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SPA APHRODITE
rajecké teplice

Prekvapte svojich blízkych originálnym darčekom k ich sviatku, 
výročiu alebo len tak, pretože sú pre vás dôležití. 

Radi vám poradíme pri jeho výbere z našej širokej ponuky 
pobytov alebo procedúr. 

S týmto darčekom budete mať zaručene úspech. 

spa@spa.sk 
Tel.: +421/41 5494 256

www.spa.sk

Darujte oDDych, relax a pohoDu 
v kúpeľoch aphroDite rajecké teplice



Kvalitné a šetrné pranie

Vitajte
v novej
domácnosti

Viac bielizne,
väčšie úspory

Rýchle pranie,
menej starostí

Technológia Bubble Soak,
efektívne odstránenie škvŕn
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V zime sme väčšinou času v interiéri, a preto máme viac  
príležitostí pre plánovanie či komunikáciu. Toto obdobie  
je aj pod vplyvom rodinných tradícií, keď trávime veľa času  
v rodinnom kruhu a v prostredí nášho domova. Domov 
by preto mal byť harmonickým prostredím a dôležitým 
miestom, ktoré nám poskytuje útočisko a dobíja nás ener-
giou, aby sme sa potom mohli sústrediť na naše pracovné  
či školské povinnosti alebo iné, pre nás dôležité veci. 

Práve teraz prichádza aj čas na pozastavenie, kedy sa mô-
žeme zamyslieť nad našou cestou od minulého k novému. 
Nové môžu byť tiež zmeny v našich domovoch, a preto vám 
aj v tomto zimnom vydaní prinášame zaujímavé témy pre 
lepšie bývanie, aby ste v ňom vždy našli tú potrebnú energiu 
pre vaše plány a sebarealizáciu.  

Prajem vám veľa šťastia, krásne a pokojné vianočné sviatky  
a úspešné vykročenie do nového roka. 

Marián Kraushuber
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PEUGEOT 2008 A 3008

KĽÚČOVÁ VÝMENA ROKA
ODKUPNÝ BONUS

AŽ1 500 €

VYUŽITE KĽÚČOVÚ VÝMENU ROKA A PRESADNITE DO NOVÉHO!
S crossovermi Peugeot 2008 a 3008 vás v zime nič neprekvapí. Spoľahnúť sa môžete na Grip Control a z motorov staviť buď na medzinárodný motor roka 
2015 (benzínový PureTech pre 2008), alebo na úsporný diesel BlueHDi. Navyše len teraz vám za vaše staré auto dáme až o 1 500 eur viac, ako je jeho 
hodnota. Ponuka platí na všetky rodinné vozidlá Peugeot. Viac na www.peugeot.sk.

peugeot.sk

Výška odkupného bonusu v závislosti od verzie. Výška Peugeot paušá lu platí pri dĺžke 48 me sia cov a prvej 
platbe vo výške 35 %. Viac na www.peugeotpausal.sk. Peugeot poistenie All inclusive so zvýhod nenou 
sadzbou 1,7 % z ceny vozidla zahŕňa: havarijné poistenie, zákonné poistenie, poistenie čelného skla 
a náhradné vozidlo v prípade nehody na 5 dní. Spoluúčasť 166 eur alebo minimálne 5 %. 
* 60 000 km (2008) a 80 000 km (3008). Kombinovaná spotreba 3,6 – 6 l/100 km, emisie CO2 95 – 138 g/km.ALL INCLUSIVEUŽ OD 116 €/MES.
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Grip Control
technológia

PEUGEOT
i-Cockpit

Nové PureTech
motory
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MALÝ ByT NáJOMNéHO 
DOMU V BRNE BOL V PôVOD-
NOM STAVE TAKMER 90 RO-
KOV. TENTO VSKUTKU DLHÝ 
ČAS SA VÝRAZNE PODPíSAL 
POD TECHNICKÝ STAV ByTU. 
ARCHITEKT A MAJITEĽ V JED-
NEJ OSOBE, TOMáŠ DOLEžAL, 
SA ROZHODOL PRE CELKOVú 
REKONŠTRUKCIU ByTU, ABy 
MU VDÝCHOL NOVÝ žIVOT 
V MODERNOM ŠATE.S PRíBEHOM

Domov
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VARIABIlNé RIEšENIA
Byt na druhom poschodí nájomného 
domu v Brne sa po rekonštrukcii môže 
popýšiť moderným a nadčasovým dizaj-
nom v neutrálnych farbách s farebnými 
akcentmi v detailoch. Kuchyňu tvorí flexi-
bilne riešená kuchynská linka so skladací-
mi dvierkami, ktorá elegantne schová ku-
chynské pomôcky alebo, naopak, v prípade 
potreby odokryje všetky svoje „poklady“. 
Priestranný kuchynský stôl s dizajnovými 
stoličkami bielej farby oddeľuje kuchyňu 
od obývacej časti a knižnica s úložnými 
priestormi umiestnená oproti, ktorá sa 
tiahne pozdĺž celej steny, zas oba priestory 
spája do jedného celku. 

OBRAZ PRIPOMíNAjúcI 
miNuLosť
Obývačku tvorí jednoduchá zreštaurova-
ná sedačka čiernej farby, ktorá ladí s po-
hodlným koženým kreslom a nápadnou 
lampou, taktiež v tmavých až čiernych tó-
noch. Dominantou obývačky je oškrabaná 
stena, ktorá tvorí akoby obraz uprostred 
miestnosti. Pri oškrabovaní jednotlivých 
nánosov farieb sa na stene vytvoril obraz, 

Mladý architekt Tomáš Doležal 
zo štúdia Vizage sa v minulom 
roku pustil do rekonštrukcie 

staršieho bytu, ktorý bol pre svoj vek dis-
pozične zle riešený – v byte totiž pôvodne 
bola miestnosť pre slúžku či mimoriadne 
stiesnená kúpeľňa. Rozhodol sa však, 
že nezmení úplne všetko od základov, 
ale ponechá bytu aj niečo pôvodné, niečo 
„staré“. Pri rekonštrukcii sa držal tejto 
svojej myšlienky: „Nenič to, čo už tu je 
a je to cenné, a vytvor iba to, čo potre-
buješ, aby to k sebe nejako šlo.“ A podľa 
toho aj postupoval. V byte ostali pôvodné 
dubové parkety, staré dvere a priznali 
sa aj obnažené tehlové steny, ktoré bytu 
dodali jedinečný charakter.

PRED

PO

1 predsieň, 2 obývacia izba, 3 kuchyňa
4 kúpeľňa, 5 sklad, 6 izba pre slúžku/sklad

1 predsieň, 2 obývacia izba, 3 kuchyňa
4 kúpeľňa, 5 šatník, 6 spálňa
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peľne. Tá je rovnako moderne riešená ako 
zvyšok bytu. Vynímajú sa v nej hlavne be-
nátske štuky talianskeho maliara a dekora-
téra Michela Sirtoria.

Byt architekta Tomáša Doležala vskutku 
vyniká variabilitou, nápaditými riešenia-
mi i originálnymi doplnkami na pozadí pô-
vodných prvkov bytu, dýchajúcimi minu-
losťou. Architekt si rekonštrukciou svojho 
bytu splnil sen – sen o krajšom, modernej-
šom a hlavne netuctovom bývaní, ktoré 
má čo povedať – má svoj príbeh...

Noli 

Foto: Tomáš Doležal

ktorý si architekt natoľko zamiloval, že ho 
ponechal, a dokonca povýšil na umelecké 
dielo, ktoré mu zároveň pripomína dlhú 
históriu tohto bytu. 

sVetLo až do kúpeľNe
Spálňa je takisto originálne riešená. Pre-
vláda v nej rovnaká farebnosť ako vo 
zvyšku bytu, čiže biela a béžová v kombi-
nácii so svetlým drevom. V spálni je pri-
znaná tehlová stena, ktorá priestor oživuje 
a dáva dokonale vyniknúť originálnemu 
lustru v sýtočervenej farbe, ktorý ulaho-
dí nejednému oku. Na jednej zo stien je 
matné presklenie do vedľajšej kúpeľne, 
čím architekt docielil, aby svetlo preniklo 
z osvetlenej spálni až do priestrannej kú-

O AUTOROVI

Tomáš Doležal sa narodil v Hodoníne v roku 
1980. žije v Brne, kde študoval na Fakulte 
architektúry VUT. V roku 2005 absolvoval 
pracovnú stáž v belgickom Gentu. Po škole 
so spolužiakom Petrom Čáslavom založil 
ateliér VIZAGE a taktiež spolupracuje  
s architektom Ivanom Palackým. Navrhuje 
novostavby a rekonštrukcie interiérov, 
rodinných domov a ďalších stavieb.

INFORMáCIE O PROJEKTE
Autor: Tomáš Doležal | ateliér VIZAGE 

www.vizage.cz

spolupráca: Ivan Palacký, Petr Čáslava

Rekonštrukcia: Huslík, s. r. o.

Nábytok: Jorik Švanda

Adresa: Královo pole, Brno, Česká republika

Realizácia: 2014

úžitková plocha: 51 m2



 ktorých miestností v byte sa 
rekonštrukcia týkala a v čom 
spočívala?
Byt v nájomnom dome z konca 20. rokov 
minulého storočia zostal bez zásadných pre-
mien necelých 90 rokov. Dispozične i technic-
ky zodpovedal svojmu veku. Malá miestnosť 
vedľa kuchyne pôvodne určená pre slúžku, 
stiesnená kúpeľňa a plynové konvektory ma 
ako budúceho užívateľa primäli k úvahám  
o celkovej rekonštrukcii. Rozhodol som sa, že 
doňho skúsim dostať viac svetla. 

 ako ste uvažovali pri realizácii tohto 
projektu ohľadom kombinácii materi-
álov, farieb a povrchov?
Snažil som sa vyhovieť sám sebe. Nemám 
rád prevahu plastov, alebo všeobecnejšie, 
priestor pre bývanie vytvorený bez väzby 
na minulosť a kontaktu s prírodou. Z toho 
vyšiel asi hlavný cieľ práce: „Nenič to, čo už 
tu je a je to cenné (napríklad dubové parkety 
a staré dvere) a vytvor (iba) to, čo potrebu-
ješ, aby to k sebe nejako šlo.“ Ale tiež sa dá 
povedať: „Hlavne žiadne lamino, ale nech to 
veľa nestojí.“ 

 a čo sa týka farebnosti bytu? 
Chcel som vytvoriť skôr neutrálne prostredie 
pre farebné doplnky. Staré parkety, obnaže-
né pôvodné tehlové steny, k nim preglejka a 
biele lamino (ale viac už neustúpiť ani troš-
ku!), pár kusov z minulosti a pár súčasných – 
to by ako základ mohlo fungovať. A k tomu 
pár farieb: veľmi výrazným farebným prvkom 
je koruna lipy za oknom. Z nej som si požičal 
zelenú a tehlová sa zase objavila pri hrubých 
prácach, keď murári čistili stenu od nánosu 
malieb.   

 Ako ste postupovali pri samotnej 
realizácii projektu? V čom bol tento 
projekt špecifický?
Ako architekt i užívateľ v jednej osobe som 
si mohol dovoliť viac experimentovať. Bavilo 
ma premýšľať napríklad o tom, akú úlohu má 
mať televízia v priestore, ktorý reprezentuje 
kuchyňu, obývačku a pracovňu. Nakoniec 
televíziu nemáme a schovaný monitor, ktorý 
sa naschvál trochu ťažšie vyťahuje z knižni-
ce, predsa len vedie k tomu, že viac čítame 
a rozprávame sa.

 a v čom spočívalo Vaše 
experimentovanie?
Tak napríklad v stropnom kúrení. Bol to 
trochu risk vzhľadom na to, že som nepoznal 
nikoho, kto by s ním mal dlhšie skúsenosti. 
A v kúpeľni dostal priestor kamarát Michele 
Sirtori, ktorý začínal s benátskymi štuka-
mi. Ale všetky tieto experimenty v zásade 
dopadli dobre – buď fungujú, alebo priniesli 
poučenie.

 keďže ide o menší byt, pracovali ste 
s variabilnými riešeniami. ktoré to 
boli? 
Do tak malého bytu sa už nezmestí samo-
statná pracovňa alebo relaxačná miestnosť, 
preto som hľadal iné riešenia: kuchynská 
linka by mohla zmiznúť v skrini, veľký záves 
by mohol večer upokojiť priestor, jeden veľký 
stôl pre varenie, stolovanie, ale i na prácu. 

 Čo Vám pri realizácii projektu robilo 
najväčšie problémy?
Najviac práce so mnou mal Jorik Švanda – 
výrobca nábytku. Všetko vyrábal na mieru do 
krivolakého priestoru a ešte kvôli úsporám 
musel v prípade kuchyne a kúpeľni pracovať 
s korpusmi z IKEA. Aký dobrodruh!

 Čo Vám tento projekt dal a v čom sú 
jeho výhody, prípade nevýhody?
Prináša mi pokoj, ktorý som dlho hľadal a po-
treboval. Na druhej strane byt nemusí stačiť 
rozlohou na dlho a nie každému nájomcovi 
budú vyhovovať niektoré riešenia tak ako 
mne.  Nakoniec však ako dizajn a štýl je dôle-
žitejšie to, s kým priestor zdieľate.

NOLI

ROZHOVOR S ARCHITEKTOM 
TOMáŠOM DOLEžALOM
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Autormi architektonického návrhu 
oboch rodinných domov sú Milan 
Csanda a Zuzana Švikruhová. Prí-

stup architektov k návrhu dvojice objektov 
bol ovplyvnený silným rodinným putom 
medzi obomi majiteľmi. Majiteľka domu 
a jej brat (stavajúci na susednej parcele) 
sú totiž dvojčatá. Stavby preto spájajú nie-
ktoré spoločné architektonické výrazové 
prvky ako napríklad mierne konzolovito 
predsunutá hmota objektu obývacieho 
priestoru, ktorá však má odlišné tvarova-
nie a farebnú úpravu. 

HLadká VýstaVba aj Vďaka 
tEhlE
Stavby sa líšia aj konštrukčným riešením. 
Manželia stavili na osvedčený stavebný 

systém z keramickej tehly. Aj toto roz-
hodnutie prispelo k tomu, že výstavbu 
neskomplikovali žiadne nepríjemnosti. 
„Materiál na hrubú stavbu mal ísť pôvodne 
na bratov dom. Nakoniec sme ho použili na 
stavbu toho nášho a neľutujeme. V tehlovom 
dome sa nám býva príjemne a zdravo,“ dopĺ-
ňa domáca pani svoje pocity z bývania. 

RODINNE 
ZALOžENÝ DOM

V NITRE, PRIAMO POD 
ZOBOROM, VZNIKLA NA 
POZEMKU S UNIKáTNyM 
VÝHĽADOM NA HRADNÝ 
KOPEC SúRODENECKá 
DVOJIČKA RODINNÝCH 
DOMOV. ZATIAĽ ČO JEDEN 
JE EŠTE STáLE VO VÝSTAVBE, 
V TEHLOVEJ STAVBE Už 
ROK A POL BÝVA MLADá 
PäťČLENNá RODINA.



Zvislé obvodové konštrukcie sú vymu-
rované z tehlového muriva Porotherm 
Profi s hrúbkou 44 cm so zateplením EPS 
s hrúbkou 10 cm. Na brúsenej pálenej ke-
ramickej tehle ocenili majitelia nielen dlhú 
životnosť, výborné statické a tepelnoizo-
lačné vlastnosti, ale aj rýchlosť výstavby. 
Hrubá stavba bola hotová veľmi rýchlo. 
Stavebné práce od základovej dosky až po 
strop trvali necelých 5 týždňov.

pReVádZkoVé NákLady Nižšie 
ako V paNeLáku
Druhým prekvapením, ktoré na rodinu 
čakalo po nasťahovaní, bola nielen príjem-
ná vnútorná klíma, ale aj výška prevádz-
kových nákladov. Tepelnoizolačné vlast-
nosti obálky domu podporilo osadenie 
kvalitných hliníkových okien s izolačným 
trojsklom. Cez veľké presklenné plochy sa 
dnu dostáva nielen denné svetlo, ale aj so-
lárne zisky. V lete sa preto na zabránenie 
prehrievania interiéru využívajú vonkajšie 
žalúzie. Vykurovanie je riešené ako tep-
lovodné podlahové. Na ohrev teplej úžit-

kovej vody sa pritom čiastočne využívajú 
aj solárne kolektory. V zime rodina často 
kúri aj v krbe. „Nasťahovali sme sa sem z tro-
jizbového bytu, kde sme platili prevádzkové 
náklady približne o 50 eur vyššie, ako sú tu. 
Kvalita života je však neporovnateľná,“ dodá-
va majiteľka.

šikoVNá dispoZícia
Nepodpivničený jednopodlažný dom 
s plochou strechou sa rozprestiera na úžit-
kovej ploche 240 m2. Súčasťou pôdorysu 
je aj garáž. Hlavný vstup je situovaný zo 
severozápadu. Dispozične sú spoločenské 
priestory orientované na juh, aby si oby-
vatelia domu mohli cez veľké presklenné 
plochy vychutnať výhľad na nitriansky 
hrad. Nachádza sa tu obývačka prepojená 
s jedálnou a kuchyňou a spálňa rodičov. 
Z oboch miestností možno pohodlne vyjsť 
na terasu, ktorá je hlavným centrom dia-
nia v dome. 

Izby detí smerujú na severnú stranu 
a majú prístup na vlastnú terasu. Sem 
sa tiež umiestnili technické a pomocné 
priestory (garáž, technická miestnosť, 
sklad). Pri hlavnom vchode sa nachádza aj 
hosťovská izba, ktorá sa časom prerobí na 
ďalšiu detskú izbu. 

Ďalšou kľúčovou požiadavkou boli nízke 
nároky na údržbu domu. Toto prianie rieši 
množstvo nenápadných, praktických úlož-
ných priestorov. Kuchynská linka je naprí-

klad dômyselne ukrytá v zástene tak, aby 
zakryla spotrebiče. 

StREtNutIE DVOch SVEtOV
Návrh interiéru sa majitelia rozhodli zveriť 
Márii Lacinovej, ktorá vytvorila protiklad 
k strohým líniám a monochromatickému 
farebnému akcentu, ktoré vychádzali z ar-
chitektonického riešenia vnútornej dispo-
zície. Významný vplyv na charakter inte-
riéru mala sivá veľkoformátová keramická 
dlažba. 

Dizajnérka sa rozhodla vdýchnuť domu 
dušu pomocou prírodných materiálov. 
Masívny kuchynský pult je vyhotovený na 
mieru z rovnakého dreva ako jedálenský 
stôl, za ktorý sa zmestí celá rodina. Na mie-
ru sa vyrobili aj ďalšie dva významné in-
teriérové prvky: oplechovaný krb a prvok 
v zádverí vchodových dverí z kortenu – 
pomaly korodujúceho oceľového plechu. 
Obývacej časti dominuje farebná textilná 
sedačka s nápaditým kreslom, ktorá svo-
jím veselým vzhľadom vystihuje povahu 
rodiny. Domáca pani plánuje v blízkom 
čase dotvoriť interiér obrazmi. 

Domáci sú veľmi spokojní s kvalitou býva-
nia. „Na pôvodnom návrhu pána architekta 
sme zmenili jedinú vec. Zrušili sme v kúpeľni 
dvere na terasu. Život však ukázal, že v kú-
peľni by vôbec nevadilo viac svetla. Inak by 
sme nemenili vôbec nič, snáď okrem veľkosti 
detských izieb,“ pochvaľuje si spokojná ma-
jiteľka.

Reko

Foto: Martin Matula

S brúsenými tehlami Porotherm Profi 
prebehla výstavba hrubej stavby veľmi 
rýchlo – do piatich týždňov. Navyše 
vďaka technológii murovania na lepia-
cu maltu alebo murovaciu penu sa do 
muriva dostáva minimum stavebnej 
vlhkosti a odpadá i používanie mie-
šačky.

Ing. Gabriel Szöllösi,  
produktový technik 
Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o.
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Sú HRAČKy, KTORé SPRAVIA 
RADOSť ROVNAKO DEťOM, 
AKO AJ DOSPELÝM. JE TO AJ 
TÝM, žE DIZAJNéRI SA SNA-
žIA NAVRHOVAť A VyTVáRAť 
HRAČKy, KTORé Sú INTELI-
GENTNé A SLúžIA K SPRáVNEJ 
STIMULáCII HRy. PRINáŠA-
ME VáM SVIEžE DIZAJNOVé 
NOVINKy OD SVETOVÝCH 
ZNAČIEK, A TO AJ PRE VAŠICH 
NAJMENŠíCH!

DIZAjN 
AKO INVESTíCIA DO DETSTVA

Deti sú takmer od narodenia s hrač-
kami v silnom kontakte, trávia s 
nimi veľa času, do hry vkladajú, 

ale z nej aj získavajú energiu, skrátka ju 
silne prežívajú. Dizajnéri sa preto stále 
snažia vytvárať hračky slúžiace k správnej 
stimulácii hry. V prvých mesiacoch svojho 
života rozoznávajú a vnímajú deti rôzne 
farby a tvary, ktoré sa potom stávajú 
podnetom ich osobnostného rozvoja. 
Preto je veľmi dôležité, aby bola detská 
izba nielen farebná, ale aj priestranná, aby 
sa v nej deti mohli oddávať svojim hrám a 
skúmaniu okolitého sveta. 

Pri navrhovaní hračiek sa dnes neberie  
do úvahy len aspekt samotnej hry, prihlia-
da sa na všetko, čo sa detstva týka, vráta-
ne dizajnu. Nie sú to už len hračky a hry, 
pozerá sa na ne ako na vzdelávací nástroj 
pre rodičov. Tieto predmety sú dnes istou 
formou „investície do detstva“. Či už sa  
na ne pozeráme z akéhokoľvek uhla 
pohľadu, ich úlohou nie je uľahčiť úlohu 
rodičom, zámerom tvorcov dizajnu pre 
deti je ešte väčšie potešenie z hry a úplná 
bezpečnosť detí.

02

01
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01 posVieťme si Na stRašidLá 
Boja sa vaše deti zaspávať potme? Miffy je 
obľúbená holandská rozprávková postavič-
ka, ktorá im zaspávanie spríjemní. Lampa 
v podobe roztomilého zajačika sa bude 
navyše v každej izbičke pekne vynímať.

02 ZVieRací kamaRáti
Partia veselých zvieracích kamarátov, to je 
obrazová tapeta nielen pre bábätká, ale aj 
pre chlapcov a dievčatá predškolského a 
školského veku. Ušľachtilé ilustrácie českej 
značky Lavmi majú za cieľ viesť deti k esteti-
ke a tvorivosti. 

03 NecH žijú omaľoVáNky!
Toto nie je omaľovánka. Je to obria omaľo-
vánka XXL! A tiež tapeta, plagát, obrus – 
ako sa vám páči! Tento nekonečný zdroj 
radosti (nielen) pre deti navrhli dizajnérky 
francúzskej firmy OMy Design & Play  
s cieľom rozvíjať kreatívny potenciál  
najmladších.

04 SVEt VESElÝch FARIEB
Zahnať deti do postele je občas nadľud-
ský výkon, ale s farebnými obliečkami od 
austrálskej značky Sheridan sa budú vaši 
najmenší do postele vyslovene tešiť . 

05 Vešiak o deeR 
Hravý, zábavný a osobitý. Taký je dizajn 
šikovných pomocníkov a nápaditých 
doplnkov do domácnosti od holandskej 
značky Present Time. Tá sa rozhodla navždy 
skoncovať s nudou a rozjasniť každý šedý 
kút v interiéri.

03 04

05

06

06 detský Vak žiži
SakyPaky je úspešná česká značka, pre 
ktorú navrhujú aj rôzni dizajnéri. A tak 
navrhli  do bodky vyladený a fantasticky 
pohodlný detský sedací vak žiži. Je ako 
stvorený na sedenie, ležanie, váľanie sa, 
hranie...

Andrea Gregorová

Foto: Bonami.sk
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CESTA 
K ŠTÝLOVéMU BÝVANIU 

VŠETKO KRáSNE ČLOVEKA LáKA A OD 8. DO 13. 3. 2016 BUDE TAKÝM LáKADLOM VEĽTRH 
NáByTOK A BÝVANIE V NITRE, KDE BUDú DOKONALE ZARIADENé INTERIéRy AJ EXTERIéRy. 
ŠTVRťSTOROČíM OD SVOJHO ZAČIATKU Už PREŠIEL NAJVäČŠí NáByTKáRSKy VEĽTRH V SR 
A TISíCE NADŠENCOV SVETA NáByTKU A DIZAJNU SA NAň STáLE RADI VRACAJú. 

VEDIE cEZ NItRu

Výnimkou nebude ani aktuálne 
dvadsiaty šiesty ročník, kde sa  
očakáva účasť minimálne 60 000 

návštevníkov. Možnosť pochváliť sa skve-
lou návštevnosťou má výstavisko aj vďaka 
významným firmám nábytkárskeho prie-
myslu, ktoré sa stretnú v Nitre. Výstavis-
ko Agrokomplex dokáže vystavovateľovi 
ušiť priestor i podmienky na mieru.  Náv-
števníci tak budú mať možnosť vidieť na 
ploche viac ako 20 000 m2 expozície naj-

väčších nábytkárskych firiem, ale aj men-
šie, no o nič menej kvalitné výstavné kusy 
z domácej či zahraničnej produkcie. 

Aktuálne a presné informácie sú dnes ob-
zvlášť cenené, a preto bol počas minulého 
ročníka veľtrhu informačný tok od výsta-
viska smerom k vystavovateľom  uprave-
ný a interaktívnejší. Vystavovatelia mali 
možnosť vyskúšať nové, plne adaptívne 
newslettere. V kombinácii s doplnkovým 



microwebom sa tak dostali k najaktuál-
nejším informáciám v reálnom čase, a to 
aj cez mobilné zariadenia. Na základe pre-
hľadu v daný deň je koordinovanie ďalšej 
stratégie pôsobenia na veľtrhu oveľa jed-
noduchšie, čo pozitívne ovplyvňuje prísun 
návštevníkov k expozíciám. Množstvo 
návštevníkov v konkrétnej expozícii sa do-
sahuje ľahšie, ak je propagácia primeraná 
a náklady na ňu nemusia byť žiadne. Kon-
krétne ide o možnosť bezplatnej prezentá-

cie noviniek vystavovateľov 
na webe organizátora. Tento 
druh reklamy výstavisko Ag-
rokomplex zahŕňa aj do všet-
kých multimediálnych výstu-
pov smerom k návštevníkom, 
ktorí sa radi dozvedia, na čo 
sa môžu tešiť. 

Odborná verejnosť tvorí pevnú súčasť 
nábytkárskych veľtrhov, kde dostáva-
jú priestor najlepší špecialisti z daného 
odvetvia. Diskusie počas konferencií či 
seminárov každý rok posúvajú odbornú 
úroveň, čo dodáva podujatiu náležitú pre-
stíž. Nebudú chýbať súťaže o ceny veľtrhu 
a hodnotiteľská komisia prostredníctvom 
ocenení odovzdá vystavovateľom nielen 
svoj obdiv, ale aj chuť púšťať sa do nových 
a odvážnych projektov. Tento fakt vždy na 
jar nastaví latku celému nábytkárskemu 
priemyslu na Slovensku a zvyšuje tým 
konkurencieschopnosť odvetvia.  

Organizátori sú vďační za doterajšiu pria-
zeň odbornej i laickej verejnosti a veria, 
že obrovský priestor veľtrhu a nespočet-

né množstvo najhorúcejších no-
viniek sa aj počas šiestich mar-
cových dní od 8. do 13. 3. 2016 
postarajú o plnohodnotný zážitok pre 
všetkých zúčastnených. Bližšie informácie 
na  www.agrokomplex.sk

Reko z materiálov výstaviska Agrokomplex 

Foto: Agrokomplex 
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01

NAŠE POPOLUDňAJŠIE NáVRATy DOMOV Sú 
PRíCHODOM DO INéHO SVETLA, POKOJNEJŠIEHO 
SVETA. DôLEžITé VŠAK JE, ABy SME SA V ňOM 
CíTILI PRíJEMNE. VZáJOMNé KOMBINáCIE FARIEB, 
NáByTKU, úžITKOVÝCH A DEKORAČNÝCH PRVKOV 
HOVORIA SVOJíM VLASTNÝM JAZyKOM, VyPOVEDAJú 
O ĽUďOCH, ICH NALADENí A OSOBNOSTI. PRE 
INŠPIRáCIU VáM PRINáŠAME AKTUáLNE TRENDy  
S NOVÝMI MOžNOSťAMI, AKO SI EŠTE VIAC ZúTULNIť 
TENTO PRIESTOR. VEď CELKOVé VyZNENIE INTERIéRU 
Má VPLyV NIELEN NA NAŠU PSyCHIKU, ALE  
V KONEČNOM DôSLEDKU AJ NA NAŠE FyZICKé 
ZDRAVIE.



03

05

02

04

06

01 Obývací priestor zariadený nábytkom 

Marks & Spencer home,

02 kuchyňa zariadená nábytkom 

Marks & Spencer home,

03 taburetka hela, predáva Tempo 

Kondela nábytok, cena 29 eur, 

04 Adventný veniec Marks & Spencer, 

cena 48,99 eur,

05 stolička s dreveným rámom, predá-

va Inspire Design, cena v závislosti 

od poťahu,

06 interiérový krb s úložným pries-

torom AK47space, predáva Inspire De-

sign, cena v závislosti od prevedenia.

17



18

bývanie dizajn
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07 Nábytok do obývačky Verve, 

predáva Inspire Design, cena v závislosti 

od rozmerov a prevedenia,

08 Skrinka pod televízor Verve, 

predáva Inspire Design, cena v závislosti 

od rozmerov a prevedenia,

09 lampa Marks & Spencer home, 

cena 97 eur,

10 lampa ByClassy, predáva La Galleria, 

Dunajská Lužná, cena v závislosti 

od prevedenia,

11 stojan na časopisy AK47space, 

predáva Inspire Design, cena v závislosti 

od prevedenia,

12 Vankúš Marks & Spencer home 

s vianočným motívom, cena 28 eur,

13 ozdoba na stromček 

Marks & Spencer home, cena 5,59 eur,

14 svietnik na čajové sviečky – dvojica 

sobov Marks & Spencer home, 

cena 62,99 eur,

15 Zariadenie obývacej izby 

Marks & Spencer home, cena v závislosti 

od prevedenia

16 ozdoba na stromček 

Marks & Spencer home, cena 4,19 eur.

19

15

12

13

Reko
Foto: archív firiem a redakcie
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Keramika CERSA, spol. s r.o.
Rožňavská 1, Areál R1
831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 4444 2833
Mob: +421 903 270 900
www.keramikacersa.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

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



Dekoratívne výrobky, ktoré
vdýchnu Vášmu domovu

tú správnu atmosféru.
Vyberte si zo širokej ponuky

španielskeho výrobcu
Andrea House...

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

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

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

MPL TRADING spol. s r.o.
Neresnícka 5
960 01 Zvolen
Mobil: + 421 911 464 400

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

BUGÁR, s.r.o.
Bratislavská 21, 931 01 Šamorín
Tel.: 031 / 562 42 42
Fax: 031 / 562 22 26
www.bugarsro.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
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DIELA ANDREJA ŠOKU Sú ZAUJíMAVé TÝM, žE NA VyJADRENIE SVOJICH 
MyŠLIENOK POUžíVA RôZNE UMELECKé ŠTÝLy, TECHNIKy ČI FORMy. TO, 

ČO NEDOKážE POVEDAť JEDNOU UMELECKOU FORMOU, POVIE INOU, 
PROTICHODNOU, NO ZAKAžDÝM JE Z DIELA CíTIť OSOBNú VÝPOVEď NA 

POZADí ORIGINáLNEHO PREVEDENIA.

Umenie ako
vnútorná očista

01
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Andrej Šoka má svoj umelecký ate-
liér v Bratislave, kde žije a pôsobí. 
je to mladý talentovaný umelec, 

ktorého charakterizuje viacero polôh – ve-
nuje sa maľbe aktov, abstrakcii, sochárstvu 
aj reštaurovaniu. Napriek umeleckej roz-
manitosti cítiť v jeho dielach dynamiku, 
napätie, zmyselnosť i cit pre krásu a har-
móniu. 

akty VeRZus abstRakcia 
V maľbe umelca Andreja Šoku prevláda-
jú dve protichodné formy zobrazovania. 
jedna je figuratívna, zastúpená ženskými 
aktmi, a druhú predstavuje prísna abstrak-
cia. Vo figuratívnej maľbe prevažuje téma 
ženskej postavy. Ženu povyšuje na post 
bohyne a predstavuje pre neho symbol 
krásy, vznešenosti, napätia i vzrušenia. 
Všetky tieto vlastnosti môžeme v umelco-
vých aktoch aj spozorovať. Energiou silnej 
ženskej inšpirácie a obdivu je nasiaknutý 
každý akt a z malieb sála krása tela, teplo 
i mierna šteklivosť.

Protipólom k figurálnej maľbe je geomet-
rická abstrakcia, charakteristická prísnymi 
líniami, tmavou kontúrou a jasnými farba-
mi. Umelec vytvára akoby trojrozmerný 
priestor na plátne, pripomínajúci akúsi 
konštrukciu, ktorý diváka hypnoticky 
vťahuje do obrazu. „Abstraktná tvorba pre 
mňa predstavuje priestor, do ktorého ukladám 

svoje pocity a vnemy, ktoré prežívam. Tam to 
v jednom momente môžete všetko nájsť,“ opi-
suje Andrej Šoka.

dyNamický Zápas V socHe
Myšlienku, ktorú umelec nedokáže vy-
stihnúť maľbou, vyjadrí pomocou sochy. 
Podľa jeho slov sa to v jeho tvorbe doko-
nale dopĺňa a tematicky rozširuje portfó-
lio jeho umeleckých výpovedí. V sochár-
skom umení autora prevláda téma tzv. sui  

0402

03

01 Sen,  akryl na plátne, 40 x 60cm

02 Most, akryl na platne, 100 x 80 cm

03 Tanečnica, akryl na platne, 40 x 60 cm

04 Sui generis III., buk, výška 320 cm

05 Byť či nebyť, bronz, 32 cm

06 Sui generis VI.,  smrek, výška 270 cm 

05
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ROZHOVOR S ANDREJOM ŠOKOM

 ako ste sa dostali k umeniu? aké život-

né okolnosti Vás k tvorbe doviedli?

Od detstva som sa venoval výtvarnej tvorbe, 

rád som kreslil a maľoval. Prvý podnet, ktorý 

všetko naštartoval, bol, keď som sa rozhodoval 

po základnej škole, kam ďalej. Navštevoval 

som základnú umeleckú školu, kde som sa 

pripravoval na talentové skúšky. Počas strednej 

školy, kde som získaval kontakt s maľbou, 

sochou v dreve, modelovaním, sa to postupne 

stalo mojou prioritou. Počas strednej školy som 

navštevoval aj prípravku na vysokú školu u aka-

demického sochára Petra Strassnera. Stalo sa to 

mojím snom ďalej študovať na vysokej škole.

 Čo všetko Vás pri tvorbe ovplyvňuje? 

aký to má následok na výslednú podobu 

Vašich diel?

Na moju tvorbu má vplyv všetko, čo som sa na-

učil: história, výtvarné techniky a hlavne prístup 

ako človeka. Ide o také zúčtovanie všetkého, čo 

som nasal (a ďalej to pretrváva), až kým nepri-

šiel čas a potreba vlastnej výpovede, výpovede 

pocitov a myšlienok.

 ako prebieha Váš umelecký čas?

V podstate v takom harmonograme, v blokoch. 

Cez deň, tým, že som vyštudoval reštaurovanie, 

sa väčšinou venujem reštaurovaniu. Záleží to 

na okolnostiach, lebo sochy robím tiež cez 

deň v materiáli drevo, takže pílim, a ten tvorivý 

proces sa prelína, preskakuje, ako mám chuť. 

Väčšinou večer v ateliéri maľujem, rád maľujem 

pri hudbe, robím návrhy na sochu. ťažko to 

však konkretizovať, ako to cítim. Niekedy ma 

to nakopne a musí to ísť von – taká očista, 

protipól ku dňu.

 Vo svojej tvorbe máte dve samostatné 

polohy – maľbu aj sochárstvo. ako sa to 

navzájom prelína?

Pochopil som, že to, čo nevyjadrím v maľbe, 

vyjadrím v soche. Je to vzájomné, funguje to aj 

opačne. Je to taká symbióza, vnútorný pocit, 

myšlienka.

 môžete nám obe stručne 

charakterizovať?

Venujem sa maľbe aktu, ženy – bohyne. Vyja-

drujem výraz tela, duše, pocit, pôvab samotnej 

energie ženského aktu. ženu považujem za 

symbol krásy, vznešenosti, napätia i vzrušenia. 

V druhej polohe maľby – taký protipól – vyja-

drujem únik do vlastného vnútorného sveta, 

abstraktného ponímania priestoru a farby. 

Obrazy nadobúdajú a vzbudzujú dojem kon- 

štrukcie či geometrie. Ide o priestor, v ktorom  

v podstate ukladám svoje pocity a vnemy, kto-

ré prežívam, zachytávam moment času. Tam  

to v jednom momente môžete všetko nájsť.

 aká téma prevláda vo Vašom sochár-

skom umení?

Momentálne v soche prevláda téma sui 

generis, čiže životné sily, ktoré nás ovplyvňujú, 

určujú. Je to dynamický zápas.

geners, čiže životné sily, ktoré nás určujú 
a ovplyvňujú. Tento zápas životných síl sa 
v sochách Andreja Šoku prejavuje hlavne 
dynamikou, pohybom a zvlnenými línia-
mi, ktoré sa spájajú v ucelený harmonický 
celok. 

Andrej Šoka je všestranný umelec, čo sa 
odráža aj v jeho bohatej reštaurátorskej 
činnosti či početných spoločných výsta-
vách. jeho diela sú nositeľmi veľmi osob-
nej výpovede, ktorú chápe ako očistu – 
ako zbavenia sa všetkého nepríjemného 
v prospech objavenia krás umenia. A to, 
či sa mladému umelcovi podarilo objaviť 
obdivuhodné zákutia tohto sveta, nebude-
me hodnotiť, ale necháme, nech jeho diela 
prehovoria za nás.

Noli

Foto: archív autora
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dom nábytku ATRIUM
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Tel. 0910-613 993
www.e-shop.sk
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LED sviEčky 
Do ExtEriéru a intEriéru

Iba naše LED sviečky sú nerozoznateľné od reálnych sviečok, svetlo kmitá ako 
skutočný plameň sviečky (patentovaná Disney technológia).

Naše sviečky je možné použiť aj tam,  kde z hľadiska bezpečnosti nie je 
vhodné použitie tradičných sviečok.  Sú bezpečné a vhodné do domácnosti 
s malými deťmi, alebo so zvieracími miláčikmi, do kúpeľne, či do knižnice 
medzi knihy.

Napájacie batérie ponúkajú až 500 hodín bezstarostného svetla riadeného 
časovačom.

Vytvorenie príjemnej nálady nebolo nikdy jednoduchšie. Môžete použiť 
diaľkové ovládanie na zapnutie v priestoroch izby alebo nastaviť vstavaný 
časovač.

ProLimit s.r.o, Líščie údolie 120, 841 04 Bratislava, info@prolimit.sk

Predstavenie nových LED sviečok na slovensku –
výstava Nábytok a bývanie v Nitre  8. – 13. 3. 2016

www.prolimit.sk
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PREMÝŠĽALI STE, AKO NáPADITÝM SPôSOBOM OSVETLIť SCHODy, CHODBy 
A MIESTNOSTI VO VAŠEJ DOMáCNOSTI? VySKúŠAJTE LED OSVETLENIE VO 
FORME PáSIKOV. NIELENžE TAKéTO OSVETLENIE SA HODí DO KAžDEJ 
DOMáCNOSTI, ALE JEHO INŠTALáCIA JE NAVyŠE VEĽMI JEDNODUCHá. 
VďAKA OSVETLENIU LED DIóDAMI SI MôžETE SAMI URČIť, KDE 
BUDE UMIESTNENÝ ZDROJ SVETLA A DO AKEJ MIERy BUDE 
OSVETĽOVAť ZVOLENÝ PRIESTOR. 

beZpeČie 
A úTULNá ATMOSFéRA
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Vybrať si môžete z rôznych farebných 
typov alebo dĺžky jednotlivých svieti-

diel podľa toho, kam osvetlenie plánujete 
umiestniť. To sa dá navyše jednoducho 
ovládať na diaľku pomocou ovládača. je 
možné nastaviť intervaly svietenia tak, 
aby nedochádzalo k plytvaniu energií. 
LED osvetlenie je samo o sebe úsporné, 
jeho priemerná spotreba elektrickej ener-
gie je o 80 % nižšia než pri klasických zdro-
joch osvetlenia.

V obývačke plní osvetlenie vo forme sve-
telných pásikov najmä dekoratívnu úlohu. 
Skvelo vyzerá nielen ako svietiace orámo-
vanie obrazov alebo stien, ale aj ako pod-
svietenie za televíziou alebo okolo kozu-
ba. LED svetlo je príjemné aj pri nohách 
postele alebo pod poličkou, z ktorej si vy-
beriete knihu a môžete si pohodlne čítať. 
Vďaka rôznym farbám osvetlenia ich mô-
žete ľubovoľne kombinovať vo všetkých 
miestnostiach vášho domova, vhodné je aj 
do kúpeľne alebo detskej izby. Vďaka diaľ-
kovému ovládaniu sa dá nastaviť aj inten-
zita a farba osvetlenia.

LED osvetlenie sa tradične využíva aj pod 
kuchynskými linkami, aby kuchárky a ku-
chári dobre videli, čo budú servírovať na 
stôl. Môžu sa tak bez obáv pustiť do svoj-
ho kulinárskeho projektu aj v noci a niko-
ho nebudiť zbytočným svietením hlavným 

svetlom. Vďaka svojmu nenápadnému 
dizajnu je LED osvetlenie pod linkou ele-
gantne skryté, ale pritom sa pýši skvelou 
svetelnosťou.

po scHodocH už LeN beZpeČNe
V rámci bezpečnej domácnosti sú stále ob-
ľúbenejším doplnkom aj LED pásiky pri-
pevnené na hranách schodov a schodísk. 
Skvelú službu poskytnú aj ako nepriame 
osvetlenie na stenách pozdĺž schodov, 
pretože sa dajú veľmi jednoducho prilepiť. 
Nielen na chodbe, ale aj inde v interiéri 
poskytujú osvetlenie, ktoré sa dá prispô-
sobiť vašim individuálnym potrebám. Ne-
oceniteľné je predovšetkým v noci, pretože 
nepôsobí rušivým dojmom a pri pohybe  
v byte či dome tak nie je potrebné rozsve-
covať stropné svetlá, aby ste videli na ces-
tu – napríklad práve pri nočnej výprave do 
kuchyne.

LED pásiky navyše dodajú vášmu domovu 
celkom novú podobu a oveľa útulnejšiu 
atmosféru, ktorá je počas jesenných a zim-
ných večerov taká žiadaná. Okrem atrak-
tívneho dizajnu hrá pri osvetľovaní scho-
dísk úlohu práve spomínaná bezpečnosť. 
LED svietidlá sa postarajú o to, aby každý 
váš krok bol vedený s istotou a bez zavá-
hania. V projektových marketoch Horn-
bach zoženiete všetko LED osvetlenie pre 
váš domov so zárukou trvalo najnižších 
cien. Odborníci v predajniach vám záro-
veň ochotne pomôžu aj s jeho výberom a 
inštaláciou.

Reko

Foto: Hornbach a archív redakcie



užíVajte si pRípRaVu Raňa-
jok s NoVými NástRojmi 
od FiskaRs 

Raňajky – základ dňa, hovorí sa.  Pri ich 
príprave sa vám určite osvedčí nový set po-
mocníkov Fiskars do kuchyne. 
Pri sladkých raňajkách oceníte špeciálnu 
sadu raňajkových nožov, vhodnú na 
servírovanie marmelád a medu.  Pečivo či 
zeleninu zase najlepšie nakrájate stolným 
nožom z kvalitného materiálu, ktorý zaručuje 
dlhodobú ostrosť. „Syroví fajnšmekri“ budú 
nadšení z krájača tvrdého a mäkkého syra, 
ktorý s čepeľami z nerezovej ocele jednodu-
cho a rýchlo nakrája syr na jemné plátky. 
S prípravou čerstvých ovocných štiav vám po-
môže lis na ovocie Fiskars. Dobre sa s ním 

paleta aktuality

batéRia pRe FaNúšikoV Hi-tecH

umývadlová batéria kludi e2 je vytvorená tak, aby okrem komfortnej očisty nad umýva-
dlom bola aj pastvou pre oči a pripomínala nám to, čo milujeme. Pri zrode ultratenkej línie 
jej páky stála inšpirácia tým, bez čoho sa už v dnešnej dobe nepohneme ani na krok – table-
tom. Jej mäkké, oblé tvary upokojujú a svojou ladnosťou doslova pobáda k dotyku. Navyše 
superplochá a ergonomická páka výborne sadne do ruky a poskytuje maximálne pohodlnú 
manipuláciu s vodou pri očiste. 
jednopákové batérie kludi e2 majú mnoho prevedení a svojou mimoriadnou flexibilitou 
odzrkadľujú koncept značky Kludi, zameraný na voľnosť pri zariaďovaní kúpeľne. Dotvárajú 
akúkoľvek kúpeľňu, sú dostupné v nástennom alebo stojančekovom vyhotovení so štyrmi 
výškovými variantmi s rôznymi dĺžkami vyloženia výtoku.   

www.kludi.sk 
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páN mixéR oRaVa Rm-2000

Ak sa rozhodnete pre jedlo nabité vitamínmi, 
minerálmi a živinami, nezničenými dlhou 
tepelnou úpravou, nebude vás utlmovať, 
ale vaše telo rozvibruje energiou ako dobre 
namazaný stroj. To najlepšie z darov prírody 
v podobe výživných smoothie, lahodných 
kokteilov, do hladka pripraveného pyré či 
bylinkového pesta dokáže rýchlo pripraviť vy-
sokootáčkový mixér orava Rm-2000. S až 
32-tisíc otáčkami za minútu upraví každú vita-
mínovú bombu do podoby dobre stráviteľnej 
pre telo, vrátane listovej zeleniny ako špenát, 
rukola či kapusta pri príprave tak obľúbe-
ných zelených smoothies. Zvládne aj sekanie 
orieškov či drvenie ľadových kociek pri výrobe 
ovocnej drene z mrazeného či čerstvého 
ovocia. Jeho mliečne kokteily zas ocenia malí 
aj veľkí fanúšikovia športu. Polievky a omáčky 
z rôznych kútov sveta padnú vhod ako chutná 
rýchla večera. Zo svojej gastro dielne vždy 
ponúka len to najzdravšie pre tých, na ktorých 
vám skutočne záleží. Predáva Orava za 199 €.

www.orava.eu

pracuje vďaka oranžovému treciemu krúžku 
pre stabilitu a špičke spodného zásobníka, 
ktorý zaručuje čisté vylievanie. 
V novej sade určenej na prípravu raňajok 
nájdete aj krájač na vajíčka, box na mas-
lo, škrabku v tvare písmena „y“, s poho-
dlným a bezpečným držiakom Softgrip™ 
a nerezovou čepeľou i „coffee press“. 
Všetky nástroje sú v jedinečnom dizajne 
výrobkov Fiskars a ergonomicky tvarované. 

www.fiskars.sk
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„Veľká bieLa“ eLegaNtNe 
V ČieRNej

Už dávno neplatí, že „veľká biela“, ako sú vo vše-
obecnosti označované veľké domáce spotrebi-
če, musí byť skutočne „biela“. Pokiaľ preferujete, 
naopak, elegantný čierny dizajn, rozhodne je 
z čoho vyberať. Vďaka tomu môžete odbočiť 
od stereotypov a zaobstarať si čiernu práčku do 
tmavo ladenej kúpeľne, voľne stojacu umývač-
ku v čiernej farbe ako výrazný prvok kuchyne 
alebo chladničku, ktorej čierna farba dodáva 
na luxuse. Navyše ich môžete jednoducho 
skombinovať so vstavanými spotrebičmi – rúrou, 
varnou doskou alebo odsávačom pár, ktoré sú 
v tmavých odtieňoch bežne dostupné.  Indesit 
a Hotpoint prinášajú niekoľko typov voľne 
stojacich spotrebičov, v ktorých sa snúbi úče-
lový dizajn, osobitý štýl, jednoduchá obsluha, 
spoľahlivosť a kvalita pre každodenný život. 

www.indesit.sk, www.hotpoint.sk

miNimaListický posuVNý systém  
 
Na prvý pohľad nie je vidieť nič. A to je presný cieľ posuvného systému 
do stropu – pRemium, ktorý je určený predovšetkým pre realizáciu do 
podhľadov. Systém je tvorený dvoma koľajnicami s nosnosťou 160 kg, 
v ktorých je možné posúvať aj väčší počet dverí a je možná tiež ich kombi-
nácia s pevnými fixnými priečkami. Posuv sa kotví priamo do stropu. Jeho 
finálna výška je 6mm – do tohto rozmeru je nutné profil zakryť podhľa-
dom. Výhodou tohto skrytého riešenia je jeho dizajnová čistota a tiež 
kombinovateľnosť s drevenými či vysokými dverami MAStER alebo 
novinkou – elegantnými dverami stRoNg od podlahy k stropu, ktoré 
sú tvorené hliníkovým rámčekom, ktorý okrem štandardného prevedenia 
eloxovaný hliník môže mať aj ktorýkoľvek odtieň vzorkovníka farieb RAL a 
sklenenú výplň z číreho, mliečneho alebo pieskovaného skla. Posuv  
PREMIuM má maximálnu dĺžku koľajnice 6 metrov – pohyb dverí je  
v strope zaistený pomocou kvalitných pojazdových vozíčkov a v spodnej 
časti je v podlahe zabudovaná lišta s vodiacim tŕňom. Systém je možné 
doplniť tichým dorazom.
 
www.posuvnysystem.sk

Na teLeVíZNom oLympe s oRaVa Lt-1390 cuRVed

4k 3d televízor orava Lt-1390 so zakrivenou 55´´ obrazovkou stiera 
rozdiel medzi realitou a TV fikciou. Umožňuje sledovať dianie na ploche, 
ako by ste boli jej súčasťou. S rozlíšením 3 840 × 2 160 pixelov je obraz 
kryštáľovo čistý a šokujúco ostrý. Samotné 3D zobrazenie sa ešte viac prehl-
buje zakrivením obrazovky, takže budete mať pocit, že ste uprostred akcie, 
pri výskoku športového favorita či v zápletke krimi bez  toho, že by ste zložili 
nohy z gauča. Televízor je aj Smart tV mašinou, ktorá sa pripojením na inter-
net či na lokálnu sieť stáva centrom rodinnej zábavy. Surfovanie na internete, 
zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach, skajpovanie či vášnivý gamming 
zvládne bez zaváhania. Vďaka PVR Ready funkcii si svoj obľúbený program 
nahráte na USB a pozriete si ho vtedy, keď naň máte práve čas. Ovládať ho 
môžete aj cez smarftón vďaka aplikácii pre iOs aj Android. 

Viac informácií nájdete na www.orava.eu
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za to aktívna pena, ktorá aktivuje prací 
prostriedok. Ten rýchlo preniká cez látku 
a jednoducho tak odstraňuje nečistoty. 

ReVoLuČNé FuNkcie
Revolúciu v extrémnych škvrnách,  s kto-
rými sme si doteraz nevedeli poradiť, 
predstavuje funkcia BubbleSoak. Šatstvo 
je vďaka nej najprv namočené do aktívnej 
peny 30 minút pôsobiacej na škvrnu. Až 
potom nasleduje klasický prací cyklus a na 
záver váš úsmev na tvári, keď zistíte, že 
fľaky sú preč. 

Práčky radu WW6000 od Samsungu dis-
ponujú okrem vyššie uvedených technoló-
gií aj špeciálnym programom SuperSpeed, 
ktorý vyperie šatstvo už za menej ako 
hodinu. Keďže sú tieto práčky naozaj 
spoľahlivé, Samsung ponúka až 10-ročnú 
záruku na ich digitálny invertor! 

DIZAjN
Keďže práčka má byť nielen funkčným 
doplnkom vašej domácnosti, ale v nepo-
slednom rade musí s okolitými doplnka-

Pomáha nám tak prať rôzne časti 
oblečenia a ostatné textílie čo naje-
fektívnejšie.

poČuLi ste už o ecobubbLe? 
Vďaka tejto prevratnej funkcii je možné 
ušetriť veľké množstvo energie tým, že 
EcoBubble umožňuje vyprať veľké dávky 
šatstva aj pri nízkych teplotách. Rozlúč- 
te sa teda s praním svojich odevov na  
60-tke.  S EcoBubble máte zaručený rov-
naký výsledok už pri 40 stupňoch. Môže 

 
NoVé tReNdy 
V PRANí BIELIZNE

mi aj ladiť, nesú práčky Samsung radu 
WW6000 označenie dizajnu Crystal 
Gloss. Ten ponúka krásny a elegantný 
vzhľad a dva varianty dvierok s krištáľo-
vým leskom. A tak pri nich máte možnosť 
výberu medzi priehľadnou bielou alebo 
oceánskou modrou. Najvyššia energetická 
trieda len podčiarkuje, že tieto práčky 
spĺňajú kritériá aj tých najnáročnejších. 
Viac informácií na www.samsung.sk.     

Reko z materiálov Samsung

Foto: Samsung

MáTE PREHĽAD O TOM, 
AKé SMERy V SúČASNOSTI 
OVPLyVňUJú PRANIE V NA-
ŠICH DOMáCNOSTIACH? 
V PRVOM RADE SA DBá NA 
ABSOLúTNU KVALITU Vy-
PRANEJ BIELIZNE. KVALITNé 
A ŠETRNé PRANIE POSTUP-
NE OVLáDA SLOVENSKé 
DOMOVy. 

Poistenie majetku

MÔJ DOMOV
Je úplne jedno, či váš majetok zhorí, 
je vytopený, alebo vám ho niekto 
ukradne.

Vyberte si naše poistenie majetku 
s najvyšším počtom vybavených 
poistných udalostí v uplynulom roku, 
ktoré ochraňuje najviac domácností 
na Slovensku a dôveruje mu viac ako 
900 000 klientov.

www.allianzsp.sk 

Infolinka 0800 122 222

domov
 nenahradíte, 
  majetok áno
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podlahu príliš mokrú a je rýchlejšie suchá. 
Steam mop obsahuje 400 ml vodnú nádrž-
ku a umývací návlek z mikrovlákien, ktorý 
sa dá pripevniť pomocou suchého zipsu 
k hlavici mopu. Predáva sa s nástavcom na 
koberce, takže okrem tvrdých podláh dob-
re prečistí aj tie. 
Cena Steam Mop: 72,90 eur

Ak však chcete mať podlahy upratané ešte 
predtým, než vkročíte domov, stavte na 
Virobi robotický mop. jednoduchý robo-
tický mop sa dokáže samostatne pohybo-
vať po podlahe, zhromažďuje a zadržuje 
prach a chlpy na elektrostatickú utierku, 
čím zachytáva alergény z podláh. S pomo-
cou suchého zipsu sa utierky jednoducho 
pripevňujú a ľahko sa dajú vymeniť. Vi-
robi sa samostatne odráža od prekážok 
a jeho mäkké hrany umožňujú čistenie 
v rohoch na všetkých tvrdých podlahách. 
Funguje na dobíjacie batérie, bez potreby 
káblov. Prípadne ho spustite po príchode 
z práce a vy si zatiaľ vyložte nohy, kým on 
samostatne upratuje. 
Cena Virobi Robotic Mop: od 36,90 eur 

Pred Vianocami nezabudnite ani na okná. 
Dnes môžete okná umývať ako profesio-
náli a mať ich pritom bez šmúh, mušiek 
a iných nečistôt – a najmä bez námahy. 
Vileda Windomatic je inovatívny vysávač 
na okná, ktorý funguje ako ručný vysávač 
s gumovou lištou. Okno stačí umyť čistia-
cou tekutinou a potom ho vysať prístro-

jom Windomatic. Tento domáci pomocník 
odsaje všetku špinavú vodu do integrova-
nej vodnej nádržky, ktorú možno jednodu-
cho a pohodlne umývať aj v umývačke na 
riad. Ostanú vám len dokonale čisté a su-
ché okná a bez jedinej kvapky bude tiež pa-
rapet a podlaha. Vďaka flexibilnému krku, 
ktorý zaisťuje ten správny uhol, sa ľahko 
dostanete do rohov a spodných záhybov 
okien. Špeciálna dvojitá gumová lišta na-
vyše zaistí, že vaše okná zostanú bez jedi-
nej šmuhy. Dá sa použiť nielen na okná, 
ale aj na okenné rámy, zrkadlá a všetky 
hladké sklenené povrchy. 
Cena Windomatic: 43,90 eur

Viac informácií na www.vileda.sk.

Reko

Foto: Vileda

PRED NAJKRAJŠíMI SVIAT-
KAMI V ROKU SA ZVyKNú 
VŠETKy DOMáCNOSTI LI-
GOTAť OD PODLAHy Až PO 
STROP. KAžDÝ CHCE PREDSA 
STRáVIť TENTO ČAS V ČIS-
TOM A úTULNOM DOMOVE. 
AKO VŠAK PRI KAžDOROČ-
NOM STRESE V PRáCI, PRI 
NáKUPE DARČEKOV A VA-
RENí STIHNúť AJ RÝCHLO 
A EFEKTíVNE POUPRATO-
VAť? STAVTE NA POMOCNí-
KOV VILEDA. 

pRedViaNoČNé 
uPRAtOVANIE 
NIE JE STRAŠIAK

Ak hľadáte spoľahlivého pomocníka, 
ktorý vám vyčistí podlahy, vyberte 
si Steam mop s káblom, ktorý od-

bremení každého, kto nerád upratuje. Ten-
to parný mop pracuje rýchlo a efektívne, 
už v priebehu 15 sekúnd zahreje paru a je 
pripravený na pomoc. Para sa dá ľubovoľ-
ne regulovať, a tak Steam mop nezanechá 



Biela technika | Čierna technika | Počítačová technika 
Hobby, dom a záhrada | Kancelárske a školské potreby  
Hračky | Auto-Moto | Bicykle | Nábytok | Športová výživa
Chovateľské potreby | Drogéria a dekorácie | Gaming zóna

ODLIŠNOSŤ
DEFINÍCIA ÚSPECHU
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bývanie podlahy

Takéto spojenie moderného spraco-
vania a klasického prírodného ma-
teriálu umožnuje aplikáciu podláh 

Pietra di Venezia  do  všetkých priestorov 
bez špár, či už v dome, byte,  alebo kance-
lárii, ale aj v reštauráciách, showroomoch 
alebo nákupných centrách. Svojou vyso-
kou pevnosťou a odolnosťou spĺňajú tieto 
podlahy aj tie najvyššie požiadavky pre 
použitie vo verejných priestoroch, zdra-
votníckych zariadeniach alebo v potravi-
nárskej výrobe.

kReatiVite sa medZe NekLadú 
Aplikácia liatych podlách v interiéroch je 
moderný trend, ktorý ponúka alternatív-
ne, ale hlavne praktické a dizajnovo neob-
medzené riešenia. Podlahy Pietra di Vene-
zia umožňujú množstvo foriem aplikácií a 
spracovania, takže sa z nich dajú vytvárať 
rôzne vzory, farebné prelivy, štruktúry, 
farby, ale pokojne môžete do nich apliko-
vať aj prírodné materiály ako drevo, sklo, 
kameň, kov a pod.

Podlahy
        Z LIATEHO KAMEňA

NA SLOVENSKÝ A ČESKÝ TRH 
PRICHáDZA EXKLUZíVNA 
NOVINKA Z TALIANSKA V PO-
DOBE LIATyCH PODLáH „PIE-
TRA DI VENEZIA“ (BENáTSKy 
KAMEň). TIETO PODLAHy 
Sú VyRáBANé MODERNOU 
TECHNOLóGIOU Z ČISTO 
PRíRODNéHO MATERIáLU – 
MAGNEZITOVEJ RUDy. MAG-
NEZITOVÝ KAMEň SA VO 
VÝROBE ZOMELIE NA JEMNÝ 
PRáŠOK A PRI APLIKáCII SA 
PRIAMO NA PODLAHE SPOJí 
DO JEDNéHO VySOKOPEV-
NOSTNéHO CELKU  
A VyTVORí PODLAHU – 
LIATy KAMEň.



Vďaka kombinácii tradičného materiálu 
a moderných aplikačných metód vynika-
jú tieto podlahy mnohými excelentnými 
vlastnosťami. Spájajú vlastnosti robustnej 
priemyselnej podlahy s tvorivými mož-
nosťami moderných dizajnových podláh. 
Krásny saténový lesk spolu s prírodným 
charakterom predurčujú tieto podlahy do 
všetkých interiérov, kde je snaha o dosiah-
nutie harmónie a exkluzívneho dizajnu. 
Každá podlaha je originál.

VýHody LiatycH podLáH
Magnezitová ruda je čisto prírodný mi-
nerálny produkt bez akýchkoľvek chemic-
kých prísad.

Pre vysokú pevnosť a odolnosť voči ode-
ru sú predurčené tieto podlahy nielen do 
obytných domov a bytov, ale aj do verej-
ných objektov s vysokými nárokmi na 
odolnosť, napríklad nákupné centrá a pod. 
Bezšpárová technológia umožňuje pri 
správnej príprave podkladu realizovať celé 

plochy bez nutnosti dilatácie, čo je predpo-
kladom ľahkej údržby. Na podlahe nevzni-
kajú praskliny vplyvom zmršťovania mate-
riálu pri jeho zrení. Na rozdiel od podláh 
na cementovej báze sa podlaha mierne 
rozpína. S liatou podlahou dosiahneme 
homogénny jednotný vzhľad, ktorý môže 
byť modifikovaný spôsobom aplikácie  
s možnosťou farebných prevedení pomo-
cou oxidačných pigmentov a s možnosťou 
pridávania rôznych prírodných materiálov 
do podlahy ako mramor, drevo, sklo, kov 
a pod.

Podlahy Pietra di Venezia na slovenský a 
český trh prináša slovenský realizátor lia-
tich podláh spoločnosť 4 IMAGE, ktorá 
má s aplikáciou vyše 10-ročné skúsenos-
ti. Viac informácií získate na stránkach 
www.liatepodlahy.sk a pietradivenezia.cz.

Reko z materiálov 4 IMAGE

Foto: 4 IMAGE

VlAStNOStI
 Extrémne vysoká pevnosť v tlaku viac  

 ako 70 N/mm2 (60 % po 24 hodinách, 
   90 % po 3 dňoch).

  Hotová podlaha je antistatická.
  Podlaha je ohňuvzdorná (stabilná až  

 do 800 °C).
  Je veľmi odolná voči minerálnym   

 olejom, ako aj voči alkalickým 
 a aromatickým rozpúšťadlám.

  Je antibakteriálna, vhodná do 
 zdravotníckych zariadení 
 a potravinárskej výroby.

  Je ekologická – pri jej výrobe sa spotre- 
 buje len cca 20 – 40 % energie ako 
   pri porovnateľnej podlahe na báze   
 portlandského cementu.

  Podlaha je prírodný, čisto minerálny  
 produkt – magnezit,  ktorý neobsahuje
   žiadne organické prvky, žiadnu sadru,  
 vápno, cement.

  Je jemne alkalická (pH 9,5 – 10)  
 v porovnaní s cementom (pH vyššie   
 ako 11,5).

 Jej vysoká pružnosť povrchu zaručuje  
 výborné protihlukové vlastnosti.

 Podlaha je opraviteľná a ľahko 
 udržiavateľná.
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VÝBER PODLAHy JE PRE 
VKUSNÝ A FUNKČNÝ 
INTERIéR VžDy VEĽMI 
PODSTATNá ZáLEžITOSť. 
SúDOBÝ TREND SMERUJE 
K NáVRATU OSVEDČENÝCH 
PRíRODNÝCH MATERIáLOV. 
JEDNÝM Z NICH JE BAMBUS, 
KTORÝ SA AKO PODLAHOVá 
KRyTINA TEŠí STáLE VäČŠEJ 
OBĽUBE. 

 

                            exotický
BAMBuS

PODLAHA S EXKLUZíVNyM DIZAJNOM – 

bývanie podlahy
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Táto netradičná podlaha sa stáva po-
stupne trendom aj u nás. Patrí k tzv. 
ekologickým podlahám ako krytina 

novej generácie s prednosťami vyplývajú-
cimi zo samotného materiálu. Bambuso-
vá podlaha svojím jedinečným vzhľadom 
s jemnou originálnou textúrou oživí každý 
moderný interiér. Obľubu si získava najmä 
svojím unikátnym a elegantným dizajnom 
a v neposlednom rade vynikajúcimi úžit-
kovými vlastnosťami. 

 BAMBuS A jEhO VlAStNOStI
Z botanického hľadiska bambus patrí do 
čeľade tráv, nie je teda drevinou, ale vždy-
zelenou drevnatou trávou. Svojimi vynika-
júcimi vlastnosťami sa však drevu hravo 
vyrovná. Svojou tvrdosťou a odolnosťou 
prekoná aj dreviny, ako sú dub alebo buk. 
Steblo bambusa má tvar dutého valca 
o priemere do 30 cm a výšku až do 40 m. 
Po svete je možné nájsť až  1 200 druhov 
bambusov. Ide o najrýchlejšie rastúcu rast-
linu na svete – ako prírodný materiál je 
veľmi rýchlo obnoviteľný. Ťažba bambusa 
je v konečnom dôsledku značne ohľadupl-
ná k životnému prostrediu. Čas potrebný 
pre pestovanie je oveľa kratší ako u listna-
tých dospelých stromov, ktoré potrebujú aj 
desiatky rokov. Bambus je schopný narásť 
30 – 50 cm za deň. Niektoré druhy už po 
2 mesiacoch dosiahnu svoju definitívnu 
výšku a potom už len dozrievajú. Do ťa-
žobnej výšky dorastie cca za 5 rokov. Ak 
by bol vyťažený mladší ako 5-ročný, bol by 
menej tvrdý a odolný. Bambus po odreza-
ní výhonov môže opäť vyrásť, rastie z tej 
istej rastliny. Podľa druhu bambusu nové 
výhony dozrievajú asi do 6 rokov. Bambus 
je nenáročný na pestovanie, možno ho 

nájsť po celej juhovýchodnej Ázii. Rastie 
najmä v Číne, japonsku, Vietname, Thaj-
sku a Indonézii, ale aj v južnej Amerike 
a Afrike. Asi 67 % celosvetovej spotreby 
pochádza z Číny, kde je bambus rastlinou 
symbolizujúcou život. Keďže sa bambus  
pestuje v tropickom pásme, je vystavený 
permanentne vysokej vlhkosti a voči to-
muto vplyvu získal tak vysokú odolnosť. 
Bambusovému materiálu sa pripisujú 
antiseptické a antibakteriálne účinky, po-
hlcuje pachy v priestore a bráni vzniku 
plesní. Má veľmi podobné uplatnenie ako 
tvrdé dreviny.

PREDNOStI BAMBuSOVEj 
podLaHy
Podlahy z bambusu majú tieto výhodné 
vlastnosti:

 extrémna tvrdosť povrchu, vyššia ako 
 u tvrdých drevín: dub a buk, 

 pružnosť,
 vysoká odolnosť voči oteru a oderu,
 odolnosť voči vode, vlhkosti, vysokým  

 teplotám,  
 odolnosť voči chemikáliám, 
 vysoká odolnosť voči ohňu,
 pri lepenej podlahe výborná 

 protikročajová odolnosť,
 zdravotná nezávadnosť, vhodná aj 

 pre alergikov,
 všetky masívne bambusové 

 podlahoviny sú CO2 neutrálne, 
 pohlcovanie pachov z ovzdušia 

 interiéru,
 rozmerová stálosť je vyššia ako 

 u podlahovín z bežných drevín,
 elegantný dizajn, exotický vzhľad,  

 farebná stálosť,  
 jednoduchá a rýchla montáž,
 možnosť položenia aj na teplovodné,  

 podlahové kúrenie, 
 nenáročná údržba,
 mimoriadne dlhá životnosť,
 prijateľná cena.

eVeNtuáLNe NeVýHody
Pri bambusových podlahách evidentne 
prevládajú pozitívne vlastnosti nad nega-
tívami. Väčšina z prípadných záporov bola 
vývojom odstránená. Ako dve najväčšie 
„nevýhody“ sa uvádzajú, že pre spotrebi-
teľov je stále temer neznáma a ako veľmi 
kvalitná podlaha s vysokou úžitkovou 
hodnotou má vyššiu obstarávaciu cenu 
v porovnaní napríklad s umelou laminá-
tovou podlahou. Nevýhody ako prípadné 

napádanie škodcami sa dali eliminovať 
podlahovým lakom. Pri prípadnom doku-
povaní je možné, že iná séria sa bude fa-
rebne trochu líšiť.

upLatNeNie V aRcHitektúRe
Bambusová podlaha vďaka svojim vlast-
nostiam, najmä odolnosti, nachádza svoje 
uplatnenie takmer kdekoľvek, najmä v mo-
derných, originálne riešených interiéroch. 
Nájdeme ju od priemyselných prevádzok 
po obývacie priestory či materské školy. 
Stále väčšiu obľubu získava pri riešení no-
vých, ale aj rekonštruovaných bytov v obý-
vacích izbách, kuchyniach, predsieňach či 
kúpeľniach. Väčšina typov bambusových 
podláh je vhodná v spojení s teplovod-
ným podlahovým kúrením. Vďaka svojej 
tvrdosti nie je vhodná do miestnosti, kde 
sa očakáva mäkkosť došľapu. Keďže sú 
bambusové podlahy zdravotne neškodné, 
neutrálne voči alergikom, sú vhodné pre  
spálne, detské izby, materské školy či jasle. 
V určitých modifikáciách sa s nimi stretne-
me aj v reprezentačných komerčných ale-
bo kancelárskych priestoroch. Obľúbené 
sú tieto podlahy aj pri riešení športovísk, 
vhodné sú najmä do telocviční. Bambu-
sovú podlahu si v poslednom čase dávajú 
spotrebitelia na podlahy aj v zimných zá-
hradách, altánkoch, na kryté terasy a k in-
teriérovým bazénom. V špeciálnom preve-
dení ako vonkajšia podlaha nachádza svoje 
uplatnenie aj v exteriéri.

tecHNoLógia VýRoby
Dielce bambusovej podlahy sa vyrábajú 
z plátov bambusového kmeňa, ktoré sa 
spracovávajú pod vysokým tlakom. Vznik-
ne tak produkt oveľa tvrdší ako podlaha 
z tvrdých drevín. Na výrobu sa používa-
jú zrelé silné spodné časti bambusového 
kmeňa. Stonky sa pozdĺžne rozštiepia, 
kmeň sa nareže na pláty a odstránia sa tvr-
dé vonkajšie zelené povrchové šupky.

Bambusové pruhy sa varia kvôli ochrane 
pred plesňou a hmyzom, pri varení sa vy-
lúhuje aj škrob, zostanú iba čisté vlákna. 
Tie sa potom lisujú za tepla pod veľkým 
tlakom do požadovaného tvaru. Lepe-
ním pod tlakom sa zhotovujú rozmerovo 
presné lamely. Ich následným skladaním a 
spájaním sa vyrobia jednotlivé diely. Podľa 
usporiadania týchto lamiel alebo vlákien 
existujú bambusové podlahy vo viacerých 
vzoroch a typoch. Spôsob skladania lamiel 
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bambusové podlahy typu „woven“ (tkané). 
Rozdrvený bambus na triesky sa opäť zle-
pí prírodným živicovým spojivom. Získajú 
sa tak lepšie úžitkové vlastnosti a hmotu 
je možné aj farbiť prírodnými farbivami. 
Vzniká bambusová podlaha najvyššej 
kvality s extrémnou pevnosťou. Tmavšia 
farba karbonizovanej podlahy sa získava  
vysokým tlakom horúcej pary. Bambusová 
podlaha lisovaná  s termo úpravou má ká-
vový alebo karamelový nádych. Lisované 
podlahy dosahujú asi o tretinu vyššiu tvr-
dosť ako len lepené bambusové podlahy.

určuje vzhľad povrchu a jeho dezén. Bam-
busové podlahy delíme najčastejšie prá-
ve podľa skladby lamiel na horizontálne  
a vertikálne. Pri horizontálnej sú lamely 
skladané a lepené horizontálne, sú široké 
so vzorom zreteľne viditeľných bambuso-
vých kolienok. Pri vertikálnej bambusovej 
podlahovine lamely sú skladané a lepené 
zvisle vedľa seba a vzniká vzor úzkych lí-
nií, kolienka temer nevidieť. Pri najtvrd-
šej bambusovej podlahovine „mramor“ je 
vytváraný krásny náhodný dezén. Okrem 
prírodných sa vyrábajú aj karbonizované 

BAMBUsoVá PoDlAhA  
VďAKA sVojIM 

VlAsTNosTIAM, NAjMä 
oDolNosTI, NAcháDZA 

sVoje UPlATNeNIe TAKMer 
KDeKoľVeK, NAjMä 

V MoDerNých, orIgINálNe 
rIešeNých INTerIéroch.

bývanie podlahy
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poVRcHoVá úpRaVa podLáH
Úprava povrchov je zameraná na vylep-
šenie úžitkových a estetických vlastností 
podláh.

Podľa typu podlahy môže byť táto bez po-
vrchovej úpravy alebo ošetrená vrstvami 
laku, olejom, alebo voskom. Povrch do-
siek býva pokrytý viacerými vrstvami laku 
matného alebo vysoko lesklého. Používa-
né sú laky proti UV žiareniu, infražiare-
niu, laky zlepšujúce odolnosť proti oteru 
a oderu  (záťažové laky) a laky zvyšujúce 
odolnosť voči požiaru. Za ideálny povrch 
pre bývanie sa považuje povrch s úpra-
vou voskovým olejom, keďže je neškodný 
pre ľudí i zvieratá. Naolejovaná podlaha 
prevyšuje príjemnými pocitmi pri chôdzi 
podlahy lakované. Pri naolejovanej podla-
he sa chodí skutočne po dreve. K výhodám 
naolejovaných podláh tvrdým voskovým 
olejom patrí odpudivosť vody, odolnosť 
voči oderu, príjemný dotyk, povrch nie 
je náchylný na zašpinenie. Pri matnom 
povrchu nie je vidieť poškriabanie či  
opotrebovanie.

škáLa VZoRoV a FaRebNosť
Bambusové podlahy sú na trhu vo viace-
rých zaujímavých variantoch a vzoroch, 
daných systémom usporiadania lamiel 
alebo vlákien. Pri horizontálnej skladbe je 
zdôraznená charakteristická kresba mate-
riálu s kolienkami,  pri vertikálnej sú naj-
mä akcentované rovnobežné úzke línie. 
Inými obmenami sú zaujímavé prevedenia 
ako „mramor“ alebo „zebra“, ktoré sú zho-
tovené zo štiepky. Sú vyrábané lisovaním 
štiepaných orientovaných vlákien, zaujmú 
jedinečnou kresbou a sú extrémne odolné 
voči záťaži.

Čo sa týka farebnosti bambusových 
podláh, všetky typy sú dodávané buď v prí-
rodnej farbe ako „natural“, alebo sfarbené 
na tmavo, tzv. karbonizované. Prirodzená 
farba bambusa je svetlá. Keďže ide o prí-
rodný materiál, pre bambus sú vlastné 
malé odlišnosti v odtieňoch. Tak ako vlast-
nosti, aj sfarbenie materiálu závisí od dru-
hu bambusu a oblasti, z ktorej pochádza, 
pôde, čase zberu a veku bambusu. Najžia-
danejšie v súčasnosti sú tmavé odtiene vo 
farbe kávy, získavané špeciálnou technoló-
giou – karbonizáciou. Ide o proces, pri kto-
rom pôsobením vysokej teploty a tlaku je 
materiál prefarbený v celom priereze.

typy bambusoVýcH podLáH
Základným delením je triedenie na podla-
hy interiérové (masívne, vrstvené, flexibil-
né) a exteriérové. Podľa konštrukcie a for-
mátov bambusových podlahových prvkov 
existujú tieto základné varianty:

1. MASíVNA – je vyrobená len z bam-
busa, asi najznámejšia pre výhodnú cenu. 
Bola prvá, z nej boli vyvinuté ďalšie typy. 
Lepí sa celoplošne. Vyrába sa v hrúbkach 
12 a 15 mm, šírkach 96, 130, 140 mm 
a dĺžkach 280, 960, 1 830 mm.
2. 3-VRSTVOVÁ – používaná najčastej-
šie kvôli veľkému formátu. Ide o široké 
a dlhé dosky. Nášľapnú vrstvu tvorí dyha 
bambusu 4 mm. Lepí sa celoplošne alebo 
sa kladie ako plávajúca so zámkovým spo-
jom. Rozmer: 15 x 190 x 2 200 mm. 
3. 2-VRSTVOVÁ – nosným materiálom 
je napríklad borovica. Nášľapná vrstva 
z bambusa 2,5 – 4 mm. Lepí sa celoplošne 
alebo ako plávajúca so zámkovým spojom. 
Vhodná pre podlahy s podlahovým vyku-
rovaním. Rozmer: 10 x 128 x 960 mm. 
4. FLExIBILNÁ – v tvare dlaždice alebo 
lamely. Nášľapná vrstva bambusu 2mm 
na latexovom podklade. Vďaka hrúbke  
3 – 4 mm vhodná aj pri rekonštrukcii 
na existujúcu podlahu. Nevhodná pre 
podlahové kúrenie. Aj na obklady stien 
a stropov. Lepí sa celoplošne. Rozmery:  
4 x 500 x 500 mm, 4 x 165 x 1 200 mm. 
5. PRIEMySELNÁ MOZAIKA – veľmi 
odolná. Masívna z malých  bambusových 
lamiel spojených páskou. Po celoplošnom 
prilepení blokov sa pásky odbrúsia, týmto 
materiálom z brúsenia sa krytina zatmelí, 
nalakuje alebo naolejuje. Vertikálne dielce 
s hrúbkou 20 mm.
6. ExTERIéROVÁ – vonkajšia podla-
ha s najvyššou triedou EÚ z hľadiska 
odolnosti. Ide o masívnu podlahovinu zo 
štiepok bambusu lisovaných za špeciálnej 
tepelnej úpravy a vysokého  tlaku. S hlad-
kým alebo drážkovaným povrchom pre 
obojstranné použitie. Povrch je naolejova-
ný. Inštaluje sa na rošty pomocou klipov. 
Rozmer dielcov podlahy sú: 20 mm x  
137 mm x 1 850 mm.

tecHNické a HygieNické 
NoRmy 
Bambusové podlahy musia spĺňať všetky 
predpísané normy. Technické parametre 
výrobkov sú priebežne kontrolované, pro-
dukty sú pravidelne podrobované atestom 

a certifikácii. Musia spĺňať aj hygienic-
ké predpisy EÚ. Parametre výrobkov sú 
skúškami preverované na rozmerovú stá-
losť, únik formaldehydu, horľavosť či pro-
tišmykovosť. Bambusová podlaha  pod-
lieha  skúškam aj na obsah formaldehydu 
v lepidlách, ktorými sú bambusové pláty 
lepené do výsledných produktov. 

moNtáž a údRžba
Bambusové podlahy sa kladú spôsobom 
ako plávajúce podlahy alebo sa lepia celo-
plošne na rovný a suchý podklad, môžu 
sa podložiť izoláciou proti vlhkosti. Pred 
položením bambusovej podlahy je vhod-
né nechať ju v miestnosti, kde bude nain-
štalovaná, asi 2 týždne rozloženú, aby sa 
prispôsobila podmienkam, nasala vlhkosť 
a ustálila v rozmeroch. Bambusové dielce 
sa spájajú spôsobom perodrážky, na pod-
klad sa lepia polyuretánovým lepidlom. 
Bez použitia lepidla sa ukladajú ako lami-
nátové podlahy systémom rýchlej a bez-
problémovej montáže zámkovým spojom.
Údržba bambusových podláh je veľmi ne-
náročná, ošetrujú sa podobne ako drevené 
podlahy.

Stačí vysávanie alebo stieranie vlhkou han-
drou bez saponátov. Povrch bambusovej 
podlahy  možno udržiavať občasným lakova-
ním či voskovaním olejom. Niektoré druhy je 
možné prebrusovať podľa potreby.

ZáVeR
V poslednom období si podlahy z bam-
busu získali veľkú obľubu vďaka svojmu 
netradičnému vzhľadu a vynikajúcim úžit-
kovým vlastnostiam. Pomaly sa stávajú 
módnym trendom za prijateľné ceny. Sú 
symbolom luxusu a náročnosti v riešení 
moderných priestorov. So stúpajúcim zá-
ujmom sa zvyšuje následne aj ponuka no-
vého spracovania, rozmerov a povrchov. 
Experimentuje sa napríklad s digitálnou 
potlačou bambusovej dyhy. Svojím odol-
ným a vkusným povrchom sa hodí pre rôz-
ne aplikácie v interiéri aj v exteriéri.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Fakulta architektúry STU,  Bratislava

Foto: archív firiem



www.podlahypredaj.sk

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

www.spacewer.sk alebo www.podlahypredaj.sk

ZABEZPEČUJEME
dodávku tovaru 

v rámci Slovenska
DO 24 HODÍN

tovar uhrádzate až po jeho prevzatí

široký výber – viac ako 500 druhov podláh

–10% až –30% na celý sortiment

 váš  ZľAVOVý KóD  na ďaľších –10% 
NBU 123



ZABEZPEČUJEME
dodávku tovaru 

v rámci Slovenska
DO 24 HODÍN

tovar uhrádzate až po jeho prevzatí

www.SedaciaSuprava.sk

Pestovateľská 13
vedľa IKEA

vyrábame sedačky snov
a NA MIERU
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bývanie spálňa
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Spálňa je miestnosťou, ktorá vás naj-
viac vystihuje. je len vaša. Pred jej za-
tvorenými dverami sa každý zastaví. 

Ak sú otvorené, vzbudzujú zvedavosť náv-
števy. S tou, ktorá nespĺňa svoju základnú 
funkciu – dobrý spánok, nie je niečo v po-
riadku. Pozrite sa spolu s nami, čo všetko 
by mala mať správna spálňa... 

otoČeNá smeRom k sLNku
Pokiaľ je to len trochu možné, vyberte pre 
spálňu miestnosť orientovanú na východ 
alebo juhovýchod. Spomedzi ostatných 
miestností v nej trávime najmenej času – 
neskorý večer a skoré ráno. Využite ho 
preto čo najviac. je príjemné sa ráno zo-
búdzať so slnkom.

paLeta pokoja
„V spálni sa primárne oddychuje. skúste si 
preto vyberať relaxačné, teplé a príjemné far-
by, akými sú zelená, bledožltá, modrá, biela, 
staroružová alebo jemné zemité tóny,“ hovorí 
interiérová dizajnérka Bonami.sk, Marga-
réta Švecová. 

Ak si zvolíte ako podklad neutrálnu ale-
bo jemnú farbu, stačí výmena doplnkov 
a celá spálňa zrazu naberie na celkom 
iných obrátkach. je to lacný spôsob zme-
ny charakteru spálne. Ľahkosť dosiahnete 
kombináciou bielej a dreva. Spojenie jeho 
medových tónov s belejúcou sa stenou 
snáď nikdy neomrzí. Preverené mnohý-

 zóna pokoja
MALá ČI VEĽKá SPáLňA, V SKRyTEJ PRED ZRAKMI NáVŠTEV SA 
VECI LEN KOPIA A Z POLíC ČI SKRíň PADAJú NA HLAVU. Už žIA-
DNE PROVIZóRIUM. VRáťTE JEJ PôVODNÝ ZMySEL, VEď PODĽA 
TOHO, AKO SA VySPíTE, POTOM VyZERá CELÝ VáŠ DEň.

DOKONALá

02

03

01 Správne umiestnenie postele je pre 

spánok jedno z najdôležitejších kritérií.

02 Plocha postele je miestom, ktoré často 

udáva tón a štýl celej miestnosti. Miestnosti, 

ktorej má dominovať posteľ, nechajte práve 

ju čo najviac vyznieť. Pohrajte sa s obliečkami, 

prikrývkami alebo ju doplňte baldachýnom. 

Každému hneď bude jasné, že spálňa slúži 

k odpočinku.

03 Svietidlá sú dnes dizajnovými bodkami, 

ktoré nielenže plnia svoj účel, navyše dotvárajú 

a ukončujú zariaďovanie spálne. Sú tvorcami 

pocitu.

mi generáciami vám dáva na výber. Buď sa 
rozhodnete pre drámu a do spálne pridáte 
tmavosivé až čierne doplnky, prípadne pod-
ľahnete hravosti vzorov alebo zostanete 
v chladnej, ale o to pokojnejšej tónine a do-
plnkoch v prírodných odtieňoch a sivej.

(pRe)dispoZícia k ZmeNe
Nik nevraví, že solitérne kusy nábytku 
musia mať svoje pevné a jediné miesto. 
Hýbte s nimi tak, ako vám priestor spálne 
dovoľuje a ako sa vám páči. A ak vám toho 
dovolí aj o niečo viac, pridajte do spálne 
časť svojej kúpeľne. jednotlivé kusy ná-
bytku rozvrhnite tak, aby vám umožnili 
pohodlný pohyb po miestnosti. Pri chôdzi 
by ste nemali o nič zavadiť a nič zbytočne  
obchádzať.

„Ideálne je posteľ umiestniť čelom k stene a po 
jej stranách nechať voľný priestor. Pohľad by 
mal smerovať na dvere. Určite nie je vhodné 
posteľ umiestniť pod okno alebo čelom (hla-
vou) k radiátoru. Ak nemáte v spálni vstavaný 
šatník, použite skriňu. Ide o súčasný trend po-
výšiť takýto typ nábytku na úroveň solitéru.  
Trendom je rovnako prepájanie miestností. 
Kúpeľňa a spálňa sa môžu stať jedným, ale 
len v prípade, že sa v spálni prispôsobia ma-
teriály. Na tento krok treba mať ale odvahu. 
Čo je dôležité na koniec povedať... Wc by ale 
vždy malo byť samostatné a uzatvárateľné. 
romantiku v spálni si predsa nemôžete ne-
chať vyrušiť,“ radí Margaréta Švecová. 
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Zemitá atmosFéRa
Pri zariaďovaní svojej spálne sa staňte as-
poň na chvíľu „MATERIÁListi“. Ako tvrdí 
Margaréta Švecová, voľba autentického 
materiálu je stávkou na istotu. 

„Drevo má blahodarné účinky na náš organiz-
mus. Čistí vzduch a krásne vonia, neusádzajú 
sa na ňom parazity ako napríklad v čalúnení. 
jeho vôňa nás upokojuje. Preto sa trend obra-
cia hlavne smerom k drevu.“ 

Prírodné materiály sú tu preto, aby nám 
poskytli pocit tepla a aj kúsok prírodného 
luxusu. Ľanové obliečky, prípadne oblieč-
ky zo 100 % bavlny vytvárajú také teplo, 
aké je práve žiadané. Nie zima ani horúco 
prináša zaručenú kvalitu spánku. Pletené 
deky, prikrývky alebo vankúše navodia 
zatepľovací režim bez toho, aby zo seba 
vydali kúsok tepla. Zútulnite si nimi svoju 
spálňu a pridajte aj niečo navyše – kožu-
šinku namiesto koberca. Prvý ranný kon-
takt so zemou bude o niečo znesiteľnejší.

04 Feng shui uprednostňuje posteľ na 

nožičkách, aby vraj pod ňou mohla prúdiť

energia chi. 

05 Závesy zmäkčujú svetlo, ktoré oknami 

vchádza do spálne a ona tak dostáva zvláštnu 

svetelnú atmosféru. Dizajnové alebo funkčné 

(udržujú tmu aj cez deň), výber závisí od vás.

RADA: NEVHODNá VÝMAĽBA VáM MôžE RUŠIť VAŠE SNy. ROVNAKá 

FARBA STROPU A STIEN VyTVáRA POCIT STIESNENéHO BOXU. STROP 

PRETO PONECHAJTE BIELy A PRIESTOR TÝMTO ROZHODNUTíM PRE-

VZDUŠNíTE.

margaréta švecová, interiérová dizajnérka Bonami.sk 
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bývanie spálňa



beZ kompRomisoV
Posteľ je centrom diania. je škoda do nej 
len padnúť a v mrákotách vstať, keď kvali-
tou nie je poznačená len ona, ale aj rošt a 
matrac. Margaréta Švecová má pre vás nie-
koľko tipov, ktoré zaručia, že si ju budete 
užívať. A to nielen počas noci.

„Posteľ nemusí byť zbytočne veľká, ale ani prí-
liš malá. Ideálna manželská posteľ má šírku 
160 a 180 cm. Matrac a rošt vždy pred kúpou 
skúšajte. Vyberajte z tých ergonomických, 
ktoré sa prispôsobujú tvaru tela. Každý má 
rád inú tvrdosť a sú aj takí, ktorí od roštu vy-
žadujú polohovateľnosť. Feng shui odporúča 
kupovať len jeden matrac na 2-lôžkovú posteľ. 
Vyhnete sa tak hádkam, pretože medzi part-
nermi nevzniká žiadna medzera – prekážka“.

Reko v spolupráci s Bonami

Foto: www.bonami.sk

TIPy, KTORé ZMENIA VAŠU SPáLňU NA 

NEPOZNANIE, A PRITOM VáS NEZRUINU- 

Jú... A NAVyŠE Sú TRENDy! 

posteľ (alebo čelo postele) vytvorte 

z paliet. K dobrému spánku vám postačí 

už len kvalitný matrac.

stolička, taburet alebo stolček 

poslúžia namiesto dizajnového nočného 

stolíka.

Bielu farbu stien oživte plagátmi a fotka-

mi, ktoré jej dodajú živosť. 

obliečky, prikrývky či vankúše môže-

te bez väčších investicií obmieňať aj každý 

mesiac. 

Posvieťte si dekoračnými žiarovkami. Ne-

chcete vymienať lampy, ktoré vám doteraz 

slúžili? Ozvláštnite ich dekoračnými žiarov-

kami, ktoré k sebe pritiahnu pozornosť.

05

06

www.stachema.sk

Dostanete 
vo všetkých 

dobrých 
stavebninách !

DOKONALÝ čistič 
 k� ový�  
       � i� 



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.



www.legar.sk     www.legar.sk     www.legar.sk     www.legar.sk

VARADERO

PARIS

KENNEDY
CELOKOŽENÁ SEDACIA SÚPRAVA DOORS

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

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

Jarocká 9, 94901 Nitra

ARTESANO ORIGINAL
Collection

www.villeroy-boch.com

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

V&BTLO-15107-Slowakei-AZ-ArtesanoAmazonia-185x118-S3.indd   1 10.02.15   15:41



48

bývanie financovanie

je len na vás, aký štýl bývania si zvolí-
te a aké zariadenie uprednostníte. Či 
budete bývať v bytovom, alebo rodin-

nom dome, či sa rozhodnete pre moderný, 
rustikálny, mediteránny, alebo vintage štýl 
svojho bývania. My sa postaráme o to, aby 
ste si bývanie svojich snov mohli zabezpečiť 
čo najvýhodnejšie. Najväčšia a najúspeš-
nejšia stavebná sporiteľňa na Slovensku – 
Prvá stavebná sporiteľňa – pôsobí na 
našom finančnom trhu už takmer 23 ro-
kov. Za ten čas uspokojila viac ako dva 
milióny klientov a do bývania poskytla 
vyše 8,5 miliardy €. jej úvery sú v súčas-

nosti ešte dostupnejšie ako v minulosti, 
dokonca aj pre ľudí s nižšími príjmami.  
Presvedčte sa sami. 

šťastNá sedmiČka
Výhodné úvery na zariadenie domác-
nosti do 7-tisíc € a so splatnosťou až  
7 rokov PSS, a. s., poskytuje už dávnejšie. 
V súčasnosti ich môže získať prakticky 
ktokoľvek. Nárok na takýto úver, ktorý ne-
treba zakladať nehnuteľnosťou, majú naši 
sporiaci klienti, ale aj ľudia, ktorí zodpo-
vedne splácajú, prípadne už splatili úver  
v Prvej stavebnej sporiteľni či v akejkoľ-

KúPA NOVéHO ByTU, VÝSTAVBA RODINNéHO DOMU ALEBO PRERáBKA Už EXISTUJúCEHO 
BÝVANIA PATRIA K ZáSADNÝM KROKOM V žIVOTE ČLOVEKA. TOU POMySELNOU ČEREŠNIČKOU 
NA TORTE, KTORá Dá VáŠMU BÝVANIU TVáR, By VŠAK MALO Byť ZARIADENIE. 

BÝVAJTE LEPŠIE A KRAJŠIE 
S MODERNÝM úVEROM
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vek inej banke. Poskytneme ho dokonca 
aj tomu, kto doteraz vôbec nesporil alebo 
nesplácal úver.  

beZ bLoČkoV a FaktúR
Významnou prednosťou úveru na zariade-
nie domácnosti od PSS, a. s., je priaznivá 
úroková sadzba, ktorá sa nezmení počas 
celej doby splácania úveru. jeho výhodou 
je tiež, že banka od vás nebude vyžadovať 
predkladanie bločkov ani faktúr.  

Čo Všetko si môžete kúpiť
S úverom na zariadenie domácnosti od 
Prvej stavebnej sporiteľne si môžete do 
svojho bytu alebo rodinného domu kúpiť 
prakticky čokoľvek, napríklad nábytok do 
obývačky, spálne či detskej izby, kuchyn-
skú linku, domáce spotrebiče každého 
druhu (pračku, chladničku, mikrovlnku, 
televízor, mixér, kávovar a iné), ale zabez-
pečiť si môžete napríklad aj nové podlahy, 
koberce či umelecké dielo.  

potRebujete Viac?
V prípade, že na uskutočnenie svojich plá-
nov potrebujete viac ako spomenutých 

7-tisíc €, môžete siahnuť po našom úvere 
na bývanie. Bez predchádzajúceho spore-
nia na účte stavebného sporenia vám bez 
založenia nehnuteľnosti poskytneme až 
15-tisíc €. To ale nie je všetko. Ak patríte 
k našim sporiacim klientom alebo splá-
cate, resp. ste už splatili úver v PSS, a. s., 
či v inej banke, môžete u nás požiadať  
o úver na bývanie až do výšky 45-tisíc € 
so splatnosťou až 30 rokov. Banka vám 
ho po zdokladovaní príjmu uvoľní aj bez 
zabezpečenia nehnuteľnosťou. Manželia 
alebo životní partneri nebudú potrebovať 
ani ručiteľa! 

ušetRíte stoVky euR
Tento typ úveru sa podobá na spotrebi-
teľské úvery, ktoré sa často využívajú na 
financovanie zariadenia alebo rekonštruk-
ciu domácnosti. jeho úroková sadzba je 
však dva až trikrát nižšia, čo sa pozitívne 
premieta do výšky mesačných splátok. je 
zrejmé, že s týmto úverom ušetríte. Keď-
že ho nemusíte zakladať nehnuteľnosťou, 
nebudete potrebovať odborníka na vy-
pracovanie znaleckého posudku na byt či 
dom. Vy však usporíte ešte viac ako penia-
ze v podobe množstva drahocenného času 
a trpezlivosti. Čo poviete, oplatí sa? 

požiČiame Vám aj Viac
Špecialisti na financovanie bývania z Prvej 
stavebnej sporiteľne myslia na všetko. 
Aj na to, že by ste mohli potrebovať viac 
ako spomenutých 45-tisíc €. Napríklad, 
ak sa rozhodnete pre výstavbu rodinného 
domu alebo pre kúpu bytu v novostavbe. 
V tom prípade majú pre vás pripravenú 
pestrú paletu medziúverov zabezpečených 
nehnuteľnosťou do výšky 170-tisíc €, pre 
manželov a partnerov na jednu nehnu-
teľnosť až do výšky 340-tisíc €. Takýto 
úver vám PSS, a. s., poskytne dokonca aj 
bez predchádzajúceho sporenia na účte 
stavebného sporenia. Navyše každý sta-
vebný sporiteľ má po splnení vopred sta-
novených podmienok zákonný nárok na 
stavebný úver s nízkym úrokom, ktorý sa 
nezmení počas celej doby splácania. 

postaRáme sa o Vás
Ak uvažujete nad ponukou Prvej staveb-
nej sporiteľne, poraďte sa v kruhu svojich 
najbližších a potom oslovte niektorého 
z tisícky obchodných zástupcov PSS, a. s., 
ktorí sú vám k dispozícii. Ich zoznam 
nájdete na www.pss.sk alebo zavolajte na  
číslo 02/58 55 58 55. Stretnú sa s vami ke-
dykoľvek a kdekoľvek si poviete. Ak si to 
budete želať, prídu za vami hoci aj k vám 
domov. 

Reko z materiálov PSS, a. s.

Foto: PSS,a.s.

BÝVAJTE LEPŠIE A KRAJŠIE 
S MODERNÝM úVEROM

tip pre vás
Množstvo ďalších užitočných rád a in-
formácií, ako si zabezpečiť, resp. pre-
financovať svoje bývanie, na vás čaká 

v klientskom časopise PSS, a. s., DOMa. 
Jeho elektronickú verziu nájdete na 

stránke www.pss.sk. Prostredníctvom 
mobilnej aplikácie si časopis môžete 
stiahnuť aj do svojho tabletu alebo 

mobilu.

Niečo extra pre vaše dieťa
Uzatvorte svojmu dieťaťu zmluvu 
o stavebnom sporení Junior extra 

chránenú extra istotou. Bezpečne mu 
na nej nasporíte do budúcnosti a pri-
pravíte podmienky na výhodný úver. 
Zmluva pre dieťa do jedného roka je 

zdarma.

Nezabudnite na poistenie
Obchodní zástupcovia PSS, a. s., vám 

na požiadanie sprostredkujú aj
poistenie domu či bytu,
poistenie domácnosti,

kapitálové životné poistenie,
pohrebné poistenie.

Vybavenie poistenia je jednoduché 
a je tu pre vás bez ohľadu na to, či 

ste alebo sa len plánujete stať naším 
klientom. 
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infomix aktuality

beZpRobLémoVé ZosieťoVaNie 
domácNosti

Spoločnosť D-link, popredný výrobca sieťových 
riešení pre profesionálne aplikácie a digitálne 
domácnosti, ponúka perfektný prístup k sieti  
v každej miestnosti pomocou štyroch základ-
ných sád adaptérov Powerline. Technológia  
Powerline umožňuje používateľom komplet-
ne zosieťovať byt alebo dom bez nutnosti in- 
štalovať sieťové káble alebo zväčšovať pokrytie 
Wi-Fi siete pomocou repeaterov (opakovačov). 
Adaptéry D-link Powerline vysielajú šifro-
vané dáta rýchlosťou až 1 000  Mb/s a modely 
s priechodzou elektrickou zásuvkou umožňujú 
dokonca zdieľať zásuvku s inými elektrickými 
zariadeniami. Základné sady PowerLine po- 
núkajú používateľom spoľahlivé riešenie, ktoré 
funguje ihneď po vybalení z krabice. technoló-
gia Powerline využíva na prenos digitálneho 
sieťového signálu existujúce vodiče elektrického 
rozvodu v stenách domu. Rýchle sieťové pripoje-
nie cez elektrickú zásuvku je vhodné najmä pre 
všetky aplikácie s veľkými nárokmi na kvalitu a 
množstvo prenášaných dát. Veľkou prednosťou 
systému Powerline je jeho naozaj jednoduché 
použitie. Adaptéry sa jednoducho zapoja do 
elektrickej zásuvky. Potom si automaticky nájdu 
jeden druhého a zavedú sieťovú komunikáciu 
do každej miestnosti v dome bez inštalácie 
akýchkoľvek prepojovacích káblov. Týmto spô-
sobom je možné jednoducho prekonať mŕtve 
zóny Wi-Fi siete a prekážky medzi vzdialenými 
miestami, napríklad pivnicou a podkrovím.

 www.dlink.cz 

Na jedeN dotyk s kLudi pusH

Ovládanie batérie sa natoľko zjednodušilo, 
že ju budete mať pod kontrolou doslova 
poslepiačky. Vďaka batérii kludi push sa 
dá pomocou jednoduchého tlačidla ovládať 
hlavová alebo ručná sprcha, bočné dýzy či 
napúšťanie vane. Tieto mechanické tlačidlá 
fungujú podobne ako guľôčkové pero: jemne 
vyčnievajú a po stlačení s jemným zvukom 
zaklapnú, no nezapadnú. Vďaka tomu ich 
môžete rýchlo a bezpečne ovládať aj so zatvo-
renými očami. Spôsob osadenia a typ tlačidiel 
si zvolíte sami počas montáže. Jednotlivé 
funkcie tlačidiel označujú príslušné symboly. 
Na batériu kludi push sa dajú napojiť dva 
spotrebiče, ktoré môžete ovládať samostatne 
alebo naraz. Okamžité spustenie príjemne 
vyhriatej vody umožňuje tenký cylindrický 
termostat kludi push. O ochranu pred oba-
rením sa postará obmedzovač horúcej vody. 
Kludi Push je ideálnym riešením pre novostav-
by aj pri rekonštrukcii kúpeľne, všade tam, kde 
je už namontovaná súprava pre podomietkovú 
montáž kludi Flexx.boxx. 

www.kludi.sk

Vysoko úČiNNá 
iZoLácia pRe šikmé 
stRecHy

K najväčším únikom energie dochádza 
spravidla cez strechu. Vďaka izolačným doskám 
pre šikmú strechu kingspan  kooltherm® k7 
s najnižším súčiniteľom tepelnej vodivosti  na trhu 
(λ = 0,020 W/m.K) ušetríte najviac nákladov na  
vykurovanie. 

Vďaka zanedbateľnej hrúbke nedochádza ku zmenšeniu priestoru v podkroví ani k nežia-
ducemu zaťaženiu krovu. Doska kooltherm®k7 je odolná voči prieniku vodných pár a má 
nízku hmotnosť. Izolačné dosky z rezolovej peny sa hodia aj pri strechách s nadkrokvovou 
izoláciou. Ich jadro tvorí tuhá rezolová pena s uzatvorenou bunkovou štruktúrou. Doska má 
na oboch stranách tkaninu na báze sklených vlákien, takže sa jednoducho spracováva a jej 
montáž je rýchla a presná.  Materiál je ekologický, neobsahuje chlórované (CFC) a fluoro-
vané uhľovodíky (HCFC). doska kingspan kooltherm® k7 je ideálna pre novostavby i 
rekonštrukcie.

www.kingspaninsulation.sk
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pRicHádZa NoVá éRa 
V obLasti sekaNia dReVa 

Nové sekery štvrtej generácie Fiskars skvelo padnú do ruky a sú 
prakticky nezničiteľné. Majú inovatívnu rukoväť s 3D štruktúrou, ktorá 
im umožňuje bezpečnejší a rýchlejší švih. Tiež lahodia oku: získali 
prestížne ocenenie za dizajn „Red Dot Award“. 

Fiskars sa pri novej generácii sekier zameral najmä na bezpečnosť 
a presnosť sekania. V porovnaní s tradičnými drevenými sekerami je 
nový rad Fiskars bezpečnejší a príjemnejší na použitie. Zahnutý koniec 
topora bráni vykĺznutiu sekery z ruky, inovatívna 3D rukoväť zvyšuje 
kontrolu a rýchlosť švihu. Sekera má čepeľ napevno zaliatu do topora, 
vďaka čomu čepeľ pri sekaní nemôže vypadnúť. Ostrie sekery je dva-
krát tvrdené, čo zvyšuje jeho odolnosť a uľahčuje ostrenie. 

S novou generáciou sekier Fiskars sa štiepanie dreva stane zábav-
nejším a ľahším. Sekerky sú vyrobené z ultraľahkého a odolného 
materiálu Fibercomp™, ktorý pomáha minimalizovať námahu a je 
prakticky nerozbitný. 

www.fiskars.sk

DVERE S ODOlNÝMI POVRchMI MAjú NOVú 
VZoRkoVňu V bRatisLaVe

V rámci bratislavskej obchodnej zóny, na ulici Galvániho 7, sa otvára 
nová značková predajňa spoločnosti SOlODOOR, ktorá patrí k pred-
ným českým výrobcom interiérových dverí a zárubní. Na výstavnej 
ploche väčšej než 110 m² objaví zákazník viac ako šesťdesiat vzoriek 
dverí rôznych cenových kategórií, určených pre všetky zákaznícke 
skupiny. Z každého modelu je vždy vystavená minimálne jedna 
vzorka a zákazník si môže prezrieť najrôznejšie varianty povrchov 
a dekorov, vrátane mechanicky odolných laminátových povrchov ako 
CPL lamináty alebo SOlO 3D. Vystavené sú tiež dvere s novými typ-
mi hrán, a to vrátane dizajnovej a praktickej oblej hrany, ktorú teraz 
SOlODOOR vďaka novej výrobnej technológii patriacej k najmoder-
nejším v Európe dokáže vyrobiť práve aj na dverách s laminátovými 
povrchmi. Zákazník ktorý si chce kúpiť interiérové dvere, tak nájde 
všetko potrebné na jednom mieste a zároveň sa mu dostane odbor-
ného poradenstva od profesionálneho personálu a ďalších služieb 
spojených s celkovým servisom. 

www.solodoor.sk

poČiN ZNámeHo diZajNéRa Vás 
RoZoHReje!
 
Vybavte vašu domácnosť či firemné priestory 
najmodernejšími technológiami. Netradičný 
stĺpový ventilátor dyson am05 vás už hneď 
na prvý pohľad zaujme svojím atraktívnym vzhľa-
dom a prevedením z pera známeho britského 
dizajnéra Jamesa Dysona. Nenájdete na ňom 
totiž žiadne lopatky ako u klasických ventilátorov, 
ktoré mnohokrát nie sú schopné efektívne fúkať 
horúci vzduch po celej miestnosti a navyše majú 
oveľa vyššiu spotrebu. Revolučná technológia  
Air Multiplier nasáva vzduch a násobí jeho rých-
losť až 6-krát, preto sa budete v miestnosti cítiť 
vždy maximálne pohodlne. Dyson AM05 v zime 
vyhreje a v teplejšom počasí zas účinne ochladí. 
 
www.dyson.cz
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stavba materiály

Za tehlu hovorí množstvo výhod, 
ktoré vám môžu pomôcť pri rozho-
dovaní. Brúsené tehly Porotherm 

Profi umožňujú pri stavbe domu aplikovať 
jeden z nasledujúcich vysokoefektívnych 
spôsobov murovania:

 na tenkovrstvovú maltu Porotherm 
Profi, ktorá sa nanáša na tehly pomocou 
nanášacieho valca – odpadá použitie 
miešačky, 

 na špeciálnu murovaciu penu Po-
rotherm Dryfix extra, ktorá sa aplikuje 
priamo z dózy pomocou aplikačnej pišto- 
le – odpadá tak akékoľvek miešanie malty 
na stavbe. 

tecHNoLógie muRoVaNia – 
okamžité VýHody pRi staVbe 
DOMu
Tieto technológie murovania tehál priná-
šajú na stavbu množstvo výhod v porov-
naní s klasickým spôsobom murovania:

 jednoduché a presné murovanie vhodné 
na svojpomocnú výstavbu,

VÝBER STAVEBNéHO MATERIáLU NA STAVBU DOMU JE ZáSADNÝM ROZHODNUTíM, A TO TAK 
Z KRáTKODOBéHO, AKO AJ Z DLHODOBéHO HĽADISKA. TEHLA JE TRADIČNÝ A SúČASNE I MO-
DERNÝ STAVEBNÝ MATERIáL, KTORÝ UMOžňUJE APLIKOVAť NAJMODERNEJŠIE TECHNOLóGIE 
VÝSTAVBy, A ZáROVEň JE TO PRíRODNÝ MATERIáL, IDEáLNy PRE ZDRAVé BÝVANIE. 

IDEáLNy MATERIáL 
NA StAVBu DOMu

 rýchle a ešte rýchlejšie murovanie, 
ktoré ušetrí až 30, resp. 50 % vášho 
času v porovnaní s klasickým spôsobom 
murovania,

 úsporné murovanie, ktoré radikálne 
zníži spotrebu malty, resp. úplne odstráni 
maltu zo stavby, 

 dôsledkom zníženia spotreby malty je aj 
výrazná úspora miesta na stavenisku,

 technológiou Porotherm Profi Dryfix 
môžete murovať aj počas zimných mesia-
cov, a to až do teplôt -5°C,

 celková úspora nákladov na murovanie,
 zvýšenie kvality murárskych prác.

systémoVé dopLNky – ZáRuka 
kVaLitNýcH detaiLoV
Nové generácie brúsených tehál na 
obvodové steny zahŕňajú doplnkové tehly 
určené pre správne zhotovenie rohov, 
ostení a parapetov. Takéto systémové 
riešenia sú z hľadiska realizácie pohodlné 
a rýchle, z hľadiska užívateľa výrazne 
eliminujú tepelné mosty a sú prevenciou 
proti tvorbe plesní. 

Viac informácií na www.porotherm.sk.  

Reko z materiálov Wienerberger

Foto: Wienerberger



Čítajte nás 
aj v elektronickej podobe na:

www.domabyvanie.eu

www.solodoor.sk

BRATISLAVA
NOVÁ ZNAČKOVÁ PREDAJŇA

Galvániho 7
821 04 Bratislava 
Otváracia doba: 

Po - Pi: 09:00 - 12:00
12:30 - 17:30

Euro Profil System EPS, s. r. o.
Sládkovičova 8, 034 01 Ružomberok

tel.: 044/432 35 88, 432 48 87, fax: 044/432 48 86
e-mail: eps@rbk.sk, www.eps-profil.com

Balkónový system B-Integral

Dilatačné profily na rámy okien a dverí,
mimoriadna retikálna pevnosť,

torzná stabilita, optimálna difúzia
(netvorí sa kondenzát v oblasti spoja)

Nemecký patent
REG.DPMA-10361083



54

stavba vykurovanie

integrovať priamo do priečok. Stanica po-
tom rozvádza teplo podľa potreby do sys-
tému radiátorov, podlahového vykurovania 
s až 10 vykurovacími okruhmi, možná je aj 
kombinácia oboch systémov odovzdávania 
tepla. Pre vykurovacie systémy s rôznymi 
výrobníkmi tepla sú varianty pre zapojenie 
do dvojvodičových, trojvodičových a štvor-
vodičových systémov.

bytoVé odoVZdáVacie  
staNice pRe NíZke VstupNé 
tepLoty
Ďalšou novinkou vo variabilnom sorti-
mente je prevedenie TacoTherm Dual Piko 

WP, ktoré je koncipované pre vykurovacie 
systémy s nízkymi vstupnými teplotami, 
a možno ho preto ideálne prevádzkovať 
spoločne s tepelnými čerpadlami. Pre pre-
vádzku so systémom tepelných čerpadiel 
je regulácia modulu čerstvej teplej vody 
upravená tak, aby v závislosti na teplote 
v primárnom okruhu bol aj pri minimál-
nom rozdiele teplôt na prívode a spätnom 
toku v hodnote 3 K zaistený požadovaný 
teplovodný výkon. Modul čerstvej teplej 
vody napríklad pri prívodnej teplote na 
primárnej strane 48 °C dodáva až 18 l tep-
lej vody za minútu s výstupnou teplotou 
45 °C.

Meranie spotreby tepla na vykurovanie a 
pitnej vody je možné integrovať centrál- 
ne priamo do stanice. Miesto časovo ná- 
ročnej montáže podomietkových skríň 
s vodomermi je možné do existujúcich 
montážnych trás jednoducho zabudo-
vať na trhu bežné vodomery na teplú a 
studenú vodu.

PREDSTAVUJEME VáM NOVINKU V OBLASTI TEPELNEJ  
TECHNIKy, KTORá JE KOMPAKTNE ZABUDOVANá V PRIEČKE –  
TACOTHERM DUAL PIKO. TáTO ByTOVá ODOVZDáVACIA 
STANICA KOMBINUJE PRIETOKOVé OHRIEVANIE PITNEJ VODy 
A ROZVOD TEPLA PRE ByTOVú JEDNOTKU V ZáVISLOSTI NA 
JEJ POTREBE. SPOLOČNOSť TACONOVA PREDSTAVILA V RáMCI 
PRODUKTOVEJ SKUPINy „SySTéMOVá TECHNIKA“ NOVé 
PREVEDENIA ByTOVEJ ODOVZDáVACEJ STANICE TACOTHERM 
DUAL PIKO, KTORé PRINáŠAJú EŠTE VIAC FLEXIBILITy PRI 
REGULáCII A OHREVE PITNEJ VODy AJ PRI NAPOJENí NA 
RôZNE SPôSOBy VÝROBy TEPLA.

KOMPAKTNE ZABUDOVANá 
tepeLNá tecHNika

  Predmontovaná a kompletne prepojená byto-
vá odovzdávacia stanica TacoTherm Dual Piko od 
spoločnosti Taconova sa dodáva na základovej 
doske, v montážnom ráme, s osadzovacím rá-
mom alebo ako kompletná skriňa s uzamykateľ-
nými dvierkami, to všetko v závislosti na mieste 
požadovanej inštalácie.

Tieto univerzálne kombinovateľné 
moduly možno pri projektovaní 
konfigurovať podľa konkrétneho 

objektu s nastavením vhodnej stratégie 
regulácie ohrevu pitnej vody a odovzdá-
vania tepla. Vďaka štíhlej konštrukcii 
a dostupným variantom s montážnou 
skriňou, alebo bez nej, možno produkt 
prispôsobiť každej montážnej situácii. 
Pretože stavebná hĺbka modulu je len  
110 mm, je možné stanicu napríklad  

Reko z materiálov Taconova

Foto: Taconova

  Vďaka bytovej odovzdávacej stanici TacoTherm 
Dual Piko WP prináša Taconova možnosť decentrál-
neho ohrevu pitnej vody aj pre vykurovacie systémy 
s nízkymi prívodnými teplotami ako napríklad pre 
systémy tepelných čerpadiel.



DrevovLákNitá izoLačNá Doska steiCo FLeX

steico Flex je prírodná izolácia vyrábaná z drevného vlákna. svojimi vlastnosťami 
a výhodami vysoko prevyšuje pridanú hodnotu bežnej tepelnej izolácie. Jej hlavnou 
prednosťou je vysoká akumulačná schopnosť (tzv. merná tepelná kapacita), ktorá výrazne 
znižuje prehrievanie vnútorných priestorov v problémovom letnom období roka. a to 
hlavne v strechách nad obytným podkrovím. 

Ďalšou prednosťou tejto izolácie je výborná schopnosť pracovať s vlhkosťou a tak regulovať vnútornú mik-
roklímu. touto prirodzenou reguláciou vzniká v interiéri príjemné a hlavne zdravé prostredie pre človeka. Fle-
xibilná drevovláknitá izolácia je schopná absorbovať až 4 x viac vlhkosti na 1 m3 izolácie ako ľahké rolkové minerálne 
izolácie s nízkou objemovou hmotnosťou a nízkou akumulačnou schopnosťou. vďaka vyššej schopnosti absorbovať 
vlhkosť je drevovláknitá izolácia tvarovo stála a nedochádza pri nej k deformácií rozmeru prípadne k zosadnutiu jej 
hrúbky. tieto vlastnosti preberá drevovláknitá izolácia zo svojej vstupnej suroviny – dreva, ktoré sa aj v prírode správa 
prirodzene a vie určitú vlhkosť bezpečne prijať a aj sa jej zbaviť a to bez zmeny svojich izolač-
ných parametrov, alebo mechanických  vlastností.

steiCo FLeX (50 kg/m3)  – schopnosť absorpcie je 10 litrov vody na 1 m3 (20 %)

MiNeráLNa izoLáCia (25kg/m3) – schopnosť absorpcie je  1,25 litra vody na 1 m3 (5 %)

DrevovLákNitá izoLáCia steiCo FLeX NetsráCa svoJe izoLačNÉ ParaMetre aNi Pri 20 % vLHkosti !!!

 Prírodný, tvarovo stály materiál (nedochádza k tvarovej deformácií)

  ochrana voči chladu ale aj prehrievaniu !

 Difúzne otvorený materiál = regulácia vlhkosti = zdravá mikroklíma

 ochrana proti hluku vďaka vyššej objemovej hmotnosti 

 Jednoduché a príjemné spracovanie

DrevovLákNitÉ izoLáCie
tePore s.r.o. 
www.tepore.sk 
info@tepore.sk
+421 915 987 019

v izoláciách sme Eko ! 
PrÍroDnÁ tEPELnÁ iZoLÁCia = ZDravé BÝvaniE

stEiCo FLEx – 
komplexné riešenie ochrany 
vášho domova !
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stavba izolácia

ale i požiadavky pre pasívne domy či ďalšie 
sprísňujúce sa predpisy v budúcnosti. 

teNká iZoLácia s VýNimoČNý-
mi VLastNosťami 
Pri izolácii podláh s podlahovými doskami 
Kingspan Kooltherm K3 sa dajú aj s malou 
hrúbkou materiálu dosiahnuť najlepšie 
tepelnoizolačné parametre. jadro dosák 
Kingspan Kooltherm K3 tvorí tuhá rezo-
lová pena s uzatvorenou bunkovou štruk-
túrou. Dosky majú po oboch stranách po-
vrchovú úpravu na báze sklenej tkaniny, 
ktorá je s jadrom spojená už v priebehu vý-
robného procesu. je teda trvácna a neod-
lupuje sa a zachováva si pevnosť i funkč-
nosť pri akejkoľvek manipulácii v súlade 
s s technologickými predpismi výrobcu. 
Podlahová izolácia Kooltherm K3 nielenže 
chráni konštrukciu  pred ochladzovaním, 
ale zabraňuje  výskytu  zdraviu škodlivých 
plesní. 

šetRí eNeRgiu i pRiestoR
Podlahová izolačná doska Kingspan Ko-
oltherm K3 dokáže rapídne zlepšiť tepel-
noizolačné vlastnosti podlahy bez výraz-
nej straty svetlej výšky miestnosti. Okrem 
novostavieb nachádzajú tieto dosky výraz-
né uplatnenie pri rekonštrukciách, kde je 
vďaka malej hrúbke izolácie možné zacho-
vať výšky prahov  i  jednotnú úroveň rôz-
nych podláh v rôznych miestnostiach. 

jedNoducHá pRáca s doskami 
kooLtHeRm k3
Všetky výrobky Kingspan Kooltherm® sú 
chemicky neškodné a ich použitie je bez-
pečné. Izolačný materiál Kooltherm je 
veľmi šetrný k životnému prostrediu. Pro-
dukt je mimoriadne vhodný pre projekty 
ekologického bývania a pasívne domy.

Kooltherm K3 má nízku hmotnosť a je vy-
robená veľmi precízne, vďaka čomu je jej 
pokládka jednoduchá a presná. Izolačné 
dosky Kingspan Kooltherm sa dajú ľahko 
upraviť na požadovaný rozmer napríklad 
rezaním ručnou pílkou s jemnými zubami, 
ostrým nožom alebo na cirkulárke. Úpra-
vu odporúčame vykonávať čo najpresnej-
šie tak, aby hrany boli rovné a aby bolo 
možné zaistiť tesný „zraz“ dosák a teda, 
aby bola  súvislá tepelnoizolačná vrstva. 
Viac informácií vám poskytne stránka  
www.kingspaninsulation.sk.

Reko

Foto:  Kingspan Izolácie

IZOLáCIA PODLáH SA  ČASTO PODCEňUJE. AK VáM ALE ZáLEží 
NA TEPELNOTECHNICKÝCH PARAMETROCH OBJEKTU, JE DôLE-
žITé I PODLAHy IZOLOVAť POMOCOU KVALITNEJ IZOLáCIE 
S PRíSLUŠNÝMI HODNOTAMI. 

VÝNIMOČNá 
iZoLácia pRe podLaHy

Tepelné izolácie, ktoré vyrába spoloč-
nosť  Kingspan Izolácie, ponúkajú 
riešenie pre dokonalé utesnenie 

podláh, ale i vhodný podklad pre kombi-
náciu s podlahovým vykurovaním. Pri po-
užití ultratenkej rezolovej izolácie podláh 
Kingspan Kooltherm K3  navyše nestratí-
te ani na svetlej výške miestnosti.

iZoLácie Z ReZoLoVej peNy  – 
mateRiáL budúcNosti
Spoločnosť Kingspan Izolácie vyrába a 
predáva po celom svete izolačné dosky 
z rezolovej peny s vysokou kvalitou, urče-
né pre obytné budovy i komerčné priesto-
ry. Izolačné dosky s označením Kingspan 
Kooltherm majú v porovnaní s inými, 
tradičnými, materiálmi, najvyššiu tepelnú 
účinnosť na meter štvorcový. Sú trvanlivé, 
ekologické a ľahko sa spracúvajú. Ich pou-
žitie predstavuje najjednoduchší spôsob, 
ako splniť nielen súčasne platné normy, 

NajdôLežitejšie VýHody 
dosák kooLtHeRm k3:

 súčiniteľ tepelnej vodivosti 
  = 0,020 W/m.K,

 ideálne do novostavieb i pri 
 rekonštrukcii budovy,

 dlhá životnosť a šetrnosť k životnému  
 prostrediu – atestácie holandským 
 testovacím inštitútom NIBE,

 jednoduchá pokládka,
 veľmi vhodný na použitie 

 s podlahovým vykurovaním.
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¡ bytová výstavba
¡ priemyselné stavby
¡ dopravné stavby
¡ občianska výstavba
¡ rekonštrukčné úpravy objektov ¡ kompletná realizácia stavebnej 

zákazky vrátane projektovej prípravy 
a prípravy inžinierskej činnosti
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Úsporné 
 bývanie 

            JE NUTNOSť, 
               NIE MOžNOSť

stavba nízkoenergetické bývanie



Norma a dotácie na obnovu sú odpo-
veďou na európsku iniciatívu nazva-

nú  20 – 20 – 20, ktorej cieľom je do roku 
2020 znížiť spotrebu energie o 20 per-
cent. Príklady nulových domov (domov, 
ktoré sú schopné vyprodukovať dostatok 
energie pre vlastnú spotrebu) zo zahrani-
čia ukazujú, že je možné bývať aj tak, že 
nespotrebujeme žiadnu energiu, poprípa-
de jej náš dom dokonca vyrobí viac, než 
jej spotrebuje. Pre väčšinu obyvateľstva 
sú však mnohé najmodernejšie riešenia, 
s pomocou ktorých je takýto stav možné 
dosiahnuť, stále cenovo nedostupné. 
„jedným z riešení sú aj štátne dotácie, vďaka 
ktorým môžu majitelia starších rodinných do-
mov získať podporu až v hodnote 6 500 eur,“ 
hovorí Alexander Prizemin zo spoločnosti 
Isover. Dodáva, že jednou z podmienok 
pre získanie dotácie je spolupráca s licen-
covanými spoločnosťami. 

ako FuNguje úspoRNé 
BÝVANIE
Dobrou správou je, že už aj na Sloven-
sku existujú príklady naozaj úsporného 
bývania. „jedným z nich je napríklad prvý 
pasívny bytový dom na slovensku – Zele- 
né átrium v Trnave,“ hovorí odborník. 
Spotreba tejto budovy je menej ako 15 
kilowatthodín na meter štvorcový za rok 
pri zachovaní maximálneho komfortu 
pre obyvateľov. Budova bola skolaudo-
vaná počas jari 2015 a má za sebou prvú 
skúšku v podobe extrémnych letných 
horúčav, ktoré tento rok počas leta sužo-
vali celé Slovensko. „Výsledky našich meraní 
teplôt v bytoch počas extrémne teplých dní 
dopadli nad očakávania. Kým vonku ukazo-

val teplomer až 35 °c, v bytoch sme namerali 
teplotu 26 stupňov. rozdiel medzi vonkajšou 
a vnútornou teplotou bol teda 12 stupňov. 
Podotýkam, že bez použitia  klimatizácie. 
Tá je totiž na spotrebu energie extrémne 
náročná.“ Ako je to možné? Autor projek-
tu, architekt Miroslav Marko, si dal od 
začiatku výstavby záležať na úsporných 
riešeniach, od kvalitnej izolácie, tienenie 
až po sálavé chladenie a vetranie s rekupe-
ráciou. „Práve vetracia jednotka zabezpečila, 
že si ľudia mohli intenzívne byt prevetrať 
v nočných hodinách, kedy je teplota nižšia, 
a to bez rušenia hlukom z ulice,“ vysvetľuje 
architekt a autor stavby Miroslav Marko. 
„sálavé chladenie, ktoré zabezpečujú ener-
getické pilóty a studňa, bude stáť na jeden 
byt do 30 eur za sezónu,“ dodáva architekt. 
Základom stálej teploty sú aj kvalitné ex-
teriérové žalúzie a inovatívne zateplenie, 
ktoré dokáže minimalizovať prehrievanie 
budovy. 

šetReNie, ktoRé dáVa ZmyseL
Dobrých príkladov by sme, samozrejme, 
mohli nájsť viacero. Podstatné však je, že 
každý úsporný dom prestavuje pre svojho 
majiteľa veľkú výhodu pri platení faktúr, 

KU KONCA ROKA SA TREBA 
PRIPRAVIť NA DVE VEĽKé ZME-
Ny, KTORé ČAKAJú OBLASť 
STAVEBNíCTVA A BÝVANIA OD 
JANUáRA 2016. PO PRVé: DO 
PLATNOSTI VSTUPUJE NOVá 
TEPELNOTECHNICKá NORMA, 
KTORá SPRíSňUJE PODMIEN-
Ky NA ZATEPĽOVANIE BUDOV. 
DRUHOU ZMENOU Sú ŠTáTNE 
DOTáCIE, KTORé Sú URČENé 
NA OBNOVU RODINNÝCH 
DOMOV. úSPORA ENERGIE PRI 
BÝVANí JE KONEČNE VNíMA-
Ná TAK, AKO TO Má Byť –   
AKO PRIORITA. 
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ale aj pri šetrení životného prostredia. 
Využívanie alternatívnych zdrojov energie 
je však nadstavba. Inštalácii solárnych 
panelov by mala predchádzať dôkladná 
obnova domu. „Zateplenie predstavuje 
základ pri akomkoľvek bývaní, bez neho totiž 
nie je možné udržať v stavbe stálu teplotu 
a minúť menej energie,“ hovorí Alexander 
Prizemin. Ak teda chcete byť zodpovední, 
mali by ste sa riadiť základnými pravidla-
mi. Novostavbu by ste mali stavať tak, 
aby ste mali dostatok svetla a slnečného 
žiarenia, ktoré dokáže eliminovať potrebu 
vykurovania v zime. Zároveň by ste mali 
mať k dispozícii kvalitný tieniaci systém, 
ktorý ochráni, podľa možností, čo najväč-
šiu časť vašej najslnečnejšej fasády pred 
slnkom v lete. Ani ten najlepšie zateplený 
dom nemá bez tienenia šancu proti pre-
hrievaniu. Ďalším krokom je už spomína-
né zateplenie. „Nová norma zdvojnásobuje 
hrúbku zateplenia, no nemusí to byť vždy 
tak. Treba si v princípe všímať  hodnotu 
súčiniteľa tepelnej vodivosti –  (lambda). 
Čím je jej hodnota nižšia, tým lepšie by mala 
izolácia chrániť. V podstate platí, že čím 
nižšia lambda, tým menšia hrúbka izolácie 
postačuje,“ dopĺňa odborník. Zdá sa, že 
rok 2016 bude pre úsporné bývanie na 
Slovensku významným rokom. Ak máte 
záujem bývať kvalitne a platiť menšie 
účty, teraz je ten správny čas to zmeniť. 

Reko 

Foto: archív firiem a redakcie
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stavba nízkoenergetické bývanie

JEDINEČNú PODOBU VNáŠA KAžDéMU DOMU JEHO INDIVI-
DUáLNE ARCHITEKTONICKé RIEŠENIE, KTORé BERIE DO úVAHy 
VIACERO PARAMETROV – OD MIERKy, TVARU, SITUOVANIA Až 
PO POUžITIE MATERIáLOV. NíZKOENERGETICKÝ DOM V RUSOV-
CIACH JE ZAUJíMAVOU STAVBOU VO VIACERÝCH SMEROCH, 
KTORá SPĺňA VŠETKy PARAMETRE PRE DOM SúČASNOSTI.

NíZKOENERGETICKÝ 
DOM POD DuBOM



61

Základným kvalitatívnym kritériom ná-
vrhu bolo vytvoriť menší dom, ktorý 

vykompenzuje malú plochu kvalitnejšími 
materiálmi, spracovaním,  energetickou 
úspornosťou a užívateľským komfortom. 
Mal to byť drevodom formou aj obsahom. 
Materiálová báza domu, ako aj vizuálny 
prejav stavby mal komunikovať s prírod-
ným okolím lužného lesa, čo sa malo do-
siahnuť zvislým obkladom z červeného 
smreku a umocniť vertikálnou kompozí-
ciou okien na exponovanej východnej a zá-
padnej fasáde. Čistý architektonický výraz 
domu mal ísť ruka v ruke s racionálnou a 
čistou drevenou konštrukciou. Do maxi-
málnej miery sme chceli efektívne využiť 
drevený masívny systém CLT a ponechať 
ho priznaný v interiéri bez akejkoľvek po-
vrchovej úpravy. 
 
koNcept
Východiskom konceptu domu bolo čarov-
né prostredie chráneného lužného lesa, 
ktorý sa vylieva až na stavebnú parcelu. 
Ďalším dôležitým vstupom bol fakt, že 
dom je súčasťou väčšieho projektu, kon-
krétne 6-tich rodinných domov v uzavre-
tom areáli, ktorý vznikal naraz v ateliéri. 
jednotná filozofia spoločného projektu od 
začiatku určila, že stavby budú realizované 
z CLT panelov. Mikrourbanizmus ustúpil 
stromom, čím vznikla nezvyčajná parcelá-
cia s kľukatou cestou uprostred. 

Hmotové riešenie samotného domu na 
malom pozemku s nízkou zastavanos-
ťou bolo od začiatku predurčené na kom-
paktné riešenie na minimálnej zastavanej 
ploche len  52 m2. Dom je stvárnený ako 
kompaktný hranol s rozmermi 4,9 x 9,5 
m, z ktorého vystupuje dvojramenné scho-
disko, ponechané v interiéri v dreve bez 
úpravy. Kompaktný objem domu uzatvára 
drevená terasa s prekrytím nasmerovaná 
do lužného lesa. Obytná hala je orientova-
ná na tri svetové strany, najväčšia zasklená 
stena je orientovaná – trochu paradoxne – 
na sever z dôvodu polohy hlavnej domi-
nanty pozemku, ktorou je krásny asy-
metrický dub, ktorý vyrastá zo spoločnej 
záhrady dvoch domov. Sklenú stenu nie je 
nutné tieniť a po celý rok poskytuje veľmi 
príjemné difúzne svetlo. 

Prvé nadzemné podlažie obsahuje pre-
chodný šatník, práčovňu s WC, sklad  

DOM POD DuBOM, 2014 

Bratislava – Rusovce (SK)

INVESTOR: 

Ing. arch. Ľubomír Peráček, ml. so snúbenicou

GENERáLNy PROJEKTANT: 

Ateliér MOLNáR – PERáČEK, s. r. o

www.molnar-peracek.com

DODáVATEĽ: svojpomocne    

STAVEBNé NáKLADy: 100 000 eur

PLOŠNé A OBJEMOVé UKAZOVATELE:

plocha parcely – 210 m2

zastavaná plocha – 51 m2

čistá úžitková plocha – 90 m2

spevnené plochy – 62 m2

zatrávňovacie tvárnice – 34 m2

obostavaný objem – 300 m3



62

tepeLNé iZoLácie a paRametRe 
obaLoVýcH koNštRukcií
Obvodový plášť objektu obsahuje z von-
kajšej strany vrstvu minerálnej/kamennej 
vlny hrúbky 240 mm. Základy priľahlé 
k zemine, ako aj pás obvodových stien pri 
teréne široký 300 mm sú zateplené z von-
kajšej strany doskami z extrudovaného 
polystyrénu hrúbky 180 mm. Strešný 
plášť je zateplený izoláciou z fúkanej ce-
lulózy hrúbky 450 mm. Základová doska 
je zo spodnej strany zateplená o hrúbke 
300 mm penovým sklom + 100 mm 
podlahového EPS v podlahe na teréne. 
V skladbe podláh miestností poschodia je 
použitá izolácia z minerálnej vlny hrúbky 
30 mm ako izolácia proti krokovému 
hluku a 50 mm doplnkový podlahový EPS 
pre podlahové vykurovanie.

tepeLNé odpoRy koNštRukcií
Rstrechy    = 11,9 m2.K/W
Rsteny       = 6,75 m2.K/W
Rpodlahy  = 6,13 m2.K/W

VýpLňoVé koNštRukcie 
a Fasáda
Okenné konštrukcie a zasklené steny sú 
navrhnuté z hliníkových profilov s preru-
šeným tepelným mostom a s izolačným 
trojsklom, okná sú kvôli teplotechnike 
predsadené do tepelnej izolácie v dreve-
ných špaletách. Obvodový plášť objektu 
je realizovaný ako prevetrávaná difúzne 
otvorená stena s obkladom na drevenom 
rošte (drevený masív z červeného smreku 
kombinovaný s nehorľavými fasádnymi 

cemento-vláknitými doskami CEMBRIT 
express dark grey). 

VNútoRNé steNy, obkLady, 
poVRcHy
Vnútorné steny sú len čiastočne oblože-
né sadrokartónom, resp. MGO platňami 
hrúbky 8 – 12,5 mm, kotveným priamo 
do drevených stien s bielou povrchovou 
finálnou úpravou. Zvyšok stien je pone-
chaných ako priznaných CLT panelov z 
masívneho smreku, rovnako aj stropy sú 
priznané v drevenom masíve. V hygienic-
kých zariadeniach sú realizované veľko-
plošné gresové obklady stien. V dome sú 
použité veľkoplošné dlažby z gresu, na  
2. NP je použitá drevená podlaha z jaseňa 
v prírodnom odtieni.

tecHNické VybaVeNie objektu
Vykurovanie, prípravu teplej vody a 
chladenie objektu zabezpečuje tepelné 
čerpadlo vzduch-voda Daikin Altherma 
v kombinácii s nízkoteplotným podla-
hovým sálavým vodným vykurovaním a 
chladením. Dom je vybavený centrálnym 
vysávačom a studňou na prevádzku WC, 
práčky a závlahy pozemku.

eNeRgetická NáRoČNosť 
DOMu
Veľmi nízka energetická potreba domu 
na vykurovanie radí dom do kategórie 
nízkoenergetických domov vysokého 
konštrukčného štandardu vďaka preve-
trávanej fasáde a streche domu s vyso-
kým tepelným odporom. Ročná spotreba 
energie domu pre vykurovanie, prípravu 
teplej vody a chladenie je 3 000 kWh  
(v prepočte cca 450 eur).

Reko

Foto: Ľubomír Peráček

a obytnú halu, ktorá dvojkrídlovými dve-
rami nadväzuje na krytú terasu. Na dru-
hom nadzemnom podlaží sa nachádza 
kúpeľňa, detská izba, spálňa a pracovný 
kút na chodbe pri otvorenom schodisku. 
Spálňa susedí so strešnou terasou a je 
orientovaná na tri svetové strany. Detská 
izba smeruje na západ a pre pohodlnejšie 
vetranie nadväzuje na okenné krídlo malý 
balkón, ktorý je akcentom západnej fasády 
domu. Čiastočné presklenie terasy prepúš-
ťa dopoludňajšie slnko do interiéru domu 
a navodzuje príjemnú atmosféru pri daždi 
alebo jesennom padaní listov.

ZáKLADNé TECHNICKé úDAJE 
O STAVBE 

ZakLadaNie
Objekt rodinného domu je zakladaný na 
základovej doske z armovaného betónu, 
ktorá je uložená na zhutnenom násype  
z penového skla hrúbky 300 mm.

ZVisLé a HoRiZoNtáLNe NosNé 
koNštRukcie 
Zvislé konštrukcie sú tvorené z lepených 
drevených panelov CLT z masívneho 
dreva o hrúbke 100 mm, kotvených uhol-
níkmi do základovej dosky.  Horizontálne 
konštrukcie stropov sú tvorené z drevené-
ho lepeného masívu typu BSH (HNT)  
o hrúbke 160 mm.

koNštRukcie ZastRešeNia 
Dom je zastrešený dvojplášťovou preve-
trávanou strechou.

stavba nízkoenergetické bývanie
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stavba bránové systémy

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 jedna-
nia dodávateľa so zákazníkom. je to do-

držanie 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 vlast-
nej výroby ponúka spoločnosť PEMAT 
Slovakia, s. r. o., ktorá má viac ako 10-roč-
né skúsenosti vo výrobe brán. Brány sú vo 
výrobe pravidelne testované a podliehajú 
inováciám, čo vedie k neustálemu zlepšo-
vaniu kvality výrobkov a služieb. Dokazu-
je to aj certifikát kvality procesu výroby  
ISO 9001:2008. 

Tým, že vyrábame garážové brány na mie-
ru, sa vieme maximálne priblížiť pred-
stavám zákazníka. Na výber sú 3 hrúbky 
izolácie (20 mm, 40 mm, 60 mm) a široká 
škála farieb a motívov. Vďaka vlastnému 
vývojovému oddeleniu sa do portfólia 
spoločnosti PEMAT podarilo zaradiť aj 
vlastný motor pre garážové brány, záložný 
zdroj, ovládanie cez telefón, bezpečnostnú 
mrežu – inovácie, ktoré spoločnosť radia 
medzi popredných výrobcov garážových 
brán na Slovensku 

ticHé a beZpeČNé
Vďaka revolučnému systému tichých ko-
liesok v nylonových puzdrách sa v spojení 
s remeňovou dráhou motora docielilo zní-
ženie hluku až o 15 dB, čím sa brány PE-
MAT 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 bezpečnostná 
mreža, fotozávora alebo optolišta chránia 
vás, vašich blízkych a aj váš majetok. No-

AK STOJíTE PRED ROZHODNUTíM, AKú GARážOVú BRáNU 
SI VyBRAť, TAK VáM PORADíME, NA ČO SA TREBA ZAMERAť, 
PRETOžE AJ GARážOVá BRáNA MôžE SPĺňAť VŠETKy VAŠE 
POžIADAVKy A NáROKy, AKé NA ňU MáTE. 

gaRážoVá 
bRáNa
AKO SI VyBRAť ABy, BOLA TICHá, 
BEZPEČNá A SPOĽAHLIVá ?



rozvíja svoj výrobný závod v Topoľčanoch. 
Vďaka tomu dokáže zabezpečiť rýchlu do-
dávku brán a spoľahlivosť výrobkov. 

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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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 
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 nehnuteľ-
nosti je rovnako aj veľkým zásahom do váš - 

ho rodinného či firemného rozpočtu, 
tak môžete využiť ponuku preda-

ja brán aj na splátky. Tak budú 
pre vás brány PEMAT ešte 

dostupnejšie.

Náskok Vďaka 
kVaLite
Spoločnosť PEMAT si 
stojí za kvalitou svojich 

produktov a služieb, pre-
to neustále podporuje a 

vinkou je bezpečnostná mreža, ktorá vás 
upozorní aj na neželanú návštevu. Mož-
nosť pripojenia záložného zdroja zabezpe-
čí, že aj v prípade výpadku prúdu sa poho-
dlne dostanete do svojej garáže.

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-
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MIRADOR, Pletiarska 20, 969 01 Banská Štiavnica 
tel.: 045/692 06 16 

e-mail: mirador@mirador.eu

OKNÁ, ZA KTORÝMI 

BÝVA HORÚCO ...

D R E V O H L I N Í KO V É  O K N Á  
A  D V E R E

W W W . M I R A D O R . E U

D R E V O H L I N Í KO V É  O K N Á 

D O  M O D E R N ÝC H  

R O D I N N ÝC H  D O M O V

Tak ako pri oknách, aj pri vchodových 
dverách platí, že pri výbere materi-
álu treba myslieť hlavne na jeho ži-

votnosť. Kým okná môžu byť z vonkajšej 
strany chránené napríklad exteriérovými 
žalúziami, vchodové dvere sú poveternost-
ným podmienkam vystavené neustále. 

VýHody dReVoHLiNíkoVéHo 
PROFIlu
Pri drevohliníkových oknách alebo dve-
rách poskytuje hliníkový profil na von-
kajšej strane dokonalú ochranu drevenej 
konštrukcii. Hliníková vrstva chráni okno 
a vchodové dvere proti poveternostným 
vplyvom a zaručuje minimálnu náročnosť 
na údržbu. Drevo plní nosnú funkciu kon-
štrukcie a zabezpečuje tepelno-technické 
parametre. „Na vonkajšej strane zabezpe-
čuje ochranu proti poveternostným vplyvom 
hliníkový profil. Vďaka tomu stačí vnútornú 
stranu ošetriť len minimálnou vrstvou náte-
ru. Tento ochranný povlak umožňuje drevu 
dýchať,“ vysvetľuje Ľubomír Svetlík, kona-
teľ spoločnosti Mirador. 

DOMINANtA RODINNéhO 
DOMu
Dominantou celého domu sú vchodové 
dvere, ktoré by mali dotvárať celkový štýl 
domu. Tradičný výrobca drevohliníkových 
okien, spoločnosť Mirador, ponúka svojim 
zákazníkom možnosť výroby vchodových, 
balkónových a zdvižno-posuvných. Navy-
še si môžete vybrať rôzne spôsoby otvá-
rania. „okrem klasických zámkov na kľúč sú 
v súčasnosti čoraz viac populárne biometrické 
zámky na otlačok prsta. Zámok na kľúč ostáva 
vždy nadradený, aby ste sa dostali do domu, 
aj keby vypadol elektrický prúd,“ hovorí Ľu-
bomír Svetlík.  Viac informácií o okenných 
a dverových profiloch nájdete na www.mi-
rador.eu.

Reko z materiálov Mirador

Foto: Mirador

dReVoHLiNíkoVý pRoFiL 
PRE OKNá AJ VCHODOVé DVERE

NAJVäČŠí TEPELNÝ úNIK 
MôžE HROZIť PRI NE-
KVALITNE OSADENÝCH 
OKNáCH ALEBO VCHODO-
VÝCH DVERáCH.  V MO-
DERNÝCH STAVBáCH SA 
ČORAZ VIAC PRESADZUJú 
DREVOHLINíKOVé PROFI-
Ly, KTORé V SEBE SNúBIA 
TEPELNOIZOLAČNé VLAST-
NOSTI A PôVAB DREVA 
S ODOLNOSťOU HLINíKA. 



68

teplom je kvalitná izolácia. Pasívne domy 
sú dokonca vzduchotesné s riadenou cir-
kuláciou vzduchu. V zimnom období ne-
potrebujú vykurovacie telesá, v lete klima-
tizáciu a sú pre človeka zdravšie.

pRísNejšie eNeRgetické 
požiadaVky
Slovensko zaviedlo povinnosť mať energe-
tický certifikát nielen všetkých nových bu-
dov, ale aj tých, ktoré prejdú významnou 
obnovou (napríklad zateplením). Certifi-

TEPELNOTECHNICKé POžIADAVKy NA STAVBy SA NEUSTáLE SPRíSňUJú. SúČASťOU OBALOVÝCH 
KONŠTRUKCIí Sú OTVOROVé VÝPLNE AKO OKNá, DVERE, BALKóNy, PORTáLy, ALE AJ OByTNé 
ZIMNé ZáHRADy. VySOKé NáKLADy NA ENERGIE NúTIA ĽUDí ZAMÝŠĽAť SA NAD ENERGETICKy 
úSPORNÝMI STAVBAMI. PODĽA SMERNICE EURóPSKEJ úNIE DO 31. DECEMBRA 2020 BUDú MU-
SIEť MAť VŠETKy NOVé BUDOVy TAKMER NULOVú SPOTREBU ENERGIE. 

OTVOROVé VÝPLNE 
pRe pasíVNe domy

V bežných domácnostiach sa spotre-
ba tepla pohybuje medzi 200 – 300 
kWh/m2 za rok, v novostavbách 

okolo 150 kWh/m2 za rok a v pasívnych 
domoch neprekročí 15 kWh/m2. Ďalším 
typom je takzvaný „nulový“ dom, ktorý 
na teplo spotrebuje najviac 5 kWh/m2. Pri 
vhodnej konštrukcii môže dom vyhrievať 
iba slnko aj bez solárnych panelov. Ak sa 
dom vhodne umiestni, ako zdroj energie 
poslúži najmä slnečná energia alebo tepel-
ná energia zeme. Predpokladom šetrenia 

stavba nízkoenergetické bývanie
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kát zaradí budovu do určitej energetickej 
triedy. Hlavným hodnotiacim kritériom je 
„globálny ukazovateľ“, ktorým je primárna 
energia určená z dodanej energie. Tieto 
významné zmeny majú vlyv na dôslednej-
šie projekčné návrhy budov, používanie 
materiálov s vyššími tepelnými odpormi a 
dôsledné zvažovanie zdrojov tepla a chla-
du. Energetický certifikát treba predložiť aj 
ako prílohu ku kúpnej zmluve.

požiadaVky Na okNá 
Okná pre pasívne domy musia mať mimo-
riadne vysokú schopnosť tepelnej izolácie 
a ich súčiniteľ prestupu tepla Uw musí 
spĺňať požiadavky európskych štandardov. 
Okná pre pasívne domy Easy Line – S a 
Easy Flat – S s vysokými tepelnoizolačný-
mi vlastnosťami spĺňajú európske požia-
davky a výrazne prispievajú k znižovaniu 
nákladov na energiu a vykurovanie. Tieto 
typy okien možno uplatniť pri rekonštruk-
cii a aj pre akúkoľvek novostavbu.  

Profil Easy Line – S ma tradičný dizajn 
s hranatými líniami, ktorý je ideálny pre 
vytvorenie klasického rámu, a profil Easy 
Flat – S  s moderným hladkým dizajnom 
a hranatými líniami je zas ideálny pre vy-
tvorenie moderného rámu.  Termoscudo 
je systém profilov xPS s vysokou tepelnou 
izoláciou umiestnenou medzi drevom a 
hliníkom. So systémom Termoscudo je 
možné vyrobiť pasívne okná už od hrúbky 
dreva 78 mm. Profil krídla Termoscudo má 
špeciálne prísady, preto sa lambda tepelnej 
izolácie rovná 0,059 W/m2K. Tepelnoizo-

lačné vlastnosti tejto rámovej konštrukcie 
sú potvrdené certifikátom Passivhaus (In-
štitút Dr. Wolfgang Feist, Darmstadt).

ceLopReskLeNé beZRámoVé 
steNy
Celopresklené bezrámové steny v kombi-
nácii s posuvnými krídlami – HS portály 
sú určené pre modernú sklenú architek-
túru. Sklo od steny po stenu, od podlahy 
po strop zabezpečuje väčší prechod svetla. 
Vďaka použitiu 6 – 12  mm bezpečnost-
ného skla ponúka ochranu pri rozbití skla 
a ochranu proti vlámaniu. Extrémne níz-
ky prah zabezpečí bezbariérový vchod. 
Dajú sa vyrobiť v dreve a aj v kombinácii  
drevo – hliník.

Veľké presklené plochy sú trendom a pri-
nášajú viac svetla do obytných priestorov. 
S kvalitným kovaním vytvoríme až 12 m 
široký priechod. Pre pohodlný posuv kríd-

la sa ponúka motorový pohon, ktorý je 
možné ovládať s integrovaným tlačidlom  
v kľučke alebo diaľkovým ovládaním.

Znižovanie spotreby energie a odstráne-
nie plytvania energiou nadobúdajú pre EÚ 
čoraz väčší význam. Preto sú požiadavky 
na otvorové výplne nových či obnovova-
ných budov veľmi komplexné a vysoké. Iba 
systémy, ktoré sú certifikované pre nízko-
energetické budovy, môžu splniť všetky 
tieto náročné kritériá. Viac informácií zís-
kate na www.unigroup.sk.

Reko z materiálov Unigroup

Foto: Unigroup

   

PARAMEtRE:
 Bezpečné, komfortné, a pritom ľah-

ko ovládateľné i pri hmotnosti krídla  
400 kg.

 Možnosť voľby vyššej odolnosti voči 
korózii s povrchovou úpravou 
Edelstahl-Look pre systém HS PORTAL, 
ktorý ako jediný produkt vo svojej 
triede disponuje touto špeciálnou 
ochranou.

 Bezbariérový prah s tepelnou 
izoláciou vysoko prekračuje svojimi 
parametrami hodnoty požadované 
smernicou pre úspory energie.

 Kľučkou ovládané štrbinové vetranie, 
zaručujúce optimálnu výmenu vzdu-
chu, je súčasťou štandardnej zostavy 
kovania.

 Odolnosť voči vlámaniu je modulová 
až po triedu bezpečnosti WK2.

 Samozrejmosťou je plochá prahová 
lišta vysoká len od 4 do 19 mm. Pre-
chod je tak plynulý a bezbariérový bez 
dodatočných nákladov.

 Tepelná izolácia je lepšia ako určujú 
požiadavky nariadenia pre úsporu 
energií. Spĺňa tak i vysoké nároky na 
úsporu nákladov a komfort bývania.

 Možnosť motorového systému pre 
posuv a zdvih je možné ovládať integ-
rovaným tlačidlom v motorovej kľučke 
alebo diaľkovým ovládačom. 



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

LBKG_150809_K5_SK_print_185x118.indd   1 30.07.15   17:15

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



185x78steny_7601260_SK.indd   1 23.11.15   10:47

Čítajte nás aj v elektronickej podobe na:  www.domabyvanie.eu

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

www.virive-bazeny.sk
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ENERGETICKy úSPORNé 
ZimNé ZáHRady
ZA OKNAMI SyCHRAVé POČASIE, ALE ČLOVEK Má POCIT, žE JE 
V  PRíRODE. V  PAPUČIACH. ZIMNá ZáHRADA UMOžňUJE Vy-
CHUTNáVAť SI ČAJ KOMFORTNE V  TRESKúCEJ ZIME AJ DAžDI A 
ZáROVEň JE ESTETICKÝM A  FUNKČNÝM ROZŠíRENíM BÝVANIA. 
SySTéM ZIMNEJ ZáHRADy SCHüCO PRINáŠA ROZMANITOSť 
KONŠTRUKCIí A VyBAVENIA, S  KTORÝMI POĽAHKy ZREALIZUJE-
TE VAŠE SNy A  ZVÝŠITE HODNOTU VáŠHO DOMU.

Zimná záhrada znateľne zväčší 
obytný a  úžitkový priestor domu. 
Opticky rozširuje a  otvára objekt do 

priestoru, do prírody. Zážitok z dostatku 
slnečného svitu a  kontakt s  prírodou je 
nezameniteľný. Navyše je zimná záhrada 
aj estetickým a  vo väčšine prípadoch aj 
unikátnym rozšírením existujúcej plochy 
obydlia. Unikátnym aj v  zmysle náležitého 
navýšenia hodnoty domu. S kvalitným 
systémom zimných záhrad dokážete 
vytvoriť individuálnu konštrukciu, a  
pritom zohľadňovať aj parametre teploty a  
vlhkosti vďaka „schücovným“ riešeniam.  

stavba nízkoenergetické bývanie
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tzv. skleníkový efekt znižuje množstvo 
energie, potrebnej na vyhriatie priestorov 
susediacich so zimnou záhradou, ktorá 
sa tak stáva ochrannou, nárazníkovou 
zónou. Zónou, ktorá v  zime šetrí energiu 
a  v  lete zabraňuje prílišnému prehrieva-
niu príbytku. Spolu so zodpovedajúcim 
tieniacim systémom, ako je napríklad 
systém tieniaceho zasklenia s  vysokým 
stupňom reflexie alebo tieniace lamely, 
dosiahnete optimálnu reguláciu slneč-
ného žiarenia. V kritických odkvapových 
a krokvových spojoch majú konštrukcie 
Schüco prerušený tepelný most, a  tak 
zabraňujú ďalším energetickým stratám.

skLeNé, NapRiek tomu 
beZpeČNé
„Pre obvodový plášť a strechu zimných 
záhrad sa štandardne používa špičkový hli-
níkový systém schüco FW 50+W, s  ktorým 
sme realizovali rozmanité pôdorysné tvary a 
stvárnenia striech so sklonom od 7° do 45°. 
systém je vhodný pre záhrady s jednoduchou 
rovnou pultovou strechou až po polygonálne 
modely v elegantnom pavilónovom štýle či 

viacposchodové modely. Za presne špecifiko-
vaných okolností je od tohto roku možné in-
štalovať aj strechy zo sklonom od 2°, pričom 
je potrebné   počítať s  ich častejším čistením 
a  údržbou,“ uvádza Peter Škvaril, vedúci 
organizačnej zložky spoločnosti Schüco 
na Slovensku a  dodáva: „Do konštrukcií je 
možné integrovať otváravé a vetracie prvky, 
napríklad výklopné strešné okná.“ 

Profily majú certifikáciu proti vlámaniu, 
vrátane spomínaných otváravých elemen-
tov. Kvalitné kovanie a  bezpečnostné 
zasklenie chráni nielen zimnú záhradu, 
ale je ďalšou bariérou proti neželanému 
vstupu do príbytku. Bezpečnosť možno 
ešte zvýšiť prostredníctvom kontroly 
uzamknutia, napríklad použitím kovania 
Schüco TipTronic. Tepelnoizolačné schop-
nosti Schüco FW 50+W majú vysokú mie-
ru zvukovoizolačnej ochrany a ochrany 
proti poveternostným vplyvom. 

Reko z materiálov spoločnosti Schüco

Foto: Schüco

kam NecHodí sLNko, tam 
cHodí LekáR
Človek sa bez prirodzeného denného 
svetla nezaobíde. Slnko znamená viac 
zdravia, pohody a  životného optimizmu. 
Nechajte svetlo prúdiť do vášho príbytku 
prostredníctvom zimnej záhrady. Dopada-
júce slnečné žiarenie má aj iný efekt. Pre-
mieňa sa na teplo, ktoré zostáva v  interié-
ri a  vďaka tepelnoizolačným vlastnostiam 
neuniká cez plášť zasklenia naspäť do 
vonkajšieho priestoru. Vniká akýsi 
zásobník tepla, ktorý znižuje potrebu 
dodatočného vykurovania. Zároveň tento 

slNKo ZNAMeNá VIAc 
ZDrAVIA, PohoDy A  

ŽIVoTNého oPTIMIZMU... 



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

už ste sa stRetLi s pojmom  
„LetNá ZáHRada“ ?

 mobilné zasklenie terás bezrámovými  
 estetickými systémami

 patentovaný systém otvárania a po- 
 súvania sklenených tabúľ podľa potreby

 tepelná pohoda v každom ročnom  
 období

 variabilita systému predĺži dobu využí- 
 vania terás či altánkov

 podľa potreby uzavrie terasy najrôznej- 
 ších pôdorysných tvarov

Zasklievací systém AllGlass® je špičkový výrobok špa-
nielskej spoločnosti Todocristal®. Systém AllGlass® 
ochráni pred nepriaznivými vplyvmi počasia a je 
vhodný nielen pri zasklení terás rodinných domov, 
ale stále viac sa využíva aj pri zasklievaní terás či lodžií 
nových bytových domov, kde architekti častokrát ne-
šetria s plochou na terasy, avšak v našich klimatických 
podmienkach je ich využiteľnosť veľmi obmedzená.
Viac o zasklievacom systéme na www.vtr.sk.



orieNtáCia Na DizaJN
Veľmi originálny záhradný nábytok s veľkorysými tvarmi a čistými líniami urobí veľký dojem 
a oživí monotónny priestor. 
Tento nábytok bude hitom každého priestoru. Každý kúsok je originálny, výstredný, ale 
napriek tomu jednoduchý a funkčný. Ihneď si ho obľúbite!
Celá kolekcia je 100% recyklovateľná.
Záhradný nábytok kolekcie "My Croisette" je ilustráciou dokonalej symbiózy funkčnosti  
a estetiky. Každý z jeho kúskov je "neodolateľne inovatívny a originálny."

ProLimit s.r.o
Líščie údolie 120
841 04 Bratislava
info@prolimit.sk

www.prolimit.sk

slovenská premiéra: 
kolekciu My Croisette môžete po prvý krát vidieť na výstave Nábytok a bývanie 
v Nitre v dňoch 8. – 13. 3. 2016
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relax wellness

TúžITE ZAžIť PO NáROČNOM 
PRACOVNOM DNI DOKONA-
LÝ RELAX A VyCHUTNAť SI 
BLAHODARNé úČINKy VODy, 
FARIEB A TEPLA? PREžITE HO 
SPOLU SO ZABUDOVANÝMI 
INTERIéROVÝMI WELLNESS 
ZARIADENIAMI A PREMEňTE 
SVOJ PRíByTOK NA WELLNESS 
OáZU. 

Keďže zimné obdobie so sebou pri-
náša dni plné únavy, najlepším 
liekom, ktorý si na mrazivé dni 

môžete dopriať, je starostlivosť a oddych 
v pohodlí svojho domova. V dnešnej dobe 
si môžete vyberať medzi radom produktov 
ktoré budú vyhovovať vašim potrebám  
a ktoré vám prinesú blahodarné zmeny.  

bubLiNky pRe teLo i dušu
Každý z nás si po náročnom dni plnom 
pracovných povinností potrebuje dopriať 
relax. Predstavte si, že v pohodlí svojho 
domova, vo svojej kúpeľni, terase či záhra-
de vychutnávate uvoľnenie a dokonalý po-
cit z hydromasáže. Masáže uvoľňujú naše 
napäté telo a dodávajú relax našej mysli. 
Masážne telesá tíšia bolesť, hĺbkovo masí-
rujú tkanivá a prispievajú k harmónii tela. 
Výhodou víriviek je ich jednoduchosť pri 
skladaní a montáži. Ergonomicky tvarova-
né ležadlá sa starajú o zážitok z príjemnej 
masáže. Intenzitu masáže udáva uspo-
riadanie trysiek vo vírivke. „Usporiadanie 
masážnych dýz by malo byť navrhnuté tak, 
aby v každej situácii poskytovalo optimálny 
hydromasážny zážitok,“ hovorí odborník 
BAUHAUS, Matúš Bednár. „Pri výbere telies 

NALAďTE SA NA VLNU 
poHody a ReLaxu
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je okrem objemu dôležité zvážiť výkon i tepel-
nú a zvukovú izoláciu vírivky. Pri vonkajšom 
situovaní je vírivku potrebné chrániť pomo-
cou ochranných plastových obalov, pravidelne 
prečisťovať a eliminovať usádzanie prúdiacich 
nečistôt. Tieto moderné riešenia predlžujú 
životnosť a estetiku krytu telies a ochraňujú 
pred poveternostnými podmienkami,“ dodáva 
Matúš Bednár. 

FaRebNá teRapia
Vírivky sú určené nielen pre chvíle pohody, 
ale pomáhajú aj pri liečbe ochorení. Medzi 
najtrendovejšie ostrovy pohody patria ví-
rivky so zabudovaným LED osvetlením, 
ktoré spolu s jemnými bublinkami vody 
pôsobia regeneračne a prinášajú blahodar-
né účinky. Farebná terapia je založená na 
4 diferentných farbách – zelenej, žltej, čer-
venej a modrej. Máte vysoký krvný tlak, 
srdcové problémy a trpíte nespavosťou? 
„Naordinujte si osvetlenie zelenou farbou 
a užívajte si blahodarné pôsobenie farebnej 
terapie Fitt spa,“ radí Matúš Bednár. Trpíte 
reumou a astmatickými problémami? Po-
môže vám modré žiarenie. Pri únave, cuk-
rovke, chrípke a nachladnutiu pomôže žlté 
žiarenie. Na bolesť hlavy a zubov, ako aj 
nespavosť pôsobí modrá farba. „Podvodná 
relaxačná terapia predstavuje jedinečnú kom-
bináciu relaxu, oddychu a liečenia. Žiarenie 
farieb je navyše možné meniť podľa potreby 
a nálady.“ 

HydRomasážNe 
VaNe a spRcHy
Vysokú úroveň dokonalé-
ho relaxu zabezpečujú hyd-
romasážne vane a hydro-
masážne sprchové kúty so 
zabudovanými masážnymi 
komponentmi. Obdĺžnikové 
či rohové hydromasážne vane 
s digitálnym ovládaním a ruč-
nou sprchou sa o vás dokonale 
postarajú. Samozrejmosťou je pro-
tišmykový systém v oblasti dna pre 
bezpečnosť a zabudované podhlavníky 
pre relax tej najvyššej úrovne. „Tak ako 
pri výbere víriviek, je aj pri hydromasážnych 
vaniach dôležité zvážiť výkon a počet zabu-
dovaných hydromasážnych trysiek,“ radí 
Matúš Bednár. jedinečnú starostlivosť, 
masáž a prekrvenie tela poskytujú taktiež 
sprchové boxy. Inovatívnym zariadením je 
parný hydromasážny sprchovací kút Malta 
Steam s parným vyvíjačom a diaľkovým 
ovládaním pre dokonalý saunový zážitok 
a relax tela. 

SAuNOVÝ SVEt 
Pravý wellness zážitok prináša čas strávený 
v saunách a infrakabínach. Saunový svet si 
však môžete pohodlne preniesť a vychut-
nať aj v pohodlí svojho bývania. Saunové 
domčeky vďaka ľahkej konštrukcii pohodl-
ne zostavíte a situujete do priestoru kúpeľ-

ní, interiérových miestností či exteriérov. 
Wellness, spa a nenahraditeľný relax je na 
dosah.

Vytvorte si vo svojom domove wellness 
oázu, uvoľnite sa a relaxujte každú voľnú 
chvíľu! 

Reko

Foto: BAUHAUS





WELLNESS HOTEL BYSTRÁ JE SITUOVANÝ 
NA ZAČIATKU ATRAKTÍVNEHO TURISTICKÉHO 
STREDISKA NÁRODNÝ PARK NÍZKE TATRY 
V TICHOM A POKOJNOM PROSTREDÍ 
BYSTREJ DOLINY - TÁLE.  

WELLNESS CENTRUM HOTELA BYSTRÁ JE ZAMERANÉ NA RELAX A DUŠEVNÚ POHODU 

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

25M BAZÉN S PROTIPRÚDOM.
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v srdci Nízkych Tatierv srdci Nízkych Tatier
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relax kúpeľna

Najdôležitejším prvkom kúpeľne je 
kvalitná batéria. Ona je žriedlom 
vody: ak je vyrobená z vysokokva-

litných materiálov, vydrží verne slúžiť 
roky. Povestnú Made in Germany kvalitu 
predstavujú umývadlové, vaňové i sprcho-
vé batérie Kludi. Ich dizajn je rozmanitý – 
od rustikálneho štýlu, cez mäkké orga-
nické tvary až po hi-tech dizajn. Sprchou 
„femme fatale“ medzi sprchami je svojím 
prevedením „vodný mlyn“ hlavovej sprchy 
Kludi Fizz v tvare dvoj- či trojramennej 
vrtule. Maximálny komfort v sprche aj vo 
vani predstavujú termostatické batérie, 
ktoré majú od výroby prednastavenú tep-
lotu vytekajúcej vody na 38 °C. Sú vybave-

né poistkou proti obareniu Kludi HotSpot 
a funkciou Kludi SafeTouch, zabraňujúcou 
prehriatiu telesa batérie, takže sa jej môže 
dotknúť aj detská rúčka. 

V žiaRi ReFLektoRoV
Pastvou pre oči sú voľne stojace vane  
s masívnou stojančekovou batériou, ktorá 
sa ako sochársky artefakt týči vedľa vane 
a strháva na seba pozornosť ako hlav-
ná hviezda predstavenia. Prepracované 

BLAžENí PRI oČiste
KúPEĽňA JE OáZOU V STRESUJúCOM SVETE. V SPRCHE ČI VO VANI „VyPúŠťAME PARU“, 
TRIEDIME SI MyŠLIENKy ALEBO SI LEN TAK NôTIME OBĽúBENú PIESEň. INŠPIRUJTE SA Z DIELNE 
ZNAČKy KLUDI, AKé žRIEDLA VODy SI VyBRAť, ABy STE ZAžíVALI STAV BLAHA. 

 01
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v každom detaile s priam umeleckou vir-
tuozitou lahodia oku a oprávnene sú tým 
„crème de la crème“ celej kúpeľne. Hodia 
sa do veľkorysých kúpeľní, v tých menších 
sa však možno blysnúť aj inak – výberom 
armatúr vo farbe. Napríklad sprchové či 
vaňové batérie Kludi Balance White v an-
jelskej bielej zaujmú prevedením aj prak-
tickými výhodami – biela opticky potláča 
znečistenie vodným kameňom a čiastočne 
škrabance spôsobené mechanickým po-
škodením. Farba znižuje usádzanie vod-
ného kameňa a tým aj nečistôt na povrchu 
armatúry. 

NadštaNdaRd miLuje každý
Aj klasické sprchy ponúkajú možnosť na-
stavenia viacerých sprchových prúdov 
podľa aktuálnej nálady. Ručná sprcha Klu-
di Freshline 3S vás osvieži mäkkým, ob-
jemným prúdom vody využívajúcim celý 
priemer 14 cm sprchy, revitalizujúcim ma-
sážnym prúdom aj sprchovým dažďom, 
kde sa k slovu dostávajú mini perlátory 
primiešavajúce do prúdu vody vzduch. 
Sprchovanie na mieru zas poskytujú spr-
chové zostavy Kludi Dual Shower System. 
Zmestia sa aj do priestorovo menších 
sprchových kútov či do kúpeľní s nízkym 
stropom. Ich sprchovú tyč možno znížiť až 
o 30 cm, sprchové rameno sa zas dá natá-
čať do strán podľa konkrétnej dispozície 
kúpeľne. Zostavy sú vybavené hadicami 
Kludi Suparaflex, ktoré umožňujú lepšie 
stekanie vody a vďaka hladkému povrchu 
sa ľahko čistia. Očistu hodnú kráľov zas 
zažijete vďaka sprchovej batérie s troj-
cestným prepínačom Kludi Amba, ktorá 
umožňuje skombinovať hlavovú sprchu 
s ručnou, hlavovú s bočnou alebo bočnú 
s ručnou sprchou – podľa toho, na čo máte 
práve chuť! Užiť si hustý sprchový dážď 
z hlavovej sprchy, trendovo uchytenej zo 
stropu, môžete aj samostatne, tak ako 
aj bočné masážne dýzy či ručnú sprchu. 
Batérie sú v podomietkovom prevedení, 

01 Vodný mlyn bol inšpiráciou pri kreovaní 
hlavovej sprchy kludi Fizz. Každá z častí ve-
jára sa dá natočiť, aby vás prúd vody obmýval 
zo všetkých strán.
02 kludi Freshline termostatický dual 
shower systém zahŕňa hlavovú sprchu 
s priemerom 25 cm, flexibilnú ručnú 3S sprchu 
a sprchový termostat – pre dokonalý komfort.
03 trojotvorová batéria kludi e2 s montá-
žou na okraj vane je atraktívna na pohľad – 
tvar páky je inšpirovaný tvarom tabletu, doko-
nale sadne do ruky a ručnú sprchu 
možno z okraje vane vytiahnuť.
04 kludi amba vábi k očiste a ponúka relax 
hodný kráľov – z hlavovej sprchy, ručnej 
sprchy aj v podobe masáže z bočných dýz.
05 Sošná krása samostatne stojacej baté-
rie kludi amba, zapustenej do dlažby kúpeľ-
ne, vyráža dych. Len sa jej dotknúť a ponoriť sa 
do kúpeľa! 
06 Vaňová batéria kludi balance White 
má rafinovane riešený, avšak dobre viditeľný 
prepínač medzi sprchou a vaňovým výtokom 
v chrómovej farbe a dostatok miesta aj na 
uloženie mydla či šampónu na tele batérie. 

šetria miesto a na obdiv vystavujú len 
ovládacie prvky – výsledkom sú čisté línie, 
ktoré vás ničím nerušia pri relaxácii. Dajú 
sa individuálne osadiť vo výške, ktorá vám 
pri sprchovaní najviac vyhovuje. 

pRietok pod koNtRoLou
Batéria Kludi Push predstavuje revolučné 
riešenie, ako jediným dotykom regulovať 
napúšťanie vane, hlavovú či ručnú sprchu 
alebo bočné dýzy. jej geniálnym dopln-
kom je ekosprchová hadica v dĺžkach 125 
a 160 cm, umožňujúca plynulo regulovať 
množstvo vody tečúcej do ručnej sprchy 
v rozmedzí od 2 do 20 litrov. Väčšina spr-
chových hadíc Kludi je vybavená aj dvoji-
tou poistkou proti pretočeniu.

kde s osobNým Vecami?
Keďže sa kúpeľňa stáva miestom na rege-
neráciu, nevyhnutne do nej vstupuje čoraz 
viac osobných vecí potrebných k očiste. Do 
priestorovo veľkorysých kúpeľní sa na ich 
uskladnenie hodí kúpeľňový nábytok, do 
tých menších aspoň poličky či praktické 
kúpeľňové doplnky ako držiaky na uterá-
ky, dávkovač mydla, poličky na sprchova-
cie potreby, stojany na pohárik či držiaky 
na čajové sviečky. Práve tie sú poslednou 
bodkou pri dokonalom relaxe v kúpeľni. 
Viac inšpirácii na www.kludi.sk.

Simona Klérková v spolupráci so značkou Kludi

Foto: Kludi
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SPRAVTE NIEČO PRE SEBA. DO-
PRAJTE WELLNESS SVOJMU TELU 
A VyCHUTNAJTE SI DOKONALÝ 
LUXUS V PODOBE MASáží, SAU-
NOVéHO SVETA A MNOHÝCH 
LIEČEBNÝCH PROCEDúR. VyBERTE 
SA DO MALEBNéHO KúPEĽNéHO 
MESTEČKA V POHORí MALEJ FAT-
Ry – DO RAJECKÝCH TEPLíC.

Rajecké Teplice sú známe svojimi kúpe-
ľami, zameranými hlavne na liečbu po-

hybových, dýchacích a nervových chorôb 
a chorôb z povolania. Okrem klasickej me-
dicínsky ponímanej liečby majú Rajecké 
Teplice v ponuke aj rôzne druhy wellness 
pobytov so zameraním na absolútny relax, 
oddych a prevenciu pred chorobami, a to 
v krásnom prostredí hotelových komple-
xov, určených aj pre náročnejších klientov.

LuxusNé ubytoVaNie 
samoZRejmosťou
Ubytovanie tvorí 4-hviezdičkový štandard, 
ktorý poskytuje očakávané pohodlie a lu-
xus, a kapacity sa rozšírili aj o samostatný 
5-hviezdičkový komplex pre najnáročnej-
šiu klientelu. Interiér hotelového komple-

KTORé LIEČIA TELO I DUŠU
Kúpele

SPRAVTE NIEČO PRE SEBA. 
DOPRAJTE WELLNESS SVOJ- 
MU TELU A VyCHUTNAJTE SI 
DOKONALÝ LUXUS V PODOBE 
MASáží, SAUNOVéHO SVETA 
A MNOHÝCH LIEČEBNÝCH 
PROCEDúR. VyBERTE SA DO 
MALEBNéHO KúPEĽNéHO 
MESTEČKA V POHORí MALEJ 
FATRy – DO RAJECKÝCH 
TEPLíC.

relax dovolenka
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xu je zariadený v antickom štýle a zdobia 
ho materiály ako mramor, ónyx a zlato. 
Pomyselnou čerešničkou na torte je kupo-
la, tvorená vitrážou z drobných farebných 
sklíčok, pod ktorou si klienti môžu pochu-
tiť na jedle z vychýrenej kuchyne či relaxo-
vať pri dobrej káve. 

„V komplexe Aphrodite Palace sa nachádzajú 
štyri prezidentské a jeden kráľovský apartmán 
s veľkými terasami a výhľadom na bazény, kto-
ré sú v ich bezprostrednej blízkosti. hostia tak 
môžu prejsť z komplexu ihneď do areálu von-
kajších bazénov a ponoriť sa do liečivej termál-
nej vody. Zaujímavosťou je aj klimatizovaný 
prechod, ktorým sa hostia 4-hviezdičkového 
hotela dostanú priamo do hotela Aphrodite, 
kde si môžu vychutnať rôzne liečebné procedú-
ry,“ opisuje výhody hotelového komplexu 
viceprezident akciovej spoločnosti SLK Ra-
jecké Teplice Zdenko Miškolci. 

absoLútNy ReLax aký 
NepoZNáte
Luxusné ubytovanie dokonale korešpon-
duje s kvalitou liečebných procedúr a re-
laxačnými službami. Klientov láka vodný 
a saunový svet, veľký výber masáží, well-
ness procedúry, manikúra aj pedikúra, 
fitnes a mnoho iného. Veľkým plusom 
je aj skrášľovacie štúdio, ktoré ocenia 
hlavne nežnejšie polovičky. „Dámy môžu 
zveriť starostlivosť o svoju pleť, postavu i 
telo našim odborníkom v štúdiu Aphrodite 
Beauty, ktoré poskytuje svoje služby pod-
ľa najnovších svetových trendov,“ dopĺňa  
viceprezident.

NoViNky Vo WeLLNess
Vedenie kúpeľov pravidelne sleduje novin-
ky vo svete wellness, čím spektrum ponú-
kaných služieb pravidelne rozširuje a obo-
hacuje. „V saunovom svete máme zatiaľ päť 
druhov sáun a v lete tohto roka sme klasické 
saunovanie oživili novinkou – saunovými ri-
tuálmi. V budúcom roku pripravujeme rozší-
renie saunového sveta spolu s novým veľkým 
ochladzovacím bazénom,“ opisuje viceprezi-
dent a dopĺňa novinkami ohľadom obľú-
bených masáží: „Ponuku masáží sme doplnili 
o bambusovú masáž, ktorá má dlhodobejší 
efekt, keďže dôkladnejšie uvoľní svaly.“ 

baLíky sLužieb Na mieRu
Kúpele v Rajeckých Tepliciach ponúkajú 
svojim klientom aj balíky určené na chud-
nutie či detox. Samozrejmosťou pri oboch 
balíkov sú konzultácie s odborníkmi. 
„Každému klientovi pripravia individuálny 
program na mieru, vrátane jedálneho lístka, 
pohybových aktivít, špeciálnych procedúr a 
ošetrení podľa zamerania pobytu – napríklad 
pri liečebnom redukčnom balíku sú to redukč-
né estetické ošetrenia, pri natural detox balíku 
detoxikačné a anti-aging ošetrenia,“ približu-
je zameranie vyhľadávaných balíkov Zden-
ko Miškolci.

Voda, Čo LieČi
Kúpele Aphrodite využívajú termálnu 
vodu, ktorej účinky sú známe už od 14. 
storočia. Liečivou vodou sú naplnené vnú-
torné i vonkajšie bazény. Veľmi vyhľadáva-
nými sú aj pitné kúry, ktoré sú bezplatné 
a prístupné pre všetkých klientov. Ideálne 
zloženie vody pôsobí blahodarne na celý 
organizmus a právom si vyslúžilo pome-
novanie elixír mladosti. „V celkovom poní-
maní naša liečivá voda vytvára v organizme 
zásadité prostredie. Tým dochádza k účinnej 
detoxikácii a odkysleniu s následným spoma-
lením starnutia tkanív,“ upresňuje jej účinky 
viceprezident SLK Rajecké Teplice.

Kúpele v Rajeckých Tepliciach spĺňajú 
predstavu o dokonalom pôžitku a relaxe 
zároveň, nehovoriac o priaznivom pôsobe-
ní termálnej liečivej vody na celý organiz-
mus. Pre tých, ktorí obľubujú práve takýto 
druh relaxu, predstavujú kúpele Aphrodite 
doslova raj na zemi. A nečudo, že sa sem 
klienti pravidelne s radosťou vracajú. Veď 
tam, kde nič nechýba, je radosť sa vracať.

Noli

Foto: SLK Rajecké Teplice.



Radi vám preto predstavíme jeden 
so spôsobov aktívneho odpočinku, 
ktorý navyše v sebe ukrýva nevšed-

ný zážitok. Počas neho je možné premeniť 
svoj sen, tajnú túžbu na niečo hmotné, 
krásne a hodnotné. A ak tomu budete i 
po kurze, podľa možnosti  pravidelne, ve-
novať čas, nemusí byť z vás síce Picasso či 
Monet, ale nevšedné zážitky sa môžu stať  
trvalými.  Navyše pri tvorbe budete pravi-
delne oddychovať, bez ohľadu na váš vek.

ceRuZka Či štetec
Vzdelávacia inštitúcia Serafin, ktorá je zná-
ma svojím pôsobením v oblasti voľnočaso-
vých aktivít v Čechách a na Slovensku,  má 
vo svojej ponuke rôzne kurzy, predovšet-
kým pre dospelých, zamerané najmä na 
kresbu a maľbu. Ak o takom niečom začu-
je laik, teda človek, ktorý snáď s výnimkou 
ranného detstva a základnej školy nedržal 
v ruke ceruzku a nieto ešte štetec,  vyno-
rí sa veľa otázok či pochybností. Vynoria 
sa predsudky a záporné krútenia hlavou. 
O vyjadrenia typu: „To nie je nič pre mňa, 
ja som na také niečo ‚ľavý‘, ja neviem na-
kresliť ani rovnú čiaru...“ a pod. nie je pri-
tom núdza, však?

Ak sa však rozhodnete, že svojmu snu či 
nesplnenej túžbe budete venovať jeden ví-
kend, výsledok sa dostaví.

kReatíVNe scHopNosti 
Kurzy totiž využívajú ako východisko 
metódu kreslenia prostredníctvom pravej 
mozgovej  hemisféry, ktorej  zakladateľkou 
bola americká učiteľka a autorka viacerých  
kníh – Betty Edwardsová. Vychádzala, 
okrem iného, i z výsledkov výskumu moz-
gu a vymedzila základné princípy pre ten-
to vzdelávací systém. 

Každá z dvoch mozgových hemisfér má 
totiž odlišné funkcie. Edwardsová vypra-

ČASTO POČúVAME Z MNO-
HÝCH STRáN, AKÝ DôLEžI-
TÝ JE POPRI PRáCI RELAX. 
NAJMä V NAŠEJ ZRÝCHLE-
NEJ DOBE POČúVAME, žE SI 
MáME PRAVIDELNE „NAOR-
DINOVAť“ NAJMä AKTíVNE 
FORMy  ODDyCHU.

 i oddycH 
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relax štýl

Zážitok



covala a Serafin doplnil, rozšíril a overil 
v praxi konkrétne cvičenia, ktoré dopra-
jú odpočinok ľavej časti mozgu, teda tej, 
ktorú bežne počas života viac zaťažujeme, 
a zároveň rozvíjajú kreatívne schopnosti 
jeho pravej časti, teda tej, ktorá zvyčajne 
oddychuje, resp. je menej aktívna. 

aj pRe ZaČiatoČNíkoV
Kurzy kresby či maľby sú určené pre kaž-
dého, teda i úplných začiatočníkov. Prvot-
ne sa  zameriavajú na tých, ktorí v sebe 
doposiaľ neobjavili štipku talentu. Lektori 
ich cvičeniami a individuálnym prístupom 
postupne presviedčajú o tom, že to tak zá-
konite nemusí byť a človeku niekedy stačí 
iba iný pohľad na vec.

Zároveň zistíte, že kreslenie, maľovanie 
nie je iba o kreslení/maľovaní samotnom, 
ale i o prekonávaní samého seba. Tým, že 
vo väčšej miere aktivujete  pravú ako ľavú 
mozgovú hemisféru, automaticky prichá-
dzate na iné myšlienky, nápady, riešenia... 
Kreslenie a maľba sú zábava, inšpirácia, 
relax a tajomstvo, ktoré má príležitosť od-
haliť naozaj každý.

VAšE DIElO
Nech vás už ku kurzom kreslenia a maľ-
by privedie hocičo, každý motív je ten  
správny.

Všetci totiž v sebe máme schopnosť naučiť 
sa kresliť pomocou „naštartovania“ pravej 
hemisféry a dokázať tak vytvoriť malé či 
väčšie dielo. Nakresliť si svoj vysnívaný 
obrázok spôsobí vnútornú radosť. Pochvá-
lia vás aj iní. Dôležitá je predovšetkým 
vaša spokojnosť a reakcia na to, čo ste vy-
tvorili vlastnými rukami. Viac informácií 
o kurzoch i prihlasovaní sa dozviete  na  
www.konecnekreslim.sk.  

Reko z materiálov KK Serafin

Foto: KK Serafin
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ZIMNÁ ZÁHRADA 
ako V tRópocH

PRESTALI VáS 
BAVIť KLASICKé 

IZBOVé RASTLINy 
A CHCETE SI SPESTRIť 

SVIATOČNÝ STôL AJ INOU 
DEKORáCIOU NEž VIANOČNOU 

HVIEZDOU? PRáVE TERAZ 
NASTAL TEN SPRáVNy ČAS 

VyBUDOVAť SI ZIMNú 
ZáHRADU V ŠTÝLE 

NESPúTANÝCH 
TRóPOV.



Ak ste práve dostavali presklenú ve-
randu alebo chcete vdýchnuť obý-
vačke trochu netradičnej atmo-

sféry, tou najľahšou cestou je zaobstarať si 
okrasné rastliny. Pre každý typ interiéru je 
však vhodný iný typ flóry. Pri výbere rast-
lín berte do úvahy náročnosť a prirodzené 
podmienky na ich pestovanie.

FLóRa dodá Vášmu domoVu 
exotický NádycH
Ak si myslíte, že nízke vonkajšie teploty 
vám znemožňujú pestovať doma exotic-
ký rovníkový porast, dajte šancu vytrva-
lým fikusom. Mohutná rastlina s tučnými 
listami môže vyrásť až do výšky dvoch 
metrov a vytvoriť tak ideálne zátišie s fa-
rebnými kvetinami. Dobre reaguje na zvý-
šenú vlhkosť vzduchu a mierne slnečné 
žiarenie. Vďaka odolnosti a nárokom na 
život v domácom prostredí sa nemusíte 
báť umiestniť fikus napríklad k severným 
oknám. Snažte sa však vyvarovať rýchlych 
teplotných prechodov.

Radi by ste si pripomenuli letnú dovolen-
ku pri mori? V tom prípade vsaďte na rast-
liny, ktoré majú vzhľad palmy. Veľmi obľú-
bená je napríklad dracéna. Pri výbere tejto 
nápadnej rastliny narazíte na jednofareb-
né aj strakaté listy, ale aký druh zvolíte, je 
len na vás. Majte však na pamäti, že pestré 
listy budú vyžadovať väčšiu starostlivosť. 
Skôr ako si dracénu zaobstaráte, nájdite 
pre ňu vhodné miesto – najlepšie bez pria-
meho slnečného svitu a prievanu.

Láka Vás RoZkVitNutý 
domoV aj V Zime?
Už ste si zaobstarali exotickú zeleň a hľa-
dáte ďalšie vhodné typy rastlín, ktoré by 
približovali dizajn vášho domova rozmani-
tej exotike? V tom prípade sú pre vás pô-
vabné orchidey presne to, čo potrebujete. 
Orchidey s rôznofarebnými kvetmi môže-
te navyše presne zladiť s dominantnými 
farbami vašej izby alebo zimnej záhrady. 
Návštevy celkom určite ocenia dvojfareb-
né kvety orchideí, ktoré budú ladiť s od-
tieňmi vášho domova. Najobdivovanejšie 
bývajú fialové, ružové a biele.

Prekrásne kvety na oplátku požadujú špe-
cifickú starostlivosť s ohľadom na svoj 
životný cyklus. „Zvyčajne sa rastliny pri-

hnojujú špeciálnym hnojivom na orchidey, 
v zime ich však vďaka zimnému spánku 
hnojiť nemusíte. Raz za rok prechádzajú 
orchidey vegetačným pokojom, počas kto-
rého rastlina nerastie ani nekvitne. Naberá 
tak silu na ďalšie obdobie a po fáze pokoja 
sa kvety opäť bohato rozvinú.

Exotika v podobe orchideí navyše zasiah-
ne všetky vaše zmysly. Napríklad druh 
Miltonia s veľkými kvetmi nielenže úžas-
ne spestrí okolité prostredie, ale zároveň 
dodá vášmu domovu príjemnú vôňu. Stále 
v širokej ponuke tropických kvetov tápe-
te? Dajte si poradiť od špecialistov v pro-
jektových marketoch Hornbach, ktorí vám 
pomôžu vybrať tie najkrajšie rastliny a na-
vyše vám poradia, ako ich naaranžovať do 
interiéru, zasklených lodžií a zimných al-
tánkov. Získate tak istotu, že ste vybrali tie 
najkrajšie rastliny pre váš domov.

Reko

Foto: Hornbach a archív redakcie
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Dnes vo Veľkej Tŕni objavíte malú 
oázu na Tokaji. je plná vína a ze-
lene. Keď vojdete do 8-hektárové-

ho  areálu vinárstva Ostrožovič, dýchne na 
vás duša vinára, ale aj záhradníka. Nájdete 
tu celé zázemie pre vaše cesty za vínom – 
výbornú zemplínsku kuchyňu, golfové 
odpalisko  aj ubytovanie v štýlových vinár-
skych izbách. Tokajský dom s vínnou sá-
lou, vybavený modernou audiovizuálnou 
technikou, plátnom aj WIFI, ktorý je ako 
stvorený pre školenia, oslavy, teambuil-
dingy, ale aj posedenia s priateľmi.

keď budete mať chuť, môžete sa prejsť aj 
po vinohradoch. Neprejdete ich ale všet-
ky, majú totiž vyše 55 hektárov. Trinásť 
metrov pod zemou objavíte pol kilometra 
tokajských chodieb, vytesaných v sopečnej 
vyvreline – tufe. Tu sa rodia skvosty, ktoré 
zberajú úspechy po svete.

Veľké VíNa Z Veľkej tŔNe
Región Tokaj je stvorený na výrobu prí-
rodne sladkých vín. Sú to najmä Tokajské 
výbery 3- až 6-putňové. Ich vína získali  
ocenenia po celom svete. K najvzácnejším 
patria VEĽKÁ ZLATÁ medaila z Brazílie za 
Tokajský výber 5-putňový ročníka 2004, 
ktorá bola jedinou pre Európu, a VEĽKÁ 
ZLATÁ medaila z Izraela za Muškát žltý, 
hrozienkový výber ročníka 2013, čo je 
druhé najvyššie hodnotené víno v súťa-
ži (zo 443 vzoriek vína) a najlepšie víno 
zo Slovenska. Z ďalších svetových súťaží 
spomeňme grécke Thessaloniki, kde zís-
kali zlatú medailu za Tokajskú výberovú 
esenciu ročníka 2002. Na prestížnej sú-
ťaži v Paríži (Vinalies Paris) boli ocenení 
dvoma zlatými medailami a každoročne 
prinášajú medaile z  USA (Finger Lakes In-
ternational Wine Competition). 

pRíbeH VíNa pokRaČuje
25. výročie vinárstva oslávia Ostrožovi-
čovci okrem iného špeciálnou edíciou vína, 
ktoré bolo vyrobené práve pri tejto príleži-
tosti. Ide o Furmint v kategórii cibébový 
výber. Hrozno dozrelo na kamenistej pôde 
staručkej sopky, vo vinohrade na hone Ma-
kovisko. Svah otočený na juho-juhozápad 
doprial slnko strapcom odrody Furmint 
natoľko, že v nich dozreli aj sladučké cibé-
by. Toto víno je plné prírodných tónov, sln-
ka aj zemitosti. Obohatené bolo dvojme-
sačným zrením v barikových sudoch. Už 
pred svojím krstom získalo zlato na medzi-
národnej súťaži vín VINOFORUM 2014. 
V januári 2015 bolo na výstave Danubius 
Gastro ocenené ako najlepšie biele víno. 
Najnovšie priniesli z Moldavska, zo súťaže 
CHISINAU Wines, zlatú medailu.  

Po dvadsiatich piatich rokoch už sa dá 
rekapitulovať. Malé úspechy, ale aj skla-
mania, dni naplnené prácou a noci plné 
nových nápadov. Z malej firmičky vyrástlo 
vinárstvo, z dvoch mladých študentov zre-
lí ľudia. Držia spolu a je to cítiť aj v ich ví-
nach. Manželia Ostrožovičovci – východ-
niar a Moravanka – im zasvätili svoj život.
Keď máte chuť, radi vám svoje kráľovstvo 
vín ukážu. Stačí prísť a ochutnať... 

Reko v spolupráci s vinárstvom J&J Ostrožovič

Foto: J&J Ostrožovič

SPOZNALI SA V MINULOM STOROČí. PíSAL SA ROK 1985 A LáS-
KA ČAKALA ZA DVERAMI VySOKOŠKOLSKEJ POSLUCHáRNE. ON 
ŠTUDOVAL VíNO, ONA KVETy. TAK SA ZAČAL PRíBEH J & J – 
JARKy A JARA – VÝCHODNIARA A MORAVANKy. KEď SKONČILI 
ŠKOLU, PRIŠLA žIVOTNá OTáZKA – KDE? A ČO? ODPOVEď BOLA 
JASNá – TOKAJ A VíNO. A TAK V ROKU 1990 ZALOžILI MANžE-
LIA OSTROžOVIČOVCI SVOJE VINáRSTVO. S TROMA SúDKAMI 
A KúSKOM TOKAJSKEJ ZEME ZAČALI žIť SVOJ PRíBEH VíNA...
 

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

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

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

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

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

Kúrenie v chatách je riešené elektrickými 
konvektormi a podlahovým kúrením v kú-

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

chalúpkovo 
kde je RoZpRáVka skutoČNosťou



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

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

Dušan jacko & Robert Pavelka
Foto: Chalúpkovo
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peľniach a na toaletách. Hlavným zdrojom 
tepla sa však v každom počasí môže stať 
oheň, ktorý vás bude hriať v kamennom 
kozube alebo v nadštandardnej keramickej 
kozubovej peci. Bezprostredné okolie kr-
bov je pokryté dlažbou, čo vám dá väčší po-
cit istoty, ak pri dokladaní dreva z pahreby 
nedopatrením vyletí nejaká iskra. V snahe 
úplne minimalizovať riziko prípadného 
požiaru je vo vnútorných priestoroch cha-
ty prísny zákaz fajčenia.     

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

Obývačke dominujú dve pohodlné sedač-
ky pre šesť osôb, dva stoly a, samozrejme, 
že občas môžete namiesto obdivovania 
ohňa v krbe pozerať aj televízor. Nechýba 
ani DVD prehrávač, takže nudiť sa po veče-
roch nebudete vy ani vaše deti. 

NoViNky V cHaLúpkoVe
Taktiež pripravujeme pre všetkých našich 
priateľov, hostí a širokú verejnosť nie-
čo špeciálne. V Chalúpkove sa už začalo  
s výstavbou zemianskej kúrie a dokonče-
nie výstavby je naplánované na 1. 3. 2016. 
jej využitie bude široké, od reštaurácie  
s príjemným prostredím a kuchyňou po-
núkajúcou jedlá domácej i medzinárodnej 
kuchyne až po degustáciu vín tých najlep-
ších značiek. Vo wellness a relax centre 
budú mať možnosť všetci využiť sauny  
a vírivky, fitnes, masáže, prístrojové ošet-
renie pleti a celého tela. Pre aktívnejších 
jedincov tu bude požičovňa, ktorá bude 
ponúkať bicykle, štvorkolky, segway a iné 
športové potreby. Kongresové centrum 
ponúkne rokovacie a konferenčné priesto-
ry pre školenia a semináre, ale aj svadby  
a iné oslavy.

Zemianska kúria v Chalúpkove

Vizualizácia wellness centra
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Zima
v meste anjela
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Nekonečné zamrznuté pláne majú 
v sebe čarovnú monotónnosť. Na 
prvý pohľad nezlučiteľné vnemy 

spája ticho a hĺbka. Tú pretína len zasne-
žená hladina rieky Severná Dvina, ktorej 
stredom vedie tenký, o čosi tmavší pás: 
stopa ľadoborca, zabezpečujúceho jej 
splavnosť počas zimných mesiacov. jej 
tok nás dovedie k tristopäťdesiattisícové-
mu Archangeľsku, centru oblasti a mestu, 
ktoré vďačí za svoj názov archanjelovi Mi-
chalovi a po ňom pomenovanému pravo-
slávnemu kláštoru z dvanásteho storočia. 
Dnes ho už niet: boľševici ho v tridsiatych 
rokoch minulého storočia zničili. 

piate stoRoČie Na seVeRe
V súčasnosti moderne pôsobiace mesto 
leží tri desiatky kilometrov od ústia Se-
vernej Dviny do Bieleho mora a zďaleka 
nepatrí k najmladším v Rusku: založil ho 
v roku 1584 cár Ivan Hrozný. Dôležitý 
prístav a centrum obchodu pôvodne tvo-
rili výlučne drevené stavby, ktoré dodnes 
spoluvytvárajú architektonický ráz mesta. 

V období Sovietskeho zväzu pribudli veľké 
sídliská i priemyselné zóny, no Archan-
geľsk nie je typickým monotónnym socia-
listickým mestom. Príjemne pôsobí naprí-
klad zrenovovaná pešia zóna Čumbarovka 
v centre, ktorú zdobí množstvo skulptúr 
inšpirovaných rozprávkami. 

Ak si ruský sever predstavujete ako chu-
dobnú oblasť s nízkymi cenami, sku-
točnosť je celkom odlišná. I napriek 
nedávnemu, v mnohých ohľadoch kon-
traproduktívnemu utlmeniu obchodných 
vzťahov Západu s Ruskom cítiť, že krajina 
sa rozvíja. Archangeľská oblasť je bohatá 
na prírodné suroviny, drevo, ryby, okrem 
viacerých funkčných závodov sa tu na-
chádza i kozmodróm Pleseck. Bohatý na 
luxusné modely je i tunajší automobilový 
park a milovníci „retro“ Moskvičov a Žigu-
líkov si čoraz zriedkavejšie prídu na svoje. 
Zaujímavých dopravných prostriedkov je 

na severe i tak dosť: svojpomocne vyro-
bené autá jazdiace na veľkých balónových 
pneumatikách po snehu či obdobným spô-
sobom upravené motocykle sú inšpirujú-
cim príkladom vynaliezavosti i praktickej 
zručnosti domácich. 

V tEPlE DOMOVA
Na severe je najlepšie niekoho poznať. Po-
znať alebo spoznať. Väčšina voľného času 
sa v mrazivých dňoch trávi v teple do-
mova. Pri čaji s džemom, čokoláde a prí-
behoch. Večery s domácim výtvarníkom 
Sašom sú rovnako zaujímavé a ľudské ako 
sochy z ľadu na nábreží Dviny pod jeho 
oknami. „Vytvoria ich domáci umelci vždy na 
Nový rok a stoja tu až do jari, kým sa neroz-
pustia,“ vraví o skulptúrach. Ľadové diela 
máme radi a napriek tomu, že nie sú nijak 
strážené, nik sa ich nepokúša poškodiť: 
ubližovali by sme len sami sebe. 

Harmóniu severu tvorí najmä v zime stro-
há krása. A aj tie najobyčajnejšie zvuky tu 
znejú akosi krajšie. Rezonujú v tichu a sú 
ozvenou života. Saša zaleje čaj vodou prá-
ve pripravenou v starom čajníku plnom 
vodného kameňa a chopí sa štetca. Pri 
ťahoch na plátne je ľahšie snívať: na kópii 
Repinovho obrazu, ktorý maľuje, je všetko 
sýte a zelené... 

kamaRáti Na ľade
„Dajte si pozor! Dnes zvrchu nanieslo na 
ľad vody a tá ešte nestihla zamrznúť, ľah-
ko sa premočíte!“ vraví jeden z trojice ve-
selých rybárov, tráviacich dopoludnie  

OByVATELIA ARCHANGEĽSKEJ 
OBLASTI NA SEVEROZáPADE 
RUSKA BERú CESTOVANIE PO 
ZAMRZNUTÝCH RIEKACH AKO 
KAžDODENNú RUTINU A ICH 
NAJOBĽúBENEJŠíM ŠPORTOM 
JE BEH NA LyžIACH.

01

02

01 Čerpacia stanica na ceste z Archangeľska 

do Mezene

02 Ľadoborec Dikson preráža lodnú cestu po 

Severnej Dvine
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na zamrznutej hladine Severnej Dviny. 
Ukazuje nám i dnešný chabý úlovok – ryb-
ky „jorš“. Týmto názvom sa v ruštine ozna-
čuje malá hrebenačka, latinsky Gymnoce-
phalus cernuus. „Vôbec nás nemrzí, že sme 
neulovili nič väčšie: aspoň nakŕmime vrany 
a oddýchneme si pri vodke!“ tešia sa rybári.  

Asketickejšie: s termoskou horúceho čaju 
rybárči sympatický Alexander, ktorý si 
vybral miesto o čosi ďalej od brehu. Ná-
hodných hostí okamžite ponúka čajom 
a ochotne ukazuje celú rybársku výbavu. 
Debnička s vlascami a náradím zároveň 
slúži ako nízka stolička, nevyhnutnos-
ťou je veľký kovový vrták „ledobur“ alebo 
„šnek“, ktorým sa do zamrznutej hladiny 
vyvŕta diera. Malou lopatkou z nej rybár 
neustále vyberá ľadovú triešť – voda pri 
mínus dvadsiatich mrzne naozaj rýchlo. 
Udica na zimnú rybačku je malá a krát-
ka, vyzerá takmer ako hračka. Návnadou 
sú červíky, ktoré predáva istá obyvateľka 
mesta, ktorá si z ich chovu podľa slov ry-
bárov urobila slušnú živnosť. Solídne pô-
sobia nepremokavé čižmy, zvnútra vystla-
né teplou výstelkou. Pohodlnejší rybári si 

na ochranu pred mrazivým vetrom so se-
bou nosia i stan, pod ktorým sú chránení 
pred poryvmi mrazivého vetra.   

Rieka RoZdeľuje i spája
Na hladine Severnej Dviny vidieť napriek 
zime množstvo pohybu: nahor a dolu sa 
ňou preháňajú milovníci zimnej obdoby 
windsurfingu či kite-skiingu. Obyvatelia 
ostrovov pešo i na podomácky vyrobe-
ných zimných vozidlách smerujú do mes-
ta a späť domov, línia, po ktorej možno 
rieku bezpečne prejsť, je riadne označená 
a v noci vysvietená. Krížom cez celý tok 
bežné terénne vozidlá neprejdú len preto, 
lebo ľad niekoľkokrát denne v jej strede 
rozbijú ľadoborce, zabezpečujúce zimnú 
plavbu. Po ich prechode je zimný chod-
ník približne hodinu uzavretý, no hladina 
rieky znovu rýchlo zamrzne a v kritickom 
mieste sa na ňu položí akýsi drevený mos-
tík. Tým sa rozloží tlak pri chôdzi a peší 
prechod je opäť sprístupnený. 

Smerujeme na ostrov Kegostrov, ktorý je 
z centra mesta najbližšie. Kým na ňom 
premávajú malé autobusy „PAZ“ a fungu-
jú obchody, rieku treba prejsť aspoň sčasti 
pešo. Pre domácich sa takáto „prechádzka“ 
dávno stala každodennou rutinou a ten, 
kto pracuje v meste, si tak musí ráno pri-
vstať. Na nedostatok pohybu či zimomra-
vosť sa však nik z tunajších ľudí sťažovať 
nemôže. Zaujímavým je i spoločenský 
rozmer chôdze cez rieku: susedia sa počas 
neho majú čas porozprávať i poklebetiť. 

BIElA FARBA BIElEhO MORA
„Konečne je aspoň mínus dvadsať,“ žartuje 
starší pán na bežkách pri svojich športo-
vých potulkách po zamrznutej hladine 
Bieleho mora v neďalekom Severodvin-
sku. jasný mrazivý deň pripomína zimu 
z našich detských čias: školáci stavajú 
snehuliakov, pod nohami vŕzga sneh, ro-
dinky kočíkujú svoje deti po nábreží, aby 
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03 Tradičná architektúra v centre mesta

04 Funkčnosť a kreativita ruských podomácky 

upravených dopravných prostriedkov na zimu 

je inšpirujúca

05 Ľadové sochy na brehu Dviny

06 Všedný deň v centre Archangeľska

07 Na čumbarovke možno stretnúť i zahranič-

ných študentov
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im „poriadne vyštípalo líca“. I tu sa však 
otepľuje: i počas februára sa občas možno 
stretnúť s obdobiami s plusovou teplotou 
a odmäkom...

Hľadíme ďalej na sever, kde už nie je 
takmer nič, len ríša ľadu. Teda aspoň 
v zime. Čo čaká v blízkej budúcnosti Ark-
tídu, si zatiaľ možno len domýšľať. No 
bohatstvo z jej morského dna možnosti 
nových dopravných trás vodami severu sú 
pre mnohých ekonomickým lákadlom. 

ľudia a cesty
Cesta z Archangeľska do mestečka Mezeň, 
ležiaceho neďaleko ústia rovnomennej 
rieky do Bieleho mora, je jednou z naj-
novších: dokončili ju len v dvetisícôsmom 
roku.  Štyristo kilometrov do dvojtisícovej 
Mezene bolo predtým treba buď preletieť, 
alebo skombinovať plavbu s presunom po 
blatistých cestách. Počas stalinských re-
presií bola Mezeň konečnou vyhnancov a 
trestancov, z ktorých mnohí tu našli svoju 
smrť. Dnes zažíva lepšie časy: je bránou na 
sever, do oblastí, kde žijú domorodí Nenci 
s početnými stádami sobov, od ktorých si 

môžete kúpiť napríklad teplučké „pimy“ – 
tradičné čižmy zo sobej srsti, najmä sa 
tu však nachádzajú i bohaté ložiská ropy 
a diamantov. Významné ložisko „alma-
zov“, ako Rusi diamanty nazývajú, otvorili 
v blízkosti Mezeni pred tromi rokmi. 

Zaujímavé veci sa tu možno dozvedieť 
i z oblasti histórie, paleontológie či kultú-
ry. Oknom k netušeným objavom môže 
byť i tunajšie malé oblastné múzeum. Asi 
len málo našincov pozná malého dravého 
jaštera Mezenosaura, ktorého skameneli-
ny boli objavené a popísané práve v blíz-
kosti Mezeni, rovnako málo vieme o starej 
obchodnej ceste, vedúcej prevažne po to-
koch riek až do tajomného mesta Manga-
zeja za Uralom. Ležalo na západosibírskej 
rieke Taz a v sedemnástom storočí bolo 
bohatým sídlom, kam smerovalo množ-
stvo kupcov. Smerom na východ vozili 
západné tovary, späť sa vracali s cennými 
kožušinami. V polovici sedemnásteho sto-
ročia zveri výrazne ubudlo a lov sa presu-
nul ďalej na východ Sibíri. Krátka epizóda 
bohatstva a slávy tohto miesta skončila 
a Mangazeja zanikla. 

Podobne ako sa rodia a zanikajú epizódy, 
mestá i príbehy. Občas si na niektoré spo-
menieme s nostalgiou, inokedy nás nútia 
konať, meniť veci k lepšiemu. Typicky ľud-
skou vlastnosťou je uvedomovať si dôsled-
ky svojho konania príliš neskoro. Nejdem 
polemizovať, do akej miery sme zodpo-

vední za rýchlosť súčasných klimatických 
zmien či ich intenzitu, faktom je, že čoraz 
teplejšie je i na miestach podvedome spoje-
ných s romantickou predstavou bielej kra-
jiny. Čas na šetrnejšie zachádzanie s prí- 
rodou, z ktorej sme vyšli, nastal dávno, 
v globálnej miere. Nielen preto, aby nám 
zostal aspoň kúsok bielej zimy... 

Peter Hupka

Foto: autor
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predplaťte si dom a býVaNie 
a vyhrajte!

Každý, kto si predplatí alebo predĺži predplatné, bude zaradený do losovania 
v ďalšom kole predplatiteľskej súťaže o zaujímavé ceny. 

traja výhercovia získajú jednu z uvedených troch cien.

1. cena: Plynový gril ALABAMA v hodnote 119 €
2. cena: Ratanový kvetináč PENTOLA v hodnote 69 €
3. cena: Vileda Windomatic v hodnote 43 €

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

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

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

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

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

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.
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ZLATÁ PEČAŤ 2011 – OCENENIE V KATEGÓRIÍ ČASOPIS 
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Domov s príbehom I Dizajn ako investícia do detstva
Umenie ako vnútorná očista I Podlaha s exkluzívnym dizajnom

Otvorové výplne pre pasívne domy 

Úsporné bývanie je nutnosť I Pohoda a relax 
Zimná záhrada ako v trópoch 
Zima v meste anjela

Dom pod dubom

dokonalá zóna pokoja 

www.ostrozovic.sk/eshop


