je ideálnym 
paplónom EXCLUSIVE CLIMA. Tkanina 
EOLE Temp z česanej bavlny využíva tech-
nológiu mikrokapsúl PCM (Phase Chan-
ge Materials), ktoré zabezpečia výborné 
termoregulačné vlastnosti výrobku. Pre 
tých najnáročnejších sú v ponuke paplóny 
ROyAL. Luxusná prikrývka na rozdiel od 
ostatných kontinuálne prešívaných papló-
nov z jemného rúna je vyrábaná s väčšou 
starostlivosťou. Každá kazeta je ručne 
naplnená rovnakou výplňou vo forme vlo-

čiek ako vankúše. Nech máte požiadavky 
na vybavenie lôžka akékoľvek, určite si  
v predajniach SCAN quilt vyberiete. 

Reko z materiálov Quiltex

Foto: Quiltex



Krásavica, var!

Varná kanvica je natrvalo vernou pomocníčkou vo väčšine domácností. Bez nej si nevieme predstaviť 
rána. Vďaka nej máme do minúty prevarenú vodu na kávu, ktorá nás postaví na nohy, či na rozvonia-
vajúci čaj. Výrazne skrátila čas čakania a aj vďaka nej si ráno môžeme pospať o minútku dve dlhšie. 
Varná kanvica má mnoho tvárí – plastové slúžia verne, tie antikorové sa elegantne vynímajú na ku-
chynskej linke, sklenené sú vysoko hygienické a dovoľujú nám nahliadnuť do procesu ohrevu vody. No-
vinkou na trhu sú keramické varné kanvice, ktoré sa podobajú svojím estetickým prevedením na krás-
ne čajníky, z ktorých je radosť naliať si vodu do šálky. Navyše disponujú jednou unikátnou vlastnosťou 
– voda je v nich prevarená bez akýchkoľvek zápachov. Čistá, svieža, ako z horúceho prameňa. Orava 
prichádza na trh s keramickou varnou kanvicou Orava VK-3812 (model A s farebnými kruhmi a mo-
del C s prírodným motívom). Poľahky v nej prevaríte na jeden raz 1,2 litra vody, je chránená pred 

ohrevom bez vody, automaticky sa vypína a príkon má 
1 400 W. Ktorú si vyberiete vy? Kúpite v značko-
vých predajniach Orava alebo v e-shope.

Cena: 29,90 eur

www.orava.eu 

INfOMIX

Rúra na pečenie veľká ako svet

Multifunkčná rúra Electrolux CombiSteam Deluxe je navrhnutá tak, aby ste 
profesionálne výsledky mohli jednoducho a rýchlo dosiahnuť aj doma. Jej hlavnou 
výhodou je extra veľký vnútorný priestor – až 73 litrov a priestranný plech na pečenie. 
V kombinácií s novým systémom roštov, ktorý umožňuje piecť až v deviatich úrovniach, 
získate flexibilnejší priestor než kedykoľvek predtým. 

Rúra ponúka tri programy využívajúce kombinácie pary a horúceho vzduchu. Program 
CripsSteam (25 % pary) vytvorí vďaka horúcemu vzduchu chrumkavú kôru na hydine 
a vďaka pare ostane naopak vnútro šťavnaté a mäkké. Chrumkavé pečivo dosiahnete 
s programom SoftSteam (50 % pary) a maximum vitamínov, vône a farieb uchováte 
s programom PureSteam (100 % pary). Navyše je rúra vybavená aj novou sondou 
FoodProbe, ktorú používa väčšina špičkových kuchárov. Vďaka sonde ľahko zistíte, kedy 
pripravované mäso dosiahlo správnu vnútornú teplotu. 

www.electrolux.sk

Trochu iná kuchyňa

Kultová značka Diesel rozšírila svoju kolekciu zameranú na bývanie a bytové doplnky Suc-
cessful living from Diesel o unikátny koncept kuchýň Diesel Social Kitchen. Na spolu-
prácu si prizvala talianskeho lídra vo výrobe kuchýň, značku Scavolini. 

Výsledkom je extrémne moderný kuchynský projekt, ktorý sa prostredníctvom použitých 
materiálov, spracovania a finálneho vypracovania zároveň nesie vo vintage duchu. Vďaka 
novátorskej Diesel filozofii, kuchyňa nie je len miestom na varenie, stáva sa útočiskom, v kto-
rom sa spája modernosť s pohodlím a poskytuje dokonalý priestor na zábavu s priateľmi.

Hlavnou ideou Diesel Social Kitchen je vytvoriť atmosféru už „akoby obývaného miesta“, ktoré 
spája „ironický“ mix vintage ducha s priemyselnými detailmi. Na záver to najdôležitejšie. Aby 
ste z Diesel Social Kitchen vyťažili čo najviac ... nezabudnite pozvať množstvo priateľov!
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Trendom je prírodný dizajn

Spoločnosť RENOlIT predstavila na medzinárodnom nábytkárskom veľtrhu ZOW 
2012 s veľkým úspechom novú kolekciu fólií pre povrchovú úpravu nábytku. Priznaná 
štruktúra dreva prirodzená na dotyk a prírodný dizajn – to sú najhorúcejšie novinky 
a inšpirácie pre nadchádzajúce obdobie. Dizajnéri na veľtrhu ZOW, ktorý každý rok 
prináša trendy v oblasti nábytkového priemyslu, ohlásili návrat k prírode a k prírodným 
materiálom. Ich nadčasovým vzhľadom sa inšpirovali aj dizajnéri RENOlIT DESIGN. 
Predstavený koncept dekorov a štruktúr razieb fólií je dostupný už aj na našom trhu. 

Na veľtrhu ZOW 2012 sa návštevníci tradične zaujímali o fólie s dekormi dreva. 
V tomto smere RENOlIT predstavil jedinečné fólie s drsnou štruktúrou razieb Cross 
Cut a Saw Cut, ktoré prinášajú autentickú textúru rezaného dreva. Zážitok z dotyku 
prináša najmä štruktúra razby Saw Cut, ktorá evokuje čerstvo rezané drevo vďaka 
spojeniu hlbokých pórov dubu s nerovnomerne rozmiestnenými stopami po zuboch 
píly. 

www.renolit.com/design

Elektrický krájací robot Fresh Express+ 

Značka Moulinex predstavuje na našom trhu elektrický robot na strúhanie 
a krájanie Fresh Expres+  (DJ 756G35), ktorý vám v priebehu pár sekúnd 
nakrája, naplátkuje či nastrúha zeleninu alebo rýchlo pripraví čerstvý 
parmezán na cestoviny. Milovníkov zemiakových placiek špeciálne poteší 
strúhadlo na zemiaky. 

šikovný malý pomocník, ktorý je vždy po ruke, keď ho potrebujete. 
Uloženie priamo na kuchynskej pracovnej doske nebude problém! Vďaka  
kompaktnosti a malým rozmerom zaberie minimum priestoru.

Cena: 64,90 eur

www.moulinex.sk

Indukčný riad Tefal Talent 

Súprava riadu Tefal Talent prináša revolúciu do sveta 
nepriľnavých povrchov so svojou ultra vysokou odolnosťou. 
Vďaka tomu Tefal predstavuje najodolnejší nepriľnavý povrch 
v histórii vôbec. Je založený na najnovších a najpokrokovejších 
technológiách a materiáloch. Nový, nepriľnavý vnútorný povrch 
Titanium Pro® je extra odolný s tvrdou minerálnou bázou 
a obohatený titanom. Jednoduché čistenie, vysoká odolnosť 
a minimum tuku potrebného k vareniu sú tri hlavné benefity 
riadov Tefal Talent.

Panvica Talent Tefal (E4400552) – 26 cm 

Cena:  34,40 eur

www.tefal.sk
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Keď sa splní 

detský sen
KRESBy, MAľBy, KERAMICKé I DRôTENé PLASTIKy, ILUSTRáCIE. 
TO Sú OBLASTI, CEZ KTORé VÝTVARNíČKA DANIELA KRAJČOVá 
ROZPRáVA... 

„moje plAstiky zAmys-
lených, meditujúcich 
figúr A mytologických 
zvierAt sú Akousi reAk-
ciou nA dnešnú uponá-
hľAnú skomercionAli-
zovAnú prítomnosť.“



Výtvarníčka Daniela Krajčová už 
ako dieťa veľmi veľa kreslila a ma- 
ľovala. „Vždy som chcela byť ma-

liarkou. To sa nezmenilo ani počas stred-
nej školy a nakoniec sa mi to podarilo. 
Prijali ma na Vysokú školu výtvarných 
umení a tam som ukončila štúdium na 
oddelení monumentálnej maľby. Splnil sa 
mi detský sen...“ hovorí autorka mnohých 
kresieb, malieb, plastík a ilustrácií. Tento 
široký záber jej umožňuje neopakovať sa 
vo svojej tvorbe a neustále prinášať niečo 
nové. S obľubou používa netradičné kom-
binácie techník, ktoré ju udržujú v tvori-
vosti, osviežujú jej tvorbu a predchádzajú 
stereotypu. 

Dalo by sa povedať, že do ateliéru Danie-
ly Krajčovej prichádza umenie cez krásu 
všedného dňa.  „Inšpirácia je všade okolo 
mňa. Pozorovanie života, prírody, medzi-
ľudských vzťahov. Inšpiruje ma dobrá lite-
ratúra, filmy, hudba. No ale aj cestovanie, 
spoznávanie iných kultúr, návštevy galé-
rii, rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Naj-
viac dobrých nápadov dostávam priamo 
pri práci v ateliéri, vtedy sa mi vynárajú 
veci, čo som zažila, videla, skúsila a trans-
formujú sa do mojej tvorby.“

Na stretnutie s umením Daniely Krajčo-
vej netreba navštíviť galériu. V poslednej 
dobe sa venuje aj monumentálnej fasád-
nej maľbe, a tak sa s jej výtvormi možno 
stretnúť i na ulici. Autorka dokáže origi-
nálnym spôsobom zaujať a pozdvihnúť 
myseľ okoloidúcich.

V tvorbe možno nájsť vážnejšie práce, 
ktoré majú za cieľ zamyslieť sa nad hod-
notami života, nad medziľudskými vzťa-
hmi, nad tajomstvami života. „Ale mám 
aj veselé polohy, hravé a radostné. Keď 
napríklad maľujem fasádu nejakej budovy 
v meste, chcem aby na okoloidúcich pô-
sobila moja maľba pozitívne, veselo. Ta-
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kisto keď ilustrujem detské knihy. Moje 
plastiky zamyslených, meditujúcich figúr  
a mytologických zvierat sú akousi reak-
ciou na dnešnú uponáhľanú skomercio-
nalizovanú prítomnosť.“

Andrea žiaková

Foto: archív Daniely Krajčovej
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URČITE TO KAžDÝ Z NáS POZNá. VSTUPUJEME DO DVERí   
A OZVE SA RANA. áNO, PRáVE SME SVEDKAMI ZRážKy DVOCH 
DVERNÝCH KRíDEL, KTORé Sú OSADENé V JEDNEJ MALEJ 
MIESTNOSTI. PRáVE PRE TIETO PRíPADy Má SPOLOČNOSť 
TWIN ELEGANTNé RIEšENIE – JEDINEČNÝ INOVATíVNy SPôSOB 
OBOJSTRANNéHO OTVáRANIA DVERí – SySTéM ERGON.

Dvere, 
ktoré zväčšujú interiér
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INNER je originálne kovanie, do ktorého 
sa vkladajú drevené alebo kovové výplne, 
to znamená, že možno vkladať materiál, 
ktorý je použitý v blízkom okolí alebo 
samotný materiál dverí. Súčasťou takto 
zladeného interiéru môžu byť aj dvere 
so svojou dominantou, kľukou CHAME-
LEON. Konštrukcia kľučky sa vyznačuje 
špecifickým rámom, do ktorého je možné 
umiestniť výplň podľa vašej fantázie ale-
bo si možno vybrať z ponuky výplní dodá-
vaných vo farbe orecha, duba, mahagónu, 
wenge či zebrano, teraz novo aj v bielej či 
čiernej farbe. 

Podčiarknite svojim výberom individuali-
tu vášho interiéru a staňte sa dizajnérmi 
vlastných priestorov! 

Viac na www.twinkovania.sk.

Reko v spolupráci s TWIN
Foto: TWIN

Dvere vybavené týmto systé-
mom majú možnosť otvárania  
v oboch smeroch (dovnútra aj von)  

a umožňujú tak vchádzať do miestnosti 
a vychádzať z nej a pritom otvárať krídlo 
tlačením. Systém otvárania dverí v oboch 
smeroch vnáša nový rozmer do dverných 
systémov. Je to spôsob otvárania dverí, 
kde dochádza ku kombinácii otočného 
a posuvného pohybu dverného krídla  
v jednom jedinom mechanizme. Tento 
systém extrémne minimalizuje nároky na 
pôdorysný priestor otvoreného dverného 
krídla oproti klasickému, a to až o 40 %. 

Mechanizmus „otočne-posuvný“ je kon-
cipovaný pre širokú škálu rozmerových  
a estetických variantov. Nevyžaduje žiad- 
nu zvláštnu údržbu a nie je hlučný pri 
otváraní a zatváraní. Spĺňa naše požia-
davky na dizajn a zároveň nevyžaduje 
žiadne špeciálne rozmery dverí či staveb-
né úpravy. 

Dvere vybavené systémom ERGON majú  
viac ako výhodnú cenu. A to najmä s pri- 
hliadnutím na skutočnosť, ako sa ich 
začlenením do interiéru zväčší využitie 
úžitkového priestoru, zvyšuje sa komfort 
interiéru a priestory s minimálnymi roz-
mermi sa stávajú prístupnými.

Tak už viete, ako sa zbaviť pocitu stiesne-
nosti v malých priestoroch? Zvoľte dverný 
systém ERGON, ktorý zaistí vašu pohodu 
pri pobyte „v mini miestnostiach“, ktoré 
sa razom premenia  v miestnosti. 

Pozrite sa na bezchybné fungovanie dver-
ného systému na www.twinkovania.sk   
v sekcii Vzdelávanie.

Máte už ozdobu pre svoje 
dvere?

Hladké otváranie dverí je iba jednou  
z dôležitých funkcií kľučky. Stále viac sa 
dnes kľučka považuje za významný di-
zajnový prvok, ktorý podčiarkuje celkový 
štýl interiéru. Doplňte si dvere skvostami  
z ponuky spoločnosti TWIN. Ich di-
zajnová rada QUATRO LINE vyvoláva  
v každom množstvo predstáv a fantázií. 
Rozličné tvary kľučiek na hranatých roze-
tách napomáhajú k vytvoreniu skutočne 

Jedinečný zážitok pre oči aj pre stisk ruky pri-
náša kľučka leaf. Je naozajstným šperkom  
a ozdobou každých dverí.

NOVINKA, kľučka Blade, svojim úzkym tva- 
rom a ostrými líniami dodáva interiéru jedno-
duchosť, vzdušnosť a zároveň aj eleganciu.

Kľučka Momi pripomína už osvedčené  
a rokmi preverené tvary, ktoré perfektne 
padnú do ruky.

Kovanie Inner s výplňou orech.

Kovanie Chameleon s výplňou orech.

Kovanie Chameleon s bielou listelou.

moderného interiéru. Novinky, ktoré boli 
uvedené na trh pri príležitosti veľtrhu IBF 
v Brne, majú nádych exkluzívneho dizaj-
nu vo vysokej kvalite prevedenia. Tieto 
novinky sú k dispozícii ako v lesklom, 
tak matnom prevedení, čo poskytuje veľa 
možností použitia na najrôznejšie povr-
chové a farebné úpravy dverí. 

Veľkou, ale bohužiaľ častou chybou je za-
obstarať si kvalitné dvere a lacné kovania. 
Naopak, medzi nimi musí byť harmónia, 
a preto sa zjednocujú detaily použité na 
kovanie s detailmi použitými na samot-
ných dverách alebo v rámci interiéru.

Kovanie Aria svojím exkluzívnym tvarom 
určuje správnu voľbu výberu kovania do 
moderného interiéru.



   PRINÁŠAME VÁM KUCHYŇU SO ZMYSLOM PRE DOKONALOSŤ   
    Nové vstavané spotrebiče Whirlpool s technológiou 6. Zmysel™  sú navrhnuté tak, aby čo najviac zjednodušili váš každodenný život. 
Zatiaľ, čo rúra si sama dokáže nastaviť správnu teplotu a čas pre pochúťku, ktorú chcete pripraviť, odsávač si automaticky reguluje 
výkon v závislosti od toho, čo práve varíte. V mikrovlnke môžete jednoducho a pohodlne zapekať s obľúbenou funkciou 6. Zmysel™ 
Crisp. Popri tom je v chladničke prvotriedne postarané o všetky vaše potraviny, pretože teplotu dokáže automaticky obnoviť oveľa 
rýchlejšie* než bežné chladničky. A plynová varná doska bude vďaka revolučnej povrchovej úprave iXelium™ vždy vyzerať ako nová.
Aj vy si zaslúžite kuchyňu so 6. Zmyslom™.   

     * 5-krát rýchlejšie v porovnaní s chladničkami Whirlpool bez technológie 6. Zmysel™         www.whirlpool.sk
www.6zmysel.sk    
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Pokiaľ sa však neviete jednoznačne 
rozhodnúť, máme pre vás praktické 
a dizajnovo zaujímavé riešenie v po-

dobe stavebného puzdra J.A.P. Stavebné 
puzdro umožňuje dverám zasúvať sa do 
steny. Uplatnenie má všade tam, kde nás 
klasické otočné krídlo dverí obmedzuje 
v pohybe, priestore alebo by bolo pre ma-
nipuláciu nepraktické. 

Na výber sú v sortimente J.A.P. štyri zá-
kladné prevedenia: Standard, Komfort, 
Parallel a Unibox. V našom prípade, ak 
ide o snahu prepojiť priestor obývačky 
a kuchyne, kedy väčšinou ide o širší prie-
chod, je praktickým riešením stavebné 
puzdro Parallel a Komfort, ktoré sa skla-
dajú z dvoch častí, resp. otvárajú sa dve 
dverové krídla a tým pádom je aj prechod 

Prepojiť či neprepojiť 
obývačku s kuchyňou?

MOžNO PRáVE Vy DISPOZIČNE RIEšITE SVOJ NOVÝ ByT ALEBO 
DOM A MáTE MOžNOSť ROZHODNúť, ČI BUDE KUCHyňA 
A OBÝVAČKA SPOJENá DO JEDNéHO VEľKéHO PRIESTORU, 
ALEBO BUDú ODDELENé PRIEČKOU A DVERAMI.



Čo sa týka technických parametrov, 
puzdra sú vhodné do sadrokartónovej 
aj murovanej priečky. Štandardná hrúb-
ka puzdra je 100 mm, užší variant pre 
murovanú priečku má 82 mm a pre SDK  
73 mm. Štandardná výška je 197 cm až 
210 cm. Atypický rozmer však nie je 
problém. Ladný pohyb dverového krídla 
umožňuje vnútorná horná pojazdná lišta 
z kvalitných zliatin hliníka. 

Celý sortiment a odborné poradenstvo 
vám poskytnú v showroome J.A.P. na  
Zadunajskej ceste v Bratislave. Bližšie in-
formácie získate aj na: www.jap.sk.

Reko z materiálov J.A.P.

Foto: J.A.P.

väčší. Dvere, otvárajúce sa do steny, na-
zývame zásuvnými. Krídla dverí úplne 
zmiznú v priečke, a tak môžeme sami 
podľa vlastnej potreby rýchlo a prakticky 
vyriešiť problém, kedy potrebujeme resp. 
nechceme mať kuchyňu s obývačkou pre-
pojenú a kedy členenú, pre viac súkromia. 
Stavebné puzdro pre zásuvné dvere šetrí 

priestor v interiéri, umožňuje bezbariéro-
vý prechod, zároveň je však atraktívnym 
dizajnovým prvkom. Navyše samotné 
dvere si možno vybrať z akéhokoľvek ma-
teriálu tak, aby ladili s celým interiérom. 

Najmodernejší presklený variant umožní 
maximálny prechod slnka a svetla. V prí-
pade dvojkrídlového variantu je možné 
osadenie synchrónnym otváraním.
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 nábytkové látky,
 závesy, záclony,
 stolová bielizeň,
 dekoračné obrúsky a vankúše,
 luxusné froté výrobky,
 deky, prikrývky…

Tupolevova 16, 851 01 
Bratislava, 
e-mail: mah@nextra.sk
Predajňa TEXTREND – Palackého 4, 
1. poschodie – zvonček, 811 01 Bratislava
tel./fax: 02/ 544 142 41, 02/ 638 207 58, 
mobil: 0905 858 164, Po–Pia: 11.00 – 17.00 hod.MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD              www.m-i-m.sk

M.I.M.
spol. s r. o.

„Premýšľate o spôsobe vykurovania 
nízkoenergetického domu? Zoberte do 
úvahy pomer zriaďovacích a prevádz-
kových nákladov, návratnosť prvotnej 
investície i mieru komfortu jednotlivých 
systémov vykurovania. Zabezpečte si 
vykurovanie od FENIXu!“

Vykurovanie s rozumom!!!
Najekonomickejšie vykurovanie pre Váš nízkoenergetický dom 
vykurovací systém FENIX.

Fenix Slovensko s.r.o.
Iliašská cesta 86
974 05  Banská Bystrica

www.fenix.sk
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Dá sa povedať, že v posledných de-
saťročiach postavenie kuchyne 
v očiach užívateľov stúplo. Stalo 

sa srdcom domácnosti. Kuchyňa prestala 
byť izolovaným priestorom s uväznenou 
gazdinkou. Stala sa kvalitným obytným 
priestorom, v ktorom sa dá nielen rýchlo  
a pohodlne variť, ale aj príjemne žiť. Otvo-
rila sa, okrášlila a chce nás pozvať dnu.  

Kuchyňa súčasnosti
Okolo 90. rokov prišiel boom kuchýň, kto-
ré boli prepojené s obývacími priestormi. 
Kuchyňa sa tak stala spolu so stolovaním 
priamou súčasťou obývacej izby. Aj v sú-
časnosti mnohí preferujú tento spôsob 
usporiadania. Dôležité však je, aby celkové 
zosúladenie vybavenia interiéru pôsobilo 
celistvo a harmonicky. Napríklad vstavané 

KUCHyňA JE MIESTNOSťOU NA VARE-
NIE A PRíPRAVU JEDáL. ČASTOKRáT JE 
MIESTOM STRETNUTIA A TRáVENIA ČASU 
RODINNÝCH PRíSLUšNíKOV. SPOLOČNE 
SA V NEJ STRETáVAJú, PRIPRAVUJú JEDLO 
ALEBO AJ STOLUJú. 

Kuchyňa, 
srdce domácnosti
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spotrebiče sa odporúča schovať za rovna-
ké dvierka ako majú skrinky s úložným 
priestorom v obývačke. Obľúbeným ma-
teriálom je drevo, ale aj hladké, fóliované 
a lakované povrchy, ktoré spĺňajú prísne 
hygienické kritériá.

Kuchyňa ako komunikačný 
priestor
Uzavreté kuchyne, kuchyne čiastočne od-
delené od obývačky, či otvorené kuchyne 
prepojené s obývacou časťou ponúkajú 
rôzne riešenia interiéru či usporiadania 
kuchynskej linky. Dispozičné delenie môže 
tvoriť napríklad posuvná sklenená prieč-
ka, malá knižnica, časť kuchynských skri-
niek, ktoré sú prístupné z obidvoch strán 
alebo barový pult doplnený o vhodné sto-
ličky. Barový pult zároveň môže slúžiť na 
podávanie raňajok či rýchleho občerstve-
nia. Ďalšiu možnosť ponúka kuchynský 
ostrovček, ktorý môže prebrať aj funkciu 
jedálenského stola. 

Jedálenský stôl môže byť súčasťou obýva-
cej izby, takisto ho však môžeme ponechať 
i v kuchyni. Vtedy je dôležité najmä to, aby 
každému stolujúcemu poskytoval dosta-
tok miesta. Zároveň treba dbať i na este-
tickú stránku, aby farebne i štýlovo ladil s 
ostatným zariadením.

Veľkosť a šírka priestoru, ktorá je vyhrade-
ná na kuchyňu, určuje funkčné tvarovanie 
pracovnej plochy. Kuchynská linka a s ňou 
aj pracovná plocha sa dá tvarovať do tva-
ru písmena I, L, U. Tvary liniek L a U sú 
vhodné do veľkorysejších a rozmernejších 
kuchynských priestorov.

Komfort, funkčnosť, rozmery
Logická následnosť v zostavovaní a uspo-
radúvaní jednotlivých častí, z ktorých po-

kuchyňA sA stAlA spolu 
so stolovAním priAmou 
súčAsťou obývAcej izby. 
dôležité všAk je, Aby 
celkové zosúlAdenie 
vybAveniA interiéru 
pôsobilo celistvo 
A hArmonicky.

zostáva kuchyňa, je veľmi dôležitá. Jednot-
livé časti kuchynskej linky by mali byť zo-
radené podľa toho, ako za sebou nasledujú 
práce pri varení (vyberanie a odkladanie 
potravín, čistenie, krájanie, varenie, sto-
lovanie) a takisto by mali byť dostatočne 
priestranné. Možno si to predstaviť podľa 
nasledujúcej schémy postupujúcej z ľava 
do prava: na kraji je umiestnená chlad-
nička, nasleduje odkladacia (min. 30 cm)  
a pracovná plocha (min. 30 cm), umývacie 
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pracovných plôch. Chrbticu si „ušetríte“ 
napríklad zníženou varnou plochou či zvý-
šeným umývacím centrom a spotrebičmi 
vo výške očí.

Horné skrinky sa odporúča umiestniť do 
takej výšky, aby bola dostupná aj najvrch-
nejšia polica. Udáva ju vzdialenosť medzi 
pracovnou doskou a dnom hornej skrinky 
(obvykle je to 50 až 58 cm). Ak sú horné 
police týchto skriniek príliš vysoko, mož-
no ich využiť v malých kuchyniach ako 
úložný priestor.

Pracovné zóny alebo 
usporiadanie
Keďže kuchyňa primárne slúži na prípravu 
jedla, jej základnou vlastnosťou musí byť 
funkčnosť a praktickosť. Preto je dôležité 
usporiadanie jednotlivých plôch a častí 
kuchyne. 

Základom každej kuchyne má byť tzv. pra-
covný trojuholník. Pozostáva z troch zón 
– prípravnej pracovnej zóny, umývacej a 
varnej. Pre bezpečnú a pohodlnú manipu-
láciu by vzdialenosť medzi nimi by nemala 
byť príliš veľká. 

Prípravná pracovná zóna pozostáva z pra-
covného a odkladacieho priestoru nevy-
hnutného pri varení. Kvalitná pracovná 
doska – tak často vystavená horúcim hrn-
com, ostrým nožom či vlhobe – je úplnou 
samozrejmosťou. Musí byť dostatočne veľ-
ká a dobre osvetlená. Centrom umývacej 

zóny je drez. Je využívaný snáď najčastej-
šie z celej kuchyne. Mal by byť v blízkosti 
sporáku, pretože i počas varenia je v per-
manencii. V súčasnosti je súčasťou umý-
vacej zóny stále väčšou samozrejmosťou 
najmä vo väčších rodinách umývačka ria-
du. Mala by byť prístupná z oboch strán. 
Zóna varenia obsahuje varné centrum,  
t. j.  sporák/varná doska a rúra. Nema-
li by byť umiestnené na kraji kuchynskej 
linky a z oboch strán by mali disponovať 
odkladacím priestorom. Je už na vkuse 
jednotlivcov, či sa rozhodnú pre vstavanú 
elektrickú rúru, ktorá v tom prípade môže 
byť i vo výške očí, alebo pre umiestnenie 
pod varnú dosku.  

Záver
V súčasnosti je kuchyňa miestom reali-
zácie mužov i žien. Stretáva sa v nej ele-
gancia a estetickosť s vysokou technickou 
špičkou. Pri jej zostavovaní či rekonštruk-
cii je sťaby čerešničkou na torte riešenie 
ozvučenia či osvetlenia kuchyne. Hra sve-
tiel v prípade správne rozmiestneného 
viacbodového osvetlenia interiér ozvláštni 
a zatraktívni. Sú to na prvý pohľad menej 
dôležité aspekty, no v konečnom dôsled-
ku dodávajú tomuto srdcu domácnosti tú 
správnu atmosféru a pohodu.

Andrea žiaková

Foto: archív firiem a redakcie

centrum – drez s odkvapkávacou plochou 
(približne 90 cm), potom hlavná pracovná 
plocha medzi drezom a varnou doskou 
(min. 60 cm), varné centrum (60 cm), od-
kladacia plocha (min. 30 cm) a následne 
plocha na servírovanie. Pri kuchyni v tvare 
L a U odborníci radia vytvárať tzv. magický 
trojuholník – t. j. chladničku, drez a sporák 
zoskupiť tak, aby medzi jednotlivými prv-
kami boli čo najkratšie vzdialenosti. 

Okrem tohto modelu pri vytváraní funk- 
čnej kuchynskej linky je užitočné vedieť aj 
niečo o vhodných rozmeroch. Pre pohodlie 
pri práci je dôležitá správna výška kuchyn-
skej linky a horných skriniek. 

Najčastejšie sa používa pracovná doska vo 
výške 86 cm (výška sokla 10 cm + výška 
korpusu spodnej skrinky 72 cm + hrúbka 
pracovnej dosky 4 cm) a 91 cm (výška sok-
la 15 cm + výška korpusu spodnej skrinky 
72 cm + hrúbka pracovnej dosky 4 cm). 
Jeden výpočet hovorí, že ideálna pracovná 
výška sa rovná výške lakťa mínus 15 cm. 
Rôzne činnosti však vyžadujú rôznu výšku 

pre pohodlie pri práci 
je dôležitá správnA 
výškA kuchynskej linky 
A horných skriniek.



Kuchyňa Ballerina bude nielen vizitkou vášho domova, ale aj  
dobrou investíciou trvalej hodnoty.

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

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

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

BRATISLAVA –  KK interiér
Einsteinova 11, 
tel.: 02 63 451 487
baballerina@gmail.com

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

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

BANSKÁ BYSTRICA – S-Studio 
Na Troskách 16, 
tel.: 048 4125757, 0904 881 600, 
studio@mail.t-com.sk

TRNAVA – ART-TON
Paulínska 20, 
tel/fax: 0908 720 334
kastudio@stonline.sk

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

www.ballerinakuchyne.cz

Nemecké kuchyne sú pre svoju vysokú kvalitu a čistý design snom zrejme každého  
z nás. V našich štúdiách sa naviac presvedčíte, že nemecká značková kuchyňa ne-
musí ohroziť váš rozpočet, lebo je omnoho dostupnejšia, než si myslíte.
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Škandinávsky zmysel pre jednodu-
chosť a zároveň pre technickú do-
konalosť preniesol Electrolux aj do 

svojho nového radu domácich spotrebičov 
Inspiration Range. Svoj sortiment posta-
vil na 90-ročných skúsenostiach z profe-
sionálnej oblasti, ktoré adaptoval pre po-
treby domácností. Jednotlivé produkty sú 
navrhnuté tak, aby naplnili predstavy aj 
tých najnáročnejších spotrebiteľov. 

Cieľom nového radu Inspiration Range 
je dosiahnuť rovnováhu medzi jedno-
duchosťou a prémiovou kvalitou, medzi 
výnimočnosťou a tým, aby výrobky ľah-
ko zapadli do každej kuchyne. Moderné 
tvary inšpirované architektúrou a auten-
tické použitie materiálov, skla a nerezovej 
ocele evokujú pocit škandinávskej čistoty 
a jednoduchosti. Electrolux spojil všetky 
tieto atribúty v indukčnom varnom pa-
nely InfinitePure. Prvý plne podsvietený 

panel na trhu sa vďaka čistej čiernej sklo-
keramickej ploche a ucelenému plochému 
dizajnu stane dominantou vašej kuchyne. 
Jediným dotykom sa zmení v intuitívny 
ovládací panel. Úrovne ohrevu sú zreteľ-
ne označené na okraji ovládača a logika 
ovládania je jednotná pre všetky produk-
ty radu v duchu filozofie: „vyskúšaj si raz 
a potom používaj všade“. Varný panel sa 
takmer okamžite zohreje na požadovanú 
teplotu a následne sa sám reguluje po-
mocou technológie DirectAccess. Systém 
bol inšpirovaný nárokmi šéfkuchárov na 
rýchly a presný dohľad nad intenzitou 

Utajený expert 
v kuchyni

S NOVÝM INDUKČNÝM 
VARNÝM PANELOM 
ELECTROLUX INfINITEPURE 
PRESVEDČíTE VšETKÝCH 
HOSTí, žE VO VAšEJ 
KUCHyNI SA NEVARí. ČIERNy 
ELEGANTNÝ OBDĺžNIK NA 
KUCHyNSKEJ DOSKE VyZERá 
VIAC AKO NETRADIČNé 
ZRKADLO. PO PRVOM 
DOTyKU SA VšAK NA ňOM 
ZJAVí INDUKČNé OVLáDANIE. 
JEDNODUCHO BOMBA! 

ohrevu. InfinitePure používa flexibilné 
varné zóny, ktoré sa automaticky pri-
spôsobia tvaru a veľkosti nádob. To vám 
umožní umiestniť aj veľké panvice cez 
viac varných zón. 

Viac informácií o novom rade Inspiration 
Range nájdete www.electrolux.sk. 

Reko v spolupráci s Electrolux  

Foto: Electrolux  
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SKLO AKO MATERIáL ZAžíVA 
V KUCHyNI  SVOJ ZLATÝ VEK. 
OKREM DVIEROK NA KUCHyN-
SKEJ LINKE, POHáROV A VáZ 
SA ZAČíNA UPLATňOVAť AJ 
NA PREDNÝCH PLOCHáCH 
DVIEROK KUCHyNSKEJ LINKy, 
NA PRACOVNÝCH DOSKáCH 
ČI ZáSTENáCH. DODáVA 
KUCHyNI PUNC ELEGANCIE 
A LUXUSU A JEHO VySOKO 
HyGIENICKé VLASTNOSTI HO 
PREDURČUJú, ABy SLúžILO 
V PROSPECH ČLOVEKA PRáVE 
TU, KDE JE HyGIENA NA PR-
VOM MIESTE. 

Bezpečná 
a čistá kuchyňa 

    zo skla

Pracovná doska na kuchynskej lin-
ke patrí bezpochyby k tým najviac 
zaťažovaným. Na nej pripravujeme 

jedlo, v rámci nej sa nachádza aj drez na 
umývanie špinavého riadu. A tak sa od 
nej prirodzene očakáva, že bude trvanlivá, 
odolná, zaručene hygienická a že sa bude 
dať jednoducho udržiavať. Takisto priestor 
na stene medzi hornými a dolnými skrin-
kami kuchynskej linky, nazývaný zástena, 
býva pri umývaní riadu a prípravy jedla 
vrátane vyprážania na rozpálenom oleji, 
kedy masť strieka na všetky strany, vysta-
vovaný hrubému znečisteniu. Preto by aj 
zástena mala byť z materiálu, ktorý vieme 
bez ťažkostí uviesť do stopercentne hygie-
nického stavu. Po lamináte a kachličkách, 
ktoré však svojím vzhľadom asociujú skôr 
kúpeľňu, sa tak k slovu dostáva sklo. Ma-
teriál, na ktorom síce vidieť každý odtlačok 
prsta a mastný fľak, ale práve vďaka tomu, 

že sú viditeľné, ich dokážeme pomocou 
mnohých, na trhu dostupných prípravkov 
na údržbu sklenených plôch bezpečne od-
strániť. 

Sklo – kalené či nekalené?

Spočiatku sa na tieto účely využívalo iba 
obyčajné sklo, ktoré malo spodnú vrstvu 
postriekanú farbou. Bolo to najjednoduch-
šie, najlacnejšie, ale aj najmenej bezpečné 
riešenie. Na výrobu sklenených pracov-
ných dosiek alebo sklenených zásten sa 
môže použiť sklo nekalené, pri ktorom je 
výsledný produkt samozrejme lacnejší, 
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vznikať hotové sklenené zázraky. „Záste-
ny aj kuchynské pracovné dosky môžu mať 
mnoho podôb,“ hovorí Milan Gabčo zo Spo-
ločnosti Kováč. „Ak sa tak zákazníci roz-
hodnú, sklenené zásteny či pracovné dosky 
dokážu verne imitovať aj naturálny mate- 
riál – dreviny aj prírodný kameň. Štruktúra 
materiálu je na prvý pohľad na nerozozna-
nie, pri skle sú však zaručené oveľa hygie-
nickejšie vlastnosti pracovných povrchov 
ako pri klasike z prírody.“ Rôzna farebnosť 
skla sa dosahuje emailom – farbou, ktorá 
sa nanesie na spodnú stranu skla a zapečie 
sa pri kalení. Ak sa vám nepáči celá plocha 
v jednej farbe, skúsení sklenári s kvalit-
nými technológiami vám na objednávku 
vytvoria aj rôzne farebné obrazce – medzi 
dve sklenené platne sa totiž dá laminovať 
aj textília či digitálna tlač. No a pri bezpeč-
nostnom skle, keď sa do skla na spodnej 
strane zapeká keramická sieťotlač, naozaj 
fantázia nepozná obmedzenia. 

Elegancia a známka dobrého 
vkusu

Sklo je, bolo a bude vždy tak trochu luxus-
ným materiálom. V jeho jednoduchosti 
je skrytá krása, ktorá posledné dva roky 
nedá spávať ani renomovaným dizajné-
rom kuchýň. Sklo na kuchynskej linke 
vyzerá elegantne. Ak v kuchyni uvažuje-
te o deliacej priečke, aj tu je použitie skla 
známkou dobrého vkusu. No a ak chcete 
mať kuchyňu od obývačky aj oddelenú, aj 
neoddelenú, šalamúnskym a vysoko es-
tetickým riešením sú presklené posuvné 
dvere, ktoré otvárate alebo zatvárate pod-
ľa toho, nakoľko si prajete mať v jednej či 
druhej miestnosti súkromie. „snažíme sa 
ukázať, že sklo nie je chladný materiál, práve 
naopak, že vnáša aj do tak funkčnej miestnos-
ti, akou je kuchyňa, emócie a noblesu. našimi 
výrobkami by sme chceli prispievať k tomu, 
aby boli aj slovenské domácnosti navrhované 
originálne a s citom pre krásu,“ hovorí Milan 
Gabčo, obchodný zástupca Spoločnosti 
Kováč. Viac na www.spolkovac.sk.

Simona Klérková 

v spolupráci so Spoločnosťou Kováč

Foto: Spoločnosť Kováč

alebo kalené sklo, či dokonca bezpečnost-
né kalené sklo, ktoré je čerešničkou na tor-
te pri celej tejto funkčnej paráde v kuchy-
ni. Pri zástenách však treba počítať s tým, 
že sa do skla budú musieť – ak teda zástrč-
ky a vypínače nepremiestnite niekde inde 
– vŕtať otvory. A práve nekalené sklo je 
voči týmto zásahom oveľa menej odolné. 
Ak už vŕtať musíme, určite sa rozhodnime 
pre kruhové otvory a zďaleka sa vyhni-
me otvorom v tvare štvorca či obdĺžnika. 
Práve pri nich je trvácnosť skla v okamihu 
vŕtania, ale aj neskôr, najrizikovejšia. Ne-
zvratnými sa takisto stávajú malé ťuknutia 
a poškriabanie, keďže nekalené sklo je me-
nej odolné voči manuálnym poškodeniam. 
Nereaguje príliš dobre ani na kontakt so 
silikónovým lepidlom, ktorým sa však (ak 
zástenu nemáte v hliníkovom ráme) lepí 
priamo na stenu medzi skrinkami kuchyn-
skej linky. Navyše nekalené sklo odoláva 
len teplotám do 80 stupňov Celzia, takže 
ho neodporúčame umiestňovať priamo 

k varnej doske. Kalené sklo stojí viac, ale 
rozhodne sa v tomto prípade oplatí pripla-
tiť si. Má totiž podstatne trvácnejšie vlast-
nosti. Na pracovné dosky sa používa kale-
né sklo s hrúbkou 12 ‒ 15 mm, na zásteny 
sklo s hrúbkou 6 mm. Najkvalitnejším 
a najbezpečnejším je bezpečnostné kalené 
sklo, pri ktorom sa na spodnú stranu skla 
nanesie keramická sieťotlač a následnej sa 
sklo zakalí pri teplote 650 °C. Vernosť fot-
ke, na ktorej môže byť čokoľvek – od imi-
tácie dreviny, cez farebné obrazce či detail-
nú fotku letnej lúky až po portrét ležiacej 
Marilyn Monroe – je stopercentná. Keďže 
ide o keramickú sieťotlač, plocha je odolná 
voči UV žiareniu a farby si zachovajú svoju 
sviežosť a sýtosť aj po mnohých rokoch. 
Bezpečnostné sklo má v porovnaní s kla-
sickým sklom až 5-krát väčšiu odolnosť 
voči teplu a nárazu. A keby sa aj rozbilo – 
rozbije sa na drobné kúsky, na ktorých sa 
zaručene neporežete. 

Mnohoraké podoby skla

Klasikou bolo v minulosti biele sklo alebo 
sklo neprehľadné vo svojej prirodzenej 
farbe. ľudia sú však tvory vynachádzavé 
a milujúce farebnosť, a tak aj tu pri jed-
nej farbe neostali nadlho. Keďže existu-
je RAL vzorkovník s dych vyrážajúcim 
množstvom farieb, každý si iste nájde to 
pre seba vhodné farebné prevedenie. V sú-
časnosti navyše práve vďaka technológiám 
môžu pod rukami skúsených sklenárov 
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Panvica na hamburgery z liateho hliníka
Na vytvarovanie a usmaženie až siedmich hamburgerov. Panvica nelepí 

vďaka nepriľnavému povrchu. Vhodná do umývačky aj na použitie 
v rúre do 180°. žiaruvzdorná bakelitová rukoväť. Vrátane stláčadla 

z ušľachtilej ocele 18/10. Cena: 19,95 eur

Ťažidlo na smaženie mäsa 
Na prípravu steakov, hamburgerov, kuracieho mäsa, 
panini alebo slaniny - aby sa mäso rovnomerne osma-
žilo bez vydúvania. Je možné používať aj pri grilovaní. 
Rukoväť vo vzhľade bukového dreva. 
Rozmery 20 x 7 x 10 cm. Z liatiny – váži asi 1 kg. 
Antracitové. Cena: 12,95 eur

Kontaktný gril  
Optimálne sa prispôsobí grilovaným potravinám. Grilova-
cie dosky je možné odobrať a pohodlne čistiť. S vybera-
teľnou miskou na zachycovanie tuku. Plynulo nastaviteľná 
teplota. S prepravnou poistkou. Dĺžka kábla 85 cm. Výkon 
2 000 W. Cena: 69,95 eur

Nájdete v nej všetko, s čím dokážete 
mäso dokonale pripraviť - od pro-
fesionálnych grilovacích a ham- 

burgerových panvíc, cez chytré riešenia 
na marinovanie vo vákuových dózach, 
až po hrnce na pečenie zemiakov či zele-
niny. To všetko a ešte o čosi viac nájdete  
v Tchibo obchodoch v Bratislave, Koši- 
ciach a v žiline alebo v e-shope na strán-
ke www.tchibo.sk, kde môžete nákupy  
teraz uskutočňovať rýchlo, ľahko a po-
hodlne priamo z domu, 24 hodín denne,  
7 dní v týždni! V e-shope nájdete nielen 
širokú ponuku lahodnej kávy, ale tiež  
každý deň nové nákupné tipy a nápady. 

Všetko na perfektnú 
prípravu mäsa
AK SA VáM PRI PREDSTAVE 
šťAVNATÝCH STEAKOV, KORE-
NENÝCH HAMBURGEROV, PE-
ČENÝCH ZEMIAKOV A ČERST- 
VÝCH šALáTOV S LAHODNÝM 
DRESINGOM ZBIEHAJú SLINy, 
JE AKTUáLNA PONUKA TCHI-
BO AKO STVORENá PRáVE PRE 
VáS. 
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Zapekacie misky, 2 ks
Zo žiaruvzdornej glazovanej keramiky. 
Vhodné do rúry s teplotou do 220 °C. 
Priemer každej misky 13 cm, objem 1,2 l. 
V bielom prevedení. 
Cena za 2 ks: 13,95 eur

Reko z materiálov Tchibo

Foto: Tchibo

Liatinová servírovacia panvica
S drevenou podložkou – z rúry priamo na stôl. 
Vrátane poťahu na rukoväť na ochranu pred žiarom 
a receptov. Panvica 19 x 23 cm, podložka 31 x 22 cm. 
Podložka so silikónovými kolieskami – zabraňujú 
vpáleniu panvice do dreva. 
Cena: 19,95 eur

Na www.tchibo.sk vás čaká kompletný 
prehľad šiestich kolekcií, vrátane 30 – 60 
najnovších výrobkov s týždenným časo-
vým predstihom oproti kamenným ob-
chodom. Navyše, nákup vám príde presne 
tam, kde vám to najviac vyhovujte. Jeseň 
s Tchibom si jednoducho zamilujete!

Utierky na riad, 3 ks
Dobre sajú a nepúšťajú vlákna. Tri vzory  
v súprave. Každá utierka 50 x 70 cm. Z čistej 
bavlny. Pútko so všitým magnetom chráne-
ným fóliou – magnet nehrdzavie a drží na 
kovových plochách. 
Cena za súpravu: 9,95 eur

Vákuová dóza na 
marinovanie 
Na rýchle a šetrné marinovanie 
mäsa, hydiny, rýb i zeleniny. 
Pripravíte si jemné a aromatické 
pokrmy. Vo vzniknutom vákuu sa 
marináda vstrebe do potravín až 
8-krát rýchlejšie. Objem nádoby 
2,5 l. Veko s vákuovým čerpa-
dlom. Vrátane štyroch batérií. 
Cena: 39,95 eur
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Forma na pečenie zeleniny 
Na prípravu pečenej plnenej zeleniny. Hodí sa aj na výrobu malých tortičiek alebo parme-
zánových hniezd. S nepriľnavou povrchovou vrstvou, 
je odolná a ľahko sa čistí. Vhodná do umývačky. 
Cena: 9,95 eur



Kuchynské batérie si môžete ne- 
chať namontovať na stenu (tzv. 
nástenné) alebo ich jednoducho 

„postavíte“ na drez či kuchynskú linku 
(tzv. stojančekové). Konkrétny výber zá-
visí od toho, ako sú v kuchyni riešené 
rozvody vody. Púšťanie vody môže byť 
na batériách riešené klasickými kohútik-
mi alebo pákou, ktorou sa okrem teploty 
vody nastavuje aj intenzita vytekajúceho 
prúdu. „v moderných kuchyniach jednoznač-
ne dominujú jednootvorové stojančekové pá-
kové batérie,“ hovorí Vladimír Kozánek  
z Kludi. „ponuka oboch typov batérií na trhu 
je pestrá, aj keď je pravda, že sortiment ná-
stenných batérií je v porovnaní so stojanče-
kovými podstatne užší. to však neznamená, 
že nie je z čoho vyberať. dizajn od secesných 

tvarov až po high-tech je tou škálou, v ktorej 
sa zákazník orientuje pri výbere,“ dopĺňa 
Vladimír Kozánek. 

Víťazný oblúk nad drezom
Ako nové dizajnové stvárnenie klasic-
kých kuchynských batérií by sa mohlo 
zdať prevedenie s výtokovým ramenom 
tvarovaným do vysokého oblúka (napr. 
nové batérie Esprit home kitchen fixtures 
z ponuky Kludi). Ten nie je len estetickou 
invenciou. Práve on vám umožní bezpeč-
ne umývať vysoké nádoby či napúšťať 
pohodlne vodu aj do vysokej vázy bez 
zbytočného nakláňania. Vďaka vyťahova-
ciemu výtoku a možnosti otáčania batérie 
si pohodlne napustíte vodu priamo do 
hrnca, ktorý je umiestnený vedľa drezu 

V KUCHyNI PRECHáDZAJú 
PROCESOM OČISTy 
POTRAVINy, POUžITÝ RIAD, 
AJ NAšE RUKy. VHODNé 
UMIESTNENIE BATéRIE, TyP, 
fUNKCIE A MILé BONUSy 
VEDIA Z VARENIA UROBIť 
NAMIESTO DRINy ZáBAVU 
S fAMóZNOU POINTOU 
V PODOBE CHUTNéHO 
JEDLA. MODERNé A NAOZAJ 
KVALITNé KUCHyNSKé 
BATéRIE PONúKAJú 
KOMfORT, VÝBORNE 
VyZERAJú A PRE KUCHáRA Sú 
PRAKTICKÝM POMOCNíKOM.  

Moderné 

   kuchynské 
      napájadlá
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na varnej platni či sporáku. Vysoký oblúk 
batérie vám tak poskytne maximálnu voľ-
nosť pohybu a priestor, ktorý má pri hek-
tickom varení a premiestňovaní nádob 
a mištičiek cenu zlata. 

Praktická multiprípojka 
a bezpečný termostat
„s praktickým nápadom vybaviť batériu s tzv. 
multiprípojkou prišla značka kludi na trh ako 
prvá. je to zariadenie na pripojenie studenej 
vody pre práčky (ak ju máte v kuchyni ako sú-
časť kuchynskej linky) alebo umývačky riadu 
priamo na batériu. ovláda sa samostatným 
uzatváracím ventilom na boku batérie a pri-
pája sa flexibilnou hadicou. snažíme sa tak 
zvyšovať bezpečnosť a jednoduchosť pripo-
jenia ďalšieho spotrebiča vody v kuchyni,“ 
hovorí Vladimír Kozánek z Kludi. Kvôli 
bezpečnosti a komfortu sú veľmi dobrým 
riešením batérie so zabudovaným ter-
mostatickým zmiešavačom, ktorý teplo-
tu vody udržuje automaticky podľa vami 
vopred nastavenej teploty (štandardne na 
38 °C). Okrem obareniu sa vyhnete aj zby-
točnému plytvaniu vody pri nastavovaní 
tej správnej teploty. 

Batéria postojačky aj poležiačky
Pre malé kuchyne, kde je potrebné vyu-
žiť každý centimeter priestoru, sú vhod-
né batérie s bajonetovým uchytením pre 
podokennú montáž. Možno ich namon-
tovať v bezprostrednej blízkosti okna, ak 
bude pod ním umiestnený drez. Pri za-
tvorenom okne batéria stojí a slúži svoj-
mu účelu. Keď ju už po varení a umývaní 
riadu nepotrebujete a chceli by ste otvoriť 

okno kvôli vetraniu, batériu vytiahnete 
smerom nahor z uchytenia a jednoducho 
odložíte nabok. Takto dokážete v malej 
kuchyni využiť aj priestor, ktorý obyčajne 
ostáva „hluchý“.

Šikovné tlačidlo Quick-Stop 
Zaujímavým riešením pre armatúry so 
sprchou na riad alebo vyťahovacím vý-
tokom je funkcia Quick-Stop (zatlač a za-
stav). Ide o zariadenie, ktoré po zabudova-
ní do drezu alebo pracovnej plochy blízko 
batérie dávkuje vodu. Jednoduchým stla-
čením tlačidla prstom či lakťom v prípade 
zašpinených rúk z batérie vytečie vopred 
nastavené množstvo vody (od 200 do 
1900 ml) vhodné na opláchnutie, navlh-
čenie či osvieženie. Po napustení vody sa 
ventil sám uzavrie. A to všetko bez toho, 
aby ste sa museli dotknúť kuchynskej 
batérie. Je to vhodné riešenie napr. aj na 
dávkovanie filtrovanej pitnej vody. 

tri roky – výsledkom je aj unikátna inteligent-
ná kuchynská batéria kludi e-go,“ dáva do 
pozornosti Vladimír Kozánek z Kludi. Je 
vybavená senzorom, umožňujúcim bez-
dotykovú obsluhu. Vodný tok sa uvedie 
do chodu, keď sa ruka či nádoba priblížia 
k telu batérie. Od senzorových batérií vo 
verejných priestoroch sa však odlišuje 
možnosťou voľby: teplota vody sa dá sa 
nastaviť podľa potreby a ovládacia páka 
je vždy pripravená na manuálnu obsluhu. 

Simona Klérková 

v spolupráci so značkou Kludi

Foto: Kludi

Senzor v kuchyni
„nosnou ideou značky kludi je tzv. smart 
luxury (inteligentný luxus). predstavuje vyso-
kokvalitné riešenia z pohľadu dizajnu, použi-
tých materiálov, výroby aj ochrany životného 
prostredia. chce ponúknuť to najkvalitnejšie 
za prijateľné ceny pre viac ľudí zo strednej vrs-
tvy, ktorí sa zaujímajú o lifestyle, záleží im na 
dobrom dizajne, ochrane životného prostredia 
a zohľadňujú priaznivý pomer ceny a kvality. 
na koncepte smart luxury pracovala kludi 
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• rozloženie financovania pri kúpe bazéna

• skorý začiatok kúpacej sezóny 

• dodávka v skrátenom termíne zo 6 týždňov na 3 týždne

• rýchla a jednoduchá montáž v priebehu niekoľkých dní

• zabudovanie bez betónovej dosky

• navyše čistiaci set zdarma

Galvaniho 15/A |  8210 4 Bratislava |  080 0 222 223 |  w w w.pool–home.sk

dokonAlý BAzén s kompletným servisom

PROFESIONÁLNE PORADENSTVO, MONTÁŽNE A SERVISNÉ PRÁCE

VÝHODNÁ JESENNÁ PONUKA
(prečo kupovať bazén v jeseni)

ZĽAVA  až 40%
na teleso bazéna Compass do 30.11.2012
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Po krásnych letných dňoch a čase dovoleniek 
a oddychu prichádza opäť jeseň so svojimi 
povinnosťami. Znovu sme sa naplno pustili do 
pracovného kolotoča a pohrúžili sa do práce. Netreba 
sa však nechať opantať rýchlym tempom. Chvíle 
strávené oddychom a relaxom sú nenahraditeľné 
a mali by mať svoje pravidelné miesto v našom živote. 
Doprajme si čas oddychu na záhrade alebo kdekoľvek 
inde, kde sa v našom príbytku cítime príjemne. 
Otvorme si fľašu dobrého vínka a zrelaxujme i pri 
týchto nasledujúcich stranách.



s espritom

Kúpeľňa sa zväčšuje a vstupuje do 
nej vo väčšej miere ako kedysi kú-
peľňový nábytok. Má to svoje logic-

ké opodstatnenie. Na hygienu a starost-
livosť o telo totiž potrebujeme priestor. 
Nástenné police, skrinky pod umývadlá, 
pohyblivé kontajnery s úložným priesto-
rom – to všetko nám pomáha mať poruke 
pomocníkov na očistu, ktorí nás hýčkajú. 

Priestor kúpeľne sa tak mení na predvá-
dzacie mólo. Móda tu už nie je viditeľná 
len v podobe dámskych flakónov na par-
fum či odložených pestrofarebných la-

kov. Steny ožívajú farbami typickými pre 
svet dámskej kozmetiky. Funkčné prvky 
kúpeľne ako vaňa, umývadlo, toaleta či 
bidet zdobia bordúry, ktoré spoločne vy-
tvárajú a podčiarkujú ráz jednotlivých kú-
peľňových štýlov. Dlažba už nemusí byť 
len kachličková. Ak je kúpeľňa celá v bie-
lom ako nevesta vo svadobných šatách 
(napr. Esprit home bath concept),  luxus 
a eleganciu vytvára použitie vysoko kva-
litných materiálov a kombinácia matných 
a vysoko lesklých povrchov na kúpeľňo-
vom nábytku. Svetlo a život do kúpeľne 
vnášajú veľkoryso dimenzované okná, 

KúPEľňA Už NIE JE VIAC 
POPOLUšKOU ByTU. ZAČíNA 
SA ROZRASTAť, ČORAZ VIAC JU 
VyUžíVAME NA RELAX A STáVA 
SA V ByTE CHRáMOM, KDE 
DOCHáDZA K NAšEJ PREMENE. 
žIARI A OČARúVA ESPRITOM.
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Úchvatné, očarujúce, zvodné a vábiace – 
aj také dokážu byť kúpeľne.

Viac sa o nich dozviete na www.kludi.sk.

Simona Klérková 

v spolupráci so značkou Kludi

Foto: Kludi

z ktorých možno pozorovať okolie. Ak je 
kúpeľňa dostatočne veľká, ostáva v nej 
priestor aj na dekoračné predmety – vy-
soké čierne vázy či suveníry z ciest. Aj tie 
dodávajú tomuto miestu punc dôležitos-
ti a vkladajú doň pozitívnu energiu, kto-
rá sa potom pri očiste a relaxe prenáša aj 

na človeka. Módne značky Esprit či Joop! 
pod taktovkou Kludi, experta na výrobu 
kúpeľňových armatúr, vytvorili koncepty 
kúpeľní, kde toto všetko nájdete.

Priestor, ktorý v kúpeľni ušetríte umiest-
nením pračky do kuchynskej linky, mô-
žete smelo použiť na beauty prvky, ktoré 
do kúpeľne – ako predvádzacieho móla 
– bezpochyby patria. Nad kolieskovým 
kontajnerom s množstvom poličiek a šup-
líkov na tajné ženské zbrane nejedno žen-
ské srdce zaplesá. Dizajnéri kúpeľne ho 
vytvorili tak, aby rovnako dobre vyznel 
voľne umiestnený v priestore, ako pod 
umývadlom v rámci očistného boxu, kde 
zapadne ako posledné puzzle v skladač-
ke. Akcentovanie detailov pre vytvorenie 
dokonalej harmónie je samozrejmosťou. 
Nad umývadlom tak okrem veľkého zr-

kadla nesmie chýbať výklopné kozme-
tické zrkadlo s LED osvietením a 3-ná-
sobným zväčšením, keď chce pani domu 
vyjsť ráno do sveta s dokonalým mejka-
pom. Nad vaňou majú svoje čestné miesto 
držiaky na vonné sviečky pre dokonalý re-
lax vo vani. Držiaky na uteráky, stojan na 
zubné kefky či držiak na toaletný papier 
ladia a vďaka nim kúpeľňa naozaj zažiari. 
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Originálny dizajn umývadiel do vašej kúpeľne

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

E-mail: marmorin@baucentrum.sk

www.marmorinumyvadlo.sk – pre koncových zákazníkov
www.marmorin.tonex.sk – pre architektov a predajcov

kupón 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

www.fontessa.sk – pre koncových zákazníkov
www.fontessa.tonex.sk – pre architektov a predajcov

kupón na zľavu

15%
platnosť do 31. 12.2012

výhradný distribútor:



Módne kúpeľne

SLEDUJETE MóDNE TREN-
Dy A CHCETE MAť KRáSNU 
A ELEGANTNú KúPEľNU? 
KúPEľňA SA STáVA MIESTOM, 
KTORé VyUžíVAME NIELEN 
NA VONKAJšIU OČISTU, ALE 
AJ NA RELAX. AKCEPTOVANIE 
DETAILOV PRE VyTVORENIE 
DOKONALEJ HARMóNIE PRE 
MODERNé KúPEľNE JE Už SA-
MOZREJMOSťOU. 

domu a bytu v jednotnom dizajne. Bez 
obkladov, obkladačiek či kachličiek, ako 
ich radi nazývame, sa nezaobíde žiadna 
novostavba ani renovácia kúpeľne. Ak-
tuálne sú veľkoformátové rektifikované 
keramické obklady do kúpeľne, ktoré sa 
ukladajú s minimálnou špárou a pôso-
bia kompaktne. Kúpeľňové štúdio Be-
neva prezentuje širokú škálu obkladov 
vhodných do bytových, rezidenciálnych, 
administratívnych priestorov i hotelov. 
Každoročne v spolupráci s najlepšími di-
zajnérmi z oblasti keramických obkladov 
prinášajú talianski producenti niekoľko 
kompletných nových kolekcií. Moder-
né kúpeľne sa vyznačujú prvotriednymi 
materiálmi, sú praktické a príjemné. Po-
nuka kúpeľňových obkladov je skutočne 
bohatá. Je len na vás, akú podobu bude 
mať vaša nová kúpeľňa. S kvalitným 
návrhom a profesionalitou štúdia Bene-
va sa váš výber obkladov do kúpeľne iste  
uľahčí. 

Návrh kúpeľne

Akú kúpeľňu si teda vybrať? Zadajte pô-
dorys spolu s vašimi požiadavkami a zís- 
kajte 3D návrh kúpeľne spracovaný ar-
chitektom. Kúpeľňové štúdio Beneva 
navrhuje dispozičné riešenia kúpeľní 
- rozmiestnenie zariaďovacích predme-

tov v kúpeľni a architektonický 3D ná-
vrh kúpeľne vyhotoví podľa nárokov 
klienta. Návrh kúpeľne je vo fotorealis-
tickej kvalite zohľadňujúci funkčnosť 
a všetky detaily. Cenová kalkulácia sa 
prispôsobuje na mieru. Pohľad do va-
šej budúcej kúpeľne vám umožní vidieť, 
ako bude pôsobiť, či bude priestranná  
a pekná. V tomto štádiu sa ešte dá meniť 
dizajn kúpeľne. Variabilita obkladových 
prvkov umožňuje vyriešiť kúpeľňu in-
dividuálnym návrhom v súlade s vašou 
predstavou. Vizualizácia kúpeľne poskyt-
ne niekoľko pohľadov a v prípade záujmu 
aj podklady pre obkladača - projekt vašej 
novej kúpeľne.

Reko v spolupráci so štúdiom Beneva

Foto: Beneva

Pre kúpeľňu je preto dôležitý správ-
ny výber zariaďovacích predmetov, 
ktorý by sa mal v každom prípade 

konzultovať s odborníkmi. Títo s asis-
tenciou klienta zvážia vhodnosť výbe-
ru a rozmiestnenie vybavenia kúpeľne zo 
všetkých aspektov ako je ergonómia, ma-
teriál, farebnosť a rozpočet. Profesionál-
ne kúpeľňové štúdio vám vie okrem ke-
ramických obkladov a dlažieb ponúknuť 
kompletný sortiment, ktorým zariadite 
vašu elegantnú a modernú kúpeľňu.

Výber obkladu

Kúpeľňové obklady v súčasnosti dáva-
jú možnosť zladiť kúpeľňu s priestorom 
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WELLNESS HOTEL BYSTRÁ JE SITUOVANÝ 
NA ZAČIATKU ATRAKTÍVNEHO TURISTICKÉHO 
STREDISKA NÁRODNÝ PARK NÍZKE TATRY 
V TICHOM A POKOJNOM PROSTREDÍ 
BYSTREJ DOLINY - TÁLE.  

WELLNESS CENTRUM HOTELA BYSTRÁ JE ZAMERANÉ NA RELAX A DUŠEVNÚ POHODU 

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

25M BAZÉN S PROTIPRÚDOM.

Wellness a relax
v srdci Nízkych Tatierv srdci Nízkych Tatier

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

LYŽOVANIE, KÚPANIE ČI NÁVŠTEVY JASKÝŇ

WWW.HOTELBYSTRÁ.SK   |   Informácie: +421 48 6195 303



Gabión – 
hrdé kamene v oceľovej klietke

 

Čo je to gabión
Už medzinárodne zaužívaný výraz „ga-
bión“ má základy v taliančine - gabbia, 
gabbione, čo v preklade znamená klietka 
alebo prútený kôš. Gabióny sú drôtené 
konštrukcie (drôtené koše) tvaru kocky 
alebo kvádra, naplnené vo väčšine prí-
padov kameňom. Môžu byť vytvorené  
buď zo zváraných alebo pletených oceľo-
vých drôtených sietí, navzájom pospája-
ných. Ideálnou výplňou je lomový prírod-
ný kameň. Uplatňujú sa kamene rôznych 

01

02

03

Používajú sa pre ne aj pomenovania 
ako drôtené koše, oceľové koše, eko-
koše a pod. Na tieto dva materiály 

– kov a kameň – sme zvyknutí v rôznych 
kombináciách vedľa seba tak v exteriéri, 
ako aj v interiéri. V takejto interakcii ide 
o nový prvok – architektonický a najmä 
stavebno-konštrukčný. Sú takto využi-
té  výhodné vlastnosti oboch materiálov. 
Gabiónové konštrukcie sú modernou, 
vysoko kvalitnou náhradou betónových 
konštrukcií rovnakého účelu.  

TIETO NEZVyČAJNé A POMER-
NE NOVé KONšTRUKCIE SA 
V POSLEDNOM OBDOBí VĎAKA 
SVOJíM ESTETICKÝM A PRAK-
TICKÝM VLASTNOSTIAM 
OBJAVUJú ČORAZ ČASTEJšIE 
V SúČASNEJ ARCHITEKTúRE 
A STAVEBNíCTVE.

„GAbióny sú vysoko odolné 
voči ťAhu A tlAku, prispô-

sobujú sA Zmene síl A mAjú 
výbornú priepustnosť...“
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veľkostí, tvarov a farebnosti. Nemusí ísť 
však vždy nutne o výplň kamenivom, po-
užívajú sa aj iné materiály. Alternatívny-
mi druhmi výplne sú napr. drvený betón, 
drevo, recyklovaný stavebný materiál, 
zemina, štrk, ale aj sklo ako výrazný, de-
koračný materiál. Materiál výplne by mal 
byť vybratý podľa účelu gabiónového prv-
ku, požadovanej odolnosti proti poveter-
nostným vplyvom a namáhaniu.

Pohľad do histórie
Aj keď by sa zdalo, že gabióny sú objavom 
posledného obdobia, nie je tomu tak. Tieto 
konštrukcie sú známe v rôznej podobe už 
hodne dávno. V stavebne vyspelom Egyp-
te sa používali na spevnenie svahov Nílu, 
a z histórie poznáme ich využitie na ob-
ranné valy počas vojen. Takéto konštruk-
cie sa objavovali ako súčasť opevnenia 
v mestách. Gabión v dnešnom chápaní sa 
rozmohol v Rakúsku a Taliansku na konci 
19. storočia. Prvé gabiónové konštrukcie 
boli používané hlavne vo vodohospodár-

lo aj do menších stavieb a súkromných 
priestorov. Udomácnili sa na svahovitých  
pozemkoch rodinných domov, oplotení, 
záhradných prvkoch  a pod. V súčasnosti 
nachádzame tieto zaujímavé drôtené kon-
štrukcie nielen v exteriéri, ale aj ako mo-
derný výrazný interiérový prvok. Gabión 
sa stal efektným funkčným stavebným 
materiálom.

Vlastnosti a výhody 
Gabiónové konštrukcie oplývajú týmito 
prednosťami:
- sú vysoko odolné voči ťahu a tlaku,  
 prispôsobujú sa zmene síl
- majú výbornú priepustnosť,   
 medzerovitosť umožňuje odtok vody
- sú odolné voči korózii a mechanickému  
 poškodeniu
- sú pružné, schopné deformácie pri  
 zachovaní celistvosti
- majú výbornú stabilitu, staticky spolu- 
 pôsobia s terénom
- vynikajúco tlmia zvuk 
- preprava komponentov je úsporná
- umožňujú suchú montáž (aj v zime)  
 s krátkou dobou realizácie  
- poskytujú možnosť využitia miestnych  
 materiálov
-   majú temer neobmedzenú životnosť 

skej výstavbe na spevňovanie brehov riek. 
Ich využívanie sa rozšírilo do dopravného 
inžinierstva pri výstavbe diaľnic, mostov, 
oporných múrov, protihlukových stien 
a pod. 

Vďaka technickým a estetickým vlast-
nostiam sa používanie gabiónov prenies-

01 Príkladné použitie gabiónov ako nevšed-

ného výrazného prvku súdobej architektúry 

rodinného domu.

02 Gabiónové koše vyskladané v mäkkých 

organických líniách harmonizujú s prírodným 

prostredím.

03 Materiálovým aj farebným oživením v rie-

šení oplotenia je striedanie plôch s gabiónmi 

a výplňou z dreva.

04 Originálny prístrešok pre bicykle vytvo-

rený stenami z gabiónov a transparentným 

prestrešením.

05 Rozhodne nevšedný vertikálny prvok tvorí 

zaujímavý akcent v prírodnom prostredí. 

06 Stena s gabiónovou konštrukciou vytvára 

pekný a výrazný exteriérový prvok v átriu.

04

05

06
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- majú nízke náklady voči betónovým  
 konštrukciám (nepotrebujú základy  
 alebo len plytké) 
- sú ekologické, nenarúšajú  životné 
 prostredie vzhľadom a zložením
- sú recyklovateľné pri dočasnej 
 konštrukcii
- umožňujú zazelenanie povrchu
- sú estetické, vhodné ako dekoračné 
 prvky do interiérov a exteriérov

Využitie v stavebníctve 
a architektúre
Gabióny nachádzajú široké uplatnenie či 
už vo verejných priestranstvách, alebo 
na súkromných stavbách. Používajú sa 
ako estetická a lacná náhrada betónových 
konštrukcií. 

Ako výhodná technológia sa využívajú  
- v dopravnom staviteľstve: pre výstavbu 
oporných múrov, násypov, deliacich stien, 
podpôr mostov, ochrany pilierov, portálov 
tunelov, spevnenie nájazdov, svahov...
- pri vodohospodárskych stavbách: spev-
nenie brehov a reguláciu vodných tokov, 
výstavbu protipovodňových hrádzí...
- v pozemnom staviteľstve: pre výstavbu 
protihlukových stien, oporných múrov, 
zábran proti erózii a zosuvu pôdy a skál, 
pre spevnenie svahov, terás...
- v záhradnej a parkovej architektúre: pre 
výstavbu oporných múrov terás, záhrad-

ných schodov, terénnych úprav, oplotenia, 
dekoračných prvkov, podporných kon-
štrukcií pre popínavé rastliny...
- na fasádach budov: ako tenkostenné ga-
biónové obklady
- v interiéroch: ako výrazný prvok s prí-
rodným materiálom (vinárne, horské 
chaty, hotely...)

Gabióny a zeleň
K zazelenaniu povrchu gabiónov môže 
dôjsť prirodzeným spôsobom alebo ume-
lým zásahom. 

Gabióny tvoria vynikajúci podklad pre 
zeleň. Ak sú dobré podmienky pre pôdne 
prostredie, uchytí sa vegetácia a gabión 
o niekoľko mesiacov môže mať vzhľad 
ako prírodný svah. 

Naplnením konštrukcie zeminou sa vy-
tvoria podmienky aj pre výsadbu vhod-
ných druhov zelene. Použitím rohože sa 

07 Prvky z gabiónov v prírode či súkromnej 

záhrade sú nerušivo pôsobiacim umelým 

architektonickým doplnkom.

08 Steny v miestnosti  vytvorené z gabiónov 

tvoria zaujímavý a veľmi moderný interiérový 

prvok.

09 Múrik z drôtených košov ako dekoračný 

prvok pri vchode do objektu prekrytého 

textíliou.

10 Veľmi efektné riešenie gabiónových košov 

v tvare valca s rôznofarebnou kamennou 

výplňou.

07

08
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zlepší zachytenie zeminy proti vypadaniu 
z čela steny gabiónovej konštrukcie. Ga-
bióny je možné zazelenať aj pomocou geo - 
textílie vloženej do konštrukcie, kde sa 
vytvorí bal so zeminou. Do konštrukcie 
sa môže vložiť aj drenážna rúra a násled-
ne už len vysadiť rastliny. Gabiónové kon-
štrukcie sú veľmi vhodným podkladom aj 
pre popínavé rastliny.

Tvar a rozmer klietky - koša
Gabiónová konštrukcia ako celok predsta-
vuje vo väčšine prípadov skladanú staveb-
nicu.

Samotný gabión je stavebný prvok z drô-
teného pletiva rôzneho tvaru a veľkosti.  
Klietky alebo koše mávajú zväčša tvar 
kvádra alebo kocky, ale môžu byť aj iné-
ho tvaru, napr. valca. Drôtené pletivo sa 
strihá a následne spája do požadovaného 

Drôt, tvar a veľkosť ôk
Na zhotovenie drôtených košov sa pou-
žíva  väčšinou oceľový pozinkovaný drôt 
antikorózne upravený alebo drôt z nere-
zovej ocele, ktorý  nehrdzavie. Používaný 
priemer drôtu je 3 – 6 mm. Povrch oceľo-
vého drôtu býva upravený pozinkovaním, 
ochranným hrubým nánosom zinku a hli-
níka (95 % Zn, 5 % Al) alebo vrstvou PVC. 
Pletivo máva oká rôzneho tvaru, napr. aj 
v tvare šesťuholníka. Rozmery oka drôte-
ného koša bývajú: 10 x 10 cm, 10 x 5 cm, 
10 x 8 cm, 5 x 5 cm.

Navrhovanie gabiónových 
konštrukcií  
Gabiónové konštrukcie podľa náročnosti 
vyžadujú príslušný stupeň projektového 
riešenia. Do výšky 1,5 m možno považo-
vať tieto konštrukcie za menej náročné. 
Pri návrhu sa stanovia tvary, veľkosti  
košov, ich optimálna výplň s príslušný-
mi parametrami. V projektovom riešení 
musí byť posúdená stabilita stavebnej 
konštrukcie, ekonomika a aj estetické 
stvárnenie. V návrhu sa zohľadňujú aj 
materiálové možnosti v okolí stavby. Na 
návrhy, výpočty a posúdenie sa dnes vyu-
žívajú programy výpočtovej techniky.

Realizácia – montáž, plnenie
Nakoľko tieto konštrukcie sú pružné, 
málo citlivé na deformáciu podložia, 
hĺbka založenia sa odporúča 0 – 0,5 m. 
Konštrukcia nemusí byť  založená v neza-
mŕzajúcej hĺbke podložia. Rozhodujúca je 
únosnosť základovej škáry. 

Výhodou týchto konštrukcií je, že nie je 
treba pre ne betónovať základy. Môžu sa 
klásť aj priamo na terén. Suchá montáž 
konštrukcie umožňuje výstavbu aj v zim-
nom období. 

tvaru s potrebnými rozmermi. Koše sa 
vyrábajú  štandardne s rozmermi – 0,5 m, 
1 m, 2 m. Keďže prvok je časťou staveb-
nice, rozmer koša je možné prispôsobiť 
podľa potreby. Tzv. gabiónové matrace sú 
koše so zníženou výškou, prevláda u nich 
horizontálny rozmer a používajú sa pri 
zakladaní gabiónov.

„GAbióny tvoriA vy-
nikAjúci podklAd pre 
Zeleň. Ak sú  dobré 
podmienky pre pôdne 
prostredie, uchytí sA 
veGetáciA A GAbión 
o niekoľko mesiAcov 
môže mAť vZhľAd Ako 
prírodný svAh...“09

10
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jané C-sponami. Montážny drôt slúži na 
vytvorenie tvaru konštrukcie. Proti vydu-
tiu gabiónu pri jeho plnení a na udržanie 
tvarovej stability sa dávajú dištančné há-
čiky. Gabiónové koše sa na lícovej strane 
plnia ručne vkladaním kameňa a dôraz 
sa kladie na estetický efekt. Vnútro kon-
štrukcie sa môže vyplniť aj drobnejším 
kamenivom. V prípade, že nezáleží na 
vzhľade, celý objem možno naplniť stro-

„iba“ o „holé“, ale aj časom zarastené vege-
táciou a tým splynuté s okolitou prírodou. 
Originálnosť konštrukcie možno umoc-
niť použitím výplne z rôznych farebných 
kameňov. Gabióny sa stávajú veľmi obľú-
beným architektonicko – stavebným prv-
kom s estetickým pôsobením. V krajine, 
v prírode, či v menšej súkromnej záhrade 
sú príjemným nerušivo pôsobiacim ume-
lým architektonickým doplnkom.

Prvým úkonom je zhutnenie podkladu 
v základovej škáre. Do základovej škáry 
sa vkladajú ploché gabiónové matrace, 
ktoré ľahko vyrovnajú terén. Ďalej sa po-
kračuje spájaním prvkov gabiónovej kon-
štrukcie a postupne sa vypĺňajú určeným 
materiálom. Na stavbu gabiónových kon-
štrukcií sa používajú kvalitné montážne 
prvky. Siete do košov sú spájané montáž-
nymi špirálami. Steny gabiónov sú spá-

jom, sieť musí byť ale s menšími okami. 
Odporúčaný rozmer výplňového materiá-
lu je v každom prípade dvoj- až trojnáso-
bok oka siete. 

Životnosť a náklady
Jednoznačnou prednosťou a výhodou 
gabiónov je ich temer neobmedzená ži-
votnosť. Udáva sa, že celá konštrukcia 
ostáva funkčná aj 100 rokov. Rozhodu-
júcim faktorom pre trvanlivosť systému 
je životnosť jeho materiálu, teda kvalita 
drôtu a drôteného pletiva a rovnako aj  
kvalita výplňového materiálu. Gabiónové 
konštrukcie sú ekonomicky výhodnejšie 
v porovnaní s betónovými konštrukcia-
mi pre rovnaký účel. Úspora finančných 
nákladov predstavuje až do 35 %. Je to 
aj tým, že gabióny nevyžadujú základy, 
s tým spojený výkop a debnenie. Ak sa 
použije kameň z blízkej lokality, náklady 
môžu byť aj nižšie.

Estetika – príjemná  
vlastnosť gabiónov
Gabiónové konštrukcie pôsobia vďaka 
svojmu vzhľadu veľmi zvláštne, netradič-
ne, originálne. Ak je výplň gabiónov z prí-
rodného materiálu a to býva najčastejšie 
z lomového kameňa, s prírodným pros-
tredím výborne harmonizujú. Ak by sme 
mali porovnať estetické pôsobenie gabió-
nov a betónových konštrukcií, gabióny 
pôsobia oveľa estetickejšie. Aj keď by išlo 

Záver
Využitie gabiónových konštrukcií umož-
ňuje rýchlu výstavbu jedinečných, ekolo-
gických a estetických systémov rôznych 
rozmerov. Vďaka svojim vlastnostiam 
a vysokej  kvalite predstavujú dnes efekt-
nú alternatívu k betónovým konštrukci-
ám. Čaro gabiónov tkvie v ich prirodze-
nom vzhľade a prispôsobivosti. Prvky či 
celé steny zložené z kamenia s pletivom 
z lícovej strany pôsobia originálnym 
estetickým dojmom. Gabión sa stáva 
v súčasnosti bežným stavebným mate- 
riálom a v prírode veľmi harmonicky pô-
sobiacim  prvkom.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

fakulta architektúry STU,  Bratislava

Foto: archív autora

11 Terénne úpravy s použitím gabiónových 

matracov nie sú prvkom, ktorý by narúšal 

prírodné prostredie.

12 Výplňou drôtených klietok môže byť aj 

taký prírodný a ozdobný materiál ako je 

drevo.

13 Rozmanito tvarovanými oceľovými sieťami 

s pestrofarebnou výplňou možno vytvárať 

zaujímavé kompozície.

14 Gabióny svojím estetickým vzhľadom a 

zložením sú harmonickou súčasťou prírodné-

ho prostredia.

15 Vďaka svojim prednostiam gabióny dnes 

nahrádzajú betónové konštrukcie najmä pri 

vodohospodárskych stavbách.
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Redakcia DOM A BÝVANIE hľadá 
spolupracovníka na pozíciu manažér inzercie

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

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

Náplň práce:
- vyhľadávanie a budovanie dlhodobých
 obchodných vzťahov
- vedenie obchodných rokovaní
- príprava a dojednávanie obchodných zmlúv
- zodpovednosť za plnenie obchodného plánu

V prípade záujmu o bližšie informáce nás
kontaktujte e-mail: redakcia@domabyvanie.eu

www.domabyvanie.eu



Automatické 
zavlažovanie 
sa postará o optimálnu závlahu

AUTOMATICKé 
ZAVLAžOVANIE Má VEľA 
VÝHOD, LEN S JEHO 
POMOCOU DOCIELITE 
OPTIMáLNU ZáVLAHU. 
NIELENžE ZáVLAHA BUDE 
ROVNOMERNá, ALE 
VĎAKA ČIDLU PôDNEJ 
VLHKOSTI A DAžĎOVéMU 
SENZORU DOSTANú 
RASTLINy LEN TOľKO 
VODy, KOľKO NAOZAJ 
POTREBUJú. 

moderná technikA urobí 
všetku prácu zA vás, 

môžete odložiť kAnvy 
i hAdice! 

Odpadne vám aj starosť o záhradu 
vždy, keď odchádzate na dovolen-
ku alebo pracovnú cestu. Nemusí-

te ani ráno vstávať, aby ste záhradu poliali 
- zavlažovať rastliny v priebehu dňa je to-
tiž nevhodné a spotreba vody navyše kvôli 
odparovaniu rastie až o 30 %. 

Čo sa týka samotného automatického za-
vlažovania, môžete si vybrať medzi nad-
zemnými alebo podzemnými systémami. 
Všeobecne je možné povedať, že pre malé 
a jednoduché trávnaté plochy je možné 
použiť mobilný nadzemný systém závlahy, 
pre väčšie a zložitejšie plochy je naopak 
vhodnejšia podzemná závlaha. Podzemné 
riešenie je jasnou voľbou v prípade, že za-
vlažovače chcete mať diskrétne skryté pod 
povrchom. 

Pri inštalácii podzemnej závlahy je najis-
tejšie obrátiť sa na odborníkov zo špeciali-
zovanej firmy. Na vypracovanie cenového 
návrhu potrebujete plán záhrady. Ak ne-
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máte podklad od záhradného architekta, 
zhotovte nákres v mierke 1:100. Je nut-
né určiť zdroj vody. Ak to je studňa, stačí 
opísať údaj na štítku čerpadla. Ak budete 
brať vodu z vodovodného radu, zmerajte 
v mieste budúceho odberu vody, za koľko 
sekúnd vytečie 10 l vody. 

Pri inštalácii rozvodných rúrok je dôle-
žité dbať na to, aby sa do nich nedostala 
nečistota. Miesta spojov sa ihneď osadia 
fitingmi. Gardena využíva patentovaný, 
mimoriadne jednoduchý systém, kde nie 
je na to potrebné žiadne náradie (obr. 04). 
Pri usadzovaní jednotlivých zavlažovačov 
sa používajú pružné spojky, pomocou kto-
rých je zavlažovač presne umiestený aj do 
problematicky prístupných miest. Správne 
usadený zavlažovač je rovnobežný s po-
vrchom zeme. Nevyčnieva, nehrozí tým 
jeho poškodenie kosačkou, ani nie je „uto-
pený“ a nenaplavuje sa do neho nečistota 
(obr.05). 

ché a intuitívne. Káblom je tiež prepojený 
s dažďovým senzorom, prípadne čidlom 
pôdnej vlhkosti pre zohľadnenie prirodze-
ných dažďových zrážok pri zavlažovaní. 
Tieto prvky v konečnom dôsledku hrajú 
veľmi významnú úlohu. Sú schopné ušet-
riť značnú časť nákladov za vodu. 

Samotná inštalácia automatického zavla-
žovania pre rodinný dom so záhradou do 
cca 500 m2 trvá obvykle 2 až 4 dni. Najprv 
sa pomocou zlupovačky odreže pás tráv-
neho koberca. Táto technológia umožňuje 
inštaláciu závlahy do už vyrasteného tráv-
nika bez akéhokoľvek poškodenia. Násled-
ne sa pomocou drážkovačky vyhĺbi ryha 
na rúrkové rozvody vody. Do požadova-
ných miest sa rozmiestnia rozvodné rúrky, 
zavlažovače a ventilové šachty (obr. 03). 
Do šachiet sa pred osadením nainštalujú 
ventily.

Ďalším krokom je usadenie ventilových 
šachiet. Ich počet je daný počtom vetiev, 
na ktoré je závlaha rozdelená (obr. 06). Tu 
je možné výrazne ušetriť. Ak sa napojí roz-
vod priamo pri zdroji, napr. vo vodomernej 
šachte, kde je najväčší priemer potrubia  
a preto aj najväčší prietok a najväčší tlak, 
závlaha sa môže rozdeliť do menej vetiev. 
Tým sa ušetria náklady za riadiaci systém. 

Zavlažovací počítač je možné pripevniť 
vonku aj vo vnútri domu. Rozhodujúce je 
pohodlie majiteľa a prítomnosť zásuvky 
na 230 V. Gardena ponúka riadenie zavla-
žovania modular, ktoré môže riadiť až 12 
elektromagnetických ventilov, s ktorými 
je prepojené elektrickým vodičom. Napá-
jané je zo siete pomocou adaptéra na 24 V  
(obr. 07). Ovládanie počítača je jednodu-

Záver patrí nastaveniu jednotlivých za-
vlažovačov. Jeden po druhom sa nastavia, 
aby striekali vodu v požadovanom uhle  
a na požadovanú vzdialenosť (obr. 08).

03

04

05

06

07

08

Ak ste si vybrali naozaj profesionála, vyze-
rá vaša záhrada už po dvoch týždňoch ako 
znovuzrodená (obr. 01-02). 

Reko v spolupráci so značkou Gardena

Foto: Gardena
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Spoľahlivá 
motorová píla 
na práce okolo domu
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Technické parametre motorovej píly 
Husqvarna 135:

Objem valca: 40,9 ccm

Hmotnosť bez lišty a reťaze: 4,4 kg

Výkon: 1,4 kW

Odporúčaná cena motorovej píly 
Husqvarna 135 je 239 EUR vrátane DPH, 
dostupná v sieti autorizovaných predajcov 
Husqvarna.

Ovládanie je veľmi jednoduché 
vďaka pokrokovému ergonomic-
kému riešeniu a pomeru výkonu  

a hmotnosti. Píla si vás získa od mo-
mentu, kedy ju po prvýkrát naštartuje-
te. Motor je totiž navrhnutý tak, aby sa 
naštartoval rýchlo a s minimálnym úsi-
lím. Bezproblémové štartovanie motora 
umožňuje špeciálna pružina, ktorá pri 
vytiahnutí štartovacieho lanka znižuje 
štartovaciu silu o 40 %. 

Vysoký používateľský komfort zaruču-
je, okrem jednoduchého štartovania, aj 
niekoľko ďalších vlastností. Pohodlie pri 
práci a jednoduchšie rezanie značne uľah-
čuje prepracovaný systém Low Vib, kto-
rého výkonné tlmiče efektívne absorbujú 
vibrácie. Vaše ruky tak budú ušetrené od 
zbytočnej námahy a ani po dlhom pílení 
v nich nestratíte cit. 

Píla má pohodlné bočné napínanie reťa-
ze, vďaka ktorému možno reťaz okamžite 
a bez zložitých úkonov napnúť. Údržbu 
rovnako uľahčuje systém Air Injection, 
ktorý odstraňuje prach a nečistoty zo 
vzduchu skôr, než sa dostanú ku vzdu-
chovému filtru. Tým sa zaistia nielen 
dlhšie intervaly medzi čistením filtra, ale 
súčasne sa zvyšuje životnosť motora. 

Nekompromisný výkon a okamžitá akce-
lerácia píly plne postačujú nielen na prí-

BEZ MOTOROVEJ PíLy SA NIE-
KEDy SKRáTKA NEOBíDETE. 
POKIAľ NEPíLITE DREVO PRíLIš 
ČASTO, JE POTREBNé NáJSť 
KOMPROMIS MEDZI ČO  
NAJVyššOU KVALITOU  
A ČO NAJNIžšOU CENOU.  
HUSQVARNA TENTO KOM-
PROMIS PRINášA V PODOBE 
NOVINKy ROKU 2012, MO-
TOROVEJ PíLy HUSQVARNA 
135. PRESVEDČí VáS NIELEN 
SVOJOU SPOľAHLIVOSťOU, 
KVALITOU A PRECíZNyM 
SPRACOVANíM, TEDA VLAST-
NOSťAMI TyPICKÝMI PRE PíLy 
HUSQVARNA, ALE ZáROVEň 
AJ SVOJOU fUNKČNOSťOU.

pravu palivového dreva, ale tiež na prie-
rez stromov či nevyhnutnú údržbu okolia  
vášho domu alebo chaty. Husqvarna 135 
je vybavená špeciálne vyvinutým moto-
rom X-Torq, ktorý dokáže znížiť spotrebu 
paliva až o 20 % a zaručuje až o 75 % niž-
šie emisie výfukových plynov.

Reko v spolupráci so značkou Husqvarna

Foto: Husqvarna
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V znamení inovácií
NEODDELITEľNOU SúČASťOU DNEšNÝCH ZáHRAD, ALE I MEST-
SKÝCH PARKOV A NáMESTí, Sú PRODUKTy Z BETóNU, KTORé 
ZAHŕňAJú MNOžSTVO RôZNyCH TVAROV, VEľKOSTí A fARIEB. 

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

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

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

Reko z materiálov spoločnosti BETON BROž

Foto: BETON BROž

Brož Carcassonne® BROž štandart Pieskovec Brož Provance® BROž štandart Bronze Brož Saint Tropez® BROž štandart Terra

Brož Valletta® BROž štandart Tricolory® mušlová

Brož Tvár dreva® Prkno I , špalek Brož Natur patina





Jedným z takýchto súťažných vr-
cholov je pre nás vinárov Národný 
salón vín SR. Súťaž, ktorá má svoje 

pravidlá, prezídium, prísnych porotcov 
a napokon i súťažiacich. Teší sa veľkej 
popularite, najmä však vysokej prestí-
ži a renomé. Je cťou pre každého vinára 
dostať sa do záverečnej stovky trebárs  
i s jedným vínom. Vinárstvo JANOUŠEK 
tento rok zabodovalo hneď so siedmimi 
vínami. Stali sme sa tak tretím najúspeš-
nejším vinárstvom na Slovensku. Kaž-
dému vínu sa venuje rovnaká pozornosť 
pri jeho kreovaní, potešil nás však najmä 
Tramín červený VzH, ktorý tak nadviazal 
na úspešnú púť svojho staršieho brata, 
Devín 2009, bobuľový výber, ktorý sa tiež 
dotkol barikovej technológie a bol tiež 
v záverečnej stovke v roku 2010. Prvýkrát 
boli zaradené do súťaže obe ružové vína 
a k našej veľkej radosti sa oba kabernety 
dostali do víťaznej stovky. Najväčšia ra-
dosť však bola z prvej asambláže, ktorá 
vznikla priateľstvom troch odrôd Caber-

SNOM KAžDéHO šPORTOVCA ČI SúťAžIACEHO JE STáť NA „DOSKE“, ČíM VyššIE, TÝM LEPšIE. JE 
TO NAPLNENIE HODíN, ODRIEKANIA VOľNéHO ČASU, úPORNEJ DRINy, KEDy SA NEPOZERá NA 
ČAS, HODINU ČI DEň. ČAS, KTORÝ PRE OSTATNÝCH PLyNIE POMALy, IDE AKOSI RÝCHLO A ANI 
NEZBADáME, žE CHVíľA, KTORá STOJí PRED VAMI, ABy STE UKáZALI, ČO VIETE, JE TU. PUBLIKUM 
Má SVOJICH fAVORITOV, ČO VšAK NEUBERá NIČ NA DRAMATIČNOSTI SúBOJA OSTRIEľANÝCH 
RIVALOV NAVZáJOM, I S NOVOU KRVOU TAK POTREBNOU VšADE. 

 ktoré si zapamätáte...

„vĎAkA vínu sA meníme 
v lepších ľudí, A tAkí chceme 
ostAť. slušní A pokorní..."
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net Sauvignon, Merlot a Alibernet. Víno, 
ktoré nesie názov RETRO 11. Naše vinár-
stvo sa od svojho počiatku v roku 2006 
zúčastnilo súťaže šesťkrát, s celkovým 
počtom 33 vín, ktoré sa prebojovali do ví-
ťaznej stovky. V roku 2009 sa jedno z vte-
dajších siedmich vín stalo šampiónom 
v kategórii bielych suchých vín – Rizling 
rýnsky VzH, 2008. Snom každého vinára 
je uspieť v tejto kráľovskej kategórii pre 
biele suché vína. 

Veľmi vysoko je v našom ponímaní  
Cabernet Sauvignon, VzH, 2006 barrique. 
Je to vlajková loď nášho vinárstva, kto-
rá sa v roku 2010 stala šampiónom na 
Vínnych trhoch v Pezinku v kategórii su-
chých červených vín. Rok predtým získa-
lo toto víno v Estorile v Portugalsku zlatú 
medailu. 

Úspechy týchto vín v zahraničí ako napr. 
v Paríži, Bruseli, či New yorku a samozrej-
me nesmieme zabudnúť na našich priate-
ľov na Morave (Brno Juvenale a Valtické 
vinné trhy), len dotvárajú snahu vyrábať 
vína špičkovej kvality pripravené i po 
naflašovaní bojovať o najvyššie méty do 
posledných chvíľ a špurtovať tak po boku 
s ostatnými do cieľa. Od každého z vín, 
ktoré je prihlásené do súťaže, očakávame 
dobré výsledky, lebo každé z nich má „na-
trénované“ a plní smelé plány „svojich tré-
nerov“ ako i celého „realizačného tímu“. 

Apropo, trénermi tímu vinárstva JA- 
NOUŠEK sú Roman Janoušek, Adam 
Repa a realizačný tím tvorí Mário Polák 
a Branislav Valjent. Vinárstvo vzniklo 
v roku 2006, kedy sa tvoril základ celku 
v podobe Roman Janoušek a Mário Po-
lák. Za šesť rokov sme prešli vývojom do 
dnešnej podoby. S pokorou a úctou k plo-
dom prírody - hroznu a potom i k jeho 
jedinečnej a krásnej premene na víno, pri-
stupujeme k našej práci a potom i k vám, 
našim zákazníkom. 

Vína vyrábame v nerezových cisternách 
s riadeným procesom kvasenia muštu, 
čím zabezpečíme sviežosť a ovocnosť na-
šich vín, ktoré potom pôsobia oveľa dlhšie 
mlado. Naše vína sa líšia od iných hlavne 
tým, že biele i ružové vína majú vyšší ob-
sah oxidu uhličitého, ako jedného z hlav-
ných produktov fermentácie, ktorý zabez-
pečuje týmto vínam intenzívny „fresh“ 
a je ich prirodzenou ochranou. Jeho mier-
ne vyšší obsah je docielený šetrnou mani-
puláciou pri školení, filtrácii a uskladnení 
vína. Všetky tieto manipulácie prebiehajú 
pri nízkych teplotách. Červené vína sú 
vyrábane vo vinifikátoroch, ktoré sú tiež 
vybavené riadeným procesom kvasenia. 
Najkvalitnejšie červené vína sa nechávajú 
vyzrievať v barikových sudoch. 

Preteky skončili a v súčasnosti čerpáme 
nové sily, no i poznatky ako byť lepší, 

múdrejší a rýchlejší ako v minulých roční-
koch. Pomyselne hodená rukavica od na-
šich súperov čaká na to, aby sme ju zdvihli 
v ústrety novým súbojom. Šport je krás-
ny, plný adrenalínu, úcty a rešpektu. Taká 
je i práca s vínom. A takí chceme byť i my. 
Vďaka vínu sa meníme v lepších ľudí, 
a takí chceme ostať. Slušní a pokorní. 

Roman Janoušek

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

www.ostrozovic.sk

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

degustácie v tufovej pivnici,
školenia a pobyty na Tokaji, 

zemplínska kuchyňa,
ubytovanie vo vinárstve

Tokaj z celkom iného súdka

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

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

www.elba.sk

045 6704 366-7  I  0917 493 987

GARÁŽOVÉ BRÁNY
SEKČNÉ, POSUVNÉ, KRÍDLOVÉ, ROLOVACIE



Spojovacia 30, Nitra
www.beneva.sk

037/77 888 77
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do vašej kúpelne 

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

www.elba.sk

045 6704 366-7  I  0917 493 987

GARÁŽOVÉ BRÁNY
SEKČNÉ, POSUVNÉ, KRÍDLOVÉ, ROLOVACIE



Historicky vznikali tieto pivnice 
ako úkryty osadníkov pred niči-
vými nájazdmi tureckých vojsk. 

Dnes, našťastie, plnia funkciu oveľa láka-
vejšiu. Kto mal možnosť zostúpiť do ticha 
a chladu tokajskej pivnice, kto nazrel do 
tmavých chodbičiek archívov a ochutnal 
tekuté lúče jantárového slnka, nikdy ne-
zabudne.

História 
v tufe ukrytá

Pivnica
Pivnica predstavuje jedno z piatich „P“ to-
kajského vína. Nie je to pivnica obyčajná. 

Vyhĺbená v tufe, sopečnej vyvreline, več-
ne chladná, zahalená do rúška tajomstiev 
dávnych vekov, tichá, plná ušľachtilých 
vôní vzácnych tokajských vín. Aby mohol 
byť tokaj tokajom, musí spĺňať veľa krité-

VíNNE PIVNICE NA TOKAJI 
Sú úžASNé. TAJOMNé, 

PLNé TEKUTÝCH POKLADOV 
UKRyTÝCH PRED NAšIM 

NEDOČKAVÝM 
SMÄDOM...

 Prechádzka tokajskou pivnicou
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rií. Jedným z nich je práve zretie v malých 
drevených súdkoch v takejto pivnici. Vína 
sa do pivníc naskladňujú po zložitom pro-
cese macerovania cibéb – tokajských hro-
zienok, napadnutých ušľachtilou formou 
plesne Botrytis cinerea. Cibéby dodávajú 
tokaju sladkosť a neopakovateľný cha-
rakter. Keď zídete po schodoch do pravej 
tokajskej pivnice, zázračne sa vám zastaví 
čas. Po stáročia sú rovnaké. S rovnakou 
vôňou tíško zrejúcich vín.

Tajomné zákutia
Veľa tokajských pivníc má skryté miesto, 
kde sa môžete usadiť a tieto skvostné 
vína vychutnať. Je to kútik tichý, čarov-
ný, častokrát osvetlený len plamienkami 
sviečok.

Tu vás vinár usadí a začne sa rozprávanie. 
Každé kvalitné víno má svoj rodný list,  
ktorý má vinár dobre ukrytý, ale rád sa 
s ním pochváli. Je mu príjemné vidieť, 
ako vínko, ktoré vyrobil, chutí. V tokaj-
skej pivnici je celoročne stála teplota  
10 – 12 °C. Je ideálna pre podzemný ži-
vot tokajských výberových vín. Tie mu-
sia podľa zákona zrieť minimálne 2 roky 
v súdkoch  v tufovej pivnici a rok vo fľaši. 
Častokrát sa však vinár rozhodne, že vín-
ko ešte nie je dostatočne zrelé a v súdkoch 
ho čičíka 4 roky, aj viac. Niet divu, že zá-
kon zakazuje z oblasti Tokaja vyvážať to-
kajské výberové vína v sudovom stave. Je 
to víno vzácne a zaslúži si hodnotnú fľašu 
a etiketu, ktorá sama vypovie, aký skvost  
ukrýva. Každý správny vinár si svoje 
šperky odkladá. Každoročne aspoň zopár 

fliaš, ale len z tých najlepších. Pri výni-
močných príležitostiach potom otvorí 
svoj tajomný archív a pochváli sa, ako mu 
jeho „deti“ vyrástli do krásy. Čím starší ‒ 
tým lepší. Toto porekadlo platí pre „Kráľa 
vín“ dvojnásobne. Vínny život tokajských 
výberov trvá desiatky rokov a keď ich 
dobre uskladníte, ešte vaše deti, už na dô-
chodku, si pri fľaši tridsaťročného 5 put-
ňového tokaja  na vás s láskou spomenú. 
Dlhodobo uskladniť tokajské výbery však 
nie je jednoduché, a to z dvoch dôvodov. 

Buď nemáte adekvátny priestor – tma, 
chlad a vyrovnaná teplota, alebo máte 
„dobrých“ kamarátov, ktorí vás v slabej 
chvíľke vyhecujú - a je po poklade.

Preto niektorí vinári poskytujú pre svo-
jich klientov tzv. vínné trezory, ktoré sú 

a ošetroval. Až potom ho mohol nasklad-
niť do pivnice. Po rokoch zrenia v súdku 
sa rozhodol ho nafľašovať. Vybral na to 
krásnu fľašu a kvalitný korok. Potom zno-
vu víno uložil do pivnice, tento raz do ar-
chívu, kde vzácne vínko čakalo, než sme 
sa rozhodli vychutnať si ho. No povedzte, 
nepotrebuje toto víno vzácnu príležitosť 
a úctu? Viac, a nielen o víne, nájdete na 
stránke www.ostrozovic.sk.

Jaromíra Ostrožovičová 

Foto: archív J.&J.Ostrožovič

v pivnici dobre uzamknuté a odložené 
archívne vína sú tu naozaj v bezpečí. Keď 
sa však kľúčik rozhodnete niekomu dob-
rovoľne darovať, radosť je obrovská. 

Slnko v pohári
Keď otvárate fľašu starého tokajského 
vína, je to zvláštny pocit. Kedysi ho nie-
kto musel vysadiť, ako malý viničný štep. 
Roky tvrdo pracoval a čakal, kým prvý-
krát zarodí. 

Isto sa bál, aby neprišlo krupobitie, ra-
doval sa, keď sa mu po prvýkrát podari-
lo v krásnej slnečnej jeseni dopestovať 
cibéby. Ručne ich pooberal a pridal do 
mladého vína. Potom víno lisoval, školil 
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Obyčajné dni nad 

    Seinou

PARíž JE MOžNO SNOM. PRE 
ZANEPRáZDNENú JAPONSKú 
úRADNíČKU, KTORá SI PO VEČE-
ROCH VySNíVALA I VôňU JEHO 
ULíC, PRE NOTORICKÝCH RO-
MANTIKOV, KTORí SA DOň Vy-
BERú LOVIť ATMOSféRU VZNá-
šAJúCU SA V ICH PREDSTAVáCH 
NAD ULICAMI. PRE IMIGRANTOV 
A ICH VIDINU ľAHšIEHO žIVOTA, 
ČI PRE NIEKOHO, KTO SA CHCE 
PREJSť PO LODIACH CHRáMU, 
KDE ZVONIEVAL HUGOV QUASI-
MODO. JE MESTOM OČAKá-
VANí, KTORé BUDú NAPOKON 
NAPLNENé: PODOBNE, ALEBO 
CELKOM INAK, AKO VO VZDIALE-
NÝCH PREDSTAVáCH. 
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Za poškrabanými oknami súpravy 
prímestského vlaku sa mihajú še-
divé predmestia francúzskej met-

ropoly. ľudia automaticky vykonávajú 
každodenné rituály cestovania z práce 
a takmer nik sa neusmieva. Človek z post-
socialistickej krajiny sa v momente začína 
cítiť ako doma. Jeden z mála úsmevov je 
profesionálny – prichádza skupinka reví-
zorov. Tí niekoľko minút živo diskutujú 
so staršou černoškou, ktorej chýba lístok 
za veľký cestovný kufor. Kým jej strážco-
via železničných pravidiel odpustia, vlak 
prejde za kruhový obchvat Boulevard 
Périphérique obkolesujúci tú krajšiu, cen-
trálnu časť Paríža. Vagóny zmiznú v pod-
zemí, zatiaľ čo miesta tam hore osvetľujú 
lúče popoludňajšieho svetla. Opustiť pre-
plnenú súpravu a vyjsť na povrch naprí-
klad na ostrove Ile de la Cité je ako náhod-
né teleportovanie do krajšieho sveta. 

01 Severný breh Seiny zo strednej plošiny 
Eiffelovej veže.

02  Kto sa chce pozrieť na starú dámu 
detailnejšie, môže použiť ďalekohľad.

03 Pohľad z Víťazného oblúka na parížske 
ulice je zaujímavejšou alternatívou tých 
viac turistických.

01

03

02
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Tichá strana slávy

Gotická katedrála Notre Dame de Paris 
ani nemôže byť známejšou, ako v skutoč-
nosti je. Za jej dverami však začína iný 
príbeh. Nezaťažený očakávaniami, vyža-
rujúci obyčajný, no hlboký pokoj. Svetlo 
sviečok napĺňa tmu ligotom myšlienok 
ľudí, ktorí ich zapaľujú, silou modlitieb 
a prianí. Tie niekto ešte radšej napíše na 
predtlačené papieriky s textom „mierový 
odkaz“ a zanechá ich priamo na mieste. 

Tichý šum a šepot ľudí sa mieša do jedi-
nej melódie, ktorá má v sebe zvláštnu 
harmóniu pohlcujúcu i tých, ktorí sem 
neprišli hľadať duchovný zážitok. I oni 
sa napokon ticho zahľadia do farebných 
vitráží okien, na oltár, zasadnú na chvíľu 04

05

...len niekoľko desiAtok 
minút chôdze od pont des 
Arts, nA svAhoch pAhorku 

montmArtre, bojovAlA 
o tú svoju lásku nežná 

A hAnblivá Amélie...
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do lavíc a prezrú si vystavenú drevenú 
maketu chrámu. Čas sa na okamih zasta-
ví, tu vnútri nemá veľký význam a plynie 
celkom inak. Do toho skutočného ich pre-
budí až hlas Emanuela. Trinásťtonového 
zvonu z južnej veže, ktorý hlási zavŕšenie 
ďalšej hodiny. 

Paríž východu – Paríž západu

„Synček, prines mi kávu, som unavená! 
Práve som sa vrátila od lekára,“ znejú slová 
staršej panej v nefalšovanej libanonskej 
arabčine malou reštauráciou, nachádza-
júcou sa v úzkych uličkách len niekoľko 
stovák metrov od známeho chrámu. 

Ani cukrovinky „helwíját“, chutná šawar-
ma a fľašky piva „Almaza“ naukladané 
jedna vedľa druhej nenechajú náhodné-
ho hosťa na pochybách, že majitelia tejto 
malej oázy orientu sú práve Libanonci. Ich 
metropolu, Bejrút, pritom často pomenú-
vajú práve slovným spojením „Paríž vý-
chodu“. Aj keď na prvý pohľad sa na seba 
obe mestá takmer vôbec nepodobajú, čo 
majú rozhodne spoločné je šarm. A kaž-
dý správny Bejrúťan či Bejrúťanka ovláda 
francúzsky jazyk rovnako dobre, ako rod-
nú arabčinu a angličtinu. 

Hostia tohto príjemného podniku sú naj-
mä domáci Parížania. Cítia sa tu dobre 
a najmä: nemajú pocit, že by boli v cu-
dzom. Na rozdiel od niektorých iných 
komunít prisťahovalcov sa tá libanonská 
začleňuje do tunajšej spoločnosti i jej kaž-
dodenného života. Byť iným pre nich von-
koncom neznamená byť samým pre seba, 
podozrievavým a uzavretým voči okoliu. 
Malý východný Paríž v Paríži je toho ži-
vým dôkazom. 

Miznúce zámky lásky

Prechádzka labyrintom ulíc v blízkosti 
Sorbonny a návrat k vodám Seiny nás pri-
vedie k celkom inému príbehu. Príbehu 
o tom, ako sa kovové zámky, symbolizu-
júce nerozlučnú lásku zaľúbených dvojíc, 
tajomne stratili z mosta Pont des Arts, 
aby ich vzápätí vystriedali nové. 

„Cadenas d ámour“, ako sa vo francúz-
štine nazývajú, tu zanechávajú najmä 
zahraničné páry, ktoré si v romantickej 
parížskej atmosfére často sľúbia „lásku až 
za hrob“, aby ju vzápätí spečatili umiest-
nením spomínaného farebného zámočku, 
najčastejšie s vygravírovanými menami, 
na niektorom z populárnych miest a kľú-

čik vzápätí zahodili do prúdu rieky. Jed-
ným z takých miest je práve spomínaný 
most pre peších, spájajúci brehy Seiny 
v blízkosti slávneho Louvru. 

Mesto sa však nedávno rozhodlo, že  
„v mene zachovania kultúrneho dedič-
stva“ musia byť odstránené a minulú jar 
sa tak i stalo. Už o necelý rok sú však ko-
vové zábradlia mosta nimi opäť obťažka-
né a je otázkou času, kedy tu bude zámoč-
kov okolo dvoch tisíc, tak ako pred ich 
„zmiznutím“. I keď láska má veľa podôb 
i koncov, tu v Paríži sa môže zdať neroz-
lučnou...

Hľadanie Amélie

Len niekoľko desiatok minút chôdze 
od Pont des Arts, na svahoch pahorku 
Montmartre, bojovala o tú svoju lásku 
nežná a hanblivá Amélie zo slávneho fil-
mu Le Fabuleux Destin d´Amélie Poulain. 
Snímka z roku 2001 ocenená štvoricou 
Césarov vykreslila túto beztak romantic-
kú štvrť Paríža vo svetle, v akom túžime 
vidieť plynúť život. Dychtivom, vzrušujú-
com, plnom prekvapení. No presne ako vo 
filmovom príbehu, dušu miestam dávajú 
ľudia. 

06

...i keĎ láskA má veľA podôb 
i koncov, tu v pAríži sA 
môže zdAť nerozlučnou...

04 Interiér Notre Dame de Paris rovna-
ko poteší veriacich i tých, čo v ňom len 
hľadajú pokoj.

05  Pahorok Montmartre je jedným z 
miest s najlepšou atmosférou v meste.

06 Zámky lásky prichádzajú na zábradlia 
mosta zavesiť zaľúbenci z celého sveta.
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Montmartre je miestom umelcov, muzi-
kantov. Vyvýšené miesta ľudí odjakživa 
lákali, zdali sa bližšie k nebu. Schodíky 
vedúce nahor k chrámu Sacré Coeur, ležia-
cemu na najvyššom bode pahorku, takýto 
pocit vyvolávajú tiež. Podvečerné ticho 
netrvá dlho. Vzduchom sa začínajú niesť 
tóny reggae mladého gitaristu a speváka, 
ktorý si vzápätí získava celkom slušné 
publikum. Koncert pod holým nebom pri-
ťahuje mladých i starých, po niekoľkých 
minútach sa už všetci nesú na jednej hu-
dobnej vlne, ktorú atmosféra miesta ešte 
umocňuje. Tá istá, ktorá dokázala učaro-
vať i Vincentovi van Goghovi, či Pablovi 
Picassovi. 

Ruže z Kábulu

Paríž sa ponára do tmy a ľudia z ulíc sa 
pomaly presúvajú do podnikov, z ktorých 
každý má svoj špecifický šarm. Jeden 
z tých lacnejších na ulici Rue La Fayette 
dnes zažíva veselú debatu mladých ľudí, 
ktorí sa zoznámili len nedávno a celkom 
náhodou. Pre dvojicu z Kanady je francúz-

ska metropola zastávkou na ceste do ázie, 
pätica španielskych vysokoškoláčok sa 
sem vybrala za kultúrou a umením. Bra-
zílčanka s veľkými tmavými očami a do-
konalou postavou sa snaží zaujať okolie, 
najväčšmi sa však páči dvojici poľských 
vyhadzovačov. Leszek, starší z nich, má 
na tričku nápis „Brasil“ a vyobrazenú so-
chu Krista z Ria. „Nie som Brazílčan, ale 
som takisto katolík, prečo by som ho teda 
nenosil!“ vysvetľuje dvojici slečien z Ne-
mecka, ktoré si práve kupujú pri bare pivo. 
Napokon sa ležérnym krokom priblíži 
mladý muž, ktorý nikam necestuje, ani sa 
nenáhli. Predáva po baroch ruže, tak ako 
tisíce iných ľudí v tomto istom momente 
po celom svete. Pochádza z Afganistanu 
a mnohí jeho rovesníci doma by mu iste 
závideli jeho nový život. Ten je však len 
dennodennou rutinou a bojom o preži-

tie. Ruže za dve eurá len pomaly opúšťajú 
jeho veľkú kyticu, aby prostredníctvom 
mladých mužov končili v rukách slečien, 
ktoré si ich v bare napokon zabudnú. Zho-
várame sa o jeho krajine, živote a snoch. 
Napokon mi za jediné euro necháva hneď 
dva červené púčiky. Divoké a smutné, od-
strihnuté od koreňa skôr než sa ich lupe-
ne stihli rozvinúť. Nočné parížske ruže  
z Kábulu.

Ráno nad Seinou

Nasledujúce ráno dvojica mužov z tu-
reckej Adany pripravuje mäso na ke-
bab vo svojej malej reštaurácii neďaleko 
Montmartru. Onedlho začnú prichádzať 
ich hostia a oni budú rátať pribúdajúce 
drobné eurá celkom tak, ako by doma rá-
tali líry. Mesto so zvučným menom je pre 
nich len kulisou, rovnako ako pre desiatky 
prisťahovalcov z Afriky a Indie ponúkajú-
cich turistom stovky plastových čínskych 
eiffeloviek tých najrozmanitejších farieb. 

V tom istom momente hltajú v Louvri 
stovky očí portrét Vinciho Giacondy a nad 
davmi návštevníkov stojí s rozopätými 
krídlami Niké Samotrácka. Pod Víťazným 
oblúkom si rumunskí špekulanti pripra-
vujú naleštené mosadzné prstene, ktoré 
podchvíľou podhodia niektorému z tu-
ristov. Kto sa ulakomí, príde určite o viac, 
než by mohol získať. A šťastie? To si musí 
i v Paríži každý zaslúžiť sám. Len čoraz 
menej ľudí verí, že nie je v peniazoch. 
Škoda. Mať „v kapse jeden frank“ je taký 
oslobodzujúci pocit...

Peter Hupka

Foto: autor

...A šťAstie? to si musí i v pA-
ríži kAždý zAslúžiť sám. len 
čorAz menej ľudí verí, že 
nie je v peniAzoch...

07 Kto trpí strachom z výšok, pre toho 
môže byť návšteva Eiffelovky utrpením.

08  Tureckí kuchári pripravujú každo-
denne stovky kebabov.

09 Dievčatá a ruže z ulice La fayette.

08

09
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Predplaťte si DOM a BÝVANIE a vyhrajte!

Áno, záväzne si objednávam predplatné časopisu DOM a BÝVANIE.
Dvojročné predplatné (8 čísiel) za 10,35 eur / 312,-Sk                                               
Ročné predplatné (4 čísla) za 5,18 eur / 156,-Sk                                                        
Označte číslo, od ktorého vám bude zaslané predplatné časopisu
Krížikom označte dĺžku predplatného.    

Dátum:....................................*Podpis:..........................................................................................

* Svojím podpisom dávam až do písomného odvolania súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy. údaje budú použité na vlastné marketingové aktivity 

a služby pre všetky produkty  a médiá vydavateľstva Perpes, s.r.o.

 1   2   3    4 

Vážení čitatelia,
ďakujeme všetkým za dôveru a záujem o časopis DOM a BÝVANIE. Pevne veríme, že v ňom nachádzate 
inšpiráciu a zaujímavé informácie, ktoré využívate pri zveľaďovaní vášho bývania. Staňte sa teraz pred-
platiteľom a vyhrajte. Každý, kto si predplatí alebo predĺži predplatné, bude zaradený do zlosovania 
v ďalšom kole predplatiteľskej súťaže o zaujímavé ceny.  

Traja výhercovia získajú v ďalšom kole predplatiteľskej súťaže jednu z uvedených troch 
cien.

1. cena: 
Vysávač Roventa Compacteo Ergo Cyclonic Power 
v hodnote 117,90 €

2. cena: 
Naparovacia žehlička Tefal Ultimate Autoclean 500 
v hodnote 109,90 €

3. cena: 
Hriankovač Moulinex Subito 
v hodnote 39,90 €

Bez odoslania požadovaných údajov na adresu redakcie nie je možné objednávku 
predplatného akceptovať.

Vyplnený kupón a predplatné zašlite na adresu: Perpes, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra  

Predplatné môžete objednať aj vyplnením objednávky na stránke www.domabyvanie.eu, 
alebo e-mailom na adresu redakcia@domabyvanie.eu. 

Objednávku môžete odovzdať aj priamo na každej pošte alebo doručovateľovi Slovenskej 
pošty, alebo telefonicky na č. 02/5441 8102, 544 8091, 4524 8213. 

Na základe objednávky bude vystavená faktúra, prípadne zaslaný U –poukaz – podľa 
požiadavky.





       

www.wienerberger.sk
www.porotherm.sk

Inšpirujte sa prírodou – POROTHERM 36,5 a 42,5 T Profi
Zobrali sme si príklad z prírody a prinášame revolučnú novinku medzi murovacími prvkami. Novú 
kvalitu zrodenú z prírodných materiálov – pálenej hliny a minerálnej vlny. Vďaka veľmi nízkej tepelnej 
vodivosti 0,08 W/(m·K) murivo nemusíte dodatočne zatepľovať, pretože vyhovuje nárokom na výstavbu 
nízkoenergetických a pasívnych domov už pri hrúbke muriva 36,5 cm! Znížia sa vám náklady nielen 
na samotnú stavbu, ale aj na následné vykurovanie a údržbu domu. Izolácia je vo vnútri steny chránená,  
preto je trvalá a nemôže dôjsť k jej poškodeniu poveternostnými vplyvmi, hmyzom či inými škodcami.

Zateplite si
svoje hniezdo


