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Vylepšiť skvelé veci je vždy veľkou výzvou 
– a s kotlom ecoTEC plus sa nám to podarilo. 

Dobrý pocit robiť správne veci.

Opäť sme zvýšili jeho účinnosť a komfort vykurovania a prípravy teplej vody. Nový 
elektronický systém redukuje nielen spotrebu elektrickej energie, ale prevádzka v režime 
optimálnej modulácie výkonu výrazne znižuje aj spotrebu plynu. Navyše, jeho geniálny 
pripojovací systém umožňuje rýchlu a perfektnú inštaláciu s možnosťou kedykoľvek 
pripojiť aj solárnu techniku. Či už vo verzii s prietokovým ohrevom alebo v kombinácii 
s rôznymi veľkosťami zásobníkov, uspokojí každú Vašu požiadavku na dodávku teplej 
vody. A môžeme dodať, že číslo jedna je aj so svojím novým dizajnom, ktorý vyžaruje 
osvedčenú nemeckú kvalitu výrobkov Vaillant.

Viac o kvalite made in Germany získate u Vášho najbližšieho Vaillant 
predajcu, na www.vaillant.sk  alebo na zákazníckej linke 034 6966 128.

ecoTEC plus

Dokonale navrhnutá technológia vykurovania

 Vykurovacia technika   Solárne systémy   Tepelné čerpadlá

vaillant.sk
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Svet bývania 

Akékoľvek farby podľa vášho výberu namiešame
na počkanie! Miešame vyše 1 000 000 farebných odtieňov.

• 4 hlavné štýly z európskych veľtrhov
• trendové odtiene farieb každého štýlu
• interiérové doplnky a osvetlenie
•  vzorová prezentácia štýlov v predajni
• odborné poradenstvo k farebným kombináciám

Odtiene tohto štýlu miešame na počkanie.

Odtiene tohto štýlu miešame na počkanie.

Odtiene tohto štýlu miešame na počkanie.

Odtiene tohto štýlu miešame na počkanie.

2015

Ostro rezané línie, kožené čalúnenie, jemný kovový lesk 
a farebné sklo charakterizujú priestor a sú štýlové  
s výrazným mužským elementom. Tmavé tóny vám 
ponúkajú útulný priestor, ktorý nie je ani príliš prehnaný 
a opulentný ako baroko, ale ani príliš sterilný a studený 
ako hypermoderné interiéry. Je jednoduchý a útulný.

Tajomná zmyselnosť vzdialených tropických rajov. 
Inšpirácia exotickými zvieratami z džungle. Okúzlenie 
farebnými sviežimi kvetinami, palmami, ovocím a 
pestrými kvetmi. Základ priestoru tvorí tmavá farba, ktorá 
je prežiarená svetlými a pestrými tónmi. Tento farebný 
karneval naplní vaše priestory čistým potešením zo života.

Vyzerá to, akoby sa zastavil čas: rustikálne prvky,  
ako sú stĺpy, čipky, hodváb a perly znovu ovládli priestor. 
Štýl, ktorý je mäkký, hebký, elegantný, nežný a kladie 
veľký dôraz na ženský element. Navyše kombinácie perly, 
lesklých doplnkov a vzorových tapiet dodávajú celému 
priestoru kráľovský pôvab.

„Späť ku koreňom“ - základom všetkého je jednoduchosť, 
ľahkosť a prirodzenosť. Prírodné materiály a farby dopl-
nené čiernobielymi fotografiami pôsobia harmonicky  
a pokojne. Ľahko a nenásilne možno kombinovať staré  
s novým. Touto kombináciou vytvoríte autentický  
interiér plný pokoja a súladu s prírodou.

State of
       designSvet
bývania

Pure
balance

Svet 
bývania  New

classic
Svet 
bývania

Tropical
  styleSvet 

bývania

Galvaniho 9
Bratislava

Devínska Nová Ves
Bratislava

Moldavská cesta 22
Košice

Inšpiráciu čerpajte aj online.
www.hornbach.sk/svetbyvania
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Obdobie letných dovoleniek sa už skončilo a my opäť trávime 
bežné dni. Využite ešte voľné chvíle počas nadchádzajúcich 
jesenných dní babieho leta, ktoré môžete tráviť na príjem-
nom slnku v rámci oddychu alebo aj pri obnove svojho býva-
nia. Stále je ešte dostatok času na to, aby ste mohli spraviť či 
dokončiť to, čo ste nestihli v lete, ešte skôr, kým sa prejaví tá 
typická pochmúrna jesenná tvár počasia. 

Jesenné obdobie sa nesie aj v znamení príprav na zimu. Prá-
ve preto nájdete v tomto vydaní témy zamerané na rekon-
štrukcie, vykurovanie a zníženie prevádzkových nákladov, ale 
aj na úpravu interiéru. Tak verím, že v ňom nájdete pre vás 
tie potrebné informácie.

Prajem vám príjemné čítanie a krásne jesenné dni.

Marián Kraushuber 
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architektúra projekt

V ZANEDBANOM PODKROVí BEžNEJ VILy Z 30-TyCH ROKOV V PRAHE VZNIKOL USILOVNOU 
A PRECíZNOU PRáCOU TROJICE ARCHITEKTOV ZO ŠTúDIA SBORwITZ ARCHITEKTI PLNE fUNKČNÝ 
ByT S MODERNÝM DIZAJNOM, KTORÝ OČARí A UPúTA NA PRVÝ POHľAD.

PODkROVNÝ Byt 
S KOMfORTOM 21. STOROČIA
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01

02

podkrovnej časti bytu a ostatné miest-
nosti ako vstupnú halu, spálňu, pracovňu 
a kúpeľňu s toaletou ponechali na 2. 
poschodí domu. Do podkrovia vložili blok 
v tvare hranolu za účelom umiestnenia 
kuchynskej linky a toalety, čo sa prejavilo 
aj čiastočne pozmenenou strechou. 

Okenné rámy a dvere na terasu sú 
zaujímavé tmavošedým prevedením, 
s ktorou dokonale ladí aj zvolená farba na 
kuchynskej linke a na oceľovom schodis-
ku. Tmavú farbu vyvažuje kombinácia 
prvkov vyrobených zo smrekového dreva 
v prírodnom odtieni, ako napríklad blok 
kuchyne, pracovná doska kuchynskej lin-
ky či jedálenský stôl. Zvolenú kombináciu 
dolaďuje dubová podlaha, mierne stmave-
ná morením, ktorá dominuje vo všetkých 
miestnostiach bytu, ako aj v kúpeľni a na 
toalete. 

Obývačka je štýlovo rovnako ladená, no 
oživuje ju moderný krb opäť v tmavoše-
dom prevedení a zaujímavým akcentom 
v tejto miestnosti je odhalená stena 
z tehál, na ktorú nadväzuje komín a ktorá 
opticky spája obytné časti na poschodí 
a podkroví. 

O pOschOdie Nižšie
Minimalistickým schodiskom sa z pod-
krovia dostávame do vstupnej haly, 
ktorá umožňuje prístup do jednotlivých 
miestností a voľne prechádza do pracov-
ne, ktorej dominuje priestranná vstavaná 
knižnica.

České štúdio Sborwitz architekti 
v zložení Michal Sborwitz, Marie 
Sborwitzová a Karel Prášil stojí za 

autorstvom úspešného projektu z roku 
2011 v Řeporyjách v Prahe. Zámerom 
majiteľov bolo z 2. poschodia a z pod-
krovia ich vily vytvoriť samostatný byt 
v modernom štýle s komfortom 21. 
storočia. Trojica architektov sa zhostila 
tohto zámeru pohotovo a, samozrejme, 
s bravúrnym výsledkom, čoho dôkazom 
je precízna a veľmi vkusná rekonštrukcia 
a hlavne nesmierna spokojnosť majiteľov.

Kuchyňa a ObýVačKa 
V PODkROVí
Sborwitz architekti sa rozhodli pre 
umiestnenie kuchyne a obývačky do 

01 Pohľad na podkrovnú časť bytu, kde sa 

dokonale skĺbili použité materiály a farby. 

02 Vstupná hala plynule prechádza do 

priestrannej knižnice.

03 Minimalistické schodisko s prísnymi líniami 

dodáva bytu moderný nadčasový ráz.
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ROZHOVOR SO SBORwITZ 
ARCHITEKTMI

 Tvorili ste projekt v Řeporyjách 
na zákazku? 

Zákazka na realizačný projekt v Řepory-
jách bola objednaná na základe štúdie 
a projektu k stavebnému povoleniu 
z roku 2008. Všetky stupne (štúdie, 
projekt k stavebnému povoleniu a re-
alizačný projekt) boli veľmi podrobne 
konzultované s klientom. 

 Ktorých miestností sa rekon-
štrukcia bytu týkala a v čom 
spočívala?

Pri projekte šlo o prestavbu starého 
bytu na 2. poschodí a prepojenie 
s novým podkrovným priestorom. 
Z priestorových dôvodov bola spálňová 
a pracovná časť umiestnená na spodné 
poschodie a obytná zóna s kuchyňou 
a terasou na horné poschodie. úpl-

nou rekonštrukciou prešla iba strecha. 
fasádneho plášťa, až na malé výnimky, sa 
rekonštrukcia netýkala. 

 ako ste postupovali pri realizácii 
tohto konkrétneho projektu ohľa-
dom dômyselnej kombinácii materi-
álov, farieb a povrchov?

Pri realizácii sme postupovali metódou 
kontrastu materiálov a farieb, napríklad 
kontrast svetlého dreva a lakovaných ele-
mentov, tmavého dreva podlahy, svetlých 
stien a vstavaného nábytku. 

 bola prestavba bytu v Řeporyjách 
niečím špecifická alebo výnimočná? 

Prestavba bytu v Řeporyjách nebola ničím 
špecifická. Bol to bežný dialóg medzi 
nami a klientom, ktorý má veľmi podobný 
vkus ako my, a preto sa výsledok podaril.

 V čom sú podľa Vás výhody pro-
jektu a v čom spočívajú?

Myslíme si, že výsledok práce potvrdil 
dôveru klienta v našu prácu a v naše ná-
zory. Výhodou bolo, že klient objednal 
i detaily vstavaného nábytku, a preto je 
výsledok celistvejší. 

 byt je na prvý pohľad harmonic-
ký a štýlovo jednotný. bol to Váš 
zámer pri realizácii tohto projek-
tu?

Tento postup – harmónia, jednota štý- 
lu – volíme pri našich projektoch často. 
Je výhodou pracovať s klientom nielen 
na stavebnej časti projektu, ale podieľať 
sa i na detailoch nábytku a do istej 
miery i voľného zariadenia. Potom je 
výsledok harmonický a štýlovo jednot-
ný. Nie vždy to takto prebieha. 

N. 
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architektúra projekt

04

04 Kuchyňa v netradičnej tmavej farbe je vytvorená vloženým dreveným hranolom do 

podkrovnej časti bytu.

05 Šedá stierka dáva vyniknúť kontrastne bielej sanite a nábytku v hranatých líniách.

06 Kúpeľni dominuje priestranné zrkadlo pozdĺž celej steny.
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Trojica kreatívnych architektov sa vyhrala 
i s kúpeľňou, v ktorej zvolili biely vsta-
vaný nábytok v jednoduchých hranatých 
líniách na pozadí šedej stierky. Hrejivý 
pocit v kúpeľni dodáva dubová podlaha 
a nesmie chýbať ani priestranné zrkadlo.
Neodškriepiteľnou zásluhou kreatívnej 
práce štúdia Sborwitz architekti sa byt 
v Řeporyjách v Prahe dôkladnou súhrou 
farieb a materiálov a moderným štýlovým 
prevedením radí k bytom na pomysel-
nom výslní na poli súčasného bytového 
dizajnu.

Noli

Foto: Pavel Mužák
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06

O ARCHITEKTOCH 

Michal sborwitz

Michal Sborwitz sa 

narodil v roku 1944 

v Prahe. Vyštudoval na 

fakulte architektúry 

ČVUT, spolupracoval s A. 

Šrámkovou, ďalej pracoval 

pre Stredisko pre rozvoj obchodnej siete a pre 

Krajský projektový ústav. Od roku 1991 po 

súčasnosť pracuje ako samostatný architekt.

Marie sborwitzová

Marie Sborwitzová sa 

narodila v roku 1980 

v Českých Budejoviciach. 

Študovala na fakulte 

architektúry ČVUT a od roku 

2004 pracuje v ateliéri Sborwitz architekti.

Karel prášil

Karel Prášil sa narodil 

v 1981 v Havlíčkovom 

Brode. Študoval takisto na 

fakulte architektúry ČVUT. 

Absolvoval stáž v ateliéri A. 

Šrámkovej, neskôr stáž v ateliéri M1 Architekti. 

Od roku 2009 pracuje v ateliéri Sborwitz 

architekti.
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Na úspORy MysLeLi už VOpRed
Budúce energetické úspory boli spolu 
s rýchlosťou výstavby kľúčové. Na stavbe 
sa uplatnili prírodné materiály, či už ide  
o pálenú tehlu, minerálnu vlnu alebo fa-
sádny obklad z prírodného kameňa. Ob-
vodové murivo z tehál Porotherm Profi s 
hrúbkou 300 mm, zateplené minerálnou 
vlnou 80 mm, v kombinácii s plastovými 
oknami s izolačným trojsklom zaručuje 
výborné tepelnoizolačné vlastnosti domu. 

ZVONKA NENáPADNÝ DOM 
NA KONCI PRíJAZDOVEJ CESTy 
DáVA TUŠIť, žE JEHO MAJITE-
LIA PREfERUJú RAfINOVANú 
JEDNODUCHOSť A POHODO-
VÝ žIVOT UPROSTRED ZELENE.

Orientácia obytných miestností na juh 
umožnila maximálne využiť solárne zisky. 
„Manželka odmietala klimatizáciu. Stačilo 
však namontovať vonkajšie žalúzie. Teraz 
máme vo vnútri denné svetlo aj príjemnú tep-
lotu počas celého dňa,“ dopĺňa domáci pán.

Celkové prevádzkové náklady na dom 
s bazénom sú aktuálne vo výške 105 eur. 
„V neposlednom rade ma potešili prijateľné 
obstarávacie náklady na hrubú stavbu z top 
materiálu,“ raduje sa domáci pán.

Reko
Foto: Martin Matula

DOM S DôRAZOM NA 
    PRAKTICKOSť

Pre majiteľa bola kľúčová rýchla stav-
ba a nenáročná údržba exteriéru i in-
teriéru. Veľkú časť dňa strávi na ces-

tách. Svoj voľný čas chce naplno venovať 
rodine a nie náročnej starostlivosti o dom. 
„Pre rýchlosť výstavby som najskôr rozmýšľal 
nad drevodomom. Tehla ma však presvedčila 
svojimi vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlast-
nosťami. Napokon som však bol veľmi milo 
prekvapený rýchlosťou výstavby. Hrubá stav-
ba bola hotová za týždeň,“ spomína pracov-
ne vyťažený majiteľ. 

Pri stavbe využil aj asistenciu spoločnosti 
Wienerberger pri zakladaní stavby. Brúse-
ná tehla Porotherm Profi sa murovala na 
maltu Porotherm Profi pre tenké škáry. 
Vďaka čomu sa výrazne eliminoval podiel 
malty v murive. Čím menej malty sa na-
chádza v ložných škárach, tým menšie je 
riziko vzniku tepelných mostov v týchto 
miestach. „Prekvapila ma nielen rýchlosť, 
ale aj fakt, že v podstate dnes je murovanie 
takmer suchý proces,“ dodáva.

architektúra projekt
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bývanie dizajn

Vo všeobecnosti sú súčasné trendy 
kombináciou nadčasového dizaj-
nu a súčasných horúcich trendov. 

Zatiaľ čo tie prvé vám budú dobre slúžiť 
ešte najbližších pár rokov, druhá skupina 
sľubuje priniesť do priestoru prvok vzru-
šenia a hravosti. Spoločne však vytvárajú 
elegantný a vkusný celok. 

ZLaďTe FaRby
Trendy vo farbách sa menia podľa sezóny 
a teda prakticky každého pol roka. Existu-
jú však všeobecné pravidlá pre ich použí-
vanie v interiéri – či už sa na to pozeráme  
z hľadiska feng-shui, z pohľadu ľudskej 
psychológie, či v rámci hier farieb a svetla. 

Do rôznych interiérov sa podľa ich veľkos-
ti či podľa množstva prirodzeného svetla 
hodia rôzne farby. Záleží na ich kombiná-
cii, na kombinácii farieb stien, materiálov, 
nábytku či bytového textilu. Keď sa dobre 
zladia, budú trendy vždy. Čo sa týka mate-
riálov, prevláda jednoznačne kvalitné dre-
vo, no napríklad aj biely laminát. 

„V rámci tejto sezóny sú populárne pastelové 
farby so škandinávskym nádychom. Trendom 
potom je ich použitie napríklad len na časti ste-
ny alebo len na jednej stene v izbe. Ako alter-
natíva nám stále slúžia rôzne druhy tapiet. Vo 
všeobecnosti sa ale obývacie priestory v súčas-
nosti zariaďujú hlavne jednoducho a sviežo, 

KDE INDE V ByTE MôžEME 
NAJLEPŠIE VyJADRIť SVOJU 
OSOBNOSť NEž V OBÝVAČKE? 
PRIJíMAME V NEJ NáVŠTEVy, 
REPREZENTUJEME, PREDSTA-
VUJEME SVOJE JA... ROVNAKO 
AKO V MóDE, JEJ ZARIAďOVA-
Nie MôžE Byť KOMBINáCIOU 
OSOBNéHO VKUSU A AKTUáL-
NyCH TRENDOV.

súčasNé iNTeRiéRy –
PRELíNANIE ŠTÝLOV A MIX PROTIKLADOV

01



aby pôsobili vzdušne a ľahko. Dobrou voľbou 
sú i solitéry – výrazné kusy nábytku, pokojne 
i väčších rozmerov či divokých farieb,“ hovorí 
interiérová dizajnérka Bonami.sk Marga-
réta Švecová.

Častým prvkom sú otvorené nástenné 
police a grafické obrazy s výraznými po-
tlačami alebo typografiou. Súlad rôznych 
prvkov docielime napríklad jednotnou 
farebnou škálou prírodných či studených 
odtieňov, prípadne kombináciou odtieňov 
jednej farby. Punc elegancie získajú obýva-
cie priestory aj vďaka šperkom v podobe 
zlatých, medených alebo mosadzných do-
plnkov.

MIxujtE S MIEROu
Aj miešanie štýlov má svoj význam. Nebyť 
limitovaný výberom zariadenia dáva šancu 
uspieť originalite. Pri rozmiestňovaní za-

riadenia postupujme racionálne a s citom, 
aby sme miestnosti „nepreplácali“. Vo vše-
obecnosti platí, že je dobré mať interiér 
izby zladený do jedného hlavného, výraz-
ného štýlu, ktorý by bol na prvý pohľad 
viditeľný. Na druhej strane ale menšie ex-
perimentovanie neublíži. „V takom prípade 
by som poradila použiť výrazné doplnky alebo 
jeden kus nábytku práve v inom štýle alebo 
z iného materiálu, či v inej farbe. Netreba to 
ale preháňať. Vyjadrené číslami by to malo 
byť približne v pomere 80 ku 20. Interiér tak 
oživíte, ale neprekombinujete ho,“ radí Mar-
garéta Švecová.

pRidajTe KNižNicu
Pridanie knižnice do obývacej izby môže 
znieť ako veľmi banálna myšlienka, ale 
vzhľadom na širokú škálu možností, ktoré 
máme v súvislosti s netradičnými úložný-
mi priestormi pre knižky, sa knižnica stáva 

01 Knižnica Move je ideálnym dominant-
ným doplnkom do obývačky. Jej najväčšou 
prednosťou je variabilita.
02 Súčasné požiadavky na moderný dizajn 
určite spĺňa aj knižnica wind, ktorá je návr-
hom dizajnérskej skupiny TemaHome.
03  Jednoduchá polica s názvom Tibet 
nechá interiér dýchať a dodá mu pocit 
priestrannosti.
04 Trendy vo svojej jednoduchosti a pôso-
bivý vo svojej nadčasovosti je kávový stôl 
Aviator newyorskej značky Safavieh.
05 Kreslo Draper wing od Safavieh mieša 
rafinovaným spôsobom modernu s klasi-
kou.

02

03

04

05

13
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stáva organickou a neoddeliteľnou sú-
časťou obývacej izby. „Úpadok obľuby te-
levíznych stien ako by predpovedal koniec 
televíznej éry, ktorý vystihuje životný štýl 
dnešnej mladej generácie. Zato knihy sú 
aj napriek nástupu e-bookov večné, preto 
knižnice čím ďalej častejšie preberajú úlo-
hu dominantného prvku v obývačke,“ upo-
zorňuje na aktuálne trendy interiérová 
dizajnérka. Ak máte odvahu a radi zbie-
rate pochvaly od návštev, vyberte svojim 
knižkám originálny domov. Ten nemusí 
byť vyplnený  tonou kníh okamžite. Do-
prajte si čas na budovanie a zhromažďo-
vanie a používajte iné dekoratívné kúsky, 
ktorými medzi tým prázdny priestor  
zaplníte.

PREPájAjtE S ROZVAhOu
Spojenie obývacej izby a kuchyne je stále 
veľmi populárnym a atraktívny riešením. 

Vo veľkých bytoch je vďaka nemu mož-
né vytvoriť skutočne reprezentatívny 
priestor a v bytoch malých sa spojením 
dvoch stiesnených miestností dá získať 
jedna veľká komfortná miestnosť. Tento 
spôsob má ale aj svoje úskalia, na ktoré 
upozorňuje interiérová dizajnérka Marga-
réta Švecová: „Podľa môjho názoru by mala 
byť kuchyňa aspoň čiastočne oddelená od 
obývacieho priestoru, a to hlavne z praktic-
kých dôvodov. Vhodným oddeľovacím prvkom  
v takýchto prípadoch môže byť napríklad ba-
rový pult, knižnica alebo i pekná priesvitná, 
jemne osvetlená priečka. V prípade otvorené-
ho priestoru by mala byť kuchyňa vybavená 
dostatočne silným digestorom.“

Reko

Foto: Bonami

Margaréta švecová je interiérovou dizajnér-

kou a creative hunter v Bonami.sk. Vo svojej 

dizertačnej práci sa venovala hlavne vplyvu 

interiéru a farieb na človeka, vďaka čomu sa 

dostala aj na výskumnú stáž na Unitec Univer-

sity v Aucklande. Jej veľkou životnou vášňou 

je cestovanie do najodľahlejších kútov sveta, 

ktoré jej dodáva životnú energiu. Jej najobľú- 

benejšie kúsky z Bonami sú kreslo Eden od 

Softline a ako správna žena si nemohla odpus-

tiť pár dizajnérskych šperkov SNUG.STUDIO. 

06

08

07

06 Český výrobca People Design sa nechal 

inšpirovať legendárnou hrou Tetris. Je len 

na vás, ako jednotlivé diely vyskladáte. 

07 že sú Škandinávci profíci na interiérové 

doplnky, to nemusíme hovoriť. Doprajte 

si parádne lustre, svetlá a lampičky, ktoré 

svojím podmanivým svetlom spríjemnia 

atmosféru vášho interiéru.

08 Kávový stôl Josiah Coffee nepotrebuje 

žiadne ďalšie zásahy aranžovania či  

dekoru –  najlepšie vyznie vo svojej domi-

nantnej čistej kráse.



 >  DOPRAVA PO CELOM SLOVENSKU
 >  UŽ 8 ROKOV NA TRHU
 >  VIAC AKO 3.000 POLOŽIEK SKLADOM

Objednávať môžete cez web na stránke www.byvajsnami.sk 
alebo www.nabytok-a-interier.sk, 
prípadne telefonicky na 041/421 31 49, 041/439 15 76, 0911/845 016 
(v pracovné dni od 8:00 do 16:00)

KDE A AKO 
NAKUPOVAŤ?

50 € 
PRE KAŽDÉHO
Až do 18.12 rozdávame ku každému nákupu naviac kupón na zľavu 50 €!

Nakupujte nábytok výhodne, 
nakupujte v eshope Bývaj s nami!

Obývacia stena VIVO Posteľ 90, BARMA II
Rozmer 240 x 200 x 42 cm

Kuchyňa REMAX  240 Posteľ ITALIA II
Rozmer 240 x 60 x 195 cm.

199,90€
AKČNÁ CENA:

115,00€
AKČNÁ CENA:

Rozkladacia 
pohovka CLAUDIA
Rozmer 195 x 86 x 95 cm 

33%

Rozmer 96 x 208 x 97 cm, vhodný matrac 90 x 200 cm

89,90€
AKČNÁ CENA:

ROŠT 
V CENE

Vonkajší rozmer 226 x 170 x 94 cm

LAMELOVÝ 
ROŠT 

V CENE

329,90€
AKČNÁ CENA:

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

279,90 €
56,90 € 49,90 €

Rozmer zostavy so skrinkou na topánky, 
vešiakom a zrkadlom 100 x 32 x 200 cm
Rozmer skrine 60 x 32 x 200 cm

Predsieň REMO

Rozmer 46 x 42 x 83 cm
Stolička ENO 36,60 €

ROZKLADACIA

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

50%

129,90€
AKČNÁ CENA:
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POHODOVé 
POhOVky

DOBRá POHOVKA JE JEDEN 
ZO ZáKLADNÝCH ELEMENTOV 
POHODy V DOMáCNOSTI. A 
ČO OČAKáVAME OD DOBREJ 
POHOVKy? VŠEOBECNE ASI 
TO, žE TO BUDE PEKNÝ INTE-
RIéROVÝ PRVOK S DOBRÝM 
DIZAJNOM, PROSTE PEKNÝ 
KUS NáByTKU, NA KTOROM 
SA DOBRE SEDí, RELAXUJE, VE-
GETí ČI POZERá TELKA A KDE 
SA V PRíPADE POTREBy Dá AJ 
VySPAť. 

Pohovka by mala byť funkčnou, prak-
tickou a estetickou pýchou interiéru. 
A presne tieto vlastnosti dotiahli 

takmer do dokonalosti v dánskej spoloč-
nosti Innovation Living, ktorú na Sloven-
sku zastupuje spoločnosť NESIA Interier 
Consulting. 

FuNkCIA A DIZAjN
Od roku 1971, keď pán Flemming Hojfeld 
rozbiehal výrobnú spoločnosť, tak sa sú-
stavne pracovalo na zdokonaľovaní funk-

bývanie dizajn



DIZAJN NIE JE LEN O TOM, 
AKO NÁBYTOK VYZERÁ, 

ALE AJ O TOM, NA ČO MÁ SLÚŽIŤ 
A AKO HO BUDEME VYUŽÍVAŤ.

ODBORNíK RADí

MIROSLAV HUDáK, 

riaditeľ NESIA 

Interier Consulting, s. r. o.

aKé sú Teda paRaMeTRe KVaLiTy 

pOhOVKy?  

No keď si odmyslíme subjektívnu stránku 

dizajnu, teda toho, ako to na nás pôsobí a 

ako sa nám páči (či nepáči), tak najdôležitej

šie, čo si treba všímať, resp. čo sa určite treba 

spýtať:

cionality a tvarov pohoviek, ktoré sa dnes 
predávajú celosvetovo. V spolupráci s ta-
kými dizajnérskymi ikonami ako Verner 
Panton či Perr Weiss, ktorý je dodnes šé-
fom oddelenia dizajnu, vytvorili nádherné 
produkty s dôrazom na funkciu a dizajn.
  
RiešeNie dO MaLých byTOV
V našich podmienkach je úplne bežné, že 
bojujeme s každým centimetrom štvor-
covým. Jednoducho je problém zariadiť 
priestor esteticky, útulne a, samozrejme, 
tak, aby obsahoval všetko, čo je nevyhnut-
né. Toto je asi najsilnejšia stránka poho-
viek. Skĺbiť jedinečný dizajn, ktorý je ale 
aj tak vždy podriadený funkcii. „Cez deň 
je to sedačka, ktorá sa večer či podľa potreby 
mení na kvalitnú a spoľahlivú posteľ s veľmi 
kvalitným matracom,“ komentuje Miroslav 
Hudák zo spoločnosti NESIA Interier  
Consulting.

 AKO JE TVORENá KONŠTRUKCIA 

POHOVKy – slušné spoločnosti poskytujú 

obrázok v „reze“, kde je znázornený spôsob 

ako je konštruovaný výrobok – prinajmenšom 

rozoznáte, či sa predávajúci vyzná v produkte. 

 ČO TVORí VÝPLŇ MATRACOV A VANKú- 

ŠOV – tu výrobcovia najviac dokážu „ušetriť“, 

pretože solídny matrac nie je vôbec lacný a 

musí mať jednoznačne definované prvky kvali-

ty – hustota, odpor voči stlačeniu a pod. 

 AKé KOVANIA A AKé SySTéMy ROZKLADOV 

Sú POUžITé VO VÝROBKU – podľa toho po-

znať trvácnosť pohovky, lebo ak sa niečo kazí 

ako prvé, tak sú to práve kovania. 

 AKO JE POHOVKA BALENá A PREPRAVOVA-

Ná – percentuálne najviac mechanických po-

škodení vzniká práve pri manipulácii a rozvoze.

17

POhODA
Zariadenie bytu spravidla odráža životný 
štýl obyvateľov a poskytuje im maximálne 
pohodlie a komfort. Práve preto sú tieto 
pohovky tvorené tak, aby dali majiteľovi, 
ale aj návšteve pocítiť, že v tomto byte žije 
sebavedomý človek s vlastným názorom, 
ktorý má rád pekné veci, chce si ich užiť a 
vie si vychutnať pohodu. Na druhej stane 
ale nie je ochotný (a ani to nie je potrebné) 
míňať peniaze za predražený nábytok.

MAtERIáLy
K dlhodobo dobrému vzhľadu pohoviek 
prispieva vhodný výber poťahového mate-
riálu. „Všetky pohovky sú vyrábané v precízne 

selektovaných poťahoch so slušným výberom 
farieb a artiklov. Treba vidieť,“ vraví Miro-
slav Hudák. 

Štúdio spoločnosti NESIA Interier Consul-
ting, s. r. o., ktorá je oficiálnym zástupcom 
na Slovensku, nájdete na Ulici svornosti 
41 v Bratislave. Viac informácií získate na 
www.nesia.sk.

Reko z materiálov NESIA Interier Consulting

Foto: NESIA Interier Consulting
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sVieže 
FARBy A tVARy 
PODľA POSLEDNÝCH TRENDOV

JESEŇ JE TÝM PRAVÝM OBDOBíM NA 
OžIVENIE DOMOVA. DIZAJNéRI  
Z HORNBACHU PRIPRAVILI 4 MODER-
Né ŠTÝLy BÝVANIA, KTORé ZARUČENE 
NADCHNú KAžDéHO. INŠPIRUJTE SA 
TROPICKÝM RAJOM, MODERNÝM 
PREVEDENíM, PASTELOVÝM LADENíM 
ALEBO UPOKOJUJúCIMI TóNMI PRí-
RODy. VŠETOK TOVAR NAVyŠE HORN-
BACH PONúKA SO ZáRUKOU TRVALE 
NíZKyCH CIEN.

 Pure Balance – 
Zemité tóny a návrat ku koreňom

V tomto štýle ide predovšetkým o využitie materiá-
lov, ktoré nám príroda ponúka – drevom obložené 
steny, obnažené trámy a dekorácie z okrasných 
vetvičiek. Pocit harmónie a upokojujúceho pokoja 
vám zabezpečia krbové kachle, ktoré vám s nastáva- 
júcou zimou rozhodne prídu vhod. Pridajte sa k nám 
na facebooku – www.facebook.com/HornbachSK.

New classic – 
bývanie v domčeku pre bábiky 

Tlmené odtiene ružovej, vínovej, levanduľovej a 
ľahké korálové farby vás prenesú do domácnos-
ti plnej hebkosti, nežnosti a hravosti. V projek-
tových marketoch Hornbach si môžete nechať 
namiešať až milión farieb, a to so zárukou trvale 
najnižších cien. K štýlu New Classic si obstarajte 
pohovky a kreslá so svetlým čalúnením. 

 tropical Style – 
Spomienka na exotickú dovolenku

Prestali vás baviť miestnosti s bielymi stenami? 
Nemusíte čakať, až budú vaše vysnívané pro-
dukty v akcii, pretože Hornbach ponúka záruku 
trvale najnižších cien kedykoľvek. Neviažte sa 
konvenciami a vymaľujte izby farbami tropických 
pralesov. Základom priestoru je tmavá farba, 
ktorá kontrastuje s nábytkom v pestrých tónoch. 
S odtieňmi farieb Karibského mora, kvetov džun-
gle, západu slnka alebo orchideí domov priam 
rozžiarite.

bývanie dizajn



Reko a Hornbach
Foto: Hornbach

 State of Design – 
štýl vychytaný do najmenšieho detailu

S kombináciou materiálov, akými sú tradičná koža, 
farebné sklo alebo kovovo lesklé akcenty bytových 
zariadení, nemôžete šliapnuť vedľa. Štýl kombinuje 
neotrepané riešenia s príjemnou atmosférou. Jed-
noduchým, ostro rezaným tvarom nábytku dodajú 
punc modernosti farby jantáru, studenej zelenej 
alebo modrej.

fíNSKE MasTeNcOVé pece  
Veľké množstvo energie vyprodukovanej metódou splyňovaného spaľovania Zlatý Oheň 
je využité na veľmi efektívne vykúrenie domova. Bohaté množstvo tepelnej energie 
vyprodukovanej vysokou teplotou je naakumulované do kameňa už v spaľovacej komore. 
Mastencové jadro pece uskladní viac než 70% tepelnej energie, zatiaľ čo zvyšná energia 
je uskladnená v ostatných častiach pece prostredníctvom dymovodov. Z jadra pece sála 
rovnomerne do miestnosti. Po dvoch hodinách kúrenia pomaly uvoľnená energia dokáže 
váš domov vyhriať  viac ako 24 hodín. 

+421 905 632 203 
trmd@stonline.sk
www.nunnauuni.sk

vyhradný predajca TeRMOMédia  
Partizánska 93  
058 01 Poprad 

01

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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02

01

KREATíVNE RIEŠENIE – V SúČASNOSTI JE TO NAJČASTEJŠIE SKLOŇOVANé SLOVNé SPOJENIE. 
SNíVAJTE S OTVORENÝMI OČAMI, POOBZERAJTE SA DOOKOLA, VŠíMAJTE SI DETAILy, 
HľADAJTE MATERIáLy, KTORé STE DOTERAZ PREHLIADALI. VEď OByTNÝ PRIESTOR PONúKA 
VIACERO VARIANTOV, RIEŠENí A VyUžITí. BUďTE KREATíVNI, PíŠTE DOŇ SVOJOU VLASTNOU 
OSOBNOSťOU A SNAžTE SA O NIEČO, ČO By ODZRKADľOVALO VAŠE AKTUáLNE NáLADy A 
VyPOVEDALO AJ O TOM, AKí STE A AKÝM ŠTÝLOM žIVOTA žIJETE. VyTVORTE  PRIESTOR, KDE 
NáJDETE POCIT SLOBODy, VOľNOSTI A žIVOTNEJ SILy.
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03

04

05

06

07

01 vankúš s portrétom Marks & Spencer 
home, cena: 21,99 eur,
02 zariadenie obývačky 
Marks & Spencer home, cena v závislosti od 
konfigurácie,
03 nábytok a doplnky Marks & Spencer 
home, cena v závislosti od konfigurácie,
04 retro skrinka La Galleria, Dunajská 
Lužná, cena v závislosti od rozmerov,
05 lampa Marks & Spencer home, 
cena: 60,99 eur,
06 retro budík Marks & Spencer home, 
cena: 21,99 eur,
07 príbor (sada) Marks & Spencer home, 
cena: 21,99 eur.
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08

08 zariadenie bytu Marks & Spencer home, cena  
v závislosti od konfigurácie,
09 nádoba na drevo La Galleria, Dunajská Lužná, 
cena v závislosti od rozmerov,
10 taburetka La Galleria, Dunajská Lužná, cena  
v závislosti od prevedenia,
11 stôl La Galleria, Dunajská Lužná, cena v závislosti  
od rozmerov,
12 zariadenie pracovného kúta Marks & Spencer 
home, cena v závislosti od konfigurácie,
13 lampa Marks & Spencer home, cena: 179 eur,
14 kreslo Marks & Spencer home, cena: 824 eur,
15 stolík Marks & Spencer home, cena: 307 eur,
16 stolná lampa Marks & Spencer home,  
cena: 79 eur.

10

11

09
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12

13

14 15

16

Reko
Foto: archív firiem a redakcie
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V oblasti kreatívneho riešenia inte-
riérov a zariaďovania má bohaté 
skúsenosti spoločnosť WOOD 

& Interiers, ktorá dbá nielen na kvalitu, 
funkčnosť a jedinečnosť, ale predovšetkým 
na požiadavky klienta. Realizujú celé rieše-
nia interiérov v kombinácii dreva s kovom, 
ale aj jednotlivé kusy nábytku, od návrhu, 
cez výrobu až po montáž. So zákazníkmi 
hovoria priamo a sú rovnocenným part-
nerom architektonických ateliérov. Takáto 
komunikácia sa im osvedčila, hlavne pri 

časovo poddimenzovaných realizáciách, 
ktoré sú typické pre dnešnú uponáhľanú 
dobu. 

špeciFicKý iNTeRiéR
V súčasnosti je veľký trend vytvoriť inte-
riér v jednotnom štýle (čisté línie) a dať 
tam aspoň jeden výnimočný kúsok, ktorý 
na prvý pohľad nezapadá, ale tým nako-
niec dotvorí špecifický celok. Z farebných 
kombinácií sa do popredia dostavajú od-
tiene sivej, od tmavšej sivej farby antracit, 

KVALITNÝ žIVOT úZKO SúVISí S KVALITNÝM INTERIéROM. KVA-
LITNÝ INTERIéR By MAL ZODPOVEDAť NAŠIM POžIADAVKáM A 
MALI By SME SA V ŇOM CíTIť PRíJEMNE. MAL By TO Byť úTUL-
NÝ A MODERNÝ PRIESTOR, V KTOROM NáS KAžDá STRáVENá 
CHVíľA BUDE TEŠIť A DO KTORéHO SA BUDEME RADI VRACAť.

Drevo, 
NADČASOVÝ MATERIáL

bývanie dizajn
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cez svetlejšie odtiene sivej pieskovej až po 
nordickú modrosivú. Tieto farebné kom-
binácie sa špeciálne striekajú, preto ak sa 
klient rozhodne, že si chce oživiť interiér, 
tak mu vedia špeciálne nastriekať nejaký 
kus nábytku. Odporúča sa ale vybrať si do 
interiéru jeden, maximálne dva druhy dre-
va, aby sa zachovala jednoliatosť. Vyrábajú 
aj nábytok do kancelárskych priestorov, 
ktorý je pre slobodných ľudí aj rodiny. 

dLhOROčNá hOdNOTa
Každý ich interiér je jedinečný a vyrába-
ný skúsenými stolármi. Ich konkurenč-
nou a kvalitatívnou výhodou je, že vznikli 
spojením dvoch stolárskych dielní, vďa-
ka čomu disponujú veľkým množstvom 
kvalitných strojov, ale aj profesionálnou 
ľudskou kapacitou. Ich klienti vedia, že vy-
robia všetko, čo od nich žiadajú. Aj preto 
rozšírili svoje portfólio o spracovávanie 
umelého kameňa, ktorý vytvára špecific-
kú vizuálnu identitu interiéru a je vysoko 
odolný opotrebeniu a poškodeniu. Vybu-
dovali si výborne vzťahy s kvalitnými do-
dávateľmi materiálu zo Slovenska, Českej 

republiky, Rakúska a z Nemecka. Ich náby-
tok je vďaka tomu odolný a má dlhoročnú 
hodnotu. Majú skúsenosti s výrobou ná-
bytku v rôznych štýloch (súčasná moder-
na, minimalizmus, rustikálny štýl a iné). 
Už sa stalo tradíciou, že klienti sa k nim 
vracajú, ak sa ich rodina rozširuje, z čoho 
sa tešia, keďže u nich tiež panuje rodinná 
atmosféra. Dobré meno WOOD & Inte-
riers sa rýchlo šíri, keďže v poslednom 
období  pracovali aj na projektoch v Ra-
kúsku, čo svedčí o vysokej kvalite výroby. 
Profesionálna práca sa prezentuje sama a  
o kvalite a spokojnosti rozhodujú často 
maličkosti, na ktorých záleží. 

POVEDALI O NICh:
WOOD & Interiers sú naši kolegovia, spo-
lupracovníci a priatelia. Od prvej spolupráce 
sme ich takmer bezcitne trápili nadštandard-
nými riešeniami, požiadavkami a detailmi 
tak, ako to vedia len architekti. Niekedy sa 
nám zdala zadaná požiadavka možno málo 
náročná, a tak sme vyžadovali skrátiť ter-
mín. Všetko podľa hesla: „Čo ťa nezabije, to 
ťa posilní.“ Táto „krutohra“ sa vyplatila. Dnes 
sú títo naši priatelia „dvornými“ dodávateľmi 
nábytku a zariadenia najvyššej kvality. Naša 
spolupráca nás obojstranne mnohému nauči-
la. Posunula nás dopredu profesijne aj ľudsky. 
Tešíme sa na ďalšie spoločne zariadené inte-
riéry a tiež na originálne autorské nábytkové 
prvky, ktoré spoločne plánujeme. Ďakujeme!
Za tím CERBERI Ing. arch. Martin Bosík 

So spoločnosťou WOOD & Interiers som spo-
lupracovala na viacerých projektoch mojich 
klientov. Počas svojej praxe som sa stretla 
s niekoľkými výrobcami nábytku, ktorí vedeli 

mnohé sľúbiť, ale pri realizácii často, ako sa 
vraví, padla kosa na kameň. Páni z WOOD 
& Interiers majú vzácnu schopnosť odkomu-
nikovať a doladiť jednotlivé detaily interiéru 
tak, aby bol výsledok plne funkčný a zároveň 
v súlade s mojimi návrhmi. Vyhovuje mi ne-
formálny, no zároveň profesionálny prístup, 
pretože rovnako sa snažím správať k svojim 
klientom. Verím, že spolu ešte mnohé vytvo-
ríme k spokojnosti našej i našich zákazníkov. 
MiRA interier, Ing. arch. Miroslava Gaja-
nová – člen skupiny Interier Positive

WOOD & Interiers je viac než len výroba 
nábytku. Je to ateliér, ktorý nad riešenými 
priestormi uvažuje koncepčne a veľmi citlivo 
pristupuje k detailom, pretože interiér tvoria 
detaily. Je to spoločnosť, ktorá má históriu a 
kladie dôraz na individuálny prístup ku klien-
tom. Pre nás, ale aj pre viacerých architektov, 
s ktorými spolupracujú, sú ako pravá ruka, 
ktorú architekt potrebuje v tejto oblasti vý-
roby. Portfólio realizovaných projektov hovorí 
za všetko. Dokonalo zvládnuté technologické 
procesy výroby, proces samotnej montáže ná-
bytku a invenčné myslenie sú koherentnými 
znakmi pre WOOD & Interiers . Vždy sa te-
ším na ďalší projekt s nimi. Okrem pracovnej 
roviny ich vnímam ako ľudí s ľudským prístu-
pom a ochotou vždy pomôcť.
DOBRÝ INTERIÉR, s. r. o., 
Ing. arch. Michal Fekete

Viac nájdete na www.woodinteriers.eu. 

Reko

Foto: wOOD & Interiers
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Spálňa je väčšinou tým pokojným 
miestom v dome alebo byte, kde si po 
celodennom putovaní uložíme svoje 

unavené telo, aby sa ráno mohlo opäť vy-
dať na svoju novú cestu. Z architektonic-
kého hľadiska netreba zabúdať, že človek 
sa v nej väčšinou vyskytuje vo vodorovnej 
polohe, a preto by mal pohľad z poste-
le evokovať pokoj a harmóniu. Rovnako 
dôležitá je aj ergonómia lôžka, príjemné 
osvetlenie či praktické úložné priestory. 

ROMANtIkA SPáLNI PRIStANE

Mnohí z nás si nevedia predstaviť zaspá-
vanie bez dobrej knižky, takže si v spálni 
našli svoje miesto aj malé knižnice. Sú 
dni, kedy takmer vôbec nevychádzame zo 
spálne a naše telo potrebuje dlhší čas na 
zregenerovanie. Aj v chorobe nachádzame 
v spálni svoje útočisko. Žiaľ, často je spál-
ňa tiež miestom riešenia problémov, ktoré 
potrebujú manželia ukryť pred deťmi či 
svetom. Veľakrát sú dvere spálne zavreté 
aj z iných príjemných dôvodov. Erotika – 
toľkokrát skloňovaná šteklivá téma je tiež 
neodlučiteľnou súčasťou spálne. Spálňa je 
z duchovného hľadiska akousi jaskyňou,  
v ktorej sa skrývame so svojimi najtajnejší-
mi prianiami či modlitbami – miesto, kam 
chodíme snívať svoje sny. Ani v dnešnej 
hektickej dobe spálňa nestráca svoju nehu 
a romantiku, ktorá jej nesmierne pristane. 

tOSCANA 

Pri romantike ešte chvíľu zostaneme. Keď 
sa povie „romantická krajina“, mnohí si 
predstavia práve Toskánsko. V tejto nád-
hernej krajine sa snúbia zelené údolia so 

SPáLŇA – TOSCANA – EVER-
GREEN. TRI SLOVá, TRI VÝRA-
Zy, TRI POJMy. NETUŠíTE, AKá 
JE MEDZI NIMI SúVISLOSť? 
PRIJMITE POZVANIE NA VÝLET 
SLNEČNÝM TOSKáNSKOM Až 
KU SKUPINKE MILÝCH ľUDí 
S DOBRÝM SRDCOM A PO-
CHOPíTE.

O ľuďOch S DOBRÝM 
SRDCOM

bývanie interiér



zvlnenými kopcami, pokrytými vinicami 
a olivovými hájmi. Prašné cestičky, vedú-
ce ku kamenným usadlostiam, lemované 
štíhlymi cyprusmi harmonicky dopĺňajú 
farebné lány slnečníc, levandúľ a divých 
makov podľa obdobia od jari do jesene. In-
teriéry usadlostí sú zariadené v tradičnom 
štýle a vidiecky nábytok na kamenných 
stenách pôsobí veľmi nežne a romanticky. 
Tento blažený pocit sa mi ako spomienka 
na Toskánsko vrátil pri pohľade na spálňu 
„TOSCANA“. Biely patinovaný nábytok  
s ošúchanými hranami pôsobí naozaj ako 
z dôb minulých. Krivky na čele postele, 
rímsy šatníkovej skrine či komody zdobí 
vyrezávaný emblém ako pečať kvalitného 
ručného vypracovania. Znalcom nábytku 
takisto neujdú ani tradičné spoje masívne-
ho nábytku na ozub, pero-drážka či čapo-
vanie. Mosadzné priznané pánty a úchyt-

ky umocnia výsledný efekt. Táto séria 
obsahuje prvky, ktorými môžeme viacú-
čelovo zariadiť romantickú spálňu. Dvoj- 
až štvordielny šatník nepôsobí robust-
ne, ale zachováva si svoj nežný vidiecky 
ráz. Posteľ s nožným čelom vyzerá priam  
rozprávkovo. 

špeRKy iNTeRiéRu

Šperkom každého interiéru je komoda. To 
platí aj pre značku TOSCANA – vysoká a 
štíhla, nízka s bielizníkom alebo s malými 
sklenenými dvierkami, všetky sú nádher-
né. Kombinácie moderného a klasického 
štýlu sa netreba báť. Pri správnom zlade-
ní s farbami a doplnkami pôsobí interiér 
harmonicky a mäkko. Dalo by sa povedať, 
že tento štýl nikdy nezostarne a zostane 
večne mladý ako „EVERGREEN“. Aj ja 
mám doma kúsok slnka z Toskánska v po-
dobe červenej komody, ktorá nás zohrieva 
v jedálni. Je neuveriteľné, že aj v dnešnej 
dobe tvrdého biznisu, keď vládne reč čísel, 
sa nájdu ľudia s dobrým srdcom, ktorým 
záleží na dobrých vzťahoch a príjemnom 
pocite. 

Ing. arch. Daniela Haviarová

FOtO: Evergreen

NÁBYTOK Z MASÍVU 
A VÝROBKY NA MIERU

Evergreen, s.r.o. 
Štiavnická cesta 8, Ružomberok 

Tel.: +421 44 4323880

SLOVENSKÝ 

VÝROBC A
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JOZEf JELENáK JE AKTíVNy A ČINORODÝ MALIAR, KTORÝ fIGURUJE NA 
SLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SCéNE Už NIEKOľKO DESAťROČí. V TOMTO ROKU 

OSLáVIL SVOJE 80-TE NARODENINy A PRI TEJTO PRíLEžITOSTI ORGANIZUJE AJ 
ŠTyRI VÝSTAVy SVOJEJ A MANžELKINEJ TVORBy.

KRáSA KRAJíN, 
LADNOSť FIGúR, 

PRíťAŽLIVOSť ABSTRAKCIE...

01
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Maliar má na svojom konte množ-
stvo výstav na Slovenku i v Če-
chách. Po jeho boku vždy stála 

jeho manželka Ľudmila, s ktorou ho spá-
jala celoživotná láska a vášeň k umeniu. 
Výstavy sa konajú na počesť 80. narodenín 
autora a manželkiných nedožitých 75 ro-
kov. Najbližšia výstava bude 9. septembra 
v nitrianskom múzeu.

OčaRujúca Vôňa 
OLEjOVÝCh FARIEB
Jozefa Jelenáka uchvátila vôňa olejových 
farieb už v rannom detstve a odvtedy sa 
maľbe aktívne venuje do dnešných dní. Do 
umeleckých kruhov sa zaradil začiatkom 
sedemdesiatych rokov, kedy sa prezen-
toval hlavne svojimi zátišiami a krajino-
maľbami a tento žáner ho charakterizoval 
dlhé roky. Podľa slov autora ešte donedáv-
na patril medzi posledných plenéristov 
na Slovensku. Autorove krajinomaľby sú 
typické svojimi výraznými, často kontrast-
nými farbami, prísnymi líniami a pokoj-
ným, umierneným výrazom. Maliar odľah-
čeným spôsobom vzdáva úctu slovenskej 
prírode.

žeNa – TéMa Na ceLý žiVOT
Tvorba Jozefa Jelenáka reflektuje viacero 
tematických okruhov. Okrem krajiniek sa 
venuje aj figuratívnej tvorbe, najmä téme 
ženy a ženskej krásy. „Skoro v každej kompo-
zícii sa nachádza žena. Žena je aj večnou inšpi-
ráciou v portrétoch. Urobil som ich množstvo – 
uhľom, pastelom, olejom. Žena je pre mňa téma 

na celý život,“ opisuje Jozef Jelenák. Maliar 
sa dokonca nevyhýba ani maľbe ženských 
aktov, ktoré sú zaobalené do jemných línií, 
mäkkých tvarov a nevtieravých farieb.

FARBA A SVEtLO
Prirodzeným vývojom sa maliar dostal aj 
k abstraktnej maľbe. V týchto dielach cítiť 
hravosť, ladnosť a hlavne nadhľad a, samo-
zrejme, im nechýba myšlienka s hodnot-
nou výpoveďou na rôzne nadčasové témy. 
Jozef Jelenák vo svojich maľbách hovorí 
stále tou istou rečou, ktorého podstatu 
tvorí farba a svetlo. „Mám rád farby. Stále 
som sa snažil zachytiť svetlo v krajinách, v zá-
tiší a v portrétoch, a tým vyjadriť svoje poci-
ty,“ opisuje autor. 

O AUTOROVI
Jozef Jelenák sa narodil v roku 1935 

v Merašiciach. Pôsobil ako pedagóg a riaditeľ 

Základnej umeleckej školy v Partizánskom. 

Autor je členom Združenia výtvarných 

umelcov západného Slovenska. Svoje diela 

predstavil okrem iného i v prestížnom 

Múzeu moderného umenia A. warhola 

v Medzilaborciach.

02 03
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01 Jablká a kvety, olej na plátne

02 Myjava, pastel

03 Priateľky, pastel

04 Vážka, olej na plátne
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Po 23 rokov sa mu ozval jeho bývalý žiak 
Martin Jedinák, ktorý si na neho spome-
nul z ďalekého Švajčiarska, kde pôsobí, 
a potešil ho takýmito slovami: „Chcel by 
som povedať, že si Vás vážim ako človeka 
a umelca. Som Vám vďačný za to, čo ste ma 
ako chlapca naučili.“ Tieto slová umelca ne-
smierne potešili. Vypovedajú o jeho vľúd-
nom pedagogickom prístupe a hlavne 
o jeho pôsobivej umeleckej zručnosti, kto-
rou si získaval svojich priaznivcov v minu-
losti a získava si ich i do dnešných dní.

Noli

Foto: archív Jozefa Jelenáka

ROZHOVOR S JOZEfOM JELENáKOM
ako ste sa dostali k umeniu, k maľbe?

 Vôňa olejových farieb a krása farby mi 

učarovala už v detstve. Najstarší brat ľudovít, 

starší odo mňa o 15 rokov, sa vrátil z Čiech ako 

vyučený maliar – natierač. Priniesol si olejové 

farby v tubách, pretože maľoval i obrazy. Ostali 

po ňom nie celkom vytlačené tuby farieb. Ja 

som po nich skákal, aby som čo-to z nich vytla-

čil. Tu som zacítil úžasnú silu vône a silu farby, 

ktorá ma omámila – už vtedy som vedel, že sila 

farby a jej vôňa ma neopustí po celý život.

čo pre Vás tvorba znamená?

 Tvorba je pre mňa vyjadrenie mojich pocitov 

výtvarnými prostriedkami. Keď som jeden deň 

napríklad nemaľoval, tak večer som zaspával 

spotený od nespokojnosti nad strateným 

dňom. Inšpiráciou mi boli predmety, ktoré 

ma obklopovali pre maľbu zátiší. Chodil som 

maľovať aj krajinu. S mojimi kolegami sme boli 

ešte donedávna poslední plenéristi. Toto som 

často využil pre maľbu väčších krajín v ateliéri.

Okrem krajín maľujete aj figuratívne 

motívy. čo Vás inšpiruje pri tomto žánri?

 Pre figurálnu kompozíciu to bola často ná-

hodne zhliadnutá fotografia, ktorá dala impulz 

k téme, ale konečný obraz mal veľmi málo 

s ňou spoločné. Skoro v každej kompozícii sa 

nachádza žena. žena je aj večnou inšpiráciou 

v portrétoch. Urobil som ich množstvo – 

uhľom, pastelom, olejom. žena je pre mňa 

téma na celý život.

Ako by ste vlastnými slovami 

charakterizovali svoju tvorbu? 

 Použijem citát z knihy Paula Gauguina Pred 

a Po. Gauguin v tejto knihe píše: „Chcete 

vedieť, kto som? Moje diela vám nestačia? (...) 

V podstate sa ani ja sám príliš dobre nevidím.“ 

Otázka ma ale núti k tomu, aby som sa obzrel, 

čo vidím. Obrazy namaľované pred polstoro-

čím a dnešné – v podstate hovorím stále tou 

istou rečou, čiže farba – svetlo. Mám rád farby. 

Stále som sa snažil zachytiť svetlo v krajinách, 

v zátiší, v portrétoch , a tým vyjadriť svoje poci-

ty. Umelec svojimi obrazmi okrem vizuálneho 

vnemu odovzdáva divákovi ešte čosi, čo je 

v jeho obrazoch zakliate. 

a čo si myslíte, že je vo Vašich obrazoch 

„zakliate“?

 Ani dosť dobre neviem, čo to je, ale v kaž-

dom dobrom diele to je. Ideálne je, ak to divák 

dokáže aspoň čiastočne rozlúštiť. Jedným 

starším manželom som daroval kyticu nama-

ľovanú olejom. Občas si pri tej kytici posedeli 

v rozličnú dennú dobu. Hovorili mi, že tá kytica 

k nim prehovorí vždy inak – iné je svetlo, iné sú 

farby. Vďační to diváci...

Kde sa berie vo Vás vášeň či inšpirácia 

pre tvorbu?

 Dostal som to v génoch od svojich rodi-

čov. Bolo už len na mne, ako to zhodnotím. 

Spomínal som už farby po bratovi, ale to bola 

len príležitosť. Tá sila bola vo mne. Vidím veci, 

ktoré si niekto ani nevšimne, a tie zapôsobia 

na mňa tak silno, že ich musím dať na papier 

či plátno. Umeniu sa naučiť nedá. Ten oheň 

musí mať človek v sebe. A v neposlednom rade 

to chce mať vedľa seba blízkeho človeka, ako 

bola moja manželka. Sama tvorila a v mojej 

tvorbe mi bola oporou.

N.

Celoživotná tvorba maliara Jozefa Jelená-
ka je veľmi rozmanitá a bohatá na motívy, 
žánre, techniky a výpovede. Spoločnou čr-
tou všetkých autorových diel je sálajúci po-
koj, prekypujúca ľahkosť a dávka noblesy. 
Touto silnou trojkombináciou Jelenákove 
obrazy učarujú takmer každému divákovi. 
O tom svedčí aj milá príhoda, ktorá sa Jo-
zefovi Jelenákovi nedávno stala. 

05 Pajty, pastel

06 Maliar a model, kresba uhľom

05
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basic55®. Farby 
plné inšpirácie. 
Dokonalý koncept
elektroinštalácie.

Dizajnový rad basic55® Baseline predstavuje inovatívny farebný program modernej
elektroinštalácie, s ktorým dokážete vytvoriť mnohé kreatívne riešenia. Kombinácia 
bielych rámčekov, krytov a farebných medzirámčekov v ôsmich rôznych decentných 
farbách skvele zvýrazňuje osobitý vkus a moderný životný štýl. Objavte fosforeskujúci 
medzirámček pre dokonalý večerný pôžitok, keď na stene žiari, pritom cez deň je 
elegantne nenápadný. USB zásuvky, komfortné stmievače, termostaty, vstavané 
internetové alebo FM rádio a ďalšie. Viac na www.abb.sk/vypinace

ABB s.r.o
Divízia nízkeho napätia
Tel.: +421 905 946 619
E-mail: informacie.lv@sk.abb.com
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paleta aktuality

ideáLNa spRcha? KLudi FReshLiNe

Séria Kludi Freshline je pragmatickým kompromisom medzi veľkými, nespratnými a príliš 
malými sprchami. Ponúka to najlepšie z oboch protipólov – maximum radosti zo sprchovania a 
zároveň štíhly dizajn, ktorý sa príjemne drží v ruke. Okrem klasickej verzie je v ponuke aj sprcha 
3S, ktorá ponúka mäkký, objemný prúd vody, využívajúci celý priemer sprchy s veľkosťou 14 cm, 
revitalizujúci masážny prúd aj sprchový dážď, kde sa k slovu dostávajú mini perlátory primie-
šavajúce do prúdu vody vzduch. Telo sprchy je vyrobené z vysokokvalitného pochrómovaného 
plastu, spodná časť sprchy s ochranou proti vodnému kameňu zaručuje, že prúd vody bude 
mať stabilný tvar aj pri tvrdej vode. Kludi Freshline sa dajú kombinovať s hadicou suparaflex 
Silver s obojstrannou ochranou proti pretočeniu.

www.kludi.sk 
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dOMácNOsť beZ chybičKy 
S NOVÝM CIF CREAMOM

Rad krémových abrazívnych čistiacich príprav-
kov Cif prináša závan sviežosti do každej do-
mácnosti. Preto je tým pravým pomocníkom 
do vášho domova! Cif rozšíril svoje portfólio 
krémových abrazívnych čistiacich prípravkov 
o novinku Cif Cream Eucalyptus & herbal 
Extracts, ktorý spolu s kvetinovými vôňami 
pink Flower a Lila Flower vytvára svieži 
rad Aroma. Nový Cif Cream Eucalyptus 
& herbal Extracts sa vyznačuje vysokou 
účinnosťou a zároveň šetrnosťou k čistenému 
povrchu. Za každých podmienok si poradí 
s nečistotou a takmer každým povrchom. 
účinne odstráni nečistoty, škvrny, zájdenú 
špinu, mastnotu i vodný kameň. Cif Cream 
Eucalyptus & herbal Extracts je účinný, 
no zároveň natoľko jemný, že nepoškriabe 
ani smalt či sklokeramiku. Dokáže sa dostať 
hlboko do usadených nečistôt a odstrániť 
aj tú najodolnejšiu špinu. Použitie je veľmi 
jednoduché. Stačí ho naniesť na znečistený 
povrch pomocou navlhčenej špongie alebo 
handričky, zľahka zotrieť a nakoniec dôkladne 
opláchnuť vodou. S Cif Cream Eucalyptus 
& herbal Extracts dodáte vášmu domovu 
čistotu ľavou zadnou! Krémový abrazívny 
čistiaci prípravok Cif Cream Eucalyptus 
& herbal Extracts kúpite za odporúčanú 
maloobchodnú cenu 2,59 eur/500 ml.

www.cif.sk

SONy VáS VtIAhNE DO DEjA 
S NOVÝMI ANDROID tV 

Objavte nový televízny životný štýl! Časy poma-
lej synchronizácie a prepájania nekonečných 
televíznych káblov sú už dávno preč. Všetko, čo 
radi robíte na svojom smartfóne alebo tablete, 
si teraz užijete na obrovskej obrazovke televí-
zora BRAVIA. Zdieľanie na obrazovke pomo-
cou služby Google Cast, hlasové ovládanie, 
špičková kvalita obrazu a vylepšená technológia 
zvuku – to je Sony Android tV. 

Najtenší televízor x90C s ultra tenkým dizaj-
nom vám zaručí skutočný filmový zážitok.  
S hrúbkou 4,9 mm v najužšom bode je nielen 
najtenším LCD televízorom na svete, navyše 
zakrýva rám televízoru a podčiarkuje plné vní-
manie kvalitného obrazu v rozlíšení 4K.  Použí-
vateľský komfort dopĺňa pohodlné prepojenie so smartfónom alebo tabletom a veľké množstvo 
Android aplikácií či One-flick entertainment. Mimoriadne tenké a krásne prevedenie sa 
navyše hodí do každej miestnosti.
 
A aj toho najnáročnejšieho diváka poteší kombinácia špičkovej kvality obrazu vďaka novému 4K 
procesoru X1™ a vylepšeného High-Resolution zvuku v modeli x93C. Čip 4K dôkladne analy-
zuje zdroj videa ako napríklad televízne vysielanie, DVD alebo internetové videá s nízkym rozlí-
šením. Ten potom automaticky upscaluje až  na úroveň 4K. Televízor tak dodá obrazu pôsobivý 

kontrast, čistotu bez 
viditeľného šumu a 
prirodzené farby. Ne-
chýba ani One-flick 
Entertainment 
pre ľahké prepojenie 
ďalších zariadení  
s rovnakým operač-
ným systémom.

www.sony.sk
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ORAVA Zh-27: StERILIZujE, VARí Aj PONúkA 
hOt DRINky

Zaváranie kompótov, zeleniny, zmesí či pyré pre drobcov sa stáva hračkou so za-
váracím hrncom Orava Zh-27. Pohodlne v ňom pripravíte sterilizované zásoby 
z úrody, ktoré padnú vhod počas sychravej jesene a mrazivej zimy. Keďže 
dokáže aj variť, pripravíte na ňom aj mäsové pokrmy či hotové jedlá, ktoré 
môžete okamžite konzumovať alebo tiež sterilizované uložiť na neskoršie 
použitie. Ovláda sa pomocou otočných regulátorov teploty a času zavárania. 
Má objem až 27 litrov, disponuje ochranou proti prehriatiu, praktickou mriežkou 
na uloženie pohárov počas sterilizácie a zvukovým signalizátorom dosiahnutej 
teploty. Orava Zh-27 navyše dokáže udržať teplé aj uvarené horúce nápoje. Využi-
jete ho teda aj v zime na prípravu punču, grogu či pre deti na uvarenie čaju, ktorý 
ostane teplý aj po návrate z poldňovej zábavy na snehu. S Orava Zh-27 „nepríde-
te o kríže“ pri čapovaní hot drinkov alebo vypúšťaní vody na zaváranie – netreba ho 
nakláňať, stačí využiť praktický kohútik na vypúšťanie. 

predáva Orava za 99 € v e-shope 
www.orava.eu 

iNTeRiéR aKO Od aRchiTeKTa – VďaKa šTýLOVéMu deTaiLu

Jedinečný interiér tvoria detaily. Aj tie, ktoré majú len niekoľko štvorcových centimetrov. Predstav-
te si vypínače, ktoré povýšia akýkoľvek interiér na vyladený architektonický celok. Vypínače z pr-
votriednych prírodných materiálov a elegantným dizajnom dokonale plnia svoj účel a zároveň 
nenápadne lahodia oku. To je kolekcia vypínačov uNICA Class od schneider electric. 
Kov, sklo a dokonca aj kameň a koža – nečakané materiály dekoratívnych 
rámčekov vypínačov uNICA Class vnesú do domova výnimočný luxus a 
jedinečný dizajn. Všetkých deväť modelov je vyrobených zo sku-
točných prírodných materiálov. Aj preto sú ideálne do 
interiéru, ktorý si zakladá na špičkovom prevedení 
a estetickom detaile.

Štýlové rámčeky uNICA Class sú ako stvorené pre 
tých, ktorí si potrpia na každý detail. Ich vzhľad oce-
nia aj architekti a interiéroví dizajnéri. Celá kolekcia je 
kompatibilná s modelmi spínačov a ďalších prístrojov 
Unica ako napríklad integrované stmievanie, detektor 
pohybu či termostat.

www.schneider-electric.com  

KiTcheNsMaRT – dOKONaLOsť pRi KaždOdeNNej pRáci

Inteligencia a funkčnosť sú odjakživa základnými piliermi značky Fiskars. Nielen v oblasti dizajnu a výroby, ale aj v inováciách, ktoré 
umožňujú nové riešenia a neustále vylepšovanie produktov. Jedine fiskars ponúka vysoko kvalitné nožnice, nože, príbory, kuchynský 
riad a náradie, ktoré sú funkčné, ergonomické a trvácne. 

Dôkazom toho sú aj nože Kitchen smart, ktoré Tobias wandrup a Erik Thoro 
Lauridsen navrhli pre domácich kuchárov, ktorí vedia oceniť dobrý a jed-
noduchý nástroj pre každodenné použitie. Ergonomicky tvarovaná 
rukoväť so zarážkou na prsty sa pohodlne drží, zaručuje ľahký a 
bezpečný úchop a umožňuje jednoduché krájanie a porci-
ovanie. Čepele sú z vysoko kvalitnej japonskej nerezovej 
ocele a s tvrdosťou minimálne 53HRC poskytujú 
záruku dlhej trvanlivosti ostria. Nože sa ľahko 
udržujú ostré pomocou ostriča na nože Fiskars 
Roll-sharp alebo pomocou ocieľky.  

www.fiskars.sk



Vytváranie výnimočných interiérov s pridanou hodnotou

Nábytkové roletové systémy RAUVOLET ponúkajú celú radu rôznych riešení, ktoré môžu využiť výrobcovia nábytku a dodávatelia interiérových 
zariadení pri vytváraní  individuálnych priestorov s výnimočným dizajnom.

CLIMBER by Ludewig
Inovatívny systém sklenených roliet s lamelami 
s bezpečnostného skla pohodlne ovládané 
pomocou dotykového senzoru. 

RAUVOLET frame4
Nový minimalistický vodiaci systém iba 4mm 
a vzhľad masívneho hliníka  umožňuje docieliť 
elegantný a nadčasový dizajn. 

RAUVOLET vetro line 
Systém sklenených roliet, ktorý spája exkluzívny 
dizajn pravého skla s výhodami roletových 
systémov na báze polymérov.



Láska na prvý dotyk
Nové indukčné varné dosky Whirlpool s technológiou 6. ZMYSEL prinášajú 
inteligenciu do vašej kuchyne. Jediným dotykom  nastavíte zaručene 
správny prísun energie pre zovretie vody, dusenie alebo rozpúšťanie 
čokolády. Vďaka tejto technológii dosiahnete bod varu o 30 % rýchlejšie. 
FlexiCook zóna vám umožní zmeniť dve zóny na jednu veľkú pre použitie 
veľkých hrncov alebo pekáčov. Kúzlo indukčného varenia spočíva v tom, 
že varná zóna zohrieva iba tú časť hrnca, ktorá je v kontakte s povrchom 
dosky a zbytočne neprehrieva jeho okolie. Indukcia je tak rýchlejšia a oveľa 
úspornejšia ako klasická sálavá doska.

www.whirlpool.sk

DomAByt210x280.indd   1 2. 9. 2015   14:53:50
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KUCHyŇA JE NAJRUŠNEJŠíM MIESTOM V DOMáCNOSTI. JE SKUTOČNÝM SRDCOM DOMOVA. 
TU ZAČíNA KAžDé RáNO A KONČí KAžDá OSLAVA. MODERNá KUCHyŇA MUSí ZODPOVEDAť 
fUNKČNÝM, ERGONOMICKÝM, BEZPEČNOSTNÝM NORMáM A MALA By TIEž INŠPIROVAť, ŠETRIť 
PENIAZE A žIVOTNé PROSTREDIE INTELIGENTNÝMI RIEŠENIAMI. LEN DOBRE A EfEKTíVNE USPO- 
RIADANá KUCHyŇA VyDRží KAžDODENNÝ žIVOT PO MNOHO ROKOV. 

MODERNá 
Kuchyňa
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Kuchyňa vždy bola veľmi dôležitou 
súčasťou nášho domova. Avšak te-
raz sa jej funkcie ešte rozšírili a jej 

dôležitosť sa tým ešte zvýšila. Najnovším 
trendom je napríklad kuchyňa prepojená 
s obývacou izbou. Ľudia uprednostňujú 
otvorené priestory a kuchyne s ostro-
vom alebo barovým pultom. Kuchy-
ňa v dnešnom modernom živote nie je 
len miesto na varenie, ale i stolovanie 
či stretnutia s rodinou alebo priateľmi. 
Samotné varenie sa navyše teší veľkej ob-
ľube medzi ľuďmi, a to čím ďalej tým viac. 
Ľudia si k sebe pozývajú svojich priateľov 
a rodinu, aby spoločne strávili čas pri dob-
rom jedle. 

cíTiť sa pRíjeMNe a dObRe 
FuNgOVať
Primárne prvky a potreby ostávajú rov-
naké – funkčnosť je kľúčová vlastnosť 

MODERNÁ KUCHYňA 
ZAHŕňA fUNKČNOSŤ, 
INšPIRÁCIU A SKVELý 
DIZAJN, šETRENIE 
ŽIVOTNéHO 
PROSTREDIA, NOVé 
TECHNOLógIE A 
INTELIgENTNé 
RIEšENIA.

kuchyne. Aby ste v kuchyni chceli tráviť 
čas, musíte ju mať radi. Mala by byť dobre 
a logicky usporiadaná, aby ste si varenie 
mohli naplno vychutnať. To sa týka nielen 
spotrebičov, ale i skladovania jedla, potra-
vín a kuchynského riadu. Všetko musí byť 
vždy poruke. Ak vo svojej kuchyni mini-
malizujete potrebu pohybu, varenie vás 
bude baviť. 

NákuP NOVEj kuChyNE
V súčasnosti sú vyhľadávané najmä ku-
chynské linky zostavené do tvaru L, prí-
padne do tvaru U. Samozrejme, to závisí 
od možností priestoru. Klasický rovný tvar 
je stále obľúbený v panelových domoch. 
Najjednoduchšia a najzábavnejšia časť pri 
kúpe kuchyne je výber skriniek, spotre-
bičov, zásuviek a pracovnej dosky. Naplá-
nujte a zostavte si kuchyňu tak, že zadáte 
presné rozmery vašej kuchyne, vyznačíte 
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dvere, okná, prívod plynu, ventiláciu, radi-
átory atď. Rozhodnite sa, kde budete variť, 
umývať riad alebo skladovať jedlo, aby ste 
vedeli určiť, koľko miesta budete potrebo-
vať. Vytvorte si pracovné zóny, premyslite 
si, čo všetko budete potrebovať a tiež aké 
druhy skriniek by sa vám najviac hodili. 
Potom si vyberte spotrebiče, kuchynskú 
batériu a drez presne podľa vašich potrieb. 
Nezabudnite ani na obklady, osvetlenie, 
nástenné úložné systémy a iné dôležité 
detaily. 

jedNOduché TVaRy a NOVé 
MAtERIáLy
V súčasnosti sú najobľúbenejšie svetlé 
farby a moderný štýl. Modernú kuchyňu 
reprezentujú hlavne jednoduché a čisté lí-
nie a nové materiály, ktoré sa jednoducho 
čistia. Experimentujte, použite rozličné 
materiály, vzory a farby. Buďte kreatívni 
a vytvorte si svoj vlastný štýl kuchyne. 
Skombinujte materiály, farby, vzory a štýly 
tak, ako vy chcete a potrebujete. 

Zamerajte sa na kuchyne, ktoré ponúkajú 
široký výber štýlov a prevedenia dvierok, 
políc v kombinácii s rozličnými úchytka-
mi. Každý má iné požiadavky, iné priesto-
rové možnosti a iný rozpočet. Tieto fakto-
ry sa postupom času prirodzene menia. 
Variabilita je teda kľúčovým faktorom. 
Kuchynský systém by mal v sebe ukrý-
vať praktickosť, skvelý dizajn, funkčnosť  
a kvalitu.

Vnútorné vybavenie tiež patrí do prak-
tickej modernej kuchyne. Rozličné druhy 
príborníkov a police urobia poriadok aj  
v chaotických zásuvkách. Vďaka tlmičom 
dvierok sa skrinky zatvárajú pomaly a po-
tichu. 

VšeTKO upRaTaNé
Čím menej pohybov musíte v kuchyni vy-
konať, tým viac si užijete samotné vare-
nie. Skombinujte si kuchyňu tak, aby bola 
praktická a uprataná. Ponúkame aj niekoľ-
ko užitočných tipov:

 UĽAHČITE SI VARENIE – ak umiestni-
te hlboké zásuvky blízko sporáka, budete 
mať poruke všetko, čo potrebujete pri va-
rení. 

  Do rohovej skrinky použite otočné po-
lice. Stačí otočiť a hneď uvidíte, čo všetko 
táto skrinka skrýva. 
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 RECyKLOVANIE s košmi na triedenie 
odpadu bude praktické, ak ich umiestnite 
pod umývadlo, kde sa vždy nájde dostatok 
miesta. 

 NEBOJTE SA VyUŽIť STENy. Nie všet-
ko musí byť predsa schované. Kuchynské 
náradie môžete zavesiť na nástenný úlož-
ný systém. 

čO s MaLOu KuchyňOu?
Malé kuchyne si žiadajú šikovné nápady, 
aby sa dostupný priestor využil čo najú-

činnejšie. Jedným z takýchto nápadov je 
vystavať skrinky okolo dverí. Aby ste na 
veci dočiahli, obstarajte si skladací stolček, 
ktorý nezaberá veľa miesta. Odporúčame 
tiež použiť vitrínové skrinky, ktoré úzky 
priestor opticky zväčšia, a taktiež osvetle-
nie do skriniek, ktoré dodajú priestoru ga-
lerijný rozmer. V skrinkách potom môžete 
nechať vyniknúť sklo, prípadne nejaké or-
namentálne predmety. 

Neuberajte viac miesta, ako musíte. Ak 
máte úzky priestor, použite vozík, pevnú 

policu alebo pracovnú dosku upravenú 
do vhodných rozmerov, upevnenú na no-
žičkách. Kuchynský vozík vám v správ-
nej chvíli poskytne dodatočné pracovné 
miesto a nenápadne zmizne z dohľadu, 
keď ho práve nepotrebujete. Poskytne vám 
tiež dodatočný úložný priestor a vďaka 
jeho mobilite ho môžete používať, kde len 
chcete – v kuchyni alebo kdekoľvek inde  
v domácnosti. 

Ak chcete, aby sa vám do kuchyne zmestil 
útulný stolík na raňajky, odstráňte úložné 
priestory zo zeme. Policový diel upevne-
ný na stene nad stolom využíva priestor 
na maximum a poskytne vám praktické 
miesto na uskladnenie jedálenských do-
plnkov. Ak si zostavíte kuchyňu, ktorá vy-
užíva malý priestor na maximum, prekva-
pí vás, čo všetko sa do nej zmestí.

iNTeLigeNTNé RiešeNia
Šetrenie nákladov a životného prostredia 
je tiež v popredí záujmu, a preto sa zame-
rajte na nové technológie ako napríklad 
LED žiarovky, indukčné varné dosky či 
udržateľné výrobky a riešenia. Približne 
40 % energie v domácnosti sa spotrebuje 
v kuchyni, takže inteligentné riešenia a vý-
robky skutočne pomôžu znížiť spotrebu 
energie a vody.

BEZ kOMPROMISOV
Keď už sa rozhodnete, ako má vaša kuchy-
ňa vyzerať, mali by ste jej realizáciu priviesť 
do úspešného konca. Vytvorte si štýlovú 
kuchyňu, ktorá  bude srdcom vášho domo-
va, kde budete zdieľať vášeň pre život, pre 
rodinu a pre varenie. Takáto kuchyňa bude 
nielen štýlová, ale zároveň bude v sebe 
ukrývať množstvo šikovných riešení, ktoré 
vám uľahčia každodenný život. 

Reko

Foto: Ikea



40

bývanie kuchyňa

VÝBER KUCHyNSKEJ BATéRIE BÝVA ČEREŠNIČKOU NA TORTE 
PRI REKONŠTRUKCII ČI ZARIAďOVANí NOVEJ KUCHyNE. PODľA 
ČOHO VŠAK BATéRIU VyBERAť, ABy ZAUJALA NIELEN SVO-
JOU KRáSOU, ALE AJ DOKáZALA V MIESTE OČISTy V KUCHyNI 
S KONKRéTNOU DISPOZíCIOU PLNIť KAžDODENNE úLOHy NA 
VÝBORNú?

TIP-TOP 
KUCHyNSKé žRIEDLA

Na výber sú batérie v rôznych dizaj-
noch – od puristického až po rus-
tikálne prevedenie, s praktickou 

pákou aj s klasickými kohútikmi. Výber 
závisí od osobného vkusu aj štýlu, v akom 
je kuchyňa zariadená. Mnohí majú dizajn 
batérie už vopred jasný na základe listova-
nia časopisov o bývaní, kde ich ten-ktorý 
model zaujme. Vždy je však potrebné zvá-
žiť, či s konkrétnou kuchyňou a drezom 
bude naozaj ladiť. Z pohľadu povrchovej 
úpravy a farieb vedie výrazne chrómový 
povrch a následne biela, resp. čierna farba 
s chrómovými detailmi. Vysokokvalitné a 
odolné povrchy napodobujúce nerezovú 
oceľ sú tiež trendy, ale vzhľadom na vyššiu 
cenu je ich predaj nižší. Základným pravid-
lom je kombinovať podobné materiály – 
nerez s nerezom, farbu s farbou, alebo sa 
držať klasiky – chrómu, ktorým sa nedá nič 
pokaziť. Poslednú dobu sa u profesionálov 
a amatérskych kuchárov tešia obľube hlav-
ne  batérie s vysokým L alebo obráteným 
U výtokom a ovládaním na boku. Vďaka 
svojim veľkorysým rozmerom pôsobia ľah-
ko a elegantne a opticky zväčšujú priestor 
nad drezom. Navyše poskytujú dostatok 
priestoru na prácu v kuchyni – uľahčujú 
napúšťanie veľkých hrncov, vedier alebo 
váz. Zvlášť praktické to je vtedy, keď tre-
ba vytiahnuť väčší hrniec z drezu – vtedy 
stačí jednoducho výtok pootočiť do strany. 
Práve tento typ batérií sa výborne hodí aj 
na tzv. kuchynské ostrovčeky. Disponujú 
výtokom otočným o 360°, takže poskytu-
jú dostatok flexibility pri očiste, navyše ak 
sú kombinované s možnosťou vytiahnutia 
výtoku a vyťahovacou sprškou na riad či 
zeleninu. Pri kuchynských ostrovčekoch je 
veľkou výhodou neobmedzená výška baté-
rie, čo umožňuje využiť vysoké profesio-
nálne armatúry, resp. batérie s demi-profi 
dizajnom. Vtedy sa batéria stane skutoč-
ným žriedlom vyvierajúcej vody a zaskvie 
sa v plnej kráse.
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OdOLNOsť a TRVácNOsť 
Aj PO ROkOCh
Kvalitná kuchynská batéria je pri varení 
pracantom na nezaplatenie: s jej pomocou 
ľahko zlikvidujeme kopu špinavého ria-
du, je vždy poruke na rýchle opláchnutie 
rúk, osprchovanie zeleniny do šalátu, na 
plnenie nádob vodou na dreze či priamo 
na sporáku. Kladieme na ňu tie najvyššie 
nároky a očakávame od nej takmer ne-
možné: aby žiarila nad drezom ako dizaj-
nový skvost a zároveň odolala poriadne-
mu náporu práce aj nečistoty. Prieskum 
dokazuje, že pri štvorčlennej rodine sa 
použije batéria približne 90-krát denne: 
neustále prepínanie teplej a studenej vody 
je tvrdou skúškou pre každú armatúru, 
kartušu a materiál. Najpoužívanejšími sú 
batérie vyrobené z povrchovo upravova-
nej mosadze. Kvalitnejším materiálom sú 
však elegantné batérie z masívnej ušľach-
tilej ocele s kartáčovaným povrchom – ten 
dáva predpoklad na veľmi dlhú životnosť 
batérie pri zachovaní dokonalého vzhľadu 
aj po mnohých rokoch. Masívna ušľachtilá 
oceľ je totiž materiál vysokoodolný proti 
nárazom, hrdzi či usadeninám – týmto po-
žiadavkám vyhovuje napríklad kuchynská 
Kludi Tangenta. 

ObRaTNOsť a pRaKTicKé 
VyužiTie
Moderné batérie v sebe kombinujú nad-
časový dizajn, inovatívne technológie a 
vysokokvalitné materiály. Tak vznikajú ar-
matúry, ktoré zabezpečujú viac ako len re-

gulovaný prietok vody – a svojimi funkcia-
mi zlepšujú kvalitu nášho každodenného 
života. úsporné batérie sú už samozrej-
mosťou, dopĺňajú ich senzorové batérie či 
pridané funkcie ako vyťahovacie výtoky, 
spršky s akčným rádiom až 70 cm od te-
lesa batérie, multiprípojky na pripojenie 
práčky, kávovaru alebo umývačky riadu a 
ďalšie funkcie, ktoré uľahčujú prácu v ku-
chyni či šetria vodu a energie. Ak v malej 
kuchyni potrebujete využiť aj obyčajne 
„hluchý“ priestor, oceníte batériu Kludi 
Bingo Star s bajonetovým uchytením pre 
podokennú montáž: pri zatvorenom okne 
stojí a verne slúži, ak však potrebujete 
okno otvoriť a batériu ako žriedlo vody 
práve nepotrebujete, stačí ju zľahka povy-
tiahnuť a dať poležiačky. Vtedy vám stačí 
priestor medzi linkou a dolnou hranou 

okna len 3 cm, pri batérii s multiprípojkou 
cca 3,5 cm. Viac informácií o konkrétnych 
modeloch kuchynských batérií nájdete na 
www.kludi.sk. 

Simona Klérková 

v spolupráci so značkou KLUDI

Foto: KLUDI

01 Kludi L-INE S  v kombinácii chróm s mat-

nou bielou či matnou čiernou oživí priestor 

nad drezom a boduje v obratnosti s veľkým 

akčným rádiom.  

02 KLUDI OBJEKTA má vďaka vyťahovacej 

sprške dosah až 70 cm a disponuje povrchom, 

po ktorom voda sama steká a nevytvára na 

tele batérie nevzhľadné fľaky. 

03 KLUDI MX: Vsaďte v kuchyni na farebnú 

Kludi Mx v kombinácii biela/chróm či kávová/ 

chróm. Na povrch batérie nanáša Kludi pri 

výrobe kvalitný polyuretánový prášok, ktorý 

sa vyznačuje vysokou mierou odolnosti voči 

rozpúšťadlám a chemikáliám, takže batéria 

ostane krásna aj po rokoch. 

04 KLUDI BINGO STAR s pružinovým výto-

kom z ušľachtilej ocele sa výzorom podobá 

profesionálnym batériám majstrov kuchárov 

a obratnosťou a funkciami poslúži všetkým, 

pre ktorých je varenie hobby.  

05 KLUDI ADLON: Bohato zdobené a maj-

strovsky vyhotovené detaily batérie Kludi 

Adlon vnášajú do kuchyne závan secesie. Za 

starobylým vzhľadom s nostalgickým použitím 

sa skrývajú tie najmodernejšie technológie. 

06 Hybridná KLUDI E-GO dokáže pracovať ma-

nuálne aj bezdotykovo. Stačí sa k nej priblížiť 

rukou alebo hrncom – a voda tečie v predna-

stavenom objeme! Bez omeškania, predbieha-

nia, bez zbytočne minutej vody. V elektronic-

kom móde má prietok úsporných 5 litrov.

05
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NEODDELITEľNOU SúČASťOU KUCHyNE 
Sú SPOTREBIČE. V BEžNEJ KUCHyNI SA 
MESAČNE UVARí OKOLO DEVäťDESIAT JE-
DáL A TAM Sú TíTO ŠIKOVNÝ POMOCNíCI 
NA NEZAPLATENIE. BEZ MNOHÝCH SPO-
TREBIČOV SA V NEJ JEDNODUCHO NEDá 
ZAOBíSť. VďAKA NIM JE fUNGOVANIE 
DOMáCNOSTI POHODLNEJŠIE, RÝCHLEJŠIE 

A JEDNODUCHŠIE. DOBRá VÝBAVA KUCHyNE PADNE VHOD úPLNE KAžDéMU, KTO SA S RADO-
SťOU ZVŕTA OKOLO KUCHyNSKEJ LINKy A NABERá KULINáRSKE ZRUČNOSTI. PRINáŠAME TIPy 
NA VÝROBKy, KTORé PRACUJú EfEKTíVNE A ŠETRIA ČAS PRI VARENí. TEN POTOM MôžETE VENO-
VAť STOLOVANIU ALEBO INÝM 
ČINNOSTIAM.
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POMOCNíCI 
V kuChyNI

pOTRebNé ViTaMíNy

Raňajky by mali byť plné vitamínov  a živín, aby nám dodali energiu na celé predpoludnie. Po-
trebné vitamíny si môžete doplniť pohárom čerstvého džúsu. Pripravíte si ho jednoducho vďaka 
odšťavovaču gorenje JC801G v štýlovej zelenej farbe. Má špeciálnu technológiu filtrácie, ktorá 
prináša hustejšie a jemnejšie odšťavovanie, väčšie množstvo džúsu a lepšiu kvalitu. K nej 
výrazne prispeje aj mikrofilter pre dokonalú filtráciu a možnosť plynule nastaviť potrebnú 
rýchlosť. Odšťavovač je tiež vybavený extra veľkým XXL otvorom pre vkladanie celých suro-
vín. Ušetríte tak čas a námahu so zdĺhavým krájaním. Príjemným bonusom je tichá, užívateľsky 
nenáročná a bezpečná prevádzka. 

www.gorenje.sk

pOMOcNíčKa Na Ryby ORaVa Fs-48

Rybie mäso je lahodné grilované, vyprážané aj v tradičnej maďarskej 
polievke halászlé. Jedlá zo sladkovodných aj morských rýb chutia vý-
borne a nášmu zdraviu prospejú viac ako „ťažká“ bravčovina. Mno-
hých však od prípravy aj čerstvo ulovených rýb odrádza „piplavé“ 
spracovanie. S elektrickou škrabkou na rybie šupiny Orava fS-48 
to však zvládnete jednoducho, rýchlo a bezpečne. Pohodlne ňou 
oddelíte od kože väčšie aj menšie šupiny. Má protišmykovú úpra-
vu rukoväte a bezpečnostný kryt na nože. ľahko sa čistí a v e-shope 
môže byť vaša za 44,90 €. 

www.orava.eu

ORAVA RMh-900 tO S POLIEVkAMI VIE!

Už naše staré mamy vedeli, že výživná polievka je základom jedál-
nička. Husté zeleninové aj jemné krémové polievky sú bleskovo 
uvarené, zasýtia a dodajú telu množstvo vitamínov z darov záhradky 
či lesa. Polievky pripravené za studena aj tie, z ktorých sa na tanieri 
parí, pripravíte rýchlo a ľahko vďaka kuchynskému mixéru s funkciou 
varenia Orava RMH-900. Stačí do neho vložiť ingrediencie, vybrať si 
z 8 prednastavených programov, zapnúť výkonný motor s vysokými 
otáčkami a nízkym príkonom –  a on sa postará o všetko s gastrono-
mickou precíznosťou, za ktorú by sa nemusela hanbiť žiadna stará 
mama. Krája, mixuje, varí aj mieša a jedlo udrží teplé aj po dovarení. 
Ba navyše vďaka funkcii odloženého štartu uvarí lahodný pokrm na 
minútu presne podľa vášho želania, len čo si vyzujete topánky po 
dobrodružstvami nabitom výlete. Nádoba z tvrdeného skla má objem 
1,4 litra na prípravu teplej a 1,75 litra studenej polievky. Disponuje 
praktickou teploodolnou rukoväťou, takže pri naberaní nepotrebuje-
te chňapku ani naberačku. Hodí sa aj na prípravu detských príkrmov, 
mliečnych kokteilov, zdravých smoothies a vďaka možnosti drvenia 
ľadu aj osviežujúcich long drinkov. V e-shope predáva Orava za 89 €.

www.orava.eu
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Reko 
Foto: archív firiem                      

RadOsť Z TVORby Na MNOhých úROVNiach

Vyjadrením osobnosti každého kuchára je vytvorenie zmyselného kulinárskeho zážitku, ktorý zasiahne 
všetky zmysly vrátane zraku. Americká značka KitchenAid, najpredávanejšia značka ku-
chynských robotov na svete, predstavuje svoj najúspešnejší model ARTISAN  KSM 150 aj 
na Slovensku. Môžete si vybrať z prekrásnej farebnej škály až 29 farieb, ktoré vás chytia 
za srdce. Veď kto by nechcel kuchynského robota s viac ako 80-ročným nadčasovým 
dizajnom? KitchenAid vníma svoje roboty ako predĺženie ruky kuchára a vďaka tomu, že 
poskytujú optimálnu kontrolu na profesionálnej úrovni, sú výsledky rovnaké, ako by boli 
vytvorené ručne. Planetárny systém mixovania precízne premieša všetky suroviny v 4,8 
litrovej mise, zvládne spracovať cesto až z 1,2 kg múky alebo ušľahá nadýchaný sneh 
aj z jediného bielka. Kuchynský robot Artisan s robustnou konštrukciou, protišmyko-
vou podložkou a sklopnou hlavicou poskytuje toto všetko v ikonickom dizajne. Tento 
kuchynský robot sa dá kúpiť len u vybraných predajcov za odporúčanú cenu 649 €.  

www.kitchenaid.cz

pRaKTicKý špeRK dO KuchyNe

Pre kuchynský robot Kitchen Assistent nemusíte hľadať úložný priestor vo 
vašej kuchyni. Jeho dizajn z neho robí štýlový doplnok, ktorý si zaslúži každá 
kuchynská linka. Vďaka celokovovej konštrukcii je tento kuchynský robot 
stabilným a vizuálne príťažlivým spotrebičom, ktorý sa hodí do modernej, 
ako aj tradičnej kuchyne. Široké možnosti jeho využitia z neho robia kaž-
dodenného pomocníka pri varení, a preto ho nezložíte z kuchynskej linky. 
Nezáleží na tom, či potrebujete mlieť mäso, miešať krém či cesto. Kitchen 
Assistent EKM4200 od Electroluxu urobí ťažkú prácu za vás. S príkonom 

1000 w, desiatimi rýchlostnými stupňami, 
nástavcami na šľahanie, miešanie a miesenie 

kysnutého cesta je neoceniteľným pomocníkom 
pri pečení sladkého a slaného pečiva. Navyše 

nástavec na mletie mäsa dokáže mäso pomlieť tak, že 
si vďaka nemu môžete vychutnať lahodný tatarský biftek 
či urobiť domáce klobásy. Nástavce na krájanie a strúhanie 
zeleniny zas potešia tých, ktorí často pripravujú šaláty 

alebo varia zeleninové pokrmy. Výhodou kuchynského 
robota Kitchen Assistent EKM4200 je aj možnosť 

dokúpiť si nástavce na prípravu cestovín, a to ná-
stavce na špagety, tagliatelle a ploché cestoviny, 
z ktorých môžete vytvoriť množstvo druhov a tva-
rov cestovín z domáceho cesta. Odporúčaná cena 

modelu Electrolux EKM4200 je  549,90 €. 

www.electrolux.sk

hVIEZDA kuChyNE ORAVA RM-800

Multifunkčný kuchynský mixér  3 v 1 Orava RM-800 je hviezdou kuchyne v okamihu, ako sa pustíte do prípravy 
krémových polievok, nátierok, omáčok, šalátových dresingov, domácej majonézy, šľahačky či kokteilov. Mäso, 
ryby, zelenina, ovocie, syry, čokoláda, oriešky, vajíčka či dokonca ľad dokážu pod jeho „kuratelou“ meniť kon-

zistenciu tak, aby podčiarkli lahodnosť výsledného jedla a symbiózu kulinárskych pôžitkov. Pracuje 
precízne a dôsledne a s príkonom 800 w pomixuje, poseká či vyšľahá všetko, čo mu ponúknete na 
spracovanie. Vyrobený z kvalitných materiálov v kombinácii antikoro a čierny plast je vhodne vystro-
jený na ťažkú prácu na kuchynskej linke: okrem tyčového mixéra je súčasťou balenia Orava RM-800 

aj pollitrová nádoba na mixovanie a sekanie, 0,6 l nádoba na šľahanie s praktickou odmerkou a met-
lička na šľahanie. Má regulovateľné otáčky motora vrátane funkcie Turbo. Keď dopracuje, pohodlne 
ho zaveste na „očko“ nad kuchynskú linku, aby ste ho mali poruke vždy, keď ide na kulinárskom poli 
„do tuhého“. V e-shope bude váš za 37,90 €.  

www.orava.eu
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bývanie interiér

borným pomocníkom do malého priesto-
ru, ale zároveň tiež skvelým dizajnovým 
prvkom pre interiér, kde sa nemusí šetriť 
priestorom. Všetko je o voľbe jeho rozme-
rov. 

segMeNOVé schOdisKO: 
KOpíRuje Každý pRiesTOR 
(obr. 03)
Schodisko, a najmä to hlavné, vnímame 
väčšinou ako jednoliaty interiérový diel, 
s ktorým toho veľa nenarobíme. Nenechaj-
te sa však oklamať predsudkami. Spoločne 
s dodávateľom schodísk sa môžete vyhrať 
napríklad pri návrhoch a realizácií vášho 
centrálneho schodiska v prípade, keď sa 
rozhodnete pre segmentové. Ako už jeho 
označenie samo napovedá, skladá sa z jed-
notlivých dielov (segmentov), s ktorými sa 
môžeme pri jeho realizácii pohrať presne 
tak, ako nám povoľuje veľkosť a koncep-
cia vstupnej haly a, samozrejme, aj vlastná 
nápaditosť. Laicky povedané – poskladať 
si ich do tvaru, ktorý nám bude najviac vy-
hovovať, môžeme vďaka dielom, z ktorých 

VO VIACPODLAžNÝCH DO-
MOCH ALEBO ByTOCH SA 
BEZ SCHODISKA SKRáTKA 
NEZAOBíDEME. DôLEžITá JE 
JEHO ľAHKá DOSTUPNOSť 
Z HLAVNEJ OByTNEJ ČASTI 
INTERIéRU, ALE AJ OD VSTU-
PU. Z TOHTO POHľADU JE 
ZAKOMPONOVANIE SCHO-
DISKA DO PRIľAHLEJ VSTUP-
NEJ HALy ALEBO CHODBy 
ROZHODNE IDEáLNE A TIEž 
VEľMI PRAKTICKé. 

Schodisko 
      A VSTUPNé PRIESTORy

Pre voľbu typu schodiska do vstupnej 
miestnosti je v prvom rade vždy ur-
čujúci vlastný priestor. Malé vstupné 

miestnosti neumožňujú voliť veľké do-
minantné schodiská a, naopak, do veľkej 
vstupnej haly je vyložene chybné voliť 
schodisko primárne určené pre malé plo-
chy. Tie sa totiž stávajú vstupným schodis-
kom, na čo ale nie sú konštrukčne pripra-
vené.  

TOčiTé schOdisKO: ZaTOčTe 
s VeľKýM, aLe aj MaLýM 
PRIEStOROM (obr. 01 a 02)
Nie vždy si môžeme dovoliť popustiť uzdu 
našej fantázií a zvoliť schodisko, ktoré by 
tvorilo originálny a dominantný prvok 
v našom interiéri. Obmedzení bývame 
najviac tým najdôležitejším – priestorom. 
V tomto prípade urobíme najlepšie, ak sa 
zameriame na ponuku točitých schodísk, 
ktoré nám ušetria mnoho miesta a navy-
še sa v dobre zvolenom dizajne vytvorí 
neopozeraný estetický výraz konkrétneho 
priestoru. Točité schodiská môžu byť vý-

01

02

03
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sa schodisko zostavuje dokopy. Všeobecne 
však platí, že najčastejšími typmi zmieňo-
vaných schodísk sú tvary „L“ alebo „U“.  

bOčNicOVé schOdisKO: MOdeL, 
ktORÝ SI ROZuMIE SO StENOu 
(obr. 04)
Ľahké, vzdušné a dizajnovo zaujímavé 
schodisko – presne týmito prívlastkami 
možno pravdivo charakterizovať interié-
rové bočnicové schodisko. V čom tkvejú 
jeho klady, ktoré pri zakomponovaní do 
chodby nepochybne oceníme? Nespor-
ným plusom a hlavnou výhodou je systém 
vlastného zabudovania. Ak sa chceme vy-
varovať nosným a ťažkopádne pôsobiacim 
schodiskovým konštrukciám, potom prá-
ve bočnicové schodisko ponúka kompen-
záciu všetkým, ktorí vyžadujú zachovanie 
vzdušnosti a elegancie v priestore, avšak 
stále dbajú na kvalitu a funkčnosť. Tieto 
vnemy a výhody zaisťuje jeho zapravenie. 
To je riešené tak, že je kotvené k nosnej 
stene a ďalšie nosné systémy sa už pri 
tomto schodisku nepoužívajú.

sTRMeňOVé schOdisKO: 
šTýLOVá dOMiNaNTa iNTeRié-
Ru 
(obr. 05)
Zaujímavým modelom je tiež typ tzv. 
strmeňového schodiska. Tento model je 
charakteristický pre spôsob upevnenia – 
stupne sú totiž kotvené priamo do steny. 
Vďaka tomu vyzerajú schody veľmi ele-

gantne a hlavne vzdušne. V prípade potre-
by a vkusu zákazníka možno priestor pod 
schodmi uzavrieť podstupnicami. Tento 
krok sa oplatí spraviť v momente, pokiaľ 
chceme pod schodisko umiestniť sedač-
ku, nábytok atď. Nemusíme sa báť, že by 
otvoreným schodiskom padal na nábytok 
prach alebo iné nečistoty.

Na čO pRi VýbeRe schOdisKa 
NeZabudNúť?
Na schodisko v chodbe je ideálne myslieť 
už vo fáze vykonávacej stavebnej doku-
mentácie, kedy je treba sa rozhodnúť, aký 
konkrétny model bude použitý. Od toho 
sa totiž odvíja aj spôsob jeho ukotvenia. 
Pokiaľ si niekto zvolí napríklad bočnicové 
schodisko, ktoré sa kotví do steny, potom 
taký model nejde umiestniť uprostred 
miestnosti. Proste musí stáť pri stene. 

Komplikáciu v tejto súvislosti predstavuje 
najmä podlahové kúrenie alebo sadrokar-
tónové priečky. Pri slučkách podlahového 
kúrenia sa odporúča v okruhu pol metra 
od miesta plánovaného kotvenia schodis-
ka vytvoriť voľný priestor, aby nedošlo 
k prevŕtaniu vykurovacej špirály. Čo sa 
týka sadrokartónovej steny, tá štandardná 
neupravená obsahuje vzduchovú medzeru. 
Kotviť do takej priečky schody nie je mož-
né, nebola by zaručená pevnosť a stabilita. 
SDK steny je teda najprv nutné spevniť 
kovovou výstužou a až po tom je kotvenie 
schodiska možné. Pokiaľ schodisko meníte 
v rámci rekonštrukcie už obývaného domu 
alebo bytu, musíte výber a umiestnenie 
schodiska týmto úskaliam podriadiť.  

MAtERIáLy
Nech už sklo, kov, alebo drevo – všetky 
materiály musia byť v prvotriednej kva-
lite, aby splnili všetky bezpečnostné po-
žiadavky. Do úvahy by ste mali ale brať aj 
ich hlučnosť. Ideálnou voľbou je z tohto 
pohľadu schodisko v kombinácii drevo 
a kov. Napríklad na rýdzo celokovovom 
interiérovom schodisku je počuť každý 
krok a výsledkom sú najrôznejšie škrípavé 
a vŕzgajúce zvuky. A pozor! Na hlučnosť 
schodov, čiže ich rezonanciu má vplyv tiež 
ich správne pevné ukotvenie! Rezonancia 
je problémom hlavne bytových domov, 
kedy spolu majú dve bytové jednotky 
spoločnú stenu. K odhlučneniu schodiska 
dochádza na prianie investora a za pomoci 
špeciálneho odhlučňovacieho kotviaceho 
materiálu.

Reko v spolupráci so spoločnosťou 

J.A.P. Slovakia

Foto: J.A.P. Slovakia

tIP ODBORNíkA 
„Už vám niekedy napadlo, ako sa vaše úžasné 

schodisko dopraví do vášho interiéru? Iste, 

v prízemí rodinných domov to nie je problém, 

ale vo viacpodlažných domoch s mezoneto-

vými bytmi už môže nastať naprosto reálny 

problém – ako preniesť nové schodisko do 

vášho bytu? Pokiaľ teda bývate na vyšších 

poschodiach alebo dome s ťažko dostupným 

alebo úzkym priestorom, upozornite na to 

svojho výrobcu schodiska, aby sa dokázal na 

tento stav pripraviť.“ Petr Paksi, výkonný riadi-

teľ spoločnosti J.A.P. Slovakia, výroba schodísk.  04

05
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Pretože ide o najfrekventovanejší 
priestor v byte, tak by malo vyho-
vovať nielen rozmerom, tvarom, ale 

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

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

Reko

Foto: Korok Jelínek

SCHODISKO JE ČASTO JEDI-
NÝM SPOJOVACíM ČLáNKOM 
MEDZI PODLAžIAMI, A PRETO 
By MALO SPĺŇAť ZáKLADNé 
fUNKČNé, BEZPEČNOSTNé  
A ESTETICKé POžIADAVKy.  
V SúČASNEJ DOBE TO Už NIE 
JE LEN PROSTRIEDOK, KTORÝ 
UMOžŇUJE POHyBOVAť SA 
HORE A DOLE. V MODERNOM 
INTERIéRI JE POVÝŠENé NA VÝ-
RAZNÝ ESTETICKÝ PRVOK.  

ELEGANTNé, 
ODOLNé A 
Tiché schOdy



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.
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DVERáM Už DáVNO NESTAČí 
IBA ROZDEľOVAť JEDNOTLIVé 
MIESTNOSTI. ICH AMBíCIE Sú 
TOTIž ďALEKO VäČŠIE! CHCú 
Byť VÝNIMOČNE KRáSNE, 
VEDIEť SA OTáČAť ALEBO 
POSúVAť PRESNE PODľA 
POTRIEB SVOJHO MAJITEľA 
A HLAVNE... Byť NAPROSTOU 
DOMINANTOU CELéHO 
PRIESTORU.

Ak by sme mali zhrnúť, ktoré rysy sú 
pre dvere v súčasnej dobe trendy, 
tak je to ich atypická výška, pohy-

bujúca sa aj cez tri metre, minimalistické 
poňatie zárubní a v neposlednom rade tiež 
originalita povrchovej úpravy dverného 
krídla, s ktorou je možné stále viac expe-
rimentovať.

VysOKé dVeRe
Nielen preto, že ide o narastajúci trend zo 
svetových výstav a veľtrhov, ale aj z dôvo-
dov súčasnej popularity vysokých stropov, 
ktoré sú jednoduchým prostriedkom, ako 
dodať interiéru vzdušnosť, sú novinkou 
na trhu atypicky vysoké dvere MASTER. 
Ich výška dosahuje v maxime až 3,7 met-
ra. Vďaka tomu môžu zaberať skutočne 
celý priestor od podlahy až k stropu. Tie-
to dvere majú aj ďalšiu výhodu a tou je 
kombinovateľnosť viacerých materiálov 

v rámci jedného povrchu dverí. Tvorené sú 
hliníkovým profilom a dvomi vonkajšími 
plášťami. Ich povrch sa neobmedzuje len 
na sklo, ale ponúka aj laminátové a kovo-
laminátové povrchy. V rámci jedných dverí 
tak môžete podľa svojho vkusu skombi-
novať aj väčšie množstvo materiálov, ako 
v horizontálnej, tak aj vertikálnej polohe. 
Túto vysokú variabilitu vítajú obzvlášť 
architekti, ktorí vďaka tomuto vytvárajú 
originálne dverné komplety.

dVeRe, KTORé sú OdOLNé 
A LADIA NIELEN S PODLAhOu  
Zladiť dvere s okolitými interiérovými 
prvkami je ďalším trendom súčasných 
interiérov. Mnohí výrobcovia dverí ladia 
dverné a zárubňové povrchy s povrchmi 
podláh či obkladov stien. Často vznikajú 
aj ucelené série týchto kombinácií. Prí-
kladom môže byť svetlý dekor driftwood, 

01

NECHCITE 
ZAKRíKNUTé DVERE!

bývanie interiér



ktorý svojím sivastým odtieňom pripomí-
na drevo vyplavené morom. K jeho vývo-
ju boli prizvaní špičkoví architekti, ktorí 
prispeli k tomu, že výsledný odtieň ladí 
s rovnomenným povrchom, používaným 
napríklad pri laminátových podlahových 
krytinách alebo pri obklade stien. Ide 
o skutočne vernú imitáciu prírodného 
povrchu, pretože pri pohladení dverného 
krídla cítite štruktúru dreva vyplaveného 
morom. Dekor driftwood je navyše prí-
kladom laminátového povrchu SOLO 3D, 
ktorý je vysoko praktický, pretože je me-
chanicky odolný a nepoškodí ho ani po-
škrabanie od detských hračiek či pazúrikov 
domácich miláčikov, ale ani nečakané ná-
razy alebo poliatie agresívnymi čistiacimi 
prostriedkami.

Dvere môžu ladiť s okolím, odtieňmi aj 
materiálom, ale ešte pôsobivejšieho efek-
tu dosiahnete, keď ich zladíte pomocou 
dizajnových tvarových detailov. Príkladom 
môžu byť dvere SONET s ladnou krivkou 
presklenia dverí, ktorá sa zaujímavo do-
pĺňa s dizajnovým poňatím kuchynskej 

stoličky. Výsledkom je vzhľadovo ucelený 
interiér, ktorého jednotlivé časti navzájom 
korešpondujú.

MiNiMaLisTicKé ZáRubNe
Konštruktérskou revolúciou si prechádza-
jú už zmieňované zárubne interiérových 
dverí, ktoré sa v duchu moderného dizaj-
nu ukryli dovnútra priečok. Skryté zárub-
ne AKTIVE robia česť svojmu menu. Sú 
v podstate celé schované do steny a nerušia 
pohľad na dverné krídlo. Veľmi pôsobivý 
je hlavne ostrý prechod medzi omietkou 
a dvermi – čistý a jasný bez klasickej vystú-
penej drevenej alebo kovovej zárubne. 

Jemnú linku zárubne ponúka modelová 
rada EMOTIVE, pri ktorej je obložka tvo-
rená len tenkým hliníkovým rámčekom 
s hrúbkou 16 mm, ktorá rámuje a chráni 
dverný prechod. Skryté zárubne sú vy-
rábane z ťahaného hliníku s eloxovanou 
(matne striebornou) povrchovou úpravou. 
Pokiaľ by ale zákazník vyžadoval iný fareb-
ný odtieň, stačí si vybrať zo vzorovníku 
farieb RAL.

DVERE jEDENkRát NAOBLO
Trendom vo svete dverí je aj oblá hrana, 
ktorá v kombinácii s oblou zárubňou vy-
tvára pôsobivý dizajnový prvok, ktorý je 
teraz možné mať tiež na dverách s laminá-
tovými povrchmi. Oblú hranu bolo pôvod-
ne možné vyrobiť len na lacnejších dverách 
s fóliovaným povrchom, ktorý sa ľahko 
poškodí. Nové technológie v súčasnosti 
ale hravo zvládnu ohnutie aj pri vysoko 
odolných a mechanicky pevných laminá-
tových povrchoch, takže o dvere s oblou 
hranou nemusíte mať strach. A strach 
nemusíte mať ani o seba, oblá hrana totiž 
výrazne znižuje riziko poranenia pri prí-
padnom páde na hranu dverí a aj možnosť 
zachytenia odevu pri prechádzaní okolo 
dverí. Nezanedbateľným bonusom je ich 
ľahká údržba a nezanášanie špiny do vnú-
torných špár, pretože tie proste nie sú.
 
Ako vidíte, dvere dnes neslúžia len na za-
tváranie a otváranie miestností, ale po-
núkajú neuveriteľnú škálu praktických aj 
dizajnových možností, vďaka ktorým do-
dávajú interiéru nezameniteľný originálny 
charakter.

Reko

Foto: J.A.P. Slovakia a SOLODOOR 

03 04

05

02

01 Dvere SONET s dekorom jelše na CPL la-

minátovom povrchu a presklením satináto, 

SOLODOOR.

02 Dvere SONET s povrchom SOLO 3D  

v dekore casino, SOLODOOR.

03 Dvere MASTER v prevedení exotická 

dyha v horizontálnej a vertikálnej polohe 

od J.A.P. Slovakia.

04 Skryté zárubne AKTIVE od J.A.P. 

Slovakia.

05 Detail oblej hrany na dverách, 

SOLODOOR.
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www.podlahypredaj.sk

Jaseň Elf, Galaktica, Príroda, 14,80 EUR/m2
rozmer 2200 x 207 mm, hrúbka 14mm,
povrchová úprava 7x UV lak, click, 1.trieda
jaseň select, extra silný lak, antimirkobialny povrch

Dub Prírodný, 19,90 EUR/m2
rozmer 2190 x182 mm, hrúbka 14mm,
povrchová úprava 7x UV lak, click, 1.trieda

Dub Dunajský 1 lamela, 26,40 EUR/m2
rozmer 1080 x148 mm, hrúbka 14mm,
povrchová úprava 7x UV lak, click, 1.trieda

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

šiRoký výbER – viac ako 500 DRUhov PoDláh



ZABEZPEČUJEME
dodávku tovaru 

v rámci Slovenska
DO 24 HODÍN

tovar uhrádzate až Po jeho Prevzatí



 pOčíTačOVá Myš, KLáVesNica a KaLKuLačKa V jedNOM

Väčší poriadok v taške a menšiu hmotnostnú záťaž pri prenášaní zabezpečí  
canon X MaRK i M-sLiM-White, ktorý je nezvyčajným počítačovým pomoc-
níkom. ľahko nahradí numerickú klávesnicu s myšou a dokonca i kalkulačku. 
K počítaču sa dá zapojiť pomocou Bluetooth, pri práci teda nebudú preká-
žať žiadne zbytočné káble.
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MAJú VAŠE DETI VŠETKO PRE POHODLNé ŠTúDIUM? NáVRAT DO 
ŠKOLSKÝCH LAVíC, PRíSNEHO REžIMU PíSOMIEK A DOMáCICH úLOH 
JE TU!  NIEKTORí ŠKOLáCI TO MôžU VNíMAť CITLIVEJŠIE AKO INí, NO 
ROZHODNE EXISTUJú SPôSOBy, AKO VAŠIM RATOLESTIAM UľAHČIť 
POByT V ŠKOLE ČI DOMA PRI PLNENí SI POVINNOSTí. STAČí VyTVORIť 
POHODLNé A ZDRAVé PRACOVNé PROSTREDIE, K ČOMU SLúžIA AJ 
TIETO MODERNé TECHNOLóGIE.

UľAHČITE DEťOM 
šTúdiuM

  EFEktíVNy AkO NOtEBOOk, MOBILNÝ AkO tABLEt

Zaobstarať deťom do školy notebook či tablet? hybridné zariadenie Acer 
aspire switch 10 ponúka praktické riešenie tejto dilemy. Kombinuje efektivitu 
a pohodlie práce na notebooku a kompaktné rozmery a mobilitu tabletu. Note-
book/tablet disponuje odnímateľným displejom, pričom vďaka využitiu magne-

tickej fixácie je jeho opätovné pripojenie hračkou. 
K praktickosti zariadenia prispieva nízka hmotnosť 
(1,17 kg) a hrúbka iba 8,9 mm. Vďaka krytu z brúsené-
ho hliníka na zadnej strane sa netreba obávať poškode-
nia ani pri menšej nepozornosti.

 beZ bOLesTí chRbTa a ZbyTOčNéhO hLuKu

Podstavec na notebook má v prvom rade ochrannú funkciu pre samotný počítač – 
prídavný ventilátor a perforovaná spodná časť zabezpečia dostatočné chlade-

nie napríklad v lete alebo pri položení notebooku na stehná. 
Predchádza sa tak prehrievaniu a následnému hluku 

z namáhajúceho sa zabudovaného ventilátora. 
Naklonenie roviny pri hliníkovom modeli s ven-
tilátorom caNyON umožňuje tiež pohodlnejšie 

ovládanie klávesnice a umiestnenie displeja v úrovni 
očí, vďaka čomu môžeme predchádzať hrbeniu sa.



53

Viac užitočných pomocníkov nájdete na www.okay.sk.

Reko z materiálov Okay Slovakia

Foto: Okay Slovakia

 CENOVá BOMBA

Smartfón Cube1 G44 - 4" je aktuálne najvyhľadávanejším telefó-
nom v predajniach OKAy Slovakia. Za dostupnú cenu ponúka tento šikovný 
pomocník 4-jadrový procesor, výbornú čitateľnosť displeja aj vďaka rozlí-
šeniu 800 x 480 px a OGS technológii moderný operačný systém Android 
4.4 KitKat a fotoaparát s rozlíšením 8 Mpix. Video nahráva v HD kvalite 
a predná kamera sa dá využiť na videohovory. Pre modernú mládež ide 
o vynikajúceho spoločníka na zdieľanie hudby, obrázkov aj potrebných 
školských dokumentov, pričom samozrejmosťou je Bluetooth funkcia 
a GPS s funkciou A-GPS.

 dOsTaTOčNé sVeTLO pRi učeNí

stolná lampa by mala byť samozrejmosťou na každom pracovnom stole, no ešte ideálnejšie je, keď jej jas viete 
prispôsobiť okolitému osvetleniu či vlastnému pocitu. Lampa Immax LED SVtIM5101 umožňuje nielen nasta-
venie na širokej škále, pozdĺžny LED panel tiež zabezpečí rovnomerné osvetlenie pracovného stola. Pri efektívnom 
učení si môže študent na dotykovom displeji v ramene lampy nastaviť časovač alebo sa jednoducho pozrieť, koľko 
je hodín.

 číTaNie už Nie je LeN O papieROch

Časy hrubých kníh so „somárskymi ušami“ v ťažkých 
školských taškách sa skončili a nastúpili elektronické 
čítačky a e-knihy. Dôvodov pre čítačku kníh je hneď 
niekoľko. Nielenže si študent odľahčí ruksak a šetrí 
chrbticu, navyše sa do malého ľahkého zariadenia 
Amazon Kindle Paperwhite 2 s hmotnosťou 206 g 
zmestí pokojne aj niekoľko tisíc kníh naraz. Kniž-
né tituly v elektronickej forme sú podstatne lac-
nejšie než ich papierové verzie a dá sa tak ušetriť 
až niekoľko desiatok eur z rodinného rozpočtu. 
Model amazon Kindle paperwhite 2 navyše 
podporuje aj najfrekventovanejšie formáty elek-
tronických dokumentov, takže si vaše ratolesti 
pokojne môžu čítať školské poznámky napríklad  
v autobuse. 
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väčšia úspora energie aj peňazí za elek-
trinu, a to bez zníženia svetelného výko-
nu. Vďaka ich mimoriadne dlhej životnosti 
15 až 20 rokov už nebudete musieť vymie-
ňať žiarovky. Na rozdiel od úsporných žia-
riviek je tento zdroj svetla bezpečný a bez 
obsahu ortuti. Veľkou výhodou je aj to, že 
väčšina zápustných svietidiel so zabudova-
nými LED diódami je kompatibilných s ná-
stennými stmievačmi.

ZapusTeNé bOdOVé sVieTidLá
Philips SmartSpot je rad jedinečných mini-
malistických zapustených bodových svetiel, 
ktoré splynú s  interiérovým vybavením a 
umožnia tak smelo využívať bodové osvet-
lenie v domácnosti. Tieto bodové svetlá sú 
výrazné, nie však prehnané, a skvele dopĺ-
ňajú svoje okolie. Môžete ich namontovať 
do stien, na stropy alebo do prvkov, ako 
sú poličky či skrinky, a zachovať tak želaný 
vzhľad. Najlepšie však je, že tento rad vý-
konných svietidiel využíva najmodernejšie 
energeticky úsporné halogénové svetelné 

ZáPUSTNé SVIETIDLá SA HODIA VŠADE TAM, KDE CHCETE 
NAVODIť PRíJEMNú ATMOSféRU. MAJú NESKUTOČNE VEľKú 
ŠKáLU VyUžITIA A NAJČASTEJŠIE SA VyUžíVAJú NA OSVETLE-
NIE TAM, KDE SAMOTNé SVIETIDLO NA SEBA NEPRIťAHUJE PO-
ZORNOSť, NERUŠí TVAROM, ALE ZáROVEŇ INTENZíVNE OSVETLí 
TO, ČO CHCETE. 

ZáPUSTNé SVIETIDLá 
pRi OsVeTLeNí iNTeRiéRu

dobre osvetlené a bezpečné a zároveň, aby 
ste vytvorili príjemnú atmosféru.  Dokonale 
splynie s interiérovým vybavením a osvetlí 
všetky obytné, skladové a iné priestory  
v domácnosti pomocou jasného hrejivého 
svetla. Zvýrazňujúce smerové osvetlenie je 
ideálne na zdôraznenie špeciálnych prvkov 
v miestnosti a môžete ním osvetliť sochy, 
obrazy, výklenky a mnoho iného.  

tEChNOLóGIA ZABuDOVANÝCh 
LED ZDROjOV 
Spoločnosť Philips nedávno prišla na trh 
s novými zabudovanými bodovými svie-
tidlami, kde je zdroj svetla už umiestnený 
vo svietidle. Jedinečným príznakom zabu-
dovaných LED diód je vysoká kvalita svetla 
s intenzívnym svetelným výstupom. Tieto 
zabudované svietidlá majú teplé biele svet-
lo (2 700 kelvinov). Nespornou výhodou 
LED zdrojov oproti úsporným žiarovkám 
je okamžité rozsvietenie s plným svetelným 
výkonom a v porovnaní s tradičnými halo-
génovými žiarovkami je u LED-iek omnoho 

Dnes môžete na trhu nájsť mnoho ty-
pov zápustného osvetlenia, či už do 
sadrokartónu, steny, exteriérových 

podhľadov, alebo ako klasické halogénové 
bodové svietidlá. Zaujímavým zápustným 
osvetlením sú série so zabudovanými LED 
zdrojmi, svietidlá downlight, kde zdroj je 
skrytý pod difúzorom, a samotné svietidlá, 
ktoré sú širšie ako klasické bodové, viac roz-
ptyľujú svetlo. Na podsvietenie vybraných 
častí interiéru sú zas vhodné zápustné hli-
níkové lišty, v ktorých je umiestnený LED 
pás a ktoré sa využívajú na olemovanie 
schodísk či podhľadov alebo ako doplnkové 
osvetlenie. Taktiež nesmieme zabudnúť ani 
na svietidlá do kazetových stropov, ktoré 
vhodným rozložením dokážu rovnomerne 
osvetliť akúkoľvek miestnosť. 

FuNKčNé bOdOVé OsVeTLeNie – 
NajLepšie ZVýRaZňujúce 
OSVEtLENIE
Funkčné bodové osvetlenie vám zabezpečí, 
aby boli všetky oblasti vašej domácnosti 

Philips LightStrip

Philips SmartSpot Syrma

Philips Sharatan

bývanie interiér
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zdroje. Vyžarované svetlo je teda nádher-
ne žiarivé, príjemne hrejivé a stále rovnako 
útulné ako svetlo z tradičných žiaroviek, ale 
navyše šetrí energiu.

VÝMENA ZA NOVú LED 
žiaROVKu? 
Vymeňte teda staré neúsporné a energe-
ticky náročné žiarovky za nové. Väčšina 
zabudovaných bodových svietidiel sa pre-
dáva s klasickými halogénovými žiarovka-
mi, ktoré majú neuveriteľne vysoký odber 

až 50 W a nie sú vôbec úsporné, veľmi sa 
prehrievajú a musíte ich každú chvíľu vy-
mieňať za nové, lebo ich životnosť je len 
dva roky. Máte aj vy doma také? Vymeňte 
ich za nové! Séria bodových LED žiaroviek 
Philips s päticou GU10, ktoré svojím výko-
nom dokonale nahrádzajú klasické halogé-
nové smerové žiarovky, majú minimálny 
odber len 3,5 W alebo 5 W, životnosť je až 
15 rokov, nevyžarujú takmer žiadne teplo 
a sú kompatibilné s väčšinou nástenných 
stmievačov. Tento rok Philips rozšíril ponu-
ku bodových žiaroviek o studené žiarovky, 
takže momentálne sú v ponuke žiarovky 
s týmito teplotami chromatickosti – teplé 
biele svetlo (2 700 kelvinov), biele svetlo  
(3 000K), studené svetlo (4 000K) alebo 
denné svetlo (6 500K).

Reko 

Foto: Philips

FEIM
Gen. M. R. Štefánika 59

901 01 Malacky
Mobil: 0917 570 370
Tel.: 034 / 774 3228

Pri objednávke 
nad 50 EUR
doprava zdarma

atraktívne ceny
široký výber
overená 
spoľahlivosť

www.feim.sk

FEIM
Gen. M. R. Štefánika 59

901 01 Malacky
Mobil: 0917 570 370
Tel.: 034 / 774 3228

Pri objednávke 
nad 50 EUR
doprava zdarma

atraktívne ceny
široký výber
overená 
spoľahlivosť

www.feim.sk

Stolová pracovná 
lampa Philips 

EyeCare 
Mallet LED

Philips SmartSpot 
Skyon

Philips Probos

Philips Ara

Zapustené bodové svietidlá môžete na-

inštalovať do výklenku na stene, kde ich silné 

reflexné lúče  osvetlia každú časť vystaveného 

objektu. Jediný široký rozptýlený lúč svetla tak 

dobre osvetlí každý povrch výklenku.



kINGSPAN kOOLthERM k3 – 
VýNiMOčNá iZOLácia pRe 
PODLAhy
 
Pri izolácii podláh sa veľmi často rieši problém 
s nedostatkom priestoru pre montáž izolač-
ného materiálu. Ak zvolíte podlahové dosky 
Kingspan Kooltherm K3, môžete i s malou 
hrúbkou materiálu získať mimoriadnu izolačnú 
hodnotu. Vďaka tomu jednoducho dosiahnete 
najlepší možný súčiniteľ tepelnej vodivosti  
(λ = 0,020 w/mK) zo všetkých tradičných 
izolačných materiálov, kde navyše vzhľadom na 
veľmi malú hrúbku dosiek nedochádza k zmen-
šeniu priestoru. Podlahová izolácia Kooltherm 
k3 nielenže chráni konštrukciu pred nežiadu-
cim ochladzovaním, ale zabraňuje prenikaniu 
vlhkosti a obmedzuje  výskyt zdraviu škodlivých 
plesní. Izolačná doska Kooltherm k3 pritom 
nebráni požadovanej cirkulácii vzduchu.
 
www.kingspaninsulation.sk

VychuTNajTe si gRiLOVačKu s FisKaRs! 

Či už sa rozhodnete pre prípravu chutných grilovaných pokrmov na vašej terase, 
v záhrade, alebo vo voľnej prírode, určite vám prídu vhod pomocníci od Fiskars. 
Príprava dreva na oheň sa stane hračkou s kempingovou sekerou Fiskars x7. 
Všetky sekery rady X boli v roku 2010 ocenené prestížnou cenou „2010 red dot 
design best of the best award“, ktorá potvrdzuje vyvážený dizajn sekier fiskars 
a vynikajúci výkon. Na krájanie mäsa a zeleniny vám ideálne poslúži univerzálny 
nôž Fiskars K40, ktorý si poradí s mnohými výzvami a ani vo vode ho neutopí-
te – ostane plávať na hladine. Ideálnym nástrojom do prírody i domácnosti sú 
multifunkčné pracovné nožnice cuts+More s titánovým povrchom čepelí, 
ktoré v sebe zahŕňajú aj strihač drôtov či otvárač na fľaše. Otáčanie mäsa 
a zeleniny na grile si zjednodušíte použitím vidlice a kliešťov s dizajnom 
od slávneho jakoba heiberga. Neváhajte, vyjdite si do prírody alebo si 
užite grilovačku doma na terase s nadčasovými a praktický-
mi výrobkami Fiskars!

www.fiskars.sk

INfOMIX
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sLNečNé KOLeKTORy Z TheRMO|sOLaRu 
pOMôžu K TepLej VOde ZadaRMO

THERMO|SOLAR nie je iba najväčším slovenským výrobcom slnečných 
kolektorov, ale poskytuje aj ďalšie služby a produkty súvisiace 
s obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE). Zákazníkom stačí obrátiť sa na 
firmu a dostanú v nej komplexné poradenstvo a služby, týkajúce sa 
využívania slnečných kolektorov, fotovoltických (fV) panelov na výrobu 
elektrickej energie, tepelných čerpadiel a kombinácie rôznych systémov.

Spoločnosť THERMO|SOLAR ako jediná  na 
svete vyrába vákuový plochý kolektor, 

ktorý je vhodný pre priemyselné 
aplikácie a tiež pre kombináciu  

s tepelnými čerpadlami. 
Medzi prednosti 

vákuových 
kolektorov zo žiaru patrí veľmi dobrý pomer medzi cenou a kvalitou. 

THERMO|SOLAR má takmer 40-ročné skúsenosti s výrobou solárnych 
kolektorov, unikátnu, patentovo chránenú konštrukciu absorbéra, poskytuje 
záruku na kolektory 12 rokov, pritom praxou potvrdená životnosť presahuje 

30 rokov. firma má krátke dodacie lehoty, flexibilnosť pri neštandardných 
požiadavkách, ľahkú dostupnosť výrobkov na celom území SR i ČR, široký 

sortiment výrobkov v skladoch najväčších zmluvných partnerov vo výhodných 
cenových reláciách. 

ďalšie informácie na tel.: +421-45-601 6080 alebo na web stránke.

www.thermosolar.sk
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VeľKé pLus pRe Kúpeľňu

kolekcia kludi Plus predstavuje koncept kúpeľňového nábytku s klasickým a moderným 
dizajnom a univerzálnym využitím. Zahŕňa keramické riešenia umývadiel, wC, bidetov, zrkadiel 
a šik kúpeľňového nábytku, vďaka ktorým optimálne využijete priestor, sprehľadníte miesto očisty 
a získate dostatok odkladacieho priestoru. Celá séria pozostáva z troch variantov zariadenia – 
hosťovskej kúpeľne, malej kúpeľne a rodinnej kúpeľne. 

Prvý variant zahŕňa umývadlo, dosku pod umývadlo a zrkadlo. Druhý je doplnený o vhodnú 
skrinku pod umývadlo. Tretí variant rieši odkladací priestor pre celú rodinu – obsahuje totiž dvo-
jitú skrinku pod umývadlo. Dvierka skrinky majú kvalitné kovania a neobsahujú žiadne zbytočné 
držiaky, stačí ich len jemne potlačiť. 

Všetky moduly série kludi Plus sa dajú navzájom kombinovať podľa možností pôdorysu a 
veľkosti priestoru. K modulu nábytku si môžete vybrať buď vhodné umývadlo na dosku, alebo 
závesné umývadlo z keramiky, kompaktné závesné wC a bidet z keramiky a zrkadlo so zabudova-
ným bočným osvetlením alebo krištáľové zrkadlo bez osvetlenia. Umývadlo, wC a bidet si môžete 
doladiť aj krycími prúžkami s chrómovým leskom. Biele keramické objekty tak získajú na šarme a 
budú pôsobiť ľahko a vzdušne. 

www.kludi.sk

NečaKajTe Na ďaLšiu VLNu hORúčaV, dajTe si dOMa chLadeNie 

Nečakajte, kým udrú ďalšie horúčavy, ale dajte si doma nainštalovať chladenie už v predstihu. 
Inak budete čakať v lete aj niekoľko mesiacov. Na výber máte buď plošné chladenie, alebo klima-
tizáciu. Najúčinnejšie je stropné chladenie, ale využíva sa aj stenové a podlahové chladenie. Ten 
istý systém slúži zároveň aj na vykurovanie.
Ing. Peter Lehocký, konateľ INSTA-PL, s. r. o., Prievidza, ktorá sa zaoberá chladením, vykurovaním, 
zdravotechnickými inštaláciami a rozvodmi plynu, radí: ,,Plošné chladenie vytvára tepelnú po-
hodu bez prievanu a má nízke ročné prevádzkové náklady. Výhodou stropného, resp. plošného 
chladenia je, že je vhodné aj pre alergikov, pretože nevíri prach v miestnosti, nespôsobuje prievan 
ani podchladenie a je nehlučné. Stropné chladenie nevyfukuje chladný vzduch, ale pracuje na sá-
lavom princípe. Najčastejšie sa používa v kombinácii s tepelnými čerpadlami práve pre synergický 
efekt s plošným vykurovaním a nízkymi prevádzkovými nákladmi.“

Využitie tepelných čerpadiel je najmodernejším a jedným z najefektívnejších spôsobov vy-
kurovania a chladenia. Samotné využitie tepelného čerpadla dokáže znížiť 

náklady na vykurovanie pri porovnaní s tradič-
ným systémom vykurovania až o polovicu. 
Pokiaľ sa rozhodnete pre klasickú násten-
nú klimatizáciu, INSTA-PL vám namontuje aj takú, ktorá je od poprednej nemeckej značky 
VIESSMANN. Viac informácií na infolinke +421 46 54 22 649 alebo na web stránke.

www.insta-pl.sk

scONTO pRichádZa dO bRaTisLaVy sO sVOjOu NajVäčšOu 
pRedajňOu

Na jeseň otvorí nemecký predajca Sconto v Bratislave svoj doteraz najväčší obchodný dom na 
Slovensku aj Česku. Obchodný dom až s dvomi podlažiami by mal svojou komplexnou ponu-
kou nábytku a bytových doplnkov uspokojiť potreby všetkých zákazníkov.  
Spoločnosť sconto Nábytok, ktorá je súčasťou nemeckého koncernu Höffner, sa rozhodla 
rozšíriť sieť svojich pobočiek na Slovensku. Ako miesto pre svoju expanziu si vybrala tentokrát 
naše hlavné mesto. V novovybudovanom nákupnom parku Pharos tak vyrastie priama konku-
rencia nábytkárskym gigantom ako Ikea či Kika. Verejnosť bude rovnako zaujímať informácia 
o tom, že v Bratislave vzniknú nové pracovné miesta. „Tretia predajňa na Slovensku poskytne 

okolo 100 nových pracovných miest, ktorých obsadzovanie práve prebieha,“ uviedol konateľ spoločnosti Sconto na Slovensku aj v Čechách  
Ing. Púry. 
V súčasnej dobe spoločnosť sconto Nábytek Česká republika a sconto Nábytok Slovenská republika prevádzkuje spolu 10 obchodných 
domov s nábytkom a bytovými doplnkami. ďalšia slovenská predajňa, ktorá k nim o pár mesiacov pribudne, bude najväčšou predajňou v Českej aj 
Slovenskej republike. Do tohto projektu spoločnosť investovala celkom 15,5 miliónov eur. 
filozofiou spoločnosti je poskytnúť zákazníkovi služby, ktoré povedú k jeho spokojnosti. Aj z tohto dôvodu bol vybudovaný vysokoregálový sklad 
s plochou takmer 6 300 m2, kde bude uskladnená väčšia časť sortimentu. K obchodnému domu patrí aj rozľahlé parkovisko s kapacitou viac než 
450 parkovacích miest.
Na Slovenskom trhu pôsobí spoločnosť od roku 2010. sconto Nábytek (CZ) a sconto Nábytok (SK) sa s obratom takmer 73 miliónov eur radí 
medzi popredných tuzemských maloobchodných predajcov nábytku. Za svoju dobu existencie spoločnosť obslúžila viac než 2 milióny zákazníkov.

www.sconto.sk
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INTERIéR JE MIESTO, KDE  
TRáVIME Až 85 % ČASU, ČI 
Už DOMA, V KANCELáRII, 
OBCHODNÝCH CENTRáCH, 
ŠPORTOVÝCH ZARIADENIACH, 
ŠKOLáCH, ALEBO ŠKôLKACH. 
A PRáVE PRETO By SME 
MALI MySLIEť NA KVALITU 
VNúTORNéHO OVZDUŠIA.

TRVALé RIEŠENIE NA 
sKVaLiTNeNie OVZdušia 
V iNTeRiéRi

Počas pobytu v interiéri vdychujeme 
veľké množstvo škodlivých látok. 
Tieto látky sú síce neviditeľné, ale sú 

zdravotne nevyhovujúce. Nazývajú sa voľ-
né prchavé látky.

Nová  sadrokartónová doska od spoloč-
nosti Rigips prispieva k čistote vnútorné-
ho ovzdušia tak, že eliminuje koncentrácie 
formaldehydu až o 70 %. Jej unikátnosť 
a účinnosť spočíva v revolučnej technoló-
gii Activ’Air®, ktorá dokáže túto látku zo 
vzduchu nielen zachytiť, ale aj rozložiť na 
neškodné látky, pričom nedochádza k ich 
spätnému vylučovaniu. 
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„ACTIV'AIR® JE INOVATÍVNE A TRVALé 
RIEšENIE PRE SKVALITNENIE OVZDU-
šIA U VÁS DOMA ALEBO V KANCELÁRII. 
TÁTO TECHNOLógIA NEUTRALIZUJE 
fORMALDEHYD. VýSLEDKOM JE ČISTý 
VZDUCH V INTERIéRI.“

Activ´Air® predstavuje moderné, ekologic-
ké, ekonomické a v neposlednom rade dl-
hodobé riešenie, ako bývať zdravšie.  „Mo-
lekuly formaldehydu sú oveľa menšie, ako sú 
póry na tomto materiáli. Aj keď sa nám zdá, 
že je hladký a nepriepustný, je ľahko prieduš-
ný. Pri tom, ako vzduch prúdi okolo dosky, 
dostáva sa zároveň aj do nej. Máme odskúša-
né, že sa dosiahne až 70-percentné zníženie 
koncentrácie  formaldehydu v miestnosti, ak 
je použitý na meter kubický priestoru meter 
štvorcový tejto dosky,“  hovorí  Ing. Juraj 
Mlynarčík, manažér  Technickej akadémie 
Rigips.

Znečisťujúce látky môžu u ľudí 
vyvolať množstvo zdravotných 
problémov:

 bolesti hlavy,
  podráždenosť očí a oslabenie imunity,
  v niektorých prípadoch alergie 
aj astmu.

Dosku RB Activ´Air® je možné použiť na 
všetky typy konštrukcií, kde sa pracuje  
s bežnými sadrokartónovými doskami (na 
podhľadoch, priečkach či predsadených 
stenách) a jej montáž nevyžaduje žiadne 
zvláštne technologické postupy. 

„Sadrokartónové dosky  Activ’Air® odporú-
čame do detských izieb, spální, kancelárií, 
zdravotníckych zariadení a škôlok, jednodu-
cho všade tam, kde sa kladú vyššie nároky na 
kvalitu ovzdušia,“  vysvetľuje odborník na 

ISO 16000-23: Test zníženia koncentrácie 
formaldehydu použitím sorpčných stavebných materiálov 

Účinnosť technológie Activ'Air® bola overená akreditovanými laboratóriami EUROFINS 
a Vito podľa ISO 16000-23 a aj meraním Štátnym zdravotným ústavom v Prahe.
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Žiadna koncentrácia formaldehyduPokles koncentrácie 
formaldehydu o 70 %

s použitím 
Activ Áir®

bez použitia Activ Áir®

sadrokartón Ing. Róbert Vinca zo spoloč-
nosti Rigips.

Výhodou je tiež cenová dostupnosť, nená-
ročná montáž, široká využiteľnosť a extra 
dlhá funkčnosť. Táto špecializovaná doska 
vydrží chrániť váš domov neuveriteľných 
50 rokov! 

účinnosť technológie Activ'Air® bola ove-
rená akreditovanými laboratóriami EU-
ROFINS a Vito podľa ISO 16000-23 a aj 
meraním Štátnym zdravotným ústavom  
v Prahe.

Rigips, ako významný výrobca a dodávateľ 
sadrokartónových systémov, priniesol na 
trh túto sadrokartónovú dosku s techno-
lógiou Activ’Air®  ako trvalé riešenie na 
skvalitnenie ovzdušia v interiéri. Viac in-
formácií nájdete na www.activ-air.sk.

Reko z materiálov Rigips

Foto: Rigips

3. Neškodné látky 
    zostávajú v sadrokartóne

Formaldehyd sa dostane 
do kontaktu s doskou 
prúdením vzduchu

1. Zachytenie formaldehydu

2. Premena formaldehydu 
    na neškodné látky



RADy PRE 
dOKONaLé 
šKáRy
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stavba materiály

Kvalitné vyplnenie škár medzi na-
lepenými obkladovými prvkami je 
nevyhnutné nielen z dekoračného, 

ale najmä z funkčného hľadiska. O voľbe 
vhodnej škárovacej malty by preto nemal 
rozhodovať len farebný odtieň. Dôraz 
treba klásť najmä na vlastnosti, akými sú 
napríklad zvýšená vodeodolnosť, znížená 
nasiakavosť, odolnosť proti zachytávaniu 
nečistôt a stálofarebnosť. Určite ich oce-
níte.

Spoločnosť Mapei odporúča na výplň pev-
ných škár v priestoroch s vlhkou prevádz-
kou používať malty na báze reaktívnych 
živíc (epoxidové) alebo malty s obsahom 
špeciálnych hydraulických spojív. Oba 
druhy spĺňajú spomínané vlastnosti. Kaž-
dá z nich má svoje prednosti. 

epOXidOVé šKáROVacie MaLTy
TOP výrobkom na trhu pre výplň škár je 
epoxidová škárovacia malta Kerapoxy. Po 
vytvrdnutí je jej povrch hladký a nenasia-
kavý, vďaka čomu spĺňa prísne požiadavky 
na vodeodolnosť, hygienu a stálofareb-
nosť. Škáry nikdy nepopraskajú, trvalo si 
zachovávajú svoju farbu a aj po rokoch pô-
sobenia nečistôt budú po ich očistení ako 
nové.

kERAPOxy DESIGN
Priaznivcov originálneho dizajnu s me-
talickým nádychom zaujme Kerapoxy 
Design (15 farieb a polotransparentná)  
s prímesou farebných trblietok MapeGlit-
ter® (zlatá, strieborná a na objednávku 
ďalších 22 farieb). Ideálne doplní sklene-
nú mozaiku či obklad a dlažbu s kovovým 
vzhľadom.

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. Prácu s touto epoxido-
vou škárovacou maltou zvládne aj zručný 
domáci majster. Podmienkou však je dodr-
žiavanie technologického postupu predpí-
saného výrobcom.  Dodáva sa v 21 fareb-
ných odtieňoch.

ceMeNTOVé šKáROVacie MaLTy
Hlavnou výhodou cementových škáro-
vacích mált je jednoduchšie spracovanie, 
ktoré isto zvládne každý obkladač. Osved-
čená Ultracolor Plus je škárovacia malta 
s najnižšou nasiakavosťou na trhu vďaka 
technológii DropEffect®. Tá výrazne zni-
žuje pohlcovanie povrchovej vody a za-
ručuje tak najlepšiu odolnosť výslednej 
škáry proti tvorbe plesní a znečisteniu. 
Ako jediná na trhu obsahuje technológiu 
BioBlock®, ktorá zabraňuje tvorbe a bujne-
niu rôznych druhov plesní vo vlhkom pro-
stredí. Viac informácií na www.mapei.sk.

Reko z materiálov Mapei

Foto: Mapei

KUCHyŇA, KúPEľŇA, TERASA ALEBO BAZéN? NEZáLEží NA 
TOM, AKÝ DRUH, fAREBNOSť, fORMáT DLAžBy ČI OBKLADOV 
PREfERUJETE. NIKDy NEBUDETE SPOKOJNí S fINáLNyM VZHľA-
DOM, AK NEBUDú ŠKáRy MEDZI OBKLADOVÝMI PRVKAMI 
VyPLNENé KVALITNOU ŠKáROVACOU MALTOU.

Mapei prichádza na trh s novou vzorkovnicou 

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



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

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

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

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

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

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

DOMEN
Nitrianska 76, 940 01 Nové Zámky
Tel.: +421 35 642 10 55
www.domen.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
Mobil: + 421 915 517 717 
Fax: +421 35 77 40 513
www.tectumkomarno.sk

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

Elektrické podlahové káblové vyku-
rovanie šíri teplo od podlahy, preto 
môžeme mať v miestnost o cca 2 až 

3 °C nižšiu teplotu pri zachovaní príjem-
ného komfortu. Táto nižšia teplota nám 
prinesie o cca 15 % nižšie prevádzkové 
náklady v porovnaní s inými vykurovacími 
systémami.

Systém je regulovaný inteligentnými ter-
mostatmi, ktoré zabezpečujú teplo pres-
ne vtedy, keď ho potrebujete. Nastavenú 
komfortnú a úspornú teplotu podľa vášho 
priania zabezpečuje týždenný program. 
úsporné kúrenie je riadené presnou re-
guláciou a teplota v jednotlivých miest-
nostiach sa nastavuje podľa priania. Sys-
tém zabezpečuje príjemný pocit tepla pre 
komfortné a útulné bývanie a je vhodný 
pre každý dizajn, pretože je neviditeľný. 
Vykurovanie je vhodné pre všetky druhy 
podláh – drevené, laminátové, keramické, 
s kobercom atď.

MINIMáLNA SPOtREBA ENERGIE
Minimálnu spotrebu energie zabezpeču-
jú najnovšie dotykové termostaty alebo 

centrálne riadenie z vášho mobilu alebo 
tabletu. Elektronické termostaty obsahujú 
priestorový snímač, ktorý udržuje požado-
vanú teplotu, a podlahový snímač, ktorý 
stráži maximálnu teplotu podlahy podľa 
zdravotnej normy. Sú to precízni strážco-
via peňaženky majiteľa.

VÝhODy: 
  10-ročná predĺžená záruka na tenké 

  samolepiace teflonové vykurovacie  
 rohože Net™T160.  

  Nízka spotreba je porovnateľná  
 s lustrom v obývačke.  

  Hrejivé prebudenie, pretože kráčate po  
 teplej dlažbe.  

  Neviditeľný komfort. Systém je skrytý  
 pod podlahou.  

  Bezpečná. Netreba utierať dlažbu, po  
 kúpaní vyschne sama.  

  Bezúdržbový systém v priebehu celej  
 životnosti novej podlahy.  

  Zvýšite si životnú úroveň za   
 minimálnu investíciu, cca 5 – 7 %  
 z nákladov na renováciu kúpeľne.  

  Šetríte priestor. Nepotrebujete radiátor  
 alebo iné teleso v priestore.  

  Minimálna konštrukčná výška, a to len  
 1,5 cm vrátane novej dlažby.

NajVyššia SVEtOVá kVALItA 
Tento podlahový vykurovací systém tvoria 
extra tenké teflonové samolepiace vykuro-
vacie rohože s výkonom 160 W/m². Inšta-
lácia systému je jednoduchá asi ako skla-
dačka Lego v závislosti od miestnosti. Pod 
vykurovaciu rohož sa odporúča inštalovať 
špeciálnu, len 10 mm vysokú izolačnú  
dosku IzolaNet™, ktorá zvýši rýchlosť ná-
behu teploty o 100 % a prevádzkové nákla-
dy zníži o 50 %. 

Sme odborníci na zdravý životný štýl, pre-
to kvôli aktuálnemu návrhu podlahového 
vykurovania a výberu vhodného termosta-
tu kontaktujte nášho špecialistu. Vo vašej 
oblasti hľadáme regionálne zastúpenie 
(tel.: 0948 521 395). 

Viac na www.TeplaPodlaha.com.

Reko z materiálov konzorcia tepla podlaha

Foto: Tepla podlaha

 

INTELIGENTNé PODLAHOVé 
VyKUROVANIE JE KOMPLEXNÝ 
SySTéM S NADŠTANDARDNOU 
ZáRUKOU OD JEDNEJ SPOLOČ-
NOSTI. TOTO úSPORNé PODLA-
HOVé VyKUROVANIE JE VHOD-
Né AJ AKO JEDINÝ A HLAVNÝ 
ZDROJ TEPLA ALEBO AKO DO-
PLNKOVé VyKUROVANIE PRE 
VyTVORENIE TEPLEJ DLAžBy  
V RENOVOVANÝCH ALEBO NO-
VÝCH KúPEľNIACH A KUCHy-
NIACH – JEDNODUCHO VŠADE 
TAM, KDE JE PRIANIE MAť PRí-
JEMNé TEPLO OD PODLAHy.

ABy BOLO tEPLO
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LÍDER NA SLOVENSKOM TRHU 
V PREDAJI OBKLADOV A DLAŽIEB

WWW.INGEMA.SK

Močarianska 1
071 01

Prevádzka Michalovce
Južná trieda 117
040 01

Prevádzka Košice
NAVŠTÍVTE NÁŠ
NOVÝ ESHOP

WWW.ESHOP.INGEMA.SK
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stavba vykurovanie

Aj v dobre utesnených domoch  
s nadštandardnou tepelnou izo-
láciou môže horieť živý oheň bez 

zbytočného prekurovania či straty čerstvé-
ho vzduchu.

Pokiaľ snívate o atmosfére večerného po-
sedenia s pohľadom na plápolajúce plame-
ne, rezignujte na plány o pasívnom dome 
a postavte si dom nízkoenergetický. Do 
kategórie nízkoenergetických domov zara-
ďujeme stavby, ktoré na poskytnutie kom-

fortných tepelných podmienok nespotre-
bujú na vykurovanie viac ako 50 kWh/m2 

energie za rok. Aké krby a kachľové pece 
sú teda vhodné na použitie v domoch  
s nízkou energetickou náročnosťou?

ZDROj tEPLA S MALÝM 
VÝkONOM

Výkon krbu, pece alebo krbových kachlí 
by sa mal vždy orientovať na skutočnú 
tepelnú potrebu vykurovaného priestoru, 

NOVé TRENDy VO VÝSTAVBE RODINNÝCH DOMOV VEDú K POSTUPNéMU ZNIžOVANIU ENER-
GETICKEJ NáROČNOSTI BUDOV. ICH BUDúCI MAJITELIA SI VŠAK NECHCú ODOPRIEť POTEŠENIE I 
PRAKTICKé VÝHODy, KTORé PONúKAJú KRBy, PECE A KRBOVé KACHLE. DOBRá SPRáVA JE, žE PRI 
SPLNENí URČITÝCH PODMIENOK NIE JE NUTNé SA ICH VZDAť.

žIVÝ OHEŇ 
V NíZKOENERGETICKÝCH STAVBáCH

01



03
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v opačnom prípade pracuje neefektívne 
a zbytočne draho. Záleží na konkrétnych 
parametroch, ale v domoch s nízkou ener-
getickou náročnosťou je obvykle dostaču-
júcí hodinový výkon len 2 – 4 kW. „Predi-
menzovaný krb alebo pec sú vo vykurovanom 
priestore prevádzkované so zníženým prívo-
dom spaľovacieho vzduchu, aby nedochádzalo 
k prehrievaniu miestnosti. V skutočnosti ale 
dochádza v dôsledku príliš veľkej spaľovacej 
komory a nedostatočného prívodu vzduchu 
k nedokonalému spaľovaniu a silnému zne-
čisteniu skla a spalinových ciest, čiže aj ťahov 
a komína,“ upozorňuje Daniel Mičic zo spo-
ločnosti dm studio.

Na trhu sú výrobky, u ktorých je vďa-
ka špeciálnej konštrukcii spaľovacieho 
priestoru a externému prívodu spaľovacie-
ho vzduchu znížená hranica výkonu opro-
ti bežným vykurovacím telesám. Správne 
nadimenzovanou obostavbou sa zvyšuje 
doba akumulácie a teplo sa do priestoru 
dostáva v menších dávkach (podľa potreby 
objektu) prostredníctvom infračerveného 
žiarenia, čiže sálania. 

ZABuDNItE NA OtVORENÝ kRB

Aktuálnou témou, ktorá sa rieši popri op-
timálnom odovzdávaní tepla vo vysokoi-
zolovaných a tesných oplášteniach budov, 
je správne vyhotovenie vedenia prívodu 
vzduchu na horenie, tzv. externý prívod 
vzduchu a vzduchotesnosť. Tým je zaru-
čená kvalita vnútorného prostredia, pre-

tože horením sa nespotrebováva kyslík 
v miestnosti. „Pokiaľ by boli krbové kachle 
alebo vložka bez externého prívodu vzduchu 
napríklad v tej istej miestnosti (tým sa myslí 
aj voľne prepojenej), kde je umiestnený ku-
chynský digestor so silným motorom, mohlo 
by odsávanie vzduchu digestorom spôsobiť 
obrátenie ťahu v komíne a vracanie sa spa-
lín do miestnosti,“ vysvetľuje Daniel Mičic.  
Z tohto dôvodu nepripadajú u týchto ty-
pov domov do úvahy otvorené krby – ich 
výkon se nedá regulovať a nie je možné ich 
utesniť. Dosahujú obrovské straty a sú ab-
solútne neefektívne.

02

04

01 Moderná systémová pec do nízkoenerge-

tického domu rozloží tepelnú potrebu na dlhší 

časový interval.

02 Kachľová pec do nízkoenergetického domu 

vo vidieckom štýle.

03 Nové technológie a kachliarske materiály 

umožňujú nájsť riešenie pre akýkoľvek štýl 

interiéru.

04 K najvhodnejším riešeniam vykurovania 

v NED patria krby alebo pece s teplovodným 

výmenníkom, napojeným na centrálne vykuro-

vanie domu a prípadne aj ohrev TúV.
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KachľOVá pec je dO 
NíZkOENERGEtICkÝCh DOMOV 
IDEáLNA

Trendy v oblasti alternatívnych zdrojov pre 
nízkoenergetické domy jednoznačne sme-
rujú k použitiu sálavých akumulačných 
diel. Ide o akumulačné kachľové a omie-
tané pece, ktoré sú riešené formou hy-
pokaustov (hypokaust znamená so vzdu- 
chovou medzerou alebo dutinou medzi 
spotrebičom, resp. ohniskom a plášťom 
pece, v ktorej cirkuluje nahriaty vzduch) 

alebo hybridné kombinované varianty diel, 
kde je použitá špeciálna liatinová vložka 
do kachľovej pece a prevedenie akumulač-
nej časti môže byť tiež formou hypokaus-
tu. Prečo by práve tieto druhy diel mali byť 
tými najvhodnejšími? Takéto diela majú 
schopnosť absorbovať teplo a postupne ho 
uvoľňovať do priestoru ako príjemné sála-
vé teplo. Akumulačné krby alebo pece nám 
poskytujú vyšší komfort obsluhy, keďže 
prikladáme dávku dreva len raz za 4 až 12 
hodín (v závislosti od typu a dimenzie die-
la). Zároveň veľmi blahodárne vplývajú na 
zdravie človeka, produkujú záporné ióny a 
v podstate „masírujú“ naše nervy. Sálanie 
pece je vlastne infračervené žiarenie, po-
dobné žiareniu slnka, preto sa neraz ho-
vorí, že mať kachľovú pec je ako mať malé 
slnko vo vlastnom dome.

Obľúbené sú tiež teplovodné krby. Doká-
žu ohriať vodu v teplovodnom výmenníku 
a tú následne uskladniť do akumulačnej 
nádrže. Teplo z ohriatej vody je potom dis-
tribuované do celého domu prostredníc-
tvom radiátorov alebo podlahového vyku-
rovania, prípadne aj s možnosťou ohrevu 
TúV (teplej úžitkovej vody). 

Reko v spolupráci s dm studiom

Foto: dm studio, archív firiem

05 Sálavé teplo sa šíri rovnomerne, všetkými 

smermi od zdroja, vzduch pritom nevysušuje a 

neprehrieva.

06 Jednoduchý moderný dizajn stavby je návr-

hom i realizáciou dm studia.

07 Do nízkoenergetických domov sa odporú- 

čajú kozuby s menším presklením dvierok.

 

05

06 07

stavba vykurovanie



INOVATIVNÍ KAMNA A SPORÁKY JIŽ OD ROKU 1854

Krbová pec Visby 

s výmennikom

Kachlová pec Skive-C 
(medovnik)

www.haassohn-rukov.cz/skSme S vami už 20 rokov! 

Inovatívne pece a sporáky už od roku 1854
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stavba vykurovanie

Vybrať si ten najlepší spôsob a sys-
tém vykurovania na základe do-
stupných informácií nie je jed-

noduché. Mnohokrát ste nielen vy, ale aj 
projektanti ovplyvňovaní výrobcami a ob-
chodníkmi, ktorí sa snažia na trhu pre-
sadiť so svojím produktom. Slovensko je 
jedna z krajín, kde vykurovanie pomocou 
tradičných akumulačných pecí nahradilo 
teplovzdušné vykurovanie krbmi a kovo-
vými pecami. 

V tomto období rastie u nás záujem  
o vykurovanie drevom. Drevo je ľahko do-
stupný, relatívne lacný a obnoviteľný zdroj 
tepla. V našich podmienkach bol zaužíva-
ný systém vykurovania pomocou tradič-

ných akumulačných pecí. Na tomto rokmi 
overenom princípe stavajú aj akumulačné 
mastencové pece TULIKIVI.

čO je MasTeNec?
Mastenec je prírodný minerál. Každý ka-
meň má jedinečnú štruktúru a vzhľad. Je 
ľahko opracovateľný do rôznych tvarov a 
vysoko tepelne vodivý. Jeho tepelná vo-
divosť je 4,6 W/mK, čo v praxi znamená, 
že sa ohreje 6-krát rýchlejšie ako šamot. 
Pritom má 3,5-násobne vyššiu schopnosť 
akumulovať teplo ako šamot. Pec postave-
ná z mastenca má vynikajúce akumulačné 
vlastnosti a po rýchlom vyhriatí vyžaruje 
zdravé sálavé teplo až 24 hodín. Navyše 
je teplotne stály do 1 530 °C, takže pec 

ROZHODLI STE SA PRE KúRE-
NIE DREVOM, ALE NEVIETE SI 
VyBRAť Z MNOžSTVA NAJ-
RôZNEJŠíCH PONúKANÝCH 
VyKUROVACíCH TELIES, SyS-
TéMOV A TECHNOLóGIí? AK 
SI VyBERIETE AKUMULAČNú 
PEC, MôžETE TÝM VÝRAZNE 
OVPLyVNIť TEPELNú POHO-
DU A VAŠE ZDRAVIE, AKO AJ 
SPOTREBU PALIVA A S TÝM 
SPOJENú úSPORU fINANCIí.

HľADáTE ZDRAVÝ 
ZdROj TepLa?
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postavená z mastenca sa nikdy vplyvom 
tepla nerozpadne a nepopraská a vy ne-
musíte po niekoľkých rokoch obnovovať 
výmurovku ohniska, prípadne prerábať 
celé dielo. Akumulačné mastencové pece 
TULIKIVI sú trvácne, generačné pece.

tEPELNá POhODA 
24 hODíN DENNE
Mastencové pece fungujú na princípe sá-
lavého tepla. Pri sálavom teple dochádza  
k rovnomernému ohrevu predmetov, po-
vrchov a osôb v miestnosti, pričom prú-
denie vzduchu je minimálne. Vzduch je 
ohrievaný len sekundárne od týchto pred-
metov. Teplo sa šíri rovnomerne všetkými 
smermi od zdroja, preto je rozložené po ce-
lej miestnosti. Sálavé teplo má taktiež zá-
sadný vplyv na tepelnú pohodu, aj pri niž-
šej teplote vzduchu sa cítime príjemnejšie. 
Sálavým kúrením sa znižujú tepelné straty 
budovy, ktoré sú dané rozdielom medzi 
vnútornou a vonkajšou teplotou.

VysOKá účiNNOsť pRi NíZKej 
SPOtREBE DREVA
Vďaka mastencu a unikátnej konštruk-
cii dosahujú mastencové pece TULIKIVI 
účinnosť na úrovni 80 – 87 %. Počas in-
tenzívneho trojhodinového kúrenia sa 
mastencová pec vážiaca 1 500 kg dokáže 
ohriať na maximálnu teplotu a následne 
vyžarovať akumulované teplo viac ako 24 
hodín.

Vďaka dokonalému spaľovaniu je spotreba 
dreva v mastencových peciach minimálna. 

Na nahriatie 100 kg mastenca je potrebný 
1kg dreva, čiže mastencovú pec vážiacu 
1 500 kg vykúrite s 15 kg dreva, čo je za 
100 vykurovacích dní spotreba cca 2,5 m3 
dreva.

INOVáCIE
Spoločnosť TULIKIVI prináša na trh ino-
vácie pod označením GREEN, ktoré robia 
mastencové pece ešte všestrannejšími a 
užitočnejšími. Peletový systém je určený 
pre zákazníkov, ktorí majú problém so 
zháňaním alebo uskladňovaním dreva, 
alebo pre tých, ktorí chcú uľahčiť obsluhu 
pece svojim blízkym. Pridaním špeciálne-
ho roštu do ohniska je možné na vykuro-
vanie používať pelety.

Pre pece s dvojitou stenou vyvinula spo-
ločnosť TULIKIVI systém so zabudova-
ným teplovodným výmenníkom, ktorý 
sa dá pripojiť na ústredný systém kúrenia  
v dome. Časti teplovodného výmenníka 
sú zabudované vo vnútri pece, ktorá odo-
vzdáva akumulované teplo ďalej do vody. 
Až polovica pecou akumulovanej energie 
môže byť ďalej odovzdaná do teplovod-
ného systému. Výhodou zabudovania 
teplovodného výmenníka v mastencových 

peciach je, že voda sa ohrieva vo výmen-
níku ešte celých 12 hodín po dohorení  
v peci, keďže výmenník odoberá teplo  
z nahriateho mastenca a nie zo spalín. Tým 
sa zabezpečila aj vysoká životnosť celého 
systému a jeho bezpečnosť. Systém môže 
rozdeľovať  zohriatu vodu do podlahového 
kúrenia alebo do zásobníka teplej vody, 
odkiaľ sa môže neskôr použiť na kúrenie 
alebo ohrev teplej vody. Celý systém kú-
renia môže byť dokonca kombinovaný so 
solárnymi kolektormi.

SkVELÝ DIZAjN A tRADíCIA
Mastencové pece TULIKIVI sú na trhu už 
vyše 80 rokov. Na celom svete je postave-
ných viac ako 300-tisíc týchto pecí. Dizajn 
a konštrukcia pecí sa opiera o dlhodobú 
tradíciu a skúsenosti, pričom sú neustále 
sledované nové trendy a tomu je prispô-
sobený aj vývoj pecí. Absolútnou novin-
kou v ponuke  sú keramické akumulačné 
pece. Tieto pece rovnako ako mastencové 
fungujú výlučne na princípe sálavého vy-
kurovania, pričom v sebe nemajú zabudo-
vanú krbovú vložku. Táto rada pecí je po-
stavená z materiálu Celsius, ktorý rovnako 
ako mastenec odoláva vysokým teplotám 
a vyznačuje sa výbornými akumulačnými 
vlastnosťami. Viac informácií nájdete na 
stránke www.talc.sk.

Reko z materiálov Talc

Foto: Talc
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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

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

PREČO
sa rozhodnúťpre nórske elektrické konvektory ADAX NEO?

LEBO Všade tam, kde je k dispozícii elektrické napätie, je moŽné jednoducho VybudoVať kúrenie
LEBO sa nemusíte obáVať stúpajúcich nákladoV za plyn
LEBO kúrenie pomocou paneloV je čisté, bezpečné,
LEBO spoľahliVé a jednoducho sa obsluhuje
LEBO Vaše staré kúrenie si môŽete sami jednoducho s minimálnymi nákladmi Vymeniť
LEBO nepotrebujú praVidelný serVis a zVláštnu údrŽbu
LEBO si dokáŽete VybudoVať VykuroVanie nielen Vo Vašom byte, ale aj V špecifických podmienkach na chalupe či chate
LEBO nepotrebujete toľko finančných prostriedkoV, 
LEBO oproti cene za ústredné kúrenie získate Výborné riešenie za tretinu nákladoV
LEBO pri kúpe získaVate aŽ 5-roènú záruku na kaŽdý VykuroVací panel adax neo

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

 N Ó R S K E

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

ČARO 
sKROTeNéhO Ohňa

kými smermi. Pokiaľ je kozubové teleso 
uprostred veľkej haly alebo na rozhraní 
dvoch miestností, vtedy je možné vizuálny 
efekt ešte znásobiť zväčšením presklených 
plôch kozubovej vložky, či už na priľahlých, 
alebo protiľahlých stranách. Vznikajú tak 
rôzne varianty rohových alebo obojstran-
ných kozubov a plápolajúci oheň je viditeľ-
ný z omnoho väčšieho zorného poľa.

KOZUB V RODINNOM DOME 
JE TRADIČNE VNíMANÝ AKO 
IMIDžOVá ZáLEžITOSť. PRI 
DNEŠNÝCH TECHNICKÝCH 
MOžNOSTIACH By VŠAK 
BOLA ŠKODA NEVyUžíVAť 
HO AJ NA PRIKUROVANIE. 

02

01

Kedysi bežné otvorené ohniská dnes 
nahradili liatinové alebo oceľové 
kozubové vložky, ktoré je možné in-

štalovať do exitujúceho kozubu aj dodatoč-
ne. Uzavretie ohniska prinieslo okrem vyš-
šej bezpečnosti a menšej spotreby dreva aj 
niekoľkonásobne vyššiu účinnosť – z pô-
vodných maximálne 30 % narastá na cca 
60 až 65 %. Dodatočné úpravy však majú 
svoje limity. Ideálne je, ak je kozub súčas-
ťou projektu domu, takže všetky technické 
prvky sú presne navrhnuté a realizujú sa 
priebežne, spolu so stavbou. Vtedy môže 
kozub opatrený liatinovou vložkou dosa-
hovať účinnosť okolo 80 %.

Najvhodnejšie je centrálne umiestnenie 
kozuba, aby teplo sálalo rovnomerne všet-
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sáLaVé VyKuROVaNie
Pri klasických kozuboch prebieha odo-
vzdávanie tepla do okolia sálavým spô-
sobom, ktorý je  základným a zároveň aj 
najpríjemnejším spôsobom vykurovania 
miestnosti pomocou kozuba. Aby sa teplo 
uvoľňovalo postupne, aj niekoľko hodín 
po vyhasnutí ohňa, kladie sa dôraz na aku-
mulačné vlastnosti použitých materiálov. 
Z toho dôvodu kozub obvykle tvorí ma-
sívne murované teleso. Teplota v kozube 
dosahuje až 800 °C, preto je veľmi dôležité 
dbať na správny výber materiálov, ktoré 
odolávajú opakovaným teplotným šo-
kom. V ponuke sú žiaruvzdorné tvárnice, 
omietky alebo aj tradičné keramické kach-
ličky. Z prírodných materiálov sú vhodné 
najmä kamene rôzneho druhu.

01 Unikátny dizajn kozubových kachlí Dadoo 

sa hodí do moderných interiérov v retro štýle 

60-tych rokov. (Buderus) 

02/04 Kozub wodtke fire SL svojím dizajnom 

pripomína plazmový televízor, no teplo, ktoré 

šíri do priestoru, je skutočné. Otočný podsta-

vec umožňuje otočiť krb až o 48° do každej 

strany. (Buderus)

03 Kozubové kachle Savona s výmenníkom 

vám izbu efektívne vykúria a zároveň sú 

krásnym a trendovým dizajnovým prvkom 

moderného interiéru. (HAAS+SOHN)

05 Kachle Nordby sú vybavené inovatívnou 

reguláciou vzduchu systémom „Easy Control“. 

Iba jedným regulátorom ovládate externý 

prívod vzduchu, rovnako ako uzatvárateľný 

prívod vzduchu, ktorý medzi jednotlivými 

vykurovacími fázami zabraňuje úniku tepla  

z miestnosti komínom. (HAAS+SOHN)

TepLOVZdušNé KúReNie
Prostredníctvom kozubu s vložkou je 
možné vykúriť nie len jednu miestnosť, 
ale aj celý dom, a to pomocou ventilácie, 
ktorou sa šíri zohriaty vzduch. Hovoríme 
o teplovzdušnom vykurovaní, ktorého 
princíp spočíva v dvojplášťovom riešení 
kozubového telesa. Vzduch sa ohrieva 
v bezprostrednej blízkosti kozubovej vlož-
ky alebo priamo medzi dvomi jej vrstvami 
a odkiaľ je potom rozvádzaný potrubiami 
do celého domu. Pri dimenzovaní teplo-
vzdušného kúrenia treba na každých 25 m3 

priestoru počítať s výkonom 1 kW. Nevý-
hodou teplovzdušného kúrenia je však 
pomerne intenzívne prúdenie vzduchu 
v miestnosti, ktoré môže spôsobovať víre-
nie prachu. 

KOZubOVé KachLe 
Popri kozubových vložkách sa veľmi obľú-
benými stali kozubové kachle. Ide vlastne 
o liatinové kachle, ktorých dvierka na pri-
kladanie boli nahradené väčším preskle-
ným okienkom, umožňujúcim pohľad na 
oheň. Kachle sú vyrábané ako kompletný 
spotrebič, ktorý obvykle môže byť umiest-
nený samostatne ako voľne stojací prvok – 
v takých prípadoch je jeho súčasťou aj 
akumulačný obklad, no v ponuke sú aj 
verzie určené pre obmurovanie. Okrem 
technologických vylepšení, ktorých cie-
ľom je zdokonaliť spaľovanie a predĺžiť 
dobu horenia, novšie modely kozubových 
kachlí už disponujú aj výmenníkom tepla, 

ktorý umožňuje napojiť tieto zariadenia 
na teplovodný systém ústredného vykuro-
vania a využiť ich aj na ohrev teplej úžit-
kovej vody. Takéto kachle môžu dosahovať 
účinnosť vyše 85 %, takže sú porovnateľné 
s riadnym vykurovacím kotlom a môžu 
prebrať jeho funkciu v plnom rozsahu. 
Časť tepla je pritom aj naďalej odovzdá-
vaná do izby príjemným sálavým spôso-
bom. Na vykúrenie menšieho priestoru do  
100 m3 stačia kachle s výkonom 3 – 4 kW. 
Pre väčšie priestory okolo 250 m3 sú urče-
né kachle s výkonom od 12 kW. Spotreba 
paliva je približne 3 kg dreva alebo brikiet 
za hodinu. Pri kvalitnejších modeloch 
s väčším ohniskom a riadeným prívodom 
vzduchu stačí prikladať cca raz za 8 až 10 
hodín. K zvýšeniu komfortu pri užívaní 
kachlí prispieva napríklad aj väčšia popol-
nica, takže celková obsluha a údržba zabe-
rá omnoho menej času, ako to bolo kedysi.

Ing. arch. Anna Pálfiová

Foto: archív firiem a redakcie

03

04

05
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Ide o najnovšie kondenzačné kotly, 
ktoré ponúkajú bezkonkurenčne veľa. 
Vysokú účinnosť za vynikajúcu cenu 

môžete očakávať od nového radu kotlov 
Gepard Condens značky Protherm. Slúžia 
na vykurovanie i prípravu teplej vody a do 
domácností vnášajú teplo a s ním spojené 
pohodlie.

MysLí Na Vašu budúcNOsť
Či už bývate v dome, alebo byte, máte malú 
či veľkú rodinu, vybrať si môžete spomedzi 
niekoľkých typov kotlov Gepard Condens. 
Ide pritom o najlepšiu voľbu pri výmene 
starého nekondenzačného kotla za nový, 
i pri výbere vykurovania do novostavby. 
Nový kotol Gepard Condens predstavuje 
investíciu za málo peňazí a zároveň veľ-
mi dôležitý krok do budúcnosti. Už teraz 
spĺňa prísne smernice ErP o energetickej 
účinnosti výrobkov a emisných normách, 
ktoré v rámci Európskej únie vstúpia do 
platnosti od septembra 2015. Prináša vy-
sokú triedu energetickej účinnosti A pre 
kúrenie i prípravu teplej vody. Kondenzač-
né kotly Gepard Condens sú inteligentné 
a kráčajú s dobou. Sú kompatibilné s  rôz-
nymi typmi regulácie, s možnosťou spolu-
práce so solárnym systémom na prípravu 
teplej vody. Jedným z hlavných faktorov je 
pritom ich maximálna flexibilita.

eNeRgiu a peNiaZe ušeTRí 
ZA VáS
Veľký komfort na malej ploche zaručuje 
kotol Gepard Condens aj vďaka tomu, že 
má vynikajúci pomer veľkosť/výkon. Ko-
tol má hydraulický blok novej generácie, 
ktorý zaručuje vysoký komfort, či už pri 
vykurovaní, alebo príprave teplej vody. 
Okrem toho, že spoľahlivo vykuruje, dodá 
teplú vodu okamžite pre celú rodinu, či už 
prietokovým spôsobom, alebo z externé-
ho zásobníka, a to podľa typu kotla. úspo-
ru prevádzkových nákladov tiež zaručuje 
použitie vysokoúčinného čerpadla, ktoré 
v porovnaní s klasickými čerpadlami spot-
rebuje v priemere ročne až o 75 % menej 
elektrickej energie. Kotol zároveň ponúka 
takú úroveň bezpečnosti, ktorá je v jeho 
cenovej skupine, spolu s jeho výkonnos-
ťou a pohodlnou prevádzkou, absolútne 
jedinečná.

iNšpiROVaNý auTOMObiLMi
Srdcom radu kotlov Gepard Condens 
je nový unikátny patentovaný výmen-
ník tepla, ktorého konštrukcia bola in-
špirovaná automobilovým priemyslom. 
Výmenník vďaka tomu podáva vyni-
kajúci výkon a umožňuje veľmi účinnú 
prevádzku kotla. Je vyrábaný zo zliatiny 
hliníka a kremíka – teda z toho istého 
materiálu, ktorý využíva automobilo-
vý priemysel. Jeho údržba sa odporúča  
v 5-ročných intervaloch, čo je nielen jedi-
nečné, ale i absolútne bezkonkurenčné.  
Gepard Condens dokonale zapadne do mo-
derného aj klasického prostredia. Hodí sa 
do každej domácnosti a vyzerá oveľa drah-
ší, než v skutočnosti je. A tak dobre ako 
vyzerá, tak ľahko a pohodlne ho možno 
i používať. Jeho ovládanie je jednoduché, 
prehľadné a intuitívne. Kotol sa dá bezpeč-
ne umiestniť aj do rohu, výklenku či malej 
miestnosti. Má množstvo vlastností, ktoré 
uľahčujú jeho inštaláciu v domácnostiach. 
Rozhodnutie vybrať si kondenzačný ko-
tol nikdy nebolo jednoduchšie, a to vďaka 
vysokej účinnosti, nízkym účtom za ener-
gie, bezkonkurenčnej životnosti, kvalite 
a výnimočne jednoduchej obsluhe. Kotly  
Gepard Condens sú v predaji od septem-
bra 2015. Viac na www.protherm.sk.

Reko

Foto: Protherm

INTELIGENTNé TECHNOLóGIE, 
KTORé Vás ZahRejú

PRíJEMNá TEPLOTA V INTERIéRI 
SO SEBOU PRINáŠA AJ DOBRú 
NáLADU. POČAS NADCHá-
DZAJúCICH CHLADNEJŠíCH 
JESENNÝCH DNí A STUDENÝCH 
ZIMNÝCH VEČEROV PRETO 
URČITE OCENíTE INTELIGENTNé 
A fLEXIBILNé TECHNOLóGIE, 
KTORé VáS NALADIA, VyHREJú 
DOM ČI ByT A DOPRAJú KOM-
fORT VŠETKÝM ČLENOM DO-
MáCNOSTI.

Nový kondenzačný kotol Gepard Condens sa hodí do každého interiéru

Kotol Gepard Condens má vynikajúci 
pomer veľkosť/výkon, ktorý zaručuje 

veľký komfort na malej ploche

stavba vykurovanie



váš špecialista na vykurovanie štiepkou, 
peletami a kusovým drevom 

ENERGETický 
GÉNiUS – 
NaNo-Pk

  automatický kotol na drevné pelety
  Menšia kompaktná konštrukcia 

   (potreba miesta 0,48 m2)
  Integrovaný hydraulický modul
  Možnosť umiestnenia do eCo-BoXu 

 s textilným zásobníkom na pelety

www.hargassner.cz  www.drevoprodukt.cz
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stavba energetické alternatívy

gie2. Stačí iba podpísať zmluvu o dodávke, 
plnú moc a poskytnúť kópiu poslednej vyúč-
tovacej faktúry. Zmluvu môžu zákazníci uza-
tvoriť online prostredníctvom webu alebo cez 
obchodníkov doma. V ponuke máme zmluvy 
na 1 rok, 2 roky, 3 roky alebo v prípade Ne-
beskej ponuky až na 6 rokov. Pracovníci nášho 
call centra poskytnú ďalšie informácie a zod-
povedia akékoľvek otázky zákazníkom,“ kon-
štatoval Dávid Vlnka. 

Každý klient vyžaduje osobitný mix slu-
žieb. Cena sa preto kalkuluje na mieru 
každému klientovi osobitne podľa spotre-
by, distribučnej sadzby a ďalších požiada-
viek. Zmenou dodávateľa elektriny a plynu 

ušetrí zákazník nemalé peniaze za energie. 
K zákazníkom patria tisícky domácností, 
malých, stredných i veľkých firiem, ale aj 
obce a mestá. Medzi produkty Energie2 
patria dodávky elektrickej energie a zem-
ného plynu koncovým zákazníkom, zvý-
hodnené podmienky pri dodávke oboch 
komodít súčasne, zvýhodnené ceny pre 
domácnosti firemných zákazníkov, odbor-
né energetické poradenstvo (optimalizá-
cia a nastavenie technických parametrov 
odberného miesta), facility management 
(technické a servisné úkony, správa budov) 
a doplnkové produkty na úsporu energií. 
Medzi hlavné benefity patrí jednoduchá 
komunikácia a prehľad, lebo elektrinu a 
plyn dodáva jeden dodávateľ. Ďalšie infor-
mácie získate na stránke www.energie2.sk,  
emailovej adrese info@energie2.sk alebo 
na infolinke 0850 166 066. 

Reko z materiálov Energie2

Foto: Energie2 a archív redakcie

SPOľAHLIVÝM A CENOVO 
VÝHODNÝM SLOVENSKÝM 
DODáVATEľOM ZEMNéHO 
PLyNU A ELEKTRICKEJ ENERGIE 
SA POČAS PIATICH ROKOV NA 
TRHU STALA SPOLOČNOSť 
ENERGIE2, KTORá TERAZ 
POTEŠí SVOJICH ZáKAZNíKOV 
DOBRÝMI CENAMI.

Spolupráca so zahraničnými výrobca-
mi a dodávateľmi energií jej umožňu-
je flexibilne a operatívne reagovať na 

vývoj trhu, aktuálnu situáciu a potreby zá-
kazníkov. Dodávky energií spoločnosti zá-
kazníkom stoja na niekoľkých pilieroch – 
patria k nim sila a stabilita spoločnosti 
Energie2, spolupráca spoločnosti s výrob-
cami a dodávateľmi energií a taktiež spo-
ľahlivosť zaistenia dodávok. Informoval 
o tom riaditeľ Energie2 Dávid Vlnka.

,,Kto chce mať nižšie ceny energií, než sú od 
dominantných dodávateľov, mal by sa čo naj-
skôr obrátiť na Energie2. Zmena je zdarma a 
všetky potrebné kroky urobí spoločnosť Ener-

DOBRé CENy ENERGIí



Umenie robiť energetiku

v energetike

FANDÍM FANDÍM 
RENESANCIIRENESANCII

www.energie2.sk
energie2_renesancia_96x36_BB.indd   2 17.9.2014   15:35

www.energie2.sk
www.umenierobitenergetiku.sk

čítajte nás aj v elektronickej podobe na:  www.domabyvanie.eu
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stavba financovanie

Opäť lacnejšie
V lete sme znížili štandardné úrokové 
sadzby úverov na bývanie. U tých naj-
výhodnejších až o pol percenta. Infor-
mujte sa u najbližšieho obchodného 

zástupcu PSS, a. s., na čo teraz máte pri 
financovaní svojho bývania nárok.  

Jeden z najvýhodnejších spôsobov fi-
nancovania bývania vyvinuli špecia-
listi v najväčšej a najúspešnejšej sta-

vebnej sporiteľni na Slovensku. Je len na 
vás, či si na to svoje vysnívané najprv čo-to 
nasporíte, alebo hoci aj bez predchádzajú-
cej prípravy siahnete hneď po úvere. Ak 
má byť vaša investícia do bývania väčšia, 
odporúčame niektorý z úverov na bývanie. 
Ak však uvažujete „len“ o nákupe nábytku, 
spotrebnej elektroniky, svietidiel či kober-
cov, v tom prípade je pre vás vhodný úver 
na vybavenie domácnosti. Ale poďme pek-
ne po poriadku.

pRipRaVTe sa čO NajLepšie
Príprava financií na bývanie v Prvej  
stavebnej sporiteľni je bezpečná a efektív-
na. Vaše vklady na účte stavebného spore-

Radi spLNíMe Vaše sNy 
O NOVOM ALEBO 
LEPŠOM BÝVANí

POTRE-
BUJETE SI KúPIť 

NOVú KUCHyNSKú 
LINKU, VyNOVIť KúPEľŇU, 

ODSTRáNIť STARé UMAKAR-
TOVé ByTOVé JADRO, VyMENIť 

OKNá, NAHRADIť LINOLEUM 
MODERNEJŠOU PODLAHOU? 

ALEBO UVAžUJETE NAD KúPOU 
ByTU ČI DOKONCA VÝSTAV-
BOU RODINNéHO DOMU? 

žIADNE OBAVy, NEMU-
SíTE Byť NA TO 

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

Kartu výhod. Vďaka nej môžete naku-
povať stavebný materiál alebo služby 

so zľavou až do 45 % vo viac ako 
400 predajniach a firmách na celom 

Slovensku. 

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 pois-
tenie – domu, bytu, domácnosti a tiež 

životné i pohrebné poistenie. 

nia nadštandardne zhodnotíme s úrokom 
až 1,75 % ročne. Každý, kto sporí, má 
nárok na štátnu prémiu. Aj v tomto roku 
opäť v maximálnej výške až 66,39 €. Na-
vyše vklady stavebných sporiteľov sú chrá-
nené až do výšky 100-tisíc €. Zaujímavá je 
tiež garancia úspor. Zákonná ochrana na-
sporených a zhodnotených prostriedkov 
na účtoch stavebného sporenia siaha až do 
výšky 100-tisíc €. 

NaOZaj VýhOdNé pOdMieNKy
Cesta k novému alebo lepšiemu bývaniu 
väčšinou vedie cez stavebný úver s nízkym 
a počas celej doby splácania nemenným 
úrokom. Stavebný úver až do 50-tisíc € 
netreba zakladať nehnuteľnosťou a banka 

nevyžaduje ani dokladovanie výšky príj-
mov. Po splnení podmienok a dosiahnutí 
dospelosti má naň zákonný nárok kaž-
dý stavebný sporiteľ, či už ide o čerstvé-
ho maturanta, alebo hoci aj o dôchodcu. 
Prednosti stavebného úveru oceňujú naj-
mä mladí ľudia s nízkym príjmom a bez 
nehnuteľnosti na založenie úveru, ale aj tí 
starší, ktorí napríklad kvôli rekonštrukcii 
bývania nechcú zakladať úver v prospech 
banky svojím bytom alebo rodinným do-
mom. 

NieKOľKO dObRých Rád
Stavebné sporenie v PSS, a. s., je mimo-
riadne variabilné. Môžete si ho prispôso-
biť presne podľa svojich potrieb. Sporiace 
zmluvy medzi rodičmi a deťmi sa dajú bez-
platne spájať, vďaka čomu získate nárok na 
vyšší úver. Ak potrebujete prostriedky na 
bývanie skôr, ako splníte podmienky sta-

vebného úveru, k dispozícii máte pestrú 
ponuku medziúverov. Tie najvýhodnejšie 
vám poskytneme s rovnako výhodnými 
podmienkami, ako majú stavebné úvery. 
Ak však potrebujete financie na bývanie 
okamžite, požičiame vám aj bez pred-
chádzajúceho sporenia. A to až do výšky  
170-tisíc €, manželom a partnerom do-
konca až dvojnásobok. 

Aj NA VyBAVENIE DOMáCNOStI
Myslíme však aj na financovanie vybave-
nia domácnosti. Začiatkom tohtoročného 
leta sme rozšírili ponuku tohto typu úveru 
tak, že oň môže požiadať nielen stavebný 
sporiteľ, ale prakticky ktokoľvek. Reč je 
o úvere až do výšky 7-tisíc € so splatnos-
ťou maximálne 7 rokov. Jeho významnou 
prednosťou je nízka úroková sadzba, kto-
rá sa nezmení počas celej doby splácania. 
Patrí k najnižším na trhu. A platí, že čím 
vyšší úver si klient zoberie, tým nižšiu 
úrokovú sadzbu naň získa. Výhodou je 
tiež, že nemusíte dokladovať účel, na kto-
rý poskytnuté prostriedky použijete. Oslo-
bodili sme vás od otravného predkladania 
bločkov či faktúr. Pokojne si porovnajte 
naše úverové podmienky s konkurenčný-
mi ponukami a presvedčte sa sami o ich 
výhodnosti. 

POStARáME SA O VáS
Je len na vás, ako sa rozhodnete. Poraď-
te sa v kruhu svojich najbližších a potom 
oslovte niektorého z tisícky obchodných 
zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, kto-
rí sú vám k dispozícii. Ich zoznam nájde-
te na www.pss.sk alebo zavolajte na číslo  
02/58 55 58 55. Stretnú sa s vami kedy-
koľvek a kdekoľvek si poviete. 

Reko z materiálov PSS, a. s.

Foto: PSS, a. s.

Radi spLNíMe Vaše sNy 
O NOVOM ALEBO 
LEPŠOM BÝVANí



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. 
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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 dokon-
ca vylúčite maltu a vodu z muriva úplne. 
Zlepšíte tým tepelnú izoláciu domu a od-
stránite 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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AtRIuM – 
DOMy BEZ KOMPROMISOV

AtRIuM Sk, s.r.o.
Lazovná 69
974 01 Banská Bystrica
Tel.č.: 00421 484 146 187
Mobil: 00421 918 971 611
www.atrium-sk.sk

jESENNá AkCIA: 
V základných cenách výbava aTRiuM cOOL!!!
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Poradíme vám, ako jednoducho rea-
lizovať výmenu okien a zateplenie, 
aby ste všetko zvládli rýchlo, kvalit-

ne a hlavne lacno. Samotná realizácia ne-
musí byť vôbec zložitá, ak sa budete držať 
niekoľkých praktických rád. 

aKO Na VýMeNu OKieN?
Výmenou okien a zateplením zamedzíte 
tepelným stratám a ušetríte tak až 60 % 
energie a okrem toho zároveň narastie 
hodnota vašej nehnuteľnosti a zvýšite 
komfort bývania. Nové okná takisto slú-
žia ako protihluková ochrana. Príjemným 

bonusom je aj to, že váš byt či dom bude 
s novými oknami útulnejší a bude lepšie 
vyzerať. Navyše môžete využiť široký vý-
ber doplnkov k otvorovým výplniam.

Najskôr je nutné demontovať staré okná, 
najlepšie pomocou píly, sekáčika alebo pá-
čidla tak, aby sa čo najmenej zničila fasáda 
domu. Potom zrovnáme osadzovací rám 
nového okna vo všetkých smeroch podľa 
vodováhy, zaistíme kliny a vyskúšame, či je 
okenné krídlo plne funkčné na zavesenie. 
Ďalej existuje niekoľko spôsobov montáže 
okien. V prípade najjednoduchšej montáže 

S PRíPRAVOU NA ZIMU 

    NeOTáľajTe

PRIŠLA JESEŇ, A PRETO JE NAJVyŠŠí ČAS MySLIEť NA ZIMU. TOTO OBDOBIE JE VHODNé NA 
VÝMENU OKIEN A ZATEPLENIE, PRETOžE EŠTE BÝVA DOBRé POČASIE. AK SA DO PROJEKTOV 
PUSTíTE TERAZ, VyHNETE SA PľUŠTIAM A PREMRZNUTEJ ČI PREfUKUJúCEJ DOMáCNOSTI, KTORé 
VáS MôžU STRETNúť POČAS ICH REALIZáCIE BEZPROSTREDNE PRED PRVÝMI MRAZMI. 

TREBA SI VYBRAŤ 
SPOľAHLIVé MATERIÁLY, 
ZVOLIŤ SPRÁVNY PRACOVNý 
POSTUP A MôŽETE SA 
PUSTIŤ DO SVOJHO 
PROJEKTU.

stavba zatepľovanie
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pomocou rámových hmoždiniek vyvŕtame 
podľa veľkosti okna v osadzovacom ráme 
na boku 2 – 3 diery hore a 1 – 3 diery dole 
s priemerom hmoždiniek. Po prevŕtaní 
osadzovacieho rámu vyvŕtame do muriva 
otvory na hmoždinky pomocou vrtáku na 
kameň. Potom do otvoru zatlčieme hmož-
dinky a rám pevne priskrutkujeme. Voľný 
priestor medzi murivom a osadzovacím 
rámom vyplníme montážnou penou. Pre-
bytočnú penu po stvrdnutí odrežte no-
žom a montáž nových okien je hotová. Po 
výmene sa odporúča interiér okolo okien 
murársky začistiť štukou, prípadne nano-
vo vymaľovať.

ZaTepLiTe, ušeTRíTe
Ďalšou možnosťou, ako ušetriť náklady 
za vykurovanie, a to už v nadchádzajúcej 
sezóne, je zateplenie. „Cez homogénne 
steny totiž stratíme zhruba 50 % tepla. 
Pokiaľ ich zaizolujeme, úbytok sa niekoľ-
konásobne zníži, len na 10 – 15 %. Tento 
rozdiel názorne ukazuje, prečo je dôležité 
zatepľovať. Izolácia fasády pomocou te-
pelnoizolačného systému sa dá uskutočniť 
nielen na starom  murive či omietke, ale aj 
na fasáde novostavieb. Výhodou pritom je, 
že izoláciu fasády môžete realizovať sami 
pomocou tepelnoizolačného systému.

Pri zatepľovaní fasády, či už v starom 
dome, alebo v novostavbe, je potreb-
né zaistiť rovný, suchý a nosný podklad 
vhodný na nános fasády. Pred začiatkom 
izolačných prác odstráňte uvoľnené časti 
podkladov a zakryte okenné parapety, zá-

bradlia a pod. Následne vyrovnajte nerov-
nosti. Ak izolujete starší vonkajší priestor, 
odporúča sa pred aplikáciou starú omietku 
zdrsniť. Novostavby väčšinou umožňujú 
uskutočniť izolácie bez väčších príprav. 
Ďalším krokom je umiestnenie soklových 
profilov v závislosti od hrúbky izolačných 
dosiek. Nasleduje namiešanie lepidla 
a jeho nanesenie po obvode izolačných do-
siek a do niekoľkých bodov uprostred vo 
chvíli, keď je lepiaca stierka (zmes hotovej 
malty a vody) vymiešaná do homogénnej 
hmoty bez hrudiek. Po nanesení lepiacej 
stierky postupujte pri všetkých doskách 
rovnakým spôsobom. Začnite na ľubo-
voľnom rohu domu a nasaďte prvú dosku 
do soklovej lišty. Pozor by ste si mali dať 
v oblasti okien a dverí, kde je nutné vyva-
rovať sa vytvoreniu špár. Nasleduje apliká-
cia ďalšej vrstvy lepiacej stierky, vtlačenie 
armovacej tkaniny a sieťoviny, utesnenie 
okenných parapetov a spojov dosiek. Ná-
sledne uskutočníme vyplnenie prípadných 
špár montážnou penou. Na záver omiet-
neme rôznymi druhmi omietky a natrie-
me plochy fasády farbou.

Reko

Foto: Hornbach a archív redakcie
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nou úrovňou minimálnych požiadaviek na 
energetickú hospodárnosť budov, ktoré sa 
pre SR stanovili v roku 2013 podľa rámco-
vej metodiky výpočtu danej Delegovaným 
nariadením Komisie (Eú) č. 244/2012.  

Dosiahnutie sprísnených požiadaviek na 
tepelnú ochranu obvodového plášťa vyža-
duje navrhovanie väčšej hrúbky tepelno-
izolačnej vrstvy v ETICS. Zvýšenie hrúbky 
tepelnej izolácie ovplyvňuje návrh a zho-
tovenie ETICS aj z hľadiska protipožiarnej 

bezpečnosti.   Navrhovanie a zhotovovanie 
ETICS sa má uskutočniť rešpektovaním 
požiadaviek vyplývajúcich z nových tech-
nických noriem. Od 1. septembra 2015 
platí revidovaná  STN 73 2901: 2015 Zho-
tovovanie vonkajších tepelnoizolačných 
kontaktných systémov (ETICS) a  a zmena 
STN 73 0802/Z2: 2015 Požiarna bezpeč-
nosť práce. Spoločné ustanovenia.

Rešpektovaním technických a techno-
logických požiadaviek pri uplatňovaní 

ZaTepľOVaNie 
OBVODOVÝCH PLáŠťOV BUDOV

ZABEZPEČENIE ENERGETICKEJ HOSPODáRNOSTI EXISTUJúCICH BUDOV VyžADUJE USKU-
TOČNENIE ICH VÝZNAMNEJ OBNOVy. VÝZNAMNOU OBNOVOU BUDOVy PODľA ZáKONA č. 
555/2005 Z. z. V ZNENí ZáKONA č. 300/2012 Z. z. O ENERGETICKEJ HOSPODáRNOSTI BUDOV 
Sú STAVEBNé úPRAVy EXISTUJúCEJ BUDOVy, KTORÝMI SA VyKONáVA ZáSAH DO JEJ OBA-
LOVEJ KONŠTRUKCIE V ROZSAHU VIAC AKO 25 % JEJ PLOCHy, NAJMä ZATEPLENíM OBVODO-
VéHO A STREŠNéHO PLáŠťA A VÝMENOU PôVODNÝCH OTVOROVÝCH VÝPLNí. VÝZNAMNú 
OBNOVU BUDOVy MOžNO USKUTOČNIť JEJ JEDNORAZOVOU ZMENOU ALEBO ČIASTKOVÝMI 
STAVEBNÝMI úPRAVAMI TEPELNEJ OCHRANy.

Splnenie požadovaných tepelnotech-
nických vlastností obvodového plášťa 
najmä existujúcich budov sa dosahu-

je dodatočnou tepelnou ochranou pomo-
cou vonkajšieho tepelnoizolačného kon-
taktného systému (angl. External Thermal 
Compact Systems – ETICS). Obnovené 
obvodové konštrukcie budovy majú splniť 
požadované hodnoty súčiniteľa prechodu 
tepla, ktoré sa sprísňujú od 1. 1. 2016. 
Požiadavky na ultranízkoenergetickú vý-
stavbu sú v súlade s nákladovo optimál-



ETICS sa odstránia problémy obvodových 
plášťov prejavujúce sa trhlinami, odpa-
dávaním častí hmoty obvodového plášťa 
a zatekaním. Správnym návrhom ETICS, 
najmä hrúbky tepelnej izolácie, sa od-
stránia hygienické nedostatky prejavujú-
ce sa plesňami na vnútorných povrchoch 
v miestach tepelných mostov, ale hlavne 
dochádza ku zníženiu potreby tepla na  
vykurovanie. 

spRáVNy VýbeR RiešeNia
Na tepelnoizolačné kontaktné systémy 
(ETICS) platia právne predpisy súvisiace 
so stavebnými výrobkami. Na stavebné 
výrobky platia od 1. júla 2013 nasledujúce 
nové predpisy na posudzovanie a overova-
nie nemennosti parametrov stavebných 
výrobkov, ktoré predpisujú podmienky 
na uvádzanie stavebných výrobkov na trh 
Európskej únie alebo na trh Slovenskej re-
publiky: 

 Nariadenie EPaR (Eú) č. 305/2011 - CPR 
[1] rieši tzv. „európsku“ cestu posudzo-
vania parametrov stavebných výrobkov. 
Postupy posudzovania parametrov podľa 
nariadenia sa použijú na každý stavebný 
výrobok, na ktorý sa vzťahujú harmonizo-
vané európske normy (hEN). Na ETICS sa 
však vzťahujú európske technické posúde-
nia (ETA), vypracované na základe európ-
skych hodnotiacich dokumentov (EAD). 
Od 1. júla 2013 sú návody na európske 
technické osvedčenia (ETAG) harmonizo-
vanými technickými špecifikáciami, teda 
aj ETAG 004.

 Zákon č. 133/2013 Z. z. tzv. „národnú“ 
cestu posudzovania parametrov staveb-
ných výrobkov. Postupy podľa zákona sa 
použijú v prípade, že sa na výrobok vzťa-
hujú slovenské technické normy (STN). 
Na ETICS sa vzťahujú Slovenské technické 
posúdenia (SK TP).

 Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. 
zásadným spôsobom doplňuje ustanove-
nia zákona pri tzv. „národnej“ ceste po-
sudzovania parametrov. § 3 vyhlášky sta-
novuje predpísané postupy posudzovania 
parametrov. Príloha č. 2 vyhlášky uvádza 
vzor SK vyhlásenia o parametroch. V prí-
lohe č. 1 sa uvádza zoznam skupín staveb-
ných výrobkov a systémy posudzovania 
parametrov. Tepelnoizolačné kontaktné 
systémy sú pod č. 1901.

Z CPR č. 305/2011 vyplýva  potreba za-
bezpečiť splnenie základných požiadaviek 
na stavby. Znamená to, že pri aplikácii 
tepelnoizolačných kontaktných systémov 
ako dodatočnej tepelnej ochrany budov, 
rovnako ako pri novostavbách, je potreb-
né splniť požiadavky na mechanickú odol-
nosť a stabilitu (statickú bezpečnosť), bez-
pečnosť v prípade požiaru (protipožiarnu 
bezpečnosť), bezpečnosť a prístupnosť pri 
užívaní (užívateľská bezpečnosť), hygienu, 
zdravie a životné prostredie, ochranu pro-
ti hluku (akustickú ochranu), energetickú 
hospodárnosť a udržiavanie tepla (úspory 
energie a ochrana tepla). Mali by sa splniť 
aj požiadavky na trvalo udržateľné využí-
vanie prírodných zdrojov. 

Na zhotovovanie tepelnej ochrany zatep-
lením tepelnoizolačnými kontaktnými 
systémami platia technologické predpisy 
vydané od 1. júla 2013 ako súčasť dokla-
dov posudzovania nemennosti paramet-
rov stavebných výrobkov – jednotlivých 
ETICS (do 30. júna 2013 súčasť dokladov 
ku preukazovaniu zhody pre jednotlivé te-
pelnoizolačné systémy).

Zhotovovanie tepelnoizolačného kon-
taktného systému sa musí uskutočňovať 
podľa realizačnej projektovej dokumen-
tácie zateplenia a podľa technologického 
predpisu príslušného tepelnoizolačného 
kontaktného systému, ktorú spracováva 
autorizovaný inžinier. Autorizovaný inži-
nier spracováva projektovú dokumentáciu, 
v ktorej má preukázať splnenie požiada-
viek stavebného zákona, vrátane preuká-
zania predpokladu splnenia minimálnych 
požiadaviek na energetickú hospodárnosť 
budov (§ 4 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. 
z. v znení neskorších predpisov) – projek-
tové energetické hodnotenie. Autorizova-
ný inžinier navrhuje skladbu stavebných 
konštrukcií a ich detailov, ako aj vlastnosti 
jednotlivých komponentov. Uvažuje s nor-
malizovanými podmienkami. Pri význam-
nej obnove sa posudzuje návrh zmeny 
stavby.

Podľa Stavebného zákona č. 50/1976 Z. z. 
v znení neskorších predpisov § 43g ods. 2 
sa na Stavebné práce vzťahuje: „Ak sa na 
stavebné práce vzťahujú bezpečnostné ale-
bo hygienické predpisy, technické normy, 
všeobecne zaužívané pracovné postupy 
a návody výrobcu stavebných výrobkov 
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návrhu hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy 
priaznivo ovplyvňuje aj splnenie energe-
tického kritéria podľa STN 73 0540-2: 
2012. Energetické kritérium je osobitne 
kvantifikované pre budovy s uvažovaním 
neprerušovaného vykurovania. Kritérium 
na preukázanie predpokladu splnenia mi-
nimálnej požiadavky na energetickú hos-
podárnosť stanovuje najvyššiu dovolenú 
potrebu tepla na vykurovanie.

Hrúbka navrhnutej tepelnej izolácie závi-
sí od druhu použitej tepelnej izolácie a od 
výpočtovej hodnoty súčiniteľa tepelnej vo-
divosti (výrobcovia udávajú deklarovanú 
hodnotu pre stavebný výrobok v suchom 
stave) určenej pre každý materiál. Hrúbka 
tepelnej izolácie sa stanoví s ohľadom na 
splnenie požiadaviek STN 73 0540-2: 2012 
Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické 
vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. 
Časť 2: Funkčné vlastnosti. V závislosti na 
hodnote súčiniteľa tepelnej vodivosti bie-
leho alebo sivého (s grafitom) expandova-
ného polystyrénu (EPS), výrobkov na báze 
minerálnej vlny (MW) bude potrebné od 1. 
januára 2016 zabudovávať v ETICS 120 – 
160 mm hrubé dosky tepelnej izolácie. 
Zohľadniť je treba vplyv vlhkosti v styku 
so zeminou a všeobecne vodorovne vy-
stupujúcimi plochami. Na týchto miestach 
je potrebné uplatniť nenasiakavú tepelnú 
izoláciu (soklové, perimetrové EPS, resp. 
dosky z expandovaného polystyrénu XPS). 
Podľa požiadaviek protipožiarnej bezpeč-

nosti sa uplatňujú a zabudovávajú ETICS 
na báze expandovaného polystyrénu 
s triedou reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 
a na báze minerálnej vlny s triedou reakcie 
na oheň aspoň A2-s1, d0. 

Pre zabezpečenie požadovanej kvality 
ETICS je dôležité vytváranie výstužnej vrs-
tvy a najmä spôsob vkladania výstužnej 
mriežky. Na miestach styku dvoch pásov 
výstužnej mriežky sa musí zabezpečiť ich 
prekrývanie aspoň 100 mm. V mieste sty-
ku dvoch rôznych tepelnoizolačných mate-
riálov musí byť prekrývanie aspoň 200 mm. 
V miestach rohov otvorov sa diagonálne 
vkladajú pásiky výstužnej mriežky. Vý-
stužná mriežka musí byť vždy vtlačená 
do základnej vrstvy. Hrúbka povrchovej 
úpravy závisí od veľkosti plniva. Povrcho-
vá úprava môže byť roztieraná alebo škra-
baná.        

Očakávané vlastnosti novej tepelnej ochra-
ny obvodového plášťa sa dosiahnu iba, ak 
sa pred zateplením obvodového plášťa 
obnovia všetky vystupujúce stavebné kon-
štrukcie (balkóny, lodžie a pod.), vymenia 
sa otvorové výplne, zateplí sa strešná kon-
štrukcia a zabezpečí sa aj hydraulické vy-
váženie vykurovacieho systému.

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. 

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Foto: TSúS, n.o.

na spôsob použitia, musia sa vykonať 
v súlade s nimi.“ Špeciálne stavebné práce, 
ktorými sú všetky práce súvisiace so za-
budovávaním ETICS, môže vykonávať iba 
zhotoviteľ, ktorý má na to licenciu. Vyda-
ný dokument oprávňujúci vykonávať špe-
ciálne stavebné práce obsahuje aj zoznam 
komponentov, ktoré sú súčasťou daného 
ETICS. Na stavbe môže zhotoviteľ zabu-
dovávať iba komponenty, ktoré boli schvá-
lené v procese technického posudzovania. 
Na spracovanie energetického certifikátu 
k termínu ukončenia významnej obnovy 
budovy musí odborne spôsobilá osoba na 
energetickú certifikáciu poznať skutočné 
vyhotovenie stavby, jej jednotlivých čas-
tí. Na základe výpočtu energetickej hos-
podárnosti budovy, vypočítanej hodnoty 
potreby energie (normalizovaného ener-
getického hodnotenia) a určenia globál-
neho ukazovateľa pre primárnu energiu, 
sa zaradí budova do energetickej triedy. 
Odborne spôsobilá osoba musí navrhnúť 
opatrenia na zlepšenie energetickej hospo-
dárnosti budovy a tieto navrhované nákla-
dovo efektívne opatrenia musí aj uviesť do 
energetického certifikátu budovy.

PRINCíPy SPRáVNEhO 
TechNicKéhO RiešeNia 
Obvodové plášte bytových a nebytových 
budov postavených do roku 1997 nespĺ-
ňajú kritérium minimálnych tepelno-
izolačných vlastností, t. j. požiadavku na 
maximálnu prípustnú hodnotu súčiniteľa 
prechodu tepla U (W/(m2.K)). Zabezpeče-
nie požadovaných vlastností sa dosahuje 
uplatnením dodatočnej tepelnej ochrany 
zateplením pre úroveň nízkoenergetic-
kých budov od 1. 1. 2013. Požiadavky sa 
sprísňujú od 1. 1. 2016 (ultranízkoener-
getické budovy). Tieto sú v zhode s nákla-
dovo optimálnymi požiadavkami stano-
venými podľa podmienok Delegovaného 
nariadenia Komisie (Eú) č. 244/2012. Od  
1. 1. 2021 (efektívna tepelná ochrana za-
bezpečujúca splnenie požiadaviek na bu-
dovy s takmer nulovou potrebou energie). 
Požiadavky na nové budovy majú splniť 
aj obnovované budovy, ak je to funkčne, 
technicky a ekonomicky uskutočniteľné.  
Vzhľadom na splnenie hygienického krité-
ria podľa STN 73 0540-2: 2012 je potreb-
né návrh hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy 
uskutočniť podľa detailov (tepelných mos-
tov) a nie podľa výseku (segmentu) plochy 
obvodového plášťa. Na základe uvedeného 

stavba zatepľovanie



Myšlienky s budúcnosťou.

Ako obnoviť fasádu s účinnou 
ochranou proti machom a riasam?

Baumit 
NanoporColor

Baumit NanoporColor – optická sanácia fasády s trojitým účinkom!
Staršie fasády sú znečistené, zájdené a často aj napadnuté mikroorganizmami (machy, riasy 
a pod.). Vďaka optickej sanácii pomocou Baumit NanoporColor získa vaša fasáda nový život, 
bude žiarivo čistá a dokonale ochránená. Vyberte si svoj obľúbený farebný odtieň z najširšej 
farebnej kolekcie 654 farieb Baumit Life.

Samočistiaci účinok a ochrana proti machom a riasam
Inovovaný produktový rad Baumit Nanopor photokat ponúka odteraz ešte silnejší samočistiaci účinok. Vďaka jedi-
nečnej nanotechnológii, ktorá zabraňuje usádzaniu anorganických nečistôt, zostane vaša fasáda dlhodobo žiarivo 
čistá a krásna. Baumit NanoporColor využíva aj nový fotokatalytický efekt, ktorý aktívne chráni povrch fasády 
pred organickým znečistením spôsobeným mikroorganizmami. Tie sú s pomocou katalyzátora, denného svetla 
a spolupôsobením vetra a dažďa trvalo odstránené z povrchu. Vďaka fotokatalýze získa vaša fasáda dlhodobú 
a účinnú ochranu proti mikroorganizmom.

Baumit NanoporColor
■ Jednoduchá obnova starých fasád  
■ Samočistiaci efekt vďaka fotokatalýze 
■ Účinná ochrana proti organickému znečisteniu

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 59 30 33 66

Baumit Nanopor inzercia 210x280.indd   3 11.6.2015   14:34
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IZOLáCIA, 
KTORá ŠETRí NáKLADy NA VyKUROVANIE 
A ZVäČŠUJE úžITKOVú PLOCHU

Tieto izolačné dosky majú najvyššiu 
tepelnú účinnosť na štvorcový me-
ter v porovnaní s inými (tradičnými) 

izolačnými materiálmi, sú trvanlivé, eko-
logické a ľahko sa spracovávajú. Vonkajšia 
fasádna doska Kingspan Kooltherm® K5 
je tepelná izolačná doska z tuhej peny. Jej 
jadro tvorí tuhá rezolová pena s uzavre-
tou bunkovou štruktúrou. Dosky majú na 
oboch stranách povrchovú úpravu na báze 
sklenenej tkaniny, ktorá je s jadrom dosky 
spojená počas výrobného procesu. Mate-
riál neobsahuje chlórované a fluorované 
uhlovodíky (CFC) a ani hydrochlorované a 
fluorované uhlovodíky (HCFC). 
 
iZOLácia, KTORá šeTRí MiesTO
Dosky Kooltherm K5 sú určené pre te-
pelnú izoláciu odvodových stien budov 
formou vonkajšieho kontaktného zatep-
ľovacieho systému. Materiál je vhodný pre 
tepelnú izoláciu novostavieb i rekonštruk-
cií. Vzhľadom na to, že táto tepelná izo-
lácia má výrazne nižší súčiniteľ tepelnej 

vodivosti, než bežné tepelnoizolačné ma-
teriály tak je možné zvoliť menšiu hrúbku 
tepelného izolantu pre vonkajší kontaktný 
zatepľovací systém. S ohľadom na túto 
vlastnosť je výhodné použiť tento mate- 
riál najmä pre tepelnú izoláciu obvodových 
stien budov, kde sa kladie dôraz na nízku 
spotrebu tepla pri vykurovaní (najmä pre 
nízkoenergetické a pasívne domy). Použi-
tie tohto tepelného izolantu pri novostav-
bách umožňuje tiež lepšie využitie zastava-
nej plochy (tenšie obvodové steny a väčšia 
úžitková plocha v interiéri). Pri použití 
materiálu Kingspan Kooltherm K5 je mož-
né použiť aj kratšie kotviace prvky a men-
šiu šírku parapety než pri použití tepelnej 
izolácie z EPS alebo minerálnych vlákien. 
Viac informácií získate na internetovej 
stránke www.kingspaninsulation.sk.

Reko z materiálov Kingspan Izolace

Foto: Kingspan Izolace

MODERNá IZO-
LáCIA Z fENOLOVEJ 

PENy JE NAJJEDNODUCH-
ŠíM RIEŠENíM, AKO VyHO-

VIEť DNEŠNÝM STAVEBNÝM 
POžIADAVKáM. SPOLOČNOSť 
KINGSPAN IZOLACE VyRáBA  

IZOLAČNé DOSKy S VySOKOU 
KVALITOU, KTORé SA PREDáVAJú 
PO CELOM SVETE A Sú URČENé 

PRE OByTNé BUDOVy I KO-
MERČNé PRIESTORy. 

stavba zatepľovanie



Moderná tepelno-izolačná doska z rezolovej peny  
s hodnotou λ už od 0,020 W/m∙K. Trvalá tepelná 
účinnosť. Nízka hmotnosť, jednoduché spracovanie  
a rýchla montáž bez nutnosti nákladných stavebných  
úprav. Ideálna pre novostavby aj rekonštrukcie.
Ekologický materiál bez negatívneho vplyvu  
na životné prostredie (neobsahuje CFC/HCFC).
www.kingspaninsulation.sk

NEODDELITEĽNÁ SÚČASŤ  
PLÁNU DOKONALEJ BUDOVY

K5
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Ak chcete šetriť peniaze za vykurova-
nie, mali by ste zatepliť dom. Tepel-
ná izolácia je opatrenie smerujúce  

k separácii rôzne teplých prostredí tak, 
že sa čo najmenej ovplyvňujú. Cieľom je 
obmedziť náklady na energie, či už na vy-
kurovanie, alebo na klimatizáciu. Pochopi-
teľne, 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, FúkANá 
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 vzniká 
zmiešaním 2 tekutých zložiek, po ktorých 
reakcii na vzduchu dochádza k expanzii 
peny a po zaschnutí vznikne pevná pe-
nová izolačná vrstva. Ide o materiál vzni-
kajúci na stavbe chemickou reakciou. Má 
nízku požiarnu odolnosť. Jeho kvalitné 
prevedenie vyžaduje na rozdiel od pred-
chádzajúcich dvoch materiálov priamy a 

ZVyKLI SME SI DOPRIAť VO 
SVOJOM ByTE TEPELNú 
POHODU. ČO TO JE? žIVOTNé 
fUNKCIE A POCHODy  
U ČLOVEKA Sú OBMEDZENé 
NA VEľMI úZKy ROZSAH 
TEPLôT. JE ZNáME, žE TEPEL-
NÝ KOMfORT ČLOVEKA JE 
DANÝ TEPLOTOU VZDUCHU, 
ALE SVOJ  VPLyV Má TIEž 
TEPLOTA STIEN A TEPLOTA 
OKOLITÝCH PREDMETOV. 
ROZHODUJúCIM fAKTOROM 
VŠAK ZOSTáVA TEPLOTA. A 
UDRžAť TEPLOTU V POMER-
NE úZKOM ROZMEDZí 20 
Až 23 STUPŇOV CELZIA PO 
CELÝ ROK NIE JE VžDy JED-
NODUCHé A Už VôBEC NIE 
LACNé. VEď VŠETCI VIEME, žE 
NAJLACNEJŠIA ENERGIA JE Tá 
UŠETRENá.

AKO UŠETRIť ZA 
VykuROVANIE

stavba zatepľovanie



93

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 
rokov). Cenovo je zo všetkých troch porov-
návaných materiálov najdrahší.

3) MINERáLNE VLáKNO VO FORME 
MINERáLNEHO GRANULáTU. Na trhu 
najznámejšie pod značkou MAGMARE-
LAX. Charakteristické pre tento izolant 
je pružnosť, vysoká požiarna odolnosť, 

nenasiakavosť a dlhodobá životnosť. 
Aplikuje sa pneumatickým fúkaním, kto-
ré umožňuje pomocou hadíc dostať sa 
do ťažko prístupných priestorov od výš-
ky 4 cm. Vhodný je pre rekonštrukcie i 
novostavby. Ponúka 15-ročnú záruku a 
cenovo je v priemere medzi najlacnejšou 
celulózovou izoláciou a najdrahšou PUR 
penou. Realizácia je hotová za pár hodín, 
bez hluku a neporiadku, za plnej prevádz-
ky domácnosti a návratnosť nepresiahne 
5 rokov. Izolácia stropu systémom MAG-
MARELAX je ideálna i v priebehu leta, 
keď zabráni prehrievaniu vášho obytného 
priestoru. Pomôže v zime i v lete.

aKé sú MOžNOsTi pReVedeNia
 Tri najčastejšie spôsoby aplikácie systému 
MAGMARELAX® sú:

FúKANIE DO DUTINy V PODLAHE PO-
VALy – musí byť k dispozícii voľný priestor 
nad stropom obytných miestností, teda 
v podlahe povaly. Vďaka tejto technológii  
sa zateplí i veľmi ťažko prístupný priestor. 
Stačí len niekoľko otvorov v podlahe pova-
ly, ktoré sa po nafúkaní znovu uzatvoria. 
Všetko je dokonale utesnené, aj tie najmen-
šie škáry, kadiaľ by mohlo teplo unikať.

NAFúKANíM PRIAMO NA PODLAHU 
POVALy – izoluje sa tam, kde nie je dutý 
priestor k dispozícii alebo je príliš nízky. 
Na voľnú plochu podlahy povaly sa nafúka 
vrstva minerálnej vlny v hrúbke 20 až 30 
centimetrov. Už  táto vrstva  veľmi dobre 
tepelne izoluje a je možné ju zabezpečiť za 
rozumnú cenu. Pomer ceny a úspory ná-
kladov na vykurovanie tu vychádza najlep-
šie. Nevýhodou však je, že povala nie je už 
inak využiteľná.
  
IZOLáCIA FúKANíM DO NOVEJ POD- 
LAHy – k nej pristúpime, ak chceme ďa-
lej využívať povalový priestor, napríklad 
k letnému bývaniu alebo len tak k relaxá-
cii. Vytvorí sa ľahká, veľmi stabilná nová  
podlaha. 

Stropný systém MAGMARELAX® je kon-
štrukcia z OSB dosiek a ďalších doplnkov 
pre zabezpečenie 100 % funkčnosti izolá-
cie i podlahy. Konštrukcia sa najprv pripra-
ví a následne sa vzniknuté dutiny zafúkajú 
minerálnou izoláciou. Dom tak nezaťažu-
jeme pokladaním ťažkých izolačných do-
siek a betónovou podlahou.

 VyRiešiM TO ešTe dNes
Zabezpečte si nezáväznú schôdzku s tech-
nikom, ktorý zároveň zhodnotí strop-
nú konštrukciu vášho domu, upozorní 
na miesta úniku tepla, navrhne ideálny 
spôsob zateplenia a pripraví zdarma ne-
záväznú kalkuláciu a ako bonus získa-
te zľavu 20 % na túto jedinečnú izolá-
ciu. Viac informácií nájdete na stránke  
www.magmarelax.sk/akcne-ponuky alebo 
na infolinke 0800 101 002.

Reko z materiálov spoločnosti 

IZOLAČNE PROJEKTy SK

Foto: IZOLAČNE PROJEKTy SK
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Obľúbili sme si čisté a svieže far-
by, ktoré prinášajú do prostredia 
dynamiku a optimizmus. Prvé 

fasády zateplených alebo renovovaných 
domov už majú pätnásť až dvadsať rokov, 
a tak pomaly prichádza čas na ich obnovu. 
Do popredia sa dostáva otázka, aký mate-
riál použiť, aby investícia bola čo najefek-
tívnejšia?

NOVý žiVOT pRe sTaRé 
AkRyLáty

Najlepším riešením, ako „vdýchnuť“ sta-
rým fasádam nový život, je optická sanácia 
fasády pomocou inovovanej fasádnej farby 
Baumit NanoporColor, ktorá je výsledkom 
dlhoročného výskumu a vývoja laboratórií 
koncernu Baumit v Rakúsku. Baumit Na-
noporColor photokat je minerálny farebný 
náter na staré silikátové, silikónové, mi-

POSLEDNé DVE DESAťROČIA 
SME SVEDKAMI RASTúCEJ 
POPULARITy NOVÝCH, fAREB-
NEJŠíCH A EXPRESíVNEJŠíCH 
fASáD. DNES SI Už LEN ťAžKO 
VIEME PREDSTAVIť NáVRAT 
K JEDNOTVáRNEJ ŠEDEJ fAREB-
NOSTI, KTORá DOKRESľOVALA 
KOLORIT SLOVENSKÝCH MIEST 
V DEVäťDESIATyCH ROKOCH 
MINULéHO STOROČIA. 

BAUMIT NANOPORCOLOR PHOTOKAT – 

OPtICká SANáCIA 
FASáDy

nerálne a akrylátové omietky a farby. Na 
prvých zateplených rodinných a bytových 
domoch boli najčastejšie používané akry-
látové omietky. Majú menšiu paroprie-
pustnosť a vďaka antistatickému náboju 
na svojom povrchu viac priťahujú prach, 
takže práve oni dnes najviac potrebujú 
pomoc v podobe nového náteru. Vďaka 
jedinečnej nanotechnológii, ktorá zabra-
ňuje usádzaniu anorganických nečistôt na 
fasáde a vďaka novému fotokatalytickému 
efektu, ktorý aktívne chráni povrch pred 
organickým znečistením, ponúka Baumit 
NanoporColor photokat odteraz ešte sil-
nejší samočistiaci účinok.

účiNNá OchRaNa pROTi 
MAChOM A RIASAM

Akútnym problémom starých fasád je vďa-
ka znečistenému prostrediu najmä výskyt 

stavba materiály
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rias, húb a rôznych mikroorganizmov. Dis-
kutuje o nich odborná aj laická verejnosť, 
môžeme im priradiť slovenské aj latinské 
názvy, vieme o tom, že rozhodujúcou pod-
mienkou pre ich výskyt je vlhkosť. Môže 
„obyčajný“ náter vyriešiť tento problém 
raz a navždy? To určite nie, ale na základe 
našich vedomostí a dlhoročných skúse-
ností môžeme použiť náter, ktorého ino-
vatívna receptúra odráža najnovšie výsled-
ky výskumu v oblasti fasád. Dnes vieme, 
že akákoľvek vrstva pridávaná na fasádu 
musí mať čo najnižší difúzny odpor, aby 
nezvyšovala riziko nadmernej kondenzá-
cie vlhkosti. Minerálne nátery sú z tohto 
hľadiska najviac paropriepustné a vďaka 
alkalickému pH lepšie odolávajú mikroor-
ganizmom. Náter ani žiadna iná dostupná 
stavebná technológia nedokážu elimino-
vať spóry mikroorganizmov v ovzduší, 
ale fyzikálny princíp fotokatalýzy v nátere 
Baumit NanoporColor photokat je výraz-
nou pridanou hodnotou, ktorá zvyšuje 
odolnosť fasády proti machom a riasam.

BAuMIt NANOPORCOLOR 
PhOtOkAt

 Jednoduchá obnova starých fasád.  
 Samočistiaci efekt vďaka fotokatalýze. 
 účinná ochrana proti organickému 

 znečisteniu.

VRáťMe Fasáde žiVOT

Baumit NanoporColor photokat má vyso-
kú kryciu schopnosť, jednoduché spraco-
vanie a je kompatibilný so širokou škálou 
podkladov. Je dostupný v 654 najkrajších 
farebných odtieňoch vzorkovníka Baumit 
Life! Prefarbením fasády môžeme oživiť 
vyblednuté farby so zachovaním pôvodné-
ho farebného konceptu alebo zvoliť úplne 
nové farebné riešenie. Jednoducho pove-
dané: s Baumit NanoporColor photokat 
bude fasáda opäť žiarivo čistá, moderná 
a navyše aj účinne chránená pred znečiste-
ním a riasami! 

fAREBNÝ NáTER BAUMIT 
NANOPORCOLOR PHOTOKAT 
PRINáŠA OKREM OBNOVy 
fAREBNOSTI fASáDy AJ JEJ 
OCHRANU VďAKA JEDINEČNEJ 
INOVOVANEJ RECEPTúRE 
ŠPIČKOVEJ fASáDNEJ fARBy 
S fOTOKATALyTICKÝM 
EfEKTOM.

Viac informácií získate na infolinke 
02/59 30 33 33, 59 30 33 66
alebo na www.baumit.sk.

Reko z materiálov Baumit

Foto: Baumit

PREfARBENÍM fASÁDY 
MôŽEME OŽIVIŤ 

VYBLEDNUTé fARBY SO 
ZACHOVANÍM PôVODNéHO 
fAREBNéHO KONCEPTU 
ALEBO ZVOLIŤ ÚPLNE NOVé 
fAREBNé RIEšENIE.



LÁSKA A ŠŤASTIE 
ZA OKNAMI

www.noves.sk

Vážený zákazník, 

ĎAKUJEME 

za dôveru, ktorú ste nám prejavili zakúpením 

našich značkových okien.

Spoločnosť NOVES okná a.s. potvrdzuje,

že Vaše okná z objednávky xxxxxx 

boli vyrobené na Slovensku, 

v závode Spišská Nová Ves

z profilov značky Aluplast  

od nemeckej spoločnosti aluplast GmbH  

a s použitím značkového kovania G-U GmbH
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SPOLOČNOSŤ IDEÁLNYCH PLASTOVÝCH 

A HLINÍKOVÝCH OKIEN A DVERÍ
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Ďakujeme Vám,  

že ste podporili slovenskú ekonomiku

Jedinečné spojenie originality a pôvodu. Slovenské okná, 
nemecké kovania a profily pre chvíle rodinnej pohody. 

Vyberte si to pravé okno s certifikátom originality 
slovenského pôvodu. Viac informácií nájdete na 

www.noves.sk/kontrola-originality

 NOVES okná, a.s., Radlinského 24
 052 01 Spišská Nová Ves, office@noves.sk

www.noves.sk        bezplatná infolinka: 0800 111 712



bou a pod. Vonkajšia hliníková úprava odolá 

aj ľadovcu, topiacemu sa ľadu, snehu, nárazo-

vým zrážkam a slnečnému žiareniu. Vnútornú 

úpravu s dreveným vzhľadom zas nepoškodia 

ani deti či domáce zvieratá svojou činnosťou. 

Okno ostane nepoškodené dokonca aj nepro-

fesionálnym postupom pri osadzovaní, keď sa 

SúČASNÝM TRENDOM PRE PEKNé KVALITNé OKNá S NAJVyŠŠíMI úžITKOVÝ-
MI VLASTNOSťAMI Sú DREVOHLINíKOVé OKNá S MINIMáLNyMI NáROKMI 
NA úDRžBU A DLHú žIVOTNOSť. POPREDNÝM SLOVENSKÝM VÝROBCOM 
ENERGETICKy úSPORNÝCH KVALITNÝCH DREVENÝCH A DREVOHLINíKOVÝCH 
OKIEN JE SPOLOČNOSť MAKROwIN, S.R.O., DETVA.

naň dostane malta či farba. Stačí ho utrieť, po 

uschnutí možno maltu oškrabať bez porušenia 

povrchu.“

Makrowin, s.r.o., vyrába nielen drevené okná 

a dvere, ale je aj výrobcom presklených posuv-

ných stien a dodávateľom doplnkov k oknám – 

exteriérových a interiérových parapetných do-

siek, sietí proti hmyzu, exteriérových a interié-

rových tienení. 

Viac informácií na: www.makrowin.sk alebo na 

tel: +421 45 5455346, 

e-mail: info@makrowin.sk

OkNá Z MAkROwINu 
MAJú NAJVyŠŠIE úžITKOVé VLASTNOSTI

Riaditeľ Makrowinu dušan Majer hovorí: 

,,Základné vlastnosti, ktoré zákazníci požadujú, 

sú minimálne nároky na údržbu, dlhá životnosť, 

dobré tepelnoizolačné parametre, zvuková ne-

priezvučnosť, vodotesnosť, odolnosť voči zaťa-

ženiu vetrom a bezpečnosť. Pri nízkoenergetic-

kých a energeticky pasívnych domoch sú to aj 

vysoké solárne zisky cez okná v zime. Makrowin 

používa osvedčený statický materiál – drevo 

a kvalitné zasklenie vo forme trojskiel, ktoré 

prinášajú úsporu energií. Drevené aj drevohli-

níkové okná sú vhodné aj pre rekonštrukcie, aj 

pre novostavby. 

Makrowin vlani prišiel aj s novinkou – drevoh-

liníkovými oknami UNI-ONE, ktoré sa vyzna-

čujú odolnosťou voči poškrabaniu, popísaniu 

fixkami, znečisteniu maltou, maliarskou far-
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Skôr než sa zameráte na technickú 
stránku produktu, tak je dôležitý 
výber dodávateľa, s ktorým budete 

komunikovať. Ten totiž bude s vami pre-
berať technické parametre výrobku, spôso-
by montáže, služby spojené s produktom,  
ako aj záručnú dobu, termín zamerania, 
termín montáže, zmluvu o dielo atď. Zá-
ruka kvality nie je len v dodaní kvalitného 
tovaru – brány, ale je to aj spôsob jednania 
dodávateľa so zákazníkom. Je to dodr-

žanie záväzkov o dodávke tovaru podľa 
zmluvy, v presnom vyhotovení podľa vý-
beru, v dohodnutom čase a termíne a tak-
tiež kvalitný záručný a pozáručný servis.

sTačí VysLOViť pRedsTaVu 
Kvalitné a spoľahlivé garážové brány 
vlastnej výroby ponúka spoločnosť PE-
MAT, ktorá má viac ako 10-ročné skúse-
nosti vo výrobe brán. Brány sú vo výrobe 
pravidelne testované a podliehajú inová-
ciám, čo vedie k neustálemu zlepšovaniu 
kvality výrobkov a služieb. Dokazuje to 
aj certifikát kvality procesu výroby ISO 
9001:2008. 
Aby sa garážová brána čo najviac priblíži-
la predstavám zákazníka, tak je vyrobená 
na mieru. Na výber sú 3 hrúbky izolácie 
(20 mm, 40 mm, 60 mm) a široká škála 
farieb a motívov. Vďaka vlastnému vývo-
jovému oddeleniu sa do portfólia spoloč-
nosti PEMAT podarilo zaradiť aj vlastný 
motor pre garážové brány. 

Tiché a beZpečNé
Vďaka revolučnému systému tichých ko-
liesok v nylonových púzdrach sa v spoje-
ní s remeňovou dráhou motora docielilo 
zníženie hluku až o 15 dB, čím sa brány 
PEMAT stali najtichšími na trhu. 

Taktiež štandardné bezpečnostné prvky 
ako zámok proti pricviknutiu prstov, po-
istka proti pretrhnutiu pružín či snímač 
motora, ktorý detekuje náraz na prekáž-
ku, a rovnako aj široká škála doplnkových 
bezpečnostných prvkov ako fotozávora 
alebo optolišta chránia vás, vašich blíz-
kych a aj váš majetok. Novinkou je sve-
telná mreža, ktorá vás upozorní aj na 
neželanú návštevu. Možnosť pripojenia 
záložného zdroja zabezpečí, že aj v prípa-
de výpadku prúdu sa pohodlne dostanete 
do svojej garáže.

BEZPEČNá 
A SPOľAHLIVá   

BRáNA

AK STOJíTE PRED ROZHODNUTíM, AKú GARážOVú BRáNU SI 
VyBRAť, TAK VáM PORADíME, NA ČO SA TREBA ZAMERAť, PRE-
TOžE GARážOVá BRáNA By MALA SPĺŇAť VŠETKy VAŠE PO-
žIADAVKy A NáROKy, AKé NA ŇU MáTE. 



Reko

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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všetky servisné úkony, aby bol čo najlepší 
prehľad o stave vašej brány.

Ďalšou doplnkovou službou je možnosť 
predĺženia záruky až na 10 rokov.

PREDAj Aj NA SPLátky
Keďže každý stavebný zásah do nehnu-
teľnosti je rovnako aj veľkým zásahom do 
vášho rodinného či firemného rozpočtu, 
tak môžete využiť ponuku predaja brán aj 
na splátky. Tak budú pre vás brány PEMAT 
ešte dostupnejšie.

NásKOK VďaKa 
kVALItE

Spoločnosť PEMAT si stojí 
za kvalitou svojich pro-

duktov a služieb, preto 
neustále podporuje 
a rozvíja svoj výrob-
ný závod v Topoľča-
noch. Vďaka tomu 
dokáže zabezpečiť 
rýchlu dodávku brán a 

spoľahlivosť výrobkov. 

SERVIS 
Dodávané brány sú prepracované do naj-
menších detailov, ale všetky komponenty 
majú aj svoju životnosť. Práve pre tieto 
prípady je zriadené samostatné servisné 
oddelenie, aby sa každý záručný aj pozá-
ručný problém vyriešil čo najrýchlejšie a  
k spokojnosti zákazníka.

Tak ako máme každý svoj zdravotný 
záznam, aj pre vašu bránu je pripravená 
servisná knižka, v ktorej sa budú evidovať 
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bilnom  telefóne, tablete alebo pomocou 
biometrickéhio senzora.  

NepOdceňujTe pROFesiONáLNu 
MONTáž

Dobrý predajca si ešte pred vypracovaním 
cenovej ponuky zistí všetky požiadavky 
zákazníka na bránu. Dodávka brány by 
mala byť spojená s dodávkou služieb, ako 
je poradenstvo, montáž, záručný a pozá-
ručný servis. Seriózna firma vám dodá 
garážovú bránu až po obhliadke miesta 
realizácie technikom. Doklad o tom, že vý-
robok má certifikačné skúšky, by mal byť 
samozrejmosťou. 

Pri výbere dodávateľa dajte prednosť fir-
mám, ktoré majú s montážou brán nie-
koľkoročné skúsenosti. Pred samotnou 
montážou musí mať garáž dokončené 
vnútorné omietky a hotovú podlahu, čo je 
dôležité pre správne zatváranie brány.

Slovenská spoločnosť LAMELLAND, s.r.o. 
má s výrobou a montážou garážových 
brán dlhoročné skúsenosti.  

AUTOMATICKá GARážOVá 
BRáNA PATRí DNES K ŠTAN-
DARDNéMU VyBAVENIU VäČ-
ŠINy STAVIEB. STáLE VŠAK 
PLATí, žE VÝBERU VHODNEJ 
GARážOVEJ BRáNy A JEJ DO-
DáVATEľA  TREBA VENOVAť 
POZORNOSť, AKú SI PRáVOM 
ZASLúžI.

Z rozsiahlej ponuky garážových brán 
všetkých typov si vyberú aj najnáročnejší 
zákazníci, hľadajúci kvalitu a originalitu. 
Hoci počiatočná investícia do kvalitnej ga-
rážovej je vyššia, určite sa oplatí. Veď gará-
žovú bránu nekupujeme každý deň. Kom-
pletný sortiment garážových brán nájdete 
na www.lamelland.sk.

Reko z materiálov Lamelland

Foto: Lamelland

INVEStíCIA DO kVALIty 
SA PRI GARážOVEJ BRáNE OPLATí

Vaše auto si zaslúži bezpečný do-
mov a kvalitné garážové brány na 
mieru sú jeho základom. Práve 

teraz je vhodný čas objednať si garážovú 
bránu. Vyhnete sa tak stresu z nákupu na 
poslednú chvíľu a vaša garáž bude chráne-
ná pred zimou v dostatočnom predstihu.

NajObľúbeNejšie sú seKciOVé

Najčastejšie používaným typom z hľadiska 
konštrukcie sú sekciové brány. Sú vhodné 
takmer do každého stavebného otvoru a 
ich výhodou je priestorová nenáročnosť.  
Koeficient tepelnej priepustnosti sekciovej
brány je približne taký ako hodnota tepel-
nej priepustnosti plastových okien stred-
nej kategórie. 

Aj keď spočiatku chcete kúpiť len bránu, 
oplatí sa vopred uvažovať aj nad príslu-
šenstvom, ktoré vám môže v budúcnosti 
výrazne uľahčiť život. 

DOPRAjtE SI kOMFORt

Väčšina výrobcov ponúka už v základ-
nej cene štandardné bezpečnostné prvky.  
Z hľadiska  každodenného používania gará-
žovej brány je dôležitá miera užívateľského 
komfortu. Garážovú bránu je možné ovlá-
dať manuálne, ale prevažná väčšina brán sa 
dodáva s elektrickým ovládaním. Pokiaľ nie 
je do garáže zabezpečený aj iný vstup, brá-
na musí mať núdzové odblokovanie moto-
ra pre prípad výpadku elektrického prúdu. 
Samostatnou kategóriou doplnkov je prís-
lušenstvo k motorom. Trendom poslednej 
doby je ovládanie brány cez aplikáciu v mo-

Znížený spodný prah prechodových dverí



» SEKCIOVÉ BRÁNY 

» PRIEMYSELNÉ BRÁNY

» DVOJKRÍDLOVÉ BRÁNY

» ROLOVACIE BRÁNY

» PRÍSLUŠENSTVO

    

Slovenský výrobca garážových brán 

Sídlo spoločnosti: 
Lamelland, s.r.o., Rybárska 1, 911 01 Trenčín

Kontakty: 
Tel.: 032/64 00 461   Mob.: 0907 788 314   E-mail: predaj@lamelland.sk                  www.lamelland.sk
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relax záhrada

DOKONALá ZáHRADA JE VžDy KOMBINáCIOU VIACERÝCH 
VKUSNE A EfEKTNE VyUžITÝCH PRVKOV. NEEXISTUJE VŠAK 
PRESNá DEfINíCIA DOKONALEJ ZáHRADy, KAžDá ZáHRADA JE 
VžDy JEDINEČNá, PRIČOM JEJ VZHľAD ZáVISí OKREM VKUSU 
MAJITEľA AJ OD DISPOZíCIí, KTORé ZáHRADA Má.

ZáHRADA 
PODľA NAJNOVŠíCH TRENDOV

Je obrovský rozdiel, či máte záhradu 
v kopci, alebo na rovine, a rovnako 
zohráva dôležitú úlohu aj typ pôdy. 

Ak cez pozemok preteká potôčik, naskyt-
nú sa vám zrazu ďalšie možnosti zaují-
mavých riešení a takto by sme mohli po-
kračovať. Aby bolo prepojenie s domom 
funkčné a estetické, mali by sme si predom 
premyslieť záhradný projekt a aké prvky 
budú jeho súčasťou. Za základné prvky zá-
hradnej architektúry by sme mohli vo vše-
obecnosti označiť spevnené plochy, ploty, 
oporné múry, deliace steny či zvlnenia. 

POZEMOk tREBA NAjPRV 
OhRaNičiť
Starým dobrým zvykom býva si pozemok 
označiť a ohraničiť. Asi najjednoduchšou 

01



možnosťou je obohnať pozemok pletivom. 
Nevýhodou je, že vám každý uvidí do zá-
hrady a, povedzme si úprimne, výkvet 
z hľadiska estetiky to nie je. Samozrejme, 
vždy existuje možnosť vysadenia popína-
vých rastlín ako napríklad Clematis Viti-
cella, Lonicera Japonica, Aureo Reticulata 
či bršelec popínavý. Nevýhodou tejto jed-
noduchej a pomerne lacnej kombinácie sú 
minimálne dva roky čakania, kým rastliny 
plot obrastú tak, aby bránili výhľadu do 
záhrady, ale aj nutnosť pravidelnej starost-
livosti o ne. Popínavé rastliny sa navyše 
môžu časom rozrásť až do takých rozme-
rov, že budú svojou váhou ničiť pletivo.

Pomerne rozšíreným riešením sú betóno-
vé ploty. Sú to stĺpiky, medzi ktorými sú 
uložené betónové dosky so železnou vý-
stužou. Betónové ploty majú vysokú me-
chanickú odolnosť, sú pomerne trvácne 
a hlavne vás ochránia pred zrakmi zvedav-
cov. Na výber pritom budete mať viacero 
druhov, imitujúcich rôzne druhy kameňov, 
tehál či dreva. Väčšie možnosti pre kre-
ativitu ponúkajú betónové tvárnice. Tie 
môžete kombinovať s drevom, kovom či 
iným materiálom, čím získate dizajnovo 
zaujímavé a farebne pestrejšie riešenia. 
Počítajte však s tým, že raz za čas bude 
treba kov pretrieť a drevo nalakovať, inak 
si s údržbou starosti príliš robiť nemusíte.

Z ekologických variantov dominujú vý-
hradne živé ploty. Sú ale náročné na 
údržbu a minimálne raz za rok ich treba 
strihať. „Ideálne je živé ploty ostrihať na 

prelome augusta a septembra, kedy ešte stále 
budú mať dostatok času na regeneráciu,“ radí 
Tomáš Nevečeřal zo spoločnosti Husqvar-
na. „Bez kvalitných nožníc alebo plotostrihov 
sa ale nezaobídete a pri strihaní myslite na to, 
že v živom plote môžu hniezdiť vtáky,“ uza-
tvára Tomáš Nevečeřal. Trvá niekoľko se-
zón, kým sa živý plot zahustí, no ak sa tak 
stane, len tak ľahko ho niekto nepreskočí.

Do popredia sa ale dostávajú aj gabiony. Sú 
to koše z drôtenej tkaniny naplnené kame-
ňom, vytvárajúce priedušné, monolitické 
konštrukcie, ako sú oporné múry na zadr-
žanie zeme, morské hrádze, obloženia ka-
nálov, obloženia hrádzí. Na pohľad pôsobia 
moderne a prirodzene. Ich prednosťami sú 
priepustnosť, prispôsobivosť, odolnosť, 
ekologickosť a estetickosť, no rozhodne 
nepatria medzi najlacnejšie riešenia. 

ABY BOLO PREPOJENIE 
S DOMOM fUNKČNé 

A ESTETICKé, MALI BY SME 
SI VOPRED PREMYSLIEŤ 
ZÁHRADNý PROJEKT A AKé 
PRVKY BUDÚ JEHO SÚČASŤOU.

02

03

04

01 úskalím živých plotov je nevyhnutná 
starostlivosť. Strihaním živé ploty 
prevzdušňujete a tvarujete. Strihajte v júni 
a potom na prelome augusta a septembra. 
(Gardena)
02 Na väčši živé ploty je skvelý pomocník 
plotostrih. Vyberajte podľa výkonu motora 
a dĺžky strihacej lišty. Ak vás nebaví 
vláčiť po záhrade rebrík, určite stojí za 
povšimnutie teleskopická tyč. (Gardena)
03 Svahové tvárnice môžu poslúžiť aj ako 
kreatívny plot. (Premac)
04 Gabiony sú vďaka elegantnosti a 
ekologickosti čoraz obľúbenejším prvkom 
záhradnej architektúry.
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VybudujTe chOdNíčKy a cesTy
Záhrada nie je len zatrávnená plocha. 
K domu totiž patria aj príjazdové cesty 
a chodníky. Tu je najjednoduchším rie-
šením obyčajný betón. Návštevu tým ale 
neohúrite. Betónovú alternatívu ponúka 
dlažba alebo betónové platne. „Vo všeobec-
nosti platí, že hrubšia dlažba sa pokladá na 
príjazdové cesty, ktoré sú viac mechanicky 
zaťažované, a tenšie platne zas na terasy 
a chodníky,“ ozrejmuje Aneta Neuschelová 
zo spoločnosti Premac. Z estetického hľa-
diska pôsobia platne ucelenejším dojmom, 
avšak dlažba ponúka viac variácií pri po-
kládke.

V záhradách sa často nachádzajú okrasné 
trávniky, po ktorých by sa nemalo chodiť. 
Zaujímavým riešením tu môžu byť takzva-
né šľapáky, ktorými môžu byť odrezky 
z guľatiny alebo betónové platne v tvare 
takýchto tvárnic. Drevo je vždy vkusný 
doplnok, no vyžaduje si starostlivosť. Na 
to vždy pri výbere myslite a zvážte, či by 
nebola pohodlnejšia alternatíva z betónu, 
ktorá sa väčšinou na nerozoznanie podobá 
na drevo.

SPEVNItE SVAhy
Väčšina slovenských záhrad sa nachádza 
v kopcovitých terénoch. Svahy však nie sú 
nevýhodou, ponúkajú úplne nový rozmer 
pre kreativitu. úprava terénu je, samozrej-
me, náročnejšia, no výsledný efekt bude na 
nezaplatenie. Možností spevnenia je hneď 
niekoľko – palisády, ELKO-uholníky, sva-
hové tvárnice alebo gabiony. Skôr ako sa 
pustíte do realizácie ktorejkoľvek z mož-
ností, vždy pripravte podložie. Návod by 
mal vždy výrobca v prospekte uvádzať.

Palisády sú jednoduchým, no na pohľad 
malebným riešením spevnenia svahu. 
Lemy z palisád sú však výškovo limito-
vané, keďže aspoň tretina dĺžky musí byť 
v zemi kvôli stabilite. Dôležité je aj škáro-

05

06 07

05 Záhrada v kopci ponúka úplne nový 
rozmer záhradnej architektúry. Betónové 
prvky môžete oživiť zeleňou a kvetinami. 
(Premac) 
06 Svahové tvárnice môžu v závislosti od 
viacerých faktorov tvoriť opornú stenu  
s uhlom v rozpätí od 45° do 90°. Vždy sa 
radšej poraďte s odborníkom. (Premac)
07 Kvapková závlaha je užitočným 
doplnkom k svahovým tvárniciam. Je 
nenápadná a pri správnom nastavení 
vás odbremení od starostí s polievaním. 
(Gardena)
08  Veľké záhrady môžete opticky zútulniť 
rozdelením na menšie časti. Poslúžia vám 
k tomu chodníčky, múriky, gabiony či živé 
ploty. (Premac)
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vanie, kde sa vzhľadom na materiálové a 
tvarové tolerancie vždy vytvorí škára cca  
3 – 5 mm, tá však nijako nebude brániť 
riadnemu užívaniu a funkcii palisád.

Praktické a rýchle riešenie spevnenia sva-
hu predstavujú ELKO-uholníky. Sú cenovo 
výhodné a dizajnovo atraktívne. Umožňu-
jú vytvoriť opornú stenu v rôznych výško-
vých podmienkach (od 55 do 205 cm) vo 
veľmi krátkom čase, pričom päť rôznych 
konštrukčných výškových prvkov dáva do-
statok voľnosti pri projektovaní a vyrovná-

vaní terénnych rozdielov.  Pri výbere sa ale 
poraďte s predajcom ohľadom lokálnych 
podmienok, plánovanej výšky a zaťaženia. 
Podložie vždy nechajte posúdiť statikovi, 
v opačnom prípade riskujete zosuv pôdy aj 
s uholníkom. Len najmenší uholník totiž 
váži 100 kg, kým tie najvyššie môžu vážiť 
takmer tonu.

Esteticky neuveriteľne zaujímavým rie-
šením sú svahové tvárnice. Umožňu-
jú krásne priestorové riešenia a dokážu 
efektívne spevniť strmšie svahy, zatiaľ čo 

postup budovania je jednoduchý a rýchly. 
Následne vytvárajú členitý a dynamický 
priestor, ktorý môžete vyplniť hlinou a vy-
sadiť rastlinami, čím premeníte obyčajné 
oporné múry na okrasné, kvitnúce svahy. 
Krásnym príkladom je spojenie tvárnic a 
živého plotu. Okrem spevnenia efektívne 
zachytávajú prach, dobre tienia, zvyšujú 
vzdušnú vlhkosť a slúžia aj ako odhluč-
ňovacie bariéry. Z hľadiska údržby ich 
netreba natierať a v niektorých prípadoch 
ani strihať a v kombinácii s kvapkovým 
automatickým zavlažovacím systémom sú 
prakticky bezúdržbové. „Kvapková závlaha 
pozostáva z hadičiek uložených pri koreňoch 
rastlín,“ ozrejmuje Jakub Kirchner, odbor-
ník značky Gardena. „Cez drobné dierky 
v nich sa voda dávkuje rastlinám postupne 
a presne tam, kde ju potrebujú najviac. Mi-
nimalizujú sa tak straty odparovaním, ako 
aj riziko zaparenia listov,“ dodáva Jakub  
Kirchner. 

Ďalšou pomerne zaujímavou alternatívou 
sú gabiony. Vďaka priepustnosti sú vhod-
né na terasovité záhrady, pričom princíp je 
rovnaký ako terasovité záhrady v Stredo-
morí. Voda postupne presakuje z najvyš-
ších poschodí na nižšie, čím sa zabezpečí 
maximálny možný príjem vody pre všet-
ky stupne terasovitých záhrad. Výhodou 
oproti starovekým riešenia je pevnosť do-
siahnutá vďaka kovovým košom.

pRacujTe s OpTicKOu VeľKOs-
ťOu ZáhRady
Ak máte väčšiu záhradu skôr na rovine, ur-
čite v nej vyniknú prvky ako umelé svahy, 
zvlnenia alebo vyvýšeniny. úlohou týchto 
prvkov je odstrániť monotónnosť. To sa 
vám môže podariť aj rôznymi predelmi, 
akými môžu byť gabiony, múriky či živé 
ploty. Zrkadlá zas priestor opticky zväčšu-
jú. Na veľkosti zrkadla nezáleží, dôležité je, 
aby ladilo s celkovým dizajnom. Rastlinám 
zrkadlá vyhovujú vo všeobecnosti, no pri 
zrkadlách najlepšie vyniknú pestro kvitnú-
ce letničky a trvalky. Pekný efekt môžu vy-
volať aj nezvyčajné dekorácie ako hrdzavý 
kov. Ak nemáte príliš kyslú pôdu, rastliny 
sa s hrdzavým železom pomerne dobre 
znášajú a ešte lepšie kombinujú. 

Juraj Vedej

Foto: archív firiem a redakcie

08
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Práca s motorovou pílou má svoje 
pevné pravidlá, ktoré je nevyhnutné 
dodržiavať. Pred každým použitím 

reťazovej píly vždy v niekoľkých krokoch 
skontrolujte funkčnosť reťazovej brzdy:

1. Položte pílu na pevný povrch.
2. Naštartujte pílu a pevne ju uchopte za  
 jej prednú a zadnú rukoväť.
3. Pridávajte plyn.
4. Uvoľnite plyn. Otočením ľavého zápäs- 
 tia smerom k chrániču spätného úderu  
 aktivujete reťazovú brzdu. Nepúšťajte  
 pritom prednú rukoväť.
5. Reťaz sa musí okamžite zastaviť.

Nevyhnutná je tiež kontrola zachytávača 
reťaze, ktorý zachytáva spadnutú alebo pre-
trhnutú reťaz, aby vás nezranila. Pozornosť 
venujte tiež tomu, či sú dotiahnuté všetky 

skrutky a matice. Pokiaľ objavíte na bezpeč-
nostných prvkoch alebo iných častiach píly 
pukliny, vymeňte ich – mohli by totiž ohro-
ziť vašu bezpečnosť. Vo všetkých prípadoch 
platí, že pokiaľ si nie ste istí, poraďte sa  
s najbližším servisným predajcom.

NabRúsTe ReťaZ
S ostrou reťazou je pílenie rýchlejšie a 
bezpečnejšie. Stroj sa tiež menej zaťažu-
je, čo má vplyv na jeho životnosť. Ostrosť 
reťaze preto pravidelne kontrolujte. Tupú 
reťaz poznáte podľa toho, že píla nereže, 
ale skôr brúsi. Pri rezaní s tupou reťazou 
takisto nepadajú pravidelné a jemné pili-
ny v podobe obdĺžnikových hoblín, ale len 
drevený prach. Všeobecne platí, že by sa 
reťaz mala prebrúsiť, pokiaľ sa motorová 
píla dlho nepoužívala (napríklad na za-
čiatku novej sezóny) alebo najdlhšie po 2 
nádržiach spotrebovaného paliva. Aspoň 
raz za čas nechajte reťaz nabrúsiť odborní-
kom. Budete mať istotu, že má reťaz rov-
nako dlhé zuby na pravej aj na ľavej strane, 
čo predstavuje základ jej rovného rezania.

Pred začiatkom práce sa tiež uistite, či je 
reťaz správne napnutá. Nemala by visieť 
pod vodiacou lištou, ale mala by sa dotý-
kať spodnej strany vodiacej lišty. Súčasne 
však musí ísť rukou na druhej, hornej stra-
ne lišty jednoducho zatiahnuť. Nová reťaz 
by sa mala po krátkej dobe prevádzky vždy 
znovu napnúť. Vždy skontrolujte funkciu 
mazania reťaze. Podržte pílu nad svetlým 
povrchom (napríklad doska, peň a pod.) a 
pridajte plyn. Na povrchu by sa mala ob-
javiť čiara z malých odstriekavajúcich kva-
pôčok oleja ako dôkaz toho, že mazanie je 
v poriadku.

VhOdNé ObLečeNie VáM 
Môže ZachRáNiť žiVOT
Ochranné oblečenie a ďalšie ochranné 
prostriedky môžu zabrániť vážnemu zra-
neniu. Často však bývajú, bohužiaľ, zaned- 

LETO SA KONČí A JE NAJVyŠŠí ČAS PRIPRAVIť ZáSOBy DREVA 
NA ZIMU. PRI TEJTO PRíPRAVE JE DOBRé MAť VÝKONNéHO 
POMOCNíKA – KVALITNú A BEZPEČNú MOTOROVú PíLU. 

PíLA NIE JE HRAČKA!



prerezaniu pozostáva z podšívky, ktorú 
tvorí niekoľko vrstiev veľmi dlhých vlá-
kien. Tie sa v prípade kontaktu roztočenej 
reťaze píly s oblečením z protiporezovej 
látky behom zlomku sekundy namotajú 
do reťaze a okamžite ju tak zastavia. Vždy 
používajte rukavice a pevnú obuv s hru-
bou protišmykovou podrážkou, najlepšie  
s oceľovou špičkou. Viac informácií nájde-
te na www.husqvarna.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Husqvarna

Foto: Husqvarna

04

bávané. Základom je helma s ochranným 
štítom a chrániče sluchu. Dôležité je tiež 
oblečenie z protiporezového materiálu a 
ochranná obuv. Ochranné oblečenie musí 
byť testované v súlade s príslušnými me-
dzinárodnými predpismi a normami v Eú 
a USA (značka CE, ISO alebo UL).

Prilba nie je výsadou výhradne profesio-
nálnych drevorubačov pri pílení stromov  
v lese. Je nevyhnutnou ochranou pred od-
lietavajúcimi polenami a trieskami, náraz-
mi a v neposlednom rade aj prachom. Pro-
tiporezový materiál dokáže zas zabrániť 
tým najhorším zraneniam. Ochrana proti 
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nosné, ale problémom v ich prípade je dlhá 
príprava pred rozpálením a znížená možnosť 
regulácie teploty,“ hodnotí Daniel Brychta 
a dodáva: „Použitím špeciálnych brikiet sa 
dajú aj na griloch na drevené uhlie dosiahnuť 
veľmi vysoké teploty, čo je dobré napríklad na 
zapekanie.“ Vyskúšajte napríklad kotlové 
grily Tenneker.

Ak ste skôr priaznivcami PLyNOVÝCH 
GRILOV, iste vás poteší, že v ich prípade 
sa teploty dajú regulovať presne, preto 
môžete pokrmy pripravovať aj metódou 
„slow cooking“, ktorá je v súčasnosti jed-
nou z najobľúbenejších. „Najväčšou výho-
dou plynových grilov je ich okamžitá možnosť 
použitia, jednoduché ovládanie a takisto rov-
nomerné rozdelenie tepla pri pečení mäsa, 
nevýhodou je, naopak, horšia prenosnosť a 
potreba obozretnosti pri skladovaní plyno-
vých bômb,“ komentuje Daniel Brychta. 
Preto Hornbach odporúča plynové grily 
Tenneker, kde sú tlakové regulátory plynu 
vopred montované z továrne, čím je vylú-
čená chyba pri montáži.

GRILOVACIA SEZóNA 
ešTe NesKONčiLa

Na trhu existujú v zásade tri typy 
grilov – grily na drevené uhlie, ply-
nové grily a elektrické grily. Záleží 

teda na tom, aký typ grilovania preferujete 
práve vy.

ELEKTRICKÉ GRILy sú určené skôr do na-
šich kuchýň. Ich výhodou je možnosť na-
staviť presnú teplotu, a pretože majú tefló-
nový povrch, ľahko sa čistia a udržujú. „Pri 
výbere elektrických grilov je potrebné dbať 
na to, aby špirála bola schovaná. Tuk vďaka 
tomu odkvapkáva do špeciálnej misky a nie na 
špirálu, kde by sa pripaľoval,“ hovorí Daniel 
Brychta, odborník na Záhradu z projek-
tového marketu Hornbach a dodáva: „Na 
záhrady, a pre ten správny pôžitok z grilo-
vania, odporúčame skôr grily plynové či na  
drevené uhlie.“

Grily na drevené uhlie umožnia pripravo-
vať mäso so špeciálnou dymovou chuťou, 
ktorá môže vzniknúť len na drevenom 
uhlí. „grily na drevené uhlie sa dajú kúpiť vo 
všetkých veľkostiach a tvaroch, sú ľahko pre-

GRILOVANIE JE TRADIČNOU 
SúČASťOU PRíJEMNÝCH 
SPOLOČENSKÝCH POSEDENí 
A VäČŠINA Z NáS SI TO Už ANI 
INAK NEDOKážE PREDSTAVIť. 
NIET POCHÝB O TOM, žE CEL-
KOVá ATMOSféRA GRILOVA-
NIA JE RELAXAČNá A VEľMI 
UVOľŇUJúCA, ALE VäČŠINA 
Z NáS ZáROVEŇ KLADIE VEľ-
KÝ DôRAZ AJ NA ZDRAVOTNú 
STRáNKU PRIPRAVOVANÝCH 
POKRMOV. HORNBACH PRI-
NáŠA NAJMODERNEJŠIE GRILy 
ZNAČKy TENNEKER, KTORé Sú 
VyROBENé PODľA NAJMODER-
NEJŠíCH METóD A ICH KVALI-
TA JE PRIEBEžNE SLEDOVANá 
PRíSNyMI TESTAMI. NIČ NáM 
TEDA NEBRáNI NAPLNO SI 
VyCHUTNAť ZDRAVÝ ZážITOK 
Z GRILOVANIA.
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ZáSADy SPRáVNEhO 
GRILOVANIA 
Nech už zvolíte akýkoľvek gril, grilujte 
hlavne zdravo. Všetky pokrmy s časom 
prípravy kratším než 30 minút, ako sú ste-
aky, klobásy, špízy, kotlety a zelenina, sú 
určené na priame grilovanie, teda bez pou-

žitia poklopu. Grilované pokrmy sa nachá-
dzajú priamo nad zdrojom tepla. Vďaka 
tomu sa na nich vytvárajú typické grilova-
cie vzorky a špecifická aróma. Grilovanie 
prebieha relatívne krátku dobu, zato však 
pri vysokých teplotách od 250 °C. Vzdia-
lenosť medzi zdrojom tepla a grilovaného 
pokrmu sa dá ľubovoľne meniť. Pri griloch 
na drevené uhlie je dôležitý najmä náležitý 
žiar. V prípade plynového grilu sa pokrm 
opeká priamo nad zdrojom tepla. Aby sa 
pokrmy nevysušili či nespálili, nenechávaj-
te ich na rošte príliš dlho a otáčajte iba raz.
Pri nepriamom grilovaní (teda s použitím 
poklopu) sa odporúča opekať grilované 
pokrmy s časom prípravy dlhším ako 30 
minút, ako je hovädzie či bravčové mäso, 
rebierka, celé kura, morka či rybie filé. 
Grilované pokrmy sa tu nenachádzajú 
priamo nad zdrojom tepla. Predpokladom 
na cirkuláciu vzduchu je gril s poklopom 
a otvormi na vetranie. Teplo sa odráža od 
poklopu a vnútornej plochy grilu a tým 
ohrieva grilovaný pokrm zo všetkých 
strán. Pri grile na drevené uhlie sa žiar po 
roztopení presúva na kraj. Miska s vodou 
umiestnená priamo pod grilovaným pokr-
mom bráni jeho vysušeniu. Pri plynovom 
grile musíte po prvotnom predhriatí úpl-
ne odstaviť prostredné plynové horáky. Až 
potom môžete na rošt klásť mäso či rybu.

Opatrnosti však nikdy nie je dosť a pri gri-
le sa treba mať na pozore. V prípade gri-
lov na drevené uhlie by ste nikdy nemali 
používať petrolej a benzín, ale používajte 

špeciálne podpaľovače. Existujú tekuté, 
v kockách alebo vo forme pasty. Zapaľo-
vací komín nezapaľujte na zemi, ale až na 
grilovacom rošte. Uhlie radšej nechajte po 
grilovaní cez noc dohorieť v grile, kým vy-
chladne. Zlikvidovať ho odporúčame až po 
12 hodinách.

Čo sa týka plynových grilov, tak tie zapa-
ľujte len pri otvorenom poklope. Ďalej 
pravidelne kontrolujte a čistite záchytné 
misky na tuk. Vždy najskôr vypnite plyn 
na grile a až potom zavrite fľašu.

Reko z materiálov Hornbach

Foto: Hornbach
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historický, starý a luxusný. Milujeme reštau-
rovanie starých nábytkov, šaty po babičke, 
staré šperky, patinu a všetky veci s príbehom 
a dušou. Máme rady, keď z každej veci cítiť 
minulosť a nie je to len výlisok z továrne.“ Ich 
kvetinové aranžmány sú pre domov ladený 
v štýle vintage priam svorené. Podstatné je 
dodržať výber materiálov a farieb, ktoré  
v konkrétnom priestore prevažujú. Z kve-
tov sú podľa sezóny ideálne ruže, pivonky, 
hortenzie, ale i konvalinky, orgován či 
lúčne kvety. Ako doplnky sa dajú použiť 
rôzne bobule, stuhy a čipky. Stačí sa len 
poobzerať okolo seba.

VáŠEŇ PRE 
NEDOKONALOSť

Rokmi nadobudnutá patina, pukliny, 
hrdza a iné nedokonalosti pred-
metov s históriou a príbehom, 

vyrobených kedysi dávno zručnými reme-
selníkmi, sú dnes povýšené na dekoračnú 
úroveň. Avšak aj dnes nájdete mnoho 
nových výrobkov, ktoré svojím vzhľadom 
všetky tieto aspekty spĺňajú.

pRiesTOR pRe VLasTNý šTýL
O tom, že staré nemusí znamenať len lacné 
a nepotrebné, vedia svoje floristky Monika 
Vargová a Lenka Vargová z Ateliéru Papa-
ver. „Vintage pre nás znamená zrelý ako víno, 

PREČO  NáS TAK 
fASCINUJú BOHATé 

TEXTúRy DREVA, HEB- 
KOSť ZAMATU ČI SOLíDNOSť A 
ODOLNOSť PRíRODNÝCH TKA-
NíN? NA ROZDIEL OD MASOVEJ 
PRODUKCIE Z POLyESTEROV A 
PLASTOV Sú PREDMETy Z NICH 
VyROBENé NEDOKONALé A PRE 

VIZUáLNE STVáRNENIE NIE 
JE NIČ VHODNEJŠIE NEž 

NIEČO, ČO JE NEDO-
KONALé!
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VINTAgE ARANŽMÁNY 
ATELIéRU PAPAVER 

SÚ PLNé  PREKVAPENÍ A 
NEČAKANýCH KOMBINÁCIÍ.
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Reko v spolupráci s Ateliérom Papaver

Foto: Ateliér Papaver

05 Na aranžovanie nemusíte 
používať len nádoby k tomu určené. 
Vidiecke kvietky sa krásne vynímajú 
na starej kuchynskej váhe.
06 Nesmierne zaujímavý a dekora-
tívny aranžmán v kameninovom 
pekáči po babičke. (hortenzia 
a klinčeky)
07 Aj keď sú kytice nádherné, sami 
o sebe v kombinácii so zaujímavými 
nádobami vytvoria v interiéri jedi- 
nečný ohniskový bod..
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01 Využite moment prekvapenia i nové 
možnosti, ako kvety umiestniť. Na aran-
žovanie použite rôzne nájdené objekty.
02 Aranžmán s vidieckym a romantic-
kým nádychom zútulní komodu, starý 
sekretár alebo jedálenský stôl. 
03 Kytice akoby pred chvíľkou nazbie-
rané na lúke sa stávajú čoraz obľúbe-
nejšími. 
04 Vidiecka kytička plná detailov 
vložená do starého hrnca nájdeného 
na povale..
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AJ Vy PREMÝŠľATE, AKÝM PREKVAPENíM UROBIť RADOSť SVO-
JIM BLíZKyM? KVALITNé VíNO JE IDEáLNy DARČEK! PRI VÝBERE 
VíN SI Už DNES MôžETE VyBERAť, Z KTORéHO VINáRSTVA  
NAKúPITE. NA SLOVENSKU JE VIACERO VINOHRADNíCKO- 
VINáRSKyCH fIRIEM, KTORé OBRáBAJú VLASTNé VINOHRADy  
A OŠETRUJú ICH SySTéMOM, ŠETRNÝM K ľUďOM AJ  
K PRíRODE. 

Kvalitné víno – 
ideáLNy daRčeK
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AkO SA VíNO NA SVEtOVÝCh 
súťažiach hOdNOTí?       
       
Nezávislé komisie, zložené z odborníkov  
z celého sveta, sa nemýlia a ich rozhodnu-
tie nikto nespochybňuje. Majú za sebou 
stovky výstav a tisícky prechutnaných 
vín.  Spoznajú kvalitu a vedia ju oceniť. 
Väčšinou každý degustátor hodnotí víno 
samostatne. Degustácia je anonymná, to 
znamená, že každé víno má pridelené svo-
je číslo vzorky.  Poväčšine 100-bodový sys-
tém hodnotí vzhľad, vôňu, chuť a celkový 
dojem vína. Komisie sú nezávislé, často sa 
najlepšie a najhoršie ohodnotenia škrtnú, 
a tak zostáva objektívnosť posúdenia vína 
zachovaná.

Každý vinár môže prihlásiť svoje víno 
na výstavu v ktorejkoľvek zemi na svete. 

Víno musí ale spĺňať niektoré kritériá. 
Musí byť zatriedené úKSúP (ústred-
ný  kontrolný a skúšobný ústav poľ-
nohospodársky), v prípade prívlast-
kových vín musí byť opatrené ŠKČ – 
 štátnym kontrolným čís-

lom. Organizátorom sa 
 zasiela celková ana-
lýza vína. Vinár si 
vyberá, na ktoré 
výstavy svoje vína 
zašle.
     
Tie najvážnejšie veľ-
ké svetové výstavy 

sú organizované pod 

záštitou OIV – SVETOVá ORGANIZáCIA 
PRE VINIČ A VíNO. úspech na týchto vý-
stavách vinára – autora chutného vína na-
ozaj poteší.

OceNeNia VšaK Môžu byť 
RôZNe

Vinár, človek, ktorý svoj život zasvätil 
dopestovaniu hrozna a výrobe opojného 
nápoja – vína, pozná aj iné ocenenia. Má 
svoju pivničku, kde sa občas zatúlajú náv-
števy z celého sveta. Milovníci vín radi 
spoznávajú rodisko vína, chcú sa stretnúť 
s vinárom, ktorý úžasné víno vyrobil. Vi-
nár im rád ukáže svoje kráľovstvo a pred-
staví aj vína, ktoré sa môžu otvoriť  len 
u neho v pivnici.

Urobte si radosť, ochutnajte.

Reko v spolupráci s J&J Ostrožovič

Foto: J&J Ostrožovič

Integrovaná produkcia hrozna posunula 
pestovanie hrozna smerom k zníženiu 
množstva chemických postrekov a je 

predstupňom BIO ochrany vo vinohrad-
níctve. Je ideálne, keď je výrobca vína 
aj pestovateľom hrozna. Svoju surovinu 
si stráži počas celého roka a vie, čo si na  
jeseň dovezie do dvora. Zber hrozna do 
debničiek je na Slovensku takmer samo-
zrejmosťou. Vo svete je dnes už skôr ra-
ritný, pre úsporu ľudskej sily sa využívajú 
kombajny. 

Slovenskí výrobcovia vína získavajú v po-
sledných rokoch množstvo svetových oce-
není a zberajú zlaté medaily zo zahranič-
ných súťaží na celom svete. Každý vinár sa 
týmito úspechmi rád popýši. Niektoré fľaše 
vín sú týmito medailičkami priam oblepené. 
Zákazník/konzument tieto úspechy ocení.
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JUžNá BRAZíLIA: 
KEĎ JE VŠETKO VEĽKÉ

ľUDIA VŠADE NA 
SVETE žIJú PODVE-

DOME V MIERKACH SVOJEJ 
DOMOVINy. KDEKOľVEK SME, 
OD SUBJEKTíVNE VNíMANÝCH 

VZDIALENOSTí A ROZLôH ODVOD-
ZUJEME SVOJE POCITOVé „DIAľKy“, 

„VÝŠKy“, „VEľKOSTI“ A „ČASy“. STAČí 
SA PRESUNúť NA INÝ KONIEC PLANéTy 

A VŠETKO RAZOM ZAČNEME VIDIEť 
INAK. NAPRíKLAD NA JUHU BRAZíLIE, 

KRAJINy, DO KTOREJ By SA NAŠE 
SLOVENSKO ZMESTILO VyŠE 

STOSEDEMDESIATTRI- 
KRáT. 
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01 Predvrchol Pico Paraná, najvyššej hory 

južnej Brazílie

02 Skalné formácie Vila Velha

03 Vodopády Iguazú z vtáčej perspektívy

04 „Pán hlodavec“ – kapybara močiarna

Bolo by nesprávne obviňovať obyva-
teľov tejto dvestomiliónovej krajiny 
z megalomanstva. Mnoho z prv-

kov, o ktorých v súvislosti s ňou možno 
hovoriť v superlatívoch, pochádza z ríše 
prírody. Rozľahlé dažďové pralesy, hustá 
sieť riek bohatých na vodu a diverzita dru-
hov sú šťastím piateho najväčšieho štátu 
sveta a zároveň piatej krajiny s najvyšším 
počtom obyvateľov. Aj mnohé ďalšie bra-
zílske „naj“ tak začneme časom považo-
vať za samozrejmé. Počnúc kapybarami 
močiarnymi – najväčšími hlodavcami na 
Zemi, s ktorými sa možno stretnúť trebárs 
v mestských parkoch Londriny v štáte Pa-
raná a končiac veľkosťou mestskej vrtuľ-
níkovej flotily Sao Paula či výkonom tur-
bín hydroelektrárne v Itaipú. I tým patrí 
celosvetové prvenstvo. Vodopády Igua-
zú, jedno z turisticky najnavštevovanej-
ších miest v Južnej Amerike, vám potom 
mimo obdobia dažďov môžu pripadať na 
prvý pohľad nevýrazné. Keď sa predstavy 
rozmaznajú, často nepoznajú hraníc...

SMER PARANá
Celonočná jazda autobusom z Rio de Ja-
neira do polmiliónovej Londriny, mesta 
na severe juhobrazílskeho štátu Paraná, 
sa dostáva do poslednej etapy. Ranné sln-
ko osvetľuje zvlnený poľnohospodársky 
kraj, ktorého tvár ničím nesvedčí o diaľke, 
v akej sa nachádzame. Tunajšie polia, lúky 
i usadlosti by pokojne zapadli do niekto-
rej z nám blízkych európskych krajín. Keď 
sa na horizonte napokon zjaví futuristic-
ky pôsobiaca hradba mrakodrapov, sme 
na mieste. V meste založenom britskými 
prisťahovalcami, o čom vraví jeho názov, 
odvodený od Londýna, i množstvo červe-
ných telefónnych búdok.

Byť v Paraná, štáte s rovnakým názvom, 
aký má i druhá najdlhšia juhoamerická rie-

ka, znamená zžiť sa s takmer dokonale ko-
lonizovanou oblasťou. Stretnúť tu možno 
potomkov Poliakov, Ukrajincov, Talianov, 
Nemcov a, samozrejme, Portugalčanov. 
Každý z nich si so sebou priniesol svoje 
tradície a zvyky, čo dodáva architektúre 
i koloritu štátu zvláštny rozmer. Pôvod-
ných obyvateľov z kmeňa Guaraní tu však 
už nájdeme len málo. „Väčšina z nich už žije 
súčasným spôsobom života a zvyky sa vytrá-
cajú,“ vraví Gisele a dodáva: „Niečo z ich ja-
zyka sa však stalo celosvetovým – veď slová 
ako tukan, jaguár či pomenovanie jedla tapio-
ca pochádza práve z reči kmeňa guaraní.“

VečeR u beNaTTOVcOV
„Pozri, aj tento dom som postavil, aj tie dva 
krížom cez ulicu,“ hovorí s hrdosťou v hla-
se sympatický päťdesiatnik, otec Hericka 
a hlava rodiny Benattovcov, ktorých kore-
ne siahajú do Talianska. Naznačuje tomu 
už priezvisko a mať v Londrine talian-
skych predkov zďaleka nie je čímsi výni-
močným. 

Malým autom smerujeme na rodinnú 
večeru do jednej z reštaurácií, nazýva-
ných „churrascaria“. V týchto obľúbených 
jedálňach sa pripravujú veľké a chutné 
steaky na brazílsky spôsob. No sú hlavne 
miestom stretnutí, rozhovorov a sociali-
zácie. Okrem Benattovcov sedí pri stole 
i môj známy Regionaldo, ktorý si dáva ho-
voriť Regis. Regis pracuje na riadení letov 
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regionálneho letiska v Londrine, kam sa 
zajtra spolu vydáme.

Dnešok však patrí šťavnatému mäsu 
s bohatými zeleninovými prílohami, pivu 
v plastovom rozoberateľnom obale, ktorý 
ho chráni pred predčasným prehriatím, 
a najmä dlhému rozprávaniu o živote tu 
i na opačnom konci sveta. 

BRAZíLIA LIEtA
Letecká doprava je v Brazílii nevyhnutnos-
ťou: vzdialenosť zo západu na východ kra-
jiny je v najširšom mieste Brazílie rovnaká 
ako zo Slovenska do Dubaja a v severojuž-
nom smere presahuje dĺžku spojnice našej 
krajiny s Grónskom. 

Letisko v Londrine do tejto štatistiky pri-
spieva takmer miliónom pasažierov ročne. 
Vzdušný prístav s 2 100-metrovou asfal-
tovou dráhou spájajú lety piatich doprav-
cov do troch desiatok destinácií. Regisova 
usmievavá kolegyňa nás zoznámi s asisten-
tom kontroly priblíženia Albertom, ktorý 
komunikuje s centrom v Curitibe, vežou 
v Maringe a koordinuje leteckú prevádz-
ku. Na dráhe sa momentálne pohybujú len 
Cessny a Aero-Boero tunajšej leteckej školy, 
onedlho sa zjaví aj Airbus 320 spoločnosti 
TAM na linke zo Sao Paula. Príjemnú atmo-
sféru regionálneho letiska ešte doplníme 
návštevou dvoch menších – aeroklubových. 
Záujem o lietanie je i v regiónoch krajiny 
veľký a pri súčasnom trende sa piloti o prá-
cu strachovať nemusia. Mnoho z nich však 
výšku považuje najmä za svojho koníčka. 

NajVäčšie hLOdaVce
Prejsť sa po prírode južnej Brazílie občas 
pri troche fantázie pripomína geniálnu 
fikciu o Ropákoch bahnomilných – známy 
študentský film Jana Svěráka. V tomto 
prípade však s celkom reálnym obsade-
ním: hercami sú v oblasti veľmi rozšírené 
kapybary močiarne – najväčšie hlodavce 
našej planéty. 

Stretnúť ich nie je ničím nezvyčajným ani 
v mestskom prostredí, napríklad v niekto-
rom z mestských parkov. Dospelé kapyba-
ry bežne vážia cez šesťdesiat kilogramov, 
najväčšie jedince dosahujú až neuveriteľnú 
stovku. Predátormi kapybar sú najčastejšie 
anakondy, pumy, jaguáre či oceloty. Kým 
náš aj portugalský výraz „capivara“ pochá-
dza z indiánskeho jazyka guaraní a jeho 
význam „pán trávy“ prezrádza, čím sa tieto 
sympatické zvieratá najradšej živia, vedec-
ký názov Hydrochoerus hydrochaeris má 
korene v gréčtine a je oveľa menej roman-
tický – znamená „vodné prasa“. 

siLa dVOch Vôd
Foz do Iguaçu, mesto ležiace na pomedzí 
Brazílie, Argentíny a Paraguaya, patrí me-
dzi turisticky obľúbené miesta minimálne 
z dvoch dôvodov – sú nimi blízkosť sve-
toznámych vodopádov Iguaçu a hydroe-
lektrárne Itaipú na rieke Paraná. 

Vodopády Cataratas do Iguaçu sa nachá-
dzajú na rovnomennej rieke, ktorá tu tvo-
rí hranicu medzi Brazíliou a Argentínou. 
Voda v oblakoch triešte prepadá cez skal-

05 06

05 Všedný deň v uliciach Sao Paulo

06 Sao Paulo zo strechy Banespy: stavby, kam 

až oko dovidí

07 Veselí mladí ľudia z mesta Curitiba

08 Kostol v centre Sao Paula utopený medzi 

mrakodrapmi
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ný prah vysoký v priemere sedemdesiat 
metrov a široký takmer tri kilometre. Naj-
mohutnejším z vodopádov je „Diablov pa-
žerák“ – „Garganta do diabo“, ku ktorému 
vedú z oboch strán rieky lávky pre turistov 
umocňujúce zážitok. Stretnúť tu možno 
i milých nosáľov červených brazílskych, 
nazývaných domácimi „coati“. Toto slovo 

pochádza, rovnako ako pomenovanie vo-
dopádov, z domorodého jazyka Tupí – Pa-
raní.

Autobusy mestskej dopravy smerujúce na 
ďalšie z predmestí Foz do Iguaçu vezú náv-
števníkov mesta rôznymi smermi. Kým 
niektorých zláka paraguajské mesto Ciu-
dad del Este svojou lacnou elektronikou, 
ďalší smerujú k areálu hydroelektrárne 
Itaipú. Tej patrí vo svojej kategórii celosve-
tové prvenstvo v objeme vyrobenej ener-
gie. Jej dvadsať turbín, z ktorých každá 
má výkon 700 megawattov, predstavuje 
väčší výkon, než má čínske vodné dielo Tri 
Rokliny. V rekordnom roku 2008 „Zvoni-
vá skala“, ako znie preklad domorodého 

názvu Itaipú, vyrobila takmer 95-tisíc ter-
rawathodín elektriny: o štrnásť viac ako gi-
gantická elektráreň v Číne. Dielo však ne-
ponúka len energiu pre Paraguaj a Brazíliu. 
Jeho súčasťou je vodácky areál i terasovité 
migračné kanály pre ryby, aby nebol naru-
šený ich pohyb proti prúdu rieky. 

PIESkOVCE „StAREj DEDINy“
„Keď pôjdeš z foz do Iguaçu do metropoly 
Parany, Curitiby sa celkom určite zastav pri 
meste Punta grossa,“ vraví mi jeden z do-
mácich, opisujúc formáciu pieskovcových 
útvarov „Vila Velha“ – „Stará dedina“. Re-
ťazi vegetáciou porastených stienok domi-
nuje útvar zvaný „Taça“ –  „Čaša“. 

Fantázia ľudí pri pohľade na Vila Velhu, 
v domorodom indiánskom jazyku zva-
nej Itacueretaba, fungovala odpradávna 
a Čaša sa stala ústredným motívom legen-
dy o láske „Aracé Porangy“ – dievčaťa me-
nom „Krásny úsvit“ a náčelníka miestnych 
bojovníkov, ktorí mali strážiť tunajší po-
klad a nestýkať sa so ženami. úlohu zohral 
fermentovaný nápoj „uirucuri“, ktorým 
deva statného bojovníka omámila a za-
ľahla s ním pod jeden zo stromov „ipé“. 
Keď to domorodý boh Tupá uvidel, stalo 
sa to, čo vo väčšine podobných legiend – 
dvojicu zaklial do kameňa, rovnako ako 
čašu, dodnes stojacu medzi nešťastnými 
milencami. Poklad sa prepadol do „Zlaté-
ho rybníka“ – jednej z tunajších prepadlín 
vyplnených vodou, furien, a mesto sa stalo 
opusteným miestom duchov.

pRíROda, MesTá, ľudia
Ani nasledujúce dni nepripravujú pre 
zmysly malé sústa. Rovnako veľkolepým 
je pohľad zo strechy budovy Banespa, 
sídla štátnej banky Sao Paula postavenej 
v rokoch 1939 až 1947, na nekonečné ur-
bánne zóny najväčšieho brazílskeho mesta 
i ten z 1 877-metrového vrcholu hory Pico 
Paraná, najvyššieho bodu južnej časti Bra-
zílie. No najväčšie brazílske „naj“ je i tak 
v ľuďoch, úsmevoch a ich prístupe k živo-
tu. Najlepšie to dokáže vyjadriť hudba. Na-
miesto slov na záver je príjemné započúvať 
sa do piesne. Čo tak Clandestino brazílske-
ho skladateľa menom Chico César v poda-
ní jeho mladej krajanky Agathe Iracema? 

Peter Hupka

Foto: autor
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Výhercom predplatiteľskej 
súťaže úprimne gratulujeme!
Važení čitatelia,

ďakujeme všetkým, ktorí zaslali objednávku predplatného za dôveru a záujem  
o časopis DOM a BÝVANIE. Pevne veríme, že v časopise nájdete inšpiráciu a zaujíma-
vé informácie, ktoré využijete pri zveľaďovaní vášho bývania. 

V tomto kole predplatiteľskej súťaže sme vylosovali troch 
výhercov, ktorí získavajú uvedené ceny:

1. cena: Vileda Cleaning Robot v hodnote 154 € 
     získava Monika Kovácsová, Šaľa 
2. cena: Ratanový kvetináč PENTOLA v hodnote 69 €     
 získava soňa bögelová, Drahovce
3. cena: Slnečník SUMMER šedý v hodnote 43 €
     získava Boris Rosival, Nové Zámky

Každý, kto si predplatí, alebo predĺži predplatné, bude zaradený 
do zlosovania v ďalšom kole predplatiteľskej súťaže.

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, 02/544 8091, 02/4524 8213.  

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

Výroba nábytku

Showroom
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

www.danielainterier.sk



Čaká vás príjemné posedenie s priateľmi? 
Chystáte sa na oslavu narodenín? 
Alebo máte 25. výročie, ako firma J & J Ostrožovič? 
Potom nezabudnite na kvalitné víno...

Objednávky vín a akcií na Tokaji:  
Jaroslav Ostrožovič - J & J Ostrožovič, Nižná 233, 076 82  Veľká Tŕňa
Nákup vína: +421 908 996 040, email: odbyt@ostrozovic.sk
Relax na Tokaji: +421 908 996 042, email: marketing@ostrozovic.sk
www.ostrozovic.sk/eshop

Firma Ostrožovič, najstaršie privátne vinárstvo na Slovenskom Tokaji, vám ponúka svoje 
vína, služby aj priestory. 
V zaujímavom prostredí vinárstva, vsadeného do 8 hektárového areálu firmy vo Veľkej 
Tŕni nájdete relax, pohodu a výborné služby.
Gazdovská domáca kuchyňa doplnená svetovými vínami, prechádzka 500 metrovou tufovou 
pivnicou a ochutnávka toho najlepšieho z TOKAJA poteší vašu dušu. Štýlové ubytovanie 
priamo vo vinárstve umocní zážitok a vaši hostia nezabudnú na príjemné chvíle...
Ak máte na TOKAJ predsa len veľmi ďaleko, radi vám vína, alebo darčekové balenia 
zašleme na vami určenú adresu s dopravou v SR GRáTIS. 



Osviežujúca 
KÚPEĽŇA
MÁTE POCIT, ŽE TÁTO KÚPEĽŇA JE PRESNE TAKÁ, O AKEJ 
UŽ DLHO SNÍVATE? POSTÚPTE TEDA VO SVOJICH PLÁNOCH 
O KROK BLIŽŠIE A NAPÍŠTE SI O BEZPLATNÉ ZASLANIE 
KATALÓGU NA ROK 2015.

www.sapho.sk

KÚPEĽNE 
OD ČESKÉHO
VÝROBCU
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