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Predajňa we-tec – moderný bytový nábytok Ponúka najširší 
sortiment koženkových ale aj kožených jedálenských 
stoličiek a barových stoličiek v rôznych farbách a tvaroch, 
drevené alebo biele lesklé jedálenské stoly v kombinácii aj  
so sklom.  

U nás nájdete aj širokú PonUkU Postelí, skrine, biele lesklé 
komody, konferenčné a televízne stolíky a oveľa viac...

Prídťe sa osobne Pozrieť do Predajne a bUdete milo PrekvaPení 
skUtočne nízkymi cenami! ste U nás vítaní.

celú našU aktUálnU PonUkU aj s cenami nájdete na našej 
stránke www.we-tec.sk 

adresa predajne:
rožňavská 1, r1 – centrum bývania 

831 04 bratislava
tel: 02/ 44 37 24 54

info@we-tec.sk
www.we-tec.sk

– 10 % zľavy na všetky koženkové 

a látkove postele z našej ponuky !vianočný darček pre vás

koženková posteľ lUna 
s úložným priestorom a výklopnými roštami 
v akciovej cene 877,50 eur !

 



alebo www.byvajsnami.sk

OSVETLENIE 
V CENE

OSVETLENIE 
V CENE

ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA 
MALIBO

325€ 

OBÝVACIA STENA RIVA

129€ 

POSTEĽ VERDE 180

279€ 
STOLIČKA 
VERME

28€ 
KOMODA 
ARMANDIO

64€ 

SEDACIA SÚPRAVA FELICITA II

777€ 

KUCHYŇA MOREEN 180

129€ 

50 cm

ROŠT 
V CENE

ROZKLADACIA

OBÝVACIA STENA EVITA

269€ 

LESK

Tovar objednávajte cez web 
na www.byvajsnami.sk,
alebo telefonicky na 
041/421 31 49, 
0911 845 016

nábytok 
výhodne??“

 ZÁRUKA  tovar môžete do 14 dní vrátiť bez udania dôvodu 
 DOPRAVA tovar zasielame kuriérom po celom Slovensku 
SERIÓZNOSŤ  sme jeden z prvých eshopov s nábytkom v SR. 

Za 8 rokov práce sme urobili radosť desaťtisícom klientov. 
Len v roku 2014 sme vybavili ďalších 10.000 objednávok. 
Pridajte sa k desiatkam tisícom spokojných klientov, 
ktorí vedia, že nám môžu dôverovať.

„Viete, 
kde nakúpite

CENA   v našom eshope nakúpite lacnejšie 
ako v kamennej predajni 

RÝCHLOSŤ   vlastníme sklad 3.000 m2, kde pre Vás 
držíme stovky položiek skladom 
k rýchlemu dodaniu 

 VÝBER  v našom eshope ponúkame tak široký 
sortiment, aký na kamennej predajni nenájdete 



Záver roka je obdobím, kedy prichádza čas na bilancovanie. Je 
to čas pozastavenia, keď hodnotíme celý rok a rekapitulujeme, 
čo sme stihli, čo nestihli, či sa nám naše túžby a plány podarilo 
zrealizovať a čo plánujeme do nového roka. Uvažujeme, do akej 
miery nás baví a napĺňa to, čo robíme a ako žijeme. Zamestnáva-
me našu myseľ a hľadáme smerovanie, aké by mal mať náš život, 
aby sme boli šťastní. A tak je to správne, lebo len tak môžeme 
napredovať.

Koniec roka je ale aj obdobím, kedy môžeme nájsť duševnú poho-
du, oddýchnuť si a tráviť viac času so svojimi blízkymi. Prežime 
teda krásne sviatočné chvíle a rok, do ktorého vstupujeme, nech 
je pre nás lepší s optimistickými vyhliadkami a smerova-
ním, s ktorým budeme spokojní.

Prajem všetkým pokojné vianočné sviatky  
a úspešný nový rok

Marián Kraushuber
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DOM NA
MODErNý 

DOME
ROMANTICKÝ VÝHĽAD NA DUNAJ, VENUšINU 
ZáHRADU A MARHUĽOVÝ SAD DOTVáRAJú 
ATMOSFéRU MODERNEJ NADSTAVBy NA 
STAROM SEDLIACKOM DOME. STAVBA  
V úZKOM HISTORICKOM PRIESTORE VIED-
LA KU KONCEPTU „DOM NA DOME“. 
KONCEPT SA OPIERA O INOVATíVNE 
SPRACOVANIE DREVA, PRIATEĽSKÝ 
VZťAH K PRíRODE A MAXIMáLNE 
VyUžITIE DENNéHO SVETLA. ZáRO-
VEň REšPEKTUJE OKOLITú KRAJINU 
A TRADIČNÝ VZHĽAD OBCE.
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Vášnivý pestovateľ ovocia nechcel 
obetovať svoj marhuľový sad na 
nový dom. rozhodol sa radšej pre 

udržateľný moderný obytný priestor na 
spôsob loftu formou nadstavby na sta-
rom sedliackom dome svojej matky. Teraz 
môže spokojne sledovať, ako sa darí mar-
huliam a zároveň obdivovať krásnu atmo-
sféru údolia Wachau v Dolnom rakúsku. 

„Chcel som sa usadiť v modernom podkroví  
s množstvom denného svetla a byť čo najbliž-
šie k prírode. Marhuľový sad by bol krásnym 
pozemkom pre novostavbu, ale nechcel som 
sa ho vzdať,“ hovorí majiteľ Stefan Schauer.

MODERNá NADStAVBA 
V hARMóNII S OkOlItOu 
ARchItEktúROu 
Pozemok so starým sedliackym domom 
bol situovaný v centre obce Willendorf, 
ktorú preslávila Willendorfská venuša. 
Ide o najvýznamnejší nález z obdobia 
mladšieho paleolitu na území rakúska, od 
toho je tiež odvodený názov Venusgarten 
(Venušina záhrada). Napriek moderným 
štylistickým prvkom architektonický ná-
vrh nadstavby harmonicky ladí s celko-
vým vzhľadom tradičného obrazu dediny 
Willendorf. Zapadá do okolitej krajinnej 
scenérie a prispieva k oživeniu zastavané-
ho centra obce. Koncept „dom na dome“ 
môže preto poskytnúť impulz pre ďalšiu 
modernizáciu miest a mestských centier, a 
to nielen vo Willendorfe.

DOM NA DOME PRE MODERNé 
BÝVANIE S REšPEktOM 
k tRADícII
rozhodnutie majiteľa postaviť modernú 
nadstavbu na starom dome znamenalo veľ-
kú výzvu pre projektantov. Volker Dienst 
a Christoph Feldbacher museli svoje ná-
vrhy prispôsobiť ťažkým podmienkam. 
Nadstavba sa mala postaviť na prírodných 
kamenných múroch, ktoré sú až 650 ro-
kov staré. Tiež museli starostlivo integro-
vať moderný životný priestor so záplavou 

01 Moderná nadstavba harmonicky ladí 

s okolitým prostredím.

02 Presklená štítová stena poskytuje 

nádherný výhľad a cielene umiestnené 

strešné okná VELUX osvetľujú priestor do 

hĺbky.

03 Prirodzené svetlo v spojení 

s dreveným povrchom vytvára fascinujúce 

svetelné odtiene.

02

03

O PROJEKTE VENUSGARTEN: 
Vlastník: Stefan Schauer, pestovateľ ovocia 

vo Willendorfe

Plánovanie: stavebný inžinier Volker Dienst  

v spolupráci s architektom Christophom 

Feldbacherom

Stavebné konštrukcie: štandard aktívneho 

domu

Plánovanie denného svetla: Christina 

Brunner a Heinz Hackl, VELUX Austria GmbH, 

Wolkersdorf 

Plánovanie umelého osvetlenia: Podpod 

dizajn, Viedeň 

Miesto: Willendorf v údolí rakúskeho Wachau 

Doba výstavby: približne 10 mesiacov 

Výrobky z dreva: KasparGreberHolz- und 

Wohnbau GmbH, Bezau
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denného svetla so zachovaním súkromia 
vo vysoko zahustenej obytnej zóne. Vďaka 
konceptu „dom na dome“ riešeného mon-
tovanou drevostavbou sa im podarilo spl-
niť všetky požadované kritériá. 

štANDARD AktíVNEhO DOMu 
PRE VIAc gENERácIí
Nový domov Stefana Schauera spĺňa štan-
dard aktívneho domu. Koncept aktívneho 
domu je založený na optimálnej súhre níz-
kej spotreby energie, zdravého vnútorné-
ho prostredia s dostatkom denného svetla 
a čerstvého vzduchu a ohľaduplnosti k ži-
votnému prostrediu. Tieto aspekty umož-
ňujú pohodlný život obyvateľov domu 
bez negatívnych dôsledkov pre prírodu. 
Multifunkčná budova sa teraz využíva 
ako domov pre viac generácií. V rámci re-
novácie sa na prízemí vybudoval bezba-
riérový obytný priestor pre staršiu matku 
majiteľa domu a tiež vznikli priestory pre  
sídlo firmy. 

PRESVEtlENÝ DOMOV BEZ 
tMAVÝch MIESt
Osvetlenie podkrovia cez deň zabezpečuje 
veľkorysé presklenie severnej štítovej ste-
ny. Majiteľovi dopraje dokonalý výhľad na 
marhuľový sad a magické údolie Dunaja. 
Cielene umiestnené strešné okná VELUX 
zase osvetľujú priestor do hĺbky. Obyvate-
lia podkrovia sa preto cítia dobre v krásne 
presvetlenom domove bez silných kon-
trastov a tmavých miest v interiéri. 

PRíjEMNá klíMA POD 
StREchOu Aj V lEtE
Prirodzené svetlo v spojení s teplým po-
vrchom obloženia z jedle bielej vytvára 
fascinujúce svetelné odtiene a vynikajúce 
osvetlenie. Majiteľ domu sa zároveň ne-
musí obávať prehriatia podkrovia v lete, 
keďže ochranu pred slnečnými lúčmi v ho-
rúcich dňoch zabezpečuje automaticky 
tieniaci systém so svetelným senzorom 
a časovačom. Elektricky ovládané strešné 
okná, ktoré sú umiestnené vysoko v stre-
che, umožňujú obyvateľom využívať aj 
komínový efekt, ktorý v noci prirodzene 
odvetráva a chladí dom. 

Reko v spolupráci so spoločnosťou VELUX

Foto: Jörg Seiler

06 07

0504

04 šikovné umiestnenie vertikálnych a streš-

ných okien rovnomerne presvetlia celý priestor.

05 V otvorenom priestore vznikla galéria 

s miestom na spanie. Pod schodiskom našli 

miesto aj zabudované kuchynské spotrebiče.

06 Stavba v úzkom historickom priestore viedla 

ku konceptu „dom na dome“.

07 Majiteľ domu má dokonalý výhľad na údo-

lie Dunaja a svoj marhuľový sad.

PôDORyS PODKROVIA:

1 Schodisko, 2 Obývacia izba, 

3 Kuchynské zákutie, 4 Kúpeľňa

5 Toaleta, 6 Sklad

PôDORyS PODKROVIA S GALéRIOU:

1 Galéria so schodiskom, 2 Spálňa



luky plus s.r.o.
holubyho 28 oc plus

902 01 Pezinok

tel: 0902 902 609
mobil: 0902 902 600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

schody 

výroba, 
dodávka 

a montáž



STO ROKOV STARÝ DOM NA 
LETNEJ V PRAHE OžIL CEL-
KOVOU REKONšTRUKCIOU 
VďAKA šIKOVNOSTI MLADEJ 
ARCHITEKTKy PAVLy KOSO-
VEJ. CIEĽOM MAJITEĽOV ByTU 
BOLO VyTVORIť úTULNÝ 

MODERNÝ INTERIéR, ALE ZáROVEň PONECHAť V ňOM JEHO HISTORICKÝ RáZ. NáDyCH STARÝCH 
ČIAS SA PODARILO VDÝCHNUť ZNOVUODHALENíM A ZVÝRAZNENÝM PôVODNÝCH HISTORIC-
KÝCH PRVKOV, KTORé Z ByTU NA LETNEJ ROBIA JEDINEČNÝ DOMOV S KúZLOM ČIAS MINULÝCH.
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ByT S KúZLOM 
čias miNuLých

O ARCHITEKTKE 

Ing. arch. Pavla Kosová (1980) je absolventkou FA ČVUT v Prahe, praxovala v Českej republike 

a v USA. Pôsobí v Prahe a od roku 2010 vlastní ateliér Studio 29 (www.studio29.cz). Navrhuje 

hlavne rodinné domy a interiéry s úctou k okolitému prostrediu, s citom pre detail a rešpe-

ktom k osobnosti klienta. Má rada riešenia, ktoré sú jednoduché, a pritom chytré a krásne. 

Cieľom architektky nie je presadiť svoje vízie, ale každý jej projekt je ušitý na mieru konkrétne-

mu klientovi, jeho životnému štýlu a jeho vkusu.
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pozícia bytu k tejto vízii majiteľov výraz-
ne dopomohla vďaka arkieru a štuke na 
stropoch stien. Jednotlivé zrekonštruova-
né a zmodernizované izby sa tak vyvážili 
práve týmito historickými prvkami, čím sa 
naplnila predstava majiteľov mať nový byt 
s náznakom starého.

DisPoZičNé RiešeNie byTu
Podľa slov architektky bolo pri rekon-
štrukcii nutné dať bytu logiku s ohľadom 
na súčasné potreby užívania bytu. Kuchy-
ňa bola presunutá z malej tmavej miest-
nosti orientovanej do dvora do bývalej 
„parádnej“ miestnosti s arkierom do ulice 

Keďže architektku Pavlu Kosovú spá-
jajú s majiteľmi storočného domu 
na Letnej blízke rodinné vzťahy, 

spoločnú reč ohľadom rekonštrukcie našli 
pomerne ľahko. Majiteľmi bytu sú totiž ar-
chitektkin brat s manželkou, ktorí mali od 
začiatku jasnú predstavu o tom, čo presne 
chcú. Po vzhliadnutí bytu na Letnej obja-
vili skrytý potenciál, ktorý v starom byte 
driemal, a bez váhania sa pustili do krea-
tívnej renovácie. 

StARé VERZuS NOVé
Láska ku krásnym starým veciam s dušou 
bola pri celkovej rekonštrukcii ich hlavnou 
motiváciou. Predstava majiteľov spočívala 
v spojení moderného a starého do kom-
paktného celku tak, aby vznikol funkčný 
priestor s pôvabom zašlých čias. Predis-

01

02

03 04

01 Pohľad do obývačky už na prvý pohľad 

predurčuje celkový ráz bytu, v ktorom sa veľmi 

elegantne spája moderné so „starým“.

02 Kuchyňa je takisto výsledkom rovnakých 

snažení majiteľov a architektky, kde historický 

ráz bytu podčiarkuje arkier v jedálenskej časti.

03 Kuchynská linka je v jednoduchých, zväčša 

horizontálnych líniách bielej farby, ktorá dodá-

va kuchyni elegantný výraz.

04 V jedálenskej časti vyniká vkusný arkier, 

ktorý je skutočnou ozdobou bytu na Letnej.
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a zároveň prepojená s obývačkou, v ktorej 
sa nachádza priestranná knižnica. S vý-
hľadom do dvora bola orientovaná spálňa 
a budúca detská izba. Kúpeľňa a záchod 
sa zrenovovali nanovo, zaujímavým ak-
centom je v nich cementová dlažba, ktorá 
evokuje atmosféru domov z prelomu 19. a 
20. storočia. Dlažba s rovnakým motívom 
sa nachádza aj v priestrannej hale.

„ReTRo“ V kažDej miesTNosTi
Majitelia interiér bytu doplnili zrenovo-
vaným starým nábytkom. V obývačke 

dominuje repasované legendárne kreslo 
H-269 od Jindřicha Halabaly. Zaujímavos-
ťou je, že práve pri tejto „oprave“ kresla sa 
architektka Pavla Kosová s bratovou man-
želkou natoľko nadchli, že výsledkom bolo 
založenie spoločnosti retronaut (www.
retronaut.cz). Jednoduchá kuchynská lin-
ka v bielych odtieňoch s dominantnými 
horizontálnymi líniami dáva vyniknúť 
pôvodnému drevenému stropu a spolu 
so starými stoličkami a stolom v jedálni 
s arkierom tvoria v miestnosti originálnu 
kombináciu prvkov. V hale púta pozornosť 

ROZHOVOR S ARCHITEKTKOU 
PAVLOU KOSOVOU 

 ako prebiehala konzultácia Vašich 

nápadov s majiteľmi bytu na Letnej? 

Byt na Letnej patrí môjmu bratovi a jeho 

žene. O tom, ako by ich vysnívaný byt mal 

vyzerať, mali pomerne jasnú predstavu už 

pred jeho zakúpením, a spoločne sme hľadali 

taký byt, ktorý by ich predstavy dokázal splniť. 

Vzhľadom na to, že moji klienti boli zároveň 

mojou rodinou a zdieľame lásku k starým 

krásnym veciam, bola spoločná reč pomerne 

jednoduchá.

 ktorých miestností sa rekonštrukcia 

týkala a v čom spočívala?

Išlo o celkovú rekonštrukciu. Dispozične 

bolo nutné dať bytu logiku s ohľadom na 

súčasné potreby užívania bytu – kuchyňa bola 

presunutá z malej tmavej miestnosti orien-

tovanej do dvora do bývalej „parádnej izby“ 

s arkierom do ulice a prepojená s obývačkou. 

V miestnostiach do dvora je spálňa a budúca 

detská izba. 

 Bola rekonštrukcia bytu na letnej 

niečím špecifická alebo výnimočná?

V priebehu rekonštrukcie bytu sme sa s bra-

tovou manželkou nadchli pre rekonštrukcie 

starých kresiel – prvým výsledkom bolo repa-

sované legendárne kreslo H-269 od Jindřicha 

Halabaly, ktoré je ozdobou ich obývačky. 

Nadšené výsledkom sme založili spoločnosť 

Retronaut (www.retronaut.cz), ktorá sa zao-

berá práve repasmi „retro“ kresiel.

 existujú v byte aj nejaké nedostatky?

Kozmetickou chybou na výsledku môžu byť 

zatiaľ nedorobené kryty na radiátoroch, ktoré 

budú vyrobené na zákazku podľa pôvodného 

ozdobného ostenia okien. S ich realizáciou sa 

čaká na výmenu okien v celom dome, ktorá je 

naplánovaná na budúci rok.

 byt je na prvý pohľad harmonický 

a štýlovo jednotný. bol to Váš zámer pri 

realizácii tohto projektu?

Zámerom bolo odhaliť a zvýrazniť krásne 

historické prvky. K tomu patrí jednoduchosť, 

čisté línie. Jedinou dekoráciou sú stropné 

šťuky, starožitný nábytok a úžitkové umenie 

(kubistická váza/cukornička od Pavla Janaka 

a pod.) Farebným akcentom je abstraktný 

obraz od Lucie Skřivánkovej.

V. k.        

05



13

krásne starožitné zrkadlo z dreveného ma-
sívu, ktoré už pri vstupe do bytu na Letnej 
predurčuje celkový ráz bytu. Farebným ak-
centom v byte je abstraktný obraz od Lucie 
Skřivánkovej. 

Architektka Pavla Kosová dokázala zo sto-
ročného bytu na Letnej v Prahe vyčarovať 
moderný byt s komfortom 21. storočia, 
avšak duch doby jeho vzniku bol zachova-
ný a podčiarknutý staronovým efektným 
a originálnym nábytkom, čo dodalo bytu 
na Letnej ten správny šmrnc.

Veronika Kalinová

Foto pre Moderní byt: Lukáš Hausenblas

06

07 08

05 V obývačke dominuje repasované 

kreslo a knižnica v pozadí so štýlovým 

rebríkom ako v niekdajších historických 

knižniciach.

06 Toaleta je nanovo zrenovovaná, štýl jej 

dodáva práve cementová podlaha, ktorá 

navodzuje atmosféru domov z prelomu 

19. a 20. storočia.

07 Priestrannej hale dominuje veľké staro-

žitné zrkadlo a zaujímavý detail v podobe 

staronového lustra.

08 Kúpeľňa so sprchovým kútom je veľmi 

moderná a jednoduchá. Prevláda v nej 

rovnaká farebnosť ako v ostatných miest-

nostiach.
SteriSolan
Dezinfekčný prostriedok 
bez chlóru a bez zápachu

Vysoko účinný a trvácny.
Likviduje plesne 

a baktérie.
Vhodný aj do detských 

izieb a spální.
Viac na: 

info@nanotrade.sk 
0903 425 584

www.protiplesniam.sk

STOP 
plesni!
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VIANOCE ALL INCLUSIVE
3 dni s ALL INCLUSIVE • +1 NOC ZADARMO

• ubytovanie v komfortnej 2-lôžkovej izbe (2 noci) +1 NOC ZADARMO
• welcome drink, pohár sektu
• 2x  raňajky podávané formou bohatých švédskych stolov (0700 - 1100)
• 1x  obed výberom zo špeciálneho denného menu (1130 - 1400)
• 1x  večera podávaná formou švédskych stolov (1830 - 2100)
• 1x  VIANOČNÁ večera
• neobmedzený vstup do wellness centra
• parkovanie na hotelovom parkovisku
• internetové pripojenie FREE WiFi

NEOBMEDZENÁ KONZUMÁCIA NÁPOJOV
• nealko nápoje: Coca Cola, Fanta, Römerquelle
• vína: Chardonnay, Veltlínske zelené, Cabernet Sauvignon
• alkoholické nápoje: Nicolaus vodka, Gin Kensington, 
 Slivovica Jelínek, peach vodka, Koskenkorva, 
 Karpatské brandy, Johnny Walker    

Pobyt je možné využiť v termíne od 22.12. do 27.12. 2014

SILVESTROVSKÝ POBYT
5 dní s polpenziou • +1 NOC ZADARMO

• ubytovanie v komfortnej 2-lôžkovej izbe (4 noci) +1 NOC ZADARMO
• 4x  raňajky podávané formou bohatých švéd. stolov (0700 - 1100)
• 3x  večera podávaná formou švédskych stolov (1830 - 2100)
• x  SILVESTROVSKÁ zábava ALL INCLUSIVE
• neobmedzený vstup do wellness centra
• parkovanie na hotelovom parkovisku
• internetové pripojenie FREE WiFi

Pobyt je možné využiť v termíne od 27.12. do 05.01. 

Darujte 
niečo originálne, 
darujte RELAX v Hoteli Therma**** 

Rozmýšľate nad vhodným a nápaditým darčekom pod stromček? 
Darujte relax formou darčekového poukazu. Darčekový 
poukaz je možné objednať 
na ľubovoľný pobyt z našej 
ponuky alebo na kredit 
v minimálnej výške 20,00 €. 

Darčekový poukaz je platný 12 mesiacov 
od dátumu vystavenia.

REZERVÁCIE
+ 421 917 61 61 61 • rezervacie@therma.sk 
       pages/Hotel-Therma/324707401311

www.therma.sk/darcekovypoukaz 
www.therma.sk

your 
  relax hotel
your 
  relax hotel

13500 €
osoba/pobyt

24070 €
osoba/pobyt



Krbová rímsa FLOR /čierna s patinou/, 
komoda, konferenčný stolík, príručný stolík a potravinová skriňa všetko z rady AMÉLIE /biela/. 
Nábytok je vyrábaný z masívneho dreva a ponúkame viac ako 8 farebných prevedení.
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P R A J E M E  VÁ M  
V E S E L É  V I A N O C E  
A  Š ŤA S T N Ý  N OV Ý  

RO K  2015

Kalvín the real wood
Masívny nábytok na mieru

Rastislavice 352
941 08 Rastislavice

Slovensko

Obchodný zástupca: Bc. Tomáš Rožič
Email: kalvinwoodsk@gmail.com

Tel. č. : 0908 28 98 48
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SúČASNÝM TRENDOM JE INšPIRáCIA PRíRODOU, ROMANTIKA 
A NáVRAT DO STARÝCH ČIAS. ZáKAZNíCI Sú Už PRESÝTENí MI-
NIMALISTICKÝMI Až ASKETICKÝMI INTERIéRMI S MONOTóNNy-
MI FARBAMI. ZAČíNAJú SA OBJAVOVAť EMóCIE. 
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bývanie interiér

ČíM SA INŠPIrUJÚ VýrOBCOVIA 

OBklADOV 
a DLažieb?  

Do obkladov a dlažieb sú preto za-
vádzané sofistikovano-skryté do-
konalé technológie, ktorých dizajn 

je prívetivý, často inšpirovaný prírodou. 
Technológia výroby umožňuje stále zväč-
šovať formáty obkladov i dlažieb (často 
až na rozmer 120 × 40 cm) a produkty 
takto vyrobené, s minimálnou škárou pri 
pokládke, pôsobia úplne presvedčivo ako 
prírodný originál. To umožňuje užíva-
teľom možnosť vybrať si predtým neví-
dané kombinácie. Niekedy postačí malý 
drobný detail v inak modernej kúpeľni či 
použitie pastelovej farby a priestor do-
stane úplne iný výraz (Masia Journal, 
Curvytile Blume, Masia Jewel Jade).  
Preto dnes neexistuje žiadny oficiálny 
smer, ktorým sa obklady a dlažby vyvíja-
jú, ale mnoho smerov a ruka v ruke s tým 
rastú požiadavky na možnosti neobme-
dzených kombinácií. 

V jEDNOtNOM DIZAjNE
Steny sa často dekorujú mixom viacerých 
formátov v jednotnom dizajne. Tieto roz-
dielne formáty potom nahrádzajú klasic-
ké dekorácie ako listela či bombato, ktoré  
z kúpeľní pomaly miznú. Pretože základné 
formáty sa stále zväčšujú, tak je vhodné 
ich kombinovať aj s mozaikou či úzkymi 
obkladmi, ktoré sú narezané na pruhy. 
Tieto pruhy potom často zdobia aj časť 
inak fádnej steny (Adex Pavimentos, New 
Classic Feston). 
 
MIx DEkOROV A POVRchOV
Ďalšou možnosťou je obloženie steny mi-
xom rôznych dekorov v totožnom formáte 
a často aj rovnakej farebnosti. Mimoriad-
ne pútavé sú obklady a dekorácie, v kto-
rých sa strieda konvexný a konkávny tvar 

Obklad Masia Jewel Ivory
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ktorá pripomína mokrú stierku či polysty-
rén (Vantage, Unik).
  
PResaDZoVaNie RomaNTiky 
Pod heslom presadzovanie romantiky si 
nepredstavujte vybavenie kúpeľne v štýle 
ružová knižnica. Súčasná podoba tohto 
štýlu je príjemným vyvážením inak stereo-
typného interiéru. romantickú atmosféru 
môže napríklad navodzovať priestor, kde 
je jedna stena obložená dekorovanými ob-
kladmi, zatiaľ čo ďalšie majú jednofarebný 
základ (Metro Color). 

kERAMIcké DREVO
Vďaka digitálnej technológii tlače aj do-
konalému reliéfnemu spracovaniu je  
v súčasnosti na nerozoznanie pravé dre-
vo od dreva, ktoré je vyrobené z kerami-
ky. Majiteľ kúpeľne obloženej týmto „ke-
ramickým drevom“ sa už nemusí starať  
o zložitú údržbu vo vlhkom prostredí, navy-
še sa jedná o skvelý materiál pre podlahové 

 vykurovanie, čo klasické drevo príliš neu-
možňuje. Útulnosť, ktorá dýcha z kúpeľní 
vďaka týmto obkladom, je veľmi pozitívna. 
„Keramické drevo“ sa ponúka v mnohých 
farebných modifikáciách a veľkostiach. 
Často sa jeden dizajn objavuje v niekoľ-
kých formátoch, ktoré spolu korešpondujú 
(Harmony Nature Cream, rovere). 

PAtchwORk A REtRO
Samostatnou kapitolou sú obklady typu 
patchwork a retro. Svojím špecifickým vý-
zorom ju zákazníci buď milujú, alebo ne-
návidia. Každopádne sú a vždy budú per-
fektným doplnkom štýlových interiérov a 
starých domov (Metro Patchwork, Urban, 
Caprice Chatelet).

kOMBINOVANIE
Ako sme už spomenuli na začiatku, naj-
aktuálnejším trendom súčasnosti je kom-
binovanie všetkých vyššie uvedených 
možností. Na priložených fotografiách sú 
vyobrazené kombinácie keramického dre-
va s veľkoformátovým obkladom a cemen-
tovými dlaždicami v štýle patchwork (New 
rustic Heritage, rustic cotto, Origen Lis).  
Prajeme vám príjemné kombinovanie a 
radi vás uvítame u našich predajcov. 

Reko z materiálov SAPHO

Foto: SAPHO

 

obkladu. Vystúpené a zapadajúce plochy 
obkladu si potom hrajú so svetlom, tak aby 
vytvorili pomyselnú vlnu z rôzne dopada-
júcich svetelných lúčov (Masia jewel ivory, 
Metro paradis olive, Delphi). 

Obľube sa tešia aj celoplošné dekorácie  
à la tapeta. Dekorácie s kvetinovými alebo 
geometrickými tvarmi potom napríklad 
zdobia jednu stenu, zatiaľ čo ostatné plo-
chy sú v základnej farbe a formátu danej 
série (romance). 
 
Zaujímavé je aj experimentovanie s rôzny-
mi typmi povrchov, keď jedna stena sa po-
nechá hladká a druhá sa obloží plastickým 
povrchom, ktorý je obsiahnutý priamo  
v obkladovom črepe, alebo dekoráciou, 

Pod hesloM Presa-
dzovanie roMantiky 

si nePredstavujte vybavenie 
kúPeľne v štýle ružová 
knižniCa.Dlažba Caprice Chatelet

Dlažba Origen Gris

Obklad Metro Patchwork

Obklad Masia Journal
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bývanie dizajn

MODERNé INTERIéROVé RIEšENIA MôžU V JEDNOTLIVÝCH 
DOMáCNOSTIACH PRINIESť REVOLúCIU BÝVANIA, NO AJ KEď 
Sú PLNé DRAHéHO ZARIADENIA A DOPLNKOV, TAK TO EšTE 
NEZNAMENá, žE V NICH NáJDEME HARMóNIU. INTE-  
RIéR, SRDCE NAšICH ByTOV ČI DOMOV, JE NAšOU VEĽKOU 
SúČASťOU. PROSTREDNíCTVOM ZARIADENIA A MNO-
HÝCH PRVKOV VyPOVEDá O NáS, NAšOM VKUSE  
A žIVOTNOM šTÝLE. ROVNAKOU MIEROU NáS VšAK TIEž 
OVPLyVňUJE, ZMIERňUJE ČI PODPORUJE NAšE NáLADy 
A MOMENTáLNE POCITy. SKúSME MU LEPšIE POROZU-
MIEť A VDÝCHNUť ATMOSFéRU, KTORá BUDE VyTVáRAť 
POTREBNÝ KOMFORT A POHODLIE ČI PODMIENKy NA TVO-
RENIE A SEBAREALIZáCIU.
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01 Interiér dotvorený dekorom z vianočného giftshopu MARKS & SPENCER

02 Vankúš MARKS & SPENCER – cena: 47,99 €

03 Adventný veniec MARKS & SPENCER – cena: 22,99 €

04 Formička na pečenie MARKS & SPENCER –  cena: 7,99 €

05 ozdobná váza MARKS & SPENCER – cena: 59,99 €

06 stojan na sviečku MARKS & SPENCER – cena: 25,99 €

07 Dekoratívna jachta MARKS & SPENCER – cena: 197 €

08 Adventný veniec MARKS & SPENCER – cena: 22,99 €
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09 Luxusná posteľná bielizeň MARKS & 

SPENCER –  cena v závislosti od rozmerov

10 Dekoratívny vianočný stromček MARKS 

& SPENCER – cena: 37,99 €

11 taburetka (42 x 27 x 42 cm) LA GALLERIA - 

Apam – cena: 115 €

12 taburetka (35 cm x 50 cm) LA GALLERIA - 

Charlotte – cena: 99 €

13 taburetka (40 cm x 45 cm) LA GALLERIA - 

Adne – cena: 83 € 

14 taburetka (40 cm x  45 cm) LA GALLERIA - 

Luy – cena: 125 € 

bývanie dizajn
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15 komoda (130 x 82 x 44 cm) LA GALLERIA –  

Ebeoh – cena: 698 €

16 Vankúš (50 x 15 x 50 cm) LA GALLERIA –  

Reve – cena: 38 € 

17 Dekorácia (12 x 86 x 12 cm/10,5 x 59 x 10,5 cm)  

LA GALLERIA – Snurb - cena : 79 €

18 Stojan na drevo INSPIRE DESIGN – cena 

v závislosti od rozmerov a prevedenia
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Reko
Foto: archív firiem a redakcie



ako DekoRoVať 
KUCHyNSKé OKNO?

Dôležité je vidieť celý priestor, či sa 
náhodou kuchyňa nespája s jedál-
ňou. Vtedy je potrebné rozhodnúť 

sa, ako dekorovať okná v jedálni a ako 
v kuchyni. Nie vždy je nutné to ladiť v rov-
nakom „duchu“.

Kuchyňa je priestor, kde, ak pravidelne 
varíte, pečiete, vytvárajú sa pary a ďalšie 
nie veľmi priaznivé podmienky pre tka-
niny z prírodného materiálu. Skôr je po-
trebné používať polyesterové materiály 
alebo zmesové (napr. polyester + bavlna).

V kuchyniach je potrebné svetlo, zatem-
ňovanie  neprichádza do úvahy. Predsa 
len potrebujeme vidieť na to, čo robíme, 
či už krájame, varíme, alebo pečieme. To 
znamená, že sa budeme zamýšľať nad  
ľahšími a svetlými materiálmi. Podstatné 
je držať sa aj štýlu, ak už máte kuchyňu 

zariadenú napríklad moderne až funkcio-
nalisticky, nebudete pozerať na rustikál-
ne motívy tkanín. Podstatné je vybrať tú 
správnu okennú dekoráciu. Premyslieť si, 
či chceme dekorovať len vitrážkami, alebo 
nám stačí záclona, či máme priestor aj na 
závesy, alebo si vyberiete hit tohto roka – 
rímske rolety. Na neposlednom rade sú aj 
závesné mechanizmy: garniže, japonské 
steny, rolety a pod. Pri mechanizmoch sa 
pridržiavame priestoru, kam nás pustí. 
Ak je strop vysoko nad oknom alebo je 
okno umiestené hneď pod stropom, vtedy 
nebudeme dávať tyč do steny. Je mnoho 
spôsobov, treba sa inšpirovať fotografiami 
zariadených priestorov alebo si zaplatiť ar-
chitekta.

V ďalších riadkoch si povieme, aké okenné 
dekorácie si môžete dnes vybrať na svoje 
okná do kuchyne.

24

bývanie interiér

AK SI ZARIAďUJETE NOVé 
BÝVANIE ALEBO PRERáBA-
TE ByT ČI DOM, DôLEžITá 
MIESTNOSť JE AJ KUCHyňA.  
MOžNO SI MySLíTE, žE 
OKNO V KUCHyNI NIE JE Až 
TAK PODSTATNé, ALE TO NIE 
JE PRAVDA. AJ KUCHyňA Má 
SVOJ VÝZNAM A OKNO JE JEJ 
SúČASťOU. 

01
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4. ZáVesy (obr. 05)
Závesy v kuchyni nie sú tak častým prv-
kom na okne, ale ak to vyžaduje priestor 
a vyberie sa vhodná farebná kombinácia, 
prečo nie. Len nech do dýcha na okne 
a v kuchyni.

5. Rímske RoLeTy (obr. 01)
A na záver ponuky ponúkame hit medzi 
okennými dekoráciami, čo sú rímske ro-
lety. Ich jednoduchá inštalácia a manipu-
lácia sa stala veľmi obľúbená. V kuchyni 
a jedálni by sa najviac vynímali záclonové 
rolety alebo rolety s tenších dekoračných 
tkanín. Rímska roleta je vhodná aj do 
klasicky zariadených kuchýň, aj do mo-
derných či romantických. Dôležitá pri tom 
je tkanina, aký vzor sa vyberie a v akej 
farebnej kombinácii. Nebojte sa tejto 
„novinky“ medzi okennými dekoráciami.

Ak ste sa stále nerozhodli, ako vylepšiť či 
zmeniť vaše okno v kuchyni, pridávame 
niekoľko obrázkov pre inšpiráciu. Viac 
inšpirácií nájdete na www.dekoria.sk. 
Krásne dekorovanie okien vám praje  
Dekoria.

Vaščurová Dagmara

Foto: Dekoria

záclonou dlhou až po zem. Dnes všetci 
poznáme aj šnúrkové/špagetové záclony, 
aj to môže byť jedna z variant, ktoré sa 
hodia práve na vaše okno do kuchyne.

3. lAMBREkIN (obr. 03)
Lambrekin je taktiež skvelý nápad, ak 
máte napríklad v okne žalúzie. V tom 
prípade už nie je nutné zaťažovať okno 
s husto nariasenými záclonami. Vitrážky 
by nemali svoje estetické opodstatnenie, 
takže je možné premýšľať len o krátkom 
lambrekine. Tkaninu, z ktorej je ušitý, 
potom môžete využiť na obrus, sedáky 
alebo na iné textilné doplnky v priestore. 
Samozrejme, že túto okennú dekoráciu 
môžete dať aj na okno bez žalúzií, do-
konca to kombinovať s krátkymi závesmi, 
napríklad ako sú v našej ponuke  
kuchynské sety.

OKENNé DEKORáCIE V KUCHyNI:

1. ViTRážky (obr. 02)
Záclonové dekorácie, ktoré sa umiest-
ňujú na mini garniže – vitrážky do okien. 
Vitrážky sa hodia k štýlu vintage, do 
romanticky zariadených priestorov. Pozor 
je treba dávať na okná, kde je vysoká 
vlhkosť. Keďže je tkanina takmer priamo 
na okne, nedýcha to ako napr. pri záclone 
a môže dôjsť k nežiaducemu vytváraniu 
plesní. Stáva sa to však len v extrém-
ne vlhkom prostredí. Vitrážky sa môžu 
umiestniť buď len v dolných častiach 
okien, alebo aj hore. Môžete skombinovať 
aj vitrážku v okne a lambrekin zavesíte na 
tyč/garnižu.

2. ZáclONA (obr. 04)
Záclona v kuchyni je asi najobľúbenejšou 
dekoráciou. Dnes sa však už nemusíme 
zameriavať len na biele záclony alebo kré-
mové. Záclony sa vyrábajú aj farebné a ak 
to vyžaduje priestor, prečo si nedať do 
kuchyne farebnú záclonu? ďalší dôležitý 
bod pri výbere záclony je jej umiestnenie 
vo výške. Väčšinou sa vyberajú krátke 
záclony, čo je ovplyvnené aj umiestením 
okna, ale sú kuchyne v rodinných do-
moch, kde sú aj dvere na terasu a pod. 
V týchto prípadoch sa dekoruje okno aj 
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www.legar.sk     www.legar.sk     www.legar.sk     www.legar.sk

monaco

marino

varadero

Celokožená sedaCia súprava doors

Vyrábame pre vás kvalitné sedacie súpravy z tých najkvalitnejších koží a kvalitných látok. Ich základom 
je pevná konštrukcia, kovové pružiny a polyuretánové peny. Spracovávame umývateľné, teflónové, po-
ťahové látky. Novinkou je sedačka Hawai, určená na denné spanie, s veľkým úložným priestorom v oto-
mane. Výhodou sedačiek Legar je možnosť výroby na mieru. Spoločnosť Legar sa špecializuje na výrobu 
atypických sedačiek z kože a ďalších materiálov. Nájdete v Euronics TPD, Bratislava, Zvolen. 

www.legar.sk
tel.: 037/741 82 77, 0905 423 127
mail: legar@legar.sk

Jarocká 9, 94901 Nitra



ŠIJEME NA  MIErU:

 závesy a záclony
 rímske rolety
 panelové závesy
 obrusy
 prehozy na posteľ

Bezplatné zameranie priamo u Vás doma 
(pri objednávke nad 500 €).

dekoria.sk
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bývanie interiér

Pretože ide o najfrekventovanejší 
priestor v byte, tak by malo vyho-
vovať nielen rozmerom, tvarom, ale 

aj povrchovou úpravou. Zaujímavou no-
vinkou na trhu sú vinylové schody, ktoré 
spĺňajú požiadavky kladené na súčasné 
schodisko. Schody obložené schodisko-
vým profilom VINYLSTEP majú moderný 
vzhľad s bezpečnými oblými hranami, sú 
vysoko odolné, s protišmykovou úpravou 
a pýšia sa dokonalým prevedením. Schody 
nepraskajú ani nevŕzgajú pri chôdzi a sú 
odolné proti poškriabaniu a oderu. Tak-
tiež široká škála farebných dekorov dodá 
schodisku charakter a môže tak byť domi-
nantou interiéru. Vybrať si môžete z 39 
rôznych farebných dekorov, ktoré majú 
vysokú farebnú stálosť.

ViNyLoVé obLožeNie schoDoV 
PRE NOVé Aj PôVODNé 
SchODISkO
Mimoriadnu odolnosť a tichosť schodov 
VINYSTEP zaisťuje zloženie schodového 
profilu, ktorý obsahuje vinyl, dve vrstvy 
korku a HDF dosku. Každý schodový pro-
fil je vyrobený z jedného kusu vinylcor-
ku, z rovnaného materiálu ako podlahy  
VINYLCOrK, preto môžete jednoducho 
dosiahnuť jednotný vzhľad svojej podlahy 
so schodiskom. Schodovým profilom z vi-
nylcorku si môžete nechať obložiť nielen 
nové schodisko, ale aj staré a problémom 
nie sú ani nadštandardne široké schodis-
ká. Uvidíte, že vás pohodlná chôdza po 
vašom pôvodnom rozvŕzganom schodisku 
milo prekvapí. Viac infomácií o vinylovom 
obložení schodov získate na www.korok.sk.

Reko

Foto: Korok Jelínek

SCHODISKO JE ČASTO JEDINÝM SPOJOVACíM ČLáNKOM MEDZI 
PODLAžIAMI, A PRETO By MALO SPĺňAť ZáKLADNé FUNKČNé, 
BEZPEČNOSTNé A ESTETICKé POžIADAVKy. V SúČASNEJ DOBE 
TO Už NIE JE LEN PROSTRIEDOK, KTORÝ UMOžňUJE POHyBOVAť 
SA HORE A DOLE. V MODERNOM INTERIéRI JE POVÝšENé NA 
VÝRAZNÝ ESTETICKÝ PRVOK.  

ELEGANTNé, ODOLNé 
a Tiché schoDy



KERAMIKA CERSA, 
rožňavská 1, areál r1 Centrum, 831 04 Bratislava, Tel.: 00421 903 270 900KERAMIK A CERSA
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CHCETE, ABy BOL Váš DOMOV KRáSNy A úTULNÝ? POTREBUJETE OBNOVIť ČI DOPL-
NIť ZARIADENIE ByTU, PODNIKATEĽSKÝCH ALEBO INÝCH PRIESTOROV? SNAžíTE SA, 
ABy ČO NAJLEPšIE SLúžILI SVOJMU úČELU? RADI By STE SA TAM, KDE žIJETE A PRA-
CUJETE, CíTILI ČO NAJLEPšIE? 

PRE úTULNEJšIE, úČELNEJšIE 
A kRAjšIE BÝVANIE
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najlepším vystaveným exponátom. Nuž 
a na záver ešte jedno lákadlo pre návštev-
níkov – všetky vstupenky budú žrebova-
teľné, a tak viacerí získajú hodnotné ceny, 
ktoré sa hodia do každého bytu. Viac in-
formácií na www.agrokomplex.sk. Tešíme 
sa na vás!

Reko v spolupráci s výstaviskom Agrokomplex

Foto: Agrokomplex

Najmä vám je potom určený už 25. 
medzinárodný veľtrh Nábytok 
a bývanie. Navštíviť ho môžete 

v priestoroch nitrianskeho Agrokomplexu 
10. až 15. marca 2015.

Ak do Nitry na veľtrh nábytku a bývania 
prídete, máte sa na čo tešiť! So zhruba šty-
risto expozíciami na výstavnej ploche viac 
ako 20-tisíc štvorcových metrov to bude 
opäť jedno z najväčších podujatí svojho 
druhu v strednej i východnej Európe. Ga-
ranciou ponuky najnovších trendov sú 
viaceré nové zahraničné i domáce progre-
sívne exponáty, ktoré sa tu očakávajú. 

Na vymenovanie celej širokej škály vysta-
vovaného nábytku a bytových doplnkov 

v Nitre nám tento priestor nestačí. Bude 
tu opäť všetko: od zariadenia obývacích 
izieb, predsiení či kuchýň, cez individuálne 
ergonomické riešenia nábytku, racionali-
záciu úložných priestorov až po rozmanitý 
výber krbov, záhradného nábytku, sáun či 
bazénov. Návštevníci budú mať možnosť 
využiť i príslušné služby dizajnérov.  

Viaceré sprievodné akcie už tradične do-
tvárajú celú atmosféru veľtrhu. Príkladom 
je aj Fórum dizajnu, ktorý je projektom 
Slovenského centra dizajnu, a jeho úlo-
hou je podporiť autorský dizajn a kvalitnú 
domácu produkciu. Tentokrát sa zameria 
na recykláciu. rovnako nebude chýbať ani 
prestížna súťaž o ceny veľtrhu, ktorú udelí 
medzinárodná hodnotiteľská komisia tým 
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bývanie umenie

Druhý život 
LETOKrUHOV

ARPáD PáL JE MENO SVETOVO UZNáVANéHO 
UMELCA, RODáKA Z MALEBNéHO MESTEČKA 
BANSKá šTIAVNICA. JEHO REZBáRSKE A SO-
CHáRSKE UMENIE JE NATOĽKO VÝNIMOČNé, 
žE JEHO DIELA VLASTNIA AJ TAKé VÝZNAMNé 
OSOBNOSTI AKO ANGLICKá KRáĽOVNá ALž-
BETA II., NóRSKy KRáĽOVSKÝ PáR HARALD 
A SONJA ČI BULHARSKÝ KRáĽ SIMEON II. 
UMELCOV JEDINEČNÝ REZBáRSKy TALENT 
TKVIE V TOM, žE DREVU VDyCHUJE NOVÝ 
žIVOT A PREBúDZA V ňOM JEHO SKRyTÝ 
PRíBEH...



kúskom z duše Matky prírody, ktorú ume-
lec z dreva esteticky povytiahne a s citom 
akcentuje. 

DReVeNé žiaRiče eNeRgie
Z jeho rezbárskeho umenia sála láska 
a úcta k prírode, ktorá sa snúbi s umelec-
kou dušou autora. Toto pozitívne vyža-
rovanie z jeho diel podčiarkuje autor aj 
jednotlivými názvami diel ako napríklad 
Objatie, Dobrý pocit, Srdečnosť či Vniknu-
tie do duše. Tvorba umenia je pre Arpáda 
Pála životným štýlom, možnosťou spozna-
nia nových krajín a nových ľudí. 

„Moja tvorba mi dáva možnosť žiť v inom, 
krajšom svete, ktorý som si vytvoril sám,“ 
takto opísal svoju tvorbu umelec. 

DIElA, ktORé OBlEtElI SVEt
Diela autora sú natoľko unikátne, že na 
poli slovenského výtvarného umenia či 
umeleckého rezbárstva Arpád Pál nemá 
konkurenciu. Na hodnote mu pridáva 
práve táto netuctovosť, sloboda myšlie-
nok a originálne remeselné majstrovstvo. 

33

Arpád Pál svoj talent zdedil po sta-
rom otcovi, ktorý bol takisto rezbá-
rom. Starý otec v mladom Arpádo-

vi vzbudil vášeň pre tvorbu a cit pre krásu, 
a tak sa začala jeho kreatívna cesta naprieč 
svetom „dreveného umenia“. 

POStuPNé PREBúDZANIE 
PRíBEhu
Arpád Pál sa venuje najmä umeleckému 
rezbárstvu, ale aj sochárstvu a maliarstvu. 
Najviac ho charakterizujú unikátne rezbár-
ske diela, ktoré vznikajú neraz aj dlhých 
desať rokov. Autor každý strom starostlivo 
vyberá, ručne obrába a suší niekoľko ro-
kov prirodzenou cestou. Takto pripravené 
drevo, najčastejšie orech, dub alebo jaseň, 
potom kombinuje s rôznymi inými mate-
riálmi podľa toho, aký príbeh mu to-ktoré 
drevo predkladá. „vychádzam predovšetkým 
z toho, čo mi ponúkne drevo,“ ako sa Arpád 
Pál vlastnými slovami vyjadril. Za dlhý čas 
sušenia sa v dreve totiž postupne prebú-
dza skrytý príbeh, ktorý autor vycíti a po-
tom umelecky kreuje. 

Drahé kovy ako zlato, striebro, ale aj per-
lete, mamutovina či napríklad úlomok 
z meteoritu, ktoré s drevom kombinu-
je, dopomáhajú k tomu, aby drevo ožilo 
„tým správnym smerom“. Drevený povrch 
potom autor ošetruje lazúrou a voskami, 
na ktoré následne nanáša farebný olej. 
Výsledkom sú jedinečné drevené reliéfy 
nasiaknuté pozitívnou energiou, akoby 

01 02 03

04
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01 sila večnosti, 1 350 x 610 mm, orech,

zlato, striebro, mamutovina, olej, 2008,

vo vlasníctve kráľovnej Alžbety II. 

02 Strom, 860 x 640 mm, dub, zlato, 

striebro, olej, 2012

03 harlekýn, 520 x 430 mm, hruška, zlato,

striebro, olej, politúra, 2013

04 Dobrá správa z vesmíru, 

650 x 1 600 mm,  orech, zlato, striebro, 

meteorit, spessartin, olej, politúra, 2013

05 štyri živly, 720 x 570 mm, dub, zlato, 

striebro, olej , 2008



ROZHOVOR S ARPáDOM PáLOM

 čo Vás viedlo k tomu, aby ste sa začali 

venovať umeniu a umeleckému rez-

bárstvu?

Stretnutia so starým otcom, jeho tvorbou a ne-

spočetným množstvom zážitkov a životných 

skúseností. 

 ako vznikajú Vaše výnimočné diela?

Moja tvorba je veľmi náročná na čas. Dielo 

vzniká niekoľko mesiacov aj rokov. Všetko 

je závislé od nájdenia konkrétneho stromu. 

Ten je potrebné vyťažiť, niekedy aj s koreňmi, 

očistiť od kameňov a zeminy. Nahrubo opra-

cované drevo potom suším aj niekoľko rokov 

prirodzenou cestou. V dreve sa postupne pre- 

búdza skrytý príbeh, ktorý nakoniec odhalím 

ďalším opracovaním a kombináciami s inými 

materiálmi.

 ako prebieha Váš umelecký pracovný 

čas?

Môj umelecký pracovný čas je závislý od múz, 

ktorými som obklopený, a od bežných život-

ných povinností. 

 čo Vás inšpiruje? kde hľadáte námety? 

Inšpiruje ma príroda, duchovno, prostredie, 

v ktorom žijem, miesta, ktoré som navštívil, 

a, samozrejme, množstvo zaujímavých stretnu-

tí. Tvorba umenia je pre mňa životným štýlom, 

možnosťou spoznania nových krajín, kde 

vystavujem, a nových ľudí, ktorých stretávam. 

 a čo Vám tvorba dáva, čo pre Vás 

znamená?

Moja tvorba mi dáva možnosť žiť v inom, kraj-

šom svete, ktorý som si vytvoril sám. Sú v ňom 

príbehy všetkých mojich blízkych, ľudí, ktorí 

väčšinou už tu nie sú, ale aj napriek tomu som 

s nimi v neustálom spojení.

 Vedeli by ste charakterizovať záujem-

cov o Vaše diela? Tvoríte aj na konkrét-

ne, dopredu dohovorené zákazky?

Záujemcovia o moje diela sú. Vychádzam 

predovšetkým z toho, čo mi ponúkne drevo, 

a vždy sa niekto nájde, koho to osloví. Nebrá-

nim sa ani ponúknutým námetom, ale tie ma 

viac-menej zaväzujú, a to mi až tak nesedí. 

V.K.     

RNDr. Arpád Pál je svetovo uznávaný umelec, 

rezbár a výtvarník, autor nezvyčajných dreve-

ných reliéfov a plastík. Narodil sa 28. 8. 1963 

v Banskej štiavnici. V rodnom meste absolvoval 

Zš Jozefa Horáka a SPš banícku a Univerzitu 

Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 1980 

vystavuje na Slovensku. Jeho diela sú súčasťou 

galérií i súkromných zbierok doma i v zahra-

ničí. Arpád Pál je členom Umeleckej Besedy 

Slovenska.                                                         

V. K.     

rezbárske umenie Arpáda Pála je pre svo-
ju osobitosť súčasťou súkromných zbie-
rok mnohých prezidentov, veľvyslancov  
a iných významných osobností. Podarilo 
sa mu zviditeľniť aj Slovensko na Olympij-
ských hrách v Londýne, kde boli jeho diela 
súčasťou expozície Slovenského olympij-
ského domu, navyše pre veľký záujem sa 
jeho umelecké výtvory stali súčasťou trva-
lej expozície. 

Arpád Pál je umelec s veľkou charizmou, 
ktorá preniká jeho dielami a to je cítiť. Pre-
to sa niet čomu čudovať, že jeho drevené 
obrazy si získavajú srdce mnohých obdi-
vovateľov nielen na Slovensku, ale aj po 
celom svete. 

Veronika Kalinová

Foto: archív Arpáda Pála 

07
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06 Dialóg, 1 150 x 680 mm a 1 150 x 670 mm, 

orech, zlato, striebro, olej, 2009

07 Vniknutie do duše I, 910 x 700, jaseň, 

zlato, striebro, epoxid, olej, vosk, 2013
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Vymenované vlastnosti sa výrazne pod-
pisujú pod umeleckú hodnotu jeho diel  
a tým oslovujú divákov a záujemcov aj za 
hranicami nášho štátu. Diela Arpáda Pála 
sa vystavovali v najväčších metropolách 
Európy ako Paríž, Londýn, Amsterdam či 
Praha, a úspech zožali aj za Veľkou mlákou 
v New Yorku či Washingtone. 

bývanie umenie



pohodlie s fantáziouSLOVENSKÝ VÝROBCA SEDACÍCH SÚPRAV

ZĽAVA ZĽAVAA

-20 %

www.sedackySIPOS.sk

sedačkyŠÍPOŠ
ul. Kazanská (vedľa motorestu RACING)

Podunajské Biskupice
• výnimočný dizajn • špičkové spracovanie • výborné ceny • dovoz až do bytu

ARTESANO PROVENÇAL
VERDURE

Collection

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

VILLEROY & BOCH BRATISLAVA
dom nábytku ATRIUM, Einsteinova 9, Bratislava
Tel: 0910 - 613 993 
villeroy-wmf@mail.t-com.sk, www.e-shop.sk

V&BTLO-14089_AZ_Artesano_Slowakei_185x118.indd   1 27.11.14   17:54
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bývanie technika

Vypínače z prvotriednych prírod-
ných materiálov a elegantným 
dizajnom dokonale plnia svoj 

účel a zároveň nenápadne lahodia oku. 
Vypínače Merten Creativ od Schneider 
Electric predstavujú jedinečnú možnosť 
vyjadrenia kreativity a znásobenia osobi-
tosti interiéru. Už sa nemusíte spoliehať 
na konfekčné vypínače, ktoré sa podoba-
jú ako vajce vajcu. Vložte pod priehľadný 
kryt vypínača fotografiu, grafiku či vlast-
noručne nakreslený obrázok a vytvorte si 
svoj vlastný dizajn. 

AKÝKOĽVEK DIZAJNOVÝ INTERIéR SA STáVA SKUTOČNÝM DO-
MOVOM Až VTEDy, KEď DOň VSTúPI OSOBNOSť JEHO OByVA-
TEĽOV. KRESBA DIEťAťA NA CHLADNIČKE, OBRAZ ČI RODINNá 
FOTOGRAFIA NA STENE O VáS VyPOVEDAJú ČASTO VIAC AKO 
SLOVá. JEDINEČNÝ INTERIéR TVORIA DETAILy – AJ TIE, KTORé 
MAJú LEN NIEKOĽKO šTVORCOVÝCH CENTIMETROV. PRED-
STAVTE SI VyPíNAČE, KTORé POVÝšIA AKÝKOĽVEK INTERIéR NA 
VyLADENÝ ARCHITEKTONICKÝ CELOK. 

POVEDZTE TO 
VyPíNačom
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Merten Creativ predstavuje úplne nový 
prístup k týmto funkčným prvkom. Na-
miesto „nutného zla“ sa z vypínačov stá-
vajú malé umelecké diela. Priehľadný kryt 
je funkčným obalom a skutočný obsah sa 
skrýva v sade fólií a na papieri, ktorý vloží-
te pod kryt. Vďaka tomuto systému si mô-
žete prvý raz dokonale zladiť vypínač so 
sedačkou, tapetou či obkladom alebo po-
pustiť uzdu fantázii a vytvoriť svoju origi-
nálnu stopu tam, kde by to nikto nečakal.

V kažDom Z Nás sa skRýVa 
uMElEc
Váš vypínač môže vyzerať akokoľvek. 
Môže byť samostatný, dvojitý či trojitý, 
spojený so zásuvkou a umiestnený vodo-
rovne alebo zvislo. Aký motív zvolíte, je 
len na vás – stačí si na pribalený papier 
vytlačiť či nakresliť čokoľvek, čo sa vám 
páči. Do tvorby môžete zapojiť napríklad 
aj svoje ratolesti, pohľad na vlastnoručne 
ozdobený vypínač ich určite naplní hrdos-
ťou. Ak si netrúfate na perá, fixky či farby, 
vyskúšajte napríklad program Mix and 
Match (http://www.merten.com/Mix-
-Match-M-Creativ.873.0.html), ktorý spo-
ločnosť Schneider Electric pripravila ako 
doplnok vypínačov Merten Creativ. Krea-
tívnych možností je nekonečne veľa, stačí si  
vybrať.

Merten Creativ, v závislosti od konkrétne-
ho typu prístroja a rámčeka, je k dispozícii 
v cene od 20 €. Portfólio zahŕňa plastové, 
sklené, kovové, drevené aj transparentné 
vyhotovenia. Celkovo až 150 rozličných 
farebných variantov a okolo 280 kombi-
nácií funkcií (prístrojov). Merten Crea-
tiv je po celom Slovensku v sieti predajní  
s elektroinštalačným materiálom na objed-
návku. Viac informácií nájdete na stránke  
www.schneider-electric.sk.

Reko z materiálov Schneider Electric

Foto:  Schneider Electric

kaLokagaTia V maNažmeNTe 
ENERgIí
Vypínače Merten sú synonymom staré-
ho gréckeho ideálu harmónie tela, kto-
ré predstavuje dizajnový rámik, a duše, 
reprezentovanej vysokofunkčným spí-
načom. Spínač QuickFlex sa vyznačuje 
univerzálnosťou, jednoduchou, rýchlou 
a bezpečnou montážou a je možné ho 
prispôsobiť veľkému množstvu funk-
cií. Ak by ste chceli napríklad vypína-
če meniť, nepotrebujete kupovať nový 
spínač, stačí len vymeniť kryt a rámik.  
S vypínačmi Merten sa mimoriadne ľahko 
manipuluje, a montáž preto bez prehá-
ňania trvá len niekoľko desiatok sekúnd. 

FuNkčNosť a DiZajN
Čím viac spotrebičov a prístrojov v do-
mácnosti máme, tým viac si uvedomu-
jeme nutnosť správneho umiestnenia  
a výzoru vypínačov, zásuviek, ovládačov 
žalúzií, klimatizácie, stmievačov, ovláda-
čov audiovizuálnych zariadení a podobne. 
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Samsung                        technológia budúcnosti.Samsung                        technológia budúcnosti.





K OBDOBIU VIANOC A SILVESTRA 
PATRí NEPOCHyBNE AJ POZERA-
NIE ROZPRáVOK A ZáBAVNÝCH 
TELEVíZNyCH PROGRAMOV. 
ČO TAKTO SI ZADOVážIť JEDEN 
Z NOVÝCH TELEVíZOROV GO-
GEN, VďAKA KTORéMU VáM 
NIČ NEUNIKNE? VySIELANIE SI 

BUDETE MôCť KEDyKOĽVEK POZASTAVIť A NAHRAť, BA DOKONCA PROSTREDNíCTVOM APLIKá-
CIE SMART CENTER AJ „SKOPíROVAť“ OBRAZ Z TELEVíZORA NA PLOCHU SMARTFóNU ČI TABLETU. 
TúTO ZIMU SI TAK BUDETE MôCť SVOJE OBĽúBENé PROGRAMy JEDNODUCHO VZIAť SO SEBOU 
A UžIť SI ICH NAPRíKLAD AJ V KUCHyNI POČAS PRíPRAVy VIANOČNéHO PEČIVA.

POZRITE SI VIANOČNé 
A SILVESTROVSKé PROGRAMy 

V SkVElEj kVAlItE!
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 VšEStRANNá APlIkácIA 
SMARt cENtER

Vďaka novej aplikácii Smart cen-
ter môžete všetky televízory značky 
GoGEN riadiť pomocou tabletu 
či smartfónu, do ktorého si ju zdarma 
stiahnete z internetu. Smart Center 
nielenže celkom nahrádza štandardné 
funkcie diaľkového ovládača, ale pod-
poruje aj ovládanie televízora hlasom 
a umožňuje zdieľanie videí, fotiek 
a hudby. Vďaka nej budete mať tiež 
prehľad o tom, aké programy sa práve 
vysielajú a čo po nich nasleduje. Ak 
vás trápi, že vianočné sviatky strávite 
skôr v kuchyni než pred televízorom, 
nezúfajte. Smart center umožňuje 
„skopírovanie“ filmu či televíznej 
relácie na plochu smart zariadenia, 
ktoré môžete umiestniť napríklad na 
kuchynskú linku.

 skuTočNý ZážiTok
Smart tV gogEN tVl 50248 wEB – cena od: 499 € (hej.sk)

Už na prvý pohľad zaujme tento televízor svojím moder-
ným prevedením s odľahčeným podstavcom a chrómova-
ným rámčekom širokým len 9 mm. Vďaka FullHD rozlíšeniu 
a uhlopriečke 127 cm bude pozeranie akéhokoľvek filmu 
skutočným zážitkom. Ak budete  práve pripravovať vianočné 
dobroty a nestihnete tak svoju obľúbenú vianočnú rozpráv-
ku, nezúfajte. Funkcie TIMESHIFT a Record Ready umožnia 
pozastavenie a nahrávanie vysielania na flash disk. Televízor 
navyše ponúka prístup do najväčšej on-line videopožičovne 
Topfun. O obrovskú porciu zábavy sa postará aj otvorený in-
ternetový prehliadač, ktorý je doplnený množstvom aplikácií 
ako napríklad youTube, Facebook, Twitter, Redbull. Podpora 
DLNA umožní prepojenie televízora s ďalšími smart zaria-
deniami (s telefónom, fotoaparátom, digitálnou kamerou 
či počítačom). Vďaka energetickej triede A televízor spĺňa 
európsku normu úsporných spotrebičov. 
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 ElEgáN V BIElOM PREVEDENí      
Smart tV gogEN tVF 40550 wEBw – 
cena od: 321 € (hej.sk)

Už vás omrzela klasická čierna farba televízora? Potom vám 
môžeme odporučiť elegantný dizajnový televízor v bielom 
prevedení. Uhlopriečka 102 cm, FullHD rozlíšenie a zobra-
zovacia frekvencia 100 Hz CMP ponúkajú nezabudnuteľný 
zážitok z pozerania filmov.  Čistý a ostrý obraz vás jednodu-
cho dostane. Ak ste zaneprázdnení vianočnými prípravami 
tak, že si nestihnete pozrieť ani svoj obľúbený televízny 
program, je tu funkcia TIMESHIFT, pomocou ktorej môžete 
vysielanie pozastaviť, a funkcia Record Ready, ktorá ho 
umožní nahrať na flash disk. 
Vďaka otvorenému interne-
tovému prehliadaču budete 
mať s televízorom o zábavu 
postarané. Nechýba ani rad 
aplikácií ako youTube, Face-
book, Twitter, RedBull či video-
požičovňa Topfun. Fotoaparát, 
notebook alebo i kameru 
môžete jednoducho prepojiť 
s televízorom vďaka podpore 
DLNA. Televízor energetickej 
triedy A spĺňa európsku normu 
úsporných spotrebičov. 

 s oDľahčeNým DiZajNom
Smart tV gogEN tVF 40276 wEB 
(uhlopriečka 102 cm) – cena od: 309 € (hej.sk)
Smart tV gogEN tVF 48276 wEB 
(uhlopriečka 122 cm) – cena od: 430 € (hej.sk)

Nie nadarmo sa vraví, že v jednoduchosti je krása. Skvelým príkladom 
sú tieto televízory značky GoGEN radu 276 s odľahčeným dizajnom. 
Modely disponujú obrazovkami s uhlopriečkami 102 a 122 cm, 
FullHD rozlíšením a perfektne ostrým a plynulým obrazom. Vďaka 
otvorenému internetovému prehliadaču, ktorý dopĺňa rad aplikácií 
(youTube, Facebook, Twitter, RedBull a videopožičovňa Topfun), 

sa s televízorom nikdy nebudete nudiť. Ak si 
radi pozriete vianočné rozprávky a silvestrovský 
program aj počas roka, oceníte funkciu Record 
Ready, pomocou ktorej si ich môžete nahrať na 
externý HDD alebo Flash Disk. Vďaka funkcii  
TIMESHIFT si môžete pozastaviť film, ktorý je 
práve vysielaný, a pozrieť si ho s oneskorením. 
Podpora DLNA umožní prepojenie televízora 
s ďalšími smart zariadeniami (s telefónom, fo-
toaparátom, digitálnou kamerou či počítačom). 
Energetická trieda televízora A šetrí okrem vašej 
peňaženky aj životné prostredie.

Reko z materiálov GoGEN
Foto: GoGEN
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Pri tomto vývoji však akosi zaostáva zvu-
ková stránka. Kvalita zvuku sa síce zlepši-
la, no nejaká veľká evolúcia nenastala. Za 
vrchol domáceho kina sa stále považuje 
priestorový zvuk vo formáte 5+1 (výni-
močne 7+1), ktorý si ale drvivá väčšina 
ľudí nevie správne nainštalovať a drahé 
zostavy využívajú v móde stereo. Do kva-
litnej audiozostavy sa oplatí investovať 
viac aj preto, že vám môže stále vydržať 
oveľa dlhšie než čokoľvek iné. Ak naprí-
klad máte doma kvalitnú, hoci aj 30-ročnú 

NEPODCEňUJTE 

ZVuk!

Za ostatné desaťročia prechádza tzv. 
čierna technika pre domácnosti 
prakticky neprerušeným vývojom. 

Centrom domácej zábavy sa už pred rokmi 
stal televízor, ktorý v priebehu pár rokov 
geometricky zvýšil rozlíšenie obrazu, zväč-
šila sa obrazovka, ktorá je tenšia a zakrive-
ná pre prirodzenejší pohľad, a v neposled-
nom rade je televízor stále inteligentnejší, 
takže svojou technologickou výbavou na-
hradí videoprehrávač, rekordér, set-top- 
box a aj počítač s webkamerou. 

zvukovú aparatúru, nie je najmenší dôvod 
ju vymeniť, pretože stále ponúka špičkový 
zvuk, zatiaľ čo taký televízor, video, DVD 
a čoskoro aj Blu-ray...

Zvuk je oveľa dôležitejší na navodenie tej 
správnej atmosféry, než je obraz. Skúste si 
malý experiment – počúvajte chvíľu film 
bez obrazu a potom si ho pustite bez zvu-
ku. Teraz už viete, o čom hovoríme! Hudba 
je univerzálny jazyk. Hudbu počúva každý 
z nás – niekto menej, niekto viac. Hudbou 

01

02

VyBRAť SPRáVNU AUDIOZOSTAVU DO 
DOMáCNOSTI JE POMERNE NáROČNá 
úLOHA. OBVyKLE VyBERáME NA Zá-
KLADE NEJAKéHO ROZPOČTU (CENy) A 
SNAžíME SA NáJSť TO NAJLACNEJšIE 
RIEšENIE V KATEGóRII. TOTO VšAK NIE 
JE VEĽMI VHODNÝ SPôSOB šPECIáLNE 
PRI AUDIO PRODUKTOCH, PRI KTORÝCH 
SA OPLATí INVESTOVAť AJ VIAC.

bývanie technika
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si spríjemňujeme prácu, robí nám spoloč-
nosť pri šoférovaní aj pri chvíľach oddy-
chu. Tak prečo si to kaziť zlým zvukom?

koľko RePRoDukToRoV?
Vybrať si treba rozhodne kvalitu pred 
kvantitou. Je oveľa vhodnejšie mať špič-
kové stereo ozvučenie než 7.1 kanálový 
priestorový zvuk priemernej kvality. Vy-
berať treba aj podľa toho, na čo chcete 
zvukový systém najčastejšie využívať. Po-
kiaľ ste vášnivý fanúšik sci-fi, hororov či 

01 Počítačové reproduktory, ako je napr. 

Logitech Z906 síce do obývačky moc ne-

patria, ale na priestorové ozvučenie filmov 

a ako doplnok pre hernú konzolu je to jedno 

z najrozumnejších riešení. Pri svojej cene sú 

silnou konkurenciou pre oveľa drahšie systémy 

domáceho kina. Na hudbu je to však málo.

02 Typická schéma ideálneho zapojenia 

priestorového 6-kanálového zvuku. 

Subwoofer sa pri tomto zapojení postaví 

niekam na zem do rohu miestnosti. Basové 

vlny sa šíria priestorom rovnomerne a preto 

nie je nutné špeciálne umiestnenie. V bežnej 

domácnosti však budete bojovať s postavením 

zadných satelitov.

03 uE BOOM má prívlastok „sociálny repro-

duktor“. Pomocou aplikácie si totiž môžete 

dva spárovať s jedným mobilom a urobiť si 

kdekoľvek vlastnú párty. Dosah až 15 m, výdrž 

15 hodín na jedno nabitie, naozaj kvalitný 

zvuk a navyše je aj odolný voči nárazom 

a vode, takže je vhodný aj pre párty pri bazéne 

a outdoorové aktivity s hudbou.

04 Logitech bluetooth adaptér premení 

ľubovoľný káblový audio systém na bezdrôtový 

bluetooth.

05 Bose Soundlink Mini je jedným z najlep-

ších malých mobilných bluetooth reprodukto-

rov na trhu. Kvalitou zvuku schová do vrecka 

mnohé oveľa väčšie a aj drahšie reproduktory.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

03

04

05

moderných akčných filmov, bude pre vás 
viackanálový priestorový zvuk vhodnej-
ším riešením než veľké stereo. Ak ale hľa-
dáte niečo primárne na prehrávanie hudby 
(ktorá je stále väčšinou len v dvojkanálo-
vom stereo), ak holdujete skôr TV kultúre, 
romantickým filmom, telenovelám alebo 
filmovej klasike, kvalitnejší stereo systém 
oceníte oveľa viac než priestorový zvuk. 
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tEštE SA NA VIANOcE S FISkARS

Ak mäkké balíčky pod stromčekom nepodliehajú vašej 
predstave perfektného vianočného darčeka, inšpirujte 
sa jedinečnými kolekciami Fiskars, ktoré potešia aj tých 
najnáročnejších.
Tieto Vianoce prináša Fiskars krásne a zároveň praktické 
sety náradia, vhodné predovšetkým na zimu a jar. Môžete 
voliť medzi krbovou súpravou v elegantnej bielej farbe alebo kolekcií 
náradia v čiernom látkovom obale, ktorá bola vytvorená pre dlhé mrazivé cesty 
autom. 
Biely set je dostanete v slávnostnom striebristom balení v tvare valca. Obda-
rovaný vo vnútri nájde univerzálnu sekeru v limitovanom bielom prevedení, 
brúsič na sekery a nože, ktorý získal cenu produktového dizajnu Red Dot 
Award, a tiež pracovné rukavice. 
Fiskars „Set pre prežitie“, ktorý so sebou môžete pohodlne voziť v aute ako 
pomocníka pri prekonávaní neočakávaných prekážok, zahŕňa praktickú seke-
ru Fiskars x7 a ďalšie nevyhnutné náradie: zasúvaciu pílku Fiskars  
a štandardný nôž s pevnou čepeľou z ručne kalenej nerezovej ocele. 

www.fiskars.sk

hoRúce TReNDy V obkLaDoch 
a DLažbách Na jeDNom mies-
tE — PÝtAjtE SI NOVÝ SAPhO 
kAtAlóg!  
 
Značka SAPHO, ktorá je tradične spätá  
s kompletným vybavením kúpeľní, rozšírila 
pred niekoľkými rokmi svoje portfólio aj o sor-
timent obkladov a dlažieb s cieľom ponúknuť 
zákazníkom niečo iné, než je bežne vidieť. 
Nový katalóg odráža aktuálne trendy popred-
ných európskych výrobcov, nielen pokiaľ ide  
o dizajn, ale aj kombinácie materiálov. Zavá-
dzanie sofistikovaných technológií umožňuje 
tiež omnoho širšie možnosti použitia. Nechaj-
te sa inšpirovať a zdarma si ho objednajte na 
uvedenej web stránke.

 www.sapho.sk

BIElE VIANOcE S kRuPSOM
(Krups Espresseria Automatic Roma EA8105)

Nespoliehajte sa na prírodu. Voňavé biele 
Vianoce vám urobí krups, plnoautomatické 
espresso Roma EA8105. Dokonalý výsledok 
budete mať v každej šálke. Postará sa o to 
kompaktný thermoblok pre horúcu kávu už od 
prvej šálky. Jednoduché ovládanie vás dostane. 
Zvolíte si obľúbený nápoj od ristretta po veľkú 
kávu, nadávkujete si jeho množstvo od 20ml 
do 220ml, dokonca aj nastavenie sily kávy je vo 
vašich rukách. štandardná alebo radšej silná, 
podľa vašej chuti . Nastaviteľná je aj teplota 
a stupeň mletia kávy. Na lahodné capuccino 
poslúži parná tryska pre perfektné napenenie 
mlieka.  Prišla na návštevu mnohopočetná 
rodina? To zvládnete. Pomôže vám praktický 
vyberateľný zásobník na vodu 1,6 l s držadlom 
a veľký zásobník na kávové zrná 500 g. Program 
preplachovania, čistenia a odvápňovania či 
nastavenie tvrdosti vody je samozrejmosťou. 
špičkový produkt za dostupné peniaze. 

MOC: Krups EA 8105 ROMA, 479 €

www.krups.sk



VERNÝ REAlItE

4k tV Orava lt-1395  55´´ ponúka na svojej 
55-palcovej (139 cm) obrazovke aj vďaka zabudo-
vanému HDMI 2.0 vstupu čistotu a hĺbku obrazu 
4-krát detailnejšie a 4-krát vernejšie realite, ako ste 
boli doteraz zvyknutí aj pri tých najlepších Full HD 
televízoroch. Oku lahodiaci ultra slim dizajn skrinky 
v čiernom prevedení s trendy pochrómovanou 
lištou po celom obvode tak ohraničuje TV realitu, 
ktorá je takmer na nerozoznanie od okolitého 
sveta. Televízor je zároveň Smart TV mašinou, ktorá 
sa pripojením na internet cez LAN vďaka integrova-
nej WiFi či funkcii DLNA pre pripojenie na lokálnu 
sieť stáva centrom rodinnej zábavy a prostriedkom 
na komfortnú komunikáciu s blízkymi. Surfovanie 
na internete, vyhľadávanie náučných či praktických 
videí či zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach akti-
vujú každého. Po prepojení TV s hernou konzolou 
alebo ak hráte hry priamo na sieti, sa zo života 
v dosahu 4k tV Orava stáva nekončiaca hra. PVR 
Ready funkcia vám zas umožní nahrať si obľúbený 
TV program na USB pamäťovú jednotku a pozrieť 
si ho neskôr.  
 
www.orava.eu

BEZ kOMPROMISOV NAD 
DREZOM

Kvalitná kuchynská batéria je pri varení pracantom na nezaplatenie – s jej pomocou ľahko zlik-
vidujete kopu špinavého riadu, je pripravená kedykoľvek opláchnuť ruky, osprchovať zeleninu, 
naplniť nádoby vodou na dreze či na sporáku. Kladú sa na ňu tie najvyššie nároky – aby žiarila 
nad drezom ako dizajnový skvost, odolala náporu práce aj nečistoty a zároveň splnila v mieste 
očisty každú úlohu na výbornú. To všetko dokáže, ak je vyrobená z masívnej ušľachtilej ocele. Prá-
ve tento materiál je totiž praktický, vysoko odolný proti nárazom, hrdzi či usadeninám a zároveň 
elegantný a šik na pohľad. 
kludi tangenta nepozná kompromisy – je zhotovená z jediného kusa masívnej ušľachtilej ocele 
s mimoriadne jemným kartáčovaným povrchom bez akéhokoľvek viditeľného spoja tak, aby nad 
drezom kraľovala svojou urodzenou krásou aj tým, čo v boji so špinavým riadom dokáže. Ktorý 
z troch modelov si vyberiete vy? Základný model s výtokom otočným o 360 stupňov sa hodí 
aj k drezom na kuchynskom ostrovčeku. 
batéria s vyťahovacím výtokom zas dokáže zväčšiť váš akčný rádius až o 70 cm, čo oceníte aj 
pri dvojitom dreze alebo ak radi plníte hrnce priamo na sporáku. 
Do tretice je to batéria s vyťahovacou sprchou na riad – jednoducho vytiahnete, stlačením 
jediného gombíka si podľa potreby prepnete objemný či jemným sprchový prúd a po dosprcho-
vaní sa sprcha na riad sama zasunie do výtoku batérie. 

www.kludi.sk 

exPeRT Na smooThies, 100 % šťaVy a Domácu ZmRZLiNu 

Doprajte si doma každodenný doping pre zdravie! Ovocné a zeleninové smoothies, 100 % džúsy 
v rôznych kombináciách zabezpečia pre vás aj pre telo športovcov cennú tekutú výživu.  Pripraví 
vám ju expert na extrakciu vitamínov a vlákniny – Nutri-Max juicer OS-151 od Oravy. S minimom 
námahy namixuje „šejk“ na ml presne podľa vášho gusta lacnejšie ako v predražených stánkoch. 
Macher na nízkootáčkové odšťavovanie zo všemožných druhov ovocia, zeleniny, ba dokonca  
z byliniek vyžmýka maximum vitamínov na boj s virózami. Vďaka príkonu 240 W, odšťavovacie-
mu šneku z tvrdeného plastu a sitka z antikora vydrží pracovať neúnavne. Veľké hrdlo odšťavo-
vača na vkladanie aj celých plodov, oddelené zásobníky na šťavu a drvinu a praktická kefka na 
čistenie zaručia, že pri odšťavovaní zabudnete na drinu. Ani prekrajovať plody na malé kúsky 
nemusíte, dávkovacie hrdlo je tak veľkorysé, že do seba „zhltne“ aj celé jablko. Pri odšťavovaní 
vám tak ostane len čistá radosť z kombinovania rozmanitých ovocných a zele-
ninových chutí a zvedavosť z odkrývania tajov alchýmie zvanej odšťavovanie. 
Deti zas poteší jeho schopnosť pripraviť lahodnú domácu zmrzlinu. 

www.orava.eu 

45



46

sPáLňa 
ZDrOJ NOVEJ ENErGIE

Spálňa – nie je to len miesto, kde kaž-
dý večer otvárame dvere do ríše snov 
a nových zážitkov, je to aj miesto 

ktoré hovorí o nás, o našich túžbach, pred-
stavách aj strachoch. Popusťme teda uzdu 
našej fantázii a zariaďme si spálňu, ktorá 
bude upokojujúca, útulná a originálna.

Každému z nás sa ponúkne iné dispozičné 
riešenie spálne. Na čo by sme však nemali 
zabúdať, je regulácia čerstvého vzduchu.  
Z tohto dôvodu nie je vhodné, ak si za spál-
ňu zvolíme najmenšiu izbu v našom byte 

či dome alebo dokonca izbu bez možnej 
ventilácie. Taktiež sa neodporúča umiest-
niť spálňu v blízkosti kuchyne, v ktorej je 
neustály výskyt rozmanitých pachov. Ak 
sa naša spálňa nachádza v blízkosti ulice 
alebo nad pivničným, prípadne garážovým 
priestorom, mali by sme ju od tohto pro-
stredia oddedliť napríklad kobercom. Ten 
môže zamedziť rozširovaniu prichádzajú-
cich vibrácií a nám zabezpečiť pokojnejší 
spánok. Pre dve osoby sa odporúča miest-
nosť s najmenšou plochou 12 m2. Ak si 
však nevieme predstaviť spálňu bez šatní-

bývanie spálňa

ČI Už SME MALI PO-
KOJNÝ, ČI NAMáHAVÝ 

DEň, KAžDÝ Z NáS SI TúžI 
VEČER SPOČINúť A NAČERPAť 

SILy DO ďALšIEHO DňA. NA TO, 
ABy SME SI VEDELI ODDÝCHNUť 

A MALI POKOJNÝ SPáNOK, 
VPLÝVA OKREM INéHO TIEž 

PROSTREDIE, KTORé NáS 
OBKLOPUJE.

01

vníMajMe sPálňu 
ako Miesto MagiCké, 

ktoré náM Ponúka oMnoho 
viaC než iné izby a skrášliMe 
si ju Podľa našiCh Predstáv  
a snov.
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ka či vstavaných skríň, mala by mať aspoň 
17 m2 pre lepšiu priechodnosť.

PoLoha sPáLNe sPRaVí Veľa
Pre všetkých, ktorí preferujú mať počas 
dňa v izbe slnečné svetlo, je najlepším rie-
šením spálňa orientovaná na juhozápad. 
Izba v tejto časti vraj ovplyvňuje manžel-
stvo a vzťahy a zabezpečí tiež vyššiu teplo-
tu vzduchu. V zimných mesiacoch to určite 
privítame, no treba myslieť aj na mesiace 
letné, kedy nám prehriaty vzduch v miest-
nosti môže zabrániť kvalitnému odpočin-

ku. Ak sa lepšie vyspíme v chladnejšom 
prostredí, spálňa orientovaná na sever 
bude pre nás tou správnejšou voľbou. Pri 
tejto svetovej strane však musíme v den-
nom čase zabudnúť na pohrávanie sa so 
slnečnými lúčmi. Pokiaľ sa nimi necháva-
me radi budiť a ráno si nevieme predstaviť 
bez dávky slnečnej energie priamo do po-
stele, našu spálňu by sme mali orientovať 
na východ. Táto strana nám zaistí pekné 
slnečné rána a príjemnú klímu počas celé-
ho dňa, preto je pre spálňu najideálnejšia. 

kam s PosTeľou?
Upriamiť pozornosť by sme mali aj na 
umiestnenie postele. Tá by sa rozhodne 
mala nachádzať na pokojnom a neruše-
nom mieste, ktoré nám umožní výdatný 
odpočinok. Klasická dvojlôžková posteľ 
má rozmery veľkosti 180 x 200 cm. Dnes je 
však možné zaobstarať si posteľ vyrobenú 
priamo na mieru, preto by nemal byť žiad-
ny problém nájsť pre ňu vhodné miesto. 
Po oboch stranách lôžka by sme mali po-
nechať priestor široký najmenej 80 cm  

01 Doplnkové osvetlenie pri posteli a prenosný 

bio krb sú nielen praktické riešenia osvetlenia, 

ale dotvárajú atmosféru v celej miestnosti. Bio 

krb navyše prináša teplo a chuť oddychovať.

02 Aj správna orientácia spálne je dôleži-

tým krokom pri zariaďovaní. Myslime preto 

dopredu na všetky aspekty, ktoré ovplyvňujú 

náš spánok.

03 Čisté a jemné tóny v tejto spálni pôsobia 

upokojujúco a nerušivo. Všimnúť si môžeme 

najmä elegantné doladenie doplnkov. Visiace 

svietidlá namiesto nočnej lampy či látkové 

rolety namiesto závesov  vdýchli izbe dávku 

originality.

03

02
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a pre pokojný spánok je tiež dobré v tejto 
oblasti umiestniť rovnaký nábytok, čo mô-
žeme docieliť použitím nočných stolíkov. 
Priestor pred posteľou by mal byť široký 
minimálne 100 cm. Najlepšie je umiestniť 
posteľ tak, aby sa čelom dotýkala steny, nie 
však pod oknom, ktoré môže spôsobiť po-
city neistoty.  Ďalšie nevhodné riešenie je 
situovať posteľ pod šikmú stenu, pretože 
môže vytvárať pocit nerovnováhy a stra-
chu, akoby na nás chcelo niečo padnúť. 
Pokiaľ tomu chceme predísť, našu spálňu 
by sme nemali umiestniť v podkroví alebo 
v miestnosti so stropom tvaru A. Dopraj-
me si izbu, v ktorej sa budeme môcť „zhl-
boka nadýchnuť“, teda miestnosť, v kto- 
rej sa nebudeme cítiť skľúčene. Ak však 
nemáme na výber, zvoľme aspoň správnu 
farebnosť a osvetlenie a nezaťažujme ju už 
mohutným nábytkom tmavej farby. 

FaRba meNí PociTy
V spálni by malo všetko pôsobiť ľahko  
a útulným dojmom, aby sme sa v nej cítili 

príjemne a vedeli načerpať dávku potreb-
nej energie. Útulnosť môžeme docieliť 
správnou voľbou farieb alebo doplnkov. 
Farebnosť v spálni je veľmi dôležitá, nie-
komu sa môže zdať táto informácia zby-
točná, no podľa viacerých výskumov práve 
farebnosť a dispozičné rozmiestnenie ná-
bytku pôsobí na našu náladu a tiež kvali-
tu spánku. Keďže spálňa má byť miestom 
výhradne na relax, mala by byť naplnená 
upokojujúcimi a jemnými farbami. Pre 
pokojný odpočinok sú v spálni vhodné 
najmä jemné odtiene modrej, ružovej 
alebo zemité farby. ružovej či fialovej sa 
v spálni nemusíme vôbec báť, no lepším 
riešením bude, ak zvolíme predovšetkým 
ich pastelové odtiene. Modrá patrí medzi 
studené farby, ale má neuveriteľnú schop-
nosť upokojovať a uspávať, vďaka čomu je 
v spálňach často využívaná. V prípade, že 
chceme, aby naša spálňa pôsobila teplej-
šie, výborným riešením bude farba zelená, 
ktorá je považovaná za farbu prírody. Do 
spálne sa hodí najmä olivovo či sivo zele-

04 Modrá farba je vďaka svojim upoko-

jujúcim vlastnostiam výbornou voľbou 

do spálne. Spolu so svetlým nábytkom 

pôsobí ľahko a nezaťažuje našu myseľ.

05 Otvorený priestor v spálni nám zaručí 

pocity voľnosti a vzdušnosti. Ideálne 

riešenie pre pokojný spánok.

06 Zaujímavý doplnok vo forme polico-

vej skrinky zapadne do každej spálne  

a prinesie úložný priestor nazvyš, čo 

ocení každá domácnosť.

04

doPrajMe si izbu, 
v ktorej sa budeMe 

MôCť „zhlboka nadýChnuť“, 
teda Miestnosť, v ktorej sa 
nebudeMe Cítiť skľúčene.

bývanie spálňa
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ná, ktorá pôsobí upokojujúco a zároveň 
prináša pocit bezpečia a útulnosti. Vďaka 
farbe môžeme pociťovať odchylnosť teplo-
ty v tej istej izbe až o 7 °C. Medzi ďalšie 
zemité farby, ktorou v spálni nič nepoka-
zíme, patrí hnedá a predovšetkým jej svet-
lé tóny. Béžová nám navodzuje pokojnú 
atmosféru a navyše je aj s bielou najlep-
šie kombinovateľná. Biela je farba čistoty  

a nevinnosti a odporúča sa hlavne do men-
ších izieb, ktoré dokáže opticky zväčšiť. 
Zosvetlenie priestoru svetlými farbami vie 
neuveriteľne pracovať s atmosférou, ener-
giou a celkovým vnímaním miestnosti.  
V spálni by sme však mali zabudnúť na 
krikľavé farby a tiež odtiene červenej  
a žltej. Tie majú povzbudzujúcu schopnosť 
a vyvolávajú aktivitu, takže nie sú vhodné 
pre tých, ktorí túžia po nerušenom a po-
kojnom spánku. 

DoPLNky a osVeTLeNie 
Nielen farby na stenách, ale aj doplnky 
hrajú dôležitú úlohu. Pri nich už môže-
me byť viac odvážni, no stále majme na 
zreteli, že ide o zónu odpočinku, takže 
všetko s mierou – menej je niekedy viac. 
Veľmi výrazné vzory a farby na doplnkoch 
by mohli priťahovať našu pozornosť, a to 
pri oddychu nie je žiaduce. Nemusíme sa 
však držať žiadnej štruktúry a všetko zvo-
liť len v jednej, prípadne dvoch farbách. 
Pokojne sa odviažme a nebojme sa použiť 
naraz aj viac vzorov či materiálov. Doplnky 
ale ladíme s citom, aby nič nepokazili, ba 
naopak, podčiarkli ducha celej miestnosti. 
V spálni sa s nimi môžeme pohrať skutoč-
ne dosýtosti, napríklad použitím rôznych 
vankúšov, obliečok, sviečok, rámikov, ko-
bercov, závesov alebo tienidiel, ktorých 
máme dnes neúrekom od výmyslu sveta. 

Záleží len od nášho vkusu, čo sa nám páči 
a pre čo sa rozhodneme. Miešať viaceré 
vzory, farby a materiály sa už nepovažuje 
za niečo nevkusné, tak odložme konvencie  
a experimentujme. Ideálnym riešním je 
použiť doplnky vo farbách, ktoré sme si na 
stene nemohli dovoliť. Ak ich využijeme  
v primeranom množstve, určite nič nepo-
kazia a my sa budeme v našej spálni cítiť ako  
v rozprávke. Preto keď milujeme živšie 
farby ako červenú, oranžovú, žltú či tyrky-
sovú, doprajme si ich na posteľnej bielizni 
alebo vankúšoch, ktoré sú nielen príjemné 
na dotyk, ale vedia tiež krásne dotvoriť cel-
kový dojem. To isté platí aj pri svietidlách. 
Správne zvolené osvetlenie sa vie nádher-
ne pohrať s atmosférou miestnosti. 

V spálni používame jedno centrálne svie-
tidlo, ktoré by malo byť dostatočne in-
tenzívne, nie však príliš silné. Doplnkové 
svetlá ako nočné lampy sa využívajú na 
dotvorenie nálady, ale takisto pre konkrét-
ne funkcie. Nepostrádateľné sú najmä pre 
milovníkov večerného čitania a nemali by 
chýbať na oboch stranách postele. Najviac 
sú v spálni vítané mäkké a tlmené svetlá, 
ktoré vedia do izby vniesť akýsi pocit po-
hodlia a intimity. Svetlo by malo byť žltého 
odtieňu, pretože na nás pôsobí oveľa útul-
nejšie než biele svetlo s modrým nády-
chom vyvolávajúce pocity chladu. V spálni 
by sme si mali tiež rozmyslieť prítomnosť 
televízora, ktorý nás môže rušiť. Hlav-
ne však nedovoľme ničomu, čo by mohlo  
z tohto priestoru spraviť len ďalšie miesto 
na prácu či podobné aktivity. V spálni sa 
má predsa oddychovať a získavať fyzickú 
aj duševnú silu. 
 
Vnímajme našu spálňu ako miesto ma-
gické, ktoré nám ponúka omnoho viac 
než iné izby, a skrášlime si ju podľa našich 
predstáv a snov. Ona sa nám za to odvďačí, 
a to tak, že si každú noc budeme pokojne 
odfukovať a ráno sa zas vždy len usmievať. 
Tak teda dobrú noc!

Lucia Kraushuberová

Foto: archív firiem a redakcie
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NOVINKy  
Z POStElí

Na trhu je v súčasnej dobe široká 
škála matracov. Výrobcovia tým 
sledujú rôzne ciele, ako je pohod-

lie, správna poloha chrbtice a zdravotná 
nezávadnosť. „Najväčšie technologické 
skoky vpred sa udiali na poli matracov vy-
rábaných na báze peny. Doslova high-tech 
medzi nimi je takzvaná pamäťová pena 
(memory alebo aj lazy foam). Jej prednosť 
spočíva najmä v tom, že reaguje na teplo 
a tlak vytvorené telom. Na miestach, kde 
je tlak najvyšší, sa zvýši teplota matraca, 
ten zmäkne a ideálne sa prispôsobí chrb-
tici, čím podporí správnu polohu celého 
tela,“ uvádza do problematiky Olga Šven-
dová zo spoločnosti GUMOTEX MATrA-
CE. Navyše, matrac si „pamätá“ polohu, 
v akej telo ležalo tesne predtým, ako sa po-
mrvilo a zvrtlo inak, čo sa deje 60- až 80-
krát za noc. Pamäťová pena sa však novej 
polohe prispôsobuje pomaly, vďaka čomu 
sa obmedzuje protitlak, takže nedochádza 
k narušeniu krvného obehu a znižuje sa aj 
riziko vzniku preležanín. Svaly sú úplne 
uvoľnené, preto má telo šancu dokonale 
sa zrelaxovať a zmierňujú sa aj prípadné 
bolesti chrbta.

PRíRoDNé seNDViče
Studená pena (Hr) a latex si u výrobcov 
matracov získali popularitu pred rokmi 
a memory pena ich zatiaľ úplne nevytla-
čila. A zrejme ich tak skoro nevytlačí ani 
novinka – vodný latex, čo je vlastne mix 
latexu a peny. Môže za to najmä fakt, že 
latexu v ňom je žalostne málo, preto je 
matrac náchylný na preležanie. „V celkovej 
hustote by ho malo byť aspoň 60 kilogra-
mov na meter kubický, ale, žiaľ, novinkou 
u niektorých predajcov je aj presviedčanie, 
že matrac obsahuje 50 kg latexu na meter 
kubický, čo je do neba volajúca hlúposť, 
pretože pri tejto hustote sa latex jednodu-
cho nedá vyrobiť (vypeniť),“ upozorňuje 
Olga Švendová.

Od nových nepekných praktík sa však vráť-
me k dobrým správam. Aby sa dosiahla 
najoptimálnejšia funkčnosť matracov, jed-
notlivé materiály sa rôzne kombinujú a vy-
stužujú. Vznikajú takzvané sendviče, kto-
ré sú na niektorých častiach tuhšie, inde 
zase mäkšie – všetko pre dokonalý, zdravý 
spánok a minimalizovanie pocitu stuhnu-
tosti po prebudení. S piatimi či siedmimi 
zónami, najväčšie zmeny sa udiali vo vý-
robe pien a latexu. Hoci vznikajú zložitý-

MEDZI VECI, KTORé PREšLI ZA POSLEDNÝCH PáR ROKOV VÝ-
ZNAMNÝM VÝVOJOM, PATRIA MATRACE. DôRAZ SA KLADIE NA 
FUNKČNOSť A PRíRODNé MATERIáLy.

52
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mi chemicko-technologickými postupmi, 
výsledok môže byť prírodný, ekologický 
a vhodný aj pre alergikov. Netreba ani cho-
diť ďaleko do sveta, priamo na Slovensku 
v Senici sa napríklad vyrába stopercentne 
prírodný gumokokos. „Má svoje nesporné 
prednosti,“ hovorí Ing. Anton Chvála zo 
štúdia spánku Segum. „Matracu dodáva 
dokonalú vzdušnosť a zároveň potrebnú 
tvrdosť. Vďaka svojmu prírodnému cha-
rakteru sa používa aj na výrobu matracov 
vhodných pre alergikov, pretože gumoko-
kos nie je živnou pôdou pre roztoče a ne-
drží sa v ňom vlhkosť.“

TRaDičNé PRužiNy
Kto si ešte pamätá, ako skákal na poste-
li u starej mamy a odrážal sa takmer po 
strop, možno si spomína aj na to, že pru-
žinová posteľ v noci čudne vŕzgala a ak 
už mala svoje roky, miesta pripomínajúce 
prepadlisko sa striedali s vyvýšeninami. 
No a keď pri tom skákaní urobila jedna 
pružina brnk, bolo po zábave. 

Pružiny stále patria medzi želané „črevá“ 
matracov, ibaže sa dajú urobiť aj moder-
ným taštičkovým spôsobom. Na rozdiel od 
klasiky (bonell – jednotlivé pružiny majú 
tvar presýpacích hodín a sú navzájom po-
spájané cievkou) sú kovové pružiny men-
šie a uložené v textilných vreckách, ktoré 
sú navzájom zošité. Tak môžu individuál-
ne reagovať na tlak tela a hmotnosť rozlo-
žiť optimálnejšie ako klasické pružinové 
matrace. Dokonca sa dajú vhodne zónovať, 
ak sa do jednotlivých častí matraca vložia 
taštičky s odlišným priemerom a tuhosťou 
pružín. Tie najmodernejšie majú rovnaký 
efekt ako vodná posteľ.

Typ, hustota a výška pružín ovplyvňujú 
kvalitu spania aj cenu matraca. Novinkou 
je, že aj medzi chladný kov zavítala príro-

da. Niektorí výrobcovia využívajú v pruži-
nových matracoch lisovanú kokosovú plat-
ňu. „Matracu dodáva dokonalú vzdušnosť, 
potrebnú tvrdosť a hygienickosť. Navyše, 
vďaka svojej pružnosti a neobmedzenej 
životnosti patrí medzi najlepšie chrániče 
pružín, čo znamená, že predlžuje nielen 
životnosť, ale aj bezpečnosť matraca,“ vy-
svetľuje A. Chvála. 

uNikáTNe sysTémy
Technologický pokrok sa nevyhol ani vod-
ným posteliam. V tých najmodernejších 
sa dá nastaviť nielen teplota vody, v lete 
užívať chladné a v zime zase vyhriate lôž-
ko, ale kombináciou tlmiaceho systému 
a množstva vody si môže každý vytvoriť 
taký povrch, aký mu najviac vyhovuje – 
pokojný alebo pohyblivý, pevný alebo jem-
ný. No nikdy nie tvrdý alebo mäkký, lebo 
na vodnej posteli sa v skutočnosti neleží, 
na nej sa pláva. Vinylová vrchná vrstva 
je nepriepustná a dajú sa z nej odstrániť 
všetky nečistoty, pot aj prach. V niekto-
rých krajinách tento typ postele odporúča-
jú lekári pacientom trpiacim problémami 
s chrbticou, poruchami krvného obehu, 
reumou či nespavosťou.

V USA je zas momentálne hitom matrac 
„proti chrápaniu“. Zabudovaný snímač ro-
zozná tie nepríjemné nočné zvuky, čo ru-
šia spánok nielen okoliu, ale aj chrápačovi, 
zmení tlak v matraci, čím spiaceho prinúti 
zmeniť polohu, a tým pádom zase nastane 
ticho. Aspoň na chvíľu.

ZáVeRy PoNechajTe 
NA NESkôR
Spektrum, ktoré matrace pri svojom výbe-
re ponúkajú, je naozaj široké. Nejde však 
len o marketingový ťah, ktorý by mal roz-
manitosťou prilákať zákazníkov. Táto stra-
tégia by sa mohla vyplatiť, pravdou však 
zostáva, že každý jedinec je individualita, 
ktorá si žiada osobitý prístup. 

Preto sa môže pokojne stať, že vám bude 
vyhovovať pružinový matrac, zatiaľ čo váš 
sused nedá dopustiť na latexový, ktorý sa 
stará o jeho svalstvo. Je totiž viacero fak-
torov, ktoré môžu ovplyvňovať váš výber. 
Medzi tieto faktory patrí napríklad práca, 
ktorú vykonávate, športová aktivita, stra-
vovacie návyky a podobne.

Najlepšia možnosť, ako svoj výber matra-
ca neskôr neľutovať, je vlastná skúsenosť. 
rozhovor s predajcom dokáže odkryť 
viaceré názory zákazníkov, ktoré síce pre 
spomínanú individuálnosť nemajú byť 
smerodajné, avšak dokážu aspoň zbežne 
načrtnúť jednotlivé výhody a nevýhody. 
Ak sa k tomu pridá aj dlhšia chvíľa stráve-
ná priamo na matraci, bude rozhodnuté.   

Reko

Foto: archív firiem a redakcie 
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ako NeDať ZLoDejoVi šaNcu?

Otázka, pri ktorej zostanú všetky ostatné  
v tieni. bezpečnosť naozaj nie je len 
myšlienka, ak ide o ochranu vašich 
najcennejších hodnôt – vašej rodiny a vášho 
majetku. Zlodeji a lupiči sú prirodzene opatrní. 
Snažia sa napadnúť váš domov, ale v prípade, 
že snaha trvá príliš dlho a riziko neúspechu je 
príliš veľké, radšej skúsia iný dom. Pokiaľ ide  
o bezpečnosť, norma RC2 prijatá poisťovňami 
znamená, že okno alebo dvere musia vydržať 
najmenej 3 minúty pokusu narušenia. Bruvo 
Slovakia robí oveľa viac! Naše okná a dvere si 
vďaka vnútornej oceľovej výplni zachovávajú 
svoj tvar. Okrem toho okná obsahujú uza-
mykacie bloky, ktoré sú rozmiestnené a ukot-
vené po obvode celého oceľového rámu. Tieto 
bloky zaisťovacej hlavy sú ukotvené na sied-
mich rôznych miestach.

Počas recepcie 19. septembra sa návštevníci 
snažili všetkou silou a s rôznymi pomôckami 
otvoriť okno. Vyhodnotenie: po 15 minútach 
ich nádej opustila – okno bolo stále zavreté, 
aj napriek snahe poškodiť ho stále fungo-
valo. Bezpečnosť a kvalita má meno BRuVO 
Slovakia! Ak chcete vidieť ich úsilie, nájdete 
ho na uvedenej stránke.

www.bruvo.sk

MAlá REVOlúcIA V StAVEBNíctVE

Keramické tehly hEluZ Family 50 2in1 potvrdili v záťažových skúškach svoju výnimočnosť. 
Keď spoločnosť hEluZ cihlářský průmysl, v. o. s., uviedla pred časom na trh keramické 
tehly s polystyrénovou výplňou v dutinách, bola to v stavebníctve malá revolúcia. Tieto tehly 
totiž spĺňali svojimi tepelnoizolačnými vlastnosťami parametre pre stavbu nulových, pasívnych 
a nízkoenergetických domov bez dodatočného zateplenia. Aby bolo možné garantovať 
vysokú úžitkovú hodnotu tehál počas ich predpokladanej životnosti v zabudovanom stave 

v konštrukcii domu po dobu viac než 80 rokov, nechala teraz spoločnosť 
hEluZ vykonať skúšky pre overenie trvanlivosti ich polystyré-

novej výplne. A výsledok? Citujeme záverečnú správu:  
„Z vykonaných skúšok a rozborov vyplýva, že pri 

predpokladanej dobe životnosti stavby 80 rokov za podmienok bežného užívania sa rozmerová 
zmena EPS výplne v dutinách tehly pohybuje v hodnotách niekoľkých desatín milimetra a je tak 
celkom zanedbateľná. Výrazne negatívny vplyv pôsobenia roztoku z črepu vylúhovaných látok 
zistený nebol, a to ani v kombinácii s cyklickým vystavením teplotám pod bodom mrazu.“
Tehly hEluZ Family 50 2in1 zaručujú splnenie platných tepelnotechnických požiadaviek pre ob-
vodovú konštrukciu pasívneho domu a oproti bežným tehlám prinášajú až 50 % úsporu nákladov 
na vykurovanie.

www.heluz.sk

TúžiTe Po uNikáTNej kúPeľNi? 

Navrhnite si sami vlastnú originálnu kúpeľňu na mieru vašim potrebám. Buďte sami svo-
jimi architektmi. S plánovačom nábytku na mieru SIkO to zvládne naozaj každý. Nábytok na 
mieru od siko kúPeľNe vám umožní oveľa efektívnejšie využiť priestor. Zabránite vo vašich 
miestnostiach tzv. hluchým miestam, ktoré sa na nič nehodia a navyše sa ťažko upratujú. 
Tým, že slobodne rozhodnete o veľkosti a počte zásuviek, políc a spôsobe otvárania dvierok, 
si výrazne sprehľadníte úložné možnosti. Rozmery nábytku, umývadiel, ale aj zrkadiel môžete 
plánovať s presnosťou na 1 cm. Plánovanie vám dovolí zvoliť ľubovoľné kombinácie farieb, 
materiálov, tvarov a kovania nábytku. Vyberte si z množstva  umývadiel, zrkadiel, zrkadlových 
skriniek a LED svietidiel. K nábytku si môžete vybrať rôzne druhy úchytiek či bezúchytkové 
otváranie Push. Nábytok je vybavený špičkovými nemeckými komponentmi – závesmi, 
úchytkami, pojazdami. Príjemne vás prekvapí aj rýchlosť dodávky nábytku.

www.siko.sk/nabytok-na-mieru



NoVý, Vysoko účiNNý PRosTRieDok PRoTi PLesNiam

SteriSolan je vysoko účinný prostriedok na likvidáciu plesní a baktérií, ktorý dosahuje vyni-
kajúce výsledky vďaka kombinácii peroxidu vodíka a iónov striebra. má rýchly a dlhotrva-
júci účinok. Je bez chlóru, bez aldehydov a nezapácha.

PREČO JE TAKÝ úČINNÝ?
Kyslík uvoľnený z peroxidu vodíka priamo napadne bunkovú stenu plesne. To umožní iónom 
striebra vstúpiť do bunky bez akýchkoľvek prekážok a okamžite ju zničia. Jednoducho 
povedané, SteriSolan na rozdiel od mnohých konvenčných prípravkov je schopný priamo 
vniknúť do štruktúr plesne, prerušiť jej činnosť a pleseň zničiť. SteriSolan je určený na 
odstránenie plesní a baktérií, a to predovšetkým v citlivých oblastiach ako napríklad  
v detských izbách alebo spálňach, kuchyniach, ale aj v sprchových kútoch.

Viac  informácií nájdete na: 
www.protiplesniam.sk/produkt/sterisolan-dezinfekcny-prostriedok-plesne/

FItNES S FISkARS SEkEROu 
V Rukách

Začiatok zimy býva tradične časom, keď sa chatári a chalupári 
začínajú zaujímať o množstvo palivového dreva, ktoré by mali 
mať pripravené na jeseň a zimu. Doplniť jeho zásoby potom 
znamená obnoviť svoje drevorubačské schopnosti. Hovorí 
sa, že drevo zahreje hneď dvakrát – raz pri štiepaní  
a druhýkrát v kachliach. štiepanie dreva je nielen praktická 
činnosť šetriaca domáci rozpočet, ale súčasne spôsobom, 
ako si zlepšiť „fyzičku” a zhodiť nejaké to kilo navyše. 

Výber sekier novej generácie od Fiskars ponúka 
všestrannú rodinu ôsmich nových produktov, ktoré 
sú špeciálne navrhnuté tak, aby do posledného 
detailu splnili svoje poslanie. Sekery novej generá-
cie od Fiskars boli ocenené prestížnou cenou 
Red Dot Best, ktorá je dôkazom nielen     
o vyváženom dizajne, ale je tiež predpokladom 
pre vynikajúci výkon.

www.fiskars.sk 

55

ľahký a eLegaNTNý

RuNtAl FOlIO sa na stene doslova 
vznáša. Nový dizajnový radiátor od 
spoločnosti Runtal  vyniká svojou 
opticky štíhlou a ľahkou konštrukciou. 
Do bytových priestorov je určené vy-
kurovacie teleso RuNtAl FOlIO, do 
kúpeľní radiátory s držiakmi na uterák 
RuNtAl FOlIO BElt a RuNtAl 
FOlIO cORNER. Dizajnové radiátory 
RuNtAl FOlIO získali v roku 2013 
prestížnu cenu za dizajn iF Award 
2013. Základná konštrukcia RuNtAl 
FOlIO je tvorená inovačnou kom-
bináciou prirodzených materiálov 

hliníku a expandovaného prírodného grafitu. Radiátor s hĺbkou 16 mm 
tak má iba polovičnú hmotnosť bežného radiátoru. 

„Boli sme presvedčení o tom, že vyrobíme štíhly a ľahký radiátor, ktorý 
bude zodpovedať nárokom súčasných architektov a dizajnérov  
a v neposlednom rade zákazníkov“, hovoria dizajnéri King & Miranda. 

www.zehnder.sk



  V Y K U R O V A C I E
           PA N E LY

PREČO
sa rozhodnúťpre nórske elektrické konvektory ADAX NEO?

LEBO všade tam, kde je k dispozícii elektrické napätie, je moŽné jednoducho vybudovať kúrenie
LEBO sa nemusíte obávať stúpajúcich nákladov za plyn
LEBO kúrenie pomocou panelov je čisté, bezpečné,
LEBO spoľahlivé a jednoducho sa obsluhuje
LEBO vaše staré kúrenie si môŽete sami jednoducho s minimálnymi nákladmi vymeniť
LEBO nepotrebujú pravidelný servis a zvláštnu údrŽbu
LEBO si dokáŽete vybudovať vykurovanie nielen vo vašom byte, ale aj v špecifických podmienkach na chalupe či chate
LEBO nepotrebujete toľko finančných prostriedkov, 
LEBO oproti cene za ústredné kúrenie získate výborné riešenie za tretinu nákladov
LEBO pri kúpe získavate aŽ 5-roènú záruku na kaŽdý vykurovací panel adax neo

Importér do SR:
Inter Audio s.r.o.,
Nádvorie Európy 3673/38, 945 01 Komárno
tel: +421 905 884 677, e-mail: info@adaxneo.sk

 N Ó R S K E

w w w. k o n v e k t o r y. s k 
w w w. a d a x n e o . s k

Č A L Ú N N I C T V O

ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

www.yok l a . s k

Komárňanská 70, 947 01 Hurbanovo, tel.: 00421-35-760 2689,
fax: 00421-35-760 3099, info@yokla.sk

K R E S L Á | S E D A Č K Y | P O H O V K Y | P O S T E L E | S T O L Y

Kamenné obKlady, Kamenné ploty, a lícová tehla
SLATíN

LÁMANý PÁSIK

EKOPLOT

KrIVÁŇ

KLINKEr

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

Hľadáme regionálne zastúpenia pre SK





ochRáňTe 

SVOJ DOMOV
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stavba ochrana objektov

V súčasnosti je na trhu množstvo 
zabezpečovacích prostriedkov a za-
riadení, ktoré efektívne a spoľahli-

vo ochránia váš majetok. Vo všeobecnosti 
sa bezpečnostné zariadenia a systémy de-
lia na mechanické a elektronické. Úlohou 
mechanických zariadení je sťaženie alebo 
znemožnenie prístupu zlodeja do domu či 
bytu. Zaraďujeme sem ochranné fólie na 
okná, bezpečnostné dvere, mreže a pod. 
Elektronické bezpečnostné zariadenia 
a systémy fungujú na inom princípe, a to 
tak, že okamžite upozornia na potenciál-
neho zlodeja a vy tak môžete konať urých-
lene. 

okNá a DVeRe – sLabiNy Vášho 
DOMOVA
Najzraniteľnejšie miesta v domovoch sú 
okná a dvere, práve tie preto treba pred 

vlámaním zabezpečiť čo najlepšie. Zlo-
dejov najrýchlejšie odradia bezpečnostné 
dvere s kvalitnou bezpečnostnou vložkou, 
ktorá môže byť uzamykateľná dokonca až 
na dvadsiatich miestach podľa želania ma-
jiteľov. Aby sa dvere stali naozaj nedobyt-
nými, tak ich súčasťou musí byť kvalitná 
zárubňa vyplnená betónom a spevnená 
oceľovým pásom pozdĺž obvodu dverí. 

Zlodeji sa veľmi často snažia dostať do bytu 
či domu cez okná, preto netreba ochranu 
okien podceňovať. Tie sa dajú zabezpečiť 
klasickými spoľahlivými mrežami, aj keď 
v súčasnosti exitujú už aj estetickejšie, 
ale hlavne efektívnejšie riešenia ochrany. 
Medzi také patria napríklad bezpečnostné 
fólie na okná, ktoré sú neviditeľné, avšak 
o to účinnejšie. Nanesením bezpečnostnej 
fólie sa z okna stane jednotná uzatvore-

MéDIA NáS DEň ČO DEň 
INFORMUJú O RôZNyCH 
KRáDEžIACH A VANDALIZME 
NA CUDZOM MAJETKU. AK 
SA DOMNIEVATE, žE VáS SA 
TáTO PROBLEMATIKA NETÝ-
KA, NIEKEDy V BUDúCNOSTI 
MôžETE Byť NEMILO PREKVA-
PENí. CHRáňTE SI, ČO JE VAšE 
A NEDAJTE ZLODEJOM šAN-
CU. PORADíME VáM, AKO  
NA TO.
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ná plocha, výrazne dlhšie chránená pred 
vniknutím zlodeja do miestnosti. Pri ne-
želanom rozbití okna ostanú úlomky skla 
nalepené na fólii v okennom ráme. Pre 
efektívnejšiu ochranu sa odporúča dať 
bezpečnostnú fóliu z vnútornej strany 
okna, aby sa prípadne nedala vyrezať, a tak 
chránila okno účinnejšie. Pri oknách je ro-
zumné dbať aj na bezpečnostné okenné 
kovania, ktoré zabezpečujú ochranu pro-
ti vysadeniu okna vo vyklápacej polohe. 
Prostredníctvom čapov v tvare písmena T 
a bezpečnostných uzáverov sa žiadnemu 
zlodejovi nepodarí vaše okno vypáčiť.

INtElIgENtNá ElEktRONIkA
Klady elektronických bezpečnostných za-
riadení spočívajú v tom, že hlásia akýkoľ-
vek nepovolený vstup do bytu či domu. 
Poplašné zariadenie či iná zvuková alebo 
svetelná signalizácia okamžite reaguje aj 
na ten najmenší pohyb. Detektory pohybu 
sú veľmi účinné v kombinácii s detektor-
mi, ktoré signalizujú rozbitie skla. Veľmi 
spoľahlivé sú aj inteligentné časové spína-
če, ktoré v určitých intervaloch zapínajú 
a vypínajú svetlá, čím navodzujú dojem, 
že sa v byte alebo dome niekto nachádza. 

Tie najmodernejšie elektronické systémy 
sú vybavené aj napojením na diaľkové te-
lefónne alebo GSM komunikátory, ktoré 
vás prostredníctvom SMS správy informu-
jú o narušení súkromia. Dokonca súčasné 
zabezpečovacie systémy sú natoľko inte-
ligentné, že informáciu o vlámaní vzápätí 
posunú polícii, prípadne bezpečnostnej 
službe. 

AutO SI NEDAjtE
Pozor si dajte aj na autíčkárov, a to kva-
litnými garážovými bránami a bránovými 
systémami. Vstup do garáže efektne za-
bezpečujú moderné výklopné, lamelové 

rolovacie, posuvné alebo sekciové gará-
žové brány, ktoré možno ovládať viace-
rými spôsobmi, a to ručne, elektrickým 
pohonom, diaľkovo alebo na fotobunku. 
Spoľahlivých garážových brán je hneď nie-
koľko, výber spočíva od aktuálnych požia-
daviek majiteľa.

ochRaNa PReD PožiaRom
Zlodeji či vandali nie sú jedinými nežela-
nými „škodcami“. Azda ešte nebezpečnejší 
je požiar, ktorý dokáže narobiť mnohoná-
sobne väčšiu škodu na majetku. K základ-
nej protipožiarnej výbave patrí siréna, ale 
na dnešnom trhu možno nájsť mnoho veľ-
mi efektívnych protipožiarnych systémov. 
Na výber máte medzi viacerými možnos-
ťami, napríklad tepelnými, ionizačnými či 
optickými požiarnymi snímačmi. Existujú 
dokonca aj protipožiarne systémy, ktoré 
dokážu rozpoznať všetky druhy výbuš-
ných plynov a nie je pre ne problém ani 
uzavrieť prívod plynu a predísť tak možnej 
katastrofe.

Chrániť svoj majetok sa v súčasnosti dá 
mnohými spôsobmi a záleží len od vás, 
ktorý z nich uprednostníte. Dôležité je ne-
dať zlodejom šancu a naplno si vychutnať 
pocit bezpečia.

Veronika Kalinová

Foto: archív firiem a redakcie

Bioni Nature
Interiérová farba

Trvácna ochrana 
pro�  plesniam.

Vynikajúca 
pre alergikov.

Bez rozpúšťadiel. 
Obsahuje nano čas� ce 

striebra.
Viac na: 

info@nanotrade.sk 
0903 425 584

www.protiplesniam.sk

Trvácne 
proti 

plesni!



Život je váš svet podľa vašich prianí.
Žite svoj štýl!

Okná dodávajú miestnostiam ich jedi-
nečný a nezameniteľný charakter. Ako 
najdôležitejší prvok architektonického 

stvárnenia formujú nielen vzhľad domu, ale sú  
i spojením medzi vonkajším svetom a vnú-
torným priestorom, čím zásadným spôsobom 
vytvárajú celkovú atmosféru a pohodlie.

Kvalita je pre nás mimoriadne dôležitá.
Plastové okná L.M.J. SALAMANDER sú vyrába-
né zo špičkových komponentov renomovaných 
nemeckých značiek s dlhoročnými skúse-
nosťami a overenou kvalitou, ktoré spĺňajú 
súčasné najnáročnejšie požiadavky na tento 
stavebný prvok, pretože kvalitné výrobky sú 
najdôležitejšou súčasťou našej filozofie. 

Najnovší plastový okenný profil bluEvolution 
nemeckej značky SALAMANDER INDUSTRIE 
PRODUKTE® so stavebnou hĺbkou 92 mm 
a špeciálnou konštrukciou so stredovým 

tesnením je pre svoje tepelnoizolačné, statické 
a mechanické vlastnosti momentálne svetovou 
špičkou medzi produktmi svojho druhu.  
O vašu bezpečnosť je postarané vďaka enorm-
nej stavebnej hĺbke a trom tesneniam. Hluk, 
dážď, nápory vetra a zlodeji tak nemajú šancu. 
Kvalita materiálov spolu so sofistikovaným 
spracovaním zabezpečujú dlhú životnosť profilu 
a odolnosť voči vplyvom počasia.  

Inovačný systém celoobvodového okenného 
kovania TITAN AF nemeckej značky SIEGENIA- 
AUBI presviedča množstvom nových techno-
lógií v oblasti funkčnosti, bezpečnosti a kom-
fortu. Dokonale premyslené detaily umožňujú 
bezpečné uchytenie okna v sklopenej polohe 
aj pri prievane, tlmia náraz pri otváraní do sklo-
penej polohy, zabraňujú chybnej manipulácii, 
zaručujú trvalé a ľahké ovládanie bez námahy. 
Aj najširšie okná je možné vďaka kovaniu 
TITAN AF bezpečne otvárať a zatvárať.

L.M.J. SALAMANDER, s. r. o.
Pražská 15
949 01 Nitra
obchod@lmjsalamander.sk
www.lmjsalamander.sk

Tel: + 421 (0)37 / 653 43 21
Fax: +421 (0)37 / 653 43 26
Mobil: +421 (0)917 / 623 623

Bohatá škála tvarov a farieb, rozmanité špe-
ciálne riešenia, ako aj vysoká stabilita formy, 
funkčná bezpečnosť a dlhá životnosť poskytujú 
komfort bývania vo vnútri a štýlový individuálny 
charakter každej fasádnej architektúry zvonku. 
Od poradenstva až po dodávku a montáž 
pracujeme s maximálnym nasadením, s cieľom 
ponúknuť vám vysoko kvalitné produkty  
a služby na najvyššej úrovni. Rokmi overené 
know-how a tím kvalifikovaných pracovníkov  
z nás robia silného, spoľahlivého a kompetent-
ného partnera pre všetkých našich zákazníkov
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stavba bránové systémy

Jedným z prvých krokov pred kúpou 
garážovej brány je výber jej typu. 
Spoločnosť Pemat vie ponúknuť vý-

ber zo 4 typov brán:

  sekčná brána – vysúvacia sa po koľaj- 
 niciach pod strop,

 zásuvná brána – zasúvacia sa popri  
 bočnej stene z vnútra garáže do strany,

  krídlová brána – dvojkrídlová brána,  
 krídla otvárané pomocou kľučky alebo  
 motora,

 rolovacia brána – navíja sa na hriadeľ  
 nad otvor garáže.

Druhým krokom pri výbere brány je jej fa-
rebný odtieň. Dnes je možnosť výberu veľ-
kého množstva laminácií aj v imitácií dre-
va. Laminácia má výhodu bezúdržbovosti 
povrchu brány a farebnej stálosti odtieňa. 
V prípade záujmu o farbu podľa vzorkov-
níka rAL sa dávajú sekcie brány striekať 
do lakovne.

Z vnútornej strany je brána biela, keďže 
aj steny garáže sú spravidla biele. Pre ná-
ročných zákazníkov je možnosť výroby 
sekcie brán z masívu. Ďalším krokom pri 
výbere brány je jej dizajn. Dnes je na trhu 

AKO SI VyBRAť 
gaRážoVú bRáNu

GARážOVá BRáNA 
JE NEODDELITEĽNOU 
SúČASťOU DOMU. 
VEĽMI ČASTO BÝVA 
DOMINANTNÝM PRVKOM 
NA DOME, PRETO JE 
DôLEžITé PRI VÝBERE 
BRáNy KLáSť DôRAZ NA 
JEJ CELKOVÝ DIZAJN.

ceRTiFikáT kVaLiTy



litnú dodávku brány a tovaru v presnom 
prevedení podľa výberu, v dohodnutom 
čase a termíne a, samozrejme, kvalitný zá-
ručný a pozáručný servis. Skôr ako si brá-
nu objednáte u konkrétneho dodávateľa, 
je dôležité sa presvedčiť, či tento dodávateľ 
má sídlo spoločnosti, či má oprávnenie na 
montáž garážových brán, či má zaškole-
ných a odborne spôsobilých zamestnan-
cov a či spĺňa BOZP pre bezpečnosť pra-
covníkov, ktorí používajú správne náradie 
na montáž garážových brán, a prípadne či 
vlastní certifikát kvality ISO 9001:2008, 
čo svedčí o kvalitnom výrobnom procese.

kVAlItNÝ tOVAR A ODBORNE 
PReVeDeNá moNTáž
Neodporúčame zakupovať bránu bez mon-
táže, pretože odborné nastavenie brány je 
dôležité pre jej dlhodobú životnosť. Ne-
odborne namontovaná a nastavená brána 
má za následok krátku životnosť kom-
ponentov, neustále sa prejavujúce chyby 
pri ovládaní a mnoho ďalších problémov, 
ktoré vám nestoja za ušetrené peniaze za 
montáž brány. Dôležitým krokom pri roz-
hodovaní, akého zvoliť dodávateľa, je aj to, 
či má vo vašom regióne zastúpenie, kde ho  
v prípade záručného alebo pozáručného 
servisu máte po ruke. Ďalším veľmi dôleži-
tým krokom je záruka na garážovú bránu 
poskytnutá od dodávateľa. Každý dodá-
vateľ má právo určiť dĺžku záručnej doby. 
Najkratšia záručná doba na garážovú brá-
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nu je podľa zákona 2 roky, čo je aj bežné 
v praxi. Pri dlhšej záruke ide spolu so zá-
rukou aj cena – čím je záruka dlhšia, tým je 
cena za bránu vyššia. Posledným krokom 
je výber rôznych potrebných doplnkov, 
ako sú napríklad:

  núdzový otvárač – pre prípad potre- 
 by núdzového otvorenia brány, ak do  
 garáže nie je okrem brány iný vchod,

  personálne dvere do brány – prak- 
 tický prechod cez bránu bez nutnosti  
 otvárania celej brány.

Na brány je aj mnoho iných doplnkov, na 
ktoré je dôležité sa dodávateľa opýtať, aby 
vaša brána spĺňala maximálny komfort. 
Úplne posledným, avšak veľmi dôležitým 
faktorom je cena za garážovú bránu. Všet-
ci vieme, že najlacnejší tovar nie je ten 
najlepší. Odporúča sa vytipovať si určitý 
počet dodávateľov a u týchto si nechať 
vypracovať cenovú ponuku. Pri porovná-
vaní ponúk nie je najlacnejšia tá, ktorá je 
za najmenej peňazí. Treba si v ponukách 
porovnať typ, farbu, ovládanie, doplnky, 
izoláciu a zvážiť aj záručnú dobu so servi-
som. Prajeme vám to správne rozhodnutie 
a príjemne strávené chvíle pri dobrom vý-
bere vašej novej garážovej brány.

Pakši Peter

PEMAT Slovakia s.r.o., Topoľčany

tel./fa. :038/53 22 105

mobil : +421 0918 668 932

e-mail : pematbrany@pematbrany.sk

servis : servis@pematbrany.sk

www.pematbrany.sk

Foto: Pemat Slovakia

Tiché – beZPečNé – sPoľahLiVé

viac možností vzhľadu vonkajšej strany 
brány. Najčastejšie používané sú v tomto 
prevedení:

  kazetový motív – vždy bol a bude  
 atraktívny pre celkový vzhľad vašej  
 garážovej brány,

  pruhovaný motív – atraktívny  
 s rovnomerným rozdelením pruhov na  
 bráne,

  stredový pruh – dotvára dizajn mo-  
 derného domu dnešnej architektúry,

  hladký dizajn – je určený pre ľudí,  
 ktorí chcú vyniknúť štýlovým dizajnom  
 modernej brány.

  mikrodrážka - vytvára moderný  
 dizajn dnešnej doby v striebornej,  
 antracitovej a bielej farbe

Ďalším z doplnkov dizajnu brány sú pre-
svetľovacie okienka. Je to spôsob, ako pre-
svetliť vnútro garáže a zároveň prikrášliť 
dizajn brány. Na výber je niekoľko druhov 
okienok pre lepšie prispôsobenie k štýlu 
domu. Ďalším krokom po výbere fareb-
ného odtieňa a dizajnu je izolácia panelov 
brány. Pri dnešných nízkoenergetických 
stavbách sa kladie dôraz na kvalitnú izolá-
ciu brány. Dnes je na trhu možnosť izolácie 
od 20 mm – 42 mm. Izoláciu panelu tvorí 
polyuretán. Po obvode je brána izolovaná 
gumeným tesnením. 

VýbeR DoDáVaTeľa 
gaRážoVej bRáNy
Keď už máte vybratý farebný odtieň, di-
zajn a izoláciu brány, je dôležité si vybrať 
správneho dodávateľa brány, ktorý vám ju 
dodá a namontuje. Pri výbere dodávateľa 
sú dôležité faktory, ktoré vám zaručia kva-

„je dôležité Mať dodaný 
kvalitný tovar a odborne 

Prevedenú Montáž.“



<<<
PLAST 120x100 cm
transparentný polykarbonát hrubý 3 mm
konzoly z čierneho konštrukčného plastu
kat. č.: 490002

>>>
PLAST 100x60 cm

transparentný dutinkový polykarbonát hrubý 5 mm
konzoly z čierneho konštrukčného plastu

kat. č.: 490001

<<<
ALUMINIUM 120x100 cm
transparentný polykarbonát hrubý 2,2 mm
hliníkové konzoly
kat. č.: 490003

    

www.celox.sk            

STRIEŠKY
nad dvere     

NOVINKA

    jednoduchá montáž

   cenovo dostupné

   odolné proti UV žiareniu

   možnosť spájania (iba plast)

   vrátane montážnych skrutiek

65,00 €
78,00 €  s DPH

37,00 €
44,40 €  s DPH

99,00 €
118,80 €  s DPH

Celox spol. s r. o.
Družstevná 1, 
900 23 Viničné, 
Tel.: 033 647 6573 
Mobil: 0905 412 590
objednavky@celox.sk                      

pobočka Banská Bystrica
Zvolenská cesta 16, 
974 05 Banská Bystrica, 
Tel.: 048 415 1944   
Mobil: 0903 222 849                
celoxbb@celox.sk

pobočka Prešov
K Surdoku 25, 
080 01 Prešov, 
Tel.: 051 776 1053    
Mobil: 0907 277 425    
celoxpo@celox.sk

Informujte sa u nás o dostupnosti striešok 
v stavebninách vo vašom okolí.



Chrániť je našou úlohou, estetika je našim cieľom
BRUVO Slovakia robí všetko pre to, aby váš najcennejší majetok, vaša rodina, váš domov boli dobre chránené. Naše 
plastové okná a dvere sú vyrobené z kvalitných profilov, ktoré sú vystužené vnútorným oceľovým rámom sú vybavené 
vysoko bezpečnostným kovaním. Takže počasie, vietor, zvedavé pohľady alebo „dlhoprstí” nemajú absolútne žiadnu 
šancu. Konečným výsledkom je výnimočné okno spĺňajúce najvyššie architektonické a estetické požiadavky, ktoré váš 
domov zastáva. Napokon, je to okno, o ktorom ste snívali roky – krásne, chrániace a vo farebnom prevedení, ktoré 
bude počas nasledujúcich 
rokov pútať váš pohľad 
i pohľad vašich priateľov. 

BRUVO Slovakia   

 
 

s.r.o.

Plastové okná a dvere,    

vyrobené aby chrániliPriemyselná ulica 5 – Priemyselný park
926 01 Sereď
Tel.: +421 (0) 31/ 701 25 29
e-mail: info@bruvo.sk
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Až doteraz bolo použitie farebných 
odtieňov povrchových úprav na 
tepelnoizolačných systémoch ob-

medzené. Vo farebnom koncepte Baumit 
Life bolo až doposiaľ viacero  farebných 
odtieňov (prevažne sýtych tmavých fa-
rieb), ktoré sa mohli  použiť na fasáde iba 
s určitými obmedzeniami, pretože pri ich 
celoplošnom použití mohlo prísť k nežia-
ducemu nadmernému prehriatiu povrchu 
fasády. V zmysle motta „Všetko je možné“ 
je odteraz vďaka technológii „Cool colors“ 
možné použiť na fasáde všetky odtiene 
vzorkovnice Baumit Life celoplošne a bez 
obmedzenia.

NOVá gENERácIA PIgMENtOV
V laboratóriách Baumit boli vyvinuté  
nové recepty farieb s použitím tzv. „Cool 
pigments“ (v preklade „studené pigmen-
ty“). Zavedením nových pigmentov sa 
výrazne znížila povrchová teplota fasády 
pri tmavých odtieňoch. Povrchová teplota 
zateplenej fasády môže byť vďaka novým 
pigmentom pri rovnakom farebnom od-
tieni až o 10 °C nižšia ako pri použití kla-
sických pigmentov. Nový koncept platí pre 
všetky materiálové bázy tenkovrstvových 
omietok a fasádnych farieb v ponuke Bau-
mit. Funkčnosť systémov je, samozrejme, 
garantovaná iba pri použití kompletného 
Baumit tepelnoizolačného systému. 

kOEFIcIENt tSR – NOVé 
oZNačeNie sVeTeLNej 
ODRAZIVOStI
Z dôvodu prevencie prevencii pred príliš-
ným prehrievaním fasády (v dôsledku po-
užitia tmavých odtieňov) používali v po-
sledných rokoch takmer všetci poprední 
výrobcovia fasádnych povrchových úprav 
v Európe hraničné hodnoty tzv. koefi-
cientu svetelnej odrazivosti, označované-
ho najčastejšie ako HBW (z nemeckého 
„Hellbezugswert“), čiže podiel odrazeného 
svetla z celkového svetelného žiarenia do-
padajúceho na fasádu. Doteraz používaný 
koeficient HBW však nezohľadňuje fakt, 

ZATEPLENé  FASáDy 

BEZ hRANíc

V SEZóNE 2014 PRINIESLA 
SPOLOČNOSť BAUMIT NA 
TRH JEDINEČNú INOVáCIU 
V OBLASTI POVRCHOVÝCH 
úPRAV – NOVú GENERáCIU 
PREFARBENÝCH OMIETOK 
A FASáDNyCH FARIEB BAUMIT 
COOLCOLORS. ZALOžENé Sú 
NA JEDINEČNÝCH VLASTNOS-
TIACH TZV. „COOL PIGMENTS“, 
PIGMENTOV NAJVyššEJ KVA-
LITy, KTORé Sú SCHOPNé VO 
ZVÝšENEJ MIERE ODRážAť 
TEPELNú ZLOžKU SLNEČNé-
HO žIARENIA. V PRAXI TO 
ZNAMENá MENšIE NAMá-
HANIE OSLNENÝCH PLôCH 
VySOKOU TEPLOTOU, DLHšIU 
žIVOTNOSť A ZáROVEň VäČ-
šIU BEZPEČNOSť PRE VšETKy 
TEPELNOIZOLAČNé SySTéMy 
BEZ OHĽADU NA FAREBNé 
RIEšENIE.
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že reálne slnečné žiarenie, ktoré dopadá na 
fasádu, obsahuje okrem viditeľného svetla 
aj neviditeľné UV (ultrafialové) a tiež infra-
červené žiarenie, ktoré tvorí takmer 60 % 
energie dopadajúceho slnečného žiarenia. 
Táto skutočnosť viedla odborníkov k sna-
he merať celé slnečné spektrum a zvyšo-
vať odrazivosť najmä v infračervenej časti 
žiarenia. Výsledkom je zavedenie nového 
koeficientu TSr (Total Solar reflectance = 
celková slnečná odrazivosť). 

Zavedenie nových „cool pigments“ výrazne 
prispelo k zvýšeniu bezpečnosti a funkč-
nosti zateplených fasád, najmä pri použití 
tmavých a sýtych odtieňov, čo v minulosti 
pre prílišné prehrievanie povrchu nebolo 

meniteľný a jedinečný vzhľad. Vašej fantá-
zii sa v Baumite medze nekladú. 

Ďalšie informácie získate na Baumit 
Infolinke 02/59 30 33 33, 59 30 33 66 
a na www.baumit.sk.      

Reko v spolupráci s Baumit

Foto: Baumit

možné.  V praxi to znamená menšie namá-
hanie oslnených plôch vysokou teplotou, 
dlhšiu životnosť  a zároveň väčšiu bezpeč-
nosť pre všetky tepelnoizolačné systémy 
bez ohľadu na výber farebného odtieňa.

VšeTky FaRby, aké si VieTe 
PReDsTaViť
Nová kolekcia farieb Baumit Life umožňu-
je vybrať si až z 888 farebných odtieňov. Či 
si predstavujete moderné, energické, po-
hodové, alebo tradičné farby, vzorkovnica 
Life určite splní vaše predstavy. Ak by ste 
si s výberom farebného odtieňa či vhod-
nej kombinácii farieb nevedeli poradiť, 
obráťte sa s dôverou na oddelenie tech-
nického poradenstva. Tam vám špecialis-
ti radi spracujú rôzne varianty farebného 
riešenia vašej fasády, ako aj individuálne 
technické riešenie, vychádzajúce z vašich 
požiadaviek. K dispozícii máte aj niekoľ-
ko vzorkovníc farieb spolu so vzorkovni-
cou mozaikových omietok či štruktúr. Pre 
tých, ktorí majú chuť experimentovať so 
štruktúrami povrchových úprav, je pripra-
vený produktový rad Baumit CreativTop, 
vďaka ktorému získa každá fasáda neza-



úsPoRy NákLaDoV Na Vyku-
ROVANIE Aj BEZ ZAtEPlENIA 
AlEBO ZAtEPlENIE VO VNútRI 
sTeNy
Jednotlivé formáty tehál (30, 38, 44 a 50 
cm) v sebe skrývajú tepelnú izoláciu na 
báze minerálnej vlny s celkovou hrúbkou 
200, 240, 280, 320 mm. Výsledkom sú 
vysoko nadštandardné tepelnoizolačné 
vlastnosti, ktoré umožňujú realizovať níz-
koenergetické, dokonca až pasívne domy, 
a teda dosiahnuť výrazné úspory nákladov 
na vykurovanie domu. 

Obvodové steny z tehál plnených minerál-
nou vlnou skutočne netreba zatepľovať. 
Stena z tehál Porotherm 44 T Profi má 
porovnateľné tepelnoizolačné vlastnosti 
ako stena z tehál hrúbky 25 cm s tepelnou 
izoláciou hrúbky 18 cm. Vďaka tomu, že 
tepelná izolácia je zahrnutá v rámci hrúb-
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ky obvodovej steny možno pri rovnakých 
pôdorysných rozmeroch domu dosiahnuť 
väčšiu úžitkovú plochu, prípadne pri za-
chovaní úžitkovej plochy zmenšiť zastava-
nú plochu.

ĎaLšie VýhoDy siLNého 
SPOjENIA
Popri vynikajúcich tepelnoizolačných pa-
rametroch majú tehly plnené minerálnou 
vlnou vysokú pevnosť, a to vďaka pomer-
ne masívnej konštrukcii keramickej tva-
rovky. Keramická tvarovka tiež poskytuje 
minerálnej vlne veľmi spoľahlivú a účinnú 
ochranu, a to nielen proti mechanické-
mu poškodeniu, ale aj proti poveternost-
ným vplyvom a biologickému napadnutiu  
a poškodeniu. Minerálna vlna je v celom 
objeme hydrofobizovaná, čo ju chráni pro-
ti vlhnutiu. Vďaka tejto symbióze preto 
možno garantovať stálosť tepelnoizolač-
ných parametrov v priebehu času.

Takéto murivo má výborné zvukovo- 
izolačné parametre i požiarnu odolnosť. 
Zaručuje prirodzenú difúziu vodných pár  
a tepelnú akumuláciu, čím pozitívne vplý-
va na optimálnu mikroklímu v interiéri. 
Vnútorné priestory domu sú chránené pred 
náhlymi výkyvmi teploty v exteriéri –  
v zime bráni rýchlemu vychladnutiu domu, 
v lete zabraňuje jeho rýchlemu prehriatiu.

PROgRESíVNE tEchNOlógIE 
muRoVaNia šeTRia čas 
A PENIAZE
Ako sme uviedli v úvode, silu spojenia mô-
žeme brať aj doslovne. Tehly plnené mine-
rálnou vlnou možno spájať dvomi techno-
lógiami – na maltu Porotherm Profi pre 
tenké škáry alebo na špeciálnu murovaciu 
penu Dryfix extra. Stavebník vďaka tomu 
šetrí čas i peniaze. Tieto spôsoby murova-
nia prinášajú aj ďalšie výhody, akými sú 
jednoduché a presné murovanie, zníženie 
stavebnej vlhkosti v murive, zníženie ri-
zika chýb pri murovaní, úspora miesta na 
stavenisku a pod. 

Viac informácií na www.porotherm.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Wienerberger

Foto: Wienerberger

CHARAKTERIZUJú JU AKTUáLNE TRENDy V MUROVACíCH MA-
TERIáLOCH. PRI KERAMICKÝCH MUROVACíCH MATERIáLOCH 
SA „SILA SPOJENIA“ NEVZťAHUJE Už LEN NA SPOJENIE TEHáL 
MALTOU PRE TENKé šKáRy ALEBO šPECIáLNOU MUROVA-
COU PENOU. TOTO SLOVNé SPOJENIE OBRAZNE VySTIHUJE AJ 
HLAVNú VÝHODU REVOLUČNEJ NOVINKy MEDZI MUROVACíMI 
MATERIáLMI – TEHáL POROTHERM T PROFI, KTORé Sú PLNENé 
MINERáLNOU VLNOU.

SILA SPOJENIA

Tehly plnené minerálnou vlnou  
v sebe spájajú výhody dvoch prírod-
ných stavebných materiálov – pále-

nej keramiky a minerálnej vlny, ktorá je in-
tegrovaná vo vnútorných dutinách tehál. 
Všetky dôležité vlastnosti tehál Porotherm 
T Profi vychádzajú zo spojenia a symbiózy 
predností a silných stránok oboch použi-
tých materiálov. Oba materiály vkladajú 
do výsledného produktu to najlepšie.

 Tehlová tvarovka:
  pevnosť,
  požiarna odolnosť,
  akumulácia tepla,
  ochrana tepelnej izolácie.

 minerálna vlna:
  tepelná izolácia,
  požiarna odolnosť,
  ochrana proti hluku,
  difúzia vodných pár.
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TIPy ODBORNíKA: 
čo s hRubou sTaVbou V Zime?

Ing. Gabriel Szöllösi, produktový technik 
Wienerberger slovenské tehelne, 
spol. s r. o.

murovať môžete aj v zime
V zimnom období, kedy teploty klesajú 
bežne pod +5 °C, už nie je možné po-
užívať klasické technológie murovania,  
t. j. také, u ktorých sa ako spojivo používa 
klasická alebo tenkovrstvová malta. Je tu 
však technológia, ktorá je použiteľná aj pri 
týchto teplotách, dokonca i nižších, až do 
-5 °C. Pri týchto teplotách je možné apli-
kovať technológiu murovania Porotherm 
Profi Dryfix, t. j. murovanie brúsených te-
hál Porotherm Profi na penu Porotherm 
Dryfix extra. V porovnaní s murovaním na 
tenkovrstvovú maltu je táto technológia 
murovania rýchlejšia až o 20 %. Aby mu-
rovanie pri teplotách do -5 °C bolo vôbec 
možné, je potrebné najprv založiť prvý 
rad tehál, a ten sa, ako vieme, zakladá na 
maltové lôžko klasickej hrúbky. Na tento 
účel slúži špeciálna zimná zakladacia mal-
ta Porotherm AM-W, použiteľná takisto 
do teplôt -5 °C. Pena Dryfix extra spolu 
so zimnou zakladacou maltou Porotherm 
AM-W tak tvorí kompletný systém umož-
ňujúci murovanie i v zime.

Murovanie na penu Dryfix extra je jedno-
duché a presné. Nevyžaduje si zdĺhavú 
prípravu malty, a teda ani miešačku. Na 
zarobenie potrebného množstva zakla-
dacej malty postačí i ponorné miešadlo. 
Pena sa na tehly nanáša priamo z dózy, čo 
zaručuje ľahkú a pohodlnú manipuláciu. 
U tehál Porotherm T Profi a nanášajú 2 x 2 
pásy peny vždy na dvojicu vnútorných re-
bier najbližších k lícovým plochám tehly. 

Na tento účel odporúčame používať špe-
ciálny nástavec v tvare „y“, ktorý sa nasadí 
na koniec aplikačnej pištole a ktorý umož-
ňuje nanášať dva pásy peny súčasne.

Porotherm T Profi a voda
V prípade tehál Porotherm T Profi plne-
ných minerálnou vlnou sa často opakujú 
otázky, ako sa tieto tehly správajú pri kon-
takte s vodou. Vlhkosti sa počas výstavby 
nevyhne žiadna stavba. Preto sa výrobca 
rozhodol uskutočniť niekoľko skúšok, kto-
ré simulujú viac-menej reálne situácie na 
stavbách, aby poskytli na tieto otázky re-
levantné odpovede.

Závery doteraz vykonaných skúšok po-
tvrdili, že keramická tvarovka poskytuje 
minerálnej vlne veľmi spoľahlivú a účinnú 
ochranu, a to nielen proti mechanické-
mu poškodeniu, ale aj proti vode. Tým, 

že voda nasiakne do keramickej tvarovky, 
ostáva minerálna vlna takmer suchá. Ak 
minerálna vlna nie je v priamom kontakte 
s vodou, nenasiakne, a to ani vtedy, keď 
je keramika už úplne nasiaknutá. Mine-
rálna vlna v tehlách Porotherm T Profi je 
v celom objeme hydrofobizovaná, čo ju 
chráni pred vlhnutím. Pri dlhodobom čias-
točnom ponorení do vody minerálna vlna, 
samozrejme, nasiakne, ale len do výšky 
hladiny vody. Po odstránení príčiny vlhnu-
tia sa tehly v relatívne krátkom čase zbavia 
vlhkosti a dosiahnu pôvodnú hmotnosť  
v suchom stave.

www.wienerberger.sk



Tradícia, ktorá má budúcnosť
To, čo sa začalo v roku 1810 stavbou pece na pálenie vápna, vyústilo neskôr do jednej z najúspešnejších 
značiek stavebných materiálov v Európe. Na základe kooperácie dvoch významných výrobcov stavebných 
materiálov v Rakúsku vznikla v roku 1988 značka Baumit. Na Slovensku sa história značky Baumit 
začala písať v roku 1994. Od začiatku svojej existencie sa snaží profilovať ako moderná, dynamická 
a inovatívna značka, ktorá svojim zákazníkom ponúka moderné riešenia šité presne na ich potreby 
a požiadavky. Dosiahnuté výsledky sú dôkazom správnej firemnej politiky, ktorá má korene v dlhoročnej 
tradícii, pričom svoju budúcnosť stavia na inovácii svojich produktov a služieb.

20. výročie Baumit na Slovensku
Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 59 30 33 66 

Baumit
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Myšlienky s budúcnosťou.
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OVLÁDAJTE SVOJU 

KLIMATIZAČNÚ JEDNOTKU 
MOBILOM!

Pomocou AirPatrol WiFi a smartfónu dokážete 
ovládať svoju klimatizačnú jednotku 

cez Vašu domácu WiFi sieť.
Ušetrite peniaze, zvýšte svoj komfort! 

Cena: 279 €  s DPH
232,50 € bez DPH 

www.comklima.sk
Studená linka

18 321

ŠETRÍ PENIAZE 
Klimatizujte alebo vykurujte svoj dom 
alebo byt tak, ako potrebujete.  
ZVYŠUJE POHODLIE 
Už nikdy nemusíte prísť do studeného 
bytu alebo domu. Nastavte požado-
vanú teplotu v miestnosti ešte pred 
príchodom domov, alebo si nastavte 
časovanie.
ZOSTAňTE INFORMOVANÝ 
S AirPatrolom je jednoduché zistiť z aké-
hokoľvek miesta teplotu v miestnosti a 
vlhkosť. Dokonca Vám dá aj vedieť, keď 
teplota príliš klesne alebo príliš stúpne. 
JEDNODUCHÉ NASTAVENIE 
Inštalácia Vám zaberie len niekoľko mi-
nút a dokáže spolupracovať s väčšinou 
klimatizačných jednotiek a smartfónov.

A V G   S Y S T E M

+421 (0)915 838 572Bratislava: 

Nové Mesto nad Váhom: +421 (0)915 991 667

Košice: +421 (0)915 838 574

Banská Bystrica: +421 (0)915 833 516

w w w . a v g - g r o u p . c o m

KO
NT

AK
T Vyžiadajte si cez registráciu na našej  web stránke alebo prostredníctvom e-mailu

katalógy s podrobnejšími informáciami, ktoré doručíme poštou na vašu adresu.

info@avg-group.com

HLINÍKOVÉ 
FASÁDY AVG

LAMINÁTOVÉ 
FASÁDY AVG

FASÁDY Z DIZAJNOVÝCH 
PROFILOV A ŤAHOKOV

FASÁDY Z MINERÁLNEHO
PLEXISKLA

PRESKLENÉ 
FASÁDY

KOVOVÉ
TKANINY

MODERNÉ 
FASÁDY 
A INTERIÉRY 
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stavba nízkoenergetické bývanie

POStAVtE SI DOM, 
NíZKOENERGETICKé DOMy SPOTREBUJú ROČNE NA VyKUROVANIE JEDNéHO METRA šTVORCO-
VéHO PODLAHOVEJ PLOCHy MAXIMáLNE 50 KWH. PASíVNE DOMy NESPOTREBUJú VIAC AKO 
15 KWH/M2 PODLAHOVEJ PLOCHy. 

SEVEn Energy spracovať spoločnosť HE-
LUZ, najväčší český výrobca tehlových 
produktov, preukázali, že z hľadiska opti-
malizácie vynaložených nákladov je v ka-
tegórii „nadštandardných“ konštrukcií pre 
pasívne a nulové domy výhodnejšie použiť 
jednovrstvové murivo z tehlových blokov 
vyplnených tepelným izolantom oproti 
murivu s kontaktným zateplením. Spo-
ločnosť HELUZ na ich výstavbu ponúka 
tehly s názvom Family 2in1. Na rozdiel od 
ostatných sú zvislé dutiny týchto tehál vy-
plnené drobnými guľôčkami polystyrénu  

KTORÝ DOKážE šETRIť NáKLADy NA ENERGIU

Nulové domy majú celkom mini-
málnu spotrebu energie, navyše 
potrebná energia na prevádzku 

pochádza z obnoviteľných zdrojov. Náro-
ky na znižovanie energetickej náročnosti 
budov sú stále prísnejšie. Od roku 2020 sa 
majú stavať iba domy takmer nulové. Aký 
stavebný materiál na tieto typy domov 
zvoliť? 

TehLy Na PasíVNy Dom
Výsledky štúdie, ktorú si pre svoje kon-
štrukčné systémy nechala v spoločnosti 
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konštrukciu rovnakej šírky, ale dodatočne 
zateplená stena má tepelnoizolačné vlast-
nosti takmer o 30 % nižšie. Murivo z teh-
lových blokov HELUZ Family 2in1 dosa-
huje nízku hodnotu súčiniteľa prestu pu 
tepla a tým sa maximálne eliminuje strata 
prestupom tepla obvodovou konštrukciou 
domu. Pri murovaní sa používa celoplošné 
tenkovrstvové lepidlo s nízkou tepelnou 
vodivosťou alebo špeciálna polyuretánová 
murovacia pena HELUZ.

kOMFORtNé BÝVANIE
Domy postavené z jednovrstvového teh-
lového muriva majú dlhú životnosť, sú 

a vďaka tomu dokážu maximálne elimino-
vať sálavý prenos tepla vo vnútri tehly. Ob-
vodové steny z týchto tehál už nie je nutné 
zatepľovať. Tehlové bloky HELUZ Family 
2in1 majú najlepšie tepelnoizolačné pa-
rametre na slovenskom trhu a s rezervou 
splnia požiadavky na výstavbu pasívnych  
a nulových domov.  

ZaTePľoVať NemusíTe
Tehly Family 2in1 sú určené na obvodové 
murivo domu. Tepelnoizolačné parametre 
muriva z týchto tehál hrúbky 50 cm sú také 
vysoké, že sa vyrovnajú polystyrénovému 
zatepleniu s hrúbkou tridsaťšesť centimet-
rov alebo stene z plných tehál s hrúbkou 
sedem metrov. Pokiaľ napríklad porovná-
me murivo z bežných tehál hrúbky 30 cm 
so zateplením z polystyrénových dosiek 
hrubých 20 cm a jednovrstvové murivo 
z tehál Family 50 2in1, máme obvodovú 

nenáročné na výstavbu a vďaka výborným 
fyzikálnym vlastnostiam tehál HELUZ 
Family zaisťujú príjemnú mikroklímu na 
bývanie v každom ročnom období. Ak uva-
žujete o novostavbe, nechajte si spočítať 
energetickú náročnosť vášho budúceho 
domu. Vyberajte starostlivo, pretože ma-
teriál, z ktorého bude dom postavený, už 
nikdy nevymeníte. 

Reko z materiálov HELUZ

Foto: HELUZ

vyberajte 
starostlivo, 

Pretože Materiál, 
z ktorého bude 
doM Postavený, už 
nikdy  nevyMeníte. 
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na aktívne chladenie. Prostredníctvom 
zásobníka geoSTOr dokáže navyše rýchlo 
a ekonomicky ohriať dostatok teplej vody 
pre ktorúkoľvek domácnosť. Tepelné čer-
padlo aroTHErM je energeticky efektívne 
zariadenie, ktoré znižuje náklady na ener-
giu a zároveň zvyšuje cenu vašej nehnu-
teľnosti. Výstupná teplota až 63 °C totiž 
umožňuje jeho využívanie aj v už existu-
júcich vykurovacích systémoch. Systém sa 
skladá z jednotky pre vonkajšiu inštaláciu 
a vnútorných modulov, vďaka čomu je 
možné jednoduché začlenenie čerpadla do 
vykurovacieho systému. Zostavu si môže-
te doplniť 4 typmi hydraulických modulov, 
a to univerzálnym modulom s integrova-
nou riadiacou jednotkou, akumulačným 
vyrovnávacím zásobníkom s objemom  
40 litrov, oddeľovacím výmenníkom alebo 
modulom pre doplnkový ohrev pomocou 
elektrického vyhrievacieho telesa s výko-
nom 6 kW. Súčasťou základnej zostavy je 
aj inteligentný regulátor calorMATIC 470 
a riadiaca jednotka. Tá sa však používa len 
vtedy, ak nie je v systéme zapojený uni-
verzálny hydraulický modul, v ktorom je 
riadiaca jednotka už priamo integrovaná. 

jEDNODuchá INštAlácIA, 
ľahká úDRžba
Tepelné čerpadlo značky Vaillant má nad-
časový a priestorovo úsporný dizajn, preto 
sa hodí do akéhokoľvek exteriéru. Vonkaj-

šia jednotka vďaka svojej inovatívnej kon-
štrukcii zabezpečuje mimoriadne tichú 
a bezpečnú prevádzku, takže sa netreba 
obávať nadmerného hluku. Zákazníci urči-
te ocenia aj jednoduchý spôsob obsluhy te-
pelného čerpadla s prehľadným a zároveň 
intuitívnym ovládaním. Tepelné čerpadlo 
aroTHErM je systémom budúcnosti, kto-
rý v maximálnej miere využíva obnoviteľ-
né zdroje energie. Okrem množstva zaují-
mavých funkcií vyniká tiež jednoduchou 
inštaláciou a ľahkou manipuláciou, vďaka 
čomu nemajú inštalatéri s jeho pripoje-
ním v domácnosti ani najmenší problém.  
K skráteniu času montáže prispieva celý 
rad bohatého príslušenstva. Vonkajšia jed-
notka, jednoducho prepojená s modulom 
vo vnútri objektu, sa najčastejšie napája 
priamo na systém vykurovania a ohrevu 
teplej vody. V prípade potreby sa pri nie-
ktorých typoch vykurovacích sústav dopĺ-
ňa akumulačný vyrovnávací zásobník s ob-
jemom 40 litrov, ktorý optimalizuje chod 
tepelného čerpadla. Údržba samotného 
systému či jeho servis sú rovnako nená-
ročné ako jeho inštalácia. Viac informácií 
získate na www.vaillant.sk.

Reko v spolupráci so značkou Vaillant

Foto: Vaillant

VyUžíVAť VZDUCH AKO ZDROJ 
ENERGIE JE NIELEN JEDNODU-
CHé, ALE AJ VEĽMI EFEKTíVNE. 
ENERGIA Z OKOLITéHO PRO-
STREDIA JE TOTIž BEZPLATNá, 
PRETO Sú TEPELNé ČERPADLá 
VZDUCH/VODA IDEáLNyM 
RIEšENíM VyKUROVANIA ČI 
PRíPRAVy TEPLEJ VODy PRE 
KAžDú DOMáCNOSť. DOKá-
žU TOTIž ODOBERAť TEPELNú 
ENERGIU, KTORá JE OBSIAHNU-
Tá V OKOLITOM PROSTREDí 
(VZDUCHU) A úČINNE JU ďALEJ 
TRANFSFORMOVAť NA TEPLO 
DO VyKUROVACEJ SúSTAVy. 

ENERgIA jE VšADE OkOlO NáS,
VyUžíVAJTE JU AJ Vy

Pri správnom návrhu takéhoto systé-
mu môže domácnosť ušetriť až dve 
tretiny nákladov na vykurovanie. 

Výrobou tepelných čerpadiel sa dlhodo-
bo zaoberá aj značka Vaillant. Proces vý-
roby a používané komponenty zaručujú 
ich vysokú kvalitu a životnosť. Po tom, 
ako úspešne uviedla na trh tepelné čer-
padlá radu geoTHErM, geoTHErM plus  
a geoTHErM exclusiv, so systémom  
zem/voda a vzduch/voda, prináša ďal-
šiu novinku. Tou je tepelné čerpadlo 
aroTHErM vzduch/voda s integrovaným 
aktívnym chladením.

Na VykuRoVaNie, chLaDeNie 
i ohReV VoDy
Nové monoblokové tepelné čerpadlo 
aroTHErM vzduch/voda s výkonom 5, 8, 
11 a 15 kW udržiava v interiéri vysoký te-
pelný komfort. Svoj výkon prispôsobí von-
kajšej teplote, vašim požiadavkám, ako aj 
podmienkam vykurovacej sústavy. V zime 
slúži na vykurovanie a v letnom období 

stavba nízkoenergetické bývanie



NAVŠTÍVTE NÁS V ŠPECIALIZOVANÝCH ŠTÚDIÁCH TIENIACEJ TECHNIKY: 
BANSKÁ BYSTRICA
K a p i t u l s k a  21
tel.: 048/4156601

ŽIAR NAD HRONOM
S N P 2 7 8 0 / 1 7 0
tel.: 045/6940401

ŠIKMÉ VONKAJŠIE
ŽALÚZIE
Váš dom si zaslúží vonkajšie tienenie 
bez kompromisov. Širokú ponuku vonkaj-
ších žalúzií Prominent Z-90, S-90, S-75 

kajšie šikmé žalúzie vyrobené na mieru 

montáž. Vysokú kvalitu garantujeme 5 
ročnou zárukou.

www.ksystem.sk

NITRA
 

B e n i a k o v a  2
tel.: 037/7930181 

KOŠICE
J a k o b y h o  1
tel.: 055/7997441

BRATISLAVA
Zadunajská cesta 12
tel.: 02/44461349

NEHľaDaJTE INVESTIčNE 
a PrEVáDZkoVo 
NáročNé rIEšENIa!!!

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!

www.fenix.sk
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Úsporné domy sa rozdeľujú na níz-
koenergetické, ultranízkoenerge-
tické (pasívne) a domy s takmer 

nulovou spotrebou energie. Zriedkavejšie 
sú energeticky aktívne domy, ktoré doká-
žu dokonca vyrobiť viac energie, ako samé 
spotrebujú. „nízkoenergetické a pasívne 
domy majú spoločný základ, rozdiel je v pod-
state len v tom, či ušetríte veľa, alebo ešte 
viac,“ vysvetľuje Vladimír Balent, špecia-
lista na nízkoenergetické a pasívne domy 
zo spoločnosti Isover. Spoločným znakom 
všetkých šetrných domov je to, že sú po-
stavené tak, aby v nich obyvatelia míňali 
čo najmenej energie na vykurovanie či 
chladenie. Líšia sa napríklad hrúbkou za-
teplenia, systémom vykurovania alebo 
mierou vzduchotesnosti. 

KAžDÝ Z NáS Má O BÝVANí RôZNORODé PREDSTAVy. NIEKTO SNíVA O VEĽKOM RODINNOM 
DOME, NIEKTO O PRIESTRANNOM ByTE V CENTRE MESTA. VšETCI SA VšAK ASI ZHODNEME NA 
TOM, žE IDEáLNE BÝVANIE JE POSTAVENé Z KVALITNÝCH MATERIáLOV, POSKyTUJE ZDRAVé  
VNúTORNé PROSTREDIE A žIVOT V ňOM NIE JE PRíLIš NáKLADNÝ. NíZKOENERGETICKé ČI PASíV-
NE DOMy SPĺňAJú NA ROZDIEL OD šTANDARDNÝCH STAVIEB VšETKy TIETO POžIADAVKy.  

euróPska únia vydala 
sMerniCu, ktorej 

CieľoM je dosiahnuť 
v roku 2020 výstavbu 
doMov takMer s nulovou 
sPotrebou energie. 

úSPORNé A ZDRAVé BÝVANIE? 
možNosTí je Viac

čo Robí Dom úsPoRNým?
Pri všetkých spomínaných druhoch úspor-
ných domov ide v podstate o rovnaké 
opatrenia, no čím má investor väčšie ná-
roky na energetickú úsporu, tým prísnej-
šie musí dodržiavať všetky požiadavky. Ak 

SPOTREBA ENERGIE V úSPORNÝCH 
DOMOCH NA METER šTVORCOVÝ 
ZA ROK: 

Nízkoenergetický dom: 
15 – 50 kWh/m².
ultranízkoenergetický (pasívny) 
dom: 5 – 15 kWh/m².
Dom s takmer nulovou spotre-
bou energie: 0 – 5  kWh/m².
Aktívny dom: vyrobí viac energie, 
ako spotrebuje

stavba nízkoenergetické bývanie
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totiž zanedbá alebo podcení ktorýkoľvek 
z atribútov, na výslednej stavbe sa to od-
razí fatálne. „ak chcete pasívny dom, musí-
te ho naozaj kvalitne zatepliť. ak podceníte 
izoláciu obalových konštrukcií budovy, kva-
litné zasklenie a vzduchotesnosť, rekuperácia 
ani tepelné čerpadlo vám nepomôže,“ hovorí 
Vladimír Balent. Ak sa teda chystáte na 
úsporné bývanie, recept je jednoduchý: 
čím viac investujete do všetkých atribútov 
úspornosti, tým bude vaše bývanie ener-
geticky efektívnejšie a vy ušetríte. 

ZDRAVIE NA PRVOM MIEStE
Okrem pohľadu na úsporu energií je na 
úsporných domoch, samozrejme, pod-
statné aj to, že poskytujú mimoriadne 
zdravé vnútorné prostredie. Európania 
trávia väčšinu života v interiéri, je pre nás 
preto veľmi dôležité, aby bol náš životný 
priestor zdravý. „v pasívnych domoch je kva-
lita vnútorného prostredia zaručená, riadené 
vetranie s rekuperáciou doňho privádza ne-
ustále čerstvý vzduch, takže sa vám nestane, 
že sa zobudíte s pocitom únavy pre vydýchaný  
a ťažký vzduch v spálni,“ konštatuje Vladi-
mír Balent. Za zmienku tiež ,samozrejme, 
stojí výhoda stálej vnútornej teploty a mi-
nimum rozdielov v teplotách v jednotli-
vých častiach domu. „dobre zaizolovaný 
dom znamená koniec chladných stien a pocitu 
prievanu,“ dodáva odborník. 

PRečo sa oPLaTí šeTRiť?
Úsporné domy prinášajú obrovskú vý-
hodu z pohľadu návratnosti. „z hľadiska 
dlhodobej úspory neexistuje vhodný argu-
ment proti stavbe úsporného domu,“ hovorí 
Vladimír Balent. „investícia do úsporného 
domu sa majiteľom po niekoľkých rokoch 
vráti prostredníctvom extrémne nízkych po-
platkov za energie a dobrého pocitu z bývania 
v kvalitnom dome. nehovoriac o čiastočnej  
alebo úplnej nezávislosti od dodávateľov ener-
gií,“ dodáva. 

Netreba zabúdať aj na kontext spoločen-
skej zodpovednosti – ekologické bývanie, 
ktoré šetrí životné prostredie, je životným 
štýlom. Presné vyčíslenie komfortu, rov-
nako ako aj zhodnotenie ohľaduplnosti 
voči prírode je nemožné. No tí, čo zažijú 
úsporný dom na vlastnej koži, by už väčši-
nou inak žiť nechceli. 

PASIVItA jE huDBOu BlíZkEj 
BuDúcNOStI
Európska únia vydala smernicu, ktorej 
cieľom je dosiahnuť v roku 2020 výstav-

bu domov takmer s nulovou spotrebou 
energie. Slovenské stavebné prostredie 
sa prispôsobuje tomuto trendu napríklad 
zavádzaním prísnejších stavebných tepel-
notechnických noriem. Nová norma STN 
730540-2 napríklad  od 1. januára 2015 
sprísňuje požiadavky na zateplenie bu-
dov. Po roku 2020 by sa mali stavať už len 
domy s takou hrúbkou zateplenia, ktorá 
bude umožňovať dosiahnutie pasívneho 
energetického štandardu. „tieto zmeny sú 
dôležité pre staviteľov, rovnako ako pre in-
vestora. staviteľ má k dispozícii všeobecne 
platné ustanovenia, ktoré by mal dodržať. in-
vestor má zasa dobrý nástroj na jednoduchú 
kontrolu energetickej efektivity,“ konštatuje 
Vladimír Balent.  

Reko 

Foto: archív firiem a redakcie

    

ZáKLADNé PARAMETRE PASíVNEHO 
DOMU:

merná potreba tepla na vykuro-
vanie ≤  15 kWh/m2   (novostavba),
≤  25 kWh/m2   (rekonštrukcia),
vzduchotesnosť  ≤  0,60/h,
potreba primárnej energie 
≤  120 kWh/m2 ,

tepelné straty <  10 W/m²,
prehrievanie v lete:  <  10 %.

Zdroj: www.isover.sk

PRAVIDLá VÝSTAVBy úSPORNéHO 
DOMU: 

orientácia domu: obytné miestnosti 
s oknami na juh, ostatné (kuchyňa, 
kúpeľňa a pod.) na sever, 
zateplenie: kvalitné zateplenie 
všetkých obalových konštrukcií domu 
(podlaha, obvodové steny, strecha),
kvalitné okná a dvere: izolačné 
trojsklo, utesnené vzduchotesnými 
a vetrotesnými páskami,
riadené vetranie s rekuperáciou: 
zabezpečuje prísun čerstvého vzdu-
chu  a odvod použitého vzduchu aj 
bez otvárania okien, 
nízkoteplotné vykurovanie: 
podlahové alebo stenové kúrenie, 
ktoré potrebuje na vykúrenie priesto-
ru vodu ohriatu na nižšiu teplotu, akú 
potrebujú radiátory, 
vzduchotesnosť,
výroba tepla pomocou obno-
viteľných zdrojov: solárny zdroj, 
tepelné čerpadlá atď.
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 V čom je drevostavba vhodná na 
nízkoenergetický alebo pasívny 
štandard?
Drevostavby sa za posledné roky stali 
akýmsi synonymom nízkoenergetických 
alebo pasívnych stavieb. A treba povedať, 
že celkom oprávnene. Už z podstaty kon-
štrukcie, pri ktorej je nosná časť relatívne 
subtílna a tým je daný omnoho väčší 
priestor na izoláciu stavby. Jednoducho 
pri menšej hrúbke obvodových konštruk-
cií získame oveľa lepšiu tepelnú izoláciu. 
Zároveň je pre mnohých stavebníkov viac 
než príjemné spojenie ekologickej tech-
nológie a úspornej stavby. Veľmi dobre sa 
to vzájomne dopĺňa.

 ktoré detaily sú pri projekte a rea-
lizácii nízkoenergetickej či pasívnej 
drevostavby najdôležitejšie pre 
kvalitný výsledok?
Dá sa povedať, že všetky detaily sú úplne 
kľúčové. Od zaizolovania sokla, cez rieše-
nie osadenia okien až po návrh skladby 
strechy. Všetkým detailom sa treba veno-
vať už od projekčnej fázy. Hlavné hľadiská 
sú, samozrejme, statika a stavebná fyzika. 
U domov s riadeným vetraním starostlivo 
sledujeme vzduchotesnosť, pretože má 
neskôr veľký vplyv na účinnosť reku-

NíZKOENERGETICKÝ 

DREVODOM 
Z POHĽADU ODBORNíKA

ako pristupovať k projektu 
a realizácii drevostavby, aby 
spĺňala požiadavky užívateľov 
a kritériá komplexnej kvality? 
Na otázky odpovedá architekt 
Pavel horák zo štúdia  
Prodesi/Domesi, ktorý má 
dlhoročné skúsenosti s ná-
vrhmi a realizáciami moder-
ných drevostavieb.  

UVAžUJETE O STAVBE 
DREVODOMU 

V NíZKOENERGETICKOM 
ALEBO PASíVNOM 

šTANDARDE? POTOM 
PATRíTE K INVESTOROM, 

KTORÝCH OSLOVUJE TéMA 
PRíRODNÝCH MATERIáLOV, 

VÝSTAVBA V SúZVUKU 
S PRíRODOU A EKOLóGIA 
V SPOJENí S MODERNOU 

ARCHITEKTúROU 
A HIGHTECHOVÝMI 

TECHNOLóGIAMI. 

Rodinný dom, drevostavba, Jizerské hory
Autor: Prodesi – Pavel Horák
Spoluautor: Radim Oblouk
Dodávateľ: Domesi, s. r. o.
úžitková plocha: 164 m²
Zastavaná plocha: 79,4 m²

stavba nízkoenergetické bývanie
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perácie. Vzduchotesnosť sa zabezpečuje 
v rámci detailov modernými tesniacimi 
materiálmi (tmely, pásky, systémové 
prestupné prvky a pod.). Na stavbe po-
tom prebieha takzvaný Blower-door test, 
ktorým sa overuje kvalita vyhotovenia.

 Výhody a nevýhody rôznych kon-
štrukčných systémov drevostavieb?
Každý konštrukčný systém má svoje výho-
dy a nevýhody. Ľahká stĺpiková konštruk-
cia má výhodu v hmotnosti a možnosti 
postaviť konštrukciu na mieste z jednot-
livých trámov. Masívne drevené panely 
sú neporaziteľné vo svojej presnosti 
a možnosti pracovať s veľkými drevenými 
pohľadovými plochami v interiéri. ťažký 
skelet sa zasa dobre hodí na výstavbu 
väčších projektov a viacpodlažných bu-
dov. Zároveň každý z vyššie spomenutých 
systémov prináša celkom iný pohľad na 
architektúru drevostavieb. Preto si mys-
lím, že vždy budú mať všetky systémy na 
trhu svoje miesto a svojich klientov.

 aké principiálne zásady a materiá-
ly preferujete?
Radi pracujeme s osvedčenými a logický-
mi postupmi a riešeniami. Sme názoru, že 
spravidla sú najlepšie aj najjednoduchšie 

riešenia, že nie je potrebné sa vzpierať 
prírode a klásť odpor fyzikálnym záko-
nom. Už od architektonického návrhu sa 
preto pozeráme na dom ako na niečo, 
čo budeme musieť jedného dňa aj kva-
litne realizovať. Pracujeme, samozrejme 
aj s novinkami, ale vždy veľmi opatrne 
a pozvoľna.

 Dá sa zabezpečiť požadovaná kva-
lita nízkoenergetickej drevostavby 
pri použití výhradne prírodných 
a ekologických materiálov?
Samozrejme. Ale asi ako najlepšia sa uka-
zuje vhodná kombinácia čisto prírodných 
materiálov a moderných  hightechových 
doplnkov (napríklad tesniace prvky, kot- 
viaca technika a pod.). Stavby na čisto prí-
rodnej báze (napríklad zo slamy a dreva) 
sú zatiaľ len ojedinelými experimentmi 
a nie vždy spĺňajú parametre modernej 
stavby, ako ju vníma väčšina populácie. 
Na druhej strane pre určitú skupinu 
investorov sú takéto stavby vyhľadávanou 
alternatívou.

 Aké princípy pri tvorbe nízkoener-
getických drevostavieb využívate, 
aby sa eliminovalo použitie kompli-
kovanej techniky?

Podľa môjho názoru je základom rešpek-
tovať prírodné zákony. Napríklad, že voda 
tečie dolu alebo že slnko svieti najviac 
od juhu. Určite na začiatku projektu veľa 
pracujeme s vhodným osadením domu 
na pozemku a pracujeme aj so solárnymi 
ziskami a tiež s proporciami a vnútorným 
zónovaním objektu. Potom sa sústreďu-
jeme na vlastnú obálku stavby (izolácia, 
okná). Pokiaľ je základ domu v týchto 
ohľadoch dobre zvládnutý, nie je potreb-
né voliť nejakú priveľmi zložitú technoló-
giu vykurovania.

 Váš názor na zakladanie na peno-
vom skle?
Ide o relatívne moderný a progresívny 
trend v zakladaní energeticky úsporných 
stavieb. Určite nejde  o riešenie, ktoré 
sa dá použiť vždy a všade, ale má svoje 
výhody, preto si myslím, že sa bude určite 
ešte viac a viac presadzovať. Jednou 
z výhod je to, že napríklad granulát z pe-
nového skla dokáže zabezpečiť okrem 
primárnej izolačnej aj viacero ďalších 
funkcií. Nevýhoda je, naopak – nateraz – 
relatívne vyššia cena.

 Vaše odporúčania klientom, ktorí 
uvažujú o drevostavbe?

Rodinný dom, energeticky pasívna 
drevostavba, Hodonín
Autor: Ing. arch. Pavel Horák
spolupráca: Radim Oblouk
úžitková plocha: 130 m²
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Aby sa obrátili na odborníkov s dlhoroč-
nými skúsenosťami a dobrými referen-
ciami. Ako som už spomenul, kvalita 
stavby sa odvíja od kvality vyhotovenia 
detailov, čo u moderných drevostavieb 
platí dvojnásobne. Určite odporúčam 
nešetriť na prípravných a projekčných 
prácach a na dozore stavby. Pokiaľ sa 
klient rozhodne pre individuálny návrh, 
nech sa obráti na architekta, ktorý má 
s drevostavbami, resp. nízkoenergetický-
mi či pasívnymi domami nielen teore-
tické, ale i praktické skúsenosti. Ušetrí 
si mnohé prekvapenia v ďalších fázach 
prípravy i realizácie.

 je situácia, kedy by ste klientovi 
drevostavbu neodporúčali? 
Ako každá technológia, tak aj drevostav-
ba nie je vhodná vždy a všade a na každý 
projekt, ale vzhľadom na pomerne širokú 
škálu rôznych konštrukčných systémov je 
to veľmi flexibilná voľba. Drevostavbu by 
som ale napríklad neodporúčal, pokiaľ by 
mala byť väčšina domu pod zemou. Pri 
takomto projekte by som určite volil na-
príklad betón. Niekedy je vhodné zvoliť 
kombináciu dreva a iného materiálu. Tak-
to sa napríklad u viacpodlažných stavieb 
celosvetovo presadzuje drevobetón.

 ako architekt a realizátor ste  
zanieteným stúpencom stavania  
z dreva. čo považujete za najväčšie 
prednosti drevostavieb? 
Drevostavby sú jedinečný priesečník 
prírodného materiálu a hightechovej 
technológie. Poskytujú možnosť jed-
noduchej implementácie princípov 
nízkoenergetického stavania. ďalšími 
prednosťami stavania z dreva (drevených 
materiálov) sú rýchlosť výstavby a nízka 
hmotnosť – tá je veľmi vítaná napríklad 
aj pri nadstavbách. Stavanie z dreva 
umožňuje vytvárať odlišnú architektúru 
charakteristickú ľahkosťou, eleganciou. 
Veľkou pridanou hodnotou pre užívateľa 
je jedinečná vnútorná klíma a energia 
v interiéri drevodomu. Nezanedbateľným 
či dokonca čoraz silnejším argumentom 
pre preferovanie drevostavieb je nízka 
ekologická stopa, obnoviteľnosť dreva 
ako dorastajúceho stavebného materiálu. 

Ďakujeme za rozhovor. 

Reko v spolupráci s DESIGN IN

Foto: Lina Németh, www.prodesi.cz

ARCHITEKT PAVEL HORáK je jedným z pro-

tagonistov architektonického štúdia Prodesi 

prepojeného s realizačnou firmou Domesi. 

Na konte majú vyše sto realizácií vydarených 

drevostavieb, mnohé z nich majú nízko-

energetický či pasívny štandard. So svojimi 

vysoko profesionálnymi službami a nadše-

ním pre moderné drevostavby sú architekti 

k dispozícii aj klientom zo Slovenska. Začiat-

kom nového roka budú ich najaktuálnejšie 

realizácie súčasťou prestížnej medzinárod-

nej nesúťažnej prehliadky Salón drevosta-

vieb 2015, ktorú budú môcť záujemcovia 

o stavanie z dreva navštíviť napríklad aj na 

stavebnom veľtrhu CONECO 2015 (25. – 

28. 3.) v Bratislave.

Rodinný dom Kováry
Autor: Ing. arch. Pavel Horák
spolupráca: Jakub Loučka
Dispozícia: 4+1
úžitková plocha: dom 119 m², 
 terasa 18,72 m2

stavba nízkoenergetické bývanie



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

NOVINKA

NÁBYTOK NA MIERU!

www.siko.sk/nabytok-na-mieru

■ sloboda pri tvorivom spracovaní a unikátnosť priestoru vlastnej kúpeľne a interiéru 
■ rôzne veľkosti nábytku, zrkadiel a zrkadlových skriniek voliteľné po 1 cm 
■ množstvo farieb a dekorov, fototlač
■ rôzne typy a materiály umývadiel - keramika, kameň, liaty mramor, Corian 
■ rýchlosť návrhu v unikátnom plánovači
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relax wellness

Je dôležité si premyslieť, ktorá pro-
cedúra alebo zariadenie je pre vás to 
najlepšie riešenie. V dnešnej dobe si 

môžete vyberať medzi radom produktov  
z oblasti wellness. Medzi najznámejšie mô-
žeme zaradiť bazény, vírivky, čiže hydroma-
sážne bazény, fínske sauny, parné kabíny  
a infrasauny. Do privátnej wellness zóny mô-
žete zabudovať aj kneippové kúpele, ochla-
dzovacie systémy, zážitkové sprchy, solár-
ne lúky a ďalšie moderné prvky relaxácie.  

umiesTNeNie a VybaVeNie
Ak začínate s úvahou o vašom well-
ness, je dôležité si stanoviť, kde by mala 
byť vaša privátna zóna umiestnená. 
Ak nemáte dostatočný priestor pre sa-
mostatný wellness, nezúfajte si, po-
stačí vám vaša kúpeľňa alebo záhrada.  
Wellness ako súčasť kúpeľne tiež navna-
dí pocit relaxácie a odpočinku. Kúpeľne 
môžete vybaviť infrasaunou alebo mo-
dernejším poňatím vane s colourterapiou. 
Colourterapia je metóda, ktorá využíva 
farebné svetlo pre posilnenie organizmu a 
uspokojenie tela a mysle. Na vašej záhrade 
nemusí byť iba exteriérový bazén, môžete 
tu umiestniť vírivku, ktorá je veľmi obľú-
benou a veľmi častou výbavou wellness. 

Ak máte možnosť využiť samostatné 
miestnosti v dome, je dôležité sa zamyslieť 
nad výbavou domáceho wellness. Majte 
na pamäti, že je to priestor oddychu, rela-
xácie a splnených prianí. V dnešnej dobe 
je ponuka zariadenia plná rôznych mož-
ností, prevedení a dizajnu, preto je dôle-
žité si uvedomiť jednotlivé účinky týchto 
zariadení na zdravie a psychiku človeka. 
Pred konečným rozhodnutím je dôležité 
posúdiť, či je technicky a stavebne možné 
dané zariadenie zakomponovať do vášho 
priestoru. Vybavenie domáceho wellness 

V SúČASNEJ RUšNEJ DOBE NIE JE NIČ LEPšIE, AKO PREžíVAť 
CHVíLE ODPOČINKU, RELAXáCIE A REGENERáCIE Z POHODLIA 
DOMOVA. PRVÝM KROKOM K DOMáCEMU WELLNESS JE IDEA. 
AK SI PRAJETE UžíVAť CHVíLE REGENERáCIE A ODPOČINKU  
Z POHODLIA DOMOVA, JE TO Tá PRAVá CHVíĽA SA ZAMySLIEť 
NAD DOMáCIM WELLNESS ZARIADENíM. 
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nestojí len na výbere vhodnej vírivky, 
sauny a parnej kabíny, no nemenej dôleži-
tou súčasťou je zabudovanie odpočivárne 
a ochladzovacieho systému, ktoré by mali 
byť súčasťou každého wellness bez ohľadu 
na veľkosť. Ďalej je dôležité správne navrh-
núť osvetlenie a ozvučenie, ktoré násobia 
účinky wellness. 

VíRiVky
Vírivky sa vyrábajú v mnohých prevede-
niach a veľkostiach. Zo širokej škály vý-
robcov a dodávateľov si vyberie každý. Je 
dôležité si výrobcu dobre overiť a zistiť vý-
hody práve ponúkaného variantu vírivky. 
V súčasnosti sa na českom i slovenskom 
trhu nachádza niekoľko výrobcov, ktorí 
svojím dizajnom a funkčnosťou vybočujú 

z radu klasických víriviek. Vírivka môže 
byť samostatne stojaca na terase, záhrade 
alebo pri bazéne, ale môžete využiť aj zá-
pustnú verziu vírivky zabudovanú na te-
rase. Vírivka, čiže hydromasážny bazénik 
s teplou vodou je vhodný pre celoročnú 
prevádzku aj v exteriéri vášho domova. 
Neodolateľným zážitkom je využívanie ví-
rivky v zimných mesiacoch. 
 
sauNy
Ak sa vo vašom dome nenachádza miesto 
pre fínsku saunu, využite možnosť sudovej 
sauny, ktorá bude nielen krásnym dopln-
kom vašej záhrady. Sudová sauna Dioge-
nes sa vyrába v rôznom prevedení a z rôz-
nych materiálov. Môžete si zvoliť veľkosť, 
sudovú saunu s prístreškom, s odpočivár-
ňou, vykurovanie elektrickými kachľami 
alebo kachľami na drevo. Zažívajte aj vy 
pocit relaxácie z fínskej sauny u vás doma.  

ochLaDZoVacie baZéNy 
Umiestnenie ochladzovacích bazénov je  
v tesnej blízkosti všetkých relaxačných 
procedúr. Sú vhodné po saunovaní, po 
parnom kúpeli, po užití SALTAIr – mor-
skej klímy, po kúpaní v bazénoch, proste 
po obľúbenej procedúre vo vašom well-
ness. V súčasnej dobe môžu mať ochladzo-
vacie systémy podobu malých drevených 
kadí, zážitkových spŕch až po kompozito-
vé ochladzovacie bazéniky, ktoré môžu byť  
v nadzemnej aj v zápustnej verzii doladené 
k vášmu modernému relaxačnému miestu.  

ZážiTkoVé sPRchy 
Zážitkovú sprchu možno využiť pre ochla-
denie po procedúrach alebo využiť samo-
statne k relaxačným účinkom, ktoré sú 
podporené masážnymi tryskami. Zážitko-
vé sprchy zahŕňajú širokú škálu produktov 
cez masážne sprchy, tropický dážď, mrho-
lenie až po vonné zážitkové sprchy so sve-
telnými efektami a s relaxačnou hudbou. 
Zážitkové sprchy majú pozitívne účinky 
na ľudský organizmus. 

ZáVER 
Ak uvažujete o realizácii wellness, nevá-
hajte sa obrátiť na odborníkov. Výbava do-
máceho wellness, či už relatívne malého, 
alebo rozsiahleho, by sa nemala zaobísť 
bez pomoci odborných firiem a projektan-
tov, ktorí sú odborníci z oblasti výstavby 
wellness. Pri spolupráci s odborníkmi si 
do budúcnosti môžete ušetriť množstvo 
problémov a nepríjemností nielen so 
stavbou, ale aj pri navrhovaní, realizácii 
a samostatnom sprevádzkovaní wellness 
zariadenia. Len málokto z nás si je vedo-
mý všetkých úskalí v realizácii. Ušetríte si 
množstvo starostí a komplikácií najatím 
renomovanej firmy, ktorá bude dohliadať 
na celú stavbu už od prvého kroku až po 
uskutočnenie vytýčeného cieľa. 

V dnešnej dobe na českom i slovenskom 
trhu pôsobí rad odborníkov a firiem, kto-
rí dokážu vybaviť wellness od A až po Z, 
počnúc návrhmi, stavebným plánom až po 
samostatnú stavbu a dodávku všetkého 
zariadenia. Užívajte si chvíle odpočinku  
a relaxácie bez starostí. 
 
Reko v spolupráci s Caretta-Spa CZ

Foto: archív firiem a Redakcie



SKúSENOSť PRETAVENá 
DO PRAKTICKÝCH

    DEtAIlOV

84

 kLuDi baLaNce – iNTegRoVaNý PRePíNač 
špičkový dizajn sa snúbi s vizuálnou rafinovanosťou pri sprchovo-vaňovej batérii kludi 

Balance. Prepínač sprchového prúdu je integrálnou súčasťou dizajnu batérie. Ľahko ho 
uchopíte aj mokrými rukami.

 TeRmosTaTy kLuDi 
Komfortnú, avšak vodou neplytvajúcu očistu vám poskytnú termostatické batérie kludi.

Navyše sú vybavené poistkou proti obareniu Kludi HotSpot, vďaka ktorej sa teplota vytekajúcej 

vody zastaví na 38 °C, a funkciou Kludi SafeTouch, ktorá zabraňuje prehriatiu telesa batérie, 

takže sa jej môže bezpečne dotknúť aj detská rúčka.

RENOMOVANá NEMECKá 
ZNAČKA KLUDI SA Už NIE-
KOĽKO DESAťROČí VENUJE 
VÝROBE KúPEĽňOVÝCH 
ARMATúR. PREPRACOVANé 
V KAžDOM DETAILE, VyBA-
VENé šETRIACIMI FUNKCIA- 
MI A INOVáCIAMI V PRO-
SPECH UžíVATEĽSKéHO 
KOMFORTU Sú VyROBENé 
V POVESTNEJ MADE IN GER-
MANy KVALITE, ABy VáM 
SPOĽAHLIVO SLúžILI DLHé 
ROKy. A HOCI SA ZDAJú 
Byť ČISTO FUNKČNÝM 
ELEMENTOM KúPEĽNE, 
ARMATúRy KLUDI SI PROS-
TE ZAMILUJETE! KRáSNE 
NA POHĽAD ZVáDZAJú 
K DOTyKU BEZ OHĽADU 
NA TO, ČI VO VAšEJ KúPEĽ-
NI TRóNIA NAD UMÝVA-
DLOM, V SPRCHE, ALEBO 
NA OKRAJI VANE. 

relax kúpeľňa
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Široký sortiment batérií pre umývadlo, 
bidet, sprchu aj vaňu nájdete na 
www.kludi.sk

Simona Klérková v spolupráci so značkou Kludi
Foto: Kludi

 kLuDi DuaL showeR sysTem
Sprchovanie na mieru zabezpečia sprchové 

zostavy kludi Dual shower system. Zmestia 

sa aj do priestorovo obmedzených sprchových 

kútov, aj do kúpeľní s nízkym stropom. Ich 

sprchovú tyč možno znížiť až o 30 cm, sprchové 

rameno sa zas dá natáčať do strán podľa 

konkrétnej dispozície vašej kúpeľne. Zostavy 

sú vybavené hadicami Kludi Suparaflex, ktoré 

umožňujú lepšie stekanie vody, nekrútia sa  

a vďaka hladkému povrchu sa ľahko čistia.

 kluDI O-cEAN ODklADAcIA PlOchA  
Vaňová a sprchová jednopáková batéria kludi O-cean sa montuje priamo na stenu. Pochró-

movaný vrchný diel zakryje bežne viditeľné rozety a výborne poslúži ako odkladacia plocha na 

mydlo či šampón. Výhodou týchto batérií je aj to, že po zámene prípojok sú vhodné aj na rozvody 

s rozstupom 100 mm, keďže kapotáž batérie ukryje nevzhľadné pripojenie zvyšujúce rozvod na 

150 mm.

 kluDI ROtExA MultI
Vaňový systém kludi Rotexa Multi vám 

umožní vychutnať si kúpeľ vo vani aj po 

polnoci bez toho, že by ste rušili susedov. 

Dômyselne funguje ako napúšťacia, od-

padová a prepadová súprava. So stupňom 

hlučnosti I napustí vodu pre dokonalý 

relax potichu aj pri maximálnom prietoku. 

 kLuDi bočNé oVLáDaNie
Viac slobody nad umývadlom poskytujú  

batérie kludi s bočným ovládaním. 

Vysoký otočný výtok batérie v tvare L či 

ako klasický oblúk už sám o sebe ponúkal 

dosť miesta, pri umiestnení ovládacej páky 

na boku batérie však získate ešte viac 

priestoru. Hodia sa k veľkoryso dimenzo-

vaným umývadlám, s ktorými vytvárajú 

v kúpeľni dojem ľahkosti.
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relax zeleň

VErTIKÁLNA 

ZeLeň 
V INtERIéRI

PESTOVANIE RASTLíN VO VNúTORNÝCH PRIESTOROCH POZNáME OD POLOVICE 16. STORO-
ČIA. DRUHy VHODNé NA TENTO TyP PESTOVANIA PôVODNE POCHáDZAJú Z TROPICKÝCH 
OBLASTí S NíZKyMI VÝKyVMI TEPLOTy. ČO RASTLINA POTREBUJE, SA Dá ZHRNúť DO TROCH 
BODOV, A TO SVETLO, VLAHA A žIVINy. JEDNOTLIVé DRUHy MAJú RôZNE NáROKy NA ICH 
PRíSUN, PRETO JE VžDy NAJDôLEžOTEJšIE VyBRAť SPRáVNy DRUH NA SPRáVNE MIESTO. 

01

02
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Vysadenie rastliny do interiéru 
má na priestor výrazne pozitívny 
vplyv. Toto konštatovanie vyplýva 

z mnohých štúdií, ktoré sa zaoberali po-
rovnávaním miestností s rastlinami a bez 
nich. Okrem fyzicky merateľných vplyvov 
ako polovičný obsah mikróbov, tlmenie 
hluku, zvýšený obsah kyslíka alebo vyš-
šia vlhkosť, tiež výrazne vplývajú na psy-
chiku a výkonnosť ľudí. Tieto prieskumy  
boli robené v pracovných priestoroch, kde 
zvyšovali výkonnosť, odbúravali stres a vo 
všeobecnosti zlepšovali vzťah pracovní-
kov k priestoru. Forma pestovania a typy 
nádob sa menia v priebehu času a spo-
ločenského vkusu. V posledných rokoch 
sledujeme rozšírenie pestovania rastlín vo 
forme vertikálnych zosadieb. 

možNosTi VýsaDieb 
VegeTačNých sTieN 
V rámci interiérového dizajnu sa vegetač-
né steny využívajú z niekoľkých dôvodov. 
Hlavným je veľká plocha zelene s mini-
málnym pôdorysným priemetom. V mo-
derných interiéroch sa často využívajú 
jednodruhové výsadby, ktoré podporujú 
singularitu priestoru. Je viacero spôsobov, 
ako vertikálnu zeleň do priestoru začleniť. 
Môže dokonca slúžiť ako polopriehľadná 
bariéra, pokiaľ sa použije sieťovitá kon-
štrukcia v kombinácií s ťahavými druhmi 
rastlín. Toto riešenie je najprirodzenejším, 
čo súvisí aj s následnou nízkou údržbou, 
veľmi podobnej ako pri pestovaní rastlín 
v klasických nádobách. 

Ďalší spôsob, ako pestovať zeleň verti- 
kálne, patentoval francúzsky botanik Pat-
rick Blanc. Vychádza z pozorovania rast-
lín v džungli, kde vytvárajú na kmeňch 
stromov akési poschodia. V tomto pros-
tredí nemajú skoro žiadnu pôdu a korene 
prepletajú priamo do stromového tkani-
va, odkiaľ prijímajú živiny rozpustené vo 
vode. Technická simulácia tohto prírodné-
ho javu využíva plsť a automatizovanú zá-
vlahu s rozpusteným hnojivom. Celý sys-
tém je umiestnený v kovovom ráme a od 
 steny musí byť oddelený hydroizolačnou 
vrstvou. Jedno z diel Patricka Blanca mô-
žeme vidieť v bratislavskom riverparku. 
Práve tento typ výsadby je vhodný na 
vytváranie abstraktných obrazov. Menšie 
plochy výsadby vytvorenej týmto spô-
sobom dokážu nahradiť kúsok umenia  
a dodajú interiéru zaujímavý vzhľad.

Postupom času sa čoraz viac firiem a dizaj-
nérov začali venovať vytváraniu riešení ze-
lených stien, aby zvýšili ich dostupnosť pre 
bežnú domácnosť. Medzi ne patria pred-
pestované rastliny v paneloch, z ktorých 
sa vyskladá požadovaný tvar (Mercado, 
Eurovea) alebo plastové nádoby so špeciál-
nym tvarovaním (Eurovea, -1 poschodie). 
Do týchto riešení je vhodnejšie vyberať 
rastliny s previslým tvarom, ktorý bude 
prirodzene prekrývať použité nádoby.

VhODNé uMIEStNENIE 
V INtERIéRI
Vertikálna zeleň je vhodná do každého 
interiéru, výnimkou sú spálne a vchodo-
vé priestory, kde hrozí prievan. Pri výbere 
umiestnenia treba myslieť na to, že šírka 
živej steny nie je iba nadzemná časť rast-
liny, ale aj jej korene, plus odsadenie od 
steny a hydroizolácia. Pre tento aspekt 
treba tiež zvážiť umiestnenie vegetačnej 
steny do chodieb a iných komunikačných 
priestorov. V nich tiež hrozí pomerne vy-
soké riziko mechanického poškodenia pri 
prechodoch.

sPRáVNym NáVRhom k Nižšej 
úDRžbe
Pred navrhovaním zelenej steny v inte-
riéri je najdôležitejším limitujúcim fak-
torom svetlo. Aj v tmavšom priestore sa 
síce dá doplniť tzv. biolampami, no toto 
riešenie je pomerne finančne náročné. 

ForMa Pestovania 
a tyPy nádob sa 
Menia v Priebehu 

času a sPoločenského 
vkusu. v PoslednýCh 
rokoCh sledujeMe 
rozšírenie Pestovania 
rastlín vo ForMe 
vertikálnyCh 
zosadieb. 

03

01 Detail osadenia svetlomilnej steny 

s výrazným akcentom na kontrast červe-

nokvetého anthurium a zelenožltého 

scindapsus neon.
02 Viacdielna vegetačná stena, na ktorej 

je nedostatok svetla riešený použitím bio-

lámp. Osadenie pri oknách opticky prepája 

výhľad s okolím a do bytu vnáša pocit 

otvoreného priestoru.

03 Zelená stena so sortimentom tieňomil-

ných rastlín doplnená drevenými dopln-

kami pôsobí v modernom interiéri veľmi 

prirodzeným a čistým dojmom.
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DIY, pri ktorých sa interiérové steny na 
pestovanie rastlín vyrábajú prakticky z čo-
hokoľvek, od drevených paliet až po kra-
bice od mlieka. Aj to je cesta, ako si urobiť 
zelenší a krajší domov, odporúča sa však 
druhový výber konzultovať s odborníkom. 
Správne osadenie šetrí údržbu, peniaze pri 
neustálej výmene rastlín a prináša poža-
dovaný efekt.

rastliny vhodné na pestovanie vo ver-
tikálnej konštrukcii sú prakticky všetky 
interiérové. Existujú zelené steny z orchi-
deí, papradí, popínaviek, afrických hľuzo-
vín aj fikusov v stromčekovitej forme. Sú 
to okolité faktory, ktoré použitie druhov 
limitujú, a to sú svetlo, vlhkosť, požado-
vaná miera údržby a typ výsadby. Pri sa-
dení do plsti musia byť rastliny pestované  
hydroponicky.

Ing. Magdaléna Uhrinová

Foto: archív firiem a redakcie

Dá sa tomuto problému predísť zvolením 
správneho druhu a aj vrámci umiestnenia 
rastlín priamo v živej stene. Nikdy na celej 
ploche zelenej steny nie sú podmienky vy-
rovnané, nie iba svetelné, ale aj vlhkostné. 
V zásade platí, že do vrchných častí steny 
umiestňujeme suchomilnejšie druhy, kým 
naspodu sa lepšie darí tým, ktoré znesú aj 
zvýšenú vlhkosť. Dôležité je mať na spod-
nej časti zbernú nádobu alebo drenáž, kto-
rá odvenie vodu v prípade preliatia, čím sa 
predíde hnilobám a podobne.

Predošlé spomínané typy živých interié-
rových stien sú cestou profesionálneho 
riešenia, v súčasnosti sa ale rozmáha trend 

04

06

05

04 Sústava zelených stien v kuchynskom pries-

tore s jednoduchou kombináciou ťahavého 

Ficus pumila a tieňomilných papradí.

05 Jednoduchý panel s osadením vegetácie 

bez použitia samozavlažovacieho systému. 

Jednotlivé nádoby vo vertikálnom systéme sú 

ukladané horizontálne, vertikálna kontinuita 

je dosiahnutá previslým charakterom habitu 

rastlín.

06 Sortimentovo jednoduchá dvojdruhová 

výsadba nízkych popínavých rastlín tvoriaca 

kobercovitú výsadbu nenáročnú na priestor. 

Svetelné podmienky sú upravené použitím 

biolámp.

relax zeleň
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relax dovolenka

Chalúpkovo nájdete na konci obce 
Liptovská Štiavnica, ktorá sa na-
chádza asi 3 kilometre východne od 

ružomberka. Túto romantickú časť dedi-
ny tvoria klasické slovenské dreveničky, 
zoradené v dvoch radoch oproti sebe, ako 
aj roztrúsené na úpätí Fatry, a zo všetkých 
je priam nádherný výhľad na vrch Sala-
tín. V ich okolí je množstvo turistických 
atrakcií. V zime je to napríklad Skipark 
ružomberok alobo Skipark Jasná – oba sú 
ideálne na úžasnú lyžovačku a počas celé-
ho roka sa môžete vybrať aj na termálne 
kúpalisko do Bešeňovej alebo do historic-
kej obce Vlkolínec, ktorá je chránenou pa-
miatkou UNESCO. Z Chalúpkova môžete 
ľahko podnikať výlety na Oravu, do Níz-
kych alebo Vysokých Tatier, na Liptovskú 
Maru alebo sa vyšantiť na tobogánoch  
v neďalekej Tatralandii pri Liptovskom 
Mikuláši, prípadne sa poriadne zregenero-
vať v Aquacity Poprad.

Veľmi ľahko sa však môže stať, že sa vám 
v chalúpkovskej dreveničke tak zapáči, že 

ju nebudete chcieť ani opustiť. Všetky boli 
postavené so zreteľom na tradičné prvky 
liptovskej architektúry a zároveň posky-
tujú luxusné ubytovanie, ktoré vyhovie aj 
náročnejším zákazníkom. Chalúpky v sebe 
snúbia romantiku tradičnej slovenskej de-
diny s pohodlím, ktoré k dovolenke neod-
mysliteľne patrí. Ide o dvojpodlažné chaty, 
ktoré boli vystavané klasickým spôsobom, 
teda systémom zrubových domov. Na prí-
zemí sa nachádza veľká obývacia miest-
nosť s krbom, pričom drevo si doň môžete 
sami narúbať, čo môže byť pre niekoho 
relax a pre iného vhodná fyzická aktivita.  

Na druhom podlaží, teda v podkroví, do 
ktorého vedie nie veľmi strmé schodisko 
so zábradlím, sa nachádzajú spálne a ďal-
šie potrebné príslušenstvo. Krov každej 
chaty je klasický, so 45-stupňovým sklo-
nom, pričom krásne tvarované krokvy sú 
priznané. V niektorých chatách sú dve 
a v iných až tri samostatné spálne, ktoré 
poskytujú dostatok súkromia. Každá spál-
ňa je zariadená pohodlnými posteľami, 
nočnými stolíkmi, skriňami, ale aj iným 
nábytkom, vhodným na odkladanie vecí, 
čo je nesporná devíza najmä pri dlhodo-
bejších pobytoch pre ľudí, ktorí si potrpia 
na poriadok a nechcú mať svoje oblečenie 
nahádzané v taškách. Medzi spálňami sa 
nachádza sanitárne zariadenie, teda toa-
leta a kúpeľna, takže nikto nemusí v noci 
chodiť rozospatý po schodoch. 

Kúrenie v chatách je riešené elektrickými 
konvektormi a podlahovým kúrením v kú-
peľniach a na toaletách. Hlavným zdrojom 
tepla sa však v každom počasí môže stať 
oheň, ktorý vás bude hriať v kamennom 
kozube alebo v nadštandardnej keramickej 

ROZHODLI STE SA, žE TENTO 
ROK STRáVITE DOVOLENKU 
NA SLOVENSKU? NAJLEPšIE 
NIEKDE V HORáCH, ODKIAĽ 
By NEBOLO V LETE ďALEKO 
ANI K VODE? A NAJRADšEJ 
By STE BÝVALI V TRADIČNEJ 
DREVENICI, A PRITOM V NEJ 
MALI ABSOLúTNy LUXUS? 
TAK POTOM NEEXISTUJE 
LEPšIA VOĽBA, NEž SA 
VyBRAť DO CHALúPKOVA!

CHALÚPKOVO 
MIEStO, kDE SA ROZPRáVkA StáVA 
skuTočNosťou



meň minerálnej vody, ktorá vyviera pria-
mo zo zeme asi 50 metrov nad južným 
radom chalúpiek. A ešte jedným si môžete 
byť počas každého pobytu v Chalúpkove 
istí. Bez ohľadu na to, či sa ráno vyberie-
te na lyžovačku, alebo za kúpaním –  vždy 
sa budete tešiť na chvíľu, kedy sa sem zase 
vrátite. Chalúpkovo je skrátka splnenie 
aj tých najnáročnejších prestáv o bývaní  
v dreveniciach a zároveň miesto pripomí-
najúce akýsi detský sen alebo skôr rozpráv-
ku, do ktorej sa vždy budete chcieť vracať. 
Ktovie? Možno raz bude mať Chalúpkovo 
aj vlastnú poštovú pečiatku a známku, aby 
jeho existencii vďaka pohľadnici uverili aj 
tí, čo tam neboli ani o ňom ešte nepočuli...          

Viac informácií nájdete na stránke:
www.chalupkovo.sk alebo na:
www.facebook.com/chalupkovo.

Dušan Jacko & robert Pavelka
Foto: Chalúpkovo
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kozubovej peci. Bezprostredné okolie kr-
bov je pokryté dlažbou, čo vám dá väčší po-
cit istoty, ak pri dokladaní dreva z pahreby 
nedopatrením vyletí nejaká iskra. V snahe 
úplne minimalizovať riziko prípadného 
požiaru je vo vnútorných priestoroch cha-
ty prísny zákaz fajčenia.     

Dá sa predpokladať, že každý nový náv-
števník Chalúpkova bude interiérom 
chalúp doslova nadšený. Kuchyňa je za-
riadená modernou kuchynskou linkou so 
zabudovaným elektrickým sporákom aj 
rúrou, nechýba mikrovlná rúra, chladnička 
s mrazničkou, varná kanvica. V kuchyni sa 
tiež nachádza veľký drevený stôl so stolič-
kami alebo lavicami, za ktorý sa pohodlne 
zmestia všetci dočasní obyvatelia chaty, 
prípadne aj ich hostia. Určite si nerobte 
starosti, či v chalupe nájdete škrabku na 
zemiaky, otvárač na konzervy alebo vývrt-
ku na víno. V každej chate je naozaj všetko 
potrebné vybavenie.

Obývačke dominujú dve pohodlné sedač-
ky pre šesť osôb, dva stoly a, samozrejme, 
že občas môžete namiesto obdivovania 

ohňa v krbe pozerať aj televízor. Nechýba 
ani DVD prehrávač, takže nudiť sa po veče-
roch nebudete vy ani vaše deti. 
Taktiež pripravujeme pre všetkých našich 
priateľov, hostí a širokú verejnosť nie-
čo špeciálne. V Chalúpkove sa už začalo  
s výstavbou zemianskej kúrie a dokončenie 
výstavby je naplánované na 30. 9. 2015. 
Jej využitie bude široké, od reštaurácie  
s príjemným prostredím a kuchyňou po-
núkajúcou jedlá domácej i medzinárodnej 
kuchyne až po degustáciu vín tých najlep-
ších značiek. Vo wellness a relax centre 
budú mať možnosť všetci využiť sauny  
a vírivky, fitnes, masáže, prístrojové ošet-
renie pleti a celého tela. Pre aktívnejších 
jedincov tu bude požičovňa, ktorá bude 
ponúkať bicykle, štvorkolky, segway a iné 
športové potreby. Kongresové centrum 
ponúkne rokovacie a konferenčné priesto-
ry pre školenia a semináre, ale aj svadby  
a iné oslavy.

Okolitá príroda má svoje čaro v každom 
ročnom období. Priamo z chatovej osady 
môžete podnikať pešie výpravy, pričom 
jednou z prvých zástavok môže byť pra-

Zemianska kúria v Chalúpkove

ChalúPky v sebe 
snúbia roMantiku 

tradičnej slovenskej 
dediny s PohodlíM, ktoré k 
dovolenke neodMysliteľne 
Patrí.



šPicbeRgy: 
MEDZI MEDVEďMI A ĽUďMI
SúOSTROVIE, KDE žIJú TRI TISíCKy ĽADOVÝCH MEDVEďOV A LEN DVA A POL 
TISíC ĽUDí, JE PRE MNOHÝCH Z NáS MIESTOM DETSKÝCH SNOV, POSLEDNOU 
ZASTáVKOU NA MAGICKEJ CESTE K SEVERNéMU PóLU. DNES Sú šPICBERGy 
VďAKA POMERNE LACNEJ LETECKEJ DOPRAVE DOSTUPNEJšIE NEž KEDyKOĽ-
VEK V MINULOSTI. MÝTy SA TAK RúCAJú A K SLOVU PRICHáDZA REALITA.
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Územie s rozlohou o tretinu väčšou 
ako naša republika leží na polceste 
medzi severom Nórska a severným 

pólom, v oblasti medzi sedemdesiatou 
šiestou a osemdesiatou prvou rovnobež-
kou. Jeho správne centrum Longyearbyen 
je zároveň najsevernejším trvale osídle-
ným miestom s viac ako tisíckou obyvate-
ľov na našej planéte. 

Thajské TexTy, NóRske PiVo
Pre cestujúcich prichádzajúcich z Nórska 
je prvým prekvapením podstatne nižšia 
cena alkoholu. Dôvodom je iné zdanenie – 
miestne dane slúžia len pre potreby samo-
správy. Malým háčikom je, že si treba dob-
re odložiť palubnú vstupenku z lietadla – 
na ňu každému v špecializovaných oddele-
niach potravín vyznačia, koľko piva, vína 
a tvrdého alkoholu už zakúpil – prekroče-
nie určených limitov nie je možné. Táto 
skutočnosť však nebráni nájazdom nór-
skych turistov, najmä počas víkendov –
spomínané nariadenie neplatí pre nápoje 
objednané v bare.

Ďalšou zaujímavosťou je prítomnosť 
mnohých oficiálnych nariadení a regulá-
cií v exotickom thajskom jazyku. Vďaka 
rozvoju leteckej dopravy i faktu, že pre 
návštevu územia platia špeciálne pravidlá 
a netreba sem víza ani pre mimoeuróp-
skych občanov, sú Špicbergy domovom 
malej thajskej diaspóry pozostávajúcej 
takmer výlučne zo žien. Sú nimi priateľky 
i manželky nórskych mužov i také, ktoré 
prileteli samy vo viere v šťastnú budúc-
nosť v podobe takéhoto vzťahu. 

PRečo LoNgyeaRbyeN?
Vlhký vzduch je plný drobných dažďových 
kvapiek a cesta z letiska do centra dvojti-
sícového mestečka je príliš málo príťažlivá 
na to, aby som ju celú prešiel pešo. Len 
málokoho vie naplniť poldruhahodinová 
prechádzka okolo uhoľných skladov a tep-
lární. Našťastie, nie je problém stopnúť 
jedno z okoloidúcich áut a s domácimi sa 
dostať rýchlo do centra. 

Longyearbyen je pomenovaný po celkom 
konkrétnom človeku  – John Munroe Lon-
gyear, podnikavý rodák z amerického Mi-
chiganu, v roku 1905 kúpil tunajšie uhoľ-
né bane a na brehu zálivu Adventfjorden 
vybudoval usadlosť pre päťsto baníkov 
a robotníkov. Tá bola v amerických rukách 

len jedenásť rokov, no Longyearovo meno 
jej už zostalo. Len k priezvisku podnikate-
ľa domáci pridali slovo „byen“, označujúce 
v nórčine mesto.

Longyear bol svojimi súčasníkmi pova-
žovaný za filantropa a zberateľa umenia, 
v USA je však známy aj ako významný 
člen sekty „Christian Science“. Krátke pio-
nierske obdobie, nazývané aj „Americká 
perióda“ Špicbergov, ale vôbec nebolo jed-
noduchým – do dejín sa zapísalo tvrdými 
životnými podmienkami baníkov, slabou 
hygienou a nekvalitným jedlom. Jedinou 
motiváciou ľudí bol, ako už toľkokrát v his-
tórii, lepší zárobok.

sVaLbaRD TReaTy
Kľúčová dohoda „Svalbard treaty“, podpí-
saná 9. februára 1920 v Paríži, je dôležitou 
súčasťou histórie i súčasnosti Špicbergov. 
Z pôvodných štrnástich krajín, ktoré ju 
podpísali, sa ich počet postupne rozrástol 
na vyše štyri desiatky. 

Zúčastneným stranám dáva rovnocenné 
právo na komerčné využitie tunajšieho bo-
hatstva, čo v súčasnosti využívajú len nór-
ske a ruské ťažobné spoločnosti. Zmluva 
zaručuje nórsku suverenitu nad územím a 
pojednáva aj o spôsobe zdanenia, výťažky 
z ktorého musia slúžiť výlučne pre miest-
ne potreby a nesmú smerovať do Nórska. 
Dôležitým bodom dohody je zákaz diskri-
minácie akýchkoľvek obyvateľov bez ohľa-
du na národnostnú príslušnosť a najmä 
zákaz využitia ktorejkoľvek časti územia 
Špicbergov na vojenské účely.

Mužom číslo jeden na ostrovoch je guver-
nér, označovaný slovom Sysselmannen. 
Je miestnym vykonávateľom moci a stará 

01 Plávajúce kusy ľadu, ktoré sa oddeľujú  

z  čela ľadovca.

02 Takto vyzerá okolie Longyearbyenu z vtáčej 

perspektívy.

03 Banskí záchranári z Longyerbyenu sú veselá 

partia.

04 V Barnetsburgu pracujú i mnohí Tadžici.

02

03

04
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sa o chod takmer všetkého podstatného. 
Úrad guvernéra Špicbergov nemôže obísť 
nik, kto sa chce uchádzať o pobyt alebo 
prácu, dostať povolenie na prenájom zbra-
ne či organizovať expedíciu do odľahlejších 
zón oblasti. Sysselmannen zároveň povo-
ľuje nevyhnutnú leteckú prepravu vedcov 
a materiálu na svojich vrtuľníkoch a orga-
nizuje záchranné akcie. Komerčné lety sú 
na celom súostroví zakázané. 
              
keDysi a DNes
Vo svetle nariadení je už dnes ťažké uve-
riť príbehom horolezcov z oddielu Loko-
motíva Nitra, ktorí Špicbergy navštívili 
koncom osemdesiatych rokoch minulého 
storočia spolu s dvojicou vedcov. Pláva-
li loďou z Murmansku do Barentsburgu, 
najdôležitejšieho ruského mesta na sú-
ostroví. Moc dolárov vtedy podľa ich slov 
nebola na rusmi využívaných územiach 
ničím v porovnaní s čarom vodky. Za pol-
druha fľaše tohto socializačného nápoja 

celú lezeckú časť výpravy len deň pred 
odchodom dopravili vrtuľníkom z tábora 
kdesi na osemdesiatej rovnobežke späť na 
heliport v Barentsburgu. Napriek nepriaz-
ni počasia po tom, čo prvý pokus o ich 
transport zlyhal: „leteli dve helikoptéry, 
no pilotom sa nepodarilo klesnúť pod mraky 
a vrátili sa. situácia začala byť vážna, až kým 
našim vedcom, ktorí čakali v barentsburgu, 
nenapadlo jednému z pilotov ponúknuť te-
kutú devízu. na bezpečnostné opatrenia sa 

05  Panoráma z výstupu na vrchol Trollstein-

fjellet.

06 Miestne deti veria, že v tejto opustenej bani 

žije Mikuláš.

07 Ľadovce na špicbergoch často ústia priamo 

do mora.

08 Aj dopravné značky sa tu prispôsobujú 

prírode.

09 Longyearbyen má severské čaro.

06 07

08

05

relax cestovanie
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zrazu zabudlo a za chvíľu už letel vrtuľník po 
nás,“ spomína horolezec Ján Kulich. 

Kedysi významná ruská prítomnosť na 
Špicbergoch sa po rozpade ZSSr obmedzi-
la na mesto Barentsburg s rovnomennou 
baňou, ležiace asi hodinu plavby loďou 
z Longyearbyenu. Staršie sovietske bane 
Grumantbyen a Pyramiden sú dnes už iba 
opustenými mestami duchov, ktoré len 
občas pohľadmi počastujú zvedaví, najmä 
západní turisti. 

Prejsť sa uličkami Barentsburgu prináša 
zmes protichodných dojmov. I tu už naj-
ťažšie práce vykonávajú robotníci z ďale-
kého Tadžikistanu. Sú lacní, pracovití a na 
rozdiel od rusov nereptajú. Všetci oby-
vatelia Barentsburgu sú zamestnancami 
ťažobnej spoločnosti Arktikugoľ alebo ich 
rodinnými príslušníkmi. Podľa zákonov 
guvernéra súostrovia nemôže byť na jeho 
území používaná iná ako nórska mena. 

Preto zamestnanci Arktikugoľu používajú 
na finančné transakcie biele plastové kar-
tičky s čipom. Do baru či potravín tak sme-
rujú vždy bez hotovosti. 

Prísť za prácou sem, na ďaleký sever, bolo 
vždy motivované peniazmi a vyvážené 
nebezpečenstvom. Okrem viacerých ban-
ských nešťastí, z ktorých najhorším bol 
výbuch zo septembra 1997, pri ktorom 
zahynulo dvadsaťtri baníkov, bola naj-
tragickejšou nehoda Tupoleva Tu-154M 
o rok skôr. Po navigačnej chybe pilotov na 
priblížení k letisku Longyearbyen vtedy 
let 2801 Vnukovských aerolínií narazil do 
hory Operafjellet. Nik zo 141 osôb na pa-
lube katastrofu neprežil. 

NA tROllOVEj hlAVE
Na jeseň sa dni rýchlo krátia. Sychravé 
daždivé popoludnia striedajú mrazivé 
rána. Keď vyjdú prvé lúče slnka, hory oko-
lia Adventfjordu sú pocukrované prvým 

snehom. Kráčať na vrchol jednej z nich, 
849 metrov vysokej Trollsteinfjellet, je 
v takýchto podmienkach oveľa krajšie než 
fádny letný pochod jemnou sutinou vytvo-
renou z tmavých skál. Obdobie nastupujú-
cej tmy zároveň prináša možnosť pozoro-
vať nezabudnuteľné polárne žiary. Tento 
jav vzniká, keď elektricky nabité častice 
slnečného vetra dopadajú na vrchnú vrs-
tvu zemskej atmosféry. Náraz častice spô-
sobí jej nabudenie, pri ktorom elektróny 
preskakujú na vyššiu energetickú hladinu 
a vzápätí sa vracajú na pôvodnú. Pritom 
vzniká svetlo zelenej, zriedkavejšie červe-
nej, karmínovej alebo modrej farby.

Kráčame s Viktorom, mladým mužom 
z nórskeho Trondheimu, ktorý na hore už 
viackrát bol a navyše má nevyhnutnú časť 
výbavy – pušku. Nám ostatným na zapoži-
čanie osobnej zbrane chýbajú potrebné do-
kumenty, ktoré treba s predstihom poslať 
na úrad guvernéra. „s ľadovými medveďmi 
nie sú žarty. jeden z nich nedávno zabil člena 
slabo pripravenej britskej výpravy, iný kedysi 
zmenil na tragédiu výlet dvojice dievčat po 
planine na dohľad od longyearbyenu. člove-
ka berú ako korisť a najagresívnejšie sú mla-
dé jedince,“ dozvedám sa. Stúpame nahor 
zamrznutým úbočím z Nybien, predmes-
tia Longyearbyenu, a po necelej hodine 
prichádzame na rozľahlý plochý ľadovec. 
Krajina sa razom nadobúda drsný sever-
ský ráz, do tela i mysle prináša vlnu rados-
ti. Na rad prichádzajú mačky a cesta nahor 
začína pripomínať ozajstný alpinizmus. 

Vrcholový hrebeň hory je ukončený skal-
ným stupňom, ktorý dal kopcu i jeho 
meno – „Kameň trollov“. „samotný vrchol 
nazývame hlavou trolla a je z neho vynikajú-
ci výhľad,“ vraví Viktor. Nasleduje posled-
ných niekoľko krokov po zamrznutých 
skalách i moment, ktorým nás hora obda-
rúva – hmla sa pomaly rozostupuje a po-
hľady do dolín Eindalen i Adventdalen sú 
ozajstným vyvrcholením severského dob-
rodružstva. 

Peter Hupka

Foto: autor
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Predplaťte si Dom a býVaNie a vyhrajte!
Každý, kto si predplatí alebo predĺži predplatné, bude zaradený do losovania 
v ďalšom kole predplatiteľskej súťaže o zaujímavé ceny.

Traja výhercovia získajú jednu z uvedených troch cien.

1. cena: Plynový gril ALABAMA v hodnote 119 €
2. cena: žehliaca doska Vileda Premium v hodnote 90 €  
3. cena: Slnečník SUMMER šedý v hodnote 43 €

áno, záväzne si objednávam predplatné časopisu Dom a býVaNie.
Dvojročné predplatné (8 čísiel) za 10,40 eur                                               
Ročné predplatné (4 čísla) za 5,20 eur                                                      
Označte číslo, od ktorého vám bude zaslané predplatné časopisu
Krížikom označte dĺžku predplatného.    

Fyzická osoba/meno a priezvisko:.........................................................................................................................................................................................
Právnická osoba/názov firmy:................................................................................................................................................................................................
IČO/IČ DPH:.................................................................................................................................................................................................................................
Ulica a číslo..................................................................................................................................................................................................................................
Obec, PSČ:....................................................................................................................................................................................................................................
Telefón/e-mail:...........................................................................................................................................................................................................................
Číslo SIPO:....................................................................................................................................................................................................................................
Bankové spojenie/číslo účtu:..................................................................................................................................................................................................

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.

            

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.

relaxujte v pohodlí vášho domova
v kryšťáľovo čistej a hebkej vode
vďaka soľnému dezinfekčnému systému ace

www.virive-bazeny.sk



Dizajn pre
absolútne štýlovú
domácnosť

Nielen kvalita, spoľahlivosť a  najnovšie technológie, ale aj 
atraktívny, nadčasový dizajn. To sú hlavné atribúty voľne sto-
jacich spotrebičov Whirlpool v dizajnovom rade ABSOLUTE.
Prehľadný ovládací panel, ktorého ústredným prvkom je 
logo inteligentnej technológie 6. ZMYSEL™, je zárukou jed-
noduchej komunikácie so spotrebičom. Čisté línie s jemným 
technickým nádychom v kombinácii s kvalitnými materiálmi 
vytvoria z vášho domova absolútne štýlovú domácnosť.

www.whirlpool.sk
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                                Práve prebieha *

SAPHO Jesenná akcia
  … na 140 produktov        

s výraznou zľavou

 * Do 15. 12. 2014 alebo do vypredania zásob

THEIA  
skrinka s keramickým umývadlom

od  126,-
179,-

CORNELI  
umývadlová batéria

55,-
69,-

PROVENZA  
set keramických doplnkov

21,-
30,-

PURITY  
WC závesné

82,-
169,-

AG3090 
sprchová zástena s vaničkou

255,-
365,-

OTHELLO  
vykurovacie teleso  

vrátane držiaku osušiek

od  279,-
399,-

SUPER
CENA

www.sapho.sk
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