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Letné obdobie je divoké a neskrotiteľné. Zhmotňuje energiu 
a potiera hranice všedných dní. Využite ho pre svoje dlho od-
kladané plány, veď teraz je ten najlepší čas, aby ste ich mohli 
aj zrealizovať. 

V aktuálnom vydaní, ktoré práve držíte v rukách, vám 
prinášame zaujímavé a praktické témy, ktoré môžu dodať 
ten potrebný impulz, či už na výstavbu, alebo obnovu vášho 
domova. Veď práve letné obdobie je vhodné aj na stavebné 
rekonštrukcie a obnovu väčšieho rozsahu. Zhmotnite svoje 
predstavy a túžby o vašom novom domove. Inšpirujte sa a 
prežívajte letný zázrak hoc aj uprostred novej záhrady, v kto-
rej môžete oddychovať, snívať a vnímať jej atmosféru. Užite 
si pekné letné večery, keď môžete ostať vonku pod hviezda-
mi tak dlho, ako sa len dá. 

Prajem vám príjemné čítanie a pohodové leto.

Marián Kraushuber 
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Automatické
bránové
systémy

-	pohony	krídlových	brán
-	pohony	posuvných	brán
-	pohony	garážových	vrát
-	trubkové	motory
	 pre	rolety	a	markízy
-	riadiace	a	program.	jednotky
-	automatické	závory
-	diaľkové	ovládanie

AXIAL,	s.r.o.
Dlhá	25/B
900 31 Stupava
T/F:	02	6545	7107
MT:	0903	442	636
axial@axial.sk

www.axial.sk
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architektúra projekt

ARCHITEKTKA ZO ŠTúDIA OOOOX, RADKA VALOVá, VyKúZLILA Z PODKROVNéHO ByTU ČESKEJ 
DRUžINy V PRAHE ORIGINáLNE A NADČASOVé MIESTO NA BÝVANIE. POPASOVAť SA MUSELA 
HLAVNE S NEVyHOVUJúCOU DISPOZíCIOU ByTU, KTORú ŠIKOVNE ZMENILA, ABy SA TAK  
Z NEATRAKTíVNEHO ByTU VyKRESALO TO NAJLEPŠIE.

ElEgANtNÝ Byt 
V KAžDOM DETAILE
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01 Pre majiteľov tejto nehnuteľnosti 
bolo najväčším problémov umiest-
nenie schodiska, ktoré bolo ne-

vhodnou dominantou celého priestoru. 
Architektka preto premiestnila schodisko 
a zmenila jeho tvar tak, že schodisko sa 
ukrylo za novou krbovou stenou, ktorá sa 
po rekonštrukcii stala funkčnou domi-
nantou podkrovného bytu. Krbová stena 
sa obložila zaujímavým mozaikovým 
japonským kameňom v tmavošedej farbe, 
ktorá dokonale ladí so sedačkou situova-
nou oproti krbu. Súčasťou obývačky je i 
originálny konferenčný stolík, na ktorom 
sú zabudované aj boxy na ovládače. Tma-
vošedej farbe kontrastuje biela na stenách 
a dolaďuje ju podlaha v svetlom tóne. 

Výhľad Na NeZapLaTeNie 
Nové schodisko majiteľov bytu vyvedie na 
terasu a do spálne s oddelenou kúpeľnou. 
Pôvodne tu bola len jedna miestnosť,  
z ktorej sa po premyslenej rekonštrukcii 
vytvorila priestranná rodičovská spálňa 
s ateliérovým presklením pre romantický 
výhľad manželov. V jednom zo štítov pod-
krovného bytu sa umiestnili jednoduché 
vstavané skrine a vedľa spálne nesmela 
chýbať ani nová kúpeľňa s presklenými 
dverami. V kúpeľmi boli použité prírod-
né cementové stierky a efektné štrkové 
obkladačky v jemných teplých tónoch.  
V rovnako príjemnej materiálovej a fareb-
nej kombinácii je prevedená i kúpeľňa na 
prízemí.

01 Sedacia časť je situovaná oproti krbu 

a svojou veľkosťou poskytuje pohodlie celej 

rodine. Tmavošedá farba kontrastuje s bielou 

na stenách. 

02 Pôvodné drevené prvky krovu sú povr-

chovo upravené bielou lazúrou v identickom 

tóne, ako sú morené podlahy. Vďaka tomu sa 

docielil jednotný vzhľad. 

03 Krb je dominantou celého obytného 

priestoru, tento fakt podčiarkuje použitie tma-

vého mozaikového japonského obkladového 

kameňa. 

AUTOR: Oooox, s. r. o – 

Ing. arch. Radka Valová 

ADRESA: Dejvice, Praha, Česká republika

úžITKOVá PLOCHA: 132 m2

REALIZáCIA: 2009/2010

02 03



8

architektúra projekt

04 Jedáleň tvorí masívny stôl s bielymi a 

hnedými stoličkami. Tento  priestor dopĺňajú 

svietidlá a rímske rolety opäť v tmavošedej 

farbe.

05 pre hlavnú spálňu sa zvolilo horné po-

schodie s ateliérovým presklením. Aj v tomto 

priestore boli pôvodné drevené prvky povrcho-

vo upravené bielou lazúrou.

06 Kúpeľňa je realizovaná v materialovej 

kombinacii prírodnej cementovej stierky a 

štrkového obkladu za umývadlami.

07 Schodisko je skryté za krbovou stenou a je 

umiestnené tak, že z neho môžete ísť priamo 

na terasu v hornom poschodí.

08 Kuchynská linka bola nahradená novou, 

ktorá poskytuje väčší úložný priestor a lepšie 

usporiadanie.

09 Vďaka veľkému preskleniu je zo spálne 

nádherný výhľad.

ROZHOVOR S  ARCHITEKTKOU 
RADKOU VALOVOU

 Rekonštrukcia tohto podkrov-
ného bytu sa Vám vydarila. Čoho 
všetkého sa rekonštrukcia týkala?

Podkrovný priestor už jednou rekon-
štrukciou prešiel zhruba v 90-tych 
rokoch. Pôvodná dispozícia bola nevy-
hovujúca – príliš otvorený priestor do 
horného poschodia. Navyše umiestne-
nie schodiska neposkytovalo dostatok 
priestoru pre umiestnenie jedálenského 
stolu, a to ani v časti kuchyne, ani v časti 
obývačky. Schodisko sme umiestili ku 
stredovej stene tak, aby do priestoru ne-
vyčnievalo. Vďaka tomu sa nám priestor 
obývačky v pôdoryse otvoril.

05 06 07

08

04



haRmóNia V Každom deTaiLe
Kuchyňa sa nesie v podobnom štýle a 
farebnosti ako obývačka. Priestranná 
kuchynská linka v jazmínovej farbe 
dáva vyniknúť tmavošedej cementovej 
stierke, čím sa podčiarkujú elegantné línie 
kuchynskej linky. Kuchyňu od jedálne 
oddeľujú drevené trámy bielené svetlou 
lazúrov, v podobnom farebnom tóne, ako 
sú morené drevené podlahy. Jedáleň tvorí 
masívny stôl s bielymi a hnedými stolička-
mi v rôznom štýle s visiacimi oválnymi 
lustrami, ktoré sú nápadité a originálne 
a ktoré dodávajú miestnosti šmrnc a 
noblesu. 

Podkrovný byt Českej Družiny v Prahe sa 
pod vedením architektky zo štúdia Oooox 
premenil na moderné bývanie s dávkou 
šarmu, ktoré svojou nadčasovosťou a 
precíznym zmyslom pre detaily bude náv-
števníkov uchvacovať ešte mnoho rokov.

Noli

Foto: Martin Zeman

 Hlavnou úlohou bolo premyslieť vhod-
nú dispozičnú skladbu s ohľadom na 
chyby z predchádzajúcej rekonštrukcie. 
Podarilo sa nám odcloniť horné po-
schodie so spálňou. I napriek tomu, že 
je z horného poschodia (čiže zo spálne) 
prístup na terasu, je do budúcna pri-
pravená pozícia pre osadenie sklenenej 
deliacej steny, ktorá tak spálňu ponechá 
nerušenú.

 Je za týmto projektom aj nejaký 
skrytý príbeh?

Klienti sa sťahovali z menšieho bytu a 
paradoxom je, že tento byt medzi reali-
tami našiel ich vtedy 10-ročný syn, ktorý 
tak vyriešil bezradnosť klientov. 

 Kombinácia materiálov, farieb a 
povrchov je do detailov premysle-
ná. ako ste k nej dospeli?

Toto bol náš pilotný projekt v obľúbenej 
farebnej kombinácii odtieňov šedej  
v kombinácii s bieleným drevom a ak-
centu v antracitovej alebo čiernej farbe. 
Tento projekt sa stal veľmi obľúbeným i 
pre ďalšie projekty, ktoré sme následne 
zrealizovali a na niektorých v tomto  
duchu i teraz pracujeme. Tento fakt vypo-
vedá o tom, že ide o doslova nadčasovú 
farebnosť, ktorá nepodlieha momen-
tálnym módnym diktátom, ale je veľmi 
príjemná i do budúcna. 

 Bola rekonštrukcia tohto podkrov-
ného bytu niečím výnimočná? 

 V čom podľa Vás spočíva 
najväčší benefit tejto 
rekonštrukcie?

Výhodou je vyššie zmienená farebnosť, 
ktorá sa neokuká. I napriek otvorenej 
dispozícii má každý kút v obývačke 
svoju dávku súkromia. Najkrajší priestor 
je spálňa v podkroví s výhľadom do zá-
hrady cez obrovské ateliérové okno. To 
je luxus, ktorý si majitelia za svoj prístup 
zaslúžia.

N. 
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etapy bude tiež kompletné vybudova-
nie spomínanej infraštruktúry, zeleného 
parku v okolí bytovky, detského ihriska  
a   parkovacích státí pre návštevy. 

V celkovom pláne výstavby je 5 bytových 
domov. Vzhľadom na výnimočnú lokalitu, 
výhodné uvádzacie ceny, kvalitný bytový 
štandard či praktické dispozície bytov sa 
predalo už takmer 70 % bytov z prvého by-
tového domu. Aj preto bol spustený predaj 
ďalšieho, kde majú záujemci opäť na výber 

BlíZKO PRíRODy, 
NA SKOK DO cENtRA

ByTOVÝ PROJEKT MALé 
KRASňANy PREDSTAVUJE 
KOMORNú OByTNú 
ŠTVRť NA ROZHRANí 
NOVéHO MESTA A  RAČE. 
NACHáDZA SA NA 
SLNEČNOM POZEMKU 
HNEĎ POD VINICAMI  
V TESNEJ BLíZKOSTI LESOV 
MALÝCH KARPáT.
 

ceny bytu sú aj exteriérové hliníkové žalú-
zie na elektrický pohon.

Každý majiteľ nehnuteľnosti bude mať 
k dispozícií vlastné garážové parkovacie 
miesto a tiež murovanú pivnicu, ktorá sa 
nachádza priamo pri ňom. Projekt bude do-
tvárať aj dopravná infraštruktúra s novou 
svetelne riadenou križovatkou a prístupo-
vou cestou s chodníkom pre bezproblémo-
vý vjazd a výjazd na hlavnú cestu.

VýSTaVBa už šTaRTuJe 
V prvej etape výstavby vznikne v Malých 
Krasňanoch 87 bytov. Súčasťou prvej 

Na svoje si tu prídu nielen rodiny 
s deťmi, ktoré sa môžu bezpeč-
ne hrať na moderných detských  

ihriskách, ale aj milovníci športu. Pre tých 
bude vybudovaný chodník pre peších  
a cyklochodník vedúci cez okolité malo-
karpatské lesy. Táto výnimočná lokalita 
zaručuje obyvateľom bohaté možnosti ak-
tívneho oddychu blízko prírody a  zároveň 
len na skok do centra.

KOMFORtNé A  KVAlItNé 
BÝVANIE
Pri navrhovaní projektu sa kládol dôraz na 
výber bytového štandardu, ktorý je už za-
hrnutý v cene bytu. Zárukou spokojnosti 
sú vysokokvalitné produkty od renomova-
ných dodávateľov. Moderný dizajn a vyba-
venie kúpeľní zabezpečuje top dizajnérske 
kúpeľňové štúdio Acquamarea. Súčasťou 

z 1- až 4-izbových bytov s priestrannými 
lodžiami, terasami či predzáhradkami.

Viac informácií na www.MaleKrasnany.sk.  

Reko z materiálov projektu Malé Krasňany

Foto: Malé Krasňany

architektúra projekt



Na predajňu je potrebné sa telefonicky objednať. 
Otváracie hodiny v BA:
Po:  10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h, Ut - Štv: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 18.00 h
Pia: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h, So: 10.00 - 12.00 h
Otváracie hodiny v PK:
Pondelok - Piatok: 10.00 - 16.00 h,  Sobota: zatvorené

www.vstavaneskrine.com

– vstavané skrine, šatníky
– laminátové podlahy
– bezpečnostné a interiérové dvere
– sedačky a postele
– kychynské linky na mieru
– plastové okná a dvere
– sedacie vaky TULI
– rekonštrukcie bytov

0903 344 343
Holíčska 7, Bratislava

0948 442 444
Bratislavská 72, Pezinok

AkcIA na vstavané skrine do 35%.
dodAnIe od 3-10 dní. Záruka až 5 rokov.



PRíBEHy 
STARONOVÝCH 
KRESIEl
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bývanie dizajn

Kreslá preto, že sú krásne a vhodný-
mi technikami ich dokážeme vrátiť 
nielen do pôvodného stavu, ale dať 

im aj úplne nový šmrnc. Československá 
produkcia nábytku v 40. až 60. rokoch 
bola na svetovej úrovni a niektoré kres-
lá z tej doby sú skutočnými dizajnovými 
ikonami v celosvetovom meradle. Chceme 
znížiť počet starých kresiel, ktoré skončia 
v kontajneroch, a ukázať, že práve tieto 
kúsky sa môžu stať jedinečným doplnkom 
interiéru – vecou, ktorá je krásna, záro-
veň už niečo zažila a stále má čo povedať. 
 
Našimi zákazníkmi sú milovníci (nielen re-
tro) dizajnu a zároveň zástancovia nekon-
zumného životného štýlu, ktorí, rovnako 
ako my, dávajú prednosť oživeniu starej 
kvalitnej veci pred účasťou v konzumnom 
kolotoči lacného nábytku: kúpiť – vyhodiť – 
kúpiť – vyhodiť...

ČESKá ARCHITEKTKA 
PAVLA KOSOVá SO SVOJíM 
MANžELOM A ŠVAGRINOU 
PRED ROKOM NAŠTAR-
TOVALI PROJEKT S NáZ- 
VOM RETRONAUT, KTO-
RéHO CIEľOM JE HľADAť, 
REŠTAUROVAť A PREDáVAť 
STARé KRESLá. A PREČO 
PRáVE KRESLá? NA TO 
NáM ODPOVIE SAMOTNá 
ARCHITEKTKA PAVLA 
KOSOVá.

01

02



01 Týmto „rozkvitnutým“ kreslom sme 
privítali tohtoročnú jar. Klasické kreslo  
z 50. rokov sme obliekli do látky so 
vzorom pestrofarebných listov na indigo-
vom pozadí. Drevo je morené v medo-
vohnedom odtieni. Pôvodné perá sme 
vymenili za pohodlný molitan rovnakého 
tvaru. Zručnosť majstra čalúnnika pre-
zradia detaily ako bravúrne prevedené 
paspulky, čiže zvýraznené švy na bokoch 
sedadla a operadla.
 
02 Toto kreslo navrhli páni Kropáček a Ko-
želka. Ich kolekcia nábytku oprávnene zabo-
dovala na milánskom Trienále. Prekvapivý 
je ale fakt, že tieto svieže a moderné kreslá 
boli navrhnuté už v roku 1944, čiže pred 
viac ako 70 rokmi. Toto kreslo sa zachovalo 

a preto sme na neho vybrali látku so svet-
lomodrým vzorom pripomínajúcim čipku. 
A teraz máme chuť sa v ňom uvelebiť a 
znovu si prečítať napríklad Němcovej Ba-
bičku. Kreslo je totiž nesmierne pohodlné 
i vďaka kombinácii perového roštu  
a tuhého molitanu, ktorými sme nahradili 
pôvodné perá v sedadle.
 
05 Priznajte sa – neprášia sa práve takéto 
kreslá i vo vašej garáži? To je veľká škoda! 
Po obnove vynikne krása tvarovanej dre-
venej kostry, ktorá by nerobila hanbu ani 
štýlu Danish modern, slávnemu dánske-
mu dizajnu 60.             rokov. A na výber 
je nespočetné množstvo nádherných 
poťahových látok, ktoré z kresiel urobia 
neprehliadnuteľnú súčasť vášho 
interiéru.

Reko a Ing. arch. Pavla Kosová

Foto: archív firmy Retronaut

.

v bezchybnom stave, pre oživenie stačil 
„facelift“ drevenej konštrukcie, čo sa týkalo 
hlavne vyčistenia a navoskovania, a nové 
čalúnenie v trendy petrolejovej farbe.

03 Škrupinové kreslá ako toto sú vyro-
bené zo sklolaminátu, čiže rovnakého 
materiálu ako napríklad staré sedačky  
v električkách. Nohy bývajú kovové alebo, 
ako v tomto prípade, z dubového dreva. 
V dnešnej dobe nie je úplne jednoduché 
znovu ich očalúniť, ale šikovný čalúnnik 
si s nimi poradí a výsledkom môže byť 
netradičný solitér do moderného interié-
ru ako v prípade tohto fialového kresla. 
 
04 Toto drobnejšie starožitné kresielko  
v nás prebudilo romantické sklony,  

04

05

03

13



Najlepšiou študentskou prácou ocenenou 
Cenou ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu bol produkt pod názvom She, 
tehotenský a ovulačný test pre ne-
vidiace ženy (obr. 03), dizajn Nikoleta 
Čeligová, Vysoká škola výtvarných umení, 
Bratislava, pedagóg Ferdinand Chrenka. 
Okrem hlavných cien porota udelila dve 
Ceny za produktový dizajn 2015 a dve  
Ceny poroty.

Zvláštnou cenou ministra hospodárstva 
SR bola v tomto roku ocenená firma 

14
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Dvanásty ročník súťaže bol vyhláse-
ný pre produktový dizajn. V tomto 
roku pribudla nová kategória – 

experimentálny produktový dizajn, otvo-
rená pre všetkých súťažiacich. 

Do súťaže autori predložili 121 prác; 58 
v kategórii profesionálny produktový 
dizajn, 44 v kategórii študentský produk-
tový dizajn a 19 v novej kategórii experi-
mentálny produktový dizajn. 
Prihlásené dizajny hodnotila v dňoch 
30. – 31. 3. 2015 sedemčlenná medzi- 
národná porota.

Najvyššie ocenenie – Národnú cenu za 
produktový dizajn 2015 získali Krbové 
keramické kachle NoX (obr. 01), dizajn 
Michal Staško, výrobca Athenika, s. r. o., 
Piešťany. 

Národnú cenu za experimentálny pro-
duktový dizajn porota udelila práci ha- 
siaci dron (obr. 02), dizajn Adam Tóth, 
STU Bratislava, ústav dizajnu, pedagóg 
Tomáš Nagy. 

NoVeSTa, a. s., partizánske, výrobca 
gumovej a textilnej obuvi a držiteľom 
Zvláštnej ceny ministra kultúry SR sa stal 
štefan Klein, dizajnér, konštruktér  
a pedagóg. 

Svoju cenu udelili aj novinári a široká 
verejnosť vybrala kandidáta na Cenu 
internetového hlasovania.

Výsledky súťaže sú zdokumentované  
v časopise Designum 2/2015,  filmovými 
dokumentami a výstavou vybraných prác, 
ktorá bola otvorená v deň slávnostného 
odovzdávania cien 29. 5. 2015 v galérii 
dizajnu Satelit v Hurbanových kasárňach.

Viac informácií získate na www.scd.sk.

Reko z materiálov SCD
Foto: SCD

NáRODNá CENA ZA 
PRODuKtOVÝ DIZAJN 2015   
SúťAž NáRODNá CENA ZA PRODUKTOVÝ DIZAJN 2015 POZNá SVOJICH VíťAZOV. PO 
PRVÝKRáT SA ORGANIZáTORI ROZHODLI ORGANIZOVAť SúťAž KAžDÝ ROK 
A HODNOTIť STRIEDAVO SAMOSTATNE PRODUKTOVÝ 
A KOMUNIKAČNÝ DIZAJN. 

01
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Prevádzka	Pezinok
Myslenická 21,902 03 Grinava-Pezinok, info@topkrby.sk
Tel/fax: 033/641 36 82, 0903 427 371, 0905 986 610

Luky plus s.r.o.
Holubyho 28 OC plus

902 01 Pezinok
Mobil: 0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

Schody 

výroba, 
dodávka 

a montáž
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EStEtIKA 
INDuStRIálu 
ALEBO MôžU ZA TO UMELCI!

NEBOJTE SA KOMBINOVAť 
SUROVÝ MATERIáL S MäKKÝMI 
FAREBNÝMI PRVKAMI, SPOLU 
VyTVORIA ZAUJíMAVú UVOľ-
ňUJúCU ATMOSFéRU, KTORá 
ROZžIARI NUDNú STRIKTNOSť 
JEDNéHO ŠTÝLU.

01
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Práve umelci v povojnovom obdo-
bí objavili čaro starých opustených 
priemyselných objektov, v ktorých 

hľadali útočisko pre svoju tvorbu a existen-
ciu. Neskôr sa k ním pridali mladí ľudia, 
nezviazaní konvenciami, ktorí si potrebo-
vali vyriešiť bytovú otázku, a krásu odhale-
ných konštrukcií, priemyselných zariadení 
a detailov povýšili na estetický zámer inte-
riéru. A tak odhalené stropné trámy, kovo-
vé schodiská, neomietnutá tehla, nákladný 
výťah či pozostatky technického zariade-
nia sa stali dominantami interiéru, neskôr 
označeného ako industriálny štýl.

V našich končinách si tento štýl bohémov 
získava nadšencov až v súčasnosti, a to tiež 
veľmi opatrne. Keďže väčšina priemysel-
ných objektov s perspektívou adaptácie na 
loftové bývanie v industriálnom duchu už 
padla za obeť novým komerčným zónam 
a developerským projektom, industriálny 
štýl sa nevtieravým spôsobom vkráda do 
moderného bytového interiéru. Surové, 
na hrubo opracované drevo, pohľadový be-
tón, ale najmä nábytok a doplnky v „raw“ 
dizajne z kovu vnášajú do interiérov akú-
si nostalgiu čias minulých v technickom  
duchu. 

aKo Si VyTVoRiť BohémSKu 
AtMOSFéRu INDuStRIálNEhO 
šTýLu? 
Poradila nám creative hunter Ing. arch.
Petra Polányiová z Bonami.sk. Loft ako 
taký nie je nutný pre vytvorenie interiéru  
v industriálnom štýle. Základom je pou-
žitie typických materiálov pre tento štýl 
a tými sú surové drevo, kov, pohľadový 
betón či neomietnutá tehla. Patria k tomu 
tiež voľne stojace police a regály, rovnako 
ako chladný antikor v kuchyni, pripomí-
najúci profesionálne kuchyne. Kombinácia 
s bohémskym štýlom je veľmi obľúbená, 
pretože stavia na kontrastoch, vytvára 
vtipné a nečakané kombinácie materiá-
lov, farieb a tvarov, napríklad chladný kov 
verzus prírodná koža použité na kovo-
vé podnože stolov a stoličiek v kontraste  
s koženými poťahmi nábytku, alebo aj les- 
klé chrómované povrchy a podnože ná-
bytku verzus farebné semišové čalúnenie  
v modernej tyrkysovej, indigovej, cyklá-
menovej či žltej farbe. Ďaľšou možnosťou 
sú napríklad hladké jednofarebné veľké 
plochy ako biela plocha stien či tmavá dre-
vená podlaha verzus kvetinové alebo etno 
vzory na bytovom textile, na vankúšikoch, 
závesoch a kobercoch.

02

03

05

04

06

01/07 Stropné svetlo „Industrial lamp“ 

Škandinávska značka Norr11 robí česť škan-

dinávskemu dizajnu. Jednoduché a čisté línie 

kovovej lampy navrhnutej tak, aby jej vnútro 

odrážalo čo najviac svetla, môžu vytvárať 

dominantu priestoru.

02 Stolová lampa „alta Grata“

Patina, surovosť a kov plus štipka retro štýlu 

vám pomôžu vytvoriť interiér, ktorý vás bude 

jednoducho baviť.

03 Stolička „Leader Camel“

Nadčasový nábytok, ktorý bude vždy o jeden 

krok vpred aj po niekoľkých rokoch.

04 Stolná lampa „industrial Budoir“

ľahká avantgarda od značky Bluckberry 

pristane industriálnemu interiéru. Dodá mu 

farby a vibrácie.

05 Jedálenský stôl „Weston“

Objavte krásu remeselnej práce a technic-

kých detailov s priznanými spojmi.

06 Pracovný stôl „Mecano“

Akoby ste ho našli niekde pod hromadou 

zabudnutých vecí v starej továrni zo začiatku 

minulého storočia. 

17
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Obľúbené je tiež využitie industriálnych 
prvkov v osvetlení, napríklad kovové tie-
nidlá svietidiel, často s akoby mrežovým 
ochranným krytom proti rozbitiu žiarov-
ky, alebo tiež zavesené žiarovky bez tie-
nidla. Efektné sú aj samostatne stojace 
lampy a lampičky s farebnými tienidlami, 
ktorých podnože sú dekorované sklene-
nou mozaikou.

Keď si chceme doma zmeniť interiér  
v duchu industriálneho štýlu môžeme za-
čať zjednodušením farebnosti. Zvolíme si 
základnú farebnú schému z dvoch, maxi-
málne troch chladnejších tónov a tú po-
tom doplníme kontrastnými prvkami. Vy-
berieme si napríklad sivú na veľké plochy 
nábytku, bielu na steny, na podlahy dáme 
tmavohnedú alebo dva odtiene sivej, svet-
losivú na steny, tmavosivú na podlahy a  
k tomu oceľovomodrú, sivomodrú, tehlo-
vú či bielu. Netreba pritom zabudnúť na 
funkciu interiéru, ktorý chceme vybaviť  
v industriálnom štýle a tiež na to, že obyt-
ný priestor by mal pôsobiť útulne a príjem-
ne. Docielime to textíliami, ktoré môžu 

oživiť interiér, a primiešať k nim trocha 
bohémskej atmosféry spolu s umeleckými 
dielami, obrazmi či sochami, ktoré v ta-
komto interiéri nesmú chýbať. 

„Zaujímavými a nevtieravými prvkami in-
dustriálneho štýlu sú doplnky a dekorácie ako 
napríklad chladný kov nôh stolov a stoličiek 
v kontrastne s koženými poťahmi nábytku. 
Lesklé chrómované povrchy versus farebné 
semišové čalúnenie v modernej tyrkysovej, 
indigovej, cyklámenovej či žltej farbe. Hlad-
ké jednofarebné veľké plochy ako biela plocha 
stien či tmavá drevená podlaha versus kveti-
nové alebo etno vzory na bytovom textile, na 
vankúšikoch, závesoch a kobercoch,“ dopĺňa 
Petra Polányiová. Industriálny štýl nezna-
mená iba chladné, prázdne priestory, holé 
steny a kovové zariadenie. Zlaté pravidlo 
znie: „všetko s mierou“.

Kamila Ďuríková

Foto: Bonami.sk a archív redakcie
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Zdravo žiť –  
zdravo spať
ExkluzívnE spánkové cEntrum prE viac  
životnej energie 

Takmer tretinu života prespíme. A je to tak v poriadku, lebo naše telo 
potrebuje v noci pravidelný oddych. Tak ako jedlo a pitie, tak aj spánok je 
dôležitým základným predpokladom pre zdravie a výkonnosť. „Kto chce 
zdravo žiť, ten musí predovšetkým zdravo a prirodzene spať,“ objasňuje 
spánkový psychológ, autor knihy a zakladateľ spoločnosti Samina 
Dr. med. h.c. Günther W. Amann-Jennson. 

koncEpt zDravéHo spánku s rÔznYmi 
FUnKČnÝMi ZÓnAMi

Patentovaná konštrukcia obojstranného lamelového roštu od spoločnosti 
SAMINA, ktorý je navyše pohodlný, garantuje optimálnu podporu 
pre driekovú chrbticu a zároveň poskytuje nevyhnutné odľahčenie 
medzistavcovým platničkám a tiež svalstvu. Vysokohodnotný matrac 
zo 100 %-ného prírodného kaučuku len podporuje účinok lamelového 
roštu a zároveň sa vyznačuje optimálnymi odpružovacími vlastnosťami. 
Povrchová vrstva zo strižnej ovčej vlny, ktorá reguluje klímu lôžka, je 
plnená 100 %-nou organickou ovčou vlnou a garantuje tak teplú a zároveň 
suchú klímu lôžka. Takto sa stará o váš zdravý spánok a zabezpečuje 
protireumatický účinok.

Uprostred nádhernej prírody sa v sídle spoločnosti SAMINA v obci 
Frastanz,  nachádzajúcej sa v jednej zo spolkových krajín Rakúska, ručne 
a svedomito vyrábajú na výrobnej ploche viac než 3 000 m2 produkty, 
zamerané na zdravý spánok od spoločnosti SAMINA, a to samozrejme z 
vyberaných a prírodných materiálov. Vďaka 70 zamestnancom, ktorých 
spoločnosť SAMINA, s. r. o., v súčasnosti zamestnáva a vďaka ktorým 
je táto spoločnosť takpovediac rodinným podnikom, pôsobí spoločnosť 
na medzinárodnej úrovni už v 16 krajinách. Už viac ako rok si môžu 
záujemcovia nechať poradiť ohľadom konceptu zdravého spánku 
spoločnosti SAMINA aj v Bratislave.

Od otvorenia v októbri 2013 si už spoločnosť získala množstvo klientov. 
Ako špeciálny pútač pozornosti potenciálnych zákazníkov slúžia veľké 
postele z prírodného dreva, ktoré tiež využívajú spánkový systém 
spoločnosti SAMINA. Záujemcovia si môžu postele vyskúšať, ľahnúť si 
na ne a získajú tiež individuálne poradenstvo ohľadom zdravého spánku. 
Ďalším pútačom pozornosti je vlnená ovečka v životnej veľkosti slúžiaca 
ako dekorácia, ktorá zvyčajne stojí pred obchodom, a tak deti, ako aj 
dospelí dostanú pri pohľade na ňu spontánnu chuť ju pohladkať.

Vyspite sa aj vy do väčšej životnej energie – so spoločnosťou SAMINA!

„Kto chce zdravo žiť, ten 
musí v prvom rade aj zdravo 
spať. Pretože zdravie závisí 
na viac než 90 % od kvality 
nášho spánku.“

Spánkový psychológ a zakladateľ 
spoločnosti SAMINA
Dr. med. h.c. Günther W. Amann-Jennson

SAMINA Bratislava | Apollo BC2 – Blok H, Prievozská ul. 4 | 82109 BRATISLAVA | Tel. +421 (0)2 381 050 12 | www.samina.sk

SAMinA – LUXUSnÝ ZÁžitoK Zo SPÁnKU

Rakúsky rodinný podnik SAMINA garantuje už viac než 25 rokov na 
medzinárodných trhoch pohodlný spánok v súlade s tými najvyššími 
požiadavkami na kvalitu. Exkluzívny koncept zdravého spánku spoločnosti 
SAMINA je pritom založený na poznatkoch modernej spánkovej medicíny a 
spája všetky požiadavky z oblasti spánkovej medicíny, ortopédie, lôžkovej 
klímy, stavby tela, z oblasti elektrobiológie a tiež požiadavky hygienické 
a tie, ktoré sa týkajú použitého materiálu pri výrobe postelí, keďže len 
splnenie všetkých týchto predpokladov nám môže zaručiť zdravý spánok.



POZNáTE TO – PO ISTOM ČASE 
MôžEME POCIťOVAť NESPO-
KOJNOSť S TÝM, AKO VyZERá 
NáŠ OByTNÝ PRIESTOR, A UVA-
žUJEME O ZMENE.  A K TOMU 
TúžBA PRISPôSOBIť SI HO TAK, 
ABy POSKyTOVAL KOMFORT, 
V KTOROM SA SKRÝVA NIELEN 
FUNKČNOSť, ALE AJ ESTETIKA, 
KTORá JE NESMIERNE DôLE-
žITá, PRETOžE NAVODZUJE 
PRíJEMNé POCITy, POHODU A 
UVOľNENIE. JE úžASNé SLEDO-
VAť, AKO SA PRáZDNy CHLAD-
NÝ PRIESTOR PREMIEňA NA 
DOMOV. Z BIELyCH MIESTNOSTí 
SA STáVAJú IZBy, PRIBúDA Ná-
ByTOK, FARBy, DOPLNKy. TIETO 
PRIESTORy SVOJíM ZARIADE-
NíM A ATMOSFéROU, KTORú IM 
VDÝCHNEME, ČASTO PREHO-
VáRAJú ZA NáS.  PRISPôSOBME 
ICH TEDA NáŠMU žIVOTNéHO 
ŠTÝLU.
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01 vankúš s motýľom Marks & Spencer 

home, cena: 21,99 eur

02 záhradný nábytok Marks & Spencer 

home (stôl a 4 stoličky), cena: 659 eur

03 kreslo Marks & Spencer home, cena: 494 

eur

04 tV stolík, predáva La Galleria, materiál: 

MDF/chróm, info o cene v predajni

05 taburetka Pinon, predáva La Galleria, 

materiál: drevo/ratan, rozmer: pr. 36cm x 

49 cm, info o cene v predajni

06 konferenčný stolík michigan, predáva 

La Galleria, materiál: kov/drevo, rozmer: 

100 x 45 x 75 cm, info o cene v predajni

07 podlahové svietidlo Marks & Spencer 

home, cena: 220 eur

08 dekoračná kanvica Breih, predáva La 

Galleria, materiál: kov, rozmer: pr. 30 x 46 cm, 

info o cene v predajni

09 konferenčný stolík oLoS, predáva La 

Galleria, materiál: kov/drevo, rozmer: pr. 

80cm x 35cm, info o cene v predajni
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10 stolík so zrkadlom a stolička, predáva 

La Galleria, info o cene v predajni

11 stojan na víno AK47 space – tubola, 

predáva Inspire Design, cena v závislosti od 

rozmerov a prevedenia

12 dekoračný svietnik yLema, predáva La 

Galleria, materiál: kov/drevo, rozmer 1:  

20,5 x 35 x 8 cm, rozmer 2: 19 x 21 x 8 cm,  

info o cene v predajni

13 stoličky Bonaldo, predáva Inspire Design, 

cena v závislosti od prevedenia

14 pohovka La Galleria, info o cene  

v predajni

15 lampa NuBA, predáva La Galleria, mate-

riál: plast, rozmer: 15 x 44 x 25cm, info o cene 

v predajni

16 taburetka s úložným priestorom, pre-

dáva La Galleria, materiál: drevo/textil, rozmer: 

36 x 52 x 36 cm, info o cene v predajni

17 záhradný nábytok Marks & Spencer 

home, cena: 659 eur

1013
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Reko
Foto: archív firiem a redakcie
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DIELA AKADEMICKEJ MALIARKy KLáRy ŠMíDOVEJ Sú NATOľ-
KO ŠPECIFICKé, žE SI ICH NEMOžNO POMÝLIť ANI ZAMENIť 
S TVORBOU žIADNEHO INéHO AUTORA. HNEĎ NA PRVÝ PO-
HľAD JE JASNé, žE MALIARKIN RUKOPIS JE JEDINEČNÝ A VSKUT-
KU ORIGINáLNy.

VýLETy 
DO RíŠE OTáZOK A  FANTáZIE

01

Klára Šmídová je súčasná sloven-
ská výtvarníčka, ktorá sa aktívne 
a s veľkou dávkou kreativity venuje 

tvorbe v rôznych výtvarných oblastiach, 
hlavne ilustrácii, grafike, maľbe na drevo, 
príležitostne vitráži v Tiffany technike 
a iným. Na svojom konte má množstvo 
titulov z oblasti knižnej tvorby a ilustrácií 
pre rôzne české i slovenské vydavateľstvá 
a v súčasnosti sa venuje aj pedagogickej 
činnosti na Strednej umeleckej škole La-
dislava Bielika v odbore grafiky v Levi-
ciach.

Tvorba akademickej maliarky je charak-
teristická jemnou farebnosťou a hlavne 
svojským prevedením v závislosti od kom-
binovaných techník. Jej diela sú plné prí-
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behov, odkazov a symbolov, ale i miernej 
irónie či satiry. Kumuluje v nich množstvo 
výpovedí, kladie otázky a vzápätí na ne aj 
odpovedá, pričom necháva dvierka poo-
tvorené aj pre osobitý vklad diváka. Tak sa 
z jej diel stávajú pomyselné kratšie i dlhšie 
výlety do ríše otázok, fantázie a možností 
bez hraníc.

poCTa VeľKému umeLCoVi
V centre jej pozornosti je podoba tvá-
re, ktorá sa skladá z rôznych zvieracích, 
rastlinných, živočíšnych a iných motívov. 
V rámci rozmanitosti kompozície a pros-
tredníctvom kombinovanej techniky kres-
by a maľby sa tieto prvky vzájomne pre-
línajú, spájajú alebo splývajú s ostatnými 
prvkami v pozadí.

Dôležitú úlohu v umení maliarky zohrá-
va symbolizmus jednotlivých prvkov, ale 
i ilúzie či odkazy k iným dielam, ideám, 
náboženstvu atď. Napríklad v cykle s ná-
zvom Pocta Arcimboldovi skladá Klára 
Šmídová hold talianskemu manieristic-
kému maliarovi, ktorý vyskladal portréty 
ľudí z kusov ovocia, zeleniny, stromov či 
kníh. Autorka vo svojom cykle vychádzala 
z tejto inšpirácie a pri cykle siedmich ma-
lieb na dreve nechala prejaviť svoj zmysel 
pre detail, príbehovosť a fantáziu.

hRIEchy ľudSTVa
V cykle Sedem hriechov sa osobitne ve-
nuje každému z hlavných hriechov rím-
skokatolíckej viery, nerestiam a opakujú-

cim prehreškom ľudí. Cyklus tvorí séria 
grafických listov v podobe rímskych čísiel. 
Jednotlivé listy tvorí kombinácia grafickej 
techniky leptu so slepotlačou, pričom jed-
notlivé grafiky sú vytvorené v tvare rím-
skych čísiel od I. do VII.

žiVeLNý KAlEIDOSKOP
Vo svojej tvorbe dáva priestor aj hravejším 
a na prvý pohľad odľahčenejším témam. 
V cykle Kaleidoskop vzdáva úctu šty-
rom živlom (oheň, voda, zem a vzduch), 
ktoré tvoria základné zložky sveta a kto-
ré sú podľa mnohých filozofov rovnako  

02

03

01 Cyklus Pocta Arcimboldovi (č. 2, 4, 5 )

02 Cyklus Sedem hriechov – IV., Pýcha

03 Cyklus Taniere, IV. Maškrty

04 Cyklus Kaleidoskop – II. ,Voda, 

       lept s akvatinou
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bývanie umenie

ROZHOVOR S  KLáROU ŠMíDOVOU

  ako sa u  Vás zrodila vášeň pre  

tvorbu?  

S vášňou pre tvorbu sa človek už asi narodí. Je 

to ťažko vysvetliteľný stimul, ktorý vás ženie 

chytiť do ruky ceruzu, kriedu, štetec alebo 

hocičo iné, aby ste začali tvoriť. Ja som začala 

s kriedou na tabuli, ktorú som dostala ako 

dar pod stromček a mala som vtedy jeden 

rok. Odvtedy ma to neprestalo baviť. Je to 

taký začarovaný kruh, keď jeden obraz len-len 

dokončíte a v hlave vám už lietajú ďalšie.

  Bolo umenie Vaším snom od detstva?

Už od detstva som chcela ilustrovať knihy pre 

deti a tento sen sa mi aj splnil. Po absolvovaní 

štúdií v ateliéri ilustrácie a úžitkovej grafiky na 

VŠUP v Prahe a návrate späť na Slovensko som 

začala pracovať pre vydavateľstvá. Po oslovení 

vydavateľom na základe konkrétnych požiada-

viek redakcie a po prečítaní rukopisu pristúpi 

ilustrátor k samotnej realizácii a pracuje na 

tvorbe výtvarnej výbavy knihy. Väčšina výtvar-

níkov dnes rozdeľuje svoju činnosť pre oblasť 

zákazkovo-zárobkovú a na oblasť vlastnej 

voľnej tvorby a prezentácie.

  Kde hľadáte námety? Čo Vás  

inšpiruje? 

Pri voľnej tvorbe ma inšpirujú tak knihy, hud-

ba, ako aj konkrétne témy zo života. Tvorba 

je stav, keď čím viac človek robí, tým viac vás 

to celého pohltí. V duchu sa vždy usmievam, 

keď mi niekto hovorí: „Máš šikovné ruky“, 

lebo viem, že kreslí moja hlava a ruka je len 

prostriedok pre vznik obrazov, ktoré si robia so 

mnou, čo chcú. Pri začiatku tvorby obraz skôr 

cítim, vychádza postupne a nikdy dopredu ne-

viem, ako bude vo finále vyzerať. Tvorba vám 

dáva veľmi príjemné vnútorné uspokojenie, 

ak sa vám práca darí. Opačne vytvára nepokoj, 

zničenie práce, ale aj niekoľkonásobné prepra-

covanie obrazu. Ja osobne si svoj život neviem 

predstaviť bez tvorivej práce, lebo otvára široký 

vejár nových rozmanitých možností prejavu aj 

realizácie. Som veľmi vďačná za dar z hora, že 

môj koníček je zároveň aj moje povolanie.

  Ako by ste vlastnými slovami  

charakterizovali svoju tvorbu? 

Ak by som ich chcela vizuálne charakterizovať, 

úzko vychádzajú z profilu ilustrácie a kombino-

vaných techník. Nielen ilustrácie, ale aj voľná 

tvorba je veľmi členitá a do detailov prepra-

covaná. Jednotlivé prvky sa často prekrývajú, 

fázujú alebo skladajú do zložitejších tvarov 

a fantazijných kompozícií. Mám rada skryté 

prvky, ktoré divák musí hľadať. Obsahovo majú 

väčšinou dej alebo sú vytvorené k uceleným 

témam v sériách.

  tvoríte aj na konkrétne, dopredu do-

hovorené zákazky?

Hlavný profil mojej práce tvoria ilustrácie 

detských kníh a značný rozsah práce som 

venovala aj ilustráciám pre učebnice čítan-

kového typu. Celkovo som vytvorila niekoľko 

desiatok titulov. Okrem tejto činnosti pracujem 

aj na objednávky vo voľnej tvorbe maľby a 

realizujem sa aj cez predaj v malých galériách. 

Z času na čas mám možnosť na objednávku aj 

pre realizáciu prác so sklom vitrážového typu 

s technikou Tiffany. V poslednej dobe sa však 

venujem najviac tvorbe cyklov voľných grafic-

kých listov s hĺbkotlačovými a kombinovanými 

technikami.

  mnohí umelci majú nejaké svoje 

obľúbené dielo, ku ktorému majú blízky 

citový vzťah. máte aj vy v  repertoári 

nejaké takého dielo?

Každý výtvarník má svoje obľúbené práce, ku 

ktorým si vytvorí nejaký osobitý citový vzťah 

a potom sa s nimi nerád lúči a ja v tomto nie 

som výnimka. K srdcu mi viac prirástla séria 

siedmich skorších mojich malieb na dreve pod 

názvom Pocta Arcimboldovi a ilustrácie ku kni-

he O. Wilde: Šťastný princ. Najväčším umelcom 

je človek, keď má 16 – čím je starší, tým má 

väčší rešpekt k divákovi. Posúdiť, ktorá moja 

práca je najlepšia, si však netrúfnem, a nemys-

lím si, že je to moja úloha. 

O AUTORKE

Klára Šmídová absolvovala štúdium na VŠUP 

v Prahe v Ateliéri ilustrácie a úžitkovej grafiky 

u akademického maliara prof. doc. Jiřího 

Mikulu. V roku 1988 získala uznanie Minis-

terstva kultúry ČSSR za najkrajšiu knihu – O. 

Wilde: Šťastný princ. Na svojom konte má 60 

ilustrovaných titulov. Svoje diela prezentovala 

na výstavách na Slovensku aj v zahraničí.

 Noli

04

obsiahnuté aj v človeku a ovplyvňujú jeho 
správanie.

Kaleidoskop ako hračka valcového tvaru 
pomocou svetla a farebných skiel a zrka-
diel vytvára neopakovateľné obrazce, ktoré 
fascinujú deti a mnohokrát aj ich rodičov. 
A práve tento moment bol inšpirujúcim 
prvkom pre maliarku a pre tvorbu grafiky 
v tvare skladačky z geometricky členených 
a mozaikovo spájaných obrazcov do celku.

Výnimočnosť akademickej maliarky Kláry 
Šmídovej spočíva v jej unikátnom chápaní 
umenia, v ktorom sa odráža človek v sú-
lade s prírodou a, samozrejme, v neopa-
kovateľnom rukopise, prostredníctvom 
ktorého jej vnútorný svet jedinečne kreuje.

Noli

Foto: archív Kláry Šmídovej

Web: klarasmidova.estranky.sk
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paleta aktuality

Vždy ČeRSTVé 

Príprava zásob a nakupovanie na viac dní do-
predu či do mrazničky sa stala neodmysliteľnou 
súčasťou hektického života, kedy aj nakupova-
nie riešime nárazovo. Kumulácia gastro zásob 
však predpokladá mať doma šikovnú pomoc-
níčku na chladenie a mrazenie, ktorá všetko, čo 
milujete na jazyku aj do žalúdka, uchráni pre 
zubom času a uchová čerstvé aj do ďalších dní. 
Takou je jednodverová kombinovaná chladnič-
ka s mrazničkou Orava RgO-260 aW  
s objemom 227 litrov, z čoho 187 litrov je 
vyhradených pre chladničku a zvyšných 40 litrov 
pripadá na mrazenie. Disponuje sklenenými 
poličkami, výškovo nastaviteľnými nožičkami, 
plastovým nadstavcom na uskladnenie zeleni-
ny, dvomi priehradkami v mrazničke, držiakom 
na fľaše či na vajíčka vo dverách chladničky a 
indikátorom otvorených dverí. Dvere sa dajú 
nastaviť na otváranie doľava či doprava podľa 
toho, ako to viac vyhovuje priestorovému 
riešeniu vašej kuchyne. Praktickou je funkcia 
automatického rozmrazovania v chladiacom 
priestore počas prevádzky. Ročnou spotrebou 
energie 216 kWh spadá do energetickej triedy 
A+. Hoci pracuje na „plné obrátky“, veľa hluku 
nenarobí – len 41 dB. 
Môže byť vaša za 209 € v e-shope.

www.orava.eu 

ľahKá pRípRaVa šaLáToV S FiSKaRS 

Radi si pripravujete zdravé jedlá? Potom je pre vás ako stvorená kolekcia goSalad od Fis-
kars. šalátová misa, pomocou ktorej zbavíte zeleninu prebytočnej vody z oplachovania, 
strúhadlá s rôznymi stupňami jemnosti a kvalitný lis na cesnak sú základom pre prípravu 
šalátov. Súčasťou sortimentu sú tiež škrabky, vrátane tých špeciálne určených pre ľavákov. 
Krájanie vám uľahčí sada nožov s oceľovými čepeľami. 
Pri príprave dresingu určite využijete nádobku s pevným uzáverom, v ktorej rovnomerne 
premiešate korenie s ďalšími ingredienciami. A keďže je z číreho skla, bude vyzerať dobre i na 
slávnostne prestretom stole. Pre 
servírovanie použite špeciálne 
šalátové lyžice Fiskars, z kto-
rých je možné vytvoriť kliešte pre 
ľahké naberanie šalátu. 

Kolekcia pomocníkov v kuchyni od 
Fiskars je špeciálne ergonomicky 
tvarovaná, pracovať sa vám bude 
pohodlnejšie a ľahšie. Jednotli-
vé časti sa dajú ľahko skladovať 
v šalátovej mise: ušetríte miesto 
v kuchyni a zároveň budete mať 
po ruke všetko potrebné. 

ww.fiskars.sk

šiK ZVuK BeZ KáBLoV 

Machrom na hlasné počúvanie milovaných songov v tej najlepšej zvukovej 
kvalite a v elegantnom prevedení je bluetooth reproduktorový systém 
Orava RP-400. Nepotrebuje žiadne káble na prepájanie, stačí ho 
vďaka bezdrôtovej technológii spárovať s kompatibilným telefó-
nom, tabletom či počítačom a pustiť si osobnú hitparádu poriadne 
nahlas. Boduje v basoch, podporuje prehrávanie WMA a MP3 sú-
borov a poskytuje čistý a dynamický stereo zvuk. Navyše disponuje 
univerzálnym dokovacím portom, ktorý je kompatibilný aj s iPhone 
či iPod. Výborne poslúži aj ako rádio. Orava ho v e-shope predáva za 

60 €. 

www.orava.eu 
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gRIlMAJStER ORAVA Eg-200

Vaším esom v rukáve pri príprave grilovaných špecialít bude elektrický stolový kontaktný gril Orava Eg-200. Komfortne na ňom pripravíte dobroty  
z rôznych druhov mäsa, rýb, zeleniny či napríklad sendviče alebo zapečené bagety. Kovové rebrované grilovacie platne sú vybavené nepriľnavou vrstvou, 
aby sa vám na grile nič nepripieklo. Dve ľahko vyberateľné misky zachytávajú pri grilovaní prebytočný tuk. Vpredu umiestnená svetelná kontrolka prevá-
dzky informuje o teplote, ktorú si variabilne nastavíte podľa toho, čo bude servírovať – nižšia teplota je vhodná na prípravu 
sendvičov, vyššia teplota je ideálna na prípravu šťavnatých steakov. Grilovať môžete na otvorenom grile alebo 
ho jedným pohybom premeníte na touster, ak máte chuť na do zlatista prepečenú za-
pečenú bagetu. 

Vďaka tepelne izolovanej rukoväti grilu vždy bezpečne  
„nakuknete“ na prípravu pochúťky, aby ste ju 
„namlsaným“ hosťom vytiahli na tanier 
v tom správnom okamihu. Aj čistenie 
grilu je hračka – stačí ho pretrieť papie-
rovou servítkou a handričkou. Gril Orava 
Eg-200 môžete použiť aj na grilovanie v 
interiéri. Predáva Orava za 39,90 €. 

www.orava.eu 

29

hudBa V SedaČKe! 

Túžite po dokonalom relaxe v spojení pohod-
lia a dobrej hudby podľa vašich predstáv? 
Luxusná univerzálna rohová sedacia súprava 
LuXLaRedo od spoločnosti Nábytok – 
Tempo Kondela disponuje modernými elekt-
ronickými doplnkami. Pripravte si svoj obľúbe-
ný playlist, pretože v  tomto multifunkčnom 
gauči je zabudovaný MP3 prehrávač, funkcia 
USB nabíjania, reproduktory, dotykové ovlá-
danie, bluetooth a ako bonus Led osvetlenie 
(s funkciou zmeny farby). Spolu so sedacou 
súpravou v bielej ekokoži kombinovanej so 
sivou látkou sú dodávané aj dekoračné dva 
stredne veľké a štyri malé vankúšiky. Rozmery 
(Š x H x V): 312 x 170 x 73/89 cm za cenu  
1 070 €.

 www.tempo-kondela.sk. 

JediNeČNý diZaJN a oSTRý oBRaZ

Smart televízor gogEN radu 384 vás dostane svojím dizajnom a čistým, ostrým a 
plynulým obrazom. Disponuje funkciou Record Ready, ktorá ponúka možnosť zázna-
mu vysielania na externý hDD alebo flash disk. Prostredníctvom funckie Timeshift si 
zas môžete pozrieť aktuálny program s oneskorením. Televízor navyše disponuje i otvo-  
reným internetovým prehliadačom a radom aplikácií (youTube, Facebook, Twitter, 
RedBull). Obsahuje tzv. Opera tV Store – katalóg, ktorý prehľadne zobrazuje všetky 

existujúce aplikácie a do-
voľuje sťahovanie nových. 
Najväčšou vychytávkou je 
možnosť zrkadlenia displeja 
smartfónu a tabletu na tele-
víznu obrazovku pomocou 
funkcie Miracast. Aby toho 
nebolo málo, vďaka aplikácii 
Smart Center nebudete už viac potrebovať ani diaľkový ovládač. televízor gogEN môžete 
ovládať hlasom, tabletom či smartfónom alebo si „skopírovať“ obrazovku televízora na ich 
displeje a preniesť si tak napríklad film do inej miestnosti. Kúpou televízora gogEN získate 
nadštandardnú 40-mesačnú záruku.  

www.gogen.sk a www.hej.sk
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bývanie podlahy

ČaRo LiaTyCh podLáh 
S INDUSTRIáLNyM DIZAJNOM

PODLAHA PATRí K INVESTíCIáM NA VEľMI DLHÝ ČAS. VIE- 
ME, žE VOľBA JEJ TyPU A MATERIáLU ZáVISí NA PLNENí 
POžIADAVIEK NA ňU KLADENÝCH A TEDA JEJ ŠPECIFICKÝCH 
VLASTNOSTIACH. SPRáVNA VOľBA REDUKUJE NáKLADy NA 
úDRžBU A OPRAVU V BUDúCNOSTI. LIATE PODLAHy NA CHE-
MICKEJ BáZE DNES PREDSTAVUJú NETRADIČNé RIEŠENIA SO 
ZAUJíMAVÝM A ORIGINáLNyM VZHľADOM. 

Ide o alternatívne dizajnové podlahy 
z novodobých materiálov. Tieto liate 
podlahy nenachádzame už iba vo vý-

robných či obchodných priestoroch, ale 
stali sa dnes už  trendom aj v obytnom 
prostredí. Vďaka svojim vynikajúcim 
vlastnostiam, nádhernému povrchu, jed-
noduchej aplikácii a údržbe sa stali aj pre-
stížnou záležitosťou. 

uPlAtNENIE V MINulOStI 
A DNES

Epoxidové a polyuretánové podlahy, nazý-
vané aj živicové, polymérne či syntetické 
podlahy, boli pôvodne vyvinuté pre apli-
kácie v priemysle a využívali sa najmä vo 
výrobných objektoch. Neskôr sa  rozšírilo 
ich používanie v obchodných a adminis-

01

02
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tratívnych priestoroch, zdravotníckych 
zariadeniach, školách, reštauráciách a pod. 
V bytoch sa tieto podlahy objavovali len 
zriedka. Súčasný štýl – minimalizmus so 
svojou strohosťou poskytuje priestor prá-
ve pre tieto materiály a ich dizajnové po-
vrchy. Nachádzajú svoje uplatnenie nielen 
pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukci-
ách či sanáciách podláh. 

V poslednom období je vidieť veľký  nárast 
produktov so širokou škálou využitia. Pre 
svoju kvalitu a rýchlosť realizácie sa použí-
vajú liate podlahy temer všade. Trendové 
bezškárové systémy sa uplatňujú v exte-
riéri aj v interiéri, jednak stále v priemysle, 
či občianskych stavbách, aj ako napríklad 
reklamné podlahy, ale aj v bytových a ne-
bytových priestoroch ako povrchy aj na 
balkónoch, schodiskách, v garážach apod.

lIAtE PODlAhy

Liatych podláh existuje viacero druhov. 
Delíme ich podľa použitého materiálu na 
cementové, epoxidové a polyuretánové. 
Rôzne typy liatych podláh sa líšia vlastnos-
ťami, spôsobom aplikácie a vhodnosťou 
použitia. Vo všeobecnosti hrúbka synte-
tickej podlahy je závislá na požadovanom 
zaťažení, trvanlivosti, môže byť od náte-
ru 0,15 mm až po plastbetón do 15 mm. 
Predmetné liate podlahy sú prevažne na 
báze epoxidových živíc alebo polyuretáno-
vých zmesí. Sú tvorené väčšinou z dvoch 
komponentov: epoxidovej živice alebo 

polyuretánovej hmoty a tvrdidiel, plnív, 
pigmentov a modifikačných prísad. Pred-
nosťou liatych podláh a stierok na báze 
syntetických živíc je, že dokážu vytvoriť 
temer dokonale rovnú plochu bez dilatač-
ných škár. Povrchové úpravy sa delia podľa 
druhu namáhania. Povrch môže byť lesklý, 
matný, polomatný, hladký či protišmyko-
vý, dekoratívny atď. 

Rozdiel medzi epoxidovou a polyuretáno-
vou  liatou podlahou spočíva v chemickom 
zložení a tým aj vo fyzikálnych vlastnos-
tiach, ich vzhľad a aplikácia sú totožné. Lí-
šia sa aj cenou podľa druhu aplikácie. Cena 
závisí od veľkosti priestoru – čím väčšia 
podlahová plocha, tým menej za m². Di-
zajnové stierky môžu byť aj finančne ná-
ročnejšie.

VlAStNOStI A VÝhODy lIAtych 
PODláh:

 vysoká mechanická a chemická 
 odolnosť, 

 neprekáža im vlhkosť, sú nenasiakavé,
 rýchla a jednoduchá aplikácia aj pri  

 zložitom pôdoryse, 
 nízka spotreba na m², malá hrúbka,
 žiadne špáry, ľahká údržba,
 dlhá životnosť,
 vhodné na podlahové kúrenie,
 zdravotne neškodné, 
 netvoria sa na nich plesne a nedržia  

 baktérie, 
 moderný dizajn, estetika,

 široká škála farieb a ich kombinácia,
 možnosť vytvárať obrazce, reklamy, 

 nápisy, dekorácie. 

epoXidoVá LiaTa podLaha

Tieto liate podlahy sú doposiaľ asi najzná-
mejšie. Základ liatej epoxidovej  podlahy 
tvorí hmota na báze epoxidových živíc. Bý-
vajú to nízkomolekulárne epoxidové živice 
zmiešané s látkou na tvrdnutie a násled-
ne vytvrdené polyadičnou reakciou. Ide 
o kvalitné syntetické epoxidy s vysokými 
úžitkovými vlastnosťami. Zmes tvorí ale-
bo čistá živica, alebo je doplnená suchým 
kremičitým pieskom. Drobné  kremiči-
té častice primiešané do živice vytvoria 
protišmykovú úpravu povrchu. Pridaním 
antistatického vlákna vznikne podlaha 
s antistatickými vlastnosťami. Podlahy na 
báze epoxidových živíc tvoria dokonalú 
rovinu. Možno ju vytvoriť ako lesklú ale-
bo s náterom ako polomatnú. Epoxidová 
podlaha je viac známa ako lesklá. Pre zís-
kanie dekoratívneho vzhľadu je možné 
hmotu prefarbovať a upraviť pridaním 
napríklad farebných akrylových úlomkov, 
kamienkov, piesku, trblietavých  čiasto-
čiek alebo fototapety. Výsledná rovina-
tosť závisí od rovinatosti podkladu. Keď- 
že majú malú hrúbku, podklad musí byť 
pevný, rovný a hladký. Epoxidové podla-
hy sa nanášajú najčastejšie na betónový 
podklad. Vhodným podkladom je aj ce-
mentový poter, anhydridový poter, dlažba 
či nivelačná hmota. Epoxidová podlaha 

03

01 Vďaka svojim vlastnostiam a krásnemu 

povrchu sa stali liate podlahy dnes luxusnou 

záležitosťou aj v obytnom prostredí.

02 Veľmi vhodným riešením je, ak odtiene 

podlahy a stien sú vo farebnej harmónii.

03 Veľkou prednosťou liatych podláh je, že do-

kážu vytvoriť dokonale rovnú plochu bez škár.
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sa aplikuje ako stierka v hrúbkach do  
3 – 4 mm. Rozličné vlastnosti získajú tieto 
podlahy podľa druhu použitej živice. Epo-
xidové podlahy majú širokú škálu uplatne-
nia. Sú optimálne pre povrchovú úpravu 
interiérov v priemyselných priestoroch, 
občianskych stavbách, ale aj v bytovej vý-
stavbe – všade tam, kde má podlaha odo-
lávať strednému zaťaženiu. Sú vhodné aj 
pre prostredie s veľkým pohybom ľudí. 
Pre svoju dekoratívnosť sú vhodné aj do 
luxusných reprezentačných priestorov. 
Je možné ich využiť aj na reklamy v hori-
zontálnej polohe alebo iné úpravy. Takáto 
podlaha je vhodná aj do bežných obytných 
priestorov, čoraz častejšie sa používa v ku-
chyniach, kúpeľniach, obývacích izbách, 
chodbách, garážach, dielňach a pod. 

špeCiFiCKé VLaSTNoSTi 
epoXidoVýCh podLáh:

 znesú väčšie zaťaženie, 
 majú lepšiu mechanickú odolnosť ako  

 polyuretánové,
 majú výbornú odolnosť voči oteru,  

 úderu a nárazu,

 sú tvrdšie, ale krehkejšie ako 
 polyuretánové,

 majú dlhú životnosť, zhodujúcu sa so  
 životnosťou objektu

POlyuREtáNOVá lIAtA PODlA-
hA

Ďalším typom sú polyuretánové podlahy 
na báze polyuretánových zmesí. Patria 
k najexkluzívnejším podlahám s vyššími 
finančnými nákladmi. Ide o škálu viace-
rých systémov, líšiacimi sa podľa fyzikál-
nych, chemických a estetických vlastností. 
Polyuretánové živice sa využívajú v sta-
vebníctve už viac ako 60 rokov. Polyure-
tánové podlahy  sa aplikujú vo forme ná-
terov a liatych podláh, stierok. Nátery  sa 
vyznačujú odolnosťou voči UV žiareniu, 
liate podlahy pružnosťou a mäkkosťou, 
stierky sú určené pre exteriér ako terasy, 
balkón, bazén. Bežné stierky majú hrúb-
ku  2 – 4,5 mm, špeciálne  6 – 12 mm. 
K špecifickým patria športové povrchy 
s gumenými granulami alebo napríklad 
tepelne vysoko odolné stierky. Zmes pre 
polyuretánovú liatu podlahu na báze poly-
uretánových živíc je dvojzložková, skladá 
sa z tekutej zložky a plniva. Základom je 
polyétherová alebo polyesterová živica a 
látky na tvrdnutie. Tak ako hmoty na báze 
epoxidov, vytvrdzujú sa polyadíciou s mi-
nimálnym objemovým zmrštením. Vznik-
ne elastická samonivelizačná podlaha pre-
krývajúca nerovnosti. Hrúbka a vlastnosti 
závisia od funkcie podlahy a vystavenej 
záťaži. Polyuretánové podlahy sa zvyčajne 
vyhotovujú v hrúbkach do 3 – 4 mm.  Lia-
te polyuretánové stierkové podlahy môžu 
byť vyhotovené buď ako hladké, alebo 
ako protišmykové s kremičitým pieskom. 
Podlahovina môže mať lesklý, matný ale-
bo polomatný povrch. Polyuretánové liate 
podlahy sú k dispozícii aj ako antistatické, 
určené pre priestory s citlivými elektro-
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05

04 Do podláh je možné zakomponovať rôzne 

obrazce, vzory, línie a pod.

05 Príklad dekoračnej epoxidovej podlahy 

vyrobenej ručným spôsobom.

06 Liata podlaha poskytuje možnosť vytvoriť 

originálne až dizajnové dielo plné efektov.

07 Trendové bezškárové systémy sa uplatňujú 

v interiéri aj ako reklamné podlahy.

08 Liate podlahy poskytujú možnosti netradič-

ných riešení, ako vo farebnosti, tak vo vzoroch.

bývanie podlahy
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nickými zariadeniami. Jednou z veľkých 
výhod je, že polyuretánové systémy mož-
no aplikovať ako na nové, upravené, tak aj 
na existujúce podklady. Vhodným podkla-
dom je vyhladený betón, cementový poter, 
anhydridový poter, nivelačná hmota, liaty 
asfalt. Možno ich nanášať aj na silne zne-
čistené plochy, napríklad od oleja, zvetra-
né  betónové plochy, staré nátery, dlažbu 
či parkety. Široké uplatnenie nachádzajú 
preto pri rekonštrukciách a sanáciách 
starých podláh, nevhodných dilatáciách 
a pod. Tieto podlahy ponúkajú možnosti 
regulovania ich vlastností. Polyuretánové 
podlahy kvôli svojim fyzikálnym vlastnos-
tiam sú určené pre použitie v interiéri aj 
exteriéri, napríklad balkóny či terasy, kde 
plnia aj funkciu hydroizolácie. Sú veľmi 
vhodné pre využitie v občianskej výstavbe, 
priemyselných  objektoch, administratív-
nych budovách a pod. Svoje uplatnenie na-
chádzajú v poslednom čase aj v obytnom 
prostredí, v rodinných domoch a bytoch. 
Hodia sa najmä do kúpeľní, keďže táto 
podlaha je mäkšia ako epoxidová.

špeCiFiCKé VLaSTNoSTi 
POlyuREtáNOVÝch PODláh:

 sú vhodné aj do exteriéru, UV stabilné,  
 zmeny teplôt neprekážajú,

 preklenú trhliny podkladu, majú 
 vysokú rozťažnosť,

 možno ich aplikovať aj na pôvodné  
 podklady, aj poškodené, 

 sú dlhodobo elastické, odolné voči  
 nárazom,  

 sú mäkšie a pružnejšie ako epoxidové,  
 odolnejšie voči oteru,

 pohlcujú hluk, tlmia hluk z krokov, 
 tepelné a izolačné vlastnosti 

 porovnateľné s drevom,
 veľmi vysoká chemická odolnosť 

 (až do 92 %), 
 sú menej šmykľavé ako epoxidové, 

 vhodné pre podlahové kúrenie,
 typ tepelne odolnej  podlahy – až do  

 120 °C.

DIZAJNOVé EFEKty lIAtych 
PODláh 

Takáto liata podlaha, či už epoxidová, 
alebo, dnes na tieto dekoratívne účely 
viac používaná, polyuretánová, poskytuje 
možnosť vytvoriť originálne až dizajno-
vé dielo. Každá z týchto podláh môže byť 
unikátom, harmonizujúcim s konkrétnym 
interiérom či exteriérom. Je možné vy-
tvoriť neopakovateľné povrchy v podobe 
kreatívnych návrhov. Už svojou jednolia-
tosťou bez spojov tvorí takáto podlaha 
predpoklad čistého dizajnu. Moderné liate 
podlahy poskytujú temer neobmedzené 
možnosti na základe ľubovoľného tóno-
vania pigmentmi či vkladaním rôznych 
materiálov alebo motívov. Keďže sa dajú 
farebne tónovať, je možné vytvoriť atrak-
tívne obrazce spájaním rôznych farebných 
plôch, dosiahnu sa tak viacfarebné plochy. 
Možno do nich vkladať aj farebné  kremi-
čité piesky, kamienky a pod. so zámerom 
kreatívneho umeleckého použitia. Do fa-
rebných plôch podláh je možné zakompo-
novať rôzne obrazce, línie, vzory, obrázky, 
nápisy a pod. Spolu s farebným riešením 
možno aj aplikovať vlastný dekoračný mo-
tív. Stáva sa štandardom, že k podlahe sú 
zladené aj steny tej istej farby a štruktúry. 
Aj schodište môže byť realizované v štýle 
liatej podlahy.

APlIKácIA lIAtych 
PODlAhOVíN
 
Liate podlahoviny sa realizujú vylievaním 
v hrúbkach podľa charakteru materiálu 
a stupňa namáhania. Spoločnou pred-
nosťou všetkých liatych podláh je jedno-
duchá a rýchla aplikácia so schopnosťou 

samonivelácie, čím sa dosiahne dokona-
le vodorovný povrch. Podklad rozhodne 
o výsledku, preto súčasťou prípravy pod-
kladu je penetrácia. Pre epoxidové podla-
hy sa zvyčajne penetrácia robí epoxidovou 
živicou, pre polyuretánové podlahy zák-
ladným polyuretánovým náterom, nízko 
vizkóznou živicou. Nasleduje aplikácia 
stierky, prípadne uzatváracieho náteru.  

ZáVER

Záujem o liate podlahy, ktoré kraľovali 
zatiaľ iba v priemyselnej či občianskej vý-
stavbe, narastá aj v bytovej výstavbe a ro-
dinných domoch. Podlahy zo syntetických 
živíc zaznamenávajú veľký vzostup. Je to 
logické vďaka rýchlej aplikácii, vlastnos-
tiam a kreatívnym riešeniam. Moderné 
liate podlahy sa stávajú neodmysliteľnou 
súčasťou súdobej architektúry.  Obdivuje-
me ich často ako originálne dizajnové die-
la, ktoré takáto podlaha ponúka. Možnosti 
liatych podláh nie sú určite vyčerpané 
a majú pred sebou veľkú budúcnosť.  Fi-
nančné náklady sú síce možno vyššie, ale 
podlaha sa odmení nevšednou krásou a 
veľmi dlhou trvanlivosťou.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Fakulta architektúry STU,  Bratislava

Foto: archív firiem a redakcie
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Chcete vedieť, ako ošetrovať rôzne 
druhy podláh tak, aby sa nezničili 
a vydržali čo najdlhšie? Prinášame 

vám prehľad a jednoduché riešenia bež-
ných problémov s čistením podláh  
v domácnosti.

PROBLéM: maSTNoTa Na dLažBe 
a poTReBa hyGieNiCKého ČiSTeNia
V kuchyni sa obvykle vyskytujú špecifické nečis-

toty – je potrebné odstrániť mastnotu, hygie-

nicky vyčistiť, a pritom nezaťažovať prostredie, 

kde sa konzumujú potraviny nebezpečnými 

chemikáliami. Parným čističom odstránite 

mastnotu a podlaha bude hygienicky vyčiste-

ná. Navyše pomocou špeciálnej trysky vyčistíte 

aj škáry medzi dlažbou. Tento čistič však neod-

porúčame na drevené podlahy.

RiešeNie: parný čistič SC 4

DRuh PODlAhy: dlažba, laminát, neodpor-

účame na drevo

PROBLéM: ZVIERAcIE 
chlPy AlEBO 
dRoBNá NeČiSToTa
Nechce sa vám zakaždým 

vyťahovať vysávač, no met-

lička s lopatkou je neúčin-

ná? Ideálnou na omrvinky 

v kuchyni, chlpy po vašich miláčikoch a vlasy 

v kúpeľni je šikovná pomocníčka akumetla 

K55. Vďaka akumulátoru je vždy pripravená 

na prácu.

RiešeNie: akumetla

DRuh PODlAhy: všetky druhy podláh

PROBLéM: MDlá A ZáJDENá 
PODlAhA
Vaša podlaha už stratila svoj lesk a profesio-

nálne leštiace stroje sú také drahé a obrovské. 

Leštič podláh od Kärcheru dodá vašim podla-

hám nový lesk za krátky čas.

RiešeNie: leštič podláh s odsávaním FP 303

DRuh PODlAhy: parkety, laminát, korok, 

kameň, PVC, linoleum
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PROBLéM: BežNé ZNeČiSTeNie 
podLáh, KoBeRCoV a ČaLúNeNia
Najčastejším problémom domácnosti je bežná 

nečistota a najčastejším riešením je vysáva-

nie. Vysávač by mal byť nielen výkonný, ale aj 

šetrný ku všetkým typom podláh. Vysávač VC 

6 Premium vám navyše vďaka ochrannému 

gumovému prstencu nepoškodí ani nábytok, 

keď doň neopatrne narazíte.

RiešeNie: vysávač VC 6 Premium

DRuh PODlAhy: všetky druhy podláh, vráta-

ne kobercov a čalúnenia

PROBLéM: VeľKé 
ZNeČiSTeNie 
V GaRáži
Nečistota v garáži, dielni 

a pivnici je celkom iná ako 

v domácnosti. Ak budete 

na ňu používať klasický 

vysávač, môžete sa s ním čoskoro rozlúčiť. Na 

mokrú aj suchú nečistotu je vhodný viacúčelo-

vý vysávač MV 5 Premium.

RiešeNie: viacúčelový vysávač MV 5 Premium

DRuh PODlAhy: liaty betón, technická 

podlaha, exteriér

PODlAhA V INTERIéRI

VäČŠINA DOMOV ČI ByTOV 
NEMá V CELOM PRIESTO-
RE IDENTICKú PODLAHU. 
V OBÝVAČKE MáME NAJ-
ČASTEJŠIE LAMINáT ALEBO 
DREVO, V KúPEľNI A KU-
CHyNI ľAHKO UMÝVATEľ-
Nú DLAžBU A V DETSKEJ 
IZBE ČASTO STAVíME NA 
KOBEREC. AJ DRUH ZNEČIS-
TENIA TÝCHTO PRIESTOROV 
SA LíŠI. 

Náš Tip: parný vysávač 

SV 7 3v1

Čakáte na to, kedy niek-

to vynájde vysávanie, 

umývanie a sušenie pod-

lahy v jednom kroku? 

Tak už nemusíte. Parný 

vysávač SV 7 spája všetky tieto tri kroky do 

jedného. Je ideálny pre veľké plochy z dlaž-

díc, prírodného kameňa alebo PVC. Navyše 

podlaha zostáva hneď suchá a hygienicky 

vyčistená vďaka pare. Tento úžasný vynález 

je aj ekologický, pretože čistí bez pridania 

čistiacich prostriedkov. 

Viac informácií o uvedených produktoch 
Kärcher získate na www.karcher.sk.

Reko z materiálov značky Kärcher

Foto: Kärcher



PRÍRODNÉ CELODREVENÉ PODLAHY
www.podlahypredaj.sk

Dub DUNAJSKÝ 1 lamela 27,40 EUR/m2

rozmer 1080x148 mm, hrúbka 14mm,
povrchová úprava UV olej, click, V - drážka
Doprava celé Slovensko ZDARMA.

BREZA Family 3 lamela  17,90 EUR/m2

rozmer 2200x207 mm, hrúbka 14mm,
povrchová úprava 7x UV lak , click
Doprava celé Slovensko ZDARMA

Dub PRÍRODNÝ 3 lamela 19,90 EUR/m2

rozmer 2190x182 mm, hrúbka 13,3mm,
povrchová úprava 7x UV lak , click
Doprava celé Slovensko ZDARMA.

JASEŇ Family 3 lamela 17,40 EUR/m2

rozmer 1100x207 mm, hrúbka 10mm,
povrchová úprava 7x UV lak , click
Doprava celé Slovensko ZDARMA.

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

www.spacewer.sk alebo www.podlahypredaj.sk

ZABEZPEČUJEME
dodávku tovaru 

v rámci Slovenska
DO 24 HODÍN

toVar Uhrádzate až po jeho preVzatí
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V POSLEDNÝCH ROKOCH SA 
METEOROLOGICKé STANICE STALI 
OBľúBENÝM POMOCNíKOM SLOVENSKÝCH 
DOMáCNOSTí. OKREM TOHO, žE PLNIA RAD 
UžITOČNÝCH FUNKCIí, SVOJíM DIZAJNOM 
AJ VKUSNE DOTVáRAJú INTERIéRy. 

DOMáCE RoSNiČKy

Značka Hyundai sa môže popýšiť vskutku širokým sorti-
mentom meteostaníc. Ako sa v tejto ponuke orientovať? 
Vo všeobecnosti by sme mohli meteostanice rozdeliť do 

dvoch kategórií – dizajnové a profesionálne. Pred kúpou je na 
mieste úvaha, akú funkciu bude vaša nová meteostanica plniť. 
Prinášame vám zopár ukážok dizajnových a profesionálnych 
meteostaníc.

DIZAJNOVé MEtEOStANIcE

Milovníci moderných dizajnov a fareb-
ných odleskov ocenia meteostanicu 
hyundai WSC 2180 v niekoľkých 
farebných variáciách – perleťovej, 
bielej, modrej a čiernej. Môžete si tak 
vybrať takú, ktorú najvhodnejšie zladíte 
s ďalšími interiérovými doplnkami. Okrem 
svojej estetickej funkcie splní táto meteo-
stanica i vaše meteorologické požiadavky. 
Jej veľký LCD displej zobrazuje predpoveď 
počasia, vonkajšiu a vnútornú teplotu 
a vnútornú vlhkosť vzduchu. Informuje 
o vývojových fázach Mesiaca a disponuje 
funkciou Comfort index pre zobrazenie 
optimálneho prostredia. Spáči si obľúbia 
zabudovaný budík s možnosťou opako-
vaného budenia. Nechýba ani kalendár. 
Obrovskou výhodou meteostanice sú jej 
možnosti umiestnenia – môžete ju polo-
žiť na stôl alebo zavesiť na stenu. 

K dispozícii je od 37 € (hej.sk).

elegantná meteostanica hyundai WS 2005 v striebornom prevedení je ako stvorená pre 
tých, ktorí obľubujú čisté línie. K dispozícii je v dvoch farebných variantoch – strieborno-bielom 
a strieborno-sivom. Okrem svojho vzhľadu poteší aj funkčnosťou. Hyundai WS 2005 vás bude 
informovať nielen o vývoji počasia, ale tiež o vnútornej a vonkajšej teplote a vlhkosti vzduchu. 
Navyše zmeria a uloží hodnoty barometrického tlaku a zobrazí tlakovú tendenciu. Znázorní aj 
jednotlivé fázy Mesiaca, a dokonca i čas východu a západu Slnka. Okrem predpovede počasia ju 
môžete používať aj ako hodiny, pretože zobrazuje aktuálny čas a dátum, či ako budík s možnos-
ťou opakovaného budenia. Čo sa týka jej umiestnenia, môžete ju pripevniť na stenu alebo voľne 
položiť napríklad na poličku. Túto meteostanicu zoženiete od 37 € (hej.sk). 
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Tých, čo sa ustavične niekam ponáhľajú a nemajú čas „študovať“ displej meteostanice, 
poteší model hyundai WS 1806 v pánskom štýle s funkciou Weather Boy. Po-
mocou ikonky chlapca oblečeného v závislosti od vonkajšej teploty a aktuálnej pred-
povede počasia poradí, čo na seba. Meteostanica ďalej ponúka informácie o vývoji 
počasia, vnútornej a vonkajšej teplote a vlhkosti vzduchu. Meria hodnoty barometric-
kého tlaku, zobrazuje tlakovú tendenciu a fázy Mesiaca. Poslúži aj ako hodiny a budík 
s možnosťou opakovaného budenia. Aj tento model nájdete už od 37 € (hej.sk). 

Už na pohľad atraktívna a vlastnosťami nabitá je meteosta-
nica hyundai WS 2077 R WiNd, ktorá disponuje vetro-
merom a zrážkomerom na meranie rýchlosti a smeru vetra 
a množstva dažďových zrážok. Model ponúka okrem štan-
dardných údajov, akými sú dátum, čas, vnútorná a vonkajšia 
teplota, vlhkosť, aj množstvo unikátnych funkcií. Predpoveď 
počasia vám zobrazí pomocou farebnej animácie. Uchováva 
históriu počasia a históriu dažďových zrážok v grafe, a to 
za posledné dni, týždne a mesiace. Nechýba ani zobrazenie 
barometrického tlaku, jeho histórie a vývoja. Meteostanica 
teda poteší najmä tých, ktorých zaujíma dlhodobé správanie 
sa počasia. Zoženiete ju už od 70 € (hej.sk).

Meteostanice Hyundai dostanete 
v elektropredajniach DOMOSS, NAy 
a na e-shope Hej.sk. Na všetky modely sa 
vzťahuje záruka po dobu 40 mesiacov. 

Viac informácií nájdete na stránke 
www.hyundai-electronics.sk.

Reko z materiálov Hyundai Electronics

Foto: Hyundai Electronics

profesionálna meteostanica hyundai 
WSp 2080 R WiNd je určená nároč-
ným záujemcom. Vo svojej výbave má 
napríklad zrážkomer, snímač na meranie 
smeru a rýchlosti vetra a kombinovaný 
senzor na meranie vonkajšej teploty a 
vlhkosti. Všetky namerané dáta zachy-
tené vonkajším senzorom, ktorý má 
v otvorenom priestore dosah až 100 
metrov, sú bezdrôtovo prenášané do 
hlavnej jednotky s pamäťou na  
4 080 dátových súborov. Všetky 
tieto dáta si potom môžete cez USB 
port stiahnuť od svojho PC pomo-
cou priloženého programu Easy-
Weather a sledovať históriu vašich 
meraní napríklad aj pomocou grafov. Okrem 
týchto profi funkcií meteostanici nechýbajú 
ani tie základné ako budík, kalendár a hodiny. 

cena od 109 € (hej.sk). 

PROFESIONálNE MEtEOStANIcE
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KúPEľňA –
Váš RaJ Na Zemi

Najnovšie trendy a silné vízie do budúcnosti hlásia, že ak chcete dosiahnuť ten 
najkrajší a naveky kraľujúci dizajn svojej očistnej miestnosti, tak musíte na to 
ísť jedine s veľkou láskou k prírode, a to úplne bez srandy. Taliansky dizajnér-

sky dom Gessi opäť boduje a zbiera jedno ocenenie za druhým. Od roku 1996, kedy 
začal zbierať uznania najvyššieho rangu, patrí medzi dizajnérsku špičku, ktorá ponúka 
nekonečnú studnicu inšpirácií pre ďalších pokračovateľov. Gessi predstavuje extrémne 
vzácny prípad spoločnosti, ktorá získala niekoľko ocenení nielen za dizajn, ale i trojitú 
certifikáciu pre kvalitu, bezpečnosť a ochranu životného prostredia zároveň. Špeciálne 
náš magazín vám ako prvý predstaví najnovšie kúsky z kolekcie, ktorá bude (ako aj 
po iné roky) udávať jeden zo smerov kúpeľňového dizajnu. Vďaka nadštandardným 
vzťahom so slovenským špecialistom na kúpeľňový dizajn  bude dostupná aj v našich 
podmienkach. Nech sa páči, tu je malá ochutnávka.

DIZAJN 
KúPEľNí BOL 

ODJAKžIVA POVAžOVANÝ 
ZA VEC VKUSU A 

ZAUžíVANÝCH NáVyKOV. NO 
ROVNAKO AKO BUDOVANIE 
SPOMíNANéHO VKUSU, TAK 

I ZBIERANIE NáVyKOV PODLIEHA 
STEREOTyPOM, KTORé DIZAJNU 

VO VŠEOBECNOSTI VôBEC, ALEžE 
VôBEC NEPRISTANú. TAK AKO JE 

TO TEDA S TÝM, ČO NAŠIM 
KúPEľNIAM NAOZAJ 

PRISTANE? 

bývanie kúpeľňa
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BOD 1 
Zmena pôdorysu
V minulosti bola kúpeľňa chápaná iba ako nevyhnutný 
priestor pre očistu ľudského tela, o čom svedčia aj mi-
lióny európskych stiesnených (nielen panelákových) 
kúpeľní. Na malom priestore, kde sa sotva zmestí vaňa 
s umývadlom, nie to ešte úhľadné odkladacie riešenia či 
nevyhnutné spotrebiče, vidíme nedostatky. Nuž a toa-
lety? Klasika. Obyčajne trónia v oddelených, tmavých a 
maximálne zmenšených miestnostiach. Takto navrhova-
né priestory sme nútení v mnohých prípadoch užívať do-
dnes. Kúpeľne vidíme do budúcna ako veľkorysé miesto 
pre oddych, relax a regeneráciu tela i ducha. Rozmery 
pôdorysov sa zväčšujú tri- až štyrikrát. Z miestností, kde 
sa umývame, sa stávajú plnohodnotné obytné priestory, 
kde nechýba malá oddychová zóna, priestranné okná či 
dokonca živá zeleň. 

Okrem základných sanitárnych prvkov sa v nich často 
umiestňujú aj masážne vane, veľké sprchy a ojedine-
lou požiadavkou nie sú už dokonca ani domáce sauny. 
Kúpeľne sa menia na domáce kúpele, kde užívatelia 
nachádzajú útočisko, zabúdajú na každodenné starosti a 
rozmaznávajú svoje unavené telo. Toto všetko nás čaká.

BOD 2 
Jedna nie je štandard
Vo veľkých bytoch či rodinných domoch sa už bežne navrhuje nie jedna, ale 
hneď dve-tri kúpeľne. Jedna pre rodičov, prístupná priamo zo spálne, druhá pre 
deti, ktorá je prístupná z komunikačných priestorov a využívajú ju všetky rato-
lesti, a tretia pre príležitostné návštevy, čo dáva priestor pre viacero zaujímavých 
variantov a v neposlednom rade i štýlových riešení. Novinkou nie sú už dokonca 
ani záhradné sprchy a oázy, ktoré poskytujú luxusný relax priamo v lone prírody. 
Kedysi vec výlučne prímorských krajín preniká do útrob vnútrozemia, inšpirova-
ná džungľou aj východom, ktorý uctieva očistu v kombinácii s nebom a slnkom, 
podľa mýtov – ako dar živej energie pre ľudskú dušu. Vymeňte bazén za vkusnú 
sprchu, ten pocit si najmä v horúcich dňoch
zamilujete.



BOD 3
DOKONAlá KOMBINácIA PRVKOV
Kúpeľne sú prevádzkovo náročné miestnosti. Pravda, no ak si túto 
myšlienku necháme zájsť až príliš pod kožu, bude to mať následky ab-
solútneho minimalizmu v podobe hladkých až chladných, neosobných 
plôch. Presne takto sme si zvykli vyjadrovať luxus a dokonalosť, ktorá by 
mala zároveň vykazovať známky jednoduchej údržby. Vznešený dizajn – 
uctievajúci akt relaxu nad aktom samotnej údržby dokázal nemožné. 
Skĺbil minimalizmus so životom a nábojom energie. Dôraz kladie na 
prácu s materiálmi a svetlom. Drevo, sklo, kov a keramika by mali byť 
nakombinované v správnom pomere, aby vytvárali harmonický súlad. 
Netreba sa báť ani dômyselnejšieho osvetlenia a správnych doplnkov, 
ktoré dokážu spraviť z každej kúpeľne oázu pokoja.

Osobitnú pozornosť si v tomto prípade zaslúži hmota, ktorá ponúka dizajnérovi neobmedzené možnosti. Reč je o takzvanom 
Cristalplante. Ak ste doposiaľ o ňom ešte nepočuli, tak ide o kompozitný materiál s výnimočnými vlastnosťami. Táto technologicky 
vyspelá a výnimočná zlúčenina má zamatový povrch a je veľmi podobná prírodnému kameňu. Cristalplant je maximálne odolný, 
farebne stály a nenasiakavý. V praxi sa ukázal aj ako veľmi dobre udržiavateľný, hypoalergénny a hygienický materiál. Navyše je  
100 %-ne recyklovateľný, donekonečna tvarovateľný a nezávadný, čo prinieslo dizajnérskemu domu Gessi opäť ďalšie uznania.  
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BOD 4 
VODA AKO hlAVNá 
DOMINANtA
Symbol prameňa, živej vody, ktorá harmonizuje celkový pries-
tor a všetky zmysly badáme v dizajne kúpeľňových riešení už 
nejakú tú dobu. Vodné batérie a sprchové hlavice sa približujú 
k sofistikovaným prevedeniam, znázorňujúcim spád prírodného 
prameňa alebo jemného letného dažďa. Za čo najviac chválime, 
sú dômyselné prevedenia bez zbytočných konštrukcií a hadíc. 
Všetko sa stáva čisté, v dokonalých líniách. Nevyhnuté rozvody 
ostávajú ukryté tam, kde oči návštevníka oázy nedovidí a nebu-
de pôsobiť rozpačito a rušivo. 

Ušľachtilé kovy opäť napomáhajú k jednoduchšej údržbe. 
Nekonečný boj so zachytávaním drobných kvapôčok a vodného 
kameňa je vyriešený. Vďaka moderným, dômyselným a elegant-
ným regulátorom toku vody sa nestane, že si celé batérie zakaž-
dým po dokončené hygieny zanesiete vodnými čiastočkami.

BOD 5 
JEDNOtNÝ DIZAJN
Špecifickým a rozhodne nezanedbateľným znakom budúcnosti luxusných kúpeľní 
je jednotný dizajn. Ten je už na pohľad jasný od vane, cez umývadlá, batérie, ale 
i doplnky, akými sú kozmetické zrkadlá či závesné systémy. Súlad, ktorý takéto rie-
šenie ponúka, dodáva priestoru celistvosť a práci dizajnéra jasný rukopis. Z ukážok, 
ktoré máme k dispozícii, môžeme vyčítať, že príležitosti dizajnérskeho domu Gessi 
si vychutnáva mimoriadna základňa skúsených a talentovaných architektov, interié-
rových návrhárov a nadšencov životného štýlu. 

BOD 6 
DIZAJN OSlOBODENÝ EtIKOu
Dobrovoľne zviazaný obávanými a 
nekompromisnými podmienkami chrá-
niacimi životné prostredie, a pritom slo-
bodnejší, než si vie ktokoľvek predstaviť – 
taký sa javí novodobý dizajn kúpeľňových 
riešení. To, čo mnohí považovali kedysi za 
okliešťujúce, sa dnes črtá ako jasná cesta, 
ktorá prináša nové prírodné materiály, 
nové spôsoby ich opracovávania i zasa-
denia do priestoru a v neposlednom rade 
úplne nový pohľad na kúpeľňu ako takú. 
Novodobý dizajn prináša i tu svetu novú 
uvedomelú kategóriu so zameraním na 
šarm a eleganciu objektov, ako aj ich 
etický obsah.

Reko
Foto: Gessi

bývanie kúpeľňa
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Keramika	CERSA,	spol.	s	r.o.
Rožňavská 1, areál R1, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 4444 2833-35, Mob: +421 903 270 900
www.cersa.sk

A-Keramika	PLASTIK
Duklianska 11, 085 01 Bardejov
Tel.: +421  54 472 6361 
www.bbplastik.sk

3B	STUDIO
južná trieda 125, 040 01košice
Tel.:+421 917 457 338
www.3bstudio.sk

MK	Studio,s.r.o.
Pezinská 2907/37, 901 01 Malacky
Tel.: 0948 414 232
www.e-obklady.sk

A-Keramika	PLASTIK
kúpeľňové štúdio, 
Bardejovská 34,  089 01 Svidník
Mob.: +421 905 936 461

PLEX,	s.r.o.
Duklianska č. 38, 052 01 Spišská nová Ves
Tel./Fax: +421 53 44 21 321
www.plex.sk

DOMEN
nitrianska 76, 940 01 nové Zámky
Tel.: +421 35 642 10 55
www.domen.sk

ADEX
Francúzskych partizánov 17, Vrútky 038 61
Tel./Fax: +421 43 428 10 63
www.mozaiky.sk

Stavebniny	STAVKVET
Moyzesova 8, 902 01 Pezinok
Tel. +421 33 640 52 20, Mob.:+421 905 880 429, 
Fax  421 33 640 52 21
www.stavkvet.sk

Štefan	Ratkoš-UNIMIX
Vyšné Fabriky 45, 033 01 Liptovský Hrádok
Tel.: +421 44 5222218, Mob.: +421 911 927 758
 www.unimix.sk

TECTUM	KOMÁRNO	s.r.o. 
Stavebniny a kúpeľňové štúdio 
Bratislavská brána, Bašta I., 945 01 komárno 
Tel.: +421 35 77 40 511, Mob.: + 421 915 517 717 
Fax: +421 35 77 40 513
www.tectumkomarno.sk



KúPEľňA AKO INTíMNy 
PRIESTOR OČISTy ZáSADNE 
MENí SVOJE PODOBy. AJ 
ONA KRáČA S DUCHOM 
DOBy A PRI KAžDODENNEJ 
HyGIENE POSKyTUJE AZyL 
A MOžNOSť úTOČISKA 
PRED HEKTICKÝM SVETOM. 
JE TAKá, AKá SI JU 
VyTVORíME. ČO By STE 
MALI VEDIEť O KúPEľNI, 
AK ZARIAĎUJETE 
NOVú ALEBO SA V LETE 
CHySTáTE VRHNúť DO 
„PRERáBKy“, ABy PRáVE 
Tá VAŠA BOLA ŠIK, 
TRENDy A POSKyTLA VáM 
MAXIMUM KOMFORTU? 
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Všetko závisí od dispozície a priesto-
rových možností – čím väčšia, tým 
lepšia. Dizajnéri svetových kúpeľ-

ňových značiek počítajú s väčšími plocha-
mi a pri navrhovaní kúpeľní sú veľkorysí, 
nielen pri sanite a klasickom kúpeľňovom 
sortimente, ale aj umiestňovaním prak-
tických úložných plôch, kúskov nábytku, 
prostriedkov na oddych. Kúpeľňa už totiž 
dávno nie je to, čo bývala – umývadlo, mi-
nivaňa, z ktorej trčia nohy, či v rohu zasa-
dený sprchový kút. Stáva sa oázou obydlí, 
miestom, kam sa utiekame, aby sme vy-
stresované telá ponorili do starostlivosti 
zmývajúceho prúdu vody. Veľkoryso rieše-
né vane uprostred kúpeľne s až sochársky 
stvárnenou sprchovo-vaňovou stojanče-
kovou batériou sú čerešničkou na kúpeľ-
ňovej torte. Ponorení vo vode, s knihou 
v ruke pri zažatých sviečkach alebo len tak 
rozmýšľajúci o živote sme práve v takejto 
vani akoby uprostred očistného rituálu. 
Vaňa sa stáva pomysleným stredom kúpeľ-
ňového vesmíru, jej dominantou. 

KOMFORtNé KOMPROMISy

Nie každý má však kúpeľňu veľkú ako tera-
sa. Často je nevyhnutné vzhľadom na met-
ráž pri návrhu kúpeľne skôr kresať, uberať, 
robiť kompromisy. Potešujúcou správou 
však je, že nie po každom kompromise 
musí zostať trpká príchuť na jazyku. Sve-
tové značky totiž prichádzajú s tzv. duálny-
mi sprchovými systémami, umiestnenými 
v priestore pre sprchu, ba dokonca priamo 
nad vaňou, aby v zmysle požiadaviek multi-
taskingu vyhoveli pôžitku z rýchlej sprchy, 
relaxu pod sprchovým dažďom aj lebedeniu 
vo vani – aj ľuďom, ktorí nebývajú na zám-
ku, ale len v panelákovom byte. Nástenná 
batéria je pri tomto riešení napojená na 
ručnú aj hlavovú sprchu, takže očistu si mô-
žete užiť „pod obojím“. Ručná sprcha vám 
navyše umožňuje vybrať si jeden z troch 
rôznych prúdov vody – klasický, objemný 

KAM KRáČA 
  Kúpeľňa

01

02

03
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alebo masážny – podľa toho, ako presne si 
v danom okamihu očistu predstavujete. Ak 
si 3S ručnú sprchu vyberiete aj pre riešenie 
nad vaňu, myslite aj na spôsob, ako vaňu 
stenou oddeliť od zvyšku kúpeľne, aby sa 
po revitalizujúcej masáži nezmenila kúpeľ-
ňa na plaváreň. Práve duálne sprchové sys-
témy sú ideálnou voľbou pri rekonštrukcii 
sprchových kútov, keď si chcete užiť poteše-
nie z ručnej aj hlavovej sprchy, ale netúžite 
po zásahoch do steny a osadzovaní podo-
mietkovej batérie. 

oBLé TVaRy, úSpoRa 
a FaReBNoSť

Pri výbere dizajnových riešení umývad-
lových, sprchových či vaňových batérií 
sa iste necháte viesť vlastným vkusom. 
Posledné roky sa však dizajnéri odkláňa-
jú od výrazných hranatých tvarov a, na-
opak, v snahe harmonizovať priestor 
očisty, vnášajú do kúpeľne mäkké, orga-
nické tvary v podobe soft edge dizajnu. 
Prednosť dostáva kvalita za rozumnú 

cenu so zodpovedajúcimi úžitkovými 
vlastnosťami a komfortom. Termostatic-
ké batérie s prednastavenou teplotou na 
38 stupňov Celzia pri sprchách a vaniach 
sú riešením nielen z hľadiska bezpečnos-
ti, ale aj v snahe šetriť vodou ako životne 
dôležitou esenciou. Umývadlovým batéri-
ám nechýbajú prevzdušňovače vody, tzv. 
perlátory, ktoré aj pri tvrdšej vode dokážu 
vytvoriť hebký, mäkký prúd pri zachova-
ní dostatočnej hygieny, avšak s výraznou 
úsporou vody. Modernými sa stali sošne 
štíhle batérie s vysokými oblúkmi, ktoré 
ponúkajú viac slobody nad umývadlom, či 
batérie s ovládaním na boku. Nech sa už 
rozhodnete pre vysoké či nižšie, robustné 
či subtílnejšie umývadlové batérie, vždy by 
mali korešpondovať s tvarom a veľkosťou 
umývadla a poskytovať možnosť pohodlne 
si umyť ruky. K slovu sa nad umývadlom 
v posledných dvoch rokoch dostávajú aj 
batérie s bielou povrchovou úpravou.

O KROK VPRED

V posledných rokoch sa už aj na Slovensku 
zvýšil záujem o podomietkové  batérie, 
ktoré šetria miesto, nechávajú viditeľné 
len ovládacie prvky batérie, zvyšok ostáva 
v stene, aby vynikla čistota línií v kúpeľni. 
Termostatické batérie sú síce trochu drah-
šie, ale úspornejšie a navyše ponúkajú pri 
očiste komfort, ktorého sa už ten, čo ho 
vyskúša, nemieni vzdať. Termostaty sú 
z hľadiska bezpečnosti nevyhnutnosťou 
v prípade, ak s vami v domácnosti žijú deti 
alebo seniori. Práve seniori sa v posled-
ných rokoch stávajú dôležitou cieľovou 
skupinou renomovaných aktérov na poli 
kúpeľne – práve pre starších ľudí sú vytvo-
rené špeciálne série batérií, nábytku, kera-
miky či vaní. ľudí vo vyššom veku pribú-
da, viac myslíme na to, čo bude o pár rokov 
a koľko sily nám ešte ostane na každoden-
nú očistu – výrobcovia to vedia a rozširujú 
ponuku kúpeľní pre seniorov na mieru, 
čo spôsobuje, že aj dizajnové riešenia sú 
variabilnejšie a cenovo dostupnejšie. Veď 
užiť si rozkoš z očisty by mal mať človek 
v každom veku!  

Simona Klérková v spolupráci s Vladimírom 

Kozánkom, z materiálov značky Kludi

Foto: Kludi

01 Očista, oddych a „osvietenie“– to všetko  

dokáže ponúknuť takáto kúpeľňa.

02 Batérie pre seniorov sú bezpečné a ľahko sa  

ovládajú. 

03 V centre očisty – keď je vaňa dominantou  

a stojančeková batéria šperkom kúpeľne.

04 Podomietkové batérie umožnia vyniknúť  

čistým líniám kúpeľňových predmetov. 

05 Sprchovanie „pod obojím“ si môžete užiť  

vďaka Dual Shower systémom aj v menších  

kúpeľniach.

06 Batéria zladená s umývadlom, biela je  

sviežosť, biela je očista.

06

04 05
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Skvelou predlohou novej kúpeľne je 
preto 3D vizualizácia (grafický ná-
vrh), ktorá ukáže jej finálnu podobu. 

Spája v sebe to, čo potrebujete pre maxi-
málnu spokojnosť po dizajnovej, praktic-
kej a aj finančnej stránke.

Kúpeľňu VidíTe SKoRo aKo 
NažiVo 
Ešte pred búracími prácami si môžete 
prehliadnuť kúpeľňu až do detailov – kde 
bude vaňa, sprchový kút, skrinka. Vidíte 
celý priestor, osvetlenie, doslova ako v re-
álnom živote. 

Vaše pRedSTaVy SpoJeNé 
S OKOM PROFESIONálA 
Kúpeľňu prerábate párkrát za život a strá-
vite v nej 15 – 20 rokov. Pri takejto investí-
cii sa skutočne oplatí konzultácia s odbor-

níkom. Pri 3D vizualizácii  vidíte jeho rady 
a skúsenosti „v priamom prenose“. 

VieTe, KoľKo VáS NoVá 
Kúpeľňa Bude STáť 
Súčasťou profesionálnej 3D vizualizácie 
je tiež kompletná cenová ponuka na ob-
klady, dlažby, sanitu, kúpeľňový nábytok, 
ale aj lepidlá, silikóny, špárovačky, sifóny 
atď., jednoducho komplet materiál, ktorý 
budete potrebovať. Skúsený dizajnér vám 
poradí, odporučí alternatívy aj vzhľadom 
na životnosť, kvalitu či rozpočet.

poZRiTe Sa Na NoVú Kúpeľňu 
PRED BúRaNím
Lepšie raz vidieť, ako 100-krát počuť. Naj-
lepšie ešte predtým, než montážnici vybú-
rajú kúpeľňu a vy zistíte, že chýbajú obkla-
dačky alebo umývadlo je príliš veľké. Na 
3D grafickom návrhu detailne vidíte svoju 
budúcu kúpeľnu s konkrétnymi produkta-
mi. Áno, vidíte presný model umývadla so 
skrinkou, vane či sprchového kútu, rozlo-
ženie dlažby, obkladov, vrátane dekorov. 
3D vizualizácia kúpeľne je dodaná vo via-
cerých uhloch pohľadu, vrátane náhľadov 
zhora. Detailne si môžete poprezerať, kde 
čo bude umiestnené. Ihneď vidíte aj celko-
vý dojem. Novú kúpeľňu potrebuje vidieť 
aj váš majster. Je jednoduchšie ukázať ako 
opisovať, kde čo chcete. 3D vizualizácia 
vám ušetrí nielen financie, ale aj slzy skla-
mania.

AKO PREBIEhA 3D VIZuAlIZácIA 
NoVeJ KúpeľNe?
Prvý a ten najdôležitejší krok sú vaše pred-
stavy a požiadavky. Aký štýl či farebné pre-

STAVIATE NOVú KúPEľňU 
ALEBO ZVAžUJETE 
REKONŠTRUKCIU? PUSTITE SA 
DO TOHO NAJIDEáLNEJŠíM 
SPôSOBOM, KTORÝ VáM 
UŠETRí NIELEN FINANCIE, ALE 
AJ SLZy NESPOKOJNOSTI.

KúPEľňA 
S 3D GRAFICKÝM NáVRHOM

REAlIZácIA

VIZuAlIZácIA VIZuAlIZácIA
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1. ADRESA PRE VAŠE KÚPEĽNE

vedenie sa vám najviac páči. Sprchu alebo 
vaňu? Možno ste u známych videli krásnu 
a šikovnú skrinku na uteráčiky spolu s ko-
šom na prádlo. V kúpeľni budete začínať aj 
končiť deň dlhé roky a práve vy by ste sa  
v nej mali cítiť príjemne.

Profesionálny dizajnér si s vami podrobne 
prejde vaše predstavy a spojí ich so svojí-
mi skúsenosťami. Konzultáciou sa mô-
žete dozvedieť o praktických riešeniach,  
o problémoch, ktoré bežný človek na prvý 
pohľad nezbadá. Výhodnejšie alternatívy, 
ekologické šetrné riešenia či inšpiratívne 
nápady a  tipy s dôrazom na nádherný di-
zajn. Pre 3D návrh kúpeľne dizajnér potre-
buje tiež pôdorys miestnosti s rozmermi 

a zaznačenými rozvodmi (voda, odpad, 
elektrina).

Návrh šitý na mieru sa začína dispozičným 
riešením kúpeľne – doslova, čo kde bude 
umiestnené, s dôrazom na praktickú a di-
zajnovú hodnotu so základom v priestore 
miestnosti. Po finalizácii rozmiestnenia sa 
pripraví 3D grafický návrh novej kúpeľne. 
Vysoká kvalita návrhu príjemne prekvapí, 
často na nerozoznanie od hotových 
kúpeľní.

Súčasťou 3D vizualizácie je aj celková cena, 
vrátane inštalačného materiálu. Viete 
presne, koľko vás nová kúpeľna bude stáť. 
Vybrať si tiež môžete možnosť nákupu na 

splátky a sprchovať či kúpať sa v novom 
čím skôr.

3d ViZuaLiZáCia KúpeľNe aJ 
ONlINE
Na svoju novú kúpeľňu sa môžete po-
zrieť aj z pohodlia domova – stačí dodať 
informácie o vašich predstavách, pripojiť 
pôdorys miestnosti. Dizajnér vás násled-
ne bude kontaktovať v prípade otázok 
či doplnenia informácií. Viac inšpirácií  
a informácií pre vašu kúpeľňu nájdete na 
www.aquaterm.sk.

Reko v spolupráci s Aquaterm

Foto: Aquaterm

REAlIZácIA

VIZuAlIZácIA

REAlIZácIA
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KRáSNy TRáVNiK BeZ púpaV a BuRiNy 

Vytrhávanie buriny je nutným predpokladom udržania úhľadného trávnika. Vďaka vytrhávačom buriny Fiskars sa z tejto úlohy stane rýchla 
a zábavná akcia: šliapnutie – posunutie – vytiahnutie a burina je vytrhnutá z trávnika i s koreňmi a záhradník pri tom pohodlne stojí. Tieto ino-
vatívne nástroje vám neušpinia ruky ani kolená a váš chrbát ušetria od zbytočnej námahy.

VyTRHáVAČE BURINy FISKARS:
 Majú unikátny dizajn, ktorý umožňuje pletie vo vzpriamenej polohe .
 Sú ekologické – vďaka nim nemusíte používať chemických a toxických „zabijakov“ buriny. 
 Sú vhodné pre odstraňovanie púpav, bodliakov a ďalšej buriny s dlhými koreňmi.
 Zošliapnutie pedála na konci rukoväte zaistí ľahké preniknutie nerezových čeľustí do zeme.
 Sťahovací systém ľahko uvoľní vytrhnutú burinu, nemusíte ho nijak ohýbať, a to ani pri jej odstraňovaní z náradia. 
 Patentovaný dizajn dlhých nerezových čeľustí pevne uchopí korene buriny zo štyroch strán a bezpečne ich vytrhne i s koreňmi.

www.fiskars.sk

RoKmi oVeReNá KVaLiTa Za NaJLepšiu CeNu

Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., pripravil akciu -50 % na nebrúsené pálené 
tehly porotherm 38 ti a porotherm 44 ti, ktorá platí len do 30. 6. 2015.

Obvodové murivo zhotovené z tradičných tehál porotherm 38 ti a porotherm 44 ti má 
znamenité stavebno-fyzikálne vlastnosti. Domy postavené z týchto 

tehál vynikajú vysokou kvalitou. Ide o klasickú, rokmi 
overenú, technológiu murovania. Vďaka systému 

zvislého spoja pero + drážka bez maltovej kapsy 
sa významne znížila spotreba malty v murive a 
zároveň sa urýchlil proces murovania. Pri murovaní 
môžete  namiesto obyčajnej malty použiť i maltu 

tepelnoizolačnú.

V tehlovom dome postavenom 
z kvalitných pálených tehál 
porotherm vytvoríte pre 
vašu rodinu najzdravšie 
a najpríjemnejšie prostredie 
pre bývanie. Výhody tehlového 
domu si budete užívať nielen 
vy, ale aj ďalšie generácie.

www.porotherm.sk

NaJLepší VýRoBCa KuChýň 
ZA ROK 2014

Ballerina Küchen získala v januári odborné 
ocenenie Markt Intern – 1. miesto ako 
najlepší výrobca kuchýň za rok 2014 
medzi 19 nemeckými značkovými výrobcami. 
Hodnotenie prebieha v SRN každé dva roky, 
a to celorepublikovo. Jedenásť kritérií (kvalita, 
počet reklamácií, dizajn, zdvorilosť voči klien-
tom atď.) veľmi podrobne analyzuje výrobcov 
a ich produkty a dáva tak klientom a ob-
chodným partnerom realistický obraz statusu 
každého z nich.

www.ballerinakuchyne.cz



SLoVeNSKý diZaJNéR doSTaL pReSTížNu medZiNáRodNú CeNu

Na prestížnej dizajnérskej súťaži v Taliansku s názvom A'Design Award and 
competitions 2014 v Miláne uspel slovenský dizajnér Anton Stolár. V kategórii 
umenie, remeslá a ready-made dizajn získal so svojím konferenčným stolíkom la colline 
Venus tretie miesto. Stolár vytvoril androgýnny objekt, ktorý symbolizuje komunikáciu 
medzi mužom a ženou. Konštrukcia stolíka totiž spája mužský a ženský princíp tým, ako 
kombinuje mäkké eliptické formy so surovosťou pôvodných stavebných outdorových a 
prírodných materiálov, ako aj hotových predmetov. Mach a sklenený dekantér, ktoré sa 
nachádzajú v jednom ohnisku elipsy stolíka, sú navzájom unikátne prepojené – dekantér 
slúži na jeho zavlažovanie. Unikátny dizajn objektu bol posudzovaný tromi nezávislými 
porotami: akademickou, profesionálnou, ako aj zástupcami cieľovej skupiny. Projekt 
bol hodnotený anonymne z viacerých aspektov: ergonomick-
ého, funkčného, technického, prezentačného, inovatívneho, 
úžitkového a technologického. Každý aspekt pritom 

hodnotila iná porota. Anton Stolár momentálne pôsobí na Katedre dizajnu 
nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene. 
Cieľom A'Design Award and competitions je podporiť tvorbu v rôznych 
oblastiach dizajnu a propagovať kvalitu najlepších návrhov, ich konštrukčné 
riešenie a celkovú koncepciu. Súťaž Design Award udeľuje ceny každoročne 
na medzinárodnej úrovni a vo viacerých kategóriách, pričom oslovuje široké publikum, 
orientované na dizajn. 

www.whatisadesignaward.com
https://competition.adesignaward.com/design.php?id=39126

KúZLo LaKu 

Dvere krásne, dvere praktické, dvere zdravotne nezávadné – to nie je vy-
menovanie samostatných typov dverí, ale reč je o jednotlivých vlastnostiach 
lakovaných dverí RAINBOW od výrobcu SOLODOOR. Teraz sa už nemusíte 
rozhodovať, ktoré kritérium je pre vás prioritou. Môžete mať dvere, ktoré 
spĺňajú vysoké požiadavky ako na dizajn, funkčnosť, tak aj na vaše zdravie. 

Dvere RAINBOW sú lakované ekologicky šetrnou a vodou riediteľnou farbou, 
ktorá je dostupná v piatich odtieňoch – antracitová šedá, cappuccino, čínska 
červeň, petrolejová modrá a žltá piesková. „Farba je na dvere nanášaná 
trojitým lakovaním. Starostlivo je lakovaná nielen plocha dverného krídla, ale 
aj jeho hrany. Cieľom je zalakovať dverné krídlo tak, aby dovnútra dverovky 
nevnikla žiadna vlhkosť a vnútorná drevená konštrukcia tak nemala možnosť 
nasať nežiadúcu vodu, preto sú dvere RAINBOW vhodné aj do kúpeľne,“ 
dopĺňa pán Martin Dozrál, generálny riaditeľ spoločnosti SOLODOOR, 
popredného českého výrobcu interiérových dverí a obložkových zárubní, a 
pokračuje: „Pokiaľ chcete farebnému prevedeniu dverí dodať štýl, môžete si ich 
dozdobiť frézovanými drážkami alebo presklenými plochami. Rôzne kombiná-
cie farieb a druhov frézovania či presklení si môžete v yskúšať v našom online 
konfigurátore dverí.“ 

www.solodoor.sk 

lADNá AJ OBRAtNá KluDI OBJEKtA

Kúpeľňové batérie Kludi Objekta zožali v kúpeľni ovácie. Preto sa nemecký expert na 
výrobu armatúr rozhodol preniesť batériu Kludi Objekta aj do kuchyne a zveriť jej neľahké 
úlohy pri každodennej drine nad drezom. 

Modely kuchynských batérií Kludi Objekta sú ladné a nepolarizujú. Naopak, svojím diza-
jnom a funkčnosťou sa hodia do každej kuchyne a ani po rokoch nevyjdú z módy. Rovné 
línie v kombinácii s mäkkými oblúkmi a klenutiami na páke a výtoku očaria okamžite, funk-
cie oceníte hneď po vyskúšaní. Jednopáková drezová batéria sa totiž dá nad drezom otočiť 
až o 110 stupňov a ak chcete plniť nádoby vodou ešte ďalej, stačí použiť vyťahovaciu ručnú 
sprchu s akčným rádiom až 70 cm. Automatický prepínač sprchového a klasického prúdu 
vody je pohodlne umiestnený na vyťahovacej sprche. Batéria je vybavená keramickou 
kartušou s poistkou proti obareniu a jej tvar a štruktúru vytvorili majstri v Nemecku tak, aby 
ste s čistením nemali žiadne starosti – voda steká z batérie sama bez námahy, takže sa na 

nej netvoria žiadne nevzhľadné fľaky.

www.kludi.sk 
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stavba vykurovanie

Rozhodne k takým patria nové kon-
denzačné kotly ecoTEC pro/plus 
značky Vaillant. Nikdy nespotre-

bujú viac energie, než je skutočne potreb-
né, a svojimi výnimočnými vlastnosťami 
prispejú k vašej absolútnej spokojnosti.

oVLádaJú Sa ľahšie Než 
MNOhé tElEFóNy
Riešením pre dnešok i zajtrajšok sú kon-
denzačné kotly ecoTEC pro/plus s vylep-
šenými funkciami. Vyššia účinnosť no-
vých kotlov umožňuje skrátiť návratnosť 
investície do vykurovania a následne šetriť 
náklady na energiu potrebnú na kúrenie 
oveľa výraznejšie než kedykoľvek pred-
tým. Značné úspory na energiách prináša-
jú kotly ecoTEC pro a ecoTEC plus hlavne 
vďaka zvýšenému modulačnému rozsahu, 
perfektnej regulácii a vysokoúčinnému 
čerpadlu. Ich obsluha je veľmi jednodu-
chá, kotly sa dokonca ovládajú ľahšie než 
mnohé mobilné telefóny. Majú nadčasový 
dizajn, vyhovujúci najvyšším štandardom. 
Ide o kompaktné kotly, ktoré môžete pou-
žiť prakticky kdekoľvek. Kotly ecoTEC pro 

sa osvedčia najmä pri vykurovaní menších 
bytov. Naopak, kotly ecoTEC plus dokážu 
zabezpečiť teplo a teplú vodu aj pre väčšie 
rodinné domy. Ak chcete zvýšiť ich účin-
nosť, stačí kotly skombinovať so solárnym 
systémom.

úSpoRNeJšia pRípRaVa TepLeJ
VODy
Kondenzačné kotly ecoTEC pro/plus ne-
slúžia len na vykurovanie, ale aj na prípra-
vu teplej vody. Funkcia Aqua-Power-Plus 
umožňuje pri ohreve teplej vody okamži-
té zvýšenie výkonu až o 21 %. Aj napriek 
tomu zostáva prevádzka ekonomická, pre-
tože kotly neustále pracujú v optimálnom 
režime. Značné úspory dosiahnete rov-
nako s funkciou Aqua-Condens-System, 
prostredníctvom ktorej kotly pripravujú 
aj teplú vodu v kondenzačnom režime. Ak 
kotly ecoTEC skombinujete s niektorým 
zo zásobníkov značky Vaillant, ktoré sa in-
štalujú vedľa alebo pod samotné kotly, do-
kážete s nimi vykurovať a zabezpečiť pre 
domácnosť aj potrebné množstvo teplej 
vody. Ideálnym riešením je spojenie kotla 
ecoTEC plus vo verzii s prietokovým ohre-
vom teplej vody a 20-litrového zásobníka 
actoSTOR, ktoré ponúka vysoký komfort 
v príprave teplej vody bez potreby dodatoč-
ného priestoru. V tomto zásobníku, ktorý 
sa umiestňuje za kotol, možno totiž pri-
praviť rovnaké množstvo teplej vody ako 
v bežnom zásobníku s objemom 70 litrov. 
Viac informácií na www.vaillant.sk.

Reko z materiálov značky Vaillant

Foto: Vaillant

MEDZI ľUĎMI SA NáJDE MNOžSTVO TALENTOVANÝCH 
JEDINCOV – NIEKTORí MAJú NADANIE NA ŠPORT, ĎALŠí 
VyNIKAJú V TANCI ČI VARENí. VEDELI STE VŠAK O TOM, žE 
EXISTUJú AJ NADANé KOTLy?

tAlENtOVANÝ KOtOl 
S NADČASOVÝM DIZAJNOM

Kondenzačný kotol ecoTEC plus sa obsluhuje ľahšie než mnohé mobilné telefóny

Kotol ecoTEC plus má nadčasový dizajn

Kondenzačný kotol ecoTEC pro 
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stavba financovanie

Keď sa však ocitne na prahu dospe-
losti, skôr či neskôr prejaví túžbu 
osamostatniť sa. Práve toto je mo-

ment v živote mladého človeka, na kto-
rý je vhodné pripraviť sa vopred.

uVažuJTe Nad BudúCNoSťou
Ak sa rozhodnete pre stavebné sporenie, 
odporúčame vám Junior extra v Prvej sta-
vebnej sporiteľni. Pýtate sa prečo? Pretože 
toto je jeden z najlepších spôsobov, ako 
výhodne a bezpečne pripraviť svojmu po-
tomkovi prostriedky na kúpu jeho prvého 
vlastného bývania, či už prostredníctvom 
sporenia, alebo v kombinácii so staveb-
ným úverom. Máte však aj iné možnos-
ti. Nasporené prostriedky sa po šiestich 
rokoch sporenia dajú využiť prakticky na 
čokoľvek, napríklad na financovanie štúdií 

na strednej alebo vysokej škole. Bez ohľa-
du na neskoršie využitie, najvýhodnejšie 
je, ak rodičia začnú konať čo najskôr – bez-
prostredne po narodení dieťaťa. Špecialisti 
na financovanie bývania však mysleli tiež 
na rodičov s väčšími deťmi. Uzatvorenie 
prvej zmluvy o stavebnom sporení Junior 
extra v PSS, a. s., pre deti až do 18 ro-
kov počas júna 2015 (v tarife JE) nestojí  
vôbec nič. 

Tip pre vás
Klient, ktorý v Prvej stavebnej spori-

teľni spláca úver a narodí sa mu dieťa, 
do troch mesiacov od jeho narodenia 

môže požiadať o polročný odklad 
splátok.

KÝM JE DIEťA MALé A žIJE 
POD JEDNOU STRECHOU 
SO SVOJIMI RODIČMI, 
ZVyČAJNE JE VŠETKO 
V NAJLEPŠOM PORIADKU. 
BÝVA S NIMI V SPOLOČNEJ 
DOMáCNOSTI A K DISPOZíCII 
Má KOMPLETNÝ RODIČOVSKÝ 
SERVIS. 

tERAZ 

úpLNe

ZDARMA

DOPRAJTE SVOJMU JUNIOROVI

NieČo eXTRa



aLeBo SKúSTe medZiúVeR
Pravda, existujú tiež iné, rýchlejšie rieše-
nia. Ak stavebný sporiteľ potrebuje pro-
striedky na svoje bývanie skôr, ako splní 
podmienky na získanie stavebného úveru, 
k dispozícii má pestrú ponuku medziúve-
rov. Čím dlhšie sporí a čím viac si naspo-
rí, tým výhodnejšie úverové podmienky 
získa. Ale Prvá stavebná sporiteľňa po-
skytne úver aj úplne novému klientovi 
i bez predchádzajúceho sporenia. Maxi-
málna výška úveru na jednu zmluvu je 
170-tisíc €, pre manželov alebo partnerov 
na jednu nehnuteľnosť je to dokonca až  
340-tisíc €. 

ĎaLšie Výhody pRe VáS
Klienti Prvej stavebnej sporiteľne oceňujú 
individuálny prístup a tiež ústretovosť a fle-
xibilitu obchodných zástupcov PSS, a. s., 
ktorí majú možnosť online komunikovať 
s bankou a sprostredkúvať platby pro- 
stredníctvom mobilných platobných ter-
minálov. Stretnúť sa s nimi môžete praktic-
ky kdekoľvek podľa vlastného želania, hoci 
aj doma vo vlastnej obývačke. Ich zoznam 
nájdete na www.pss.sk. Ďalšou výhodou 
je možnosť telefonických konzultácií na 
čísle 02/58 55 58 55. Nesmieme  zabud-
núť ani na Kartu výhod. Vďaka nej môžu 
klienti PSS, a. s., nakupovať stavebné 
materiály a služby vo viac ako 400 predaj-
niach na území celého Slovenska zo zľavou  
až 40 %!

Reko z materiálov PSS, a. s.

Foto: PSS, a. s.

RoZumNé RiešeNia
Možno vás zaujme, že zmluvy o staveb-
nom sporení a sumy na nich nasporené 
je v rámci rodiny možné bezplatne spájať. 
Dajú sa tak využiť na financovanie býva-
nia podľa momentálnych potrieb. Zároveň 
rodina vďaka väčšiemu objemu naspore-
ných prostriedkov získava nárok na vyšší 
stavebný úver s výhodným a garantova-
ným úrokom, nemenným počas celej doby 
splácania. 

Pre mladých ľudí, ktorí zvyčajne veľa neza-
rábajú a nemajú čím ručiť za úver, je naj-
atraktívnejší stavebný úver do 50-tisíc €. 
V PSS, a. s., ho môžu získať aj bez do-
kladovania príjmov a bez zabezpečenia  
nehnuteľnosťou.

SpoRiť Sa NaoZaJ opLaTí
Dôležité je tiež, že najväčšia a najúspeš-
nejšia stavebná sporiteľňa na Slovensku 
nadštandardne a maximálne bezpečne 
zhodnotí vaše vklady na účte stavebné-
ho sporenia. Každý, kto sporí, má nárok 
na štátnu prémiu. Aj v tomto roku opäť 
v maximálnej výške až 66,39 €. Vklady 
stavebných sporiteľov sú chránené až do 
výšky 100-tisíc €. Navyše PSS, a. s., posky-
tuje aj tzv. extra istotu. Rodičia vďaka nej 
môžu svoje deti zabezpečiť pred nečakaný-
mi udalosťami. To znamená, že v prípade 
úmrtia rodiča alebo zákonného zástupcu 
uvedeného v zmluve o stavebnom spo-
rení bude PSS, a. s., pokračovať v sporení 
namiesto neho pravidelnými mesačnými 
vkladmi až do nasporenia polovice cieľovej 
sumy, maximálne do výšky 10-tisíc €. 

Extra istota pre deti
Prvá stavebná sporiteľňa nasporila 

osirelým deťom v rámci extra istoty na 
účtoch stavebného sporenia za ostat-
ných 15 rokov takmer trištvrte milióna 
eur. Deťom, ktoré osireli, v danom roku 

poskytuje tiež jednorazový vianočný 
príspevok vo výške 300 €. Doteraz 

v súhrnnej výške viac ako 70-tisíc €.  

Aj na vybavenie 
domácnosti

Ak ste si už zabezpečili bývanie, či už 
pre seba, alebo svoju ratolesť, ale stále 

vám chýba nábytok, televízor,  
svietidlá a pod., môžete siahnuť po 

úvere na vybavenie domácnosti.  
PSS, a. s., vám ho poskytne s výhod-

ným úrokom, dokonca aj bez prekla-
dania bločkov a faktúr. 

Nezabudnite na poistenie
Ak sa už stretnete s obchodným 

zástupcom PSS, a. s., opýtajte sa aj 
na možnosti poistenia. Určite oceníte 
zmiernenie následkov v prípade ne-

príjemnej životnej udalosti. Obchodní 
zástupcovia PSS, a. s., vám okrem 

komplexného riešenia financovania 
bývania sprostredkujú aj kvalitné po-
istenie domu, bytu, domácnosti a tiež 

životné i pohrebné poistenie.  
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fors dodnes. Odkiaľ sa však vzalo označe-
nie Hultafors? Keď po necelých 25 rokoch 
prevzal firmu Karlov syn Joel, presťahoval 
ju do obce Hultafors, podľa ktorej ju ná-
sledne pomenoval, a v nej sa svetoznáme 
metre značky Hultafors vyrábajú dodnes.

pRíBeh NeKoNČí
Samozrejme, skladacími metrami príbeh 
nekončí. Po ďalších päťdesiatich rokoch 
vývoja a zmene vlastníka sa s červeným 
trojuholníkom s iniciálkami KHJK začali 
na trh dostávať aj zvinovacie metre a skla-
dacie metre, nielen drevené, ale i sklola-
minátové a hliníkové. Pribudli uholníky 
a značka Hultafors sa po sto rokoch svojej 
existencie stala hlavným dodávateľom me-
racích nástrojov pre celú Škandináviu a sú-
časne sa stala medzinárodne uznávanou 
značkou, ktorá o niečo neskôr reprezento-
vala Švédsko na Svetovej výstave v Seville.
Keď sa v tej dobe so značkou Hultafors 
spojila výroba firmy Tors Hammare, dosta-
li nové meno i preslávené sekery kované 
v Hults Bruku, kováčskej dielni založenej 
na konci 17. storočia. To predznamenalo, 
že Hultafors už nebudú len meracie po-
môcky, ale že značka Hultafors bude spo-
jená so širokou škálou rôznych druhov 
ručného náradia.

doKoNaLe FuNKČNé 
a SpoľahLiVé NáSTRoJe
A tak si dnes môžeme popri rôznych ty-
poch skladacích metrov, zvinovacích met-
rov, značkovacích metrov, pásiem a vodo-
váh vyberať aj z mnohých typov kladív, 
palíc, páčidiel, kovaných sekier, dlát, reme-
selných nožov, chvostových píl či dômysel-
ne riešených svoriek.

BOHATá HISTóRIA ŠVéDSKEJ 
ZNAČKy HULTAFORS SA ZAČA-
LA V ROKU 1883, KEDy MLADÝ 
INžINIER KARL-HILMER JO-
HANSSON KOLLéN PREDSTAVIL 
SVOJ VyNáLEZ V PODOBE PRA-
VíTKA S METRICKOU STUPNI-
COU NA JEDNEJ STRANE A SO 
STUPNICOU VO ŠVéDSKyCH 
PALCOCH NA STRANE DRUHEJ. 

stavba náradie

NáRADIE 
hultAFORS – 
PARťáK, KTORÝ NESKLAME

V tej dobe totiž Švédsko prechá-
dzalo z dôvodu rozhodnutia par-
lamentu na metrický systém, ale 

nikto nevedel, ako to najlepšie prakticky 
docieliť. Pravítko pána Kolléna ukázalo 
cestu, ale jeho autor nebol úplne spokoj-
ný, a tak prišiel s ďalším vynálezom, a síce 
s rozdelením pravítka na menšie diely 
a ich spojenie. Tým svetlo sveta uzrel skla-
dací meter. Následne Karl Kollén založil 
v Štokholme firmu na výrobu skladacích 
metrov a o niekoľko rokov neskôr si zare-
gistroval obchodnú značku v podobe rov-
nostranného trojuholníka so svojimi inici-
álkami KHJK vo vnútri. S touto značkou 

sa stretávame na výrobkoch 
firmy Hulta-

52



Vlastne dômyselne riešené sú prakticky 
všetky výrobky, pretože krédom firmy je: 
„Náradie vyvíjame v spolupráci s profesi-
onálnymi remeselníkmi, aby sme zistili, 
čo skutočne potrebujú. Na základe toho 
zhotovíme prototypy, ktoré sa vyskúšajú 
a keď vyhovujú, tak až potom začneme 
s výrobou.“

Vďaka tomuto prístupu sa tak môžu rodiť 
dokonale funkčné a spoľahlivé nástroje, 
pri ktorých je súčasne kladený dôraz na 
ergonómiu a tým pádom i na maximálne 
možné zníženie rizík úrazu či poškodení 
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určitých častí tela v dôsledku pracovnej 
činnosti. Výborným príkladom je v tomto 
ohľade nový rad tesárskych, bezrázových 
a strojníckych kladív, ktoré sú konštruo-
vané zo starostlivo vybraných materiálov 
tak, aby dochádzalo k čo najmenšiemu 
zaťažovaniu zápästí a lakťov, a tak sa čo 
najviac predišlo chorobám z povolania 
a zraneniam.

Za zmienku v tomto smere rozhodne sto-
jí aj nastaviteľné páčidlo, ktorého vidlicu 
si môžeme pomocou aretačnej skrutky 
nastaviť do 9 rôznych polôh, čo nám 
umožní páčiť alebo dvíhať i v stiesne-
ných priestoroch či na komplikovaných 
miestach. Funkciu prehnutého páčidla 
pri druhom konci si hneď neuvedo-

míme, ale dobre tento detail 
pochopíme, keď budeme pá-

čiť pri zemi a vďaka tomu 
si nezacvikneme prsty 
na rukách.

VÝVOJ A INVENcIA
Toto páčidlo získalo 
ocenenie RedDot za di-
zajn, podobne ako celý 

rad ďalších výrobkov firmy Hultafors. Po-
pri ocenení za dizajn je mnoho produktov, 
ako napríklad niektoré remeselné nože, 
tiež chránené priemyselným vzorom. Pri 
nožoch by sme to asi nečakali, pretože čo 
by sa mohlo výrazne upraviť u najstaršie-
ho nástroja ľudstva, aby stálo za zápis do 
registra ochrany priemyselných vzorov? 
Keď sa pozrieme na nože pre maliarov, in-
štalatérov alebo bezpečnostné nože, hneď 
zistíme, že nejde o bežné, klasické nože, 
ale o nože pre špecifické používanie.

Vedľa nožov je ďalším rezným nástro-
jom, ktorý upúta pozornosť, zaujímavo 

riešené dláto, respektíve dva rady dlát. 
V dnešnej dobe mnoho remeselníkov 
nepoužíva dláta iba ako nástroj na 
opracovanie dreva, ale aj ako vše-
stranného pomocníka pri rôznych 
pracovných úkonoch, vrátane páče-
nia. Vývojári z Hultafors sa na zákla-
de toho pokúsili vytvoriť také dláta, 

ktoré by novej požiadavke vyhovo-
vali. Dláta z oboch radov sa vyznačujú 

robustnosťou, odolnosťou a vďaka špič-
kovej oceli výbornou schopnosťou udržať 
ostrosť. Každé takého dláto má navyše 
vlastné puzdro, takže dláto je neustále po 
ruke. Môžeme si ho dať aj na opasok alebo 
si ho môžeme dať do debny s náradím bez 
obáv, že poničíme jeho ostrie.

Na záver ešte treba dodať, že značka Hul-
tafors dala meno celej skupine, Hultafors 
Group, ktorá zastrešuje prémiové švédske 
značky Hultafors Tools, Snickers Workwe-
ar a Wibe, teda značky náradia, pracovné-
ho oblečenia a rebríkov. Vďaka následnej 
úzkej spolupráci medzi vývojármi pracov-
ného oblečenia a náradia vznikli zaujímavé 
a praktické prvky na oblečení, vďaka kto-
rým sa dá náradie pripevniť a mať ho tak 
kedykoľvek k dispozícii. V tomto ohľade 
sa značka Hultafors stala priekopníkom a 
inovátorom a jej vývojári tak kráčajú v šľa-
pajach ich zakladateľa. Viac informácií na 
www.profi-odevy.sk.

Reko z materiálov značky Hultafors

Foto: Hultafors
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stavba bránové systémy

ru podľa zmluvy, v presnom vyhotovení 
podľa výberu, dodávke tovaru v dohodnu-
tom čase a termíne, kvalitný záručný a po-
záručný servis. 

odBoRNe pReVedeNá moNTáž
Tak ako je dôležité mať dodaný kvalitný 
tovar, tak isto je dôležité mať dodanú kva-
litne vykonanú montáž. Tiež je veľmi dô-
ležité sa presvedčiť, či má dodávateľ sídlo 
firmy, či má oprávnenie na montáž gará-
žových brán, či má zaškolených a odborne 
spôsobilých zamestnancov, či spĺňa BOZP 
pre bezpečnosť pracovníkov, či má správne 
pracovné náradie na montáž garážových 

brán a prípadne, či vlastní certifikát kva-
lity ISO 9001:2008, ktorý svedčí o kvalit-
nom výrobnom procese. 

IZOlácIA
Ako prvé pri výbere by sme mali zohľad-
niť, kde bude garážová brána umiestnená, 
to znamená, či bude v samostatne stojacej 

VÝBER 
GaRážoVeJ BRáNy

STOJíTE PRED ROZHODNUTíM, 
AKú GARážOVú BRáNU SI 
VyBRAť? RADI VáS PREVEDE-
NIE POSTUPNÝM NáVODOM,  
NA ČO SA PRI VÝBERE GARá-
žOVEJ BRáNy TREBA ZAME-
RAť. SKôR AKO SA ROZHOD-
NETE OBJEDNAť SI BRáNU 
U NIEKTORéHO DODáVATEľA, 
JE VEľMI DôLEžITé DOBRE 
ZVážIť JEHO VÝBER.

Dodávateľ by mal spĺňať všetky 
vaše požiadavky a nároky, aké na 
garážovú bránu máte. Nejde teraz  

o technickú stránku produktu, ale o výber 
dodávateľa, s ktorým budete komuniko-
vať, ktorý s vami bude preberať technic-
ké parametre výrobku, spôsoby montáže, 
služby spojené s produktom,  ako aj záruč-
nú dobu, termín zamerania, termín mon-
táže, zmluvu o dielo atď.  

Záruka kvality nie je len v dodaní kvalit-
ného tovaru – brány, ale je to aj spôsob 
jednania danej firmy so zákazníkom. Je to 
dodržanie záväzkov firmy o dodávke tova-
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garáži mimo domu alebo je garáž súčasťou 
domu. Tento krok je dôležitý z hľadiska izo-
lácie. Spoločnosť Pemat momentálne ponú-
ka tri možnosti hrúbky izolácie.

Najekonomickejším riešením je 20 mm 
hrúbka izolácie polyuretanového panelu. 
Je vhodná do samostatne stojacích garáží, 
kde nie je vysoký nárok na izoláciu. V kaž-
dom prípade už aj táto izolácia je dostatoč-
ná pre to, aby sa v garáži udržalo príjemné 
teplo.

Najpoužívanejším riešením je 40 mm 
hrúbka polyuretanovej izolácie, spĺňajúca 
štandardné nároky na izoláciu garážovej 
brány, ktorá je aj súčasťou domu. Táto 
izolácia je najpoužívanejšia, preto sa vy-
rába aj v najširšej škále farieb a prevedení. 
V prípade stavby rodinného domu, kde je 
garáž súčasťou domu, pri ktorom sú kla-
dené vysoké nároky na izoláciu, teda pri 
nízkoenergetických a pasívnych domoch, 
alebo tam, kde potrebujete mať skutočne 
dobrú izoláciu garážovej brány, je ideálna 
voľba 60 mm hrúbka izolácie polyureta-
nového panelu. Táto hrúbka panelu zaru-
čí najlepšiu izoláciu, akú môžete dnes na 
trhu dostať.

Všetky typy sekčných brán s izolovanými 
polyuretanovými panelmi, ktoré dodáva 
spoločnosť  Pemat,  sú rovnako utesnené 
po celom obvode krídla brány gumovým 
tesnením novej generácie, ktoré po bokoch 

krídla brány vynikajúco lemuje izolovaný 
panel. Spodné tesnenie je navrhnuté tak, že 
dokáže dorovnávať drobnú netesnosť v prí-
pade zlého osadenia podlahy v garáži.

VÝBER FARBy 
Takže po krokoch, ktoré boli o zvážení 
izolácie krídla brány, nasleduje výber far-
by. Vo väčšine prípadoch odtieň krídla 
brány ladí k odtieňu farby okien. Dnes je 
na trhu  možný výber z veľkého množstva 
laminácií povrchu panelu, tak isto ako pri 
oknách, takže nebudete mať problém s do-
ladením farebného odtieňu. Výhodami 
laminácie sú bezúdržbovosť povrchu a fa-
rebná stálosť odtieňa. V prípade záujmu 
o farbu podľa vzorkovníka RAL sa dávajú 
sekcie brány striekať do lakovne. Spoloč-
nosť Pemat neustále rozširuje svoj sklad 
s ponukou základných odtieňov laminá-
cií a farieb, aby sa skutočne dostala brána 
k zákazníkovi za čo najlepšiu cenu.

VÝBER MOtíVu
Po vybraní farby brány nasleduje výber 
motívu. Dnes je na trhu možnosť vybrať 
si z niekoľkých druhov motívov, ako sú ka-
zeta, stredový pruh, pruhy, hladký motív 
a mikrodrážka. Každý z týchto motívov 
je ponúkaný takmer vo všetkých farbách.  
V modernej architektúre sa používajú skôr 
hladké prevedenia, prípadne mikrodrážka, 
a nejaké rekonštrukcie alebo pri imitáci-
ách dreva sa používa skôr kazetový vzor, 
stredový pruh alebo pruhy. V konečnom 
dôsledku je výber motívu na zvážení zá-
kazníka pri jednaní s dodávateľom, aký 
druh motívu si na svoj dom zvolí.

DOBRá cENA
Keď už máte vybraného dodávateľa, farbu 
a motív, tak až teraz môžete riešiť cenu. Je 
dôležité si vybrať správneho dodávateľa za 
dobrú cenu. Všetci vieme, že najlacnejší 
tovar nebýva ten najlepší. Treba teda zvá-
žiť toho správneho dodávateľa, dať si vy-
pracovať cenovú ponuku. Je dobré si dať 
spraviť ešte aspoň jednu ponuku od kon-
kurenčnej firmy pre kontrolu dobrej ceny. 
Najlacnejšia ponuka nie je tá, ktorá je za 
najmenej peňazí. Treba si na ponukách 
porovnať  všetko, čo kupujete: hrúbku izo-
lácie, typ, farbu, ovládanie, doplnky, a zvá-
žiť aj záručnú dobu so servisom tak, aby 
vás neskôr výber garážovej brány nemrzel, 
lebo potom už býva neskoro.

Peter Pakši

Foto: Pemat Slovakia

PEMAT Slovakia, s. r. o.

ASISTENT PREDAJA:

Zákaznícky email: ap@pematbrany.sk

Zákaznícka linka: 0905 522 159

 

ASISTENT SERVISU:

Servisný email: servis@pematbrany.sk

Servisná linka: 0918 668 932

www.pematbrany.sk

TiChé – BeZpeČNé – SpoľahLiVé
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stavba materiály

Správny výber vhodného stavebného 
materiálu ovplyvní nielen finančnú 
náročnosť prevádzky stavby z dlho-

dobého hľadiska, ale najmä celkovú kva-
litu jej užívania. Zdravé a energeticky ne-
náročné bývanie ponúka stavebný produkt 
TermoBRIK. 

hlAVNé VÝhODy tERMOBRIK-u 
1. 100 %-NE PRíRODNé, ZDRAVé 
A EKOLOGICKé BýVANIE
Tehly TermoBRIK sú čisto prírodný pro-
dukt a tým vytvárajú najpríjemnejšie 
prostredie na bývanie bez kondenzácie 
vodných par a obáv z plesní. Zabezpeču-
jú optimálny vlhkostný režim a sú pri-
rodzeným regulátorom vnútornej klímy  

v obytných priestoroch. Navyše sú šetr-
né k životnému prostrediu po celý čas ich 
životnosti. TermoBRIK poskytne vašej 
rodine absolútne komfortné, ekologické  
a najzdravšie bývanie.

2. JEDINEČNé VLASTNOSTI 
Pretože pálené tehly TermoBRIK sa rodia 
z ohňa, pri vypaľovaní získavajú oproti os-
tatným murovacím materiálom jedinečné 
výhody. Medzi najdôležitejšie patria:

  nulová výrobná vlhkosť,
  objemová a rozmerová stálosť,
 vysoká pevnosť,
  vysoká akumulácia tepla,
 vysoká zvuková izolácia a tepelný odpor, 
 požiarna odolnosť.

PREČO By STE MALI STAVAť 

z TermoBRiK-u?
PRI 

PLáNOVANí 
STAVBy JE JEDNÝM 

Z NAJDôLEžITEJŠíCH 
KROKOV VÝBER STAVEB-

NéHO MATERIáLU NA RE-
ALIZáCIU HRUBEJ STAVBy. 
DOM POSTAVíTE ZA PáR 
MESIACOV, ALE BÝVAť 

V ňOM BUDETE 
CELÝ žIVOT. 



6. úSPORA, úSPORA A úSPORA 
S tehlami TermoBRIK môžete murovať 
podľa vlastného výberu, a to buď na lepiacu 
maltu systémom TermoBRIK DRysystem, 
alebo na klasickú murovaciu maltu. Pri pr-
vom spôsobe znížite spotrebu malty o 75 
% oproti klasickému spôsobu murovania, 
pri systéme TermoBRIK DRysystem do-
konca vylúčite maltu a vodu z muriva úpl-
ne. Zlepšíte tým tepelnú izoláciu domu a 
odstránite tepelné mosty zo škár. Ušetríte 
na malte, miešačke, pracovnej sile a vďaka 
nadštandardnej tepelnej izolácii tehál Ter-
moBRIK SUPRA aj na zatepľovaní, ktoré 
je pri výstavbe definitívne vylúčené, čím 
nezväčšíte hrúbku stien. Systémom Ter-
moBRIK DRysystem je možné murovať 
aj pri teplotách do -15 °C, teda v každom 
ročnom období. Vďaka nadštandardnej te-
pelnej izolácii a vysokému tepelnému od-
poru R až 7,74 m².K/W tehál TermoBRIK 
Supra+ ušetríte nielen pri stavbe vášho 
domu, ale aj pri jeho vykurovaní. Tehly 
TermoBRIK majú vďaka nulovej výrobnej 
vlhkosti tie najlepšie tepelnoizolačné a 
akumulačné vlastnosti hneď od začiatku.

7. KOMPLETNý STAVEBNý SySTéM
Tehly TermoBRIK predstavujú kompletný 
systém pre stavbu obvodových stien, vnú-
torných nosných stien aj nenosných prie-
čok v dome. A pre riešenie detailov rohu, 
ostenia a okenného parapetu sa vyrábajú 
aj špeciálne doplnkové tehly. S tehlami 
TermoBRIK vytvoríte pre vašu rodinu nie-
len najzdravšie, najbezpečnejšie a najvý-
hodnejšie bývanie, ale tiež krásne a doko-
nalé v každom detaile.

8. BEZSTAROSTNý žIVOT 
Doprajte vašej rodine kvalitné bývanie. Po-
stavte si váš vysnívaný dom z neprekona-
teľného stavebného materiálu TermoBRIK 

Tehly TermoBRIK opúšťajú výrobné linky 
v dokonale suchom stave, vďaka čomu ich 
tepelnoizolačné vlastnosti ihneď dosahujú 
maximálne hodnoty. Pre porovnanie, póro-
betón má výrobnú vlhkosť okolo 30 až  40 %, 
pričom výrobcom uvádzané vlastnosti do-
sahuje pri ustálenej vlhkosti 4,5 %, ktorú 
dosiahne až po piatich rokoch. Ustálená 
vlhkosť tehlového muriva sa pohybuje  
v rozmedzí 0,7 až 1,5 %. Sprievodným ja-
vom vysychania pórobetónu sú jeho ob-
jemové zmeny, vedúce až k vzniku trhlín  
v murive. Pálené tehly sú vďaka technológii 
výroby objemovo a rozmerovo stále, preto 
tehlovému murivu vznik trhlín nehrozí.

3. BEZPEČNOSť A KOMFORT 
V dome, ktorý je postavený z tehál Ter-
moBRIK, sa vaša rodina bude cítiť nielen 
príjemne, ale aj bezpečne. Vysoká požiarna 
odolnosť, pevnosť (P10 až P15) a zvuková 
izolácia (pri TermoBRIK Akustik až 55dB) 
sú prirodzenými vlastnosťami pálených 
tehál TermoBRIK, vďaka ktorým patria  
k najspoľahlivejším konštrukciám. V dome  
z tehál TermoBRIK vás čaká pokojný a bez-
starostný život.

4. VySOKÁ HODNOTA STAVBy 
Tehla je jednoducho tehla – zvýši hodno-
tu vášho domu na maximum. Tehly Ter-
moBRIK sú pokračovaním tradičného, 
rokmi prevereného a trvácneho materiálu 
a poskytnú bezstarostné bývanie nielen 
vám, ale aj vašim deťom, vnukom a mno-
hým ďalším generáciám. Kvalitne navrh-
nuté a postavené tehlové stavby majú 
prakticky neobmedzenú životnosť. Tvoria 
vysoko hodnotné bývanie pre vás aj vašich 
potomkov. Najlepším dôkazom sú niekoľ-
ko sto- až tisícročné stavby z pálenej teh-
ly, ktoré spoľahlivo slúžia svojmu účelu aj 
dnes.

5. JEDNODUCHé STAVANIE 
A RýCHLEJŠIE  BýVANIE
S brúsenými tehlami TermoBRIK  je mu-
rovanie veľmi jednoduché, presné a rých-
le. Pri murovaní na lepiacu maltu ušetríte 
30 % času a pri murovaní systémom Ter-
moBRIK DRysystem ušetríte až 50 % času 
oproti klasickému spôsobu murovania. 
Presná výška brúsených tehál TermoBRIK  
priniesla do technológie murovania sku-
točnú revolúciu. Hrubú stavbu vášho 
domu postavíte za par dní a bývanie v ňom 
si tak môžete začať užívať oveľa skôr.

a užívajte si bezstarostný život. Zvážte, 
medzi akými stenami chcete bývať.

TermoBRIK vám prináša nasledovné 
výhody:

  100 %-ne prírodný stavebný materiál,
  úsporné, zdravé a komfortné bývanie,
  difúzia vodných pár,
  ekologický materiál,
  suchý stavebný materiál,
  murivo bez trhlín,
  vysoká pevnosť,
  vysoký tepelný odpor,
  vysoká požiarna odolnosť,
  vysoká zvuková izolácia,
  akumulácia tepla,
  nadštandardná tepelná izolácia,
  neobmedzená životnosť a tradícia,
  garancia kvality,
  jednoduché, rýchle a presné murovanie, 
  murovanie bez miešačky, malty, vody 

 a zatepľovania,
  úspora pracovnej sily,
  úspora nákladov,
  kompletný stavebný systém.

Viac informácií nájdete na stránke
www.pezinske-tehelne.sk.

Reko z materiálov Pezinských tehelní

Foto: Pezinské teheľne
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stavba fasády

ZIMNÝ ŠATNíK SME Už VŠETCI VyMENILI ZA LETNÝ, ALE ČO NáŠ DOM? NEZASLúžIL By SI TIEž 
ZMENU ŠTÝLU? ŠATy ROBIA ČLOVEKA A TO PLATí I PRE VáŠ DOM. TO ALE NEZNAMENá, žE MU-
SíTE PODSTúPIť ČASOVO A FINANČNE NáROČNú REKONŠTRUKCIU. ČASTO STAČí ZMENIť IBA 
FASáDU. PORADíME VáM, AKO NA TO. 

AKO NA NOVú FASáDu

silnom slnečnom žiarení môže vonkajšia 
farba schnúť prirýchlo a to môže zviditeľ-
niť napojenie farby. Súvislé plochy fasády 
natierajte vždy naraz, aby sa zabránilo na-
pájaniu farby. 

PORADIE PRÁC
Naplánujte si poradie natierania jednot-
livých plôch vonkajšej fasády tak, aby ne-
mohla pri natieraní kvapkať farba na už 
natretú plochu. Nezabudnite pritom ani 
na ostatné stavebné časti – okná, dvere, 
drevené obklady štítov a pod. Nasledujú-
ce poradie prác sa osvedčilo:  ak je to nut-
né, natierajú sa najskôr obklady štítov a 

FaReBNý odTieň Na žeLaNie
Individuálne bývanie vyžaduje aj indivi-
duálne farebné odtiene, a to aj v prípade 
fasády. Práve pri zdôraznení charakteru 
domu alebo osobného štýlu bývania hrajú 
farby dôležitú úlohu. Zhrnuli sme skoro  
1 000 farebných odtieňov do 10 zladených 
celkov a tieto farby je možné namiešať vo 
vašom farebnom výrobku v požadovanom 
množstve.

aKo Sa VyhNúť STReSu pRi 
NaTieRaNí?
Pokiaľ veľmi svieti slnko, majte z toho ra-
dosť a urobte si pri natieraní prestávku. Pri 

Vonkajšiu fasádu domu možno pri-
rovnať ku kabátu. Musí odpudzo-
vať nečistotu a vodu, nielen zodpo-

vedať estetickým predstavám. Preto nie je 
dôležitý len farebný odtieň náteru fasády, 
ale náter musí plniť taktiež aj ochrannú 
funkciu.

VySoKoZaťažiTeľNé FaSádNe 
FARBy
Na náter fasády si vyberte vždy výrobky, 
ktoré odolajú velkému zaťaženiu. Farby na 
fasády by mali byť v každom prípade odol-
né proti oderu a poveternostným vplyvom 
podľa platných noriem. 



59

strešná rímsa, potom všetky plochy stien, 
strešné odkvapy a dažďové zvody a nako-
niec okná a dvere.

POSTUP NATIERANIA NA STARé 
NÁTERy 
Pri nepoškodených náteroch stačí jeden 
náter neriedenou vonkajšou disperznou 
farbou. Po očistení plochy fasády naneste 
vonkajšiu disperznú farbu valčekom. Pri 
poškodených náteroch postupujte nasle-
dovne:
1. Najprv odstráňte všetky uvoľnené 
 a odlupujúce sa časti zmetákom alebo  
 kefou.
2.  Následne naneste základný náter na  
 fasády alebo hĺbkový náter maliarskou  
 štetkou.
3.  Poškodené miesta opravte opravnou  
 hmotou. Používajte len výrobky, ktoré  
 sú vhodné na vonkajšie plochy.
4.  Ako podklad naneste valčekom 
 vonkajšiu disperznú farbu. Túto farbu  
 možno až do 20 % zriediť vodou. Vždy  
 však rešpektujte pokyny a odporúčania  
 výrobcu uvedené na etikete výrobku.
5.  Záverečný náter sa robí neriedenou  
 vonkajšou farbou. Táto farba sa tiež  

MATERIáL:
farba na vonkajšiu fasádu
základný náter na fasády
omietková malta/sanačný tmel
hĺbkový náter

NáRADIE:
teleskopická tyč
stieracia mriežka
držiak na vedro
gumové rukavice
igelitové vrecko
rebrík(y)
krycia fólia/maliarska fólia
pracovné lešenie
zmetáčik
krepová lepiaca páska
záhradná hadica
čistiaca kefa
stierka
vysokotlakový čistič
drôtená kefa
maliarska štetka
štetec na vykurovacie telesá
plochý štetec
náhradné maliarske valčeky
maliarsky valček

Podklad Náterový materiál

vápenná 
omietka

silikátová 
farba*

disperzná 
farba plnená

omietka
z umelej živice

akrylátová
disperzná 
farba

vápenno-cementová 
omietka

cementová 
omietka

betón

vápenno-piesková 
tehla

starý náter 
disperznou farbou

starý náter 
silikátovou farbou

vhodná    podmienečne vhodná    nevhodná  
* Vždy dodržiavajte bezpečnostné predpisy a predpisy pre spracovanie!

Tabuľka:  aKo VyBRať VhodNý NáTeR?

 nanáša valčekom. Pri zvislých plochách  
 fasády pracujte vždy naraz.

    Čo BudeT e poTReBoVať?

tip odborníka: Počas prestávky 
v práci strčte valček jednoducho do 

plastového vrecka a dobre ho uzavrite. 
Farba nezaschne a po prestávke môže-

te hneď pokračovať v práci.

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!

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!



1. krok 
Bezpečnosť! Pred začatím práce 
by ste mali zaistiť všetky rebríky a 
lešenia, napríklad kolíkom v zemi. 
Ešte lepším riešením je pridržanie 
rebríka druhou osobou. Ak pracu-
jete na rebríku, je dôležité, aby ste 
v jeho najvyššej polohe mali voľné 
ešte minimálne tri ďalšie priečky. 
Tým zabránite posunutiu ťažiska 
príliš nahor a znížite riziko pádu!

3. krok 
Kryciu fóliu použite i na chodníky 
a priľahlé časti stavby. Teraz sa už 
môžete pustiť s nadšením do práce 
a nemusíte mať neustále strach  
z každej kvapky, ktorá kvapne 
vedľa.

5. krok 
Poškodená omietka? žiaden pro-
blém! Môžete ju opraviť pomocou 
omietkovej malty. Pozor! Ak zakry-
jete poškodené miesta iba farbou, 
čoskoro sa objavia znovu.

7. krok 
Ak nenatierate vonkajšiu stenu 
prvýkrát, skontrolujte, či boli pri 
pôvodnom nátere použité vápenné 
farby, ktoré nie sú kompatibilné so 
súčasnými disperznými farbami, 
preto musíte daný povrch najprv 
dôkladne zdrsniť. Okrem toho ho 
potom musíte ešte pretrieť základ-
nou náterovou farbou s obsahom 
kremennej múčky. Len tak bude váš 
nový náter trvalý!

9. krok 
Pri prvom podkladovom nátere 
môžete exteriérovú farbu pred jej 
nanesením zriediť do 20 % vodou.

2. krok 
Teraz už môžete začať. Všetky 
miesta, ktoré nechcete natierať, 
zakryte dôkladne maliarskou 
fóliou a krepovou lepiacou páskou 
(tu stačí, keď sa váš pomocník 
postaví kúsok od steny).

4. krok 
Pred samotným natieraním musíte 
ešte očistiť fasádu od voľných 
nečistôt. Na to je najlepšie použiť 
zmetáčik. Väčšie znečistenie 
odstránite pomocou záhradnej ha-
dice alebo vysokotlakového čističa.

6. krok 
Piesčité omietky musíte najprv 
natrieť hĺbkovým náterom alebo 
základným náterom na fasády. Tým 
spevníte ich povrch a bude sa vám 
lepšie natierať.

8. krok 
Pre dosiahnutie rovnomerného 
výsledku postupujte pri nanášaní 
nového náteru takto: Pomocou 
maliarskej štetky najprv naneste 
základný náter na fasády, prípadne 
hĺbkový náter.

10. krok 
Na záverečný náter použite nezrie-
denú exteriérovú farbu a naneste 
ju maliarskym valčekom. Aby ste 
zabránili vzniku nevzhľadných fľa-
kov, natierajte súvislé plochy vždy 
naraz. Teraz by vám už nemalo nič 
brániť vo vytvorení podareného 
náteru a krásnej novej fasády. 
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POStuP PRácE KROK ZA KROKOM

Reko 
Foto: Hornbach a archív redakcie 

stavba fasády





nové minerálne omietky a stierky, betóno-
vé steny i sanačné omietky. Jednoduché 
spracovanie, dobrá cena a efektný výsle-
dok sú pritom zaručené.

eFeKTNé LaZúRy, meTaLiCKé 
a TRBLieTaVé NáTeRy pRe Váš 
DOM
Inovovaná kolekcia produktového radu 
Baumit DesignLife je odpoveďou na po-
žiadavky na intenzívne, metalické alebo 
výnimočné efekty na fasáde. Kombinácia 
modelovateľnej omietky Baumit Creativ-  
Top a dekoračných náterov Baumit Lasur, 
Metallic a Glitter v systéme Baumit De-
signLife otvára nové dimenzie dekoratív-
neho stvárnenia fasády a ponúka priestor 
pre výnimočnú individualitu, jedinečnosť 
a fantáziu. 

Reko v spolupráci s Baumit

Foto: Baumit

KEĎ JE FASáDA  
VIAc AKO lEN FARBA
FASáDy BUDOV Sú NEOODDELITEľNOU SúČASťOU ARCHITEK-
TúRy. SVOJíM ESTETICKÝM PôSOBENíM VyTVáRAJú VZHľAD 
ULíC, NáMESTí, OByTNÝCH ŠTVRTí A MIEST. INDIVIDUáLNy 
VZHľAD FASáDy ALE NEZáVISí LEN OD JEJ FAREBNOSTI.

Okrem farby môžete teraz dopriať 
fasádnej omietke aj ľubovoľ-
nú štruktúru s modelovateľnou 

omietkou Baumit CreativTop a dotvoriť 
jej vzhľad dekoratívnymi nátermi Baumit  
Lasur, Metallic a Glitter. 

VZhľad, KToRý možNo 
NahmaTať
Kto oceňuje takmer neohraničené možnos-
ti konceptu farieb Baumit Life, bude omiet-
kou Baumit CreativTop skutočne nadšený. 
Táto všestranná fasádna omietka je k dis-
pozícii v 758 farebných odtieňoch a dá sa 
kreatívne kombinovať. Nahrubo zahlade-

ná, štruktu-
rovaná 

kefou alebo valčekom, jemne porézna, so 
vzhľadom hrubého betónu alebo dokonale 
hladká s náterom – takéto a ďalšie nápa-
dité štruktúry sa s omietkou Baumit Cre-
ativTop môžu konečne stať skutočnosťou. 
Vonkajšie steny sa už nemusia odlišovať 
len svojou farebnosťou, ich individualitu 
je možné teraz jednoducho nahmatať. Šesť 
rôznych typov omietky odlišujúce sa svo-
jou zrnitosťou, od najhrubšej CreativTop 
Max po najjemnejšiu CreativTop Silk, to 
umožnia bez akýchkoľvek prekážok.

TiSíC možNoSTí pRe Vašu 
FASáDu
Jedinečný, s istotou nezameniteľný vzhľad 
omietky Baumit CreativTop získate do-
tvorením povrchu pomocou dekoračných 
náterov Baumit Lasur, Metallic a Glitter, 
ktoré prinášajú na fasádu zaujímavý la-
zurový efekt, kovový lesk a žiarivé trblie-
tanie. Moderné farebné odtiene a nová 
kvalita umožňujú ich použitie pre všetky 
tepelnoizolačné systémy Baumit, staré aj 

BAUMIT DESIGNLIFE PONúKA OVEľA VIAC

Individuálne a extravagantné riešenia
Pre novostavby aj rekonštrukcie
Perfektne kombinovateľné

stavba fasády
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stavba materiály

Epoxidové škárovacie malty v priesto-
roch s vlhkou prevádzkou sú skvelou 
voľbou nielen z dekoratívneho, ale 

aj z funkčného hľadiska. Po vytvrdnutí 
je povrch epoxidovej škárovacej hmoty 
hladký a nenasiakavý, vďaka čomu spĺňa 
prísne požiadavky na vodoodolnosť, hy-
gienu a stálofarebnosť. Škáry nikdy nepo-
praskajú, trvalo si zachovávajú svoju farbu 
a aj po rokoch pôsobenia nečistôt budú 
po ich očistení ako nové. Vyznačujú sa 
odolnosťou proti tvorbe a rozmnožovaniu 
mikroorganizmov, pričom ochrana je za-
bezpečená v celej hrúbke škáry. Je absolút-
ne bezpečná, nedochádza k uvoľňovaniu 
žiadnych substancií škodlivých pre ľudský 
organizmus.

Odolné sú aj proti agresívnym chemickým 
vplyvom, sú vhodnou voľbou pre majite-
ľov domácich zvierat, ale aj do bazénov. 
Majú výrazne menší sklon k zašpineniu 
či vzniku plesní. Jednoduchá údržba ich 
predurčuje na aplikáciu do exponovaných 
miest, v ktorých často prichádza ku znečis-
teniu, akými sú miesta v blízkosti skriniek 
na topánky, predsiene, vstupy do bytov 
a pod.

KeRapoXy CQ Na JedNoduChú 
PRácu
Vďaka výrazne lepšej čistiteľnosti je práca 
s dvojzložkovou epoxidovou maltou Kera-
poxy CQ jednoduchá, a to aj pri aplikácii 
na zvislé povrchy. Odstránenie čerstvej 
škárovacej malty z povrchu obkladových 
prvkov gumovou stierkou je výrazne ľah-
šie, plochy obkladov a dlažieb sú hneď 
takmer dokonale čisté. Prácu s touto epo-
xidovou škárovacou maltou zvládne aj 
zručný domáci majster. Podmienkou však 
je dodržiavanie technologického postupu 
predpísaného výrobcom. Dodáva sa v 21 
farebných odtieňoch.

KeRapoXy pRe NáRoČNýCh
Priaznivcov originálneho dizajnu s meta-
lickým nádychom zaujme Kerapoxy design  
s prímesou farebných trblietok MapeGlitter® 
(zlatá, strieborná a na objednávku ďalších 22 
farieb). Ideálne doplní sklenenú mozaiku či 
obklad a dlažbu s kovovým vzhľadom. 

Viac informácií na www.mapei.sk.

Reko z materiálov Mapei

Foto: Mapei

AK TúžITE PO DLHODOBO DOKONALOM VZHľADE KúPEľNE, KUCHyNE ČI BAZéNU, JE EPOXIDOVá 
ŠKáROVACIA HMOTA JEDNOZNAČNOU VOľBOU. NENECHAJTE SA ODRADIť OBAVAMI NIEKTO-
RÝCH „MAJSTROV“. POUžIť EPOXIDOVú ŠKáROVACIU MALTU NA VÝPLň PEVNÝCH ŠKáR MEDZI 
KERAMICKÝMI OBKLADOVÝMI PRVKAMI ALEBO SKLENENOU MOZAIKOU STOJí ZA TO.

NEBOJTE SA 
epoXidoV V šKáRaCh

NOVé FAREBNé ODTIENE 

Mapei prichádza na trh s novou vzor-
kovnicou farieb cementovej škárovacej 
malty Ultracolor Plus a epoxidovej 
škárovacej malty Kerapoxy Design. 
Ponuka sa rozširuje o ďalších 14 farieb, 
pričom sedem farebných odtieňov 
je úplne nových a sedem vychádza 
z pôvodnej farebnej škály.

GROUT SELECTION
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Hovorí sa, že: „Nešťastie nechodí po 
horách, ale po ľuďoch“, no pravda 
je, že nešťastie neobchádza ani 

bytové domy. Môže sa preto stať, že sa 
vrátite z dovolenky do premočeného bytu, 
ku ktorému vám (síce nechtiac) pomohol 
nad vami bývajúci sused. Aj zabudnutá 
zapnutá žehlička, televízor či nabíjačka 
mobilného telefónu môžu urobiť svoje, ne-
hovoriac o zabudnutom hrnci variacej sa 
kukurice na plynovom sporáku. Do vyššie 
uvedených situácií sa nechce dostať nikto 
z nás a iste ich nikto nikomu ani nepraje. 
Sú vždy nezávideniahodné a kladú najmä 
na poškodených nemalé nároky. Ak však 
už takáto situácia nastane, je tu riešenie, 
ktoré ponúka spoločnosť MIBAG sanácie 
s. r. o., ktorá je dcérou rakúskej spoločnos-
ti Mibag Sanierungs GmbH s profesionál-
nym zameraním na sanačné práce po po-
žiaroch a vytopeniach vodou, ktorá sa sa 
touto špecializovanou činnosťou zaoberá 
už vyše 30 rokov. Ďalšie pobočky Mibag sú 
v Nemecku a v Českej republike.

poNuKa SLužieB
Ponuka služieb spočíva v komplexnom za-
bezpečení praktického riešenia následkov 
škodových udalostí. Ide o realizáciu sanač-
ných prác, odborné zabezpečenie a vyko-
nanie všetkých potrebných remeselných 
činností vedúcich k uvedeniu poškode-
ných stavebných objektov a prevádzok do 
stavu, v akom boli pred poškodením živla-
mi (oheň, voda). V prípade požiaru zahŕňa 
ponuka vyčistenie  priestorov zasiahnu-
tých požiarom a splodinami horenia (ste-
ny, stropy, podlahy, okná, dvere, zárubne 
a iné stavebné konštrukcie), hnuteľného 
majetku a iného vybavenia miestností. Ich 
chemickú dekontamináciu, elimináciu zá-
pachov, ako i všetky potrebné stavebno-re-
konštrukčné práce exteriérového a interié-
rového charakteru, napr. práce murárske, 
maliarske, sadrokartonárske a dodávky 

zariadení podľa dohody. V prípade vyto-
penia domov či bytov vodou z vodovod-
ných potrubí (ako aj požiarnou vodou pri 
hasení), resp. v prípade povodne vykonáva 
čistenie, dekontamináciu, elimináciu zá-
pachov, vysúšanie a odvlhčovanie stien, 
podláh, stropov, ako i celých objektov, ďa-
lej meranie vlhkosti, protiplesňové dezin-
fekčné ošetrenie omietok, ako i potrebné 
stavebno-rekonštrukčné práce. Súčasťou 
ponuky je tiež izolácia rodinných domov, 
bytov či novostavieb najmä proti vzlínajú-
cej vlhkosti systémom Vialit MTS-lf  a od-
borné poradenstvo. 

TeChNiCKé RiešeNia
Vzniknuté škody je potrebné sanovať od-
borne a hlavne rýchlo. Môžete sa opýtať: 
„Prečo rýchlo?“ Odpoveď je jednoduchá 
a jasná.  Všetkým ide o to, aby bola vznik-
nutá škoda minimálna. Je logické, že kaž-
dý má záujem dať svoj byt po nešťastí do 
poriadku čo najrýchlejšie, bývať v ňom čo 
najskôr a aj čo najskôr na všetko zabud-
núť. Ďalším dôvodom je snaha o minima-
lizáciu vzniknutej škody. Z tohto pohľadu 
je rýchly zásah odbornej sanácie veľmi 
prospešný. A prečo odbornej?

Aj keď požiar vyzerá skoro vždy rovnako, 
nie je jedno, čo horí. Napríklad pri horení 
umelých látok s podielom PVC (káblová 
izolácia, držadlá zábradlí, obaly atď.), ole-
jov, tukov, rozpúšťadiel a pod., vznikajú 
zdravie ohrozujúce a agresívne horľavé 
plyny, ako napr. chlorovodík, ktoré pri sty-
ku s požiarnou vodou vytvárajú viac či me-
nej koncentrovanú kyselinu chlorovodíko-
vú. Jej vplyvom sú ohrozené najviac ne- 
chránené časti kovov a elektronické kom-
ponenty. Vzniká na nich korózia, ktorá sa 
po hasení požiarnou vodou rýchlo šíri. 

V zmysle vyššie uvedeného je preto treba 
pri posudzovaní škôd po požiaroch a ich 

odbornej sanácii počítať s tým, že k ne-
bezpečenstvu ich vzniku nedochádza len 
tam, kde oheň pôsobí, ale aj tam, kde bez-
prostredne nepôsobí. Preto minimalizácia 
škody, o ktorú v konečnom dôsledku ide, 
je možná len v dôsledku rýchleho a odbor-
ného konania. 

SANácIA BytOV
Požiar v bytovom dome či byte samot-
nom znamená vždy podstatné zhoršenie 
životného prostredia na úroveň zdraviu 
škodlivého, s veľkou pravdepodobnosťou 
karcinogénneho vplyvu. Z odborného hľa-
diska môžeme klasifikovať potrebu odstra-
ňovania škôd odbornou sanáciou  v týchto 
priestoroch z dôvodu, aby sa zabránilo: 

 následným škodám (napr. na hnuteľ-
nom majetku či na plastových stavebných 
konštrukciách), 

 znekvalitneniu životného prostredia 
obyvateľov (v dôsledku neodbornej elimi-
nácie splodín horenia), 

 ohrozeniu zdravia (v dôsledku zhorše-
nia životného prostredia v domoch a bytoch, 
v ktorých po neodborne sanovaných ško-
dách po požiari ich obyvatelia zotrvávajú).  
         
Spoločnosť MIBAG sanácie s. r. o., je pri-
pravená poskytnúť odbornú pomoc for-
mou vyššie uvedených služieb na území 
Slovenska všetkým, ktorí sa do nešťast-
nej situácie dostanú. Na bezplatnej NON 
STOP linke je možné nahlásiť škodu. Tam 
vám navrhnú vhodné riešenie a zrealizujú 
pomoc. Dnešná technika, prostriedky a dl-
horočné skúsenosti z praktického riešenia 
následkov škodových udalostí dovoľujú 
uviesť váš byt do pôvodného stavu v re-
latívne krátkom čase. Veríme, že uvedenú 
pomoc nebudete nikdy potrebovať, ale pre 
prípad, keby niečo...
 
Tiesňová telefónna linka je:  0800 103 090 

SANácIE 
po požiaRoCh a VyTopeNiaCh
MáTE DOMA Až PRíLIŠ VLHKO? BOLI STE VyTOPENí SUSEDMI, 
PRASKNUTÝM POTRUBíM, ZAPLAVENí ROZVODNENOU RIEKOU 
ALEBO STE, NEBODAJ, VyHORELI? V TAKOM PRíPADE Sú NASLE-
DUJúCE RIADKy URČENé PRáVE VáM.
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Do kovu odeté objekty z posledného 
obdobia  patria k veľmi príťažli-
vým s uplatnením súzvuku  krea-

tivity a možností moderných materiálov. 
Opláštenia budov na báze kovu sú v zá-
padnej Európe viac rozšírené ako u nás. 
V poslednej dobe pribúda aj na Sloven-
sku mnoho efektných riešení. Objavujú 
sa nielen na občianskych a priemyselných 
objektoch, ale už aj na bytových a rodin-
ných domoch. Najčastejším materiálom 
pre systémy z kovu je v súčasnosti kvalit-
ný titánzinkový plech. Titánzinok je mate-
riál, ktorý identifikujeme na prvý pohľad. 
Nezameniteľná striebristá zliatina – to 
je estetický materiál s charakteristickým 
vzhľadom.  

Čo Je TiTáNZiNoK?
Ide o prírodný materiál, ktorý spĺňa súčas-
né prísne ekologické požiadavky.  Zinok je 
prírodná surovina s úplnou recykláciou. 
Prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju a 
ochrane životného prostredia. Ako mate-
riál pre strechy sa začal titánzinok použí-
vať pred viac ako 20 rokmi. Titánzinok je 
zliatina troch prvkov – zinku (cca 99 %), 
titánu (0,06 – 0,2 %) a medi (0,06 – 1 %). 
Táto zliatina bola vytvorená s cieľom 
vylepšenia mechanických a fyzikálnych 
vlastností zinku a tým širšieho využitia 
zinku v stavebníctve. Ide predovšetkým 
o pevnosť a tvarovú stabilitu. Pridaním 
medi sa zvyšuje pevnosť v ťahu, pridaním 
titánu sa zvyšuje  tvarová stabilita. Titán 
ako prvý legujúci prvok upravuje vlast-
nosti zinku, aby sa dal spájať drážkova-
ním. Druhým legujúcim prvkom je meď, 
ktorej podiel upravuje výslednú farbu pa-
tiny – čím je väčší, tým je patina tmavšia. 
Titánzinok nepotrebuje žiadny ochranný 
náter, keďže ochrannú vrstvu zabezpečí 
tenký povlak oxidu, ktorý sa na povrchu  
vytvorí.

NADČASOVá ELEGANCIA
StRIEBRIStéhO 

tItáNZINKu 

KOVOVé FASáDy A POKRy-
TIA STRIECH V SúČASNOSTI 
PATRIA K ATRAKTíVNyM A 
AJ NAJKVALITNEJŠíM POVR-
CHOM. JEDNOU Z NAJVäČ-
ŠíCH VÝHOD JE ICH DLHá 
žIVOTNOSť BEZ úDRžBy, 
NAJMä PRI OPLáŠTENIACH  
Z UŠľACHTILÝCH MATERIáLOV 
BEZ POVRCHOVEJ úPRAVy 
(TITáNZINOK, MEĎ, NEREZ, 
HLINíK). PREDNOSťOU JE AJ 
ICH VEľKá TVáRNOSť, KTORá 
UMOžňUJE POKRÝVAť NEPRA-
VIDELNé TVARy A PLOCHy. 
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PAtINA A JEJ DVA DRuhy
Titánzinok si tvorí ochranu pred poveter-
nostnými vplyvmi formou patinácie po-
vrchu, tzv. patinu. Patina je hustá, vodou 
nerozpustná vrstva zásaditého uhličitanu 
zinočného, ktorá sa na povrchu prirodzene 
obnovuje a zabraňuje ďalšiemu kontaktu 
zinku s kyslíkom z atmosféry.

Patina vzniká  postupne v priebehu od 6 
mesiacov do 2 rokov. Najskôr zreaguje zi-
nok s kyslíkom a vytvorí oxid zinku. Ná-
sledne sa pôsobením vody z dažďa vytvorí 
hydroxid zinku. Reakciou s oxidom uhliči-
tým zo vzduchu vznikne na povrchu pevne 
priľnavá vrstva uhličitanu zinočného – pa-
tina. Tá sa na povrchu obnovuje s úbytkom 
2 – 4 mikróny za rok, a to podľa agresivity 
prostredia, intenzity a striedania zrážok. 
Proces vzniku patiny je možné pozorovať 
len na lesklo valcovaných materiáloch. 

V súčasnosti sa vyrábajú (norma EN 988) 
a používajú dva typy povrchu titánzinku, 
ktoré sa líšia v postupe vytvorenia patiny. 
Prvý je lesklý valcovaný s povrchom v su-
rovom stave a patina sa na ňom vytvára 
prirodzene následkom poveternostných 
vplyvov. Počas tvorby môže mať nepravi-
delnú farebnú textúru. Druhým typom je 
matný predzvetraný materiál (modrosivý, 
bridlicovošedý). Patina je tu tvorená zá-
merným výrobným postupom ako výsle-
dok chemickej reakcie a má preto jednolia-
ty pravidelný vzhľad.

VlAStNOStI A VÝhODy 
tItáNZINKu:

 má veľmi dobré fyzikálne vlastnosti, 

  vyniká mechanickou pevnosťou a   
 tvarovou stabilitou, 

  je odolný proti poškriabaniu povrchu, 
  stály voči poveternostným vplyvom, 
  nevyžaduje protikorózne opatreni,a
  vytvára ochranu pred poveternosťou  

 patináciou povrchu, 
  nevyžaduje údržbu, 
  má veľmi dlhú životnosť – až do 100  

 rokov, 
  materiál je 100 %-ne recyklovateľný,  

 šetrný k životnému prostrediu,
  nehorľavý,  
  nemagnetický,  
  dá sa ľahko tvarovať a formovať, 
  má estetický vzhľad. 

žiVoTNoSť a pRoSTRedie
životnosť titánzinku ako prírodného ma-
teriálu je závislá na prostredí, v ktorom 
bude aplikovaný a udáva sa až  80 – 100 
rokov. V mestách s agresívnejším prostre-
dím činí ročný úbytok materiálu cca 4 mik-
róny, v čistom prostredí len 2 mikróny. Vi-
diek a prírodné prostredie sú prijateľnejšie 
pre titánzinok, čo sa týka jeho životnosti, 
a môže dosiahnuť spomínanú hornú hra-
nicu. V prímorských oblastiach sa znižuje 
životnosť na 40 – 70 rokov. V extrémnych 
priemyselných oblastiach  klesá životnosť 
asi na 50 rokov.

VýRoBa a oBLaSTi použiTia
Kvalita titánzinku je podrobne zachytená 
v norme STN EN 988, ktorá je aj harmo-
nizovanou normou Eú. Touto základnou 
normou sa riadi výroba titánzinkového 
plechu. Plechy sú vyrábané valcovaním 
titánzinkového pásu za studena do po-

ZINOk je  PRíROdNý 
mAteRIáL, ktORý 

SPĺňA SúčASNé PRíSNe 
ekOLOgICké POžIAdAvky.   
je tO PRíROdNá SuROvINA 
S úPLNOu ReCykLáCIOu. 
PRISPIevA k tRvALO 
udRžAteľNému ROZvOju 
A OCHRANe žIvOtNéHO 
PROStRedIA.
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žadovanej hrúbky. Štandardné hrúbky 
titánzinkových plechov sú 0,6; 0,65; 0,7; 
0,8 a 1,0 mm. Pre potreby stavebníctva 
sa  najčastejšie využívajú hrúbky plechov 
0,7 a 0,8 mm. Štandardné rozmery titán-
zinkových plechov sú 1 000 x 2 000 mm,  
1 000 x 2 250 mm, 1 000 x 3 000 mm. Ti-
tánzinok je veľmi výhodným materiálom 
pre použitie v stavebníctve a architektúre 
s možnosťou kreatívnych individuálnych 
riešení. ťažiskové oblasti využitia titánzin-
ku predstavujú tieto štyri skupiny: strešné 
krytiny, fasádne systémy, odvodňovacie 
systémy a klampiarske prvky. Môžeme ho 
ale nájsť aj na zábradliach, schodiskách, 
markízach a pod. Ako reprezentačný ma-
teriál sa titánzinok uplatňuje aj v interiéri, 
napríklad pri podhľadoch, obkladoch stien 
či ako materiál pre nábytok.  

aKo STRešNá KRyTiNa 
Na opláštení strechy nachádzajú svoje 
uplatnenie moderné veľkoformátové a 
maloformátové šablóny a  klasická dvojitá  
alebo uhlová drážka. Na spájanie pásov pre 
strešnú krytinu z titánzinkového plechu sa 
používa dvojitá stojatá drážka alebo uhlo-
vá drážka. Pásy sú vyrobené z plechu hrúb-
ky 0,7 alebo 0,8 mm a majú šírku 400 – 
700 mm. Strešná krytina z titánzinku 
vyžaduje pevný podklad – plné debne-
nie. Vzdialenosť medzi prvkami debnenia 
(dosky, drevovláknité dosky, OSB dosky 
atď.) nemá presiahnuť 10 mm. Najvhod-
nejší podklad sú drevené dosky, ktorých 
pH sa pohybuje medzi 4,5 – 7,0. Najlepšie 

vyhovuje drevo ihličnanov (jedľa, smrek, 
borovica) alebo buk a topoľ.  Minimálny 
sklon strechy pre titánzinkovú strešnú 
krytinu je  3° – 5°. 
 
FASáDNE SyStéMy, OBKlADy
Fasádne systémy predstavujú jednak tradič-
né drážkové systémy, ale najmä súdobé sys-
témy, tvorené panelmi, profilmi a kazetami.

DRÁžKOVé SySTéMy spájajú jednotlivé 
pásy v pozdĺžnom smere. Štandardom je 
použitie uhlovej stojatej drážky. Poznáva-
cím znakom je výrazná šírka drážky 
12 mm. 

K drážkovým systémom patria aj drážkové 
šablóny – malé štvorcové a kosoštvorcové 
a tzv. veľkoformátové šablóny. Usporiada-
nie je možné v rôznych šírkach horizontál-
ne, vertikálne aj diagonálne. Možné je aj 
prekrývanie šablón.

PRI KAZETOVýCH SySTéMOCH ide  
o vyduté veľkoformátové obklady s ohyb-
mi na štyroch stranách. 

PRI PANELOVýCH SySTéMOCH ide 
o drážkové panely. Prednosťou je voľba 
osových rozmerov  200 – 333 mm a pre-
menné šírky škár 0 – 30 mm. Pokládka 
je možná vertikálne alebo diagonálne. 
Horizontálne panely  pripomínajú dreve-
ný obklad. Majú pevnú šírku drážky 20 
mm. Zvláštnym typom sú predsadené 
panely so šupinatou štruktúrou fasády.    

tItáNZINOk je veľmI 
výHOdNým mAteRIá- 

LOm PRe POužItIe v StA-
veBNíCtve A ARCHItektúRe 
S mOžNOSťOu kReAtívNyCH 
INdIvIduáLNyCH RIešeNí.
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PRI PROFILOVýCH SySTéMOCH ide  
o vlnité profily (sínusoida) alebo trapézové 
profily (lichobežník). Je tu taktiež mož-
nosť rôznej pokládky – vertikálne, hori-
zontálne alebo diagonálne.   

Titánzinok sa výborne uplatňuje aj v kom-
pozitných doskách – obkladoch. Kompo-
zitné materiály sú cielené zložené mate-
riály, aby boli získané nové výhodnejšie 
vlastnosti, ktoré nemajú jednotlivé zložky 
kompozitu. Pri titánzinkových kompozit-
ných fasádnych obkladoch je titánzinok 
na povrchu a jadro je z plastu. Výhodou 
je dokonale rovný povrch ako u všetkých 
kompozitných obkladov.

tEchNIKy POKRÝVANIA 
S dRážKoVaNím
Najbežnejším spôsobom drážkovania pri 
použití titánzinkového plechu na stre-
chách je dvojitá stojatá drážka. Využíva sa 
pri sklonoch väčších ako 3°. Pre strechy so 
sklonom väčším ako 30° je možné použiť 
uhlovú stojatú drážku. Svoje uplatnenie 
nachádza najmä pri realizácii kovových 
fasád v smere vodorovnom alebo zvislom. 
Používajú sa aj lištové systémy, pri ktorých 
sa na streche zvýraznia profily drážok. Tie 
sú výraznejšie ako pri pokrývaní s dvoji-
tou stojacou drážkou. Lištové systémy sa 
používajú na strechy od 3° a na plášte fa-
sád, ale iba zvislo.

PODKlAD A KONtAKt 
MAtERIálOV
Chemická odolnosť býva kľúčovou pri po-
súdení kompatibility dvoch materiálov. 
Titánzinok je citlivý na pôsobenie vlh-
kosti a skondenzovanej vody. Je náchylný 
na kontamináciu povrchu chemikáliami  
v stavebných materiáloch. Pre montáž ti-
tánzinkových plechov je potrebný súvislý 
podklad. Kompatibilita materiálov, ktoré 
budú v kontakte s titánzinkom, je preto 
rozhodujúca. Optimálne je masívne drevo, 

ale nie s pH menej ako 4,5 – 5. Treba sa 
vyhnúť priamemu kladeniu titánzinku na 
drevotriesky, preglejky, vápno, betón, hyd-
raulickú maltu, masívne drevo s pH nižším 
ako 5 a vyšším ako 7. Titánzinok je zinok 
s malým obsahom titánu a medi, ktoré 
zlepšujú jeho tvarovateľnosť, nie však 
odolnosť voči korózii. Vo vlhkom prostre-
dí a v kontakte s materiálmi uvoľňujúcimi 
organické látky koroduje ako zinok. Koró-
zia vznikne stykom so silikátovými mate-
riálmi (betón, hydraulická malta, vápno  
a pod.), preto pod plechom treba vytvoriť 
odvetrávanú medzeru a oddeliť ho od ne-
zlučiteľných materiálov. 

U nekovových materiálov je nežiaduci 
kontakt so živičnými strešnými pásmi, 
dochádza k oxidačnej kyselinovej korózii. 
Priame kladenie na bitúmenové pásy je za-
kázané (korózia bielou hrdzou – hydroxid 
zinku). Veľmi dôležitá je aj kompatibilita 
titánzinku s inými kovmi. Ak vo vlhku 
dôjde k vodivému kontaktu medzi kovmi 
s rozdielnym elektrickým potenciálom, 
vznikne elektrochemická korózia. Pre pria-
my kontakt je prípustné olovo, galvanizo-
vaná oceľ, nerezová oceľ, titán, pocínovaná 
meď a hliník. Nedovolený kontakt s titán-
zinkom je pre neošetrenú meď, železo a 
oceľ. Ku kontaktu titánzinkového a mede-
ného plechu nesmie dôjsť. Stekajúca voda 
z medenej krytiny môže spôsobiť elektro-
chemickú koróziu.  

VýNimoČNý diZaJN
Titánzinok na opláštení budovy dodáva 
architektonickému dielu eleganciu a nad-
časový originálny vzhľad. Ide o možnosti 
využiť dokonalú súhru architektonických 
predstáv a technických možností materiá-
lu. Titánzinkové obloženie je možné uplat-
niť z hľadiska členenia fasády alebo celého 
objektu viacerými spôsobmi. Je ho možné 
efektne aplikovať po celej ploche budovy 
alebo vytvoriť zaujímavé optické členenie 
fasády, rovnako dosiahnuť zjednotenie 
tvarov a plôch pri členitom objekte. Pri 
objektoch, dnes veľmi obľúbených, kde 
strecha plynule prechádza do steny bez 
predelu, je fasáda z rovnakého materiálu 
ako strecha.

Titánzinok tak opticky zjednocuje objekt 
ako celok. Je možné dosiahnuť tieňový 
efekt vďaka výraznému členeniu plochy. 
Rôzne dĺžky a šírky pásov umožňujú po-

krývať aj tie najnáročnejšie nepravidelné 
tvary. Fasádne plechy sa dajú tvarovať do 
netradičných tvarov. 

Je možné realizovať plochy kónické aj plo-
chy zaoblené konkávne alebo konvexne. 
Väčšinu prvkov je možné klásť vertikálne, 
horizontálne, ale aj diagonálne, čo je dnes 
veľmi atraktívne.

Titánzinok sa  používa aj na atypické fa-
sádne šablóny. Štruktúra a veľká plocha 
veľkoformátových šablón sa využíva 
najmä na veľkoplošných fasádach. Na 
exponovaných plochách, na ktorých je 
nežiaduce viditeľné pomalé patinovanie, 
sa používa skôr patinovaný plech, čím je 
hneď zaručená estetická kvalita matné-
ho povrchu. Titánzinok je materiál, ktorý 
možno aj harmonicky kombinovať s inými 
materiálmi, napríklad s drevom, pohľado-
vým betónom a pod. Titánzinkové prvky 
s hladkou alebo členitou fasádou vyzerajú 
vždy zaujímavo. Aplikácia titánzinku na 
plášti budov je v súčasnosti veľmi obľú-
bená u architektov aj investorov. Budovy 
získavajú výnimočný moderný vzhľad so 
širokými možnosťami použitia rôznych 
tvarov a farebného riešenia.

ZáVER
Trvanlivosť materiálu zohráva pri jeho vý-
bere niekedy kľúčovú úlohu. Titánzinok je 
novodobý materiál, ideálny pre stúpajúce 
nároky architektúry a stavebníctva a ohľa-
duplný k životnému prostrediu. Vo vyso-
kej kvalite si uchováva svoje funkčné a es-
tetické vlastnosti po niekoľko generácií. Je 
to materiál nielen ekologický, ale v prvom 
rade materiál s príťažlivým nadčasovým 
výrazom. Objekty celé doň odeté predsta-
vujú vizuálne unikátne budovy s výnimoč-
ne krásnym dizajnom.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Fakulta architektúry STU,  Bratislava

Zdroje:

http://www.rheinzink.com

http://www.eurofasady.cz  

http://www.odvetranafasada.com

Foto: archiv firiem a redakcie



FUNKCIA STRECHy SA DLHO-
DOBO NEMENí. K PôVODNEJ 
FUNKCII VŠEOBECNEJ A TRVA-
LEJ OCHRANy PRED POVETER-
NOSTNÝM PODMIENKAMI A 
SLNEČNÝM žIARENíM VŠAK 
DNEŠNé STRECHy MUSIA SPĺ-
ňAť AJ ĎALŠIE FUNKCIE. 

StREchA – 
ČO By STE MALI VEDIEť PRED JEJ REALIZáCIOU?

70

stavba strechy



71

Dobrá strecha by mala ochraňovať 
obydlie pred požiarom, zabraňovať 
kondenzácii vodných pár v interié-

ri, mala by tlmiť hluk vznikajúci v exteriéri 
a neprepúšťať ho do interiéru. 

pLoChá aLeBo šiKmá?
Toto je základná otázka, ktorú si musí 
položiť každý staviteľ nového obydlia. 
Podľa sklonu totiž delíme strechy na plo-
ché a šikmé. Každý typ je charakteristický 
inými vlastnosťami, čo si vyžaduje osobitý 
prístup k riešeniu ich stavby.  Pri uskutoč-
není tak vážneho kroku, a kým je stavba 
či rekonštrukcia strechy, je dobré poradiť 
sa s odborníkmi a prenechať prácu kvali-
fikovanej stavebnej firme s dlhoročnými 
skúsenosťami. Obidve riešenia totiž majú 
svoje pre a proti.  

PlOchá StREchA
Za plochú strechu možno vo všeobecnos-
ti považovať strechu so sklonom nižším 
ako je 10°. Jej hlavnými výhodami oproti 
šikmému riešeniu sú jednoduchšie kon-
štrukčné riešenie, rýchla montáž a vo väč-
šine prípadov aj nižšia cena. Nevýhodou je 
predovšetkým menší výber zo strešných 
krytín (prevládajú riešenia z plechu alebo 
betónu), nižšia životnosť (vďaka silnejšie-
mu pôsobeniu UV žiarenia) a nižšia odol-
nosť voči poveternostným vplyvom.

Plochá strecha sa však dnes spája aj s níz-
koenergetickými riešeniami. Vďaka níz-
kemu sklonu sú tieto strechy výhodnejšie 
pre inštaláciu solárnych panelov, ktoré sú 
tak schopné príjmať viac slnečného žia-
renia. Jednoduchšia konštrukcia výrazne 
zjednodušuje aj zateplenie, kedže sa za-
tepľuje len v jednej rovine, vďaka čomu 
tieto strechy oveľa jednoduchšie dosahujú 
dobré tepelnoizolačné parametre. 

Čo sa týka polohy, tieto strechy sú svo-
jou konštrukciou určené do rovinatých 
oblastí, bohatých na slnečný svit, kde vo 
veľkej miere nehrozia extémne výkyvy  
počasia.

šiKmá StREchA
Ako už napovedá sám názov, medzi šikmé 
strechy zaraďujeme riešenia, kde sklon 
presahuje 10°. Šikmé strechy sú na zákla-
de svojho sklonu menej vystavované po-
veternostným zmenám, preto je ich plášť 
menej náročný na stavebný materiál. Me-

dzi jej hlavné výhody oproti plochej stre-
che môžeme vymenovať vo všeobecnosti 
vyššiu životnosť konštrukcie, vzniknutý 
priestor pre obytné podkrovie, jednoduch-
šiu údržbu  a vyššiu odolnosť voči počasiu. 
Taktiež máme možnosť vybrať si z viace-
rých druhov krytín (betónová, keramická, 
plechová alebo asfaltová).

Šikmá strecha môže mať viac tvarových 
variácií. Najčastejšie používaný tvar je kla-
sické véčko alebo sedlová strecha, ktorá 
je na Slovensku najobľúbenejšia. O niečo 
zložitejšie konštrukcie sú strechy valbové 
a polovalbové, ktoré sa využívajú najmä 
pri stavbách domov tvarovaných do L. 
Ďalším, čoraz populárnejším typom stre-
chy je strecha pultová, ktorá sa od plochej 
strechy líši väčším sklonom, presahujúcim  
10°. 

Šikmá strecha sa vďaka svojej konštrukcii 
oveľa viac hodí do vysokohorských oblastí, 
kde hrozia extémne výkyvy počasia. Šikmé 
strechy majú aj nepomerne dlhšiu život-
nosť ako ploché strechy, takže ich údržba 
je oveľa jednoduchšia. Vyššie nároky sa 
však kladú na zateplenie, kedže pri šik-
mej streche je oveľa viac miest, kde môžu 
vzniknúť tepelné mosty. 

aKo VypoČíTať NáKLady Na 
STaVBu STReChy?
Ak sa rozhodnete pre značkovú krytinu, 
tak vám cenovú ponuku na strechu vytvo-
ria aj priamo výrobcovia striech. Marcel 
Modranský zo spoločnosti Bramac vraví, 
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že na výpočet ceny strechy stačí predložiť  
tieto podklady:

  pôdorys strechy – kompletne   
 okótovaný (prípadne výkres krovu),

  rez strechy, pohľady,
  vo výkresoch musia byť označené  

 a okótované všetky konštrukcie,   
 priamo súvisiace so strechou   
 (strešné nadstavby, strešné okná,   
 prestupy, komíny atď.), 

 v prípade výpočtu odkvapových,   
 systémov z výkresov musia byť jasné  
 dĺžky odkvapových zvodov. 

aKú STRešNú KRyTiNu Si 
VyBRať?
BETóNOVé KRyTINy – na Slovensku jed-
no z najpoužívanejších riešení. Odolávajú 
extrémnym poveternostným podmien-
kam a použitím kvalitného štrku získavajú 
vysokú pevnosť, ktorá vekom ešte rastie. 
Nízka nasiakavosť je veľkou devízou najmä 
počas zimných mesiacov, kedy je krytina 
zaťažená snehom. Záruka sa dáva na 30 
rokov na mrazuvzdornosť  a odolnosť kry-
tiny.  Vhodné na všetky typy striech.

KERAMICKé KRyTINy – sú esteticky prí-
ťažlivé. Vďaka hladkému povrchu a úpra-
vám, ako sú engoba a glazúra, dobre odolá-
vajú kyslým dažďom, nečistotám a machu. 
Majú tiež dlhú životnosť. Vhodné skôr pri 
väčších sklonoch.

ASFALTOVé KRyTINy – vyznačujú sa níz-
kou hmotnosťou. Sú vodovzdorné, flexibil-
né a priľnavé. Kvalitu zabezpečuje sklená 

rohož, ktorá je nosnou vložkou šindľov. 
Majú solídne zvukovoizolačné vlastnosti 
a vzdorujú machom a lišajníkom.  Ich ži-
votnosť sa pohybuje do 30 rokov. 

PLECHOVé KRyTINy – sú najľahším 
riešením, preto sa skôr hodia do rovina-
tých oblastí. Je pri nich nutná pravidelná 
údržba a ochrana náterom pred koróziou. 
Sú vhodné aj  na strechy s nízkym sklo-
nom a sú cenovo dostupné. Ich životnosť 
sa pohybuje od 15 do 30 rokov.

aKo Je To So STRešNým 
pRíSLušeNSTVom?
Strešné príslušenstvo býva pri realizácii 
strechy často podceňované a zákazníci si 
radšej priplatia za kvalitnú krytinu, ako 
by si mali zvoliť strechu s kvalitným prís-
lušenstvom. Ak si teda necháte robiť po-
kládku strechy, informujte sa o možnosti 
inštalácie originálnych strešných dopln-
kov, ktoré vašej streche dodajú potrebnú 
robustnosť a dlhotrvajúcu funkčnosť za 
každých podmienok. Marcel Modranský 
zo spoločnosti Bramac hovorí o výho-
dách riešenia z ,,jednej ruky“: ,,ku každé-
mu modelu ponúkanej škridly je dostupný 
zosúladený sortiment špeciálneho plastového 
príslušenstva, ktoré je presne vyrobené na 
mieru ku zvolenej krytine. kompletný strešný 
systém tak zabezpečuje maximálnu funkčnosť 
strešného plášťa a vyriešenie každého detailu 
na streche. Zákazník tak môže okrem klasic-
kej záruky na kvalitu samotnej krytiny získať 
aj dodatočnú záruku na funkčnosť strešného 
systému ako celku.‘‘ 

Vladimír Pabiš

Foto: archív firiem a redakcie



Informuje o tom produktový manažér 
spoločnosti Tondach Slovensko, s. r. o., 
Peter Šebeňa. ,,Doteraz sa škridla FIGARO 
11 vyrábala iba v Rakúsku, ale pre veľký 
záujem v ČR a SR sa rozbehla jej výroba 
aj na Morave, čím sa stala dostupnejšou 
z hľadiska rýchlosti dodávok a tiež sa to 
prejaví pozitívnym spôsobom na cene. Je 
v minimalistickom štýle, vhodná na všetky 
druhy domov aj na rekonštrukcie bez 
zmeny latovania. V ponuke je v štyroch 
odtieňoch. Popri prírodnom prevedení sú 
k dispozícii aj engoby – červená, hnedá 
a čierna. Engoba alebo glazúra vzniká 
výpalom pri teplote nad 1 000 °C a špeci-
álne namiešané kysličníky kovov vytvoria 
na povrchu škridly dokonale stabilný 
odtieň. V budúcnosti sa  zákazníci môžu 
tešiť aj na rozšírenie sortimentu o glazúry. 

Variabilita s možnosťou posunu v lato-
vaní a spotreba len 10,9 kusov na 1 m2 
zabezpečí jednoduchú, ekonomicky vý-
hodnú pokládku. Používa sa pre minimál-
ne sklony strechy – bezpečný sklon je 30°, 
s tesným podstreším 24°, s vodotesným 
podstreším 20°. Ucelený systém keramic-
kých doplnkov je garanciou 33-ročnej 
záruky Tondach. Dostupnosť je u našich 
154 zmluvných predajcov po celom Slo-
vensku,“ hovorí P. Šebeňa.

Všetky krytiny sú odolné voči agresívnym 
vplyvom počasia – vetru,  dažďu, mrazu, 
slnečnému žiareniu, návalom snehu či 
zásaditým a kyslým látkam v ovzduší. 
Zároveň spĺňajú najprísnejšie európske 
normy, vyznačujú sa pevnosťou keramic-
kej väzby a tlmia hluk. Kvalitné prírodné 
suroviny garantujú harmóniu s prostre-
dím, dlhú životnosť a bezkonkurenčnú 
stálu farebnosť škridiel. 
 
Viac na www.tondach.sk.

Reko z materiálov TONDACH

Foto: TONDACH 

VÝZNAMNÝ STREDOEURóPSKy VÝROBCA TONDACH® PRI-
CHáDZA NA SLOVENSKÝ TRH S NOVINKOU – úPLNE PLOCHOU 
PáLENOU ŠKRIDLOU S NáZVOM FIGARO 11, VyROBENOU V ČR.

DOPRAJTE SI NA STRECHU 
eLeGaNTNú NoViNKu

Táto škridla plne zodpovedá dneš-
nému trendu v odbore striech. Má 
jednoduchý moderný dizajn a čisté 

línie. Je ľahko dostupná a vďaka výrobe 
v Hraniciach na Morave je tiež cenovo 
oveľa výhodnejšia. Číslo 11 pritom sym-
bolizuje počet škridiel, ktorý je potrebný 
pre pokrytie 1 m2, takže umožňuje aj jed-
noduché a vysoko ekonomické kladenie. 
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Figaro11
posuvná škridla

Za málo peňazí, veľa muziky.

Figaro11
nová, moderná škridla
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Strecha s použitím šindľov dodáva 
objektu novú dimenziu, nemusí ísť 
výlučne o tradičnú drevenicu, ale 

o novostavbu pojednanú s dávkou origi-
nality. Novodobou alternatívou tradičných 
drevených šindľov s náročnou údržbou je 
plastový šindeľ, snažiaci sa svojou textú-
rou o nerozoznanie od originálneho dre-
veného. Viac ako 10-ročná nová skúsenosť 
spôsobila stále narastajúcu obľubu jeho 
aplikácie.

Čo Je To pLaSToVý šiNdeľ?
Plastový šindeľ patrí medzi ľahké strešné 
krytiny vyrobené z plastov. Bol vyvinutý 
ako  alternatíva  alebo dokonalá náhra-
da dreveného šindľa. Ide o profilovanú 
strešnú krytinu s upraveným povrchom 
v textúre dreva. Má byť vernou kópiou 
či napodobeninou  klasického štiepané-

ho dreveného šindľa. V každom prípade 
pôsobí esteticky a jedinečne. Tvarovo je 
zhodný s tradičným dreveným štiepaným 
šindľom, ponúka však neporovnateľné 
vlastnosti, ktoré sa dnes od materiálov 
vyžadujú. Ide aj o lacnejšiu alternatívu, 
čo nie je tiež zanedbateľné. V Nemecku 
sa táto plastová krytina používa viac ako 
20 rokov, u nás je tento typ šindľa známy 
aj podľa mena českého držiteľa patentu  

PRAKTICKÝ KONKURENT DREVENéHO ORIGINáLU –  

pLaSToVý šiNdeľ
ŠINDľOVá STRECHA SO SVOJíM JEDINEČNÝM CHARAKTERISTIC-
KÝM VZHľADOM DÝCHAJúCIM TRADíCIOU BOLA A JE V STRED-
NEJ EURóPE VEľMI OBľúBENá NAJMä NA DREVENICIACH, 
KTORé DNES TVORIA LEN ZLOMOK Z CELKOVéHO POČTU 
TZV. DREVOSTAVIEB. 
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Jozefa Drdlíka z r. 2000 – ako Drdlíkov 
šindeľ.

VlAStNOStI A VÝhODy
Tento novodobý výrobok má množstvo 
vynikajúcich vlastností ako:

  odolnosť voči zmenám teplôt, UV  
 žiareniu, mrazu, dažďu, krupobitiu, 

  vysoká húževnatosť, odolnosť voči  
 mechanickému poškodeniu,

  nulová nasiakavosť, netvorí prostredie  
 pre machy a lišajníky, 

  nepriepustnosť,
  odolnosť voči zásaditým látkam,  
  tlmí hluk aj z dažďa, 
  nízka hmotnosť (cca do 7 kg/m2),
  znížená horľavosť (C1 – ťažko horľavá  

 hmota),
  nevyžaduje údržbu,
  stálofarebnosť, kvalitné farbivá s UV  

 stabilizátormi,
  ľahká, rýchla a lacná montáž,
  dlhá životnosť vďaka plastom, 70 – 100  

 rokov,
  záruka výrobkov 30 rokov, 
  možnosť recyklácie výrobku,
  estetický vzhľad podobný drevu,
  výhodná cena vzhľadom na životnosť 

 a ľahký krov (cca 1/3 voči cene 
 dreveného).

možNoSTi apLiKáCie
ľahkú plastovú strešnú krytinu v po-
dobe plastového šindľa je možné použiť 
jednak pri novostavbách, ale najmä pri 
rekonštrukciách starých striech. Napriek 

rôznym názorom na jeho uplatnenie po-
užitie plastového šindľa stále stúpa naj-
mä kvôli priaznivej cene a jeho vlastnos-
tiam. Je cenovo dostupný a v súlade so 
stavebným zákonom ho možno využiť na 
menších či jednoduchších objektoch. Svo-
je uplatnenie nachádza pri výstavbe, ale 
najmä rekonštrukciách dreveníc, chalúp, 
rodinných domov, rekreačných chát atď. 
Je možné ho použiť aj na rôzne záhradné 
prístrešky a pod. Je vhodný hlavne na sta-
ré krovy, ktoré pre nízku hmotnosť tejto 
krytiny nie je nutné spevniť. V mnohých 
prípadoch je ho možno pri rekonštruk-
ciách použiť aj na pamiatkovo chránené 
objekty, keďže ich vzhľad imituje drevený 
šindeľ. Šindeľ vyrobený z plastu  predsta-
vuje podľa niektorých pamiatkárov pre 
historické stavby  nevhodné a nežiaduce 
riešenie. Hoci by sa zdalo, že je vhodnou 
krytinou len na štýlové tradičné objek-
ty, nachádza uplatnenie aj na moderných 
drevostavbách. Krytina je uplatniteľná 
na objektoch so šikmou strechou so sklo-
nom minimálne 25°. Vďaka doplnkom 
možno pokryť rôzne tvary úžľabí a hrebe-
ňov. Je jednou z mála krytín, ktoré vedia 
pokryť aj tie najzložitejšie tvary striech. 

EKOlOgIcKÝ VÝROBOK
U nás známy plastový šindeľ je vyššie 
spomínaný český výrobok, vyrábaný z re-
cyklovaného plastu. Plastový šindeľ ako 
plastová strešná krytina je vyrábaný z po-
lyolefínov (polypropylénu a polyetylénu). 
Polyolefíny, ako základná zložka, patria 

k chemicky odolným plastom. Táto zá-
kladná surovina je získavaná separáciou 
odpadových plastov z automobilového 
priemyslu. Odpadové recyklované plasty 
sú už raz ošetrené pre vonkajšie použi-
tie a potom znovu sa pri výrobe krytiny 
zušľachťujú  prísadami – UV stabilizátor-
mi na ochranu proti UV žiareniu, farbi-
vami na báze sadzí, plnivami, retardérom 
horenia,  aby bol konečný výrobok odolný 
voči dlhodobému vplyvu poveternosti, 
náhlym zmenám teploty a pod. Stabili-
zátory starnutie podstatne spomalia. Pri 
skúškach sa potvrdilo, že plastové šindle aj 
po 10 rokoch preukazujú veľkú odolnosť, 
strechy sú rovnaké, bez známok degradá-
cie plastu. Plastové šindle sú vyrábané špe-
ciálnym druhom lisovania – pretláčaním. 
Ide o akýsi vstrekovací lis. V súčasnosti 
je na trhu už aj nový typ, pri ktorom sa 
uplatnili skúsenosti z uplynulých rokov, 
napríklad dvojitá vodná drážka, vystuže-
nejšia konštrukcia, zošikmené čelo zvýraz-
ňujúce rad a pod. Vďaka faktu, že výrobok 
pochádza z recyklovaného plastu, je cena 
takejto krytiny oveľa nižšia ako cena iných 
materiálov. Plastový šindeľ spĺňa technic-
ké normy pre strešné krytiny a nezaťažuje 
životné prostredie.
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TVaRy, RoZmeRy a FaReBNoSť
Plastový šindeľ svojím tvarom, rozmermi 
i farbou je veľmi podobný  tradičnému 
drevenému šindľu, snaží sa byť jeho ver-
nou napodobeninou. Základnými prvkami 
systému sú tieto štyri tvary: rovný alebo 
základný šindeľ, šindeľ pre úžľabie, šindeľ 
pre nárožie a šindeľ hrebenáč pre vrcholy 
strechy. Použitím týchto prvkov možno 
vytvarovať akýkoľvek detail strechy.

Strecha s krytinou z plastového šindľa je 
v mnohých prípadoch na nerozoznanie od 
originálneho dreveného s plynulými pre-
chodmi v úžľabiach a nárožiach. 

Rozmery základného tvaru šindľa sú: šírka 
120 mm, dĺžka 510 mm, výška 18 mm. Na 
1 m2 je potrebných asi 20 kusov. Minimál-
ny sklon strechy sa odporúča 25°. Vrátane 
príslušenstva sa plastový šindeľ vyrába 
s dekórom dreva v čiernej a hnedej farbe.

KoNšTRuKCia a moNTáž
Ako už bolo spomenuté, plastový šindeľ 
je úspešnou napodobeninou klasického 
dreveného aj s kónickými prvkami pre 
nárožie a úžľabie. Aj spôsob montáže 
a kladenia je veľmi podobný ako u dre-
veného šindľa. Plastový šindeľ sa ukladá 
na latovanie alebo aj na plné debnenie. 

Skladba strešného plášťa pozostáva z izo-
lácie, umiestnenej medzi krokvami, fólie, 
podkladovej konštrukcie v podobe latova-
nia a samotnej strešnej krytiny – plasto-
vých šindľov.

Strešné laty sa upevňujú na krokvy po-
dobným spôsobom ako pri iných typoch 
krytinách s rozstupmi. Súčasťou systému 
je hydroizolačná fólia, ktorá sa podobne 
ako pri všetkých typoch skladaných kry-
tín ukladá pod šindeľ. Vo veľmi namáha-
ných miestach, napríklad v úžľabí, sa po-
užíva zosilnená hydroizolácia. Jednotlivé 
balenia šindľov je dobré striedať, aby sa 
prípadné rozdiely vyrovnali v optickej rov-
nomernosti rozmiestnenia nerovnakých 
farebných odtieňov. Tzv. veľký šindeľ, čo 
predstavuje formát päť spojených šindľov, 
má veľkú výhodu pri kladení v skrátení 
času potrebného na montáž a menšieho 
množstva práce, v konečnom dôsledku sa 
aj zlacní montáž. Výhodou takýchto šin-
dľov je , že sa ukladajú zhora nadol, čím sa 
zvyšuje bezpečnosť práce.

ZáVER
K typickým strešným krytinám, najmä 
v horských oblastiach, v minulosti patril 
drevený štiepaný šindeľ. Prežil dodnes 
napriek logickému preferovaniu ohňo-
vzdorných krytín. Ako pri iných krytinách 
z tradičných materiálov sa objavila medzi 
plastovými imitáciami aj napodobenina – 
verná kópia šindľa. Nie je vhodné radikál-
ne ho odmietnuť. Svojimi novodobými 
vlastnosťami si vydobýva  svoje postave-
nie. V súčasnosti je nutné hľadať úspory 
v každej oblasti. Možnosťou je aj využi-
tie recyklovaných materiálov pre nové 
produkty. Použitie plastového šindľa na-
miesto klasických drevených je úspešným 
príkladom. Ide o strešnú  krytinu u nás 
používanú len  krátko, ale so sľubnou bu-
dúcnosťou. 

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Fakulta architektúry STU,  Bratislava

Zdroje:

http://www.wimber.sk

http://www.eureko.org 

http://www.plastovy-sindel.cz

Foto: archív firiem
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VÝHODy OCEľOVÝCH STRIECH 
RUUKKI: 

  životnosť pri správnej montáži až   
 desiatky rokov,

  Ruukki poskytuje až 50-ročnú 
 technickú záruku a až 20-ročnú   
 estetickú záruku,

  ľahká strešná krytina je ideálna 
 pre nosné konštrukcie s nižšou   
 nosnosťou, ktoré sú z dreva, 
 a pre slabé krovy,

  rýchla montáž, praktický formát 
 a ľahká manipulácia,

  praktický formát šetrí čas a znižuje  
 konečnú cenu prepravy krytiny,

  ideálna krytina do horských oblastí,  
 hladký povrch plechu hravo 
 odstraňuje sneh,

  krytina je odolná voči poveternost- 
 ným vplyvom, nenáročná na údržbu  
 a esteticky stála,

  vďaka variabilite povrchových úprav,  
 farieb, profilov a formátov krytiny je  
 univerzálnou krytinou pre takmer  
 všetky druhy striech, rekonštrukcií  
 a novostavieb. 
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Oceľová strecha je zhruba deväťkrát ľahšia 
ako pálené škridly (cca 4,5 – 5,25 kg opro-
ti 45 kg pálenej škridly na meter štvorco-
vý krytiny) a podstatne menej zaťažuje 
konštrukciu strechy. Vyniká hladkým 
povrchom, takže sa sneh na streche príliš 
nedrží a v neposlednom rade je oveľa 
odolnejšia proti porastom machov.

Dizajnu vládne krytina Ruukki Classic 
na spôsob falca v čiernej farbe, ktorá sa 
hodí na moderné štýlové domy, rovna-
ko ako na horskú alebo lesnú chatu. Do 
mestskej zástavby viac zapadnú krytiny 
v tvare škridiel, ako je Ruukki Finnera, 
Monterrey alebo nová krytina Armorium 

s ojedinelou výškou vlny, čo prispieva k jej 
výnimočnému vzhľadu.

žiVoTNoSť a dLhá ZáRuKa
Dôležitým garantom kvality materiálov sú 
však záručné lehoty. Krytiny Ruukki  
s kvalitou Ruukki 50+, Ruukki 40  
a Ruukki 30 vydržia v náročných pod-
mienkach desiatky rokov. Preto Ruukki 
poskytuje pri svojich produktoch tech-
nické záruky až 50 rokov podľa druhu 
krytiny, respektíve triedy kvality, v ktorej 
je krytina vyrobená. 

Viac nájdete na www.ruukkistrechy.sk. 

Reko z materiálov Ruukki

Foto: Ruukki

SEVERSKÝ DIZAJN A KVALI-
TA MAJú VO SVETE PRáVOM 
DOBRÝ ZVUK. NECH IDE  
O AUTOMOBILy, NáByTOK, 
ARCHITEKTúRU ALEBO 
OCEľ. PRáVE ŠPIČKOVú 
KVALITU OCELE A ARCHI-
TEKTúRy SPáJA FíNSKE 
MENO RUUKKI.

KRáSA 
oCeľoVýCh STRieCh 
S 50-ROČNOU ZáRUKOU

 Kvalitné a k prírode šetrné stavebné 

     materiály sú ideálom severskej kultúry   

 bývania.

 Typická fínska drevostavba s plechovou  

 krytinou Ruukki Classic.

V Škandinávii sa viac ako 90 % do-
mov stavia z dreva a ocele. Môžu 
za to miestne tradície v staviteľ-

stve, bohaté lesy, náleziská rudy, tradície 
jej spracovania a ekologické zmýšľanie 
severanov. Drevo aj oceľ sú okrem iného 
oboje prírodné a plne recyklovateľné 
materiály.

FuNKcIA A DIZAJN
Oceľové strechy sú nenáročné na údržbu a 
testované drsnými severskými podmien-
kami. Strecha býva vystavená nízkym 
i vysokým teplotám, snehu, výdatným 
dažďom a vlhkosti.
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www.ruukkistrechy.sk

Odkvapové systémy Ruukki - výnimočná kvalita aj dizajn
Odkvapy Ruukki sú jedny z najkvalitnejších systémov gravitačného odvodnenia  
na slovenskom trhu. Vyrobené v povrchovej úprave Pural a v mnohých farebných  
variantoch garantujú bezproblémovú montáž, minimálnu údržbu a skvelé  
úžitkové vlastnosti. To všetko so záručnou dobou 20 rokov.

Využite zľavu pri príležitosti uvedenia 
krytiny Ruukki Armorium na trh. 
 Pošlite nezáväznú požiadavku na  

www.ruukkistrechy.sk  
alebo nám zavolajte na linku 

0800 11 66 55.

ZĽAVA do 31. júla
NA ODKVAPOVÝ SYSTÉM Ruukki

CENOVÁ BOMBA len do 31. júla

NOVINKA 2015
Strešná krytina

Ruukki Armorium

Čítajte nás 
aj v elektronickej podobe na:

www.domabyvanie.eu



80

stavba podkrovie

NeChaJTe Si poRadiť
Oslovenie projektanta je prvým pod-
statným krokom k vášmu vysnenému 
podkroviu. Projektant zohľadní všetky 
vaše požiadavky (aj tie nereálne) a pod-
ľa stavebno-technických možností kon-
štrukcie vypracuje niekoľko variantov 
štúdie.  Ani najlepšie vypracovaná štúdia 
však neznamená, že bude následná reali-
zácia bezproblémová.  Keď sa dohodnete  
a s konečnou platnosťou si vyberiete jeden 
variant, ktorý bude podkladom na spra-
covanie projektu, čakajú vás ďalšie nevy-

DNES SA OD PODKROVIA OČAKáVA OVEľA VIAC AKO KEDy-
SI. SUCHO A PRIEVAN, KTORé TAM ZVyKLI KRAľOVAť, Z POD-
KROVIA ROBILI SKVELé MIESTO PRE SUŠENIE PRáDLA ALEBO 
HúB. PODOBNE TO BOLO S ODKLADANíM RôZNyCH VECí, 
KTORé SA NáM EŠTE NIEKEDy MOHLI HODIť. DOBA VŠAK PO-
KROČILA A DNES SA Z PODKROVIA STALO LUKRATíVNE MIESTO, 
KTORé JE DNES VEľMI VyHľADáVANé A CENENé.

PODKROVIE – 
POHODA POD STRECHOU

Podkrovie je samo o sebe komfortný 
a atypický priestor, ktorý dáva ar-
chitektovi množstvo možností na 

sebarealizáciu. Moderné tepelnoizolačné 
materiály spolu s modernými stavebnými 
postupmi stoja za väčšou prístupnosťou 
prerábky našich podkroví. Bývanie s vý-
hľadom z vtáčej perspektívy a originál-
na dispozícia s množstvom atraktívnych 
priestorových detailov zvýšili všeobecný 
záujem o podkrovia. Čo všetko potrebuje-
me, keď si chceme takýto obytný priestor 
zariadiť?
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hnutné kroky, bez ktorých sa pri realizácii 
podkrovia nezaobídete. Okrem samozrej-
mého stavebného povolenia budete potre-
bovať množstvo výkresovej a technickej 
dokumentácie (architektonické výkresy, 
výkresy stavebných konštrukcií, statiky, 
plynofikácie, elektroinštalácie, vykurova-
nia, požiarnu ochranu a technickú správu).

Je Vaše podKRoVie VhodNé 
Na BýVaNie?
Keďže ide o osobitý druh priestoru, je 
potrebné, aby boli dodržané určité pra-
vidlá. Norma pre budovy na bývanie nám 
uvádza niekoľko údajov, ktoré musia byť  
v podkroví splnené. Svetlá výška obytných 
miestností v novopostavených podkrov-
ných priestoroch musí byť najmenej 2 600 
mm, pričom pri rekonštrukciách ju možno 
znížiť na 2 500 mm. Samostatné trámy by 
mali dodržať podchodnú výšku, ktorá je  
2 100 mm. Minimálna svetlá výška para-
petu na obvode v podkroví by mala byť 
do 1 100 mm. Priestor od tejto výšky je 
už možné plne využiť. Maximálne využi-
tie podkrovných priestorov je možné iba  
v prípade vhodnej dispozície, ktorá využije 
ich výhody a potlačí nevýhody. Po obvode 
dispozície sa dajú vytvoriť malé skladova-
cie priestory alebo umiestniť nábytok či 
zariaďovacie predmety. úžitkovú plochu je 
však možné zväčšiť konštrukčnými úpra-
vami strechy: zvýšením sklonu, zvýšením 
nadmurovky či veľkoplošnými vikiermi 
nad obvodovou stenou. Či sa vaše pod-
krovie na bývanie skutočné hodí, záleží 
od viacerých faktorov. Dôležitý je odborný 

stavebný a technický prieskum podkrovia 
a súvisiacich konštrukcií, bez ktorého sa 
neodporúča vôbec s čímkoľvek začať. Ne-
vyhnutné sú tieto právne úkony:

  prieskum vlastníckych a majetkovo- 
 právnych vzťahov (ak nie ste 
 vlastníkom rekonštruovanej časti, 
 budete potrebovať písomný súhlas  
 všetkých vlastníkov stavby),  

  vybavenie stavebného povolenia,
  ak je budova pamiatkovo chránená, je  

 nutné vyžiadať si súhlas od pamiat- 
 károv.

podhľady, pRieČKy a podLaha
Pri prácach v podkroví sa najviac preferuje 
tzv. suchý spôsob výstavby, ktorý sa spo-
lieha na využitie  sadrokartónových alebo 
sadrovláknitých dosiek. Ich výhodou je 
rýchla montáž, menšie zaťaženie nosných 
konštrukcií a rovný podklad pre prípadné 
obklady. Ich nevýhodou je menšia pev-
nosť, takže na zavesenie ťažkých zriaďo-
vacích predmetov treba vopred pripraviť 
konštrukciu alebo montážnu stenu.

aKo ZaTepLiť podKRoVie?
Zateplenie strechy má priamy dopad na 
kvalitu bývania v podkroví, preto ho ne-
treba za žiadnych okolností podceniť. 
Tepelnú izoláciu možno umiestniť via-
cerými spôsobmi – medzi krokvami, nad 
a pod krokvami. Asi najčastejšie sa jedna 
vrstva ukladá medzi krokvy a ďalšia pod 
alebo nad ne tak, aby sa v súčte dosiahla 
potrebná hrúbka izolácie. Ak bude izolácia 
nad krokvami, nezmenší sa výška pod-

PRI PRáCACH 
v POdkROví SA NAjvIAC 

PReFeRuje tZv. SuCHý 
SPôSOB výStAvBy, ktORý 
SA SPOLIeHA NA využItIe  
SAdROkARtóNOvýCH ALeBO 
SAdROvLákNItýCH dOSIek.
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krovného priestoru a obnažené krokvy 
sa môžu stať originálnym interiérovým 
prvkom.  Najpoužívanejším materiálom 
je minerálna  alebo sklená vlna. Vyznačuje 
sa dobrými tepelnoizolačnými vlastnos-
ťami a výhodou je aj jej vysoká odolnosť 
voči požiaru. Okrem nej sa však pri nad-
krokvovom zateplení využívajú moderné 
izolačné dosky na báze polyuretánu, ktoré 
sa vyznačujú oveľa nižším indexom tepel-
nej vodivosti (menšia hodnota je lepšia – 
22 cm polyuretánovej dosky má rovnaké 
izolačné vlastnosti ako 40 cm sklenenej 
vaty). Hrúbku tepelnej izolácie ovplyvňu-
je vonkajšia a vnútorná teplota, prúdenie 
vzduchu a vlhkosť. V praxi to znamená, že 
čím väčší je rozdiel teplôt medzi vnútrom 
a vonkajškom obydlia, tým hrubšiu izolá-
ciu použijeme. Minimálna hrúbka izolácie 
šikmej strechy je 16 cm, za dostačujúcu 
izoláciu v našom podnebí možno označiť 
hrúbku 18 až 20 cm. Výhodná je dnes naj-
mä kombinácia medzikrokvovoého a nad-
krokvového zateplenia, ktoré sa využíva 
najmä pri kompletných rekonštrukciách. 
Ak je však strešná krytina zachovalá, stre-
chu stačí odokryť, následne položiť novú 
vrstvu izolačného materiálu a krytinu 
položiť naspäť. ,,Nad krokvami sa využíva 

izolácia z moderných materiálov, ako je po-
lyuretán, ktorý má pri oveľa menšej hrúbke 
rovnaké izolačné vlastnosti ako štandardne 
používaná minerálna vlna. výhodou  taktiež 
je, že samotné zateplenie možno zrealizovať 
bez zásahu z interiéru, čo je dôležité najmä 
pri obytnom podkroví,‘‘ hovorí Marcel Mod-
ranský zo spoločnosti Bramac. 

aKo Je To So SVeTeLNoSťou 
a TepLoTou V podKRoVí?
Správne umiestnené strešné okná v pod-
kroví výrazne presvetlia celý interiér a do-
dajú podkroviu nezameniteľné čaro. Cel-
kový počet okien a ich veľkosť vychádzajú 
z požiadavky na zaistenie dostatočného 
osvetlenia miestnosti. Veľkosť okna sa ur-
čuje podľa plochy miestnosti a umiestne-
nia okna. Pri návrhu optimálneho presvet-
lenia miestnosti je nutné zobrať do úvahy 
počet a veľkosť strešných okien a ich roz-
miestnenie, aby bola splnená požiadavka 
na dostatok denného svetla a jeho rozlože-
nie v priestore. Z tohto hľadiska je dôležité 
zobrať do úvahy sklon strechy a uistiť sa, 
že dĺžka strešného okna je optimálna pre 
dobrý výhľad z miestnosti a ľahký prístup 
k ovládaniu okna. Aby sa zaistila cirkulá-
cia teplého vzduchu okolo sklenej tabule 
a taktiež sa znížilo riziko vzniku konden-
zácie, výhrevné teleso musí byť situované 
priamo pod okno. V prípade použitia pa-
rapetu je nutné nechať medzeru na voľné 
prúdenie vzduchu okolo vnútorného po-
vrchu sklenej tabule.

Vladimír Pabiš

Foto: archív firiem a redakcie

SPRávNe umIeStNeNé 
StRešNé OkNá 

v POdkROví výRAZNe 
PReSvetLIA CeLý INteRIéR 
A dOdAjú POdkROvIu 
NeZAmeNIteľNé čARO. 

stavba podkrovie
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OByTNé PODKROVIE JE STáLE OBľúBENé. ZNAMENá 
úSPORNEJŠIU INVESTíCIU PRI VÝSTAVBE, MAXIMáLNE 
VyUžITIE PRIESTORU POD STRECHOU I ZAUJíMAVé ARCHI-
TEKTONICKé MOžNOSTI. DOMy SO ŠIKMOU STRECHOU 
NAVyŠE PATRIA KU KLASIKE. PODľA TyPU STREŠNEJ KON-
ŠTRUKCIE A S TÝM SúVISIACEHO POTREBNéHO ZATEP-
LENIA SA PONúKA VARIANT S PRIZNANÝMI KROKVAMI 
ALEBO PODKROVIE RIEŠENé POMOCOU SADROKARTóNU. 
IZOLAČNé DOSKy ROCKWOOL UMOžňUJE JEDNODUCHú, 
RÝCHLU A KVALITNú APLIKáCIU OBIDVOCH VARIANTOV.

BÝVANIE POD StREchOu 
JE V KURZE!

stavba podkrovie
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Izolácia z kamennej vlny je tvarovo stá-
la, a pritom pružná. Vďaka tomu pri-
ľne ku konštrukcii, vyplní požadovaný 

priestor a zamedzí vzniku spár, čím sa 
minimalizujú možnosti vzniku tepelných 
mostov (časť konštrukcie, kde sa výrazne 
mení vnútorná povrchová teplota). Zacho-
váva si svoju hrúbku, nezosadá a ostáva 
funkčná desiatky rokov. účinne pri tom 
zamedzuje prehrievaniu v lete a únikom 
tepla v zime.

aKo VyRiešiť ZaTepLeNie 
šiKmeJ STReChy?
V súčasnosti je najčastejším spôsobom 
riešenia podkrovia zateplenie medzi a pod 
krokvami. Tepelná izolácia sa v tom-
to prípade kladie najprv medzi drevenú 
konštrukciu a potom pod ňu. Tým sa za-
medzí vzniku tepelných mostov v oblasti 
krokiev. Aby boli splnené požiadavky na 
tepelneizolačné vlastnosti konštrukcie, 
izolácia sa ukladá v dvoch alebo viacerých 
vrstvách. Hrúbka prvej vrstvy je daná výš-
kou prídavného roštu. Nasleduje montáž 
parozábrany (ktorá musí ostať uzatvorená, 
zlepená vo všetkých spojoch a doliehať až 
k stene) a nosného roštu sadrokartónové-
ho podhľadu. Ďalej je možné postupovať 
dvomi spôsobmi: pomocou roštu vyme-
dziť priestor pre vzduchovú medzeru na 
elektroinštaláciu alebo vzduchovú medze-
ru vyplniť ďalšou vrstvou izolácie. Hrúbka 
prídavnej vrstvy izolácie  nesmie byť väč-
šia ako štvrtina hrúbky izolácie, nachádza-
júca sa nad parozábranou.

Zateplenie nakrokvovým systémom 
TOPROCK je ideálnym riešením pre tých, 
ktorí sa chcú kochať kráse priznanej dre-
venej konštrukcie krovu. Ocenia ho aj 
tí, ktorí nemajú priestor nazvyš a musia 
počítať s každým centimetrom plochy. 
Toto riešenie totiž umožňuje využiť celý 
priestor podkrovia bez nutnosti znižova-
nia podhľadov v interiéri. Nad pôvodnými 
krokvami sa vybuduje debnenie a kon-
štrukcia pomocných krokiev so špeciál-
nymi kovovými držiakmi. Súčasťou streš-
ného plášťa je parozábrana aplikovaná na 
debnenie, nasleduje izolačná doska polo-
žená v dvoch vrstvách na väzbu (izolácia 
musí presahovať čelné a bočné obvodové 
murivo v dĺžke minimálne dvojnásobku 
hrúbky izolácie) a na nej difúzne otvore-
ná hydroizolácia, ktorá zabraňuje zateka-
niu vody a umožňuje prestup prípadnej 

vlhkosti. Na rad prichádzajú kontralate 
na upevnenie krytiny a samotná strešná 
krytina. Toto spojenie dômyselne kon-
štruovaných držiakov a izolácie z kamen-
nej vlny ROCKWOOL umožňuje zatepliť 
strechu jednoducho a kvalitne a prispieva 
k zvýšeniu hodnoty domu. Zateplenie ka-
mennou vlnou poskytuje výbornú tepelnú 
izoláciu a poteší aj z pohľadu akustických 
vlastností. V závislosti od strešnej krytiny 
v spojení so systémom TOPROCK dokáže 
znížiť hluk prenikajúci z vonku do podkro-

via (možnosť dosiahnuť vzduchovú ne-
priezvučnosť konštrukcie až 55 dB).

Izolácia z kamennej vlny ROCKWOOL 
má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, 
takže podstatne znižuje nežiaduci únik 
tepla konštrukciou a vďaka svojej štruk-
túre umožňuje domu dýchať. Pretože má 
skvelé akustické vlastnosti, zlepšuje poho-
du bývania. Jej ďalším plusom je nehorľa-
vosť, čo zvyšuje požiarnu odolnosť domu. 
Chráni stavebnú konštrukciu pred ohňom, 
nehorí ani nešíri oheň a pomáha tak predĺ-
žiť čas na evakuáciu osôb. Je vhodná pre 
rekonštrukcie aj novostavby a odporúčaná 
pre nízkoenergetické i pasívne domy a tiež 
drevostavby. 

Reko z materiálov ROCKWOOL

Foto: ROCKWOOL a archív redakcie

ZAtePLeNIe StReCHy 
SyStémOm tOPROCk umOžNí 
využIť CeLý PRIeStOR 
v POdkROví
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Ak chcete ušetriť peniaze za vyku-
rovanie, mali by ste zatepliť dom. 
Tepelná izolácia je opatrenie sme-

rujúce k separácii rôzne teplých prostredí 
tak, že sa čo najmenej ovplyvňujú. Cieľom 
je obmedziť náklady na energie, či už na 
vykurovanie, alebo na klimatizáciu. Pocho-
piteľne, nie je vhodné šetriť za každú cenu. 
Vložené investičné prostriedky sa musia 
vrátiť v podobe úspory prevádzkových 
nákladov v čo najkratšej dobe, najlepšie  
v priebehu piatich rokov.

ROZDIEly MEDZI JEDNOtlIVÝMI  
tyPMI IZOlácIE – PAPIEROVá 
a STRieKaNá puR peNa, FúKa-
Ná miNeRáLNa.

1) CELULóZOVé VLÁKNO VO FORME 
JEMNýCH VLOČIEK. Vločky sú mecha-
nicky krehké s vyššou prašnosťou, proti 
pôsobeniu vlhkosti odolávajú len krátko-
dobo, a preto sú vhodnejšie do konštruk-
cií, kde sa izolant nedostane do kontak-
tu so vzdušnou vlhkosťou. Materiál má 
zníženú požiarnu odolnosť. Aplikuje sa 
pneumatickým fúkaním, ktoré sa pomo-
cou hadíc dostane do ťažko prístupných 
priestorov od výšky 4 cm. Vhodný je skôr 
pre novostavby alebo pre nenáročných zá-
kazníkov, ktorí uvítajú nižšiu cenu.

2) IZOLANT NA BÁZE PUR PENy vzni-
ká zmiešaním dvoch tekutých zložiek, po 
ktorých reakcii na vzduchu dochádza k 

ZVyKLI SME SI DOPRIAť VO 
SVOJOM ByTE TEPELNú PO-
HODU. ČO TO JE? žIVOTNé 
FUNKCIE A POCHODy  
U ČLOVEKA Sú OBMEDZENé 
NA VEľMI úZKy ROZSAH 
TEPLôT. UDRžAť TEPLOTU 
V POMERNE úZKOM ROZ-
MEDZí 20 Až 23 STUPňOV 
CELZIA PO CELÝ ROK NIE JE 
VžDy JEDNODUCHé A Už 
VôBEC NIE LACNé. VŠETCI 
VIEME, žE NAJLACNEJŠIA 
ENERGIA JE Tá UŠETRENá 
A My VáM PORADíME, 
AKO NA TO.

ZAtEPlItE StROP 
DOMU A HNEĎ UŠETRíTE!
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expanzii peny a po zaschnutí vznikne pev-
ná penová izolačná vrstva. Ide o materiál 
vznikajúci na stavbe chemickou reakciou. 
Má nízku požiarnu odolnosť. Jeho kvalit-
né prevedenie vyžaduje na rozdiel od pred-
chádzajúcich dvoch materiálov priamy a 
otvorený prístup do izolovaného priesto-
ru. Po aplikácii sa musí tvarovo upraviť od-
rezaním nadbytočného materiálu. Vhodný 
je predovšetkým pre novostavby. Jeho 
životnosť v konštrukciách nie je doposiaľ 
dlhodobo overená (na trhu je zatiaľ pár ro-
kov.) Cenovo je zo všetkých troch porovná-
vaných materiálov najdrahší.

3) MINERÁLNE VLÁKNO vo forme mine-
rálneho granulátu – na trhu najznámejšie 
pod značkou MAGMARELAX. Charak-
teristické pre tento izolant je pružnosť, 
vysoká požiarna odolnosť, nenasiakavosť 
a dlhodobá životnosť. Aplikuje sa pneu-
matickým fúkaním, ktoré umožňuje po-
mocou hadíc dostať sa do ťažko prístup-
ných priestorov od výšky 4 cm. Vhodný 
je pre rekonštrukcie i novostavby. Ponúka 
15-ročnú záruku a cenovo je v priemere 
medzi najlacnejšou celulózovou izolá-
ciou a najdrahšou PUR penou. Realizá-
cia je hotová za pár hodín, bez hluku a 
neporiadku, za plnej prevádzky domác-
nosti. Návratnosť nepresiahne 5 rokov 
a ušetríte až 30 % nákladov za energie. 

a aKé Sú možNoSTi SySTému 
maGmaReLaX®? 
Môže sa aplikovať fúkaním do dutiny 
v podlahe povaly, nafúkaním priamo na 
podlahu povaly alebo sa na voľnú plochu 
podlahy povaly nafúka vrstva minerálnej 
vlny v hrúbke 20 až 30 centimetrov. 

Pri izolácii fúkaním do novej podlahy ide 
o stropný systém MAGMARELAX®, kto-
rý má konštrukciu z OSB dosiek a ďalších 
doplnkov pre zabezpečenie 100 %-nej 
funkčnosti izolácie i podlahy. Izolácia stro-
pu systémom MAGMARELAX je ideálna  
i v priebehu leta, kedy zabráni prehrieva-
niu vášho obytného priestoru. Pomôže 
v zime i v lete.

VyRiešim To ešTe dNeS
Zaujal vás systém MAGMARELAX®? Za-
bezpečte si nezáväznú schôdzku s tech-
nikom, ktorý zároveň zhodnotí stropnú 
konštrukciu vášho domu, upozorní na 
miesta úniku tepla, navrhne ideálny spô-
sob zateplenia a pripraví nezáväznú kal-
kuláciu, a to úplne zdarma. A ako bonus 
ešte získate zľavu 20 % na túto jedineč-
nú izoláciu. Viac informácií nájdete na  
www.magmarelax.sk/akcne-ponuky alebo 
na  infolinke  0800 101 002.

Reko z materiálov spoločnosti 

IZOLAČNé PROJEKTy SK 

Foto: IZOLAČNé PROJEKTy SK
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KONCEPT DOMáCEJ DOVOLENKy V PROSTREDí VLASTNEJ ZáHRADy Má KORENE V AUSTRáL-
SKOM ZáHRADNOM DIZAJNE. TEPLé AUSTRáLSKE PODNEBIE UMOžňUJE VyTVORIť MULTI-
FUNKČNé ZáHRADNé KOMPOZíCIE, PONúKAJúCE  CELOROČNÝ RELAX A ZáBAVU. 

V ZáhRADE 
AKO NA DOVOLENKE
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ElEMENty
Čím viac prvkov sa dokáže do záhrady har-
monicky vkomponovať, tým viac možností 
sa vytvorí k jej zmysluplnému využívaniu. 
Záhrada podporujúca koncepciu domácej 
dovolenky by preto mala myslieť na všetky 
vekové kategórie a ich aktívny  a pasívny 
oddych. Samozrejme, nesmieme zabudnúť 
ani na primárne poslanie záhrady, a to na 
možnosť dopestovať si vlastnú zeleninu, 
bylinky a drobné ovocie.  Dôležitým prv-
kom je kuchynské zázemie, umožňujúce 
prípravu jedla priamo v záhrade.

od iNšpiRáCií  K ReaLiZáCii
Záhrada inšpirovaná austrálskym koncep-
tom v slovenských podmienkach síce nie je 
využiteľná 12 mesiacov v roku, ale napriek 
tomu ponúka alternatívu k dovolenke pri 
mori. Relaxačný bazén, palubovka pre sl-
nenie, detská zóna s hojdačkou, šmykľav-
kou a  trampolínou, úžitková minizáhrada 
a posedenie pod prístreškom s kuchyn-
ským zázemím sú hlavnými prvkami,  kto-
ré sa v našich podmienkach najčastejšie  
v záhradách osádzajú. ústredným prv-
kom je zvyčajne prístrešok, pod ktorým sa  

Základným prvkom takýchto záhrad 
býva obyčajne bazén alebo vodný 
prvok, na ktorý sa napájajú ostatné 

vybavenosti. Dôležitú úlohu zohráva zá-
hradný prístrešok, v ktorom je umiestne-
né kuchynské zázemie a prvky exteriérovej 
obývačky. Rastlinná výsadba v takto kon-
cipovaných záhradách je veľmi dôležitá, 
netvorí však ústredný prvok. Tvorí akúsi 
kulisu, na ktorej vyniknú jednotlivé prvky 
slúžiace na oddych.

01 Záhradný prístrešok zohráva kľúčovú 

úlohu v celkovej kompozícii záhrady.

02 Vybavenie prístreškov by malo byť 

maximálne komfortné a praktické.

03 Výsadba okolo bazénov musí byť 

striedma, premenlivosť v priebehu roka 

však určite nezaškodí.

04 Záhradné stavby by mali byť epicen-

trom diania, vedieme k nim preto nielen 

pohľady, ale i prepojovacie komunikácie.

01

02

03 04
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05 Sezónna premenlivosť je v takýchto 

záhradách veľmi dôležitá, záhrada potom 

nestráca na atraktivite.

06 Pri hľadaní správneho umiestnenia mu-

síme brať do úvahy nielen dizajn záhrady, 

ale i praktické a bezpečnostné hľadisko.

07 Rastlinná výsadba tvorí akúsi meniacu 

sa kulisu k prvkom architektúry.

05

06

07

sústredí všetko technické a funkčné vyba-
venie záhrady. 

RAStlINNá PAlEtA
Rastlinnú výsadbu tvorí  v obdobne kon-
cipovaných záhradách zvyčajne trvalkovo- 
trávová výsadba, ktorá tvorí nízky porast, 
farebne a veľkostne premenlivý v priebehu 
roka. Volia sa rastliny s jemnou textúrou 
ako napríklad kavyľ, šalvie, levandule, 
santolíny či rôzne aromatické bylinky.  
Z nich bodovo môžu vykúkať fakľovky ale-
bo juky, ktoré dokážu ozvláštniť výsadbu 
zaujímavým habitom a kvetenstvom. Často 
sa používajú aj aromatické bylinky, ktoré 
sa dajú výborne využiť pri grilovačkách či  
v kuchyni.
oddyCh NadoVšeTKo
Dovolenkové obdobie bude aj naďalej lá-
kať za novým a nepoznaným do zahrani-
čia. Dovolenka pri mori je predsa len veľ-
kým zážitkom a oddychom. Ale čo zvyšné 
mesiace v roku? Čo tak po skončení pra-
covnej doby prísť domov a nájsť svoj pokoj 

a oddych vo vlastnej záhrade, ktorá nie je 
tvorená len nudnou zeleňou, ale má svoju 
pridanú hodnotu v podobe komfortu a sú-
kromia, po ktorom tak bažíme? 

Ing. Zoltán Nagy, záhradný architekt

Foto: Grand Garden a archív redakcie



VTR, s.r.o.    
Bratislavská 2    
940 01 Nové Zámky   
Tel.: 035 / 64 23 252, Fax: 035 / 64 23 251
Mobil:  0903 263 119,  0907 986 721
www.vtr.sk , e-mail: vtr@vtr.sk

už STe Sa STReTLi S poJmom  
„LeTNá ZáhRada“ ?

 mobilné zasklenie terás bezrámovými  
 estetickými systémami

 patentovaný systém otvárania a po- 
 súvania sklenených tabúľ podľa potreby

 tepelná pohoda v každom ročnom  
 období

 variabilita systému predĺži dobu využí- 
 vania terás či altánkov

 podľa potreby uzavrie terasy najrôznej- 
 ších pôdorysných tvarov

Zasklievací systém AllGlass® je špičkový výrobok špa-
nielskej spoločnosti Todocristal®. Systém AllGlass® 
ochráni pred nepriaznivými vplyvmi počasia a je 
vhodný nielen pri zasklení terás rodinných domov, 
ale stále viac sa využíva aj pri zasklievaní terás či lodžií 
nových bytových domov, kde architekti častokrát ne-
šetria s plochou na terasy, avšak v našich klimatických 
podmienkach je ich využiteľnosť veľmi obmedzená.
Viac o zasklievacom systéme na www.vtr.sk.
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maximálny výkon až do úplneho vybitia.
úroveň ich nabitia signalizuje LED displej 
a akumulátory nemajú žiaden pamäťový 
efekt. Doba nabíjania sa prakticky rovná 
dobe, ktorú akumulátor vydrží pracovať, 
takže s dvomi akumulátormi vydržíte 
pracovať takmer bez prestávky. Prispie-
va k tomu aj chladiaci systém, ktorým sú 
akumulátory Husqvarna vybavené. Ob-
rovským benefitom je zabudovaný riadia-
ci systém, chrániaci články pred prebíja-
ním, prílišným vybíjaním a príliš vysokou 
teplotou. 

Akumulátorom napájané dnes už môžu 
byť kosačky, robotické kosačky, nožni-
ce na trávu, strunové kosačky, vyžínače, 
plotostrihy, reťazové píly aj fúkače lístia. 
Obľube sa akumulátory tešia zvlášť u po-
užívateľov, ktorí s nimi pracujú v obytných 
oblastiach, kde susedov hluk spaľovacích 
motorov príliš neteší. Pozoruhodné uplat-
nenie si našli akumulátorové píly medzi 
rezbármi a tesármi, ktorí pre jemný cha-

rakter svojej práce potrebujú ľahké a vý-
konné stroje s minimom vibrácií. Navyše 
často pracujú v interiéroch, čo je s ben-
zínovou pílou kvôli výfukovým plynom 
a hluku neprípustné. Zaujímavou kategó-
riou sú aj akumulátorové plotostrihy, kto-
ré sa výkonnostne benzínovým strojom 
s prehľadom vyrovnajú. Elektromotor je 
dokonca o 10 % účinnejší ako spaľovací 
a má aj dvojnásobnú životnosť. To zaruču-
je presný a čistý strih. Elektromotor je vý-
hodou aj pri vyžínačoch. Je totiž umiest-
nený priamo v rotačnej hlavici, na ktorej je 
pripevnené lanko. Vďaka tomu nedochá-
dza ku strate výkonu pri prenose z motora 
do hlavice a akumulátorové vyžínače sú 
tak efektívnejšie.

ČíSLa hoVoRia Za VšeTKo
Aby ste sa presvedčili o výkone týchto 
strojov, musíte si ich odskúšať. V prospech 
akumulátorových výrobkov však svedčia 
ďalšie nepriestrelné argumenty – čísla. Pri 
benzínových strojoch vás jedna nádržka 
stojí v priemere 1,40 eur. Za 1 000 nádr-
ží teda zaplatíte 1 400 eur. Teraz si to 
porovnajme s akumulátorom s kapacitou  
4,2 Ah, za ktorý si síce zaplatíte 225 eur, 
no náklady na jedno nabitie predstavujú 
približne 0,25 eur, čo znamená viac než  
80 %-nú úsporu. Pri počte tisíc nabití 
budú vaše náklady okolo 250 eur. Súčet 
investičných a prevádzkových nákladov 
na akumulátor je 475 eur, čo je asi tretina 
z nákladov na benzínový stroj. Akumulá-
torové stroje teda rozhodne budúcnosť 
majú, ako z ekonomického, tak aj z ekolo-
gického hľadiska. Viac informácií nájdete 
na  www.husqvarna.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Husqvarna

Foto: Husqvarna

AKUMULáTOROVé VÝROBKy 

huSQVaRNa

Elektromotory vyvinuté spoločnos-
ťou Husqvarna sú unikátnou kom-
bináciou životnosti a výkonu. Ich 

výhodou je prakticky bezúdržbovosť. Na 
rozdiel od spaľovacích motorov si nemu-
síte robiť starosti s namiešavaním paliva, 
čistením sviečky či výmenou filtrov. Stačí 
len naštartovať pomocou tlačidla a môžete 
pracovať. Motory sú rovnako výkonné ako 
benzínové motory, a to nevravíme o šetr-
nosti k životnému prostrediu a možnosti 
pracovať v interiéri vďaka absencii výfuko-
vých plynov.

Kvalitné akumulátory sú srdcom týchto 
výrobkov. Spoločnosť Husqvarna venovala 
obrovské úsilie zdokonaleniu práve tejto 
technológie, aby užívateľom umožnila čo 
najefektívnejšiu prácu a čo najdlhšiu pre-
vádzku stroja bez nutnosti vynútených 
prestávok. Výsledkom sú lítium-iónové 
akumulátory s vysokou kapacitou, nízkou 
hmotnosťou, kompaktnými rozmermi 
a skvelou životnosťou, ktoré poskytujú 

SPOLOČNOSť HUSqVARNA SPOJILA SVOJE SKúSENOSTI 
V OBLASTI ZáHRADNÝCH STROJOV S NAJNOVŠíMI 
ELEKTROTECHNICKÝMI INOVáCIAMI, ABy PRIŠLA S NOVOU 
TECHNICKOU PLATFORMOU PRE VÝKONNé, KOMPAKTNé 
ELEKTRICKé MOTORy S DLHOU žIVOTNOSťOU. AKUMULá-
TOROVé STROJE HUSqVARNA TAK ZVLáDNU AJ TIE NAJNá-
ROČNEJŠIE POžIADAVKy NA VÝKON A žIVOTNOSť.



JARNÁ 
AKCIA

NAŠA TECHNIKA

VAŠA ZRUČNOSŤ

Stroje Husqvarna sú spoľahlivé, výkonné a odolné. Zároveň však pri 
ich konštrukcii dbáme na užívateľský komfort a ergonómiu. Čokoľvek 
potrebujete pokosiť, so strojmi Husqvarna to pôjde ľahšie.

Viac informácií na www.husqvarna.sk
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KOSAČKA
HUSQVARNA
LC 348V

KROVINOREZ HUSQVARNA 525RX

ROBOTICKÁ KOSAČKA 
HUSQVARNA AUTOMOWER® 305

  kompletne z eloxovaného hliníka,

  elegantný a moderný dizajn,

  odolné voči krupobitiu a námraze,

  integrovaný odkvap,

  možnosť viacerých prevedení: M, y,  
 Tandem atď,

  prevedenie: čierna, bronz, sépia,  
 šedá, nerez.

Moderné, elegantné, 
flexibilné a stabilné  

Autoprístrešky 
cOOPERIt, s.r.o.

Haburská 49/A
082 01 Bratislava
0918 657 047
e-mail: cooperit@cooperit.sk
www.auto-pristresok.sk
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BAZéNy Sú V NAŠICH ZEME-
PISNÝCH ŠíRKACH ČORAZ 
POPULáRNEJŠIE. ČORAZ VIAC 
MAJITEľOV RODINNÝCH 
DOMOV UVAžUJE O KúPE 
BAZéNU. TOMU ALE MUSí 
PREDCHáDZAť KVALITNÝ 
PRIESKUM TRHU A OBOZNá-
MENIE SA S PROBLEMATIKOU. 

KýM SI KúPITE 

BaZéN...

Pred kúpou samotného bazéna totiž 
musíte mať jasno v jeho veľkosti, 
tvare, hĺbke a nákladoch na údržbu. 

Rovnako musíte vedieť, kam bazén 
umiestníte, a pripraviť mu vhodné podlo-
žie. Zdá sa to byť veľa, no ak máte systém, 
bude to malina.

VeľKoSť
Ako prvé rozhodnutie bude veľkosť. Tú 
do veľkej miery predurčuje rozloha a tvar 
pozemku, no výrazným vplyvom sú aj bu-
dúce prevádzkové náklady. Je prirodzené, 
že čím väčší bazén, tým vyššie náklady. Vo 
všeobecnosti vám na osvieženie stačí aj 
menší bazén, pričom plavcov uspokojí pro-

tiprúd. Plocha 2,5 x 4 m s protiprúdom je 
postačujúca. Ak v bazéne plánujete tráviť 
rodinné chvíle pohody, voľte bazény s plo-
chou väčšou ako 3 x 6 m. Výška 0,5 m tu 
už býva väčšinou nepostačujúca, preto sa 
aj väčšie bazény vyrábajú s výškou okolo  
1,2 m. Pri nafukovacích bazénoch ale po-
čítajte s tým, že kvôli stabilite musia byť 
naplnené vodou až po určený okraj. Na-
pustenie len do polovice teda vhodným 
riešením nie je.

tVAR
Bazény bývajú rôznych tvarov, aby čo naj-
viac vyhovovali požiadavkam majiteľov 
pozemkov. Kým kedysi sa ponuka obme-
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dzovala na obdĺžniky, štvorce či ovály, 
dnes sa už fantázii medze nekladú. Nety-
pické riešenia sú často jedinou možnosťou 
na miestach s nedostatkom priestoru. Me-
nej náročné na financie sú však aj naďalej 
obdĺžnikové typy bazénov, kde neskôr roz-
hodne nebude problém ani s ich strešným 
prikrytím.

uMIEStNENIE
Pri umiestňovaní pracujte s číslami a nie 
s odhadmi. V opačnom prípade sa môže 
stať, že sa bazén jednoducho do záhrady 
nezmestí. Miesto by malo byť zvolené tak, 
aby na bazén svietilo slnko čo najdlhšie. 
Zároveň sa snažte vyhnúť umiestneniu 
pod stromy, z ktorých by vám na hladinu 
mohli padať listy. Rovnako nesmiete opo-
menúť prívod vody a vo väčšine prípadov 
aj prívod elektrického prúdu, bez ktorého 
vám nebude pracovať čistička. Ponechajte 
si priestor pre vypúšťanú vodu. Príliš veľký 

nával vody by vám mohol napríklad vyto-
piť pivnicu. 

Plocha musí byť úplne rovná a hladká. 
Akákoľvek naklonená rovina znamená, že 
sa voda bude kopiť na jednej strane, čím 
rozhodí prirodzený tvar bazénu a voda sa 
bude prelievať. Pri takom tlaku vody môže 
hroziť aj poškodenie bazénu. Hladký po-
vrch je zase nutný kvôli nebezpečenstvu 
poškodenia dna drobnými kamienkami 
a taktiež kvôli tomu, že plastová podla-
ha bude tlakom vody natlačená na zem a 
každá ostrejšia hrana bude pre bosé nohy 
bolestivá.

úpRaVa Vody
Voda v bazéne musí byť za každých okol-
ností čistá. Pri menších bazénoch sa využí-
va kartušová filtrácia, no ak má byť bazén 
na záhrade počas celej sezóny, je vhodnejší 
kvalitný pieskový filter. Je síce drahší, no 
investícia sa z dlhodobého hľadiska vrá-
ti. Niektorí majitelia bazénov doplňujú 
ochranu vody o ultrafialové prietokové za-
riadenie, ktoré vodu dezinfikuje. Rovnako 
ako filtrácia (kartušová aj piesková), tak aj 
toto zariadenie funguje na elektrický prúd, 
čo bude zvyšovať prevádzkové náklady. 
Z hladiny odstránite nečistoty sieťkou, na 
steny a dno bazéna je dobrým pomocní-
kom bazénový vysávač

Vodu v bazéne ale bez chémie udržíte ne-
závadnú len ťažko. Predajcovia vám budú 
ponúkať sady s rôznymi prípravkami pre 
rôzne účely. Prípravky sú účinné, no po-

guMENÝ BAZéN S PRStENcOM 
Patrí medzi najlacnejšie riešenia. Umiestniť sa 

dá bez problémov, stačí odstrániť ostré pred-

mety. Pred napustením bazéna stačí prstenec 

nafúknuť vzduchom. životnosť je spomedzi 

všetkých typov bazénov najkratšia. 

CENA: Na trhu dostupné už od 35 €. Bazény 

s kovovou kostrou a vnútornou 3-vrstvovou 

PVC fóliou sa pohybujú od 210 €.

NADZEMNÝ BAZéN
Vhodný pre svahovitý terén, keďže je možnosť 

čiastočného zapustenia do zeme. Narazíte 

ale na pomerne zložitú inštaláciu a náročné 

povrchové úpravy.

CENA: na trhu dostupné od 315 €

AKRylátOVÝ, RESPEKtíVE 
lAMINátOVÝ BAZéN 
Spojením sklenených vlákien a živice získate 

perfektne hladký povrch a so životnosťou 

okolo tridsať rokov. Akrylátový bazén nemá 

viditeľné zvary, menej kvalitnejšie materiály 

môžu časom praskať. 

CENA: na trhu dostupné od 4 500 € 



MuROVANÝ BAZéN
Do zeme zapustený murovaný bazén vám 

pri kvalitnej realizácii vydrží prakticky naveky. 

Hrubá železobetónová fólia je pevná, stálo-

farebná, odolná proti UV žiareniu a plesniam, 

vystužená vysokopevnostnou mriežkou. Výho-

dou sú aj široké možnosti tvarov a veľkostí.

CENA: na trhu dostupné od 4 900 €

KERAMIcKÝ BAZéN 
Bazén je vyrobený z keramického prachu, 

chráneného vinylesterovou a polyesterovou 

vrstvou, s reflexnými časticami, ktoré dodávajú 

vode 3D efekt.  Bazény tohto typu bývajú 

vybavené samočistiacim a samoúdržbovým 

systémom. Záručná doba sa pohybuje okolo 

20 rokov. 

CENA: na trhu odstupné od 8 000 €
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môže to aj v parnom lete trvať pár dní. So-
lárna plachta na trojmetrový bazén vyjde 
na cca 20 eur. Pri väčších bazénoch sa na 
ohrev vody používajú aj solárne kolektory, 
ktoré zachytávajú tak priame, ako aj difúz-
ne solárne žiarenie. Ide o ekologickú a fi-
nančne nenáročnú alternatívu. Pri zmene 
elektrického ohrevu na solárny systém sa 
investície vrátia v relatívne krátkej dobe, 
pričom môžete ušetriť až 70 % nákladov 
na ohrev vody. O niečo nákladnejšou mož-
nosťou sú elektrické ohrevy pomocou an-
tikorovej špirály.

Juraj Vedej

Foto: Savo a archív redakcie

merne drahé. Pri prevádzke domáceho 
bazénu si pritom úplne vystačíte s malou 
sadou na testovanie a úpravu PH vody 
a obyčajným Savom Originál na dezinfek-
ciu, ktoré stojí okolo eura. Chlornan sodný 
zlikviduje 99,9 % všetkých baktérií, víru-
sov, plesní aj rias. Chlóru sa pritom báť 
nemusíte, vo vode sa rozloží na aktívny 
čistiaci kyslík a kuchynskú soľ. Do 30 mi-
nút sa už môžete smelo vrhnúť do bazénu. 

OhREV VODy
Dobrou jednorazovou investíciou sú solár-
ne plachty, ktoré dokážu natiahnuté cez 
bazén vodu ohrievať. Naplniť bazén piati-
mi tisíckami litrov teplej vody je jednodu-
cho rozmar a verte, že kým sa taká masa 
ľadovej vody ohreje na prijateľnú teplotu, 
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Neváhajte preto a spýtajte sa 
zároveň našich odborníkov aj na 

 bazény, vírivky, sauny, wellness. 
Patríme medzi najväčších predajcov 
na Slovensku a venujeme sa im už 

viac ako 20 rokov – cez predaj, 
návrh, realizáciu až po ich 

samotný  kompletný servis 
v rámci privátneho, ale aj 

verejného bazénového sektora.

Z dokonalej terasy na skok 
do nového bazéna!

www.terasovysvet.sk

www.bazenovysvet.sk
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odolnosťou proti poškodeniu tlakom. Pri 
kreatívne riešených tvaroch bazénov mož-
no využiť dosky Twinson Massive, ktoré 
majú schopnosť kopírovať aj oblé tvary a 
zakrivenia. Dosky sú k dispozícií v ôsmich 
farebných odtieňoch, čo je najširšia fareb-
ná ponuka na trhu s kompozitnými mate-
riálmi.

Sortiment Twinson ponúka riešenie aj pre 
pokrytie terás s malými rozmermi alebo na 
balkóny – Twinson Basic (v troch základ-
ných farbách a v dvoch povrchových úpra-
vách s hladkou štruktúrou alebo s jemným 
drážkovaním). Ďalšou možnosťou je Twin-
son Terrace, ktorý je vhodný na stavbu te-
rás s menšou plochou, najmä v rodinných 
domoch, ale aj na stavbu záhradných chod-
níčkov či vonkajších schodov. 

Viac informácií na www.inoutic.sk.

Reko z materiálov Inoutic/Deceuninck

Foto: Inoutic/Deceuninck

LETO SI MôžETE NAPLNO 
VyCHUTNAť BEZ OHľADU 
NA TO, ČI MáTE TERASU 
VEľKOSTI XS, ALEBO XXL. 
KOMPOZITNÝ MATERIáL 
TWINSON PONúKA RIEŠENIA 
PRE KAžDÝ ROZMER A TVAR 
TERASy.

ZABuDNItE 
NA PROPORcIE – 
UžITE SI DOKONALé LETO NA TERASE

Kompozitný materiál Twinson vy-
hľadávajú zákazníci, ktorí túžia po 
krásnej terase, na ktorej si budú 

môcť dlhodobo užívať pohodu a relax bez 
riešenia jej porúch či náročnej údržby. 
Twinson je ich prvou voľbou pre vysokú 
odolnosť proti účinkom chemicky upra-
vovanej vody, vysokej prevádzkovej záťaži 
spôsobenej chôdzou, ale aj proti vzniku 
plesní. Vďaka protišmykovej úprave je 
bezpečný aj v mokrom stave. Neprehrieva 
sa a nehrozí ani zadretie triesky do bosého 
chodidla. Bonus k letnej pohode predsta-
vuje jeho nenáročná údržba. Z času na čas 
ho stačí prestriekať prúdom čistej vody 
z vysokotlakového čističa.

POhODA PRI BAZéNE – MáME 
RiešeNie
Kompozitný materiál Twinson je ideálny 
pre pokrytie plôch v okolí bazénov a vod-
ných plôch. Protišmykový povrch v kom-
binácii s vysokou odolnosťou ho priam 
predurčujú pre stvárnenie týchto plôch. 
Pre tieto účely je vhodné napríklad Twin-
son Terrace+, ktorý sa vyznačuje vysokou 



Relaxujte v pohodlí vášho domova
v kryšťáľovo čistej a hebkej vode
vďaka soľnému dezinfekčnému systému ACE

www.virive-bazeny.sk
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Cesty na vzdialené i celkom blízke 
miesta začínajú prvým krokom. Po-
slednou kvapkou neposednej túžby 

pred rozhodnutím vydať sa na Korziku 
neboli ani tak fotografie tunajších hôr či 
magické polyfónie domácich chóristov, 
ale, paradoxne, filmová komédia. „L'Enqu-
ête Corse“, slovensky „Korzický prípad“, 
so Jeanom Renom a Caterinou Murino 
v hlavných úlohách, režírovaný Alainom 
Berberianom, je dobrodružným príbehom 
o hľadaní dediča. Parížsky súkromný de-
tektív, ktorého stvárnil Christian Clavier, 
tu narazí na nevraživosť domácich vidieča-
nov voči Francúzom, činnosť ozbrojených 
skupín bojujúcich za nezávislosť i krásnu 
sestru muža, ktorého hľadá. Ďalší dej je bi-
zarný i divoký ako Korzika samotná, s prí-

slušnou dávkou francúzskeho filmového 
humoru. 

od JaNoVČaNoV 
K FRaNCúZom
Hoci sa dnes na Korzike hovorí častejšie 
francúzsky než korzicky, vzťahy domácich 
k Francúzsku sú komplikované. Svedčia 
o tom trebárs zamaľované či rozstrieľané 
francúzske nápisy na dvojjazyčných tabu-
liach označujúcich obce či na smerovní-
koch. Sú protestom korzických naciona-
listov voči francúzskej prítomnosti, ktorá 
trvá už dva a pol storočia a mnohými Kor-
zičanmi je vnímaná s nevôľou. 

História Korziky je bohatá: postupne do 
nej zasiahli Feničania, Etruskovia, Kar-

hRDá 
ČI POKORENÁ?
KORZIKA, OSTROV 
V STREDOZEMNOM 
MORI LEžIACI NECELÝCH 
DVESTO KILOMETROV 
JUHOVÝCHODNE OD 
FRANCúZSKyCH BREHOV 
A Už VyŠE DVE STOROČIA 
PATRIACI FRANCúZSKU, JE 
MIESTOM S PREKRáSNOU 
DRSNOU PRíRODOU, 
SVOJByTNÝMI ľUĎMI 
A HISTóRIOU, NA KTORú 
SA KORZIČANIA I FRANCúZI 
DíVAJú PO SVOJOM. 
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táginci i Maurovia, 
s ktorými boli ostro-
vania konfrontovaní 
v období rokov 850 
až 1034. V tomto 
období má korene 
korzická vlajka s hla-
vou Maura, symbo-
lizujúca vyčistenie 
územia od severoafrického nepriateľa. 
Neskôr bol ostrov po päť storočí územím 
Janovčanov, než sa v druhej polovici 
osemnásteho storočia na krátke obdobie 
stala neuznanou samostatnou republikou, 
vedenou korzickým patriotom Pasqualom 
Paolim. Práve Paoli zvolil za symbol Kor-
ziky spomínanú Maurovu hlavu. V roku 
1764 Janovčania Korziku tajne predali 

Francúzom, o štyri roky neskôr prišla ich 
invázia, ktorej Paoli vzdoroval až do roku 
1769. V bitke o Ponte Novu francúzskej 
presile Korzičania podľahli a o rok neskôr 
sa ostrov stal francúzskou provinciou.

Korzický jazyk sa od francúzskeho výraz-
ne líši. Na prvé počutie síce môže pripo-
mínať taliančinu, ktorou je ovplyvnený, 
ide však o plnohodnotný indoeurópsky 
jazyk románskeho a latinského pôvodu. 
Podľa klasifikácie UNESCO patrí medzi 
ohrozené jazyky – po tom, čo Francúzsko 
Korziku získalo, začala mať francúzština 
taký vplyv, že už pred pol storočím tu ne-
zostal nik, kto by hovoril výlučne korzicky. 
Všetka oficiálna komunikácia sa dnes odo-
hráva vo francúzštine a ozajstné korzické  

01 02

03

01 Skalné útesy mesta Bonifacio, jedného  

z najkrajších na ostrove

02 Korzičania milujú pohodu a pokoj – trebárs 

na priečelí vlastného domu

03 Malebná veľhorská dolina Restonica
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rozhovory už možno začuť len občas  
v malých horských dedinkách a v domác-
nostiach. 

OZAJStNá KORZIKA
Kým pobrežie i turisticky vyhľadávané 
mestečká sa najmä počas konca jari a leta 
máločím líšia od podobných miest na juhu 
Európy, skutočnú Korziku možno nájsť vo 
vnútrozemí. Do Quenzy, jednej z horských 
dediniek, ma z neďalekej Zonzy vezie far-
már Paul. Presúvať sa po Korzike stopom 
je často jedinou – a oveľa zaujímavejšou – 
alternatívou prenájmu auta. Vyžaduje si 
trpezlivosť, no otvára duše na prvý pohľad 
tvrdých ostrovanov. Paul sa stará o svoje 
ovce, kravy i ošípané a vedie spokojný, ni-
čím nerušený život. S úsmevom ma pozve 

na pivo a kávu do malej dedinskej krčmy, 
ktorej obsadenie pripomína už spomínaný 
film, až do tej miery, že si užívam tento 
moment plnými dúškami a radšej ani ne-
vyťahujem fotoaparát. 

Táto časť ostrova je bohatá na vodu a plná 
zelenej vegetácie. V zelenom údolí o nie-
koľko desiatok kilometrov ďalej ležia obce 
Zicavo a Cozzano. Spojené s civilizáciou 
len málo využívanými úzkymi cestami žijú 
svojím tempom. Dedinčania posedávajú 
na priedomí, či už sami s cigaretkou, alebo 
v živom rozhovore. Vo svojej podstate sa 
ničím nelíšia od našich obyvateľov vidieka. 
Zžití so svojou realitou, všeteční a dobro-
srdeční. Jedným z nich je lesný robotník 
Bati, ktorý hosťa prevedie centrom Coz-

04 Moderný maják na južnom pobreží v blíz-

kosti Bonifacia

05 Štíty v majestátnom závere doliny Restoni-

ca zdobia do konca jari snehové polia

06 Večerné Bonifacio z turistického chodníka

07 Štastný muž z mestečka L' Île-Rousse

08 Vojská francúzskej cudzineckej légie v pev-

nosti nad mestom Calvi

09 Napoleona Bonaparte tu občas prijímajú 

celkom nekriticky, tento pamätník stojí v jeho 

rodisku Ajaccio

04 05

tAkmeR CeLá kORZIkA 
je HORNAtá, jej NAj-
vyšší vRCHOL mONte 
CINtO dOSAHuje výš-
ku 2 706 metROv NAd 
mOROm A keďže Sme 
NA OStROve , Ide Aj 
O údAj O CeLkOvOm 
PRevýšeNí.



zana, aby vzápätí vyrazil za povinnosťami. 
Ďalší z domácich, André, porozpráva čosi 
o záhrade a svojej chalupe, robotník Bruno 
zasa predvedie „nízky prelet“ cez sedlo Col 
de Verde do mestečka Ghissoni. Všetky 
zatáčky prechádza driftom, nehľadiac na 
hustnúci dážď. Strach sa po pár minútach 
rozplýva: Bruno má všetko pevne v ruke, 
jazdí tadiaľto každý deň a súdiac podľa štý-
lu, musel kedysi jazdiť i závodne... 

NA VRchOlKy hôR
Takmer celá Korzika je hornatá, jej naj-
vyšší vrchol Monte Cinto dosahuje výšku 
2 706 metrov nad morom a – keďže sme 
na ostrove – ide aj o údaj o celkovom pre-
výšení. Horských turistov s bezchybnou 
kondíciou sem okrem takmer piatich de-
siatok vrcholov nad dvetisíc metrov láka 
i legendárna turistická trasa GR20, križu-
júca Korziku zo severu na juh, prechádza-
júc cez jej najkrajšie horské scenérie. Prejsť 
ju celú trvá približne dva týždne.

Jedným z miest, kde sa na ňu môžu na-
pojiť pohodlnejší milovníci hôr, je dolina 
Restonica. Pomenovaná je po horskej rieč-

ke, ktorá ju odvodňuje, pričom ústí pria-
mo na predmestí obľúbeného historického 
mesta Corte. Jej záver, vzdialený dvadsať 
kilometrov, je už celkom iným svetom. 
Dolina tu má vysokohorský ráz a jej dno 
zdobia dve plesá: Lac de Melu a Lac de 
Capitelu. K prvému z nich, ležiacemu  
v 1 711-metrovej nadmorskej výške, sa 
vydáva pomerne dosť turistov i pred za-
čiatkom hlavnej sezóny, ďalej nahor však 
smeruje málokto: až do júna tu leží mnoho 
snehových polí s tvrdým firnom. 

Vystúpiť trebárs do sedla Bocca Soglia je 
v tomto čase kráčaním v úplnej samote. 
Pohľad z 2 050-metrovej výšky späť do 
doliny Restonica i na druhú stranu do hĺb-
ky až k západnému pobrežiu Korziky je 

tou najkrajšou odmenou za kroky nahor. 
A hoci v období mimo letnej sezóny sú 
horské chaty a útulne zatvorené, strážco-
via parku sú pomerne zhovievaví: prespať 
v spacáku či v stane zväčša nie je problém. 
Napriek benevolentnejšiemu prístupu 
v tunajších horách nenájdete odpadky ani 
iné nechcené stopy po turistoch: vzťah 
k prírode by mal byť predovšetkým v nás. 

NA cEStE
Posledný večer na Korzike trávim v de-
dinkách Petreto-Bicchisano a Casalabriva, 
ktorými vedie cesta z Ajaccia do Bonifacia. 
Motivácia je jednoduchá: musím sa dostať 
čo najbližšie k prístavu Bonifacio, odkiaľ 
na druhý deň vyrážam trajektom na Sar-
díniu. Ako to už býva, posledný večer je 
jedným z takých, po akom sa človeku ani 
nechce odchádzať. S bláznivým výkupcom 
ovčích koží na špinavej dodávke navštívi-
me dedinskú krčmu v Casalabrive, s do-
mácimi ochutnáme niekoľko miestnych 
destilátov, pričom jeden z nich s úsmevom 
napočíta po slovensky do desať. Nad záli-
vom pri meste Propriano trávim hviezdna-
tú noc. Zmysly šteklí rovnako ako tá prvá 
a pocity hovoria jasne: z Korziky nemožno 
odísť nadlho... 

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: Vileda Cleaning Robot v hodnote 154 €
2. cena: Ratanový kvetináč PENTOLA v hodnote 69 €
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.
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ZLATÁ PEČAŤ 2011 – OCENENIE V KATEGÓRIÍ ČASOPIS 

industriálu

Elegantný byt v každom detaile I Príbehy staronových kresiel
Trendy v interiéri I Kúpeľňa – váš raj na zemi
Čaro liatych podláh

fasádu 
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Estetika

Ako na novú

Nadčasová ELEGANCIA TITÁNZINKU 
STRECHA – čo by ste mali vedieť pred jej realizáciou?

PODKROVIE – pohoda pod strechou
V ZÁHRADE ako na dovolenke

Kým si kúpite BAZÉN


