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Poobzerajte sa po svojich príbytkoch a skúste do nich vniesť niečo 
nové a svieže. Jar je na takúto aktivitu ako stvorená. Ak totiž 
chýba vášmu príbytku iskra, tak na vás môže doliehať únava a 
nedostatok energie. Prekonajte teda jarnú únavu a odhodlajte sa 
k zmenám vo vašom životnom priestore. Otvorte okná dokorán, 
zbavte sa nepotrebných vecí a spravte zmeny, ktoré vám zlep-
šia náladu. Každé veľké upratovanie prináša ten správny čas na 
odľahčenie a osvieženie daného priestoru. Prejdite celý príbytok a 
zamyslite sa nad každým predmetom či kusom nábytku, ktorý sa 
už stal nepotrebný alebo zastaralý. Aktuálne možnosti a riešenia 
dokážu spraviť výrazné zmeny, ktoré očakávate od svojho bývania.

Ak teda máte pocit, že s vaším bývaním treba niečo urobiť, tak 
sa môžete inšpirovať práve týmto jubilejným prvým vydaním 
desiateho ročníka. Desiate výročie je významnou udalosťou, kedy 
je aj správny čas poďakovať v mene celej našej redakcie všetkým 
priaznivcom a čitateľom za dôveru a záujem o časopis DOM a BÝ-
VANIE. Pevne verím, že aj v budúcnosti v ňom nájdete inšpiráciu a 
nové informácie, ktoré využijete pri zveľaďovaní svojho bývania. 

Prajem vám príjemné čítanie a veľa energie na realizáciu vašich 
plánov
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NIE JE USADLOSť AKO    

AJ KEď MALá VIDIECKA USADLOSť V JUžNÝCH ČECHáCH NA 
PRVÝ POHĽAD NEDáVA TUšIť, AKé „POKLADy“ VO VNúTRI 
UKRÝVA, JEJ INTERIéR UČARUJE NEJEDNéMU NáVšTEVNíKOVI. 
O ORIGINáLNE RIEšENIA A EfEKTíVNE VyUžITIE KAžDéHO MILI-
METRA SA POSTARALA NADANá DVOJICA Z ČESKéHO ATELIéRU 
SKVADRA – MILENA KUBISZOVá A ONDREJ VOLNÝ.

usadlosť

01
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Dvojicu architektov si na pomoc 
zavolali manželia, ktorí si na 
usadlosti chceli vytvoriť komfort-

né bývanie s deťmi a rodičmi, pričom si 
priali zachovať pôvodný architektonický 
ráz usadlosti, ktorý sa im veľmi páčil. 
Rekonštrukcia sa týkala najmä rozší-
renia obytných priestorov, keďže sa tu 
mal vytvoriť priestor na bývanie pre tri 
generácie, s využitím stodoly a menšej 
postrannej budovy. 

Spolupráca medzi majiteľmi a architektmi 
prebiehala veľmi priateľsky, pričom sa 
vzájomne dopĺňali a zhodli sa aj v pod-
statných otázkach projektu. „Klient mal 
veľmi vyvinutú rozlišovaciu schopnosť 
pre odhalenie nekvalitných nánosov po-
škodzujúce pôvodný celok. Následne sme 
získali dôveru pre spracovanie celkového 
zámeru i realizáciu,“ opisuje architekt 
Ondřej Volný.

MaLé dispoZičNé ZMeNy
Usadlosť je architektonicky usporiadaná 
okolo väčšieho dvora do tvaru písmena 
U. Pôdorys statku tvoria tri budovy, ktoré 
uzatvára kamenná stena so vstupnou 
bránou. Prízemie hlavnej budovy nebolo 
dispozične príliš pozmenené. Zmena sa 
týkala hlavne premiestnenia kúpeľne. Na 
jej pôvodom mieste vyniká točité scho-
disko, spájajúce prízemie s podkrovím, 
ktoré je umiestnené hneď pri vstupných 
dverách do domu.

Kuchyňa ceNtRoM 
DOMu
Prízemie bolo ponechané starým ro-
dičom, ktorým sa vytvorili komfortné 
priestory na bývanie s obývačkou, 
spálňou a kúpeľnou. Na prízemí je 
umiestnená aj priestranná kuchyňa, 
ktorá je miestom, kde sa stretáva celá 
rodina. Jedna kuchyňa pre všetkých bola 
zámerom – majitelia chceli, aby sa stala 
centrom trávenia spoločných chvíľ tak, 
ako to bývalo na usadlostiach zvykom 
aj v minulosti. Zariadenie kuchyne je, 

AUTOR REKONšTRUKCIE: ateliér Skvadra – 

Ing. arch. Milena Kubiszová (*1979) 

a Ing. arch. Ondřej Volný (*1978)

ROK REKONšTRUKCIE: 2013

DISPOZíCIA: 6 + 1

úžITKOVá PLOCHA: 230 m2

01

0402 03

05

01 Pohľad na sedacie okno detskej izby  

z východnej strany záhrady. 

02 Drevená stodola s pódiom a záhradným 

posedením ponúka veľa možností na jej 

využitie.

03 Prechod z detskej izby do priestrannej 

stodoly.

04 V galérii dominuje veľký priestor, ktorý nie 

je zaťažený veľkými kusmi nábytku. 

05 Kuchyňa dýcha vidieckym štýlom.

06 Autori rekonštrukcie: Milena Kubiszová a 

Ondřej Volný z ateliéru Skvadra

06
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priestor na bývanie. Točitými schodmi 
z prízemia sa dostávame do ateliéru,  
v ktorom vynikne veľký priestor aj tým, 
že je tu použitých len veľmi málo kusov 
nábytku. Biele steny s novými strešný-
mi oknami priestor v celom podkroví 
dokonale osvetlí a opticky zväčší. Spálňa 
majiteľov je zariadená taktiež v minima-
listickom štýle bez nadbytočných kusov 
nábytku. V tejto miestnosti opätovne 
zaujme presklená stena, cez ktorú sa 
dostávame do galérie. 

Galériu tvorí otvorený priestor, ktorý spá-
ja spálňu majiteľov s prízemím prostred-
níctvom schodiska, končiaceho v blízkosti 
detskej izby, a opticky so stodolou cez 
presklenú stenu. Vďaka šikovnosti dvojice 
architektov zo štúdia Skvadra, Milene Ku-
biszovej a Ondřejovi Volnému, je galéria 
veľmi pôsobivá na pohľad s množstvom 
prirodzeného svetla, sklenených prvkov  
a prírodného dreva. 

stodoLa pLNá NápadoV
Stodola napojená na hlavnú budovu usad-
losti si zachovala svoj pôvodný tvar. Práca 
architektov pri tomto objekte spočívala 
vo vyčistení, vydláždení a v presvetlení 
strechy. Pri uvažovaní nad využitím tohto 
„štedrého“ priestoru sa majitelia rozhodli 
pre viaceré účely – ako krytá časť záhrady, 
na relax, rôzne hry pre deti alebo aj kino. 
Súčasťou stodoly je aj drevené pódium 
a záhradné posedenie pre celú rodinu. 

postRaNNá budoVa
Prízemie menšej postrannej budovy slúži 
ako pracovňa majiteľov. Dominantou toh-
to priestoru je mohutný čierny krb, ktorý 
je v ostrom kontraste s mäkkou oblúko-
vou klenbou bielej farby. A aby kontrastov 
nebolo málo, majitelia zvolili ako doplnok 
priestranný červený koberec. Ďalšou 
miestnosťou na prízemí tejto budovy je 
menšia samostatná kúpeľňa a záhradná 
garáž. Majitelia do budúcnosti plánujú 
v podkroví tejto budovy vytvoriť priestor 
pre svojich hostí.

Usadlosť v malej obci v Južných Čechách 
zvonka dýcha nefalšovaným vidiekom 
a zvnútra prekypuje štýlom, jednotou 
a komfortom, ktorý k 21. storočiu neod-
mysliteľne patrí. Kto si doteraz myslel, 
že usadlosti musia byť len staré a nemo-
derné, táto vydarená rekonštrukcia určité 
milo prekvapí.

Noli
Foto: Daniela Dostálková

samozrejme, v tradičnom vidieckom štýle 
s novou smrekovou podlahou. 

detsKá iZba so sKLeNeNýMi 
steNaMi
Z kuchyne sa priechodnou chodbou 
popri točitom schodisku dostávame do 
detskej izby, kde dve steny v miestnosti 
sú presklené – jedna posuvná stena vedie 
do stodoly a druhá je s výhľadom na 
východnú časť záhrady. Detská izba na 
prvý pohľad zaujme teplým dreveným 
obložením so vstavanou detskou posteľou 
a šatníkom. 

Veľmi efektne pôsobí aj „sedacie okno“, 
ktoré priam láka na oddych pri šálke 
teplého čaju. Zo všetkého najviac zrejme 
prekvapí presklená stena na strope, kto-
rou prechádza slnečné svetlo v poludňaj-
ších hodinách do miestnosti. Pri detskej 
izbe je umiestnené aj ďalšie schodisko, 
ktorým sa dieťa rýchlo dostane z prízemia 
k svojim rodičom a naopak.

tajoMstVá podKRoVia
Podkrovie patrí majiteľom, ktorí si tu 
vytvorili svoj vlastný a veľmi štýlový 

07 0908

07 V kúpeľni sa veľmi efektne snúbi vidiecky 

štýl s moderným.

08 Točité schodisko pri vstupných dverách 

hlavnej budovy spája podkrovie s prízemím.

09 Pohľad na pracovňu, ktorá je umiestnená  

v menšej postrannej budove.

Myšlienky s budúcnosťou.
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Kedy je menej viac?

Baumit 
Fasádne 
omietky

Vyberte si overenú kvalitu a spoľahnite sa na povrchové úpravy Baumit. Všetky 
fasádne omietky Baumit majú inovovanú receptúru a prinášajú vám množstvo výhod.
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Ušetríte sily
Od sezóny 2016 sú všetky fasádne pastézne omietky v 25 kg balení. Pri manipulácii tak šetríte sily, 
pretože prenášanie vedier vyžaduje menej námahy.

Spotrebujete menej
Vylepšená receptúra prináša o 10 % nižšiu spotrebu pre škrabané štruktúry so zrnitosťou 2 a 3 mm 
(2K a 3K). Na 1 m2 štruktúry 2K teraz miniete napríklad len 2,9 kg omietky namiesto pôvodných 3,2 kg.

Hrubšie je lepšie
Čím hrubšia je zrnitosť fasádnej omietky a čím kvalitnejšiu omietku použijete, tým dlhšie bude vaša 
fasáda vyžadovať len minimálnu údržbu. Inovované fasádne omietky so zníženou spotrebou podporujú 
vysokú kvalitu a dlhú životnosť vašej fasády.

Lepšie nemusí byť drahšie
Inovované fasádne omietky s nižšou spotrebou pre hrubšie zrnitosti teraz prinášajú 1 m2 kvalitnej 
fasády za cenu ako nikdy predtým. Môžete ušetriť a zároveň si dopriať to najkvalitnejšie za výhodnú 
cenu.

S Baumitom sa nepomýlite
Orientácia v sortimente fasádnych omietok Baumit nebola nikdy taká jednoduchá – všetky typy 
pastéznych omietok v 25 kg baleniach, rovnaká spotreba materiálu v zodpovedajúcej štruktúre pre 
všetky typy omietok, všetky odtiene podľa vzorkovnice Baumit Life za rovnakú cenu.

Baumit Wet product Omietky print Sk 210x280.indd   1 12.2.2016   11:29
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e-shop: 
www.zdravsi-spanok.sk
www.intermedic.sk

Továrenská 12
064 01 Stará Ľubovňa

Telefón: 0907 348 906
E-mail: obchod@intermedic.sk
zdravsispanok@gmail.com

slovenský výrobca



Jasmine 

Difúzor vône
Vysoká kvalita 
difúzie vône

Švajčiarsky dizajn
Švajčiarska technológia

24 hodinová  
prevádzka

www.stadlerform.sk



12

PO CHLADNEJ ZIME PRICHáDZA 
VOňAVá A NEžNá JAR, SyMBOL 
NOVÝCH ZAČIATKOV. NECHAJME 
SPOLOČNE VSTúPIť VáNOK 
NOVEJ ENERGIE AJ DO NášHO 
BÝVANIA. A ABy SME SA CíTILI 
NAOZAJ JARNE A ROMANTICKy, 
šTÝL S NáZVOM SHABBy CHIC 
BUDE TO PRAVé NIELEN K 
TOMUTO OBDOBIU.

SHABBy CHIC – 
čaRoVNý duch VidieKa

bývanie dizajn



Štýl, ktorý pochádza priamo z Anglic-
ka, sa vyznačuje jemnosťou, nežnos-
ťou a romantickým nádychom. Jeho 

autorkou je anglická dizajnérka Rachel 
Ashwell. Tá si uvedomila jedinečnosť krá-
sy nábytku, ktorý má už čo-to za sebou,  
a rozhodla sa mu dať novú šancu. Išlo  
o akýsi protest na drahý nábytok, ktorým 
sa v tej dobe prezentovala najmä vyššia 
trieda. Nábytok s minulosťou sa tak stal 
znovu stredobodom záujmu. Podstatou 
tohto štýlu je patina a ošúchaná elegan-
cia, ktorá pridáva do interiéru zaručený 
šmrnc. Keďže korene shabby chic štýlu 
siahajú do osemdesiatych rokov anglické-
ho vidieka, nesie si zo sebou prvky  
z tohto obdobia. 

jediNečNosť 
chaRaKteRisticKých pRVKoV
Nábytok ladený v shabby chic štýle  
s typickým náznakom ošarpanosti môže 

na prvý pohľad pôsobiť staro, ošúchane  
a opotrebovane, avšak práve táto nedoko-
nalosť ho robí originálnym. Všetky krea- 
tívne duše, ktorých baví ručná práca, si 
pri tomto štýle prídu na svoje. Jeho pod-
statou je totiž premena starého nepouží-
vaného nábytku na kúsky znovu využiteľ-
né a funkčné, preto môže byť i návšteva 
bazárov, antikvariátov alebo dokonca ba-
bičkinej povaly veľmi prínosná. Výhodou 
tohto štýlu je, že interiér možno zariadiť 
veľmi lacno, bez zbytočných výdavkov 
na drahé kusy nábytku. Naopak, oceňuje 
sa čo najstarší predmet, z ktorého dýcha 
osobitosť a špecifickosť. V kombinácii 
starého s novým potom prvok vynikne     
a miestnosť nadobudne iný rozmer.

pRíchuť RoMaNtiKy
Jemné pastelové farby naznačujú než-
nosť, ľahkosť a harmóniu, v akej sa nesie 
shabby chic interiér. Jeho základom je 

SHABBy CHIC – 
čaRoVNý duch VidieKa
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biela či smotanová, ktorá sa kombinuje 
s bledými odtieňmi ružovej, fialovej, 
béžovej, sivej a tyrkysovej. Tento štýl pô-
sobí veľmi čisto a vďaka svetlým farbám 
opticky zväčšuje priestor. Pokojne však 
do neho zakomponujte jednu výraznejšiu 
farbu, napríklad vo forme doplnkov, ktorá 
túto romantickú atmosféru príjemne oži-
ví. Namiesto doplnkov môže túto úlohu 
splniť aj tapeta. Neplatí pravidlo, že steny 
by sa mali pohybovať len na škále bielej. 
Vzorovaná tapeta plná nežných kvietkov, 
prúžkov alebo bodiek vyzdvihne taktiež 
krásu tohto štýlu. Typickými kvetinový-
mi vzormi sú posiate i tkaniny a textílie 
na pohovke, vankúšoch, obrusoch alebo 
obliečkach. Nezabúdajme ani na pôvabnú 

čipku, ktorá v správnom pomere zvýrazní 
starožitnosť a vdýchne dávku elegancie. 
Okrem závesov ju možno aplikovať tak- 
isto na vankúšoch, tienidlách či priamo na 
nejakom kuse nábytku. 

K romantike nepochybne patria aj sviečky 
a svietniky. Tými nemusíme vôbec šetriť. 
Žiadané sú najmä nádherné sklenené 
svietniky a za nimi nezaháľajú ani prepy- 
chové krištáľové lustre. Prvok, ktorý udá-
va smer anglického vidieka a ktorý patril 
k nevyhnutným kúskom každej anglickej 
domácnosti, je starožitný porcelán. Kedysi 
bol nielen odrazom vkusu, ale aj súčasťou 
denných čajových rituálov. Preto ani dnes 
nesmie chýbať  v shabby chic interiéri. 



Obľúbené sú kvetové porcelánové čajníky, 
šálky, tanieriky i rôzne misky. Naaranžova-
né vázy plné čerstvých kvetov už len pod-
čiarknu krásu romantického shabby chic.

pRepojeNie staRého s NoVýM
Tento jemný štýl bývania nám pripomí- 
na roky minulé, no žije dneškom. Ide  
o prepojenie starého s novým a lacného 
s drahým. Práve kombinácia ošúchaného 
nábytku s patinou a moderných dizajnér-
skych prvkov je v súčasnosti u mnohých 
veľmi atraktívna. Niekedy stačí málo, len 
jeden kúsok starožitného nábytku, a tento 
solitér zmení celú miestnosť. Dávka ošar-
panosti, šmuhy, bielený nábytok, hrdza, 
škrabance a ryhy – to všetko je známka 
štýlu shabby chic. Často však ide o viac 
ako len o pekne zariadený interiér. Pre 
niektorých je to životný štýl a reštaurova-
nie starého zničeného nábytku im prináša 
obrovskú vášeň. Premeniť i novší nábytok 
na nábytok s patinou však taktiež nie je 

zakázané. Ak chcete docieliť čo najlepší 
starý efekt, zmeňte tiež úchytky a kľučky 
za kovové či čalúnenie vašej pohovky, kto-
rá i s volánikmi skvele zapadne do tohto 
štýlu. Takto upravený nábytok sa totiž 
hodí do ktorejkoľvek miestnosti a vynikne 
či už v obývacej izbe, jedálni, kuchyni, 
spálni, alebo aj v kúpeľni. Shabby chic je 
vskutku jedinečný. Niet divu, že jeho ori-
ginalita, vyberaná vkusnosť a gracióznosť 
si získava čoraz viac priaznivcov. Vďaka 
romantickému nádychu pôsobí veľmi než-
ne, no zároveň interiér v takomto štýle 
nie je preplnený a nemá toľko ženských 
prvkov ako vintage štýl. Preto evokuje 
pohodu, čistotu, harmonizuje našu myseľ 
a my sa v ňom cítime veľmi príjemne.

Lucia Kraushuberová

Foto: archív firiem a redakcie
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iNteRiéR 2016
MALÝMI KROKMI KU KRáSNEMU BÝVANIU

PASTELOVÝMI fARBAMI 
ČI SUROVÝMI POVRCHMI 
VÝPOČET TRENDOV  ROZ-
HODNE NEKONČí. STAVTE 
NA KVALITU, TRVALú UDR-
žATEĽNOSť, RECyKLUJTE, 
ALE HLAVNE DÝCHAJTE. 
ZBAVTE SA VECí, KTORé VáS 
OBMEDZUJú A POHLCUJú 
PRIESTOR. 

Čo je doma, to sa počíta... Nový rok 
znamená nové začiatky. Zmeňte svoj 

domov na nepoznanie, ponechajte v ňom 
len to, čo skutočne potrebujete, nech sa 
vám v ňom lepšie žije. Pozrite sa spolu 
s nami na trendy, ktoré prináša rok 2016, 
a vezmite si z nich to, čo sa vám do vytrie-
deného a vyčisteného bývania hodí. 

pReLíNaNie tReNdoV
V oblasti interiérového dizajnu a celkovo 
bývania sa trendy menia pozvoľnej-
šie a počas viacerých sezón sa doslova 
prelínajú. Dramatický vývoj a rozdiely nie 

01

02



sú vždy také jednoznačné a zreteľné ako 
napríklad v oblasti módy. Typické pre 
tie súčasné sú podľa slov Evy Dvořáko-
vej, ktorá v Bonami pôsobí ako Creative 
Hunter, hlavne pastelové farby a v rámci 
materiálov hrá prím určite meď a mra-
mor. „Farebné trendy každoročne udáva 
svetoznáma firma Pantone a dizajnové 
spoločnosti jej výberu prispôsobujú svoje 
kolekcie,“ dopĺňa Eva.

Jednu farbu vystriedali tento rok hneď 
dve, ktoré sa hodia do uponáhľanej a stre-
sujúcej doby. Púdrová ružová Rose Quar-

tz je farbou ruženínu. 
Tento odtieň je veľmi 
jemný, ale napriek 
tomu pôsobivý. 
Vyjadruje lásku, 
súcit a pocit vyrovna-
nosti. Na druhej strane je 
tu studený odtieň jemnej 
modrej Serenity, ktorý 
pôsobí v interiéroch veľ-
mi vzdušne a má navo-
diť príjemný pocit 
pokoja, harmónie 
a relaxácie. 

01 Praktická stránka veci má aj v tohoročných trendoch 

svoje oprávnené miesto. Dve funkcie sú výhodou. Z po-

hovky pohodlná posteľ a z postele pohovka.

02 Zbavte sa masívnych kusov nábytku a ponechajte 

priestoru vzdušnosť.

03 Otvorení svetu... Vešiak, ktorý preberie na sebe váhu 

takmer celej vašej skrine, sa stáva sám o sebe výrazným 

doplnkom. Všetko je vidieť, čo ale v tomto vôbec nie je 

na škodu.

04 Vo farbách pastelu. Tento rok v hlavnej úlohe 

púdrová ružová Rose Quartz a studený odtieň jemnej 

modrej Serenity. 

05 Čierno-biela kombinácia je pre svoju nadčasovosť 

využívaná nielen v móde, ale aj v interiéri.

06 Neutrálne farby používajte na väčších kusoch 

nábytku, ktoré nebudete tak často meniť. Vzory a farby 

prenechajte doplnkom, ako sú napríklad vankúše.

03

04

05

06
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z Bonami ďalej pokračuje: „Do popredia sa 
v tomto období tlačia aj rastlinné motívy na 
bytovom textile. Nebavíme sa ale o klasických 
kvetovaných vzoroch, ale o veľkých zelených 
rastlinách, ktoré, možno prekvapivo, vyzerajú 
naozaj dobre.“ 

obíďte ich ZďaLeKa
Chybičiek krásy, ktoré robia ľudia pri za-
riaďovaní svojho bývania, je hneď niekoľ-
ko. Množstvenie vecí, doplnkov pohlcuje 
celý priestor a v konečnom dôsledku aj 
vás samotných. K ďalším interiérovým 
prehreškom patrí podľa Evy Dvořákovej 
z Bonami určite výmaľba všetkých stien 
v interiéri jednou farbou. „Často sú to farby 
veľmi silné až krikľavé, ktoré pohltia celý 
priestor. Snáď ešte horšie je, keď sa do rovna-
kej farby ladí aj celé vybavenie – napríklad 
farba sedačky a textílií či doplnkov,“ dodáva 
dizajnérka.

Ani súčasné trendové veci nemusia vždy 
vyzerať dobre a nenásytnosť pri zaria-

ďovaní sa nevypláca. Betón síce vyzerá 
v interiéri dobre, ale netreba to preháňať. 
„Ak by ste ho aplikovali na všetky steny, vaše 
bývanie by vyzeralo ponuro. Namiesto toho 
mu venujte jednu stenu, prípadne len niekto-
ré doplnky, ako napríklad vázy alebo stolíky. 
Surové materiály sami o sebe sú dominant-
ným prvkom. S ďalšími dekoráciami alebo 
excentrickými farebnými kombináciami by 
toho zrazu bolo veľa,“ radí Eva Dvořáková. 
 
NoVé aj staRé
Investovať do svojho bývania sa určite 
oplatí. Väčšie kusy nábytku si vyžadujú 
premyslený výber. Farebne neutrálne 
sadnú ako uliate do akéhokoľvek priesto-
ru, ak nezanedbáte ich kvalitu, vydržia 
generácie. „Ja nedám určite dopustiť na kva-
litné postele s luxusným matracom. Na tých 
sa rozhodne neoplatí šetriť,“ hovorí Eva. 
Ako ale ďalej pokračuje, nepodceňujte ani 
staré veci, a to najmä nie v súčasnej dobe, 
kedy je všade veľké množstvo inšpirácií 
a nápadov, ako veci zrecyklovať a ďalej 
používať. „Veľký trend vidím v renovácii 
staršieho retro alebo vintage nábytku našich 
starých mám, ktorým dokážete darovať 
úplne nový nádych. Inšpirujte sa na blogoch 
alebo v časopisoch a určite sa nebojte navští-
viť aj blší trh. Mnohým veciam niekedy stačí 
dať nový náter, a tak za pár eur môžete mať 
doma kúsok ako z katalógu a navyše ešte aj 
o niečo viac originálnejší,“ dopĺňa dizajnérka 
na záver.

Reko

Foto: Bonami.sk

Ak nepatríte k tým, ktorí sezónne menia 
svoje bývanie, a pri výbere hľadáte nad-
časovosť, Eva Dvořáková má odporúčanie 
aj pre vás: „Vsaďte jednoznačne na jednodu-
chosť a čistý štýl v kombinácii s prírodným 
materiálom, akým je napríklad drevo. Skve-
lým príkladom nadčasovosti je určite škandi-
návsky štýl či nesmrteľná kombinácia čiernej 
a bielej farby. Väčšie kusy nábytku si vyberaj-
te v neutrálnych farbách. Tie môžete sezónne 
dopĺňať dekoráciami a textilom podľa posled-
ných trendov.“

NesMRteľNé KoMbiNácie
Súčasné trendy sa hrajú s rôznymi, len 
zdanlivo nespojiteľnými kombináciami. 
„Menej klasickou je určite kombinácia dreva 
a kovu. Ten dizajnéri využívajú napríklad na 
nohy stoličiek alebo stolov. Častejšie použí-
vanou klasikou, ktorá asi nikdy neomrzí, sú 
pastelové farby a drevo.“ Výpočet kom-
binácií tu ale nekončí a Eva Dvořáková 

07 Minimalizmu neodzvonilo. Ak ho 

chcete zútulniť, položte na stolček vázič-

ky s kvetmi alebo sviečky a priestor získa 

úplne novú atmosféru.

08 Jeden výrazný kus nábytku nekom-

binujte s ďalším. Ponechajte ho bez 

zaťaženia, aby sa vynímal 

v jednoduchom priestore.

09 Prvky nadčasovosti 

zachovajte na dominant-

ných solitéroch. Nielenže 

sa neopozerajú, navyše sú 

funkčné a trvácne. 

10 Kov a drevo. Spojenie 

dvoch surových materiálov 

prináša do vášho 

interiéru dávku surového 
industriálneho šmrncu.

07

08

09

10
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TVORBA INTERIéRU SI OKREM OSOBITOSTI, CITU A KREATIVITy žIADA AJ PRAKTICKé RIEšENIA. 
TU By SME POTREBOVALI PRIESTOR ZVäČšIť, TAM ZASE PRESVETLIť ČI ZíSKAť ďALší úLOžNÝ 
PRIESTOR. CHCEME, ABy NAšE BÝVANIE ZODPOVEDALO NAšIM POTREBáM A ABy SME V 
TOMTO PRIESTORE žILI ZDRAVO A PLNOHODNOTNE.  NáByTOK A INTERIéROVé VyBAVENIE 
NáM PONúKAJú VIACERO MOžNOSTí, RIEšENí A VARIANTOV, NO ZáROVEň CHCEME, ABy TO 
BOLO MODERNé A SVIEžE. ZAUJíMAVÝMI DIZAJNéRSKyMI PRVKAMI MôžU Byť SOLITéRNE KUSy 
NáByTKU, SVIETIDLá, TEXTíLIE A DOPLNKy – VšETKy VOLENé CITLIVO, VO VZáJOMNOM SúLADE 
TVAROV, MATERIáLOV A fARIEB. POďTE SA S TÝMITO MODERNÝMI PRVKAMI ZOZNáMIť



01
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01 KRESIELKA BONALDO – Nuovo Arturo, 

predáva Inspire Design

02 DVOJSEDAČKA PROSTORIA – 3angle, 

predáva Inspire Design

03 KRESIELKO, ktoré sa dá zmeniť na  

LEžADLO BONALDO – Benny, predáva 

Inspire Design

04 SEDAČKA S DREVENÝMI NôžKAMI  

Prostoria – Combine, predáva Inspire 

Design

05 STOLIČKy DOMITALIA GEL-L, 

predáva Inspire Design

06 STOLIČKA DAMEN – pastelovo modrá 

s drevenými nohami, predáva nábytok 

Tempo Kondela

23
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Reko
Foto: archív firiem a redakcie

07 VEšIAK AK47 SPACE, predáva Inspire 

Design

08 ODKLADAČ NA NOVINy A ČASOPISy 

Domitalia – Handy, predáva Inspire Design

09 Kôš AK 47 SPACE, predáva Inspire 

Design

10 VANKúš Marks & Spencer home

11 KOMODA DOMITALIA PALEO, 

predáva Inspire Design

12 zariadená STOLOVACIA ČASť NáByT-

KOM DOMITALIA, predáva Inspire Design

13 LAMPA DOMITALIA – Ghost, 

predáva Inspire Design

14 VáZA TABUK, predáva La Galleria



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

www.vstavaneskrine.com

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

0903 344 343
Holíčska 7, bratislava

0948 442 444
bratislavská 72, pezinok

akcia na vstavané skrine do 35%.
dodanie od 3-10 dní. Záruka až 5 rokov.
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Radostné 
nachádzanie v maľbe
MAĽBA JE OTVORENÝ JAZyK, MOTIVUJE K HĽADANIU A NACHáDZANIE JE RADOSTNé – 
TAKÝMITO SLOVAMI CHARAKTERIZUJE SVOJU TVORBU SúČASNÝ SLOVENSKÝ MALIAR RASTISLAV 
PODOBA. Už TIETO SLOVá DáVAJú TUšIť, žE UMELCOVA TVORBA BUDE VO SVOJEJ PODSTATE 
BáDATEĽSKá, HĺBAVá A V NEPOSLEDNOM RADE AJ VEĽMI OSOBNá.

Rastislav Podoba maľuje obrazy, kto-
ré sú na prvý pohľad ťažšie uchopi-
teľné a diváka nútia zastaviť sa  

a ten-ktorý obraz detailnejšie preskúmať. 
Autorove diela nefascinujú oko diváka 
hýrivými farbami, skôr naopak. Bohatá 
farebnosť nepatrí k typickému rukopisu 
Rastislava Podobu. To, čo robí jeho diela 
zaujímavými, je zameranosť na výraz a 
hlavne svojský spôsob zobrazovania. Vý-
tvarný jazyk, s ktorým umelec pracuje, je 
vskutku jedinečný, a aj preto je Rastislav 
Podoba na poli súčasného slovenského 
výtvarného umenia solitérom, samostat-
nou jednotkou, nezaradenou do žiadneho 
výtvarného prúdu. 

hľadaNie spRáVNej MieRy
Podobove diela balansujú na hranici 
abstrakcie a zobrazením skutočnosti. 
Ako sám hovorí, hľadá vyváženie medzi 
polohou mimetickou a tou tendujúcou 
k abstraktnému umeniu. Výsledkom 
tohto snaženia sú obrazy, ktoré zahaľujú 
i odkrývajú súčasne, na jednej strane 
otvárajú bránu k poznaniu a vzápätí ich 
divákovi pribuchujú pred nosom, alebo 
ešte inak, pozorovateľ s istotou nevie, iba 
cíti, vníma, šípi...

iNšpiRácie ZVoNKa
Rastislav Podoba nachádza inšpiráciu 
pre svoje diela všade vôkol seba, najviac 
ho však fascinuje samotná príroda. Z nej 
si vyberá obrazy, ktoré sa ho niečím 
vnútorne dotkli. „Podnety k maľbe, k obrazu 
sú rôzne, väčšinou sú to nenápadné momenty 
vnemu, keď niečo v realite uvidím ako obraz – 
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vec v priestore, krajinu z auta alebo záblesk, 
pasáž vo filme, starú fotografiu... Prichádzať 
to môže aj z opačného konca, kedy napríklad 
pohľad na dážď invokuje spôsob maľovania,“  
opisuje Rastislav Podoba.

uMeNie aKo súboj
Tvorba podľa autorovho ponímania zname-
ná súboj medzi víziou skutočnosti a vžitých 
konvencií. Výsledkom tohto pomyselného 
súboja sú maľby, ktoré pútajú pozornosť 
výrazom – výrazom, ktorý je neukončený 
vo svojej podobe. Diela akoby zachytávajú 
presne ten okamih, kedy sa z abstraktného 
obrazu vynorí výsek skutočnosti v podobe 
budovy, lietadla, rastlín a mnohých iných  

04 05

01  ROZHĽADňA, 2010, olej na plátne, 

 200 x 150 cm

02  CyKLUS, 2012, olej na plátne, 

 150 x 200 cm

03  ENCyKLOPéDIA, 2014, olej na plátne,  

 180 x 140 cm

04 HELIOPOL, 2013, olej na plátne, 

 200 x 150 cm

05  RUKy, 2010, olej na plátne, 40 x 55 cm

06  TUNEL, 1999, olej na plátne, 

 85 x 110 cm

07  VZDUCH, 2012, olej na plátne,

 140 x 200 cm

08  PRODUKCIA, 2012, olej na plátne,   

 160 x 220 cm

O AUTOROVI

Rastislav Podoba sa narodil v roku 1975  

v Bánovciach nad Bebravou. študoval na 

Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 

(ateliér prof. Vladimíra Popoviča a  

prof. Rudolfa Sikoru). Od roku 2002 vyučuje 

na fakulte výtvarných umení na Akadémii 

umení v Banskej Bystrici. Od roku 2014 vedie 

Otvorený ateliér maľby. žije a tvorí v Banskej 

Bystrici a v Topoľčanoch.
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ROZHOVOR S RASTISLAVOM PODOBOM

 aké boli Vaše umelecké začiatky? čo 

Vás podnietilo k tomu, aby ste začali 

maľovať? 

To, že zobrazenie má moc a stáva sa novou sku-

točnosťou. Tak som si to, samozrejme, uvedomil 

až neskôr. Ako dieťa som si čmáral automaticky, 

hocičo. Dieťa vytvára v pravom zmysle, pretože 

ho zhoda s realitou netrápi. Potom prišlo 

školenie a s tým problémy, ktoré sú u umelca 

v podstate trvalé. Napokon tvorba je hlavne 

súboj vízie slobody a vžitých konvencií. Je to asi 

aj ich pomer, ktorý tvorí výsledok práce. 

 Každý umelec má inšpiráciu. odkiaľ 

prichádza tá Vaša? 

Podnety k maľbe, k obrazu sú rôzne, väčšinou 

sú to nenápadné momenty vnemu, keď niečo 

v realite uvidím ako obraz – vec v priestore, 

krajinu z auta alebo záblesk, pasáž vo filme, 

starú fotografiu... Prichádzať to môže aj 

z opačného konca, kedy napríklad pohľad na 

dážď invokuje spôsob maľovania. Zaujíma 

ma, ako špecifické prežívanie fyzicky spraviť, 

zdôvodniť. Maľba je otvorený jazyk, motivuje 

k hľadaniu a nachádzanie je radostné. 

 ako prebieha Váš umelecký pracovný 

čas? 

Čas na prácu prichádza s pocitom nalieha-

vosti. Pracujem zopár hodín denne, niekedy 

pomedzi povinnosti, len zriedkavo sa mi 

podarí vyhradiť si na maľbu nepretržite celé 

dni. V lete sa mi robí ideálne. Okrem tvorby 

vyučujem aj na škole, takže dni prázdnin trá-

vim v ateliéri. Mám rád kontinuitu a veľa času 

trávim v prírode.

 Kde najčastejšie hľadáte námety? 

To je veľmi špecifické a ťažko pomenovateľné. 

Ak by som to mal zhrnúť do slova, tak v prírode. 

Maľba hľadá podobné organické procesy, zrka-

dlí prírodu. Námetom popri takomto princípe 

chápania veci môže byť tým pádom čokoľvek. 

 a čo vám tvorba dáva, čo pre Vás 

znamená?

Maľba vnáša do môjho života poriadok aj 

napriek tomu, že ma vytrápi a sprevádzajú ju 

občasné pochyby. 

 ako vnímate sám seba ako umelca? čo 

Vás charakterizuje?

Dlhodobo ma zaujímajú východiská z priamej 

reflexie. Maľba, ktorá je postavená na objektív-

nych parametroch rekonštrukcie priestoru – to 

je uchopiteľný základ, platforma pre artiku-

láciu. Ak by som to zhrnul, tak moja práca 

ako celok je z mimetického pohľadu zaujatie 

priestorom, krajinou, jej javovými, prírodnými 

alebo kultúrnymi procesmi, fázami. Pracujem 

v cykloch, takže vznikajú série malieb s podob-

nými charaktermi. Jednotlivé cykly sa však líšia, 

predovšetkým motívom a spôsobom maľby. 

Noli

Foto: Rastislav Podoba

 V maľbe máte dve samostatné polohy. 

Mohli by ste ich stručne opísať?

Medzi polohou mimetickou a tou tendujúcou 

k abstraktnému hľadám vyváženie. To by moh-

lo znamenať, že v priestore maľby vnímame 

pohyb, kedy obraz vo vneme stále vzniká 

a zaniká, objavuje sa aj schováva. 

 Vedeli by ste charakterizovať záujem-

cov o Vaše diela? tvoríte aj na konkrét-

ne, dopredu dohovorené zákazky?

Prevažne sú to ľudia z Bratislavy a Košíc, 

ktorých konkrétna vec zaujme a môžu si 

dovoliť ju kúpiť. Sledujú výstavy, dopĺňajú si 

zbierku alebo len sem-tam podporia, o čom sú 

presvedčení, že to za niečo stojí. Na zákazku 

nezvyknem už dnes pracovať, ani to nepova-

žujem za prínosné.

 Nájde sa vo Vašom bohatom reperto-

ári aj dielo alebo diela, ku ktorým máte 

osobný vzťah?

áno, niektoré z vecí boli zlomové a z pohľadu 

vývoja dôležité. Viaceré z nich boli aj práce 

zo školy, figurálne kresby alebo nenápadné 

menšie kresby, maľby, grafiky, ktoré vlastne 

dnes už nikde neprezentujem. Práve v takom 

surovom pracovnom materiáli som si osvojil 

niektoré postupy a otvoril cestu. Zo starších 

malieb si spomínam na Tunel (1999), Odysey 

(1999), Clona (2006), cyklus Pozorovateľ (od 

2007), z tých aktuálnejších Chudobný kraj 

(2012), Zdroj (2011), Encyklopédia (2014).

samostatné a skupinové výstavy na Slo-
vensku i v zahraničí, a taktiež prestížne 
ocenenia za výtvarnú tvorbu. Rastislav 
Podoba sa popri maľbe venuje aj pedago-
gickej činnosti a svoje cenné skúsenosti 
tak predáva budúcej generácii  
umelcov. 

námetov, ktoré výtvarníka oslovili. Aj pre-
to by sa Podobove diela dali najvýstižnej-
šie charakterizovať ako „zahmlené“ maľby 
zaujaté priestorom, krajinou, jej javovými, 
prírodnými alebo kultúrnymi procesmi. 
O úspešnej umeleckej kariére Rastislava 
Podobu svedčia aj mnohopočetné  

06 0807

foto:Adam šakový
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bývanie dizajn

ABy SA IM DO IZBy VTESNAL CELÝ ICH SVET, CHCE TO HLAVNE 
DOBRÝ NáPAD. BÝVAť AKO VEĽKÝ, ALE NIE EšTE úPLNE, ZNA-
MENá MAť PORUKE VšETKO, ČO Má ČLOVEK RáD, ALE AJ TO, 
ČO POTREBUJE. POHODA NA UČENIE, MIESTO NA ODDyCH, ALE 
HLAVNE VIDITEĽNé ZáĽUBy. KAM S TÝM VšETKÝM? 

čo Musia Mať a čo ich baVí
PRE šTUDENTA

Detská izba

Pri zariaďovaní izby pre študenta ne-
rozhodujte len vy sami. Spojte hlavy 
dokopy a umiestnite do priestoru nie-

len veci potrebné, ale aj ich srdcové záleži-
tosti. Jedine tak docielite, že sa detská izba 
premení na miesto, kde budú radi tráviť čas, 
či už ten oddychový, alebo pracovný. 

šťastNé čísLo 3
Väčšia či menšia detská izba musí mať 
podľa Evy Dvořákovej, Creative Hunter 
v Bonami, bezpodmienečne tri náležitosti: 
„Nepodceňujte výber kvalitnej postele a veľ-
kého pracovného stola, samozrejme, v rámci 
priestorových možností. Dôležitá je rozhodne 
aj kvalitná stolička, pokiaľ možno ergonomic-
ká. Rozdiel oproti sedeniu na stoličkách klasic-
kých je totiž neporovnateľný!“

32
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Rastie s deťMi
Časy, keď boli detské izby preplnené vitrín-
kami, otvorenými policami a plagátmi, sú 
preč. Pomaly vyprcháva aj trend rozlišova-
nia medzi dievčenskými a chlapčenskými 
farbami. „Farby v detskej izbe nemusia byť 
len ružové a modré podľa pohlavia dieťaťa. 
Vyskúšajte napríklad hnedú a sivú v kombi-
nácii so žiarivejšou zelenou alebo žltou. Skve-
lým výberom je minimalistický nábytok, ktorý 

nebudete musieť meniť podľa 
toho, ako bude váš študent rásť. 
Jednoducho sa dokážete prispô-
sobiť jeho veku či aktuálnym 
záľubám,“ radí Eva Dvořáková.

Rovnako ako v ostatných 
miestnostiach, aj v detskej 
izbe platí, že stojí za to investo-
vať do neutrálnych väčších kusov 
nábytku. Práve neutrálna farba 
použitá na zariadení alebo na stenách 
dáva možnosť meniť si izbu podľa súčas-
ných preferencií, a to jednoducho – do-
plnkami. Nie celé detstvo bude v znamení 
autíčok alebo bábik. 

štaRt pRe KReatiVitu
Pracovné kútiky bývajú často ponuré 
a smutné, len so základným vybavením. 
Niet sa čo čudovať, že študenti ich vyu-
žívajú sporadicky, ak vôbec. Oživte tieto 
miesta, aby im čo najviac vyhovovali a na-
štartovali ich kreativitu. Už spomínaná 
pohodlná stolička, poriadny písací stôl 
a dostatok úložného priestoru, aby mali 
všetko pekne poruke, sú hnacím moto-
rom. Vytvorte taký priestor, ktorý im bude 
maximálne vyhovovať, a aj učenie alebo 
práca pôjde pekne od ruky. Pomôžu in-
špiračné tabule, fotky či pohľadnice. Pod-
ceňovať netreba ani kábel od počítača či  

TIP

Občas sa stane, že izba je vybavená 

všetkým potrebných, ale stále jej niečo 

chýba. V tom prípade presúvajte, vylaďujte 

doplnkami, až kým nebude všetko tak, ako 

má byť – funkčné, pekné, praktické.

01 – 05 šTUDENTSKá IZBA BONAMI 

Skutočnými klenotmi v izbách pre vaše deti 

sú zábavné vychytávky. Zo stolčeka sa razom 

stanú schodíky, vešiaky, ktoré vyzerajú ako 

koláčiky na zahryznutie alebo puf na sedenie 

v tvare klávesnicového tlačidla.

03
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06  Sada drevených háčikov frolle Chocolate vyrobených z brezového dreva je hravým 

 doplnkom ideálnym do študentskej izby.

07  Dostatok úložného priestoru a navyše veci na dosah ruky. Jediná možnosť ako udržať  

 v študentskej izbe poriadok.

08  Ako zorganizovať študentov s menej vyvinutým zmyslom pre poriadok? Hlavne štýlovo!

09  Na pracovný stôl pre študentov je vyvíjaný nátlak. Musí byť dostatočne veľký, zároveň musí  

 ponechávať priestor vzdušný, ideálny je ten s odkladacím priestorom a nadčasový.

10  Doprajte deťom priestor počas ich lenivých chvíľok...
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predlžovačky. Tie môžete ozvláštniť naprí-
klad washi páskami.  

Niekoľko rád ponúkla aj Eva Dvořáková 
z Bonami: „Pracovný stôl, pokiaľ je to možné, 
umiestnite pod okno, a to aj v prípade, že sa 
tam nachádza radiátor! Vaše dieťa bude mať 
pocit väčšieho priestoru a voľnosti a najmä 
bude využívať denné svetlo. Dobrou voľbou 
sú aj nástenky a tabule, na ktoré si bude môcť 
kresliť, písať či lepiť.“

Neodmysliteľnou súčasťou detských izieb 
by mali byť kvety – črepníkové, ale aj re-
zané. Aj takáto drobná maličkosť dokáže 
interiér vyzdvihnúť na úplne inú úroveň.

do VstaVaNej sKRiNe 
sa VšetKo ZMestí
Deti toho k svojmu životu potrebujú ob-
čas viac ako dospelí. Na hranici medzi det-
stvom a dospelosťou ešte oveľa viac. Prak-
tickým riešením pre detské izby určené pre 

EVA DVOřáKOVá
Už niekoľko rokov pôsobí v Bonami ako 
Creative Hunter, kde každú sezónu na 
európskych veľtrhoch hľadá tie najdoko-
nalejšie interiérové kúsky. Dizajn a home 
decor sú jej hobby i prácou a aj vďaka nej 
je Bonami výnimočné a plné krásnych vecí. 
Čo by nesmelo chýbať v jej študentskej 
izbe?

„Vždy som túžila po veľkom pracovnom 
stole pod oknom. Ak by som mala viac 
miesta, nezaobišlo by sa to bez ‚váľacej‘ 
sedačky alebo aspoň kresla či FatBoy 
sedacieho vaku.“

06

07 08

09



študentov sú úložné priestory. Nie všetko 
musí byť skryté, ale mnohé by byť mohlo. 
„Skúsila by som sa zamyslieť nad možnosťou 
inštalácie stavaných skríň, a to hlavne z toho 
množstevného dôvodu. Využijete tak priestor 
stien od podlahy až po strop. Inštalovala by 
som skriňu len na jednu stranu izby, aby táto 
nezmenšila svoj objem. Ostatné steny tak 
budú môcť byť využité na oveľa ‚príjemnejšie‘ 
záležitosti, než je skladovanie sezónneho oble-
čenia,“ radí Eva Dvořáková. 

 hobby steNy
Vytvorte priestor, kde môžu byť deti tým, 
čím skutočne chcú. Kým mnohé nepotreb-
né veci zhltla práve vstavaná skriňa alebo 
dostatok úložného priestoru okolo písa-
cieho stola, hobby stena urobí zo študent-
skej izby to, čím skutočne je. Umiestnite 
na steny striedmo a s plánom to, čo vaše 
deti skutočne baví. Poličky zo skateboar-
dov, na stene povesený bicykel či cvičky 
z baletu robí z izby ich vlastný svet. Aj tu 
však Eva z Bonami vystríha pred chyba-
mi: „Podstatné je izbu nezahltiť zbytočnými 
dekoráciami. Každý koníček by mal mať svoj 

úložný priestor, ktorý ale zároveň bude vždy 
poruke. Vystavené by mali byť len tie ‚pekné‘ 
a na spomienky bohaté veci – podarené výtvo-
ry, fotky či trofeje.“ 

LeN pRoViZóRiuM?
Prerábať detskú izbu na študentskú býva 
občas nákladnejšie, ako by mnohí čakali. 
Oplatí sa to vôbec, keď o pár rokov deti aj 
tak vyletia z hniezda? Určite áno. Ide pred-
sa o vášho študenta a ten predsa musí byť 
tým najšťastnejším. Ak ale chcete spojiť 
potrebné s užitočným, dajte na naše pre-
došlé rady. Umiestnite do izby neutrálne 
farby, vstavanú skriňu a nechajte zopár 
miest, ktoré tvoria svet vášho dieťaťa. Po 
jeho odchode z domu tak budete vychá-
dzať z neutrálneho základu, kde zmeníte 
len zopár kúskov a hosťovská izba je pri-
pravená k plnohodnotnému využitiu. 

Reko

Foto: Bonami.sk
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buďte Fit VďaKa odľahčeNej a ZdRaVej 
stRaVe

Až 34 % ľudí si po novom roku dáva predsavzatie jesť zdravo,
avšak viac než polovica ho poruší skôr ako v marci. 

Naučte sa pripravovať ľahké jedlá doma a znásobíte šancu na 
úspešnú zmenu v jedálničku. šaláty sú ideálnym riešením, varian-
tov a nových receptov stále pribúda a každý si teda môže prísť na 
svoje. S pomocníkmi Fiskars z kolekcie GoSalad to bude hračka. 
Neodmysliteľnou súčasťou sady je šalátová misa. Tá je zložená 
z dvoch častí, prvým komponentom je dierovaná misa, ktorá 
sa dá použiť ako sito pri oplachovaní zeleniny a ovocia. Tá sa 
pri vložení do druhej misy a po uzavretí stáva odstredivkou, 
pomocou ktorej zbavíte zeleninu prebytočnej vody 
z oplachovania. 

Pre úpravu zeleniny ponúka Fiskars strúhad-
lá s rôznymi stupňami jemnosti či hrubosti. 
Súčasťou sortimentu sú tiež škrabky, vrátane tých 
špeciálne určených pre ľavákov. Pre ľahké krájanie 
je k dispozícii sada nožov s oceľovými čepeľami. 
Kolekcia pomocníkov v kuchyni od Fiskars je 
špeciálne ergonomicky tvarovaná, pracovať sa vám 
bude pohodlnejšie a ľahšie. Jednotlivé časti sa dajú 
ľahko skladovať v šalátovej mise: ušetríte miesto 
v kuchyni a zároveň budete mať poru-
ke všetko potrebné. 

www.fiskars.sk

ZDRAVIE SO SEBOu 
s extRaKtoRoM žiVíN oRaVa 

Extrahovanie pokladov z lona prírody sa stáva niekoľkosekundovou záležitosťou s extraktom živín Orava RM-1000 
aj z tých najťažšie dostupných častí ovocia a zeleniny. S vysokovýkonným motorom s príkonom 1 000 W a až 20 000 
ot./min. dokáže rozmixovať a rozsekať dary prírody tak, aby boli čo najľahšie stráviteľné pre 
telo a vy ste z nich mali maximálny úžitok. Zdraviu prospešné smoothies, detské príkrmy, 
osviežujúce long drinky, mliečne kokteily, ale aj ľahučké palacinkové cesto, nátierky či 
rafinované dipy pripraví bleskovo vďaka násade na mixovanie až so 6 špeciálnymi nožmi 
na extrakciu. Ak namiesto nej vložíte na motor mixéra násadu na mletie, na jemno pomelie 
kávu, korenie, orechy i semienka. Oceníte na ňom súpravu 4 prenosných plastových nádob 
na mixovanie – 2 s objemom 0,7 litra a 2 litrových, ktoré stačí po mixovaní odkrútiť, uzavrieť 
cestovným krytom a vyraziť so zdravím pulzujúcim pokrmom či smoothie drinkom, kam-
koľvek sa práve ponáhľate. Kryt je vybavený zátkou na pitie, takže sa vám nápoj ani počas 
šoférovania nevyleje. Oceníte aj cediaci kryt slúžiaci ako sitko a kryt na sypanie namletých 
pochutín priamo do jedla. V e-shope predáva Orava len za 59 €.

www.orava.eu

postRach sMietoK a pRachu 
oRaVa Vy-240

Každý deň sa môžu vaše koberce skvieť 
bez jedinej omrvinky a dlážky žiariť bez 
chuchvalcov prachu. Stačí mať v kúte 
postaveného pomocníka, s ktorým vás 
už vysávanie nevysaje, naopak, obľúbite 
si ho ako každodenný šport. Po raňaj-
kách, varení či expresne po návšteve, 
ktorá prehrmí vaším domovom, stačí 
„tasiť“ a všetky omrvinky, prach či chlpy 
po domácich miláčikov to majú spočíta-
né. Bezvreckový tyčový vysávač Orava  
Vy-240 A v sebe kombinuje kvality kla-
sického vysávača s ručným – je ľahučký, 
dobre sadne do ruky, možno ho pou-
žívať v miniverzii aj s tyčou, aby ste sa 
vyhli zohýbaniu, ba dokonca s flexibil-
nou predlžovacou hadicou na spôsob 
klasického vysávača. Váži len 2 kilá, 
takže vám nebude zaťažko povysávať 
s ním nielen prach z klávesnice, ale aj 
väčšie koberce, pavučinu v rohoch, 
prach medzi matracmi či s jeho po-
mocou poštekliť radiátorom rebrá. 

Ak by ste ho chceli používať dlhšie, 
oceníte praktický popruh na zavese-
nie na plece. Má príkon 900 W, sací 
výkon 130 W a tichú prevádzku. fun-
guje na zapojenie do siete – s takmer 

5-metrovou šnúrou dočiahne 
aj na tú najzastrčenejšiu 
smietku. Predáva Orava za 

44,90 €.

www.orava.eu 



VšestRaNNý poMocNíK pRe ceLú doMácNosť

Málokto by zaradil upratovanie na zoznam svojich koníčkov. Práve preto sa nám do neho často 
nechce pustiť a odkladáme ho. Máme však pre vás dobrú správu. Odteraz vám upratanie celej 
vašej domácnosti zaberie oveľa menej času a bude omnoho jednoduchšie. Pýtate sa, ako je to 
možné? Stačí si vziať na pomoc univerzálneho asistenta, s ktorým si poradíte s väčšinou špiny 
vo vašej domácnosti i v jej okolí. Zoznámte sa s novým čistiacim sprejom Cif Ultra univerzálny 
odmasťovač.
 
Čistiaci sprej cif ultra univerzálny odmasťovač je určený obzvlášť pre tých, ktorí majú radi rýchle a 
jednoduché upratovanie celého domova. Teraz zvládnete celý tento proces s jediným pomocníkom. 
Vďaka ultra účinnej technológii Multi Active System vám cif ultra univerzálny odmasťovač 
zaručí odstránenie i tej najodolnejšej mastnoty, a to z každého povrchu! Môžete ho použiť na 
vyčistenie zaschnutej špiny v rúre či na sporáky, ale tým jeho pole pôsobnosti nekončí. Poradí si 
so zaschnutou špinou na žalúziách a určite oceníte i to, že s ním skvelo vyčistíte i rámy bicyklov, 
automobilových či motocyklových kolies. Nemusíte sa však báť ani jemných citlivých povrchov, 
ako je mramor, sklokeramika či nerez. A navyše, cif ultra univerzálny odmasťovač môže-
te aplikovať dokonca i na bavlnu a ľan, a tak s ním hravo vyčistíte napríklad zažltnutý golier na 
košeli.

Okrem bezchybného účinku vás cif ultra univerzálny odmasťovač prekvapí príjemnou 
vôňou marseillského mydla, ktorú za sebou zanecháva.

Čistiaci sprej cif ultra univerzálny odmasťovač kúpite za nezáväznú odporúčanú spotrebi-
teľskú cenu 4,49 eur/750 ml.

úspoRNý KoMFoRt s KLudi ecopLus

Vedieť s vodou hospodáriť rozumne a využívať ju efektívne 
podľa konkrétnej potreby vám umožnia niektoré 
modely umývadlových batérií Kludi 
Zenta či Kludi Logo Neo. Sú totiž vy-
bavené inovatívnou funkciou Kludi 
EcoPlus, zameranou na ohľaduplný 
postoj k prírodným zdrojom i na šetrnosť 
k rodinnému rozpočtu. Ak je páka batérie 
v základnej, stredovej polohe, tečie z nej 
výlučne studená voda. Pri umývaní rúk, čistení 
zubov či napúšťaní vody na polievanie kvetín 
predsa horúcu vodu nepotrebujete, tak prečo míňať 
energiu na jej ohrev? Ak zatúžite po teplej až horúcej 
vode, stačí  pootočiť páku zo základnej polohy do strany. 
Aké rýchle, jednoduché a logické! Začnite so šetrením –  
nad svojím umývadlom. 

www.kludi.sk 

iNteLigeNtNá oRaVa VK-3817 a KáVe a čaju RoZuMie!

Rôzne druhy čajov i kávy si vyžadujú presnú teplotu ohriatej vody na to, aby 
vynikla ich typická aróma a dokonale sa rozvinula ich neopakovateľná chuť. 
Možno ste doteraz vodu prevarili, potom netrpezlivo čakali na vychladnutie 
a prácne triafali presný počet stupňov Celzia. Alebo ste jednoducho rezigno-
vali, zaliali si šálku delikátneho zeleného čaju či špeciálnej odrody kávy vriacou 
vodou s predsavzatím, že vás to nebude škrieť, lebo to proste inak nejde! 
A práve pre vás, ktorí viete, že dokonalosť sa ukrýva v detaile a na maličkostiach 
záleží, je určená inteligentná antikorová varná kanvica Orava VK-3817 A, ktorá 
okrem klasického prevarenia vody dokáže vodu na kávu či čaj ohriať presne 
podľa vašej požiadavky na 60, 70, 80 či 90 stupňov Celzia – podľa toho, čo máte 
práve v šálke či hrnčeku. Predvolené parametre signalizuje rôznym farebným 
podsvietením a dosiahnutie uvedenej teploty vám oznámi zvukovým signálom. 
Táto jedinečná kanvica má 1,7-litrovú nádobu na vodu, príkon 2 000 W a ovláda 
sa tak jednoducho, že bude už navždy u vás doma vašou vernou pomocníčkou 
pri čajových i kávičkových obradoch. Predáva Orava za 27,90 €.

www.orava.eu
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bývanie dizajn

Všetky kuchynské spotrebiče z novej 
kolekcie Gorenje by Starck prichádzajú na 
trh s rovnakým dizajnom, takže si užívateľ 
môže vytvoriť jedinečnú kuchyňu.

Reko z materiálov Gorenje

Foto: Gorenje

PRISPôSOBENá 
VášMu obRaZu

odsáVače páR goReNje by staRcK 
Odsávače sú vybavené snímačom AdaptTech, ktorý detekuje úroveň nečistôt, pár 
a plynov. Na základe toho potom odsávač automaticky upravuje rýchlosť venti-
látora. Inovatívny sací systém P.A.S. optimalizuje spotrebu energie, znižuje hluk a 
odsávanie vzduchu je podstatne účinnejšie.

 techNoLógie a diZajN
funkcia XpandZone umožňuje 
varenie takmer na celom povrchu 
indukčných varných dosiek. Technológia 
PowerBoost Supreme zvýši výkon varnej 
dosky o 25 %, čo umožňuje rýchlejšie 
varenie s menším množstvom energie.

RúRy Z KoLeKcie goReNje by 
staRcK 
Tieto rúry sú vybavené unikátnym systé-
mom ventilácie, ktorý zaručuje optimálnu 
cirkuláciu tepla. To umožňuje simultánne 
pečenie na mnohých úrovniach bez zmie-
šania vôní. Všetky mikrovlnky sú vybavené 
technológiou Inverter, umožňujúcou rovno-
merné rozloženie energie na ohrev jedla. 

 chLadNičKy sú VybaVeNé 
techNoLógiou IonAir, ktorá na-
podobňuje prirodzený proces ionizácie 
a udržiava tak potraviny dlhšie čerstvé. 
Systém AdaptTech sleduje zvyky užívateľa 
počas siedmIch dní a na základe toho 
spotrebič prispôsobí svoju prevádzku. 

V SPOLUPRáCI S CELOSVETOVO UZNáVANÝM DIZAJNéROM PHILIPPOM 
STARCKOM VyTVORILA SPOLOČNOSť GORENJE NOVú KOLEKCIU  KU-
CHyNSKÝCH SPOTREBIČOV GORENJE By STARCK. VZHĽADOVO OSVIE-
žUJúCA LíNIA JE VÝSLEDKOM SKúSENOSTí A TVORIVEJ SILy JEDNéHO 
Z NAJVyHĽADáVANEJšíCH DIZAJNéROV SúČASNOSTI. SPOTREBIČE SA 
PREDSTAVUJú V PRESTížNEJ KOMBINáCII NEREZOVEJ OCELE A VySOKO 
REfLEXNéHO SKLA. MINIMALISTICKÝ DIZAJN S PRVOTRIEDNyM ODRA-
ZOVÝM SKLOM A NEREZOVOU OCEĽOU PRIRODZENE SPLyNIE SO 
SVOJíM OKOLíM A DOSLOVA SA STANE ODRAZOM žIVOTNé-
HO šTÝLU A OSOBNOSTI SVOJHO MAJITEĽA. 





40

bývanie dizajn

Dizajn a originálne novinky – to bol 
„leitmotív“, ktorý sa niesol celou 
tohtoročnou expozíciou značky 

Tescoma.  A ako by aj nie, keď v tomto 
roku oslavuje jej dizajn centrum 15 rokov 
existencie! V tíme dizajnérov na čele 
so šéfdizajnérom  Ladislavom Škodom 
vznikli  za  tú dobu tisíce patentovaných 
výrobkov,  ktoré vynikajú ako dizajnom, 
tak funkčnosťou a použitím špičkových 
materiálov.

diZajN ceNtRuM Má 
NaRodeNiNy!
„Pätnásť rokov bola hlavná téma expozície. 
Tescoma je značka, ktorá už tradične ohro-
mila šírkou sortimentu, novým prístupom 
k príprave pokrmov a revolučnými inovácia-
mi,“ pochvaľoval si vedúci  marketingovej 
komunikácie Ján Podhorný. „Práve to je 
dôvod, prečo sú naše produkty tak žiadané, 
a vyvážame ich do viac než 110 krajín sveta,“ 
dodal.

tisíce FiRieM Z 96 KRajíN
Veľtrh ponúkol neuveriteľných 308 000 
m2 výstavnej plochy a viac ako 4 387 vy-
stavovateľov z 96 krajín celého sveta. Ako 
už po niekoľkokrát, stal sa jednou z najdô-
ležitejších platforiem pre prezentáciu 
širokého sortimentu spoločnosti Tescoma 
a príležitosťou, ako získať reakcie na nové 
produkty „z prvej ruky“.

NoViNKy ZaujaLi
Z predstavovaných noviniek zaujal pre-
dovšetkým „zdravý“ rad produktov Della 
Casa, vďaka ktorým je možné veľmi ľahko 
pripraviť domáce syry, dezerty, maslo 
alebo chlieb. Pýchou expozície boli výrob-
ky, ktoré si odniesli ocenenie za dizajn, 
inovácie alebo funkčnosť. A že ich nie je 

POPREDNÝ SVETOVÝ VEĽTRH AMBIENTE VO fRANKfURTE NAD MOHANOM SA PO ROKU OPäť 
STAL MIESTOM, KDE SA STRETOL SVET DIZAJNU, NAJNOVšíCH TRENDOV A INOVáCIí NA POLI 
SPOTREBNéHO TOVARU. ZNAČKA TESCOMA, SAMOZREJME, NEMOHLA CHÝBAť A OD 12. DO 16. 
fEBRUáRA OTVORILA Už TRADIČNE VEĽKOLEPO POňATÝ VEĽTRžNÝ STáNOK, KDE PREDSTAVILA 
SVOJE NOVINKy.

AMBIENTE 2016 – 
OCENENIE ZA DIZAJN A INOVáCIE
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málo  – len počas veľtrhu bolo v rámci 
troch hodnotiacich organizácií odovzda-
ných ďalších 8 ocenení!

pRestížNe diZajNoVé oceNeNie
Vysoko prestížnu cenu za design – Geman 
Design Award – získala krájacia doska 
VITAMINO, zdravé dózy do mrazničky 
PURITY a lis na cesnak HANDY. 

Ocenenie Kitchen Innovation, kde kvalitu 
a inovatívnosť výrobkov hodnotí ako od-
borná komisia, tak nemeckí spotrebitelia, 
si vyslúžili štyri výrobky,  a to digitálny 
teplomer so stierkou DELÍCIA, súprava 
na prípravu krémového syra DELLA 
CASA, zdravé dózy do chladničky PURITY 
a oddeľovač prichyteného cesta DELÍCIA.

Ocenené produkty počas svojich dvoch 
kuchárskych show prezentoval šéfkuchár 
Pavel Šnajdr, ktorý stojí za všetkými 
receptmi spoločnosti Tescoma. Na show 
prizerali  desiatky návštevníkov veľtrhu, 
ktorí si mohli jednotlivé výrobky vyskúšať 
a ochutnať skvelé lahôdky pripravené prá-
ve vďaka týmto praktickým pomocníkom.

NajViac KopíRoVaNá ZNačKa
Plagiarius Award je možno trochu kurióz-
na, avšak vo svojom dôsledku významná 

„anticena“.  Jej tretie miesto obsadila 
obracačka na palacinky DELÍCIA. Cieľom 
organizácie Aktion Plagiarius, ktorá ceny 
udeľuje, je boj proti falšovateľom. Na tie 
naozaj najkrikľavejšie prípady upozorňuje 
cena Plagiarius Award, ktorá sa udeľuje už 
od roku 1977.

Okrem obracačky na palacinky DELÍCIA, 
ktorú skopírovala  firma Dobrý, s. r. o. 
vrátane obalového dizajnu, sú ďalšími 
skopírovanými výrobkami Tescoma aj 
štyri varianty obojstranných vykrajovačov 
DELÍCIA a vykrajovacej formy na vankú-
šiky a tyčinky DELÍCIA.

Tescoma sa tak stala v tomto ročníku 
Plagiarius Award najviac kopírovanou fir-
mou.  „To, že naše výrobky konkurenčné fir-
my kopírujú, znamená, že robíme našu prácu 
dobre,“ povedal s nadhľadom pri preberaní 
ocenenia dizajnér Martin Koval.

Na ZáVeR
To teda bol veľtrh Ambiente 2016, ktorý 
navštívilo rekordných 137 000 návštevní-
kov z celého sveta. Už teraz začínajú prí-

pravy na ďalší ročník, ktorý sa uskutoční 
od 10. do 14. februára 2017. A Tescoma 
bude opäť pri tom! 

Reko z materiálov Tescoma

Foto: Tescoma



bývanie interiér

Ak teda milujete horúce trendy 
a radi ich vyskúšate na vlastnej 
koži, odhaľte umývanie okien ako 

od profesionálov vďaka vysávaču na okná 
Windomatic a Actifibre mikrohandričke 
na všetky povrchy.   

ide to aj beZ šMúh
Ak túžite po čistých oknách, zrkadlách bez 
šmúh a sprchovom kúte bez kvapiek vody, 
Vileda Windomatic je vysávač na okná, 
ktorý funguje ako ručný vysávač s gu-
movou lištou. Okno stačí umyť čistiacou 
tekutinou a potom ho vysať prístrojom 
Windomatic. Tento domáci pomocník od-
saje všetku špinavú vodu do integrovanej 
vodnej nádržky, ktorú možno jednoducho 
a pohodlne umývať v umývačke na riad. 
A zostanú vám len dokonale čisté a suché 

okná. Bez jedinej kvapky bude 
tiež parapet a podlaha. Vďa-
ka flexibilnej hlavici, ktorá 
zaisťuje ten správny uhol, 

sa ľahko dostanete do rohov 
a spodných záhybov okien. Špeci-
álna dvojitá gumová lišta navyše 
zaistí, že vaše okná zostanú bez 

jedinej šmuhy. S Windomati-
com získate naozaj všestranné-
ho pomocníka na každodenné 
upratovanie. Dá sa totiž použiť 

nielen na okná, 
ale aj na okenné 
rámy, zrkadlá 

V JARNOM OBDOBí JE TEN 
SPRáVNy ČAS VRHNúť SA 
NA UPRATOVANIE PRíByT-
KU. VySKúšAJTE HORúCE 
NOVINKy VILEDA. PRI UPRA-
TOVANí SA NEZAPOTíTE, 
NEUNAVíTE A OSTANE VáM 
DOSTATOK ČASU PRE VAšU 
RODINU A PRE TO, ČO VáS 
BAVí. 

PROfESIONáLI úTOČIA 
Na doMácNosť

a všetky hladké sklenené povrchy. Odpo-
rúčaná cena pre Windomatic je 43,90 eur.

RýchLo a jedNoducho
Vileda prichádza aj s unikátnou handrič-
kou Actifibre pre čistú a voňavú domác-
nosť. Actifibre kombinuje vynikajúce ab-
sorpčné vlastnosti špongiovej handričky 
a čistiace účinky mikrovlákna. Handrička 
je jemná na dotyk a vďaka mikrovláknam 
sa hodí na všetky povrchy. Stačí mať po 
ruke handričku z mikrovlákien Actifibre 
a všetko je vyriešené rýchlo a jednoducho. 
Dokonca nepotrebujete ani žiaden che-
mický čistiaci prostriedok, žiadne špeciál-
ne prípravky na čistenie okien či leštenie 
nábytku. Handričku jednoducho navlhčíte 
a zotriete ňou všetky nečistoty. Po použití 
ju jednoducho operiete. Keďže veľmi rých-
lo schne, už po chvíľke je opäť pripravená 
do akcie. Nezanecháva na povrchu šmuhy, 
chĺpky ani škrabance. Čistí, saje a leští 
v jednom iba za pomoci vody. Odporúča-
ná cena pre Actifibre mikrohandričku je  
1,99 eur.

Zažite teda revolučné upratovanie s ruč-
ným vysávačom na okná Windomatic a  
s handričkou Actifibre od Viledy. 
 
Viac o všestranných pomocníkoch na 
www.vileda.sk. 

Reko z materiálov Vileda

Foto: Vileda
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M.I.M.
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MALOBCHOD

Predajňa TEXTREND - Palackého 4, 1. posch. – Zvonček
811 01 Bratislava, otovorené: po – pia: 11,00 – 16,30 h

tel./fax: 02/544 142, 02/638 207 58, mobil: 0905/858 164
- 

Tupolevova 16
951 01 Bratislava

e-mail: mahnextra.sk

VEĽKOOBCHOD

www.m-i-m.sk

TacoTherm 
Dual Nano
TacoTherm 
Dual Nano

SK_TTD_Nano_90x118.indd   1 11.02.2016   14:19:42

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
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bývanie kúpeľňa

PRAVIDLá MALEJ 

MALé 
KúPEĽNE PATRIA 

NA SLOVENSKU K šTAN-
DARDU, NA KTORÝ SME SI 
MUSELI ZVyKNúť. S  TRO-
CHOU DôVTIPU JE VšAK 
MOžNé AJ NA MENšEJ 
PLOCHE VyTVORIť PRí-

JEMNé A  fUNKČNé 
RIEšENIE...

01
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Vzhľadom na to, že každý štvorcový 
meter z výmery bytu stojí vyše 
tisícky eur, priestorovo úspornej-

šie riešenia kúpení nám svojím spôsobom 
vyhovujú. Ak aj máme možnosť ovplyv-
niť veľkosť kúpeľne, takmer vždy radšej 
zvolíme optimalizovanú verziu, do ktorej 
sa tak akurát pomestí to, čo treba. 

oRiešoK ZVaNý bytoVé jadRo
Špecifickým prípadom sú kúpeľne v pane-
lových bytoch, ktoré sú so svojimi, často 
ani nie 2,5 m2, značne poddimenzované. 
Pokiaľ stojíte pred úlohou prestavať také-
to pôvodné bytové jadro, prvé, na čo by 
ste sa mali pozrieť, je, či by sa v prospech 
kúpeľne nedalo ukrojiť pár centimetrov 
z niektorej zo susedných miestností – 
z kuchyne alebo z predsiene. Posunutie 
stien by z konštrukčného hľadiska nemal 
byť problém, keďže pôvodné umakartové 
steny nemajú nosnú funkciu. Aj minimál-
ne úpravy môžu mať veľký efekt. Niekedy 
už posunutie priečky o 5 cm stačí na to, 
aby sa do kúpeľne zmestila práčka, ktorá 
by inak skončila v kuchynskej linke, kde 
tiež niet miesta nazvyš.

VyhNite sa obVyKLýM  
chybáM
Skôr než začnete so samotnou prestavbou, 
urobte si jasnú predstavu o rozmiestnení 
jednotlivých sanitárnych prvkoch a nábyt-
ku. Ideálne je mať vypracovaných viacero 
variantov, aby ste mali čo porovnávať. 
Vyhnete sa tak mylným predstavám o tom, 
čo malej kúpeľni prospeje a čo nie.

OMYL č. 1: Majitelia bytov v panelákoch 
často uvažujú o spojení  kúpeľne a toalety 
v nádeji, že tým získajú viac priestoru. 
V skutočnosti tak len stratia priečku, pri 
ktorej môže byť z oboch strán umiestne-
né sanitárne vybavenie a o to ťažšie sa 
im potom nová priestrannejšia kúpeľňa 
zariaďuje. Zároveň sa pripravia o výhodu 
oddeleného WC, ktoré je možné používať 
nezávisle od kúpeľne. Ideálne je, ak sa po-
darí zachovať oddelenú toaletu a doplniť 
ju vlastným malým umývadlom.

OMYL č. 2: Po skúsenostiach s umakar-
tom majú mnohí ľudia tendenciu siahnuť 
pri prestavbe kúpeľne po solídnejšom 
materiáli, ako je tehla či pórobetón. Aj tá 
najtenšia murovaná priečka však odkrojí 
z priestoru minimálne 7 až 10 cm. Efek-

tívnejšie je zvoliť sadrokartónové priečky 
s hrúbkou do 5 cm, ktoré môžete opat-
riť zvukoizolačnou výplňou, a zároveň 
vám poskytnú skvelý priestor pre nové 
inštalácie. 

OMYL č. 3: Ďalším mýtom je predstava, 
že rohové umývadlo či, nebodaj, rohová 
vaňa ušetria miesto. Obvykle je opak 
pravdou – rohové prvky často znižujú 
využiteľnosť miestnosti a minimalizujú 
odkladací priestor. Úsporu priestoru 
dosiahnete skôr  použitím rozmerovo 
atypických alebo nesymetricky prvkov, 
ktoré boli dizajnované špeciálne pre malé 
kúpeľne. 

01 Aj malá kúpeľňa môže byť pekná a zároveň 

útulná. Dôležitá je štýlová jednotnosť zariado-

vacích prvkov a doplnkov. (Ikea)

02 Ak má mať samostatné WC zmysel, malo 

by mať svoje vlastné umývadlo. (Villeroy & 

Boch)

03 V ponuke sú dnes aj špeciálne kúpeľňové 

série, ktoré boli vyvinuté pre malé kúpeľne. 

02

03



hľadajte KoMbiNoVaNé 
RIEšENIA 
Ani v malej kúpeľni sa nemusíte vzdávať 
komfortu a funkcií moderných kúpeľní. 
Stačí, ak siahnete po zariadeniach, ktoré 
ponúkajú kombinované riešenia. Samo-
zrejmosťou je vaňa so sprchovacím kú-
tom. Namiesto klasiky – ručnej sprchy – 
však bez problémov môžete siahnuť aj po 
sprchovacom panely s hornou sprchova-
cou hlavicou, ktorá vám poskytne rovnaký 
komfort ako sprchovací kút. Samozrejme, 
nutná bude zástena alebo aspoň záves. 
Pokiaľ si nepotrpíte na kúpeľ vo vani, mô-
žete si vybrať aj sofistikovanú sprchovaciu 
kabínku s masážnymi dýzami, parnou 
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saunou či kolorterapiou. Všetko toto sa 
pomestí do rovnakého priestoru ako bež-
ná sprcha. Do tých najmenších kúpeľní 
je potom vhodné voliť sprchovací kút bez 
vaničky, ktorý je vyspádovaný smerom 
k odtoku. Podlaha bez výškových rozdie-
lov je v takom prípade rozhodne prak-
tickejšia a po odsunutí závesu či zásteny 
ostáva celý priestor kúpeľne celistvý.

KoMFoRt pRiNášajú 
techNoLógie
Medzi technologické výdobytky moder-
ných kúpeľní patria napríklad aj ter-
mostatické batérie, ktoré ušetria čas pri 
nastavovaní tej správnej teploty a záro-

04

ĎALŠÍM MÝTOM JE PREDSTAVA, ŽE ROHOVÉ 
UMÝVADLO ČI, NEBODAJ,VVVVVV ROHOVÁ 

VAŇA UŠETRIA MIESTO. OBVYKLE JE OPAK PRAVDOU...

04 Priestorovo úsporný dizajn vane doplnený 

sprchovou zástenou so zrkadlom ponúka mi-

moriadne efektívne riešenie pre malé kúpeľne. 

Vysoký komfort pri sprchovaní pritom zaručí 

systém Kludi A-QA, kombinujúci tanierovú 

hlavovú sprchu s ručnou sprchou s tromi typmi 

vodného prúdu. (Kludi)

05 V kúpeľni sa nachádza množstvo drobných 

predmetov, ktoré potrebujú nájsť svoje miesto. 

Ideálnym riešením sú zásuvky s organizérom.

06 Veľmi príjemne pôsobí v kúpeľni prirodzená 

farba dreva, ktorá zútulní aj sterilne pôsobiacu 

bielu kúpeľňu. (Ikea)

bývanie kúpeľňa
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veň vás ochránia pred oparením. Pokiaľ 
si potrpíte na inteligentné riešenia, iste 
vás potešia napríklad batérie so senzormi, 
ktoré kontrolujú hladinu vody vo vani, 
či tlačidlo stop, ktoré jedným stlačením 
vypne alebo zapne prúd vody v sprche a 
pomôže vám tak správať sa úspornejšie 
a ekologickejšie.

Za zváženie určite stojí aj zabudovanie 
vykurovacej rohože do podlahy, vďaka 
čomu bude podlaha vždy príjemne teplá 
a nafŕkaná voda sa z nej rýchlo odparí. 
Podobne je možné vylepšiť aj zrkadlo, kto-
ré sa vďaka vyhrievaniu nikdy neorosí. Na 
tento účel sa používajú špeciálne vykuro-
vacie fólie, ktoré sa upevňujú zo zadnej 
strany zrkadla.

Wc s bidetoM – NoVá úRoVeň 
hygieNy
Ničím mimoriadnym už nie je ani WC 
kombinované s bidetom. Na výber máte 
variant s bidetovou spŕškou zabudovanou 
priamo do misy alebo bidetovou doskou, 
ktorú inštalujete na bežnú záchodovú 
misu namiesto tej obyčajnej. Takéto 
riešenie vám prinesie nie vyššiu úroveň 
intímnej hygieny, ale i nezanedbateľnú 
úsporu papiera. Takéto kombinované 
riešenie je navyše pohodlnejšie ako klasic-
ký bidet, keďže nie je nutné presadať na 
druhú misu.

NeRobte si Z KúpeľNe  
SKLADISKO
Jedným z neduhov našich kúpeľničiek 
a toaliet je, že ich vnímame a využívame 
skôr ako úžitkovú miestnosť, nie ako kútik 
pre relax. Ničím výnimočným nie sú vedrá 
s handrami či nádoby s čistiacimi pros-
triedkami strčené len tak pod umývadlom 
alebo za dverami. Takéto „doplnky“ nielen 
kazia celkový dobrý dojem, ale priestor 
zapĺňajú a opticky zmenšujú. Pokiaľ chcete, 
aby vaša kúpeľnička aj napriek svojím 
malým rozmerom pôsobila esteticky 
a vzdušne, mali by ste sa snažiť minimali-
zovať množstvo detailov a zachovať v nej 
jednoduchosť a čistotu dizajnu. To je mož-
né dosiahnuť využívaním uzatvárateľného 
úložného priestoru. Osvedčeným miestom 
pre skrinku je priestor pod umývadlom, 
ale i nad ním, kde už tradične umiestňu-
jeme zrkadlové skrinky. Nemusíte sa báť 
umiestniť skrinky aj na stenu – napríklad 
nad pračkou alebo toaletou, kde získate 

ďalší vzácny úložný priestor. Veci, ktoré 
používate len zriedkavo, môžete umiestniť 
aj do väčšej výšky. 

Využite opticKé tRiKy
Na záver ešte pár trikov, ktoré vám 
pomôžu malú kúpeľňu opticky zväčšiť 
a rozjasniť.

Základom je dostať do kúpeľne dostatok 
svetla. Okrem hlavného svetla by nemali 
chýbať ani doplnkové zdroje svetla pri zr-
kadle alebo podsvietenie v sprche. Pokiaľ 
je to aspoň trochu možné, využite aj den-
né svetlo. Riešením môže byť napríklad 
vymeniť časť pevnej steny pod stropom 
medzi kúpeľňou a susednou miestnosťou 
za sklo či sklobetón.

V malých kúpeľniach uprednostnite svetlé 
farby, ktoré evokujú otvorený priestor. 
Môžete siahnuť aj po vzoroch, ale iba vo 
vybraných častiach, alebo použite dekora-
tívne listely. Je dobré, ak sa farba podlahy 
aspoň o jeden odtieň líši od farby stien. 
Dosiahnete tým väčšiu plasticitu a hĺbku 
priestoru. Naopak, jednoliaty povrch by 
mohol pôsobiť príliš klaustrofobicky. 

Nebojte sa použiť väčšie formáty obkladu, 
ktoré tvoria homogénny povrch a neu-
pozorňujú na skutočnú mierku. Upred-
nostňujte pritom horizontálny raster. 
Na druhej strane, zlou voľnou nie je ani 
mozaika so svetlými špárami. Optickému 
zväčšeniu priestoru napomáhajú reflex-
né povrchy. Najlepším z nich je zrkadlo, 
ktoré dokáže priestor doslova znásobiť. 
Nebojte sa veľkých zrkadiel, ktoré môžu 
byť umiestnené priamo na stene alebo  na 
dvierkach skriniek. 

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: archív firiem a redakcie
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KúPEĽňOVé ARMATúRy Sú žRIEDLAMI, Z KTORÝCH PRI 
EXPRESNEJ HyGIENE NAD UMÝVADLOM I RELAXE VO VANI ČI 
POD SPRCHOU PRúDI BLAHODARNá ENERGIA. Tá OSVIEžUJE, 
OMÝVA A OČISťUJE – DOSLOVA AJ METAfORICKy – OD šPINy 
VšEDNÝCH DNí. 

Batéria   
šPERK KúPEĽNE

Pri výbere umývadlových, sprcho-
vých i vaňových batérií zohľadňu-
jeme osobný vkus a dizajn ladiaci 

s celkovým stvárnením kúpeľne a takisto 
funkcie, zväčša úsporné či bezpečnostné, 
ktorými žriedla vody disponujú. Násten-
né či podomietkové – na trhu je pestrý 
výber kúpeľňových armatúr v podobách 
inšpirovaných secesiou, rustikálnymi 
motívmi, hi-tech, puristickými tvarmi, ba 
dokonca najmodernejšími technológiami, 
napríklad tabletom. Nechajte sa nadchnúť 
kúskami z dielne renomovanej nemeckej 
značky Kludi – jej „studničky“ lahodia oku 
a na javisku zvanom kúpeľňa sú hviezda-
mi v hlavnej úlohe. Navyše, vyrobené 
v povestnej Made in Germany kvalite 
presvedčivo slúžia dlhé roky. 

01 umývadlová batéria

Krása umývadlovej batérie Kludi Balance 

s vyložením 212 či 272 mm je tak magnetizu- 

júca, že aj z letmého opláchnutia rúk sa stáva 

pôžitok. štíhla a ladná, kombinujúca jasné 

tvary s jemnými líniami kraľuje nad vodnou 

hladinou. Jej rukoväť pôsobí dojmom, akoby 

sa vznášala, balansovala nad telesom batérie.

02  hlavová sprcha Kludi Fizz

Unikátna trojdielna hlavová sprcha Kludi fizz 

v tvare roztopašnej vrtuľky je v sprchovom 

kúte neprehliadnuteľná. Iskrivo hravý dizajn 

však umožňuje praktické využitie – 

vďaka možnosti pootočenia každej časti sa 

sprcha individuálne prispôsobí osobným 

potrebám a telesnej dispozícii a vytvára 

intenzívny prúd vody pre očistu.01

02

bývanie kúpeľňa
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03 Kludi Zenta black & White: Elegantná čierna v kombinácii s bielymi obkladmi a sanitou 

dáva šachmat nude v kúpeľni. Sprchová batéria Kludi Zenta Black & White v noblesnom piano 

odtieni pôsobí ako strhujúca čierna labuť v baletnom predstavení. 

04 stojančeková batéria Kludi Amba: Vaňa uprostred kúpeľne a sprchová a vaňová 

stojančeková batéria Kludi Amba s fanfárami vstupujú na scénu. Ladná krása batérie sa snúbi 

s modernou technológiou a ako robustný sochársky artefakt pobáda k dotyku a vábi k očiste. 

05 páka batérie Kludi e2 je inšpirovaná tabletom. Ak sa bez neho nepohnete ani na krok, 

doprajte si očistný kúpeľ s batériou, ktorá vám bezpečne pripomenie verného spoločníka, hoci 

ste práve po krk vo vode.

06 Vaňovo-sprchová batéria Kludi joop!: Ako v raji sa budete cítiť v „japonskej“ vani 

osadenej priamo do dreva, nad ktorou sa skvie 4-otvorová vaňová a sprchová batéria Kludi 

Joop! s montážou na okraj vane. Má zabudovaný špeciálny Ovalflow perlátor, ktorý vytvára 

veľkorysý, vzduchom obohatený prúd vody, mäkko hladiaci pokožku počas kúpeľa. Batéria 

vzdáva hold luxusným flakónom a jej rukoväte sú zdobené vzácnym krištáľovým sklom v jemnom 

odtieni.

07 Kludi Adlon: Závan secesie vnáša do kúpeľne sprchovo-vaňová batéria Kludi Adlon. 

Zhotovená s klasickými krížovými rukoväťami s povrchovou úpravou z 23-karátového zlata, 

porcelánovými intarziami a výtokom so 6-hranným fazetovým zábrusom predstavuje skvost 

remeselníckej zručnosti par excellence.  

08 umývadlová batéria Kludi joop!: Zhotovená z jediného dielu je umývadlová batéria Kludi 

Joop! zhmotnením predstavy o elegantnej, rýdzej kráse a hojnosti, luxuse i solventnosti. Nad 

umývadlom tróni ako najkrajšia z princezien. 

Viac inšpirácií pri výbere batérie do vašej 

kúpeľne hľadajte na www.kludi.sk.

Simona Klérková 

v spolupráci so značkou Kludi

Foto: Kludi
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jaRNá aKcia Na KVaLitNú stRechu

Creaton – nemecký výrobca keramickej strešnej krytiny so 130-ročnou tradíciou – vyhlasuje 

jarnú akciu na najobľúbenejšie modely pálených škridiel. Od 1. marca 

2016 do 31. marca 2016 kúpite pálenú strešnú krytinu creaton mimoria-

dne výhodne. Zľavu môžete získať na modely veľkoformátovej pálenej strešnej 

krytiny Creaton: Balance, Rapido, futura, ale aj na 

modernú plochú škridlu Domino. Na funkčné vlast-

nosti keramických škridiel Creaton poskytuje výrobca 

záruku 50 rokov. Ak sa pri návrhu strechy a kladení 

škridiel dodržia všetky predpísané pravidlá a predpisy, 

krytina vydrží aj celé generácie. Za výhod-

né ceny možno tiež počas trvania akcie 

kúpiť aj betónovú strešnú krytinu 

Euronit. Akcia prebieha v predajniach 

stavebnín zmluvných partnerov Creaton 

SEE Slovensko.

www.creaton.sk

bauMit iNoVoVaL FasádNe 
oMietKy

Kedy je menej viac? Práve teraz! Baumit 
inovoval celý produktový rad povrchových 
úprav. Od sezóny 2016 sú všetky fasádne 
pastézne omietky Baumit v 25 kg balení, čo 
zabezpečí jednoduchšiu manipuláciu. ďalšou 
dobrou správou je, že vylepšená receptúra 
pastéznych omietok zároveň prináša o 10 
percent nižšiu spotrebu pre škrabané štruktúry 
so zrnitosťou 2 a 3 mm. Čo to v praxi znamená? 
Nie je nijakou novinkou, že čím hrubšia je zrni-
tosť fasádnej omietky a čím kvalitnejšiu omietku 
použijete, tým dlhšie vám vaša fasáda vydrží a 
bude vyžadovať len minimálnu údržbu. Inovo-
vané fasádne omietky s nižšou spotrebou pre 
hrubšie zrnitosti teraz prinášajú 1m2 kvalitnej 
fasády tak výhodne ako nikdy predtým. Môžete 
nielen ušetriť, ale zároveň dopriať vašej fasáde 
to najkvalitnejšie za výhodnú cenu.

Odteraz je len na vás, aby ste si vybrali tú naj-
lepšiu povrchovú úpravu baumit. V ponuke 
nájdete rôzne typy fasádnych omietok s menším 
alebo väčším zrnom, samočistiacu omietku 
baumit Nanoportop, vysoko odolnú a paro-
priepustnú omietku baumit silikontop  alebo 
omietku na kreatívne stvárnenie fasády Baumit 
creativtop so špeciálnymi efektmi.

Orientácia v sortimente fasádnych omietok 
Baumit nebola nikdy taká jednoduchá. Všetky 
typy pastéznych omietok sú teraz v 25 kg bale-
niach, majú rovnakú spotrebu materiálu v zod-
povedajúcej štruktúre pre všetky typy omietok, 
všetky odtiene podľa vzorkovnice Baumit Life 
sú za rovnakú cenu. Inovované fasádne omietky 
Baumit so zníženou spotrebou podporujú 
vysokú kvalitu a dlhú životnosť vašej fasády.

Spolu so špičkovými fasádnymi produktmi 
dostanete v Baumite aj kvalitný servis a pro-
fesionálne poradenstvo. Pomôžeme vám pri 
výbere „tej vašej“ farby, navrhneme optimálne 
zateplenie pre váš dom, poradíme pri riešení 
technických otázok, poskytneme vám vzorku 
vybratej omietky. Vybranú fasádnu omietku 
potom jednoducho objednáte u všetkých 
dobrých predajcov stavebných materiálov a my 
ju bezpečne privezieme až k vám, často už na 
druhý pracovný deň. Neváhajte a kontaktujte 
nás aj prostredníctvom formulára na našej web 
stránke, sme tu pre vás.

www.baumit.sk

KLuDI LOGO: 
VyMasíRuje, osVieži a Viac NeKVapKá!

„ZA KAžDÝM POTEšENíM ZO SPRCHOVANIA HĽADAJ VžDy SPRCHU!“ 

Tento okrídlený výrok zohľadnila značka Kludi, keď prišla s prepracovanou verziou úspešnej 
klasiky. Ručná sprcha Kludi Logo s odleskom chrómu je ešte štíhlejšia a elegantnejšia ako 
jej úspešný predchodca. Hlavica sa pris-
pôsobila dnešným nárokom zákazníkov a 
jej priemer narástol do veľkosti 9,5 cm.  
Verzia 3S ponúka štandardný perlivý 
a osviežujúci prúd, ďalej jemný prúd, pri 
ktorom sa k slovu dostávajú 6 mm široké 
miniperlátory usporiadané do písmena U, 
a  masážny prúd booster so 14 vycen-
trovanými otvormi pre silný prúd vody, 
ktorý sa hodí na uvoľnenie svalov, avšak 
poslúži aj ako efektívny prúd na čistenie 
kabíny sprchového kúta a vane. 

Sprcha je vybavená praktickou funkciou 
odstránenia zvyškovej vody zo sprchy – 
po vypnutí batérie prepnete sprchu na 
iný typ prúdu, zostatková voda z ružice 
sama vytečie a sprcha už viac nebude 
kvapkať. Každý, kto sa už pri utieraní 
sprchy zamočil kvapkajúcou vodou, bude 
z tejto exkluzívnej funkcie nadšený! 

www.kludi.sk
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odKaLoVač s NoVou techNoLógiou

Odkalovače majú spoľahlivo chrániť vykurovacie sústavy pred znečistením a zároveň udržať 
čo možno najmenší pokles tlaku. Nové odkalovače spoločnosti taconova dosahujú 
pomocou špeciálnej technológie I- krúžkov vysoký stupeň odlúčenia aj tých najmenších 
častíc. Kruhové sypké plniace telesá zaručujú veľkú odlučovaciu plochu pri minimálnom 
prietokovom odpore. V odkalovačoch tacoVent pure, použiteľných pre vodorovnú aj 
zvislú inštaláciu, klesajú odlúčené nečistoty a častice do spodnej časti telesa, odkiaľ sa môžu 
odvádzať vyprázdňovacím ventilom bez prerušenia prevádzky zariadenia. odkaľovač 
tacoVent pure Rh pre vodorovnú výstavbu sa ponúka v rozmeroch DN 20 až DN 32. Pre 
výstavbu do zvislých (vertikálnych) potrubí je v sortimente tiež zvislé prevedenie s rozmermi 
DN 20. Odkaľovač je tiež vhodný pre použitie v oblastiach solárneho ohrevu.

ďalšou novinkou v tomto sortimente je kombinovaný odvzdušňovač s odkalovačom taco-
Vent twin Rh, ktorý touto technológiou súčasne z prietočného média odstraňuje vzduch 
a nečistoty. K dispozícii je rovnako variant tacoVent pure Mag s magnetickým odlučova-
čom kovových častíc.

www.taconova.com

3 x Väčšia siLa s MeNšou NáMahou: 
NoVé NožNice FisKaRs poWeRgeaR™ 

Prerezávanie vetiev v záhrade i v lese vyžaduje silu a presnosť. Fiskars už pred dvad-
siatimi rokmi vyvinul patentovaný strihací mechanizmus powergear™ a, ako 
dokazujú prieskumy, je to stále ten najúčinnejší pracovný nástroj na trhu. Použitie troj-
stupňového ozubeného kolieska strojnásobuje strižný výkon a rovnomerne rozdeľuje 
pôsobiacu silu. Nové nožnice na vetvy Fiskars majú lepší ergonomický tvar a sú 
pohodlnejšie na použitie. Na rýchle prerezávanie slabších 
vetiev sú tu zase nové nožnice Fiskars solid™.

Nový výber materiálu poskytuje väčšie pohodlie 
a bezpečnosť pri práci. Držadlá sú z ľahké-
ho a odolného hliníku, čo ich zároveň 
robí vodeodolnými. Precízne spodné 
ostrie je z nerezovej ocele a je potiahnu-
té nepriľnavým PTfE povrchom, ktorý reduku-
je trenie a zabraňuje tomu, aby sa odštiepené kusy 
vetiev prichytávali na čepele. Výsledkom 
je hladký povrch, ktorý sa jednoducho 
udržiava. 

www.fiskars.sk

aby oxid uhoľNatý NeZabíjaL

Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti Honeywell si veľa Slovákov neuvedomuje, že im doma hrozí otrava oxidom uhoľnatým a nerobia žiadne 
kroky, aby toto riziko znížili. Poplachové prístroje na zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého sú ľahko dostupné a relatívne lacné. Certifikované 
modely XC70, XC100 a XC100D spĺňajú prísne bezpečnostné normy a je možné ich používať nielen v domoch a bytoch, ale aj v karavanoch, 
na lodiach a chatách. Detektory môžu byť nainštalované ako súčasť väčšieho systému, napríklad s požiarnymi detektormi. Dajú sa jednoducho 
a nenápadne upevniť na stenu, strop alebo postaviť voľne do priestoru. Nevyžadujú žiadne pripájacie káble a vďaka tesniacemu krytu je možné ich 
nainštalovať do kúpeľne. 

Alarm má dobre viditeľné indikátory a celoživotné zaznamenávanie histórie udalostí. 
Odborní pracovníci tak môžu analyzovať informácie o zaznamenaných poplachových 
udalostiach alebo koncentrácii CO. Za posledných 7 dní detektor CO zaznamenáva 
informácie dokonca každú hodinu počas dňa aj noci, ako aj maximálnu nameranú 
dennú hodnotu koncentrácie oxidu uhoľnatého. Detektor XC100D je vybavený aj 
LCD displejom pre jednoduchšie sledovanie stavu a podávanie správ o možnej hrozbe. 

www.carbonmonoxide-alarm.sk.
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nosti ešte v roku 2015. Medveď Condens 
svojou konštrukciou spĺňa požiadavky na 
zaradenie do triedy energetickej účinnosti 
„A“. Svojou robustnosťou a funkčnými 
vlastnosťami pripomína liatinové kotly.

RýchLo, jedNoducho 
a KoMFoRtNe
A aké výhody pocítite už pri inštalácii 
vykurovacieho zariadenia montážnikmi 
u vás doma? Kotol Medveď Condens 
možno rýchlo a pohodlne zapojiť bez nut-
nosti ďalšieho zložitého prispôsobovania. 
Je možné využiť doterajšie hydraulické 
pripojenia a pôvodné príslušenstvo, ako 
sú čerpadlo či expanzná nádoba. To všet-
ko zrýchli výmenu starého kotla za nový 
a tiež šetrí náklady a prácu. Montáž sa tak 
stáva veľmi jednoduchou, bez zbytočných 
obáv a dodatočných výdavkov. Veľkou 
výhodou je, že kotol je vhodný aj do systé-
mov s veľkým objemom vykurovacej vody. 
Jeho výmenník s veľkým prierezom rúrok 
je veľmi odolný voči zaneseniu nečisto-
tami zo starších vykurovacích systémov. 
A pokiaľ ide o odvod spalín, ten možno 
riešiť taktiež veľmi flexibilne pomocou 
sady s ohybnou rúrkou alebo vložením 
plastových rúrok do pôvodného komíno-
vého prieduchu.

pRehľadNé a iNtuitíVNe 
oVLádaNie
Ovládanie kotla Medveď Condens je 
veľmi jednoduché a intuitívne, a to aj 
vďaka prehľadnému podsvietenému dis-
pleju. Kotol je možné ovládať aj pomocou 
izbových komunikačných regulátorov so 
zbernicou eBus. Nízke náklady sú nielen 
na montáž kotla, ale aj na jeho údržbu. 
Kotol má len minimálne požiadavky na 
čistenie. Ak sa rozhodnete v domácnosti 
riešiť okrem vykurovania aj prípravu tep-
lej vody, kotol Medveď Condens môžete 
skombinovať s externým zásobníkom 
pomocou prepojovacej sady kotol – 
zásobník. 

Viac sa dozviete na www.protherm.sk

Reko z materiálov značky Protherm

Foto: Protherm

 

VÝMENA STARéHO STACIONáRNEHO PLyNOVéHO KOTLA  
ZA NOVÝ KONDENZAČNÝ ČI VÝBER VyKUROVANIA DO NOVO-
STAVBy MôžU Byť PO NOVOM OVEĽA ĽAHšIE. NOVé VyKURO-
VACIE ZARIADENIA TOTIž SO SEBOU PRINášAJú NOVé  
VÝHODy A ZLEPšENIA.

Jednou z takýchto noviniek je stacio-
nárny kondenzačný kotol s názvom 
Medveď Condens značky Protherm, 

ktorý na medzinárodnom veľtrhu Aqua- 
therm Nitra 2016 získal čestné uznanie 
od Slovenskej spoločnosti pre techniku 
prostredia. A aké sú jeho výhody?

ľahšie Než KedyKoľVeK 
pRedtýM
Nový rad kotlov Medveď Condens bol 
špeciálne vyvinutý s ohľadom na domác-
nosti, ktoré sa už dlho odhodlávajú vyme-
niť svoj starý kotol za nový, ale odrádzajú 
ich všetky komplikácie, ktoré môžu nastať 
pri jeho výmene. Šikovní vývojári kotol 
navrhli tak, aby domácnostiam značne 
uľahčili rozhodnutie. Medveď Condens 
vďaka tomu umožňuje veľmi rýchlu a 
jednoduchú montáž. Kotol je vyrábaný  
v štyroch výkonových verziách, od 18 kW 
do 48 kW, a má vysoký stupeň využitia – 
až 108 %. Využitím kondenzačnej tech-
nológie zároveň šetrí náklady na spotrebu 
energie. Nové kotly tohto typu dokonale 
spĺňajú prísne predpisy ErP, teda novej 
smernice o energetickej účinnosti výrob-
kov, ktorá na Slovensku vstúpila do plat-

KotoL 
S ČESTNÝM UZNANíM

stavba energetické alternatívy
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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
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stavba energetické alternatívy

POSLEDNÝ ROK SME BOLI 
SVEDKAMI NIEKOĽKÝCH ZNí-
žENí CIEN ZEMNéHO PLyNU 
I ELEKTRINy. ZáKAZNíCI Sú 
POTEšENí, žE NA SPOTREBE 
TÝCHTO KOMODíT MôžU 
UšETRIť. SLOVENSKÝ TRH JE 
Už DOSTATOČNE LIBERALI-
ZOVANÝ A ZáKAZNíK NIE JE 
ODKáZANÝ NA DOMINANT-
NÝCH DODáVATEĽOV S ICH 
VyššíMI CENAMI, ALE Má 
MOžNOSť SI VyBERAť. 

Pokiaľ uvažujete o výmene dodáva-
teľa energií, mali by ste zvoliť také-
ho, ktorého ceny sú dlhodobo pod 

úrovňou cien dominantných dodávateľov. 
Slovenský dodávateľ zemného plynu a 
elektrickej energie – spoločnosť Energie2, 
a. s., Bratislava, počas piatich rokov prí-
tomnosti na slovenskom trhu dokázal, že 
jeho ceny patria k najlepším a pre zákazní-
ka najvýhodnejším. 

aKo ušetRiť
Zákazníci Energie2 za posledné roky ušet-
rili stovky až tisíce eur v porovnaní s cena-
mi, aké by boli zaplatili u dominantných 
dodávateľov. Energie2 vždy pri poklese 
cien dominantných dodávateľov znížila 
svoje ceny tak, aby boli nižšie a tým pre 
klientov priaznivejšie ako nové ceny do-
minantných hráčov na trhu. Naposledy 
Energie2 znižovala ceny zemného plynu 
pre svojich zákazníkov z radov obyvateľ-
stva i pre malé podniky od 14. decembra 
2015. Tento overený slovenský dodávateľ 
energií tentoraz znížil svoje cenníkové 
ceny pri zemnom plyne v priemere o 4 % 
a pri elektrine o 8 %, pričom v niektorých 
tarifách až o 12%.

ZNížeNie cieN pRe VšetKých
Zníženie sa týka všetkých odberateľov 
Energie2 z radov domácností aj malých 

podnikateľov. Zníženie cien v jednotlivých 
tarifných triedach je rôzne, ale všetci majú 
ceny výhodnejšie ako od dominantných 
dodávateľov energií. Energie2 má dlhodo-
bo nižšie ceny zemného plynu a elektric-
kej energie ako tradiční dodávatelia, tento 
rozdiel si udrží aj v roku 2016 a mieni tak 
robiť i v budúcnosti. Každý zákazník Ener-
gie2 tak aj v tomto roku ušetrí značné pro-
striedky.

čas Na ZMeNu
V súčasnosti je teda opäť vhodný čas na 
zmenu dodávateľa. Ceny sú mimoriadne 
priaznivé a nízke. Počas vykurovacieho 
obdobia sa dá ušetriť najviac financií po-
čas roka. Preto by mali zákazníci domi-
nantných dodávateľov, ale i iných – ak nie 
sú s nimi spokojní – prejsť k Energii2. Zís-
kajú tak trvalo nízke ceny zemného plynu 
i elektrickej energie. Stabilitu v priazni-
vých cenách im prinesú hlavne zmluvy na 
dlhšie obdobie, ktoré sú pre nich najvý-
hodnejšie. 

Bližšie informácie dopĺňa riaditeľ Ener-
gie2, a. s., Dávid Vlnka: ,,Ak chcete mať niž-
šie ceny energií v tomto roku, mali by ste sa 
obrátiť na spoločnosť Energie2 čo najskôr. Pri 
zmluve na dobu neurčitú môžete zmenu reali-
zovať prakticky kedykoľvek po uplynutí výpo-
vednej lehoty jeden mesiac. Všetky potrebné 
kroky na zmenu urobíme zadarmo. Stačí iba 
podpísať zmluvu o dodávke, plnú moc a po-
skytnúť kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry. 
Zmluvu môžete s nami uzatvoriť online pros-
tredníctvom webu alebo cez obchodníkov pria-
mo u vás doma. V ponuke máme zmluvy na  
1 rok, 2 roky, 3 roky alebo v prípade Nebes-
kej ponuky až na 6 rokov. Pracovníci nášho 
call centra vám radi poskytnú ďalšie infor-
mácie a zodpovedia akékoľvek otázky. Zá-
kazníci, ktorí nie sú viazaní na dobu určitú 
a vymenia svojho doterajšieho dodávateľa 
za Energie2 v priebehu niektorého z jarných 
mesiacov, sa môžu z nových cien zemného ply-
nu tešiť už po uplynutí celého nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca.“ Ďalšie informácie 
získate na www.energie2.sk či infolinke  
0850 166 066. 

Reko z materiálov Energie 2, a. s.

Foto: archív redakcie

VyUžITE ZNížENé CENy 
pLyNu a eLeKtRiNy



Umenie robiť energetiku

v energetike

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

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

BÝVAJTE LEPšIE S úVEROM, 
KtoRý NetReba ZabeZpečiť 
NehNuteľNosťou
Koľko vám požičiame 
bez založenia
nehnuteľnosti?

 

pre sporiaceho klienta 
Nárok naň má každý, kto pravidelne 

sporí na svojom účte stavebného 
sporenia a má dostatočný príjem 

na to, aby splácal úver. 

 

pre klienta, ktorý zodpovedne 
 spláca alebo už splatil iný úver 

Vyžadujeme dobrú platobnú disciplínu 
a zdokladovanie príjmu, ktorý klientovi 

umožní zodpovedne splácať aj nový 
úver. Nezáleží na tom, či mu úver, 

ktorý splácal alebo ešte stále 
spláca, poskytla PSS, alebo 

akákoľvek iná banka. 

aj pre úplne nového klienta
Takýto klient si dosiaľ nesporil na účte 

stavebného sporenia ani nesplácal 
žiaden úver. Preto ho nazývame 

neznámym klientom.

úver na zariadenie domácnosti
  nízka a nemenná úroková sadzba

  splatnosť až 7 rokov  
 netreba predkladať bločky  

ani faktúry

do 50-tisíc €

do 45-tisíc €

do 15-tisíc €
do 7,5-tisíc €
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Výhody úVeRoV beZ ZaLožeNia 
NehNuteľNosti

  NíZKA úROKOVá SADZBA
 Nižšia ako u porovnateľných spotrebiteľských úverov, ktoré  
 sa najčastejšie využívajú na rekonštrukciu bývania.

  SPLATNOSť Až 30 ROKOV
 Vďaka tomu má klient nižšiu mesačnú splátku, ktorá príliš  
 nezaťažuje jeho rozpočet.

  úSPORA NA ADMINISTRATíVNyCH úKONOCH
 - netreba platiť za znalecký posudok,
  - nie je potrebné hradiť vklad do katastra,
  - žiadne dodatočné poisťovanie nehnuteľnosti.

  Požičané prostriedky môžete použiť aj na splatenie   
 svojich starších úverových záväzkov v súlade so zákonom  
 o stavebnom sporení.

potRebujete Viac? 
úver však už bude treba zabezpečiť nehnuteľnosťou

  do 170-tisíc € – na jednu nehnuteľnosť,
  do 340-tisíc € – pre manželov alebo partnerov na jednu 

 nehnuteľnosť. 
 Manželia nebudú potrebovať ani ručiteľa.

Na čo Môžete použiť úVeR 
beZ ZaLožeNia NehNuteľNosti

  na kúpu bytu alebo rodinného domu,
  výstavbu rodinného domu,
  obnovu svojho súčasného bývania.

úVeR beZ popLatKu

Ak žijete v bytovom dome, ktorý v tomto alebo v minulom 

roku čerpal úver na obnovu z PSS, a. s., a požiadate nás o úver 

napríklad na rekonštrukciu svojho bytu, radi vám ho poskyt-

neme bez poplatku za jeho spracovanie.

NeZabudNite Na poisteNie

Obchodní zástupcovia PSS, a. s., vám na požiadanie sprostredkujú aj:

  poistenie úveru,

  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. 

postaRáMe sa o Vás
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 kedykoľvek 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.
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Nábytok a farby  
izieb neriešim,  
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ako hlava rodiny 
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stavba materiály

Sklo dnes dokáže chrániť pred chla-
dom, teplom, požiarom, hlukom, pred 

nežiaducimi pohľadmi, dokáže regulovať 
spotrebu energie, zaistiť bezpečnosť a 
pod. Ale sklo je dnes najmä atraktívnym 
estetickým materiálom, skrášľujúcim 
tak exteriér, ako aj interiér. Významnou 
mierou sa podieľa na trendoch súčasnej 
architektúry. Široké spektrum rôzneho 
spracovania skla s bohatou paletou farieb 
a vzorov tvorí široký diapazón možností 
jeho uplatnenia v architektúre a interiéro-
vom dizajne. Sklo so svojimi technickými 
a estetickými vlastnosťami je stálicou 
architektúry. Sklo ako keby už nemalo 
limity. Prispieva k tomu neustále prebie-
hajúci výskum sklárskych technológií. 

sKLo a jeho deLeNie
Sklo sa zvyčajne rozdeľuje podľa dvoch 
základných kritérií, a to jednak podľa 
funkcie, ktorú má vykonávať, a podľa 
umiestnenia na budove či v interiéri. Pod-
ľa funkcie sa  sklo dá deliť napríklad na 
základné, bezpečnostné, izolačné (tepelne 
alebo zvukovo), protipožiarne, samočis-
tiace a pod. Z technologického hľadiska 
môže ísť o sklo tepelne tvrdené (predtým 
označované ako kalené), tepelne spevne-
né, vrstvené (predtým označované ako 
lepené), pieskované, leptané a pod. Podľa 
aplikácie na budove delíme sklo na sklo 
pre fasády, do okien, do strešných pre-
sklení, deliacich priečok, stien, dverí, na 
schody, nábytok atď. Sklá sa môžu deliť 
aj podľa chemického zloženia skloviny na 
sodnovápenatokremičité, borosilikátové, 
kremičité s alkalickými zeminami atď.

PLOCHé SKLO 
Zušľachťovanie plochého skla (plaveného 
tabuľového skla) sa uskutočňuje hlavne 
v štruktúre povrchových vrstiev s cie-
ľom dosiahnuť zlepšenie jeho vlastností. 

sMaLtoVaNé 
SKLO – 
EfEKTNÝ MATERIáL S DIZAJNOM 

PRVOTNOU úLOHOU SKLA 
AKO PRIESVITNéHO MATE-
RIáLU BOLO PREPúšťANIE 
DENNéHO SVETLA DO 
VNúTORNéHO PRIESTORU 
BUDOVy. V SúČASNOSTI 
SA TáTO JEHO ZáKLADNá 
fUNKCIA AKOBy POMALy 
ROZPLÝVALA V MNOžSTVE 
PRIDANÝCH fUNKCIí, KTO-
Ré DNEšNé SOfISTIKOVA-
Né SKLO NADOBUDLO. 

01

02
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Hovorí sa, že globálne otepľovanie je 
motorom  rozmachu sklárskej výroby. Na 
Slovensku sa ploché sklo nevyrába, do-
váža sa najmä z Česka. Dovážené sklo je 
následne zušľachťované, t. j. upravované 
s cieľom nadobudnutia nových požadova-
ných vlastností. K takýmto zušľachteným 
sklám patrí aj smaltované sklo.

čo je sMaLtoVaNé sKLo?
Smaltované sklo je sklo, na ktorého jednu 
stranu je nanesený smalt a následne je 
vypálený pri veľmi vysokej teplote. Podľa 
toho, ako prebehne chladenie, vznikne 
tepelne spevnené alebo tvrdené sklo. 
Týmto procesom sa sklo v každom prípa-
de tepelne spevní. 

Smaltované alebo potlačené sklo je kalené 
alebo polokalené sklo, ktoré je pred tepel-
nou úpravou kalením napríklad potlačené 
motívom. Tepelne spracované sklo je po 
kalení odolné voči úderu, zvyšuje sa jeho 
ohybová pevnosť a tepelná odolnosť.

techNoLógia VýRoby sKLa  
so sMaLtoM
Smaltované sklo sa vyrába zo skla, ktoré 
je určené na kalenie. Sklá so smaltom sa 
vyrábajú nanesením farby na jednu stra-
nu skla, buď striekaním, alebo cez sito, 
a neskorším vypálením.

Z technických príčin je možné farbu naná-
šať len na jednu stranu skla. Smaltovanie 
je povrchová úprava, ktorou vzniká smal-
tované sklo nástrekom a sklo s potlačou. 
Je to v podstate tabuľové sklo s vrstvou 
nízko taviteľnej sklenej frity s farbou. 
Táto sa v kaliacej peci pretaví na smalt 
príslušného farebného odtieňa, napríklad 
imitácia pieskovaného skla. Technológia 
striekaním sa prevádza na sklo hrúbok 
6 – 15 mm.  Sklá so smaltom sa vyrábajú 
aj technológiou sieťotlače, čo znamená 
nanesenie farby cez matricu na sklo, ktoré 
je následne tepelne vytvrdené. Farba je na 
sklo sieťotlačou nanesená buď celoploš-
ne, alebo v žiadanom motíve či vzore. 
Následným kalením sa vypáli aj farba. 
Dôsledkom vysokej teploty v kaliacej peci 
získava farba vysokú mechanickú a che-
mickú odolnosť. Technológia sieťotlače 
sa používa pre sklá s hrúbkou 4 – 15 
mm. Nanášanie sa môže uskutočniť buď 
strojovo valcovou metódou, alebo ručným 
nanášaním.

Farba s ľubovoľným odtieňom sa naná-
ša pred tepelnou úpravou kalením. Pri 
smaltovaní sa povrch skla pokryje vrstvou 
emailovej farby. Moderné keramické 
farby neobsahujú už žiadne ťažké kovy. 
Keramická farba s prímesou sklenených 
čiastočiek sa nanáša na sklo v tenkej rov-
nomernej vrstve,  po vysušení  a kontrole 
je následne v kaliacej peci na kaliacej linke 
pri teplote cca 620 °C vpečená do povrchu 
skla. Takto dôjde k trvalému splynutiu 
s povrchom skla a výrobok nadobudne 
vysokú trvanlivosť. Smalt sa vypaľuje pri 
veľmi vysokých teplotách (niekedy je to aj 
650 – 670 °C).

čo hoVoRia NoRMy
Podľa normy sa rozlišujú 3 najviac použí-
vané smaltované tepelne upravené sklá: 
1. smaltované tepelne spevnené 
 sodnovápenatokremičité bezpečnostné  
 sklo (STN EN 1863-1),
2. prehrievané (HST) tepelne tvrdené 
 sodnovápenatokremičité bezpečnostné  
 sklo smaltované (STN EN 14179-1),
3. smaltované tepelne tvrdené, 
 sodnovápenatokremičité 
 bezpečnostné sklo (STN EN 12150-1).

03

04

01 Parapetné časti vlnitej fasády obložené pre-

vetrávaným obkladom zo smaltovaného skla.

02 fasádny obklad so smaltovaným sklom je 

riešený s jemne pôsobiacim rastrom a viditeľ-

ným uchytením.

03 Použitie veľkoformátových obkladov na 

fasáde vytvára efekt jednoliatej plochy.

04 Aplikovaním rôznofarebných obkladov 

zo smaltovaného skla je dosiahnutá výrazná 

farebná pestrosť objektu.

05 Smaltované sklo sa uplatňuje najmä na 

výrazne farebných vizuálne rovnorodých 

fasádach.

05
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stavba materiály

Keďže sklá sú určené normami, výrobca je 
povinný označovať ich trvalými značkami. 
Označenie musí udávať názov a obchodnú 
značku výrobcu a číslo európskej normy.

FaRebNosť a deKoRatíVNosť
U smaltovaných skiel je zvyčajne celá 
plocha nanesená rovnakou farbou. 
K dispozícii je široká škála farebných 
odtieňov podľa stupnice RAL. Miešaním 
farieb podľa želania možno získať nové 
odtiene v takmer celej stupnici odtieňov. 
Dodatočné estetické účinky  napríklad pri 
farebných fasádach je možné dosiahnuť  
smaltovaním rôznych skiel alebo návrhom 
špeciálnych farieb. Technológiou sieťotlače 
je možné získať potlač skla najrôznejšími 
vzormi, jednak podľa firemného vzorkov- 
níka, alebo ľubovoľnou potlačou podľa 
želania zákazníka.

Kombinácia vzoru a farby rozširuje mož-
nosti estetického účinku. Dekoratívne vzo-
ry môžu byť ľubovoľné, od geometrických 
po figurálne. Je možné vytvoriť viacvrstvo-
vú potlač a tým získať originálne dezény.

pRedNosti sMaLtoVaNého sKLa
  vlastnosti ako u  bezpečnostného skla, 
  vynikajúca mechanická odolnosť,
  vyššia povrchová pevnosť voči 

 klasickému sklu,
  oproti bežnému sklu 3-krát odolnejšie 

 voči nárazu, 
  pri rozbití sa rozpadne na malé tupé  

 časti bez poranenia, 

  odolné voči oderu, 
  väčšia pevnosť v ohybe,
  odolné voči vyšším teplotám cca 250 °C  

 (krátkodobo 300 °C), 
  vysoká odolnosť voči prudkým 

 zmenám teploty, 
 jednoduchá inštalácia  ako 

 u obyčajného tvrdeného skla, 
  dlhodobá trvanlivosť, 
  odolnosť voči korózii a chemikáliám,
  jednoduchá údržba, čistenie 

 prípravkami bez abrazívnych častíc,
  absencia olova a nebezpečných kovov,
  sklo je farebne stále v exteriéri aj 

 v interiéri,
  optický dojem jednoliatosti pri 

 presklených fasádach.  

upLatNeNie sKLa so sMaLtoM 
Sklá so smaltom nachádzajú uplatnenie, 
ako už bolo spomínané, v exteriéri aj 
v interiéri budov. Ako fasádne sklá sa 
uplatnia najmä v obvodových plášťoch 
budov (zavesených fasádach) vo forme 
fasádnych panelov,  veľkoformátových 
obkladov a nepriehľadných parapetných 
obkladov pre dosiahnutie jednoliateho 
účinku  a pod. V interiéroch  smaltované 
sklá nachádzajú efektné aplikácie vo for-
me sklenených deliacich stien, sklenených 
dvier, sprchových kútov, sklenených 
obkladov kuchynských liniek, schodisko-
vých stupňov, zasklenia výťahovej šachty, 
sklených vitrín,  nábytkového skla,  
s protišmykovým povrchom na vrstve-
nom skle podláh a pod. Použitím sieťotla-
če sa výrazne rozširuje efektné použitie 
v interiéri. Vďaka vynikajúcej odolnosti 
voči vlhkosti sa používajú obklady aj 
v laboratóriách a v priestoroch, kde je 
požadovaná vysoká hygiena. Z ostatných 
využití možno spomenúť uplatnenie 
na informačných a firemných tabuliach 
a najmä skiel v automobiloch či vlakoch. 
Špeciálnym druhom potlačeného skla je 
sklo s bezpečnostnou alarm slučkou, kto-
ré umožňuje napojenie na bezpečnostnú 
ústredňu a rozbitie je takto registrované.
Čo sa týka ceny smaltovaného skla, v sú-
časnosti je jeho cena primerane dostupná. 
Cenový rozdiel medzi bežným obkladovým 
materiálom a týmto exkluzívnym riešením 
obkladovým sklom je pomerne malý.

atRaKtíVNe Fasády
Smaltované sklo vďaka svojim technic-
kým a estetickým vlastnostiam spolu so 

06 Zvislé čelné fasády na organicky 

tvarovanom objekte sú vytvorené z tmavo 

smaltovaných sklenených panelov.

07 Využitie smaltovaného skla pri obklade 

kuchynskej linky v rovnakej farebnosti.

08 Na trendoch súčasného interiérového 

dizajnu sa významne podieľa smaltované 

sklo svojím vysokým leskom a farebnosťou.

09 Smaltované sklo je ideálnym materiá-

lom pre vkusné kombinovanie rozmanitých 

materiálov v interiéri.

10 Exkluzívne interiérové plochy vznikajú 

vďaka elegantným aplikáciám obkladov zo 

smaltovaného skla.

06
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širokou škálou farebného riešenia a sys-
témom napríklad neviditeľného uchyte-
nia tabúľ na prevetrávaných sklenených 
fasádach poskytuje architektom veľké 
možnosti efektných riešení. Spôsob inšta-
lácie sklených prvkov umožňuje použitie 
tohto skla na veľkých súvislých plochách,  
tvoriacich v konečnom dôsledku vizuálne 
jednoliatu fasádu. Zmenou reflexie skla sa 
môže dosiahnuť okrem jednotného vzhľa-
du fasády, naopak, zvýraznenie kontrastu 
jednotlivých plôch. Súčasným trendom 
v architektúre je práve pri prevetráva-
ných fasádach uplatnenie smaltovaného 
kaleného skla ako obkladového materiálu. 
Takáto fasáda je zložená z nosného roštu 
s hliníkovými profilmi a tepelnej izolácie. 
Sklo so smaltom je používané pri fasá-
dach najmä ako izolačný panel zakrývajú-
ci nosnú konštrukciu budovy. Produktov 
je na trhu viacero, pre správne fungovanie 
fasády je nutné zvoliť správny výrobok 
s požadovanými vlastnosťami  tepelnej  
či solárnej regulácie. Je možné v rôznom 
pomere obmedziť priepustnosť svetla 
a tepelnú záťaž. K dispozícii je aj možnosť 

potlače ľubovoľným dezénom technoló-
giou sieťotlače, použitie farebných skiel, 
dodaním sklu odlesk, potlačou vnútornej 
fólie a pod. Pre farebné fasády je k dis-
pozícii široká škála farieb. Dodatočné 
estetické účinky môžu byť dosiahnuté 
smaltovaním rôznych sklenených podkla-
dov alebo špecifickými farbami. Panely sú 
dostupné vo farbách, ktoré majú vizuálny 
efekt tónovaného alebo odrazového skla. 
Smaltované sklá pre fasády je možné v zá-
sade použiť ako lepené obklady, bodovo 
uchytené obklady, výplne parapetných 
panelov a pod.

KRása sKLa V iNteRiéRi
Vo vnútornom priestore sa smaltované 
sklo uplatňuje najčastejšie pre celoskle-
nené deliace steny a sklenené dvere. 
Sklenené priečky  predstavujú interiérové 
steny s maximálnym vizuálnym kontak-
tom, atraktívnym dizajnom a súčasnou 
akustickou bariérou medzi susediacimi 
priestormi. K výhodám týchto riešení 
patrí rýchla montáž, možnosť zmien 
v budúcnosti, jednoduchá údržba a najmä 

tvorba exkluzívneho interiéru.  Sklenené 
dvere, rovnako ako priečky, vytvárajú 
príjemné atraktívne prostredie. V kom-
binácii  so sieťotlačou možno dosiahnuť 
originálne dvere s požadovanou farebnos-
ťou a vzorom. Pri sklenených dverách sa 
používa kalené bezpečnostné sklo, čím 
sa vylúči možnosť poranenia pri rozbití. 
Dvere majú dlhú životnosť s jednoduchou 
údržbou. Takéto dvere treba prispôso-
biť ostatným materiálom použitým v 
interiéri.

V prípade pochôdznych skiel je možné 
sieťotlač vyhotoviť v protišmykovom 
prevedení. 

Veľmi atraktívne pôsobia schodiskové 
stupne s potlačou ako imitácia pieskova-
nia.

ZáVeR 
Tento atraktívny materiál so svojimi 
technickými a estetickými vlastnosťami 
v kombinácii so širokou škálou výberu 
farieb či dokonalého (neviditeľného) 
systému uchytenia sklených tabúľ  dáva 
architektom široké možnosti kreatívnosti 
riešení. Navyše, sklo so sieťotlačou v sú-
časnosti ukazuje na nové trendy nielen  
v architektúre budov, ale aj v interiérovom 
dizajne. Smaltované sklá poskytujú do-
siahnutie atraktívnych vizuálnych efektov. 
Sklo sa dá spracovať viacerými spôsobmi 
a splniť tak požiadavky projektantov.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

fakulta architektúry STU,  Bratislava

Foto: archív autora a firiem
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SKRyTá 

dokonalosť
POPUSťTE UZDU VAšEJ fANTáZII. PREDSTAVTE SI ČISTÝ ELEGANTNÝ INTERIéR,  

V KTOROM DVERE SPLÝVAJú S OKOLITOU STENOU. DOPRAJTE SVOJMU 
INTERIéRU NOVú MODERNú TVáR.

stavba dvere



SKRyTá 

Vytvorenie efektu celistvého inte-
riéru je architektmi veľmi obľúbe-
ným a vyhľadávaným riešením. Na 

žiadanom výsledku sa pritom nepodieľajú 
iba dvere, ale hlavne systém XINNIX. 
Vďaka tomuto systému sa dvere stávajú 
súčasťou steny, pretože sa odhaľuje iba 
tenká línia po obvode. 

NeobMedZeNé MožNosti
Funkčný a nadčasový dizajn skrytých 
zárubní vychádza z dlhodobého technic-
kého vývoja. Systém XINNIX umožňuje 
dverám stať sa funkčnou ozdobou nielen 
bytových, ale i kancelárskych a verejných 
priestorov. Univerzálnosť skrytých zárub-
ní tak otvára architektom nové možnosti 
realizácie svojich projektov. Skryté zárub-
ne možno využiť pre sadrokartónové i 
murované steny pri rôznej šírke. Výhodou 
je tiež možnosť osadenia akéhokoľvek 
dverného krídla, a to bez ohľadu na to, či 
sa dvere otvárajú smerom k sebe, alebo od 
seba, na pravú alebo ľavú stranu. Dvere 
môžu dosahovať štandardné i atypické 
rozmery až do výšky 3 metrov a pozdvih-
núť tak interiér o stupeň vyššie. 

VaRiabiLita Nie je jediNou 
pRedNosťou
Ak si potrpíte na kvalitu, milujete nevšed-
ný štýl a zároveň požadujete praktickú 
funkčnosť, tak i pre vás je systém XINNIX 
správnym riešením. Pri konštrukcii skry-
tých zárubní sa využíva špičkové kovanie 
v podobe skrytých 3D závesov. Upevňo-
vacie skrutky závesov sú skryté v ráme 

a možno ich ľubovoľne nastavovať na 
výšku, do strany a do hĺbky. Súčasťou sys-
tému sú tiež magnetické zámky, fungu-
júce na princípe magnetickej príťažlivosti 
medzi západkou zámku a protikusom. Ak 
sú dvere otvorené, západka je ukrytá v ko-
vaní, pri zavretých dverách ticho vystrelí a 
zapadne do otvoru v protikuse. Dokonalý 
akustický komfort vám ešte zaistí tesne-
nie okolo dverného krídla. 

pLNíMe sNy o LepšoM býVaNí
Systém skrytých zárubní XINNIX sa v sú-
časnej dobe stal dizajnérskou senzáciou 
v ponuke spoločnosti Twin, ktorá svojim 
zákazníkom poskytuje odborné pora-
denstvo, pripraví podklady k projektovej 
dokumentácii a zaistí kompletnú reali-

záciu vrátane povrchových úprav stien, 
ako napríklad drevených obkladov, tapiet, 
benátskych štúk, sadrových omietok či 
keramických obkladov. Nechajte sa i vy 
uniesť dokonalosťou. Ak chcete realizovať 
váš vysnený interiér, vaše otázky vám 
radi zodpovedia na e-maile twin@twin.cz. 
Technické výkresy, fotografie z realizácií  
a referencie nájdete na interentovej strán-
ke www.skrytezarubne.info. 

Reko z materiálov Twin

Foto: Twin

UNIVERZÁLNOSť 
SKRYTÝcH ZÁRUBNÍ 

OTVÁRA ARcHITEKTOM 
NOVÉ MOŽNOSTI REALIZÁcIE 
SVOJIcH PROJEKTOV...
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PODĽA šTATISTíK POLICAJ-
NéHO ZBORU SLOVENSKEJ 
REPUBLIKy JE NAJČASTEJší 
SPôSOB VNIKNUTIA DO 
OByDLí VLáMANíM CEZ 
OKNá A DVERE. SySTéM 
MANAžéRA DVERí PONú- 
KA ROZSIAHLE A ELEGANT-
Né RIEšENIA DVEROVEJ  
KOMUNIKáCIE AJ PRE 
OByTNé DOMy. 

Zabepečte 
obydLie
PROTI ZLODEJOM

Inteligentné vstupné dvere navyše spĺ-
ňajú prísne požiarne normy a zvyšujú 
bezpečnosť i v tomto smere. Schüco 

DCS (Door control system) sa funkčne 
člení na tri podskupiny: na kontrolu vstu-
pu, zaistenie únikových dverí a dverovú 
komunikáciu. Všetky systémy sú vybave-
né najnovšou technológiou a optimálne 
integrované do štýlového dizajnu. Ide 
o  voľne kombinovateľný systém, ktorý 
má k dispozícii tieto moduly: modul 
podsvieteného čísla domu LED svetlom, 
modul Spotlight na osvetlenie priestoru 
pred dvermi, hlásič pohybu, ako aj senzor 
priblíženia, kameru, reproduktor/hlasitý 
telefón, zvonček či núdzové tlačidlo. 

V oblasti kontroly vstupu má Schüco 
prichystané riešenia pre bytovú výstavbu 
vyššieho štandardu (variant Standalone) 
a pre veľkoplošné objekty (variant Online). 
Obsluha sa realizuje alternatívne prostred-
níctvom čítačky kariet, klávesnice alebo 
biometrie (snímanie odtlačkov prstov). 

beZpečNé, a pRitoM štýLoVé
Schüco DCS sa môže pýšiť renomovanými 
dizajnérskymi cenami iF product design 
award 2012 a red dot design award 2012 
a Design Plus powered by Light + Building 
2014. „Zaistením únikových dverí Schüco 
DcS a komponentmi – kľúčový spínač, núdzo- 
vé tlačidlo a príslušný informačný štítok – 
dokazujeme, že certifikovaná bezpečnostná 
technika a príjemný vzhľad sa dajú zharmo-
nizovať. Sklenený povrch s vnútornou potla-
čou prepožičiava systému celistvý, ušľachtilý 
charakter. Vďaka rozličným geometrickým 
výrazom profilu možno Schüco DcS s ús- 
pechom aplikovať tak v novostavbách, ako 
aj v modernizovaných domoch,“ uvádza 
Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky 
spoločnosti Schüco na Slovensku.

stavba dvere



dVeRe, KtoRé odoLajú
Všetky elementy Schüco DCS prechádzajú 
prísnou kontrolou a skúškami v najväč-
šom súkromnom technologickom centre 
Schüco v nemeckom Bielefielde. Centrum 
je akreditované a jeho výstupy celosve-
tovo uznávané. Podľa novej európskej 
normy DIN EN 1627 má konštrukčná 
a materiálová odolnosť sedem stupňov. 
Najnižšia je RC 1N (z anglického Resis-
tance Class), nasleduje RC 2N, RC 2,  
RC 3 až po RC 6. Systémové riešenia sú 
pri zachovaní estetiky a dizajnu k dispo-
zícii pre rôzne stavebné hĺbky a zároveň 
s rôznymi stupňami odolnosti (od RC 1 
po RC 4) podľa potrieb klientov.

„Vyvíjame a produkujeme systémové riešenia. 
Všetky komponenty od našich akreditova-

ných dodávateľov musia spĺňať prísne krité-
riá odolnosti, ktoré sa overujú skúškami.  
Avšak ani konštrukčná a materiálová 
odolnosť nie je prekážkou pri riešení dizajnu. 
Odolné dvere a okná sa ponášajú na štan-
dardné, len ich vnútorná skladba je prispô-
sobená zvýšeným nárokom, čo sa dosahuje 
napríklad alternatívnymi komponentmi,“ 
vysvetľuje Peter Škvaril.

oKNá s beZpečNýM VetRaNíM
Požiadavky na bezpečnosť musia spĺňať 
aj okenné systémy. Napríklad okenný 
systém Schüco AWS 75.SI+ s integ-
rovaným mechatronickým kovaním 
TipTronic je veľmi efektívnym riešením 
optimalizácie vetrania a klímy a zároveň 
bezpečnostným prvkom s odolnosťou 
proti vlámaniu až do triedy RC3. Motory 

kovania sú nainštalované do krídiel a pri 
pohľade zvonku aj z vnútra sú neviditeľ-
né. Kovanie TipTronic umožňuje kontrolu 
uzamknutia pri rôznych typoch otvárania, 
zvláda napríklad klasické, otváravo-sklop-
né alebo paralelne otváravé. Otváranie 
a zatváranie oblokov je automatické 
prostredníctvom senzorov, ktoré sledujú 
rozdiel exteriérových a interiérových 
teplôt.

Reko z materiálov spoločnosti  Schüco

Foto: Schüco

69



70

stavba okná

Okrem technologického pokroku 
napreduje aj estetika. Biele okná 
sú síce aj naďalej obľúbené, ak-

tuálne sú však absolútnym trendom sivé 
odtiene fólií s kovovým vzhľadom. Doko-
nale imitujú hliník, ale pritom zaručujú 
vynikajúce tepelnoizolačné parametre.

hLiNíKoVý VZhľad pRe pVc 
oKNá 
Na trhu je len jediný výrobca profilových 
systémov pre plastové okná a dvere, 
ktorý ponúka základné telo, t. j. plas-
tové profily v sivej farbe. Tie sú ideálne 
v kombinácii so sivými fóliami. Týmto 
výrobcom profilov je spoločnosť Inoutic. 
Sivé profily Inoutic ALU-look so sivými 
a metalickými obojstrannými fóliami za-
bezpečia jednotný a luxusný vzhľad okien 
a dverí aj pri otvorení. Pri otvorení okna 
vás už nikdy viac nebude rušiť pohľad na 
biele časti profilov, ale, naopak, vás poteší 
pohľad na 360° sivej (na obojstrannú 
fóliu a profily v sivej farbe).

13 odtieňoV siVej 
Inoutic ponúka na sivé základné profily 
13 odtieňov sivých dekoračných fólií 
(vrátane 4 odtieňov Architecture Colors 

s metalickým vzhľadom). Novinkou je 
fólia ALUX DB 703, ktorá navodzuje pocit 
práškovaného hliníka. Špeciálne pigmen-
ty v kombinácii s povrchovým reliéfom 
vytvárajú typický trblietavý kovový efekt. 
Ak sa zákazník rozhodne pre výber sivých 
profilov v spojení so sivými fóliami, ne-
dochádza k predĺženiu dodacej lehoty zo 
strany výrobcu a dodávateľa okien. 

jedNotNý VZhľad
Rovnaké fólie možno použiť nielen na 
okná a dvere, ale aj na garážové brány  
a rolety. Zaistí sa tak ucelený vzhľad 
domu. Jednotný 360° sivý vzhľad, ktorý 
pozostáva zo sivých základných profilov  
v kombinácii s 13 sivými fóliami s kovo- 
vým efektom, si možno dopriať vo všet-
kých profilových systémoch spoločnosti 
Inoutic: Eforte, Prestige, Arcade (okrem 
Architecture Colors). Viac informácií na 
www.inoutic.sk.       

Reko z materiálov Inoutic

Foto: Inoutic

POPREDNÝ EURóPSKy 
VÝROBCA PVC OKENNÝCH 
A DVEROVÝCH SySTéMOV 
A KOMPOZITNÝCH STAVEB-
NÝCH MATERIáLOV  
SPOLOČNOSť INOUTIC 
PONúKA AKO JEDINÝ NA 
SLOVENSKOM TRHU PVC 
OKENNé A DVEROVé PRO-
fILy V SIVEJ fARBE. V KOM-
BINáCII SO SIVÝMI DEKO-
RAČNÝMI fóLIAMI DODAJú 
OKNáM ALEBO DVERáM 
MODERNÝ A LUXUSNÝ 
VZHĽAD I PRI OTVORENí!

SIVá JE „IN“!



Paralelne posuvné steny, známe aj ako 
HS portály, rozširujú za príjemného 
počasia dispozíciu domu smerom 

von. Vďaka drevohliníkovému profilu sa 
obvodový rám konštrukcie zmenší na 
minimum a presklená plocha tak vytvorí 
dokonalý panoramatický efekt. „V prípade 
drevohliníkových profilov vieme oproti plasto-
vým alebo dreveným profilom zmenšiť obvod 
rámu až o 15 cm z každej strany,“ vysvetľuje 
Ľubomír Svetlík, konateľ spoločnosti 
Mirador. 

od podLahy až po stRop
Paralelne posuvné steny s drevohliníkovým 
profilom umožňujú realizovať veľkorysé 
presklené plochy až do výšky stropnej kon-
štrucie a šírky neuveriteľných 19 metrov! 
Maximálna šírka jednej časti môže byť 5 
metrov bez použitia predeľovacej prieč-
ky. „Medzi veľké výhody panoramatického 
HS portálu patrí rovnaká línia interiérovej 

DOPRAJTE SI 
paNoRaMaticKý Výhľad
SúČASNÝM ARCHITEKTONIC- 
KÝM TRENDOM KRAĽUJú VEĽ-
Ké PRESKLENé PLOCHy, KTORé 
ZABEZPEČUJú MNOžSTVO 
SVETLA A ČERSTVéHO VZDU-
CHU. VyTVáRAJú ZáROVEň 
ELEGANTNÝ PRECHOD MEDZI 
INTERIéROM A EXTERIéROM. 

a exteriérovej podlahy s plynulým prechodom. 
Vytvára tak bezbariérový vstup na terasu 
alebo do interiéru,“ hovorí Ľubomír Svetlík. 

Na tieNeNie MysLite 
už dopRedu
Veľkoformátové okná prinášajú do interié-
ru dostatok denného svetla, netreba preto 
zabúdať na ich tienenie. Medzi najúčin-
nejšie tieniace prvky patria exteriérové 
hliníkové žalúzie, ktoré okrem tienenia 
poskytujú aj väčšiu bezpečnosť a chránia 
okná pred poveternostnými podmienkami. 
Paralelne posuvné steny možno na požia-
davku klienta dodať priamo aj s namonto-
vanými sieťkami proti hmyzu. 

Viac informácií na www.mirador.eu.

Reko z materiálov Mirador

Foto: Mirador

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
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INVESTíCIA DO BUDúCNOSTI

VÝBER OKIEN DO NOVéHO 
ČI ZREKONšTRUOVANéHO 
PRíByTKU JE PRE NEJEDNéHO 
Z NáS ZDĺHAVÝ PROCES. KEď-
žE IDE O INVESTíCIU DO BU- 
DúCNOSTI, NAVyšE DOSť Ná-
KLADNú, BERIEME DO úVAHy 
KAžDÝ JEDEN DETAIL. OKREM 
TOHO, žE SPRáVNE OKNO 
MUSí SPĺňAť NEMáLO KRI-
TéRIí TÝKAJúCICH SA NAPRí-
KLAD TEPELNOIZOLAČNÝCH 
ČI ZVUKOVÝCH VLASTNOSTí, 
DôLEžITé JE, ABy ZAPADLO 
DO šTÝLU DOMU. 

Výrobcovia v súčasnosti ponúkajú 
širokú škálu rôznych druhov okien, 
najrozmanitejšie značky a v ne-

poslednom rade rozličné cenové relácie. 
Okná nielenže dokresľujú vzhľad nášho 
príbytku, ale taktiež osvetľujú vnútorné 
priestory, ovplyvňujú výmenu vzduchu 
a obmedzujú hluk, zároveň prispievajú ku 
kvalitnému zabezpečeniu domu. A v ne-
poslednom rade dokážu ušetriť nemálo 
energií. „Všeobecne platí, že čím nižšia Uw 
(= hodnota celkového prestupu tepla otvo-
rovou výplňou), tým viac domácnosť ušetrí. 
Jednoznačne možno povedať, že vhodne zvo-
lenými otvorovými prvkami možno ušetriť až  

30 % nákladov za energie,“ vysvetľuje Anto-
nín Doboš, odborník z RI Okná. 

Veľa môže napovedať práve profil okna. 
Kedysi boli iba trojkomorové, v súčasnosti 
sú k dispozícii päť- či až osemkomorové. 
Komory slúžia na zamedzenie úniku tep-
la z vykurovaných priestorov. Nie vždy ale 
platí, že čím viac komôr, tým lepšie. „Zále-
ží aj na veľkosti jednotlivých komôr, ktorých 
šírka by mala byť okolo 5 mm. A tak skôr 
ako sedem- a osemkomorové profily s tenký-
mi komorami sa odporúčajú síce ‚len‘ päť- až 
šesťkomorové profily, ale so širšími komora-
mi. Preto je dôležitejším aspektom pri výbere 

OKNá – 
stavba okná



VÝHODOU PLASTOVÝcH 
OKIEN JE cENA, 

KEĎŽE Sú LAcNEJŠIE AKO 
HLINÍKOVÉ ČI DREVENÉ. ZA 
HLAVNÉ BENEFITY MOŽNO 
POVAŽOVAť TAKTIEŽ DLHú 
ŽIVOTNOSť, PROTIHLUKOVÉ 
A TEPELNOIZOLAČNÉ 
VLASTNOSTI. RODINNÝ 
ROZPOČET TAK NEUTRPÍ 
ZBYTOČNE VYSOKÉ STRATY  
NA ENERgIÁcH. 
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stavebná hĺbka a tepelná priestupnosť rámu. 
Alebo inými slovami povedané – až rám so 
svojou minimálnou tepelnou priestupnosťou 
a vhodne zvolenou kombináciou skla vedie  
k optimálnemu výsledku otvorovej výplne,“ 
pokračuje Doboš.

Z hľadiska typu okien ponúka trh tri zá-
kladné druhy – plastové, drevené, hli-
níkové. Ak ani jeden z týchto druhov 
neulahodil vašim predstavám, správnou 
voľbou môže byť kombinácia jednotlivých  
materiálov.  

pLastoVé oKNá čísLoM jedeN
Plastové okná patria dlhodobo k najvy-
hľadávanejšiemu typu okien. Potvrdzuje 
to aj odborník. „Dôvod je jednoduchý, plas-
tové okná sú ‚historickou náhradou‘ dreva so 
zachovaním mnohých funkčných výhod tohto 
prírodného materiálu, najmä tepelnoizolač-
ných a konštrukčných riešení v kontexte s veľ-
mi priaznivou cenou. Plastové okná navyše 
kladú relatívne malé nároky na ich údržbu,“ 
konštatuje Doboš. 

Majitelia nehnuteľností tak ocenia najmä 
ich príjemný dizajn a celkovú jednodu-
chosť, ktorou tieto okná už na prvý po-
hľad pôsobia. V prospech nich hovorí aj 
cena, keďže sú lacnejšie ako hliníkové či 
drevené. Za hlavné benefity možno pova-
žovať taktiež dlhú životnosť, protihlukové 
a tepelnoizolačné vlastnosti. Rodinný roz-
počet tak neutrpí zbytočne vysoké straty 
na energiách. Plastové okná sa udomácnili 
na rodinných domoch, bytovkách, ale vi-

dieť ich môžeme aj na veľkých adminis-
tratívnych budovách. Pokiaľ ide o údržbu, 
tieto okná netreba lakovať ani maľovať 
a vrásky vám nebude robiť ani hrdzavenie. 
Stačí, ak raz do roka premažete ich obvo-
dové kovanie, prípadne dotiahnete uvoľ-
nené kľučky a úchyty. 

Iste ste neraz počuli, že plastové okná – 
ako aj ich konkurenti – sú investíciou do 
budúcnosti. Ich životnosť sa pohybuje 
v desaťročiach. Samozrejme, dôležitý je 
najmä proces montáže okien. Nedodržanie 
pracovných postupov môže viesť k poško-
deniu či úplnému zničeniu okna vo veľmi 
krátkom čase. Aj preto je najlepšie zveriť 
sa do rúk profesionálov. V prípade, že 



montáž prebehne bez problémov a šetrne 
s nimi zaobchádzate, do plastových okien 
investujete možno len jediný raz za život 
a nebudete mať dôvod na nespokojnosť.

Navyše, súčasné plastové okná rúcajú pred-
stavy o typických bielych jednoduchých 
oknách. Trh sa výrazne rozrástol a ponúka 
bohatú variabilitu vzorov a farieb. Za svo-
ju, možno netradičnú predstavu si síce bu-
dete musieť priplatiť, vaša dlhoročná spo-
kojnosť je však na nezaplatenie. Ak sa teda 
napokon rozhodnete pre plastové okná, 
myslite na častejšie a správne vetranie, 
aby ste zabránili vlhkosti a vzniku plesní  
v domácnosti.  

hLiNíK pôsobí eLegaNtNe
Hliníkové okná sa na plastové, čo sa týka 
obľuby, stále iba doťahujú. Donedávna boli 
prevažne súčasťou veľkých priemyselných 
a administratívnych budov, postupne sa 
však hliníkové systémy udomácňujú aj 
v prípade rodinných domov. Ich hlavnou 
prednosťou je kvalita, vysoký estetický 

štandard a pevnosť, ktorá im zabezpečuje 
dlhú životnosť. Prakticky sú „nesmrteľ-
né“. Hliník dokáže odolávať aj náročným 
poveternostným podmienkam a nerobia 
mu problém vysoké, resp. nízke teploty. 
V porovnaní s plastovými alebo drevený-
mi oknami disponujú vlastnosťou, ktorá 
zabraňuje deformácii. Z praktického hľa-
diska hovorí v prospech hliníkových okien 
ich nízka hmotnosť. Užívatelia to ocenia 
najmä pri manipulácii s oknom a jeho 
montáži. Pri rozhodovaní môže zavážiť aj 
fakt, že sú vyrábané z ekologického mate-
riálu, ktorý neobsahuje nečistoty a ťažké 
kovy, preto nie sú nebezpečné pre ľudský 
organizmus. Okrem toho svojou pevnos-
ťou poskytnú dostatočné zabezpečenie 
pred neželanými návštevníkmi.

Tento typ okna púta pozornosť najmä ele-
gantným a estetickým charakterom. Jeho 
čisté línie sú dokonalou ozdobou najmo-
dernejšej architektúry. Zvyčajne je najide-
álnejším riešením pre veľké zasklené plo-
chy, ktoré sú namáhané slnkom a vetrom. 

HLINÍK DOKÁŽE 
ODOLÁVAť AJ 

NÁROČNÝM POVETERNOST-
NÝM PODMIENKAM A NEROBIA 

MU PROBLÉM VYSOKÉ, 
RESP. NÍZKE TEPLOTY. 

V POROVNANÍ S PLASTOVÝMI 
ALEBO DREVENÝMI OKNAMI 
DISPONUJú VLASTNOSťOU, 

KTORÁ ZABRAŇUJE 
DEFORMÁcII.
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Spomedzi všetkých okien poskytuje naj-
širšie farebné prevedenie a taktiež neob-
medzené možnosti, pokiaľ ide o ich dizajn. 
Aj preto si medzi zákazníkmi získava čoraz 
väčšiu popularitu. „Naozaj počas posledných 
rokov badať zvyšujúci sa záujem o hliníkové 
systémy. Hlavnou cieľovou skupinou zákaz-
níkov v tomto segmente sú developeri, ktorí 
investujú do výstavby obytných domov, kan-
celárskych a priemyselných budov a ktorí po-
užívajú tento materiál najmä z dôvodu jeho 
vyššej kvality a životnosti. Možno však pove-
dať, že aj medzi zákazníkmi, ktorí sa rozhodu-
jú pre stavbu rodinných domov, sa hliník teší 
narastajúcej obľube napriek faktu, že náklady 
na hliníkové systémy môžu byť oproti plastu 
o čosi vyššie,“ zdôraznil Doboš.  

dReVeNé oKNá od pRadáVNa
Ak ste zástancom niečoho tradičného, 
potom sú tu ešte drevená okná. Tie sú  
akousi klasikou, ktorá prežíva už roky, hoci 
momentálne nepatrí do kategórie tak po-
pulárnych ako plastové alebo hliníkové. 
Zároveň sú jednoduchou ekologickou al-

ternatívou. Zvyčajne majú užší rám, a pre-
to sú voľbou číslo jeden, ak je pre zákazní-
ka prioritou presvetlenie interiéru.

Drevo je nadčasový materiál. Správne 
navrhnutie týchto okien dokáže vytvoriť 
neopakovateľnú scenériu domu a pôsobia 
luxusným nádychom. Navyše vyvolávajú 
dojem prirodzenosti, na výrobu sa využí-
va borovicové, smrekové aj dubové drevo. 
Životnosť týchto okien sa môže pohybovať 
až v stovkách rokoch. V porovnaní s plas-
tovými vám tak vydržia o čosi dlhšie.

Drevo má veľmi dobré tepelnoizolačné 
vlastnosti. Súčasné moderné drevené 
okná ponúkajú novšie konštrukčné rie-
šenia. Ich profil môže tvoriť až niekoľko 
vrstiev dreva, čo zabraňuje ich prípadnému 
krúteniu. Počítať však musíte s náročnejšou 
údržbou. Náter okna je náchylný na von-
kajšie vplyvy počasia, ako napríklad dážď 
alebo vietor. Materiál si vyžaduje vašu po-
zornosť, raz alebo dvakrát do roka ich treba 
natrieť lakom, prípadne olejom. V porovna-
ní s plastovými sú finančne náročnejšie. No 
aj v tomto prípade je na výber veľké množ-
stvo farebných prevedení a rôzne tvary.

„iN“ sú aj hybRidy
V prípade, že vám nevyhovuje ani jedna 
alternatíva a hľadáte niečo „originálnejšie“, 
vybrať si môžete napríklad drevohliníko-
vé okná. Tie predstavujú dokonalú súhru 
dvoch kvalitných materiálov – z exteriéru 
odolný hliník a z interiéru estetické drevo. 
Hliníkové opláštenie zabezpečuje ochranu 
dreveného profilu pred vonkajšími vplyv-
mi. Drevohliníkové okná nielenže šetria 
životné prostredie, ale aj domáci rozpočet. 
Navyše pôsobia moderne a taktiež ponúka-
jú širokú škálu farieb. Ďalšou alternatívou 

môžu byť aj plastovo-hliníkové okná, ktoré 
sú zárukou väčšej priepustnosti svetla. 

dVojsKLo VeRZus tRojsKLo 
Pri výbere okien má v súčasnosti zákazník 
neobmedzené možnosti. Zvoliť si môže 
aj medzi izolačným dvojsklom alebo troj-
sklom. Vo všeobecnosti panuje názor, že 
dvojsklo je ľahšie a prepustí viac slnečné-
ho svetla. Izolačné trojsklá zase prepúšťajú 
menej tepla von z budovy. „Laik by si mohol 
myslieť, že automatickým použitím trojskla 
dosiahneme lepšie výsledky oproti dvojsklu. 
Treba však rozlišovať, či chce dosiahnuť te-
pelnú, alebo zvukovú odolnosť. V tomto prí-
pade je potrebné opatrne voliť podľa zadania 
projektovej dokumentácie typ a druh skiel, s 
ktorým si však laik nemusí vedieť rady,“ upo-
zorňuje Doboš a zároveň prípadným záu-
jemcom o nové okná radí: „Pre tieto účely sú 
školení pracovníci odborných firiem, ktorí do-
kážu nakonfigurovať tie správne zloženie skiel 
a navrhnúť typy rámov/krídel ako celku. Hod-
nota Ug označuje tepelný prestup skla, pričom 
táto môže kolísať  v rozmedzí 1,9 – 0,4, kde 
nižšie číslo znamená lepší tepelný odpor. Na 
tejto škále Ug môžeme nájsť ako dvojsklá, tak 
aj trojsklá, ktoré môžu mať ešte ďalšie pod-
hodnoty solárnych, zvukových a bezpečnost-
ných vlastností, ako aj rôznu škálu pokovova-
nia a zafarbenia. Z týchto dôvodov teda môže 
byť mnohokrát ‚laická‘ snaha o preferenciu 
trojskla oproti dvojsklu trochu zavádzajúca...“  

Ľubomíra Lettrichová

Foto: RI Okná a archív redakcie
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Kvalita niečo stojí, ale časom sa taká-
to investícia vráti. Pekné, moderné 
okná a vchodové dvere s kvalit-

nými konštrukčnými riešeniami ponúka 
popredný slovenský výrobca energeticky 
úsporných drevených a drevohliníkových 
okien – spoločnosť Makrowin. Jeho pro-
dukcia splňa tie najvyššie nároky a patrí 
k špičke nielen na Slovensku, ale aj v za-
hraničí, kde sa presadila v USA. 

pRoFesioNáLNy pRístup 
a KVaLita 
Okná a dvere z ich produkcie majú mini-
málne nároky na údržbu, dlhú životnosť 
a dobré tepelnoizolačné parametre. Sved-
čia o tom aj referencie odberateľov, dodá-
vateľov, projektantov a koncových zákaz-
níkov. 

,,Za všetko však hovorí ich parádny vstup na 
trh v USA. Spoločnosť Makrowin je nositeľom 
a najmä propagátorom myšlienok týkajúcich 
sa správnej montáže okien a dverí. Svoje pra-
covné postupy a produkty verejne prezentuje, 
čím nepriamo pôsobí na zvyšovanie kvali-
tatívnej úrovne celého odvetvia, v ktorom 
pôsobí a súčasne zabezpečuje šírenie nových 
informácií, trendov a skúseností medzi po-
tencionálnych zákazníkov,“ hovorí Vladimír 
Nemčok, zástupca jednej z dodávateľských 
firiem Tremco illbruck.

Slovenský architekt Fero Lehocký dopĺ-
ňa: ,,V našom ateliéri projektujeme domy pre 
náročných klientov, ktorí si potrpia na kvali-
tu. Ak niekto z našich klientov chce kvalitné 
drevené alebo drevohliníkové okná, rovno im 
odporúčam Makrowin, pretože viem, že do-
dajú kompletný servis – od kvalitných okien, 
cez poradenstvo až po montáž, dokonca aj  
s tieniacimi systémami.“

Pridáva sa aj Američan Steven Baczek, ar-
chitekt z Bostonu v Massachusetts: ,,Zistil 
som, že Makrowin okná sú jedny z najlepších 
okien, s ktorými som kedy pracoval. Ich výni-
močná krása v kombinácii s bezkonkurenčný-
mi vlastnosťami (výkon) z nich robí bezkon-
kurenčnú voľbu – jednoducho nádhera!“

Z ohlasov od zákazníkov je tu názor Ľu-
boša Kravára: ,,Ich výrobky sa svojou cenou 
pohybujú skôr na hornej hranici spektra. Zato 
však môžete očakávať profesionálny prístup 
a kvalitu počas celého procesu, pokiaľ s vami 
budú v kontakte. Od úvodného poradenstva, 

SPRáVNy VÝBER  
OKIEN A DVERí

VÝBER OKIEN ČI DVERí PRE 
DANÝ TyP STAVBy JE VEĽ-
MI DôLEžITÝ. PRI VÝBERE 
TÝCH SPRáVNyCH OKIEN A 
DVERí JE V ZáUJME INVES-
TORA, ABy UPREDNOSTNIL 
šETRENIE PREVáDZKOVÝCH 
NáKLADOV V DOME PRED 
NAJVÝHODNEJšOU CENO-
VOU PONUKOU. 

stavba okná



cez výrobu až po montáž a osadenie ich vý-
robkov priamo na stavbe.“

Ďalšie zákaznícke postrehy pridáva Mar-
tin Horeličan: „Na základne vlastnej skú-
senosti musím povedať, že naozaj sú ľudia  
z Makrowinu takí výnimoční. Od prvého kon-
taktu, nacenenia, dodania okien a ich montá-
že až po ich doľaďovanie a ďalšiu komuniká-

ciu sú maximálne profesionálni, proklientskí, 
ľudskí, pozitívne naladení a doslova som s 
nimi jednal rád.“

Ďalšie referencie nájdete aj na stránke  
www.makrowin.sk/o-spolocnosti/referencie. 
Viac informácií a bezplatné odborné po-
radenstvo získate na www.makrowin.sk 
alebo na tel.: +421 45 5455346. 

Reko

Foto: Makrowin
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Moderný trend v oblasti oken-
ných konštrukcií v súčasnosti 
zahŕňa: izolačné 3-sklá, rámy  

s hrúbkou nad 80 mm, tri tesnenia medzi 
rámom a krídlom, reálne bezpečnost-
né kovanie. Klientmi najviac žiadané 
zostávajú naďalej plastové profily, hlavne 
z dôvodu pomeru „cena vs výkon“. Aj na-
priek veľkému vývojovému skoku, akým 
prešli okná a vstupné dvere, sa v praxi 
nezriedka stretávame s pomerne stried-
mym prístupom investorov a staviteľov 
k moderným, energeticky úsporným 
oknám. Často sa stáva, že investor príde  
s požiadavkou na okná do novostavby 
a požaduje okná najnižších radov so 
zreteľom na najnižšiu cenu. Pri pohľade 
na projekt domu spĺňajúci parametre 
nízkoenergetickej stavby príde veľmi ne-
logický výber rámu s dvomi tesneniami, 
so stavebnou hĺbkou okolo 70 mm a  
s izolačným 2-sklom. 

spRáVNy VýbeR
Ak porovnáme bežné okno na trhu z pro-
filu hrúbky  70 až 80 mm, s hliníkovým 
dištančným rámikom v 2-skle Ug=1,0 
W/(m2.K) s najpredávanejším energeticky 
úsporným profilom bluEvolution  
92 RS v predajniach siete Ekoprofil, ktorý 
má stavebnú hĺbku 92 mm, tri tesnenia, 
izolačné 3-sklo so súčiniteľom prechodu 
tepla Ug=0,5W/(m2.K), dištančný rámik 
zasklenia Swisspacer (tzv. teplý rámik), 
zistíme, že to bežné okno je síce o cca  

ZIMA SKONČILA A TAK Mô-
žEME ZAČAť S MONTážOU 
OKIEN. NEEXISTUJE TOTIž 
žIADNA INá KONšTRUKCIA NA 
DOME, KTORá Má RÝCHLEJšIU 
NáVRATNOSť INVESTíCIE PRI 
VOĽBE ENERGETICKy úSPOR-
NEJšIEHO VARIANTU, AKO  
V PRíPADE MODERNÝCH, 
ENERGETICKy úSPORNÝCH 
OKIEN. AKO ALE VyBRAť KVA-
LITNé OKNO S DOSTATOČNÝ-
MI IZOLAČNÝMI PARAMETRA-
MI, S DLHOU žIVOTNOSťOU I 
KOMfORTNÝM OVLáDANíM A 
ZáROVEň VyBRAť SPOĽAHLI-
VéHO DODáVATEĽA, KTORÝ 
SVOJE SĽUBy AJ NAPLNí? 

INVESTíCIA 
do oKieN sa opLatí  

Európska novinka: 
„Invisible Weld zone“

IWZ – neviditeľný zvar okna je najinovatív-

nejšou technológiou na výrobu plastových 

okien. Vďaka unikátnemu systému predfré-

zovania zváraných plôch sa okno stáva 

dokonalým v každom detaile. žiadny zo 

spojov na okne nie je po zvarení frézovaný 

ani začisťovaný. Nedochádza tak ku 

vzniku rušivých detailov na okne, vďaka 

čomu je okno harmonické a mimoriadne 

elegantné. Rozdiel v estetike, viditeľný aj  

z väčšej vzdialenosti, nie je jedinou 

výhodou. Čistenie okna, najmä ťažko 

dostupných miest po otvorení a v kútoch, 

sa stalo celkom jednoduchým. Pevnostné 

parametre tohto inovatívneho zvaru vôbec 

neutrpeli a prekračujú stanovené limity. 

  Najnovší patentovaný systém zvárania  

 okien,

 inovatívna technológia výroby okien,

 4-krát dokonalejší zvar,

 unikátny systém predfrézovania

    zváraných plôch,

 jednoduché čistenie nedostupných miest  

 na rozdiel od iných okien,

 totožná pevnosť ako pri 

    štandardnom zvarovaní.

DNEŠNÁ INVESTÍcIA DO 
OKIEN SA ODZRKADLÍ   
V BUDúcNOSTI VO 
VAŠEJ PEŇAŽENKE...



lacnejšiu montáž na PUR penu? Logické 
je, že k energeticky úsporným oknám je 
adekvátna montáž na komprimačné pásky 
alebo kombinácia PUR peny s tesniacimi 
fóliami. Keďže za kvalitou našich výrob-
kov aj za prevedením montáže si stojíme, 
poskytujeme zákazníkom jediné reálne 
overenie kvality namontovaných okien 
pomocou termokamery a vyhodnotenie 
termosnímok. Táto kontrola je výhradne 
klientom našej spoločnosti vykonávaná 
bezplatne, okrem nákladov na dopravu.

Voľba dodáVateľa
Pri voľbe dodávateľa je nutné zohľadniť 
aj trvanie záruky a čo všetko je zo záruk 
vylúčené. Žiaľ, nezriedka dodávatelia  
zo záruk vylučujú všetko, čo sa môže 
pokaziť. Dnes už nie je problém vyhľadať 
si referencie, dokonca aj informácie  
o finančnej stabilite spoločnosti. Zvoľte si 
stabilného výrobcu, najlepšie s celosloven-
skou pôsobnosťou a zázemím.

Ing. Beáta Patríková, 

vedúca strediska Ekoprofil Nitra

Foto: Ekoprofil

NáZoR aRchiteKta : 

NOVé TRENDy VÝVOJA OKENNÝCH 

KONšTRUKCIí KLADú ZVÝšENé NáROKy 

NIELEN NA ATRAKTíVNE ARCHITEKTO-

NICKé STVáRNENIE, TEPELNOIZOLAČNé 

PARAMETRE, ALE I NA KONšTRUKČNú 

TVORBU DETAILU OKNA. TOP NOVIN-

KOU TÝCHTO INOVATíVNyCH DETAILOV 

JE TECHNOLóGIA ZVARU „IWZ“, KTORá 

SPĺňA VšETKy UVEDENé NáROKy 

A ZVyšUJE úžITKOVú 

AJ ESTETICKú HODNOTU OKNA.

Ing. Ľubica Kuricová

30 % lacnejšie, ale má až o cca 70 % horšie 
izolačné vlastnosti. Z toho vyplýva, že 
správny výber výplne stavebných otvorov 
má bezpochyby najrýchlejšiu návratnosť 
vstupnej investície. Nehovoriac o tom, 
že okná vyšších tried mávajú štandard-
ne bezpečnostné kovania, ktoré reálne 
minimalizujú šancu zlodejom vniknúť do 
domu. 

KVaLitNá MoNtáž
Často sa podceňuje aj samotné prevede-
nie montáže. Použiť či nepoužiť tesniace 
pásky alebo stačí použiť len stále žiadanú 

EKOPROFIL 
bluEvolution 92 

RS Power Passiv – 
dokonalé okno na 

novostavbu

EKOPROFIL 

thermoactiv 81 Md – 
ideálne okno na 

rekonštrukcie 
domu či bytu



„Hlavne vďaka nej sa doma cítim v

BEZPEČÍ.“

www.isotra.cz

Interiérové žalúzie
Kvalita  |  Odolnosť  |  Design  |  Technológia

… chráni vaše súkromie.
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PREPáJANIE INTERéRU SO ZáHRADOU A ROZšIROVANIE OByT-
NéHO PRIESTORU DO EXTERéRU JE TREND, KTORÝ PRETRVáVA 
Už NIEKOĽKO SEZóN. NIET SA ČOMU ČUDOVAť, VEď POByT NA 
ČERSTVOM VZDUCHU, ROVNAKO AKO POHĽAD NA ZELEň ČI 
ZAKVITNUTú ZáHRADU JE OZDRAVNÝ NIELEN PRE NAšE TELO, 
ALE NAJMä DUšU. KEď CHCETE TRáVIť NA SVOJEJ TERASE 
PRíJEMé CHVíLE V KAžDOM POČASí, ZASTREšENIE JE JEJ NEVy-
HNUTNÝM DOPLNKOM. 

PREDĺžTE SI POByT 

Pri kombinácii s markízou proti slnku 
a zvislými clonami sa terasa stáva 
novým priestorom, použiteľným 

väčšiu časť roka. Počasie dokáže veľmi 
ovplyvniť našu náladu, ale aj aktivity, 
ktorým sa venujeme vo svojom voľnom 
čase. Ak už aj vás prestalo baviť neustále 
sledovanie predpovede počasia na víkend, 
riešenie ponúka zastrešenie záhradnej 
terasy, ktoré chráni nielen pred silným 
slnkom, ale aj dažďom či vetrom. Nedeľ-
nej grilovačke s priateľmi tak už nebude 
nič stáť v ceste.

na terase

01

02

relax záhrada
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01 TIENIACE PLACHTy
Elegantné a všestranné riešenie, ktoré 
vás ochráni pred slnkom a zaujme dizaj-
nom. Minimalistická krása pre tých, ktorí 
majú radi originálne detaily. Impozantné 
rozmery až 9 x 11 metrov.

02 ELEGANTNá A VARIABILNá 
Pergola fADECUBE spája elegantný 
moderný dizajn s technickou dômysel-
nosťou. Je kombinovateľná s bočnými 
zipsovými clonami. Keď sú látky stiahnu-
té, tvorí rám elegantný architektonický 
prvok. Konštrukcia je navrhnutá tak, aby 
poskytovala veľkú stabilitu a zároveň aby 
zvonku neboli viditeľné žiadne spojova-
cie prvky. Pergola fADECUBE je mimori-
adne variabilný systém, jej moduly sa 
dajú rôzne spájať. Môže byť samostatne 
stojaca alebo upevnená o stenu. 

03 – 04 LAMELOVé PERGOLy 
Pergoly s hliníkovými naklápacími lame-
lami sú najnovším trendom v dizajnovom 

tienení. Ich pravidelné tvary sa hodia 
k dnešnej architektúre. Vďaka vysokej 
pevnosti a nosnosti poskytujú celoročnú 
ochranu pred slnkom, dažďom a tiež 
snehom. Odvod vody je riešený žľabmi vo 
vnútri konštrukcie. Tieto pergoly môžu byť 
doplnené bočnými posuvnými stenami, 
LED osvetlením aj ohrevom. Pri štyroch 
oporných stojkách dokážu prekryť plochu 
až 6 x 4 metre. Väčšie plochy sa dajú pre-
kryť kombináciou viacerých modulov. 

05 BEZKONKURENČNá NIELEN 
ROZMEROM
Vodotesná Pergola NOMO je výnimoč-
ným riešením, ale na rozdiel od iných 
vodotesných pergol má pravidelný hrana-
tý tvar, kde sklon látky nie je viditeľný. 
NOMO je bezkonkurenčná aj rozmerom – 
pri jednom module môže mať šírku 
5,5 metra a výsuv až 7 metrov. ďalšou 
zaujímavosťou je možnosť integrovaných 
zvislých clon proti slnku.

06 – 07 ZASTREšENIE TERASy 
Hliníková konštrukcia s bezpečnostným 
dvojvrstvovým sklom vás ochráni pred 
slnkom, dažďom, vetrom aj snehom. 
Vďaka zastrešeniu sa terasa stane novým 
priestorom, použiteľným väčšiu časť roka. 
Zastrešenie sa dá skombinovať s markízou 
proti slnku, s pevnými alebo posuvnými 
sklenenými stenami a so zvislými clonami 
chrániacimi pred zapadajúcim slnkom a 
nežiaducimi pohľadmi. Nosnosť snehu 

môže byť až 550 kg/m2. Samozrejmosťou 
sú integrované žľaby na odvod vody. 

08 VODOTESNá OCHRANA
Vďaka špeciálnemu vodotesnému ma-
teriálu je pergola LEVEL riešením, ktoré 
vás ochráni rovnako pred slnkom, ako aj 
pred dažďom.Vodotesná látka môže mať 
v jednom kuse šírku 13 metrov a výsuv 
6,5 metrov. Zrolovaná látka je chránená 
v hliníkovej kazete. Ovládanie môže byť 
manuálne alebo motorické. 

09 TEXTILNé PERGOLy
Ich výhodou v porovnaní s klasickou mar-
kízou je stabilita a odolnosť voči vetru. 
Textilné pergoly, ktoré sú v ponuke v ne-
konečných dizajnových variáciách, môžu 
byť upevnené o stenu, samostatne stoja-
ce alebo použité len ako tienenie, ktoré 
sa pripevní na už existujúcu konštrukciu. 
Pergoly môžu mať bočné tienenie, osvet-
lenie aj ohrev. V kombinácii s vodotesnou 
látkou zabezpečujú ochranu pred slnkom 
aj dažďom. Pri viacerých modeloch je od-
vod vody riešený integrovanými žľabmi. 
Záhradný nábytok je tak chránený od jari 
až do jesene bez nutnosti ho premiestňo-
vať a skladať.  Viac informácií získate na 
www.fade.sk.

Reko z materiálov fade Group

Foto: fade Group
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Rozžiarte 
vstup do domu

Pri vstupe do domu nesmie chýbať 
pozitívna atmosféra. Základom by 
mal byť veniec na dverách, ktorý 

korešponduje s ročným obdobím. Tu však 
vaša kreativita končiť nemusí. K dverám 
môžete umiestniť aj aranžmán vo váze 
a stoličku, ktorá vstup spestrí a má aj 
praktický význam. Takto upravený vstup 
príjemne naladí vás aj vašich hostí. 

01 Veniec je zložený z rôznych  
prútov, machu, drobných bielych kvietkov 
a zelených kvetov kaliny, ružových hya-
cintov, mimózy a kôry. Ak vo vysokom a 
úzkom aranžmáne vedľa dverí použijete 
rovnaké cibuľoviny ako vo venci, výzdoba 
spolu bude krásne ladiť.
02 Do aranžmánu použite prírodné ma-
teriály narezané priamo vo vašej záhrade. 
Rôzne prúty alebo rozkvitnuté cibuľoviny 
vydržia na venci niekoľko týždňov.
03 Vstup do domu môžete oživiť rozma-
nitými dekoráciami. Tabuľka s nápisom 
Welcome každému potvrdí, že je u vás ví-
taný. Záhradný teplomer je nielen pekný, 
ale predovšetkým praktický.
04 Modrice sú neoddeliteľnou súčasťou 
jari. Menší aranžmán v tyrkysovej nádobe 
určite upúta pozornosť.

VSTUP DO RODINNéHO DOMU By MAL Byť OKREM PRAKTIC-
KOSTI A úČELNOSTI PEKNÝ AJ NAPOHĽAD. VEď PRIESTOR PRED 
DVERAMI BUDE VíTAť A VyPREVáDZAť NIELEN VáS, ALE AJ 
VAšICH HOSTí. 

kvetinami
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Ateliér Papaver radí:  
buďte vždy aktuálni!

 JAR – Používajte čerešňové alebo 
vŕbové prúty, rôzne farebné cibuľoviny 
a pestrý zelený mach. To všetko 
môžete obohatiť veľkonočnými 
farebnými vajíčkami. Nechajte 
vyniknúť šťavnato zelenú, žltú, bielu 
a ružovú farbu.

LETO – Dostupné sú rôzne druhy 
okrasných tráv, sušené zväzky obilia 
alebo slamy. Použite čerstvo narezané 
zväzky levandule alebo práve 
nasušené farebné zväzky ruží, ostrôžok 
a iné kvety z vašej záhrady. Nech sú 
vaše výtvory čo najfarebnejšie.

JESEň – Pekne ukážu konáre so 
zafarbenými bordovými dubovými 
listami, k tomu oranžové  plody 
machovky a veľké kvety sušenej 
hortenzie. Nech dominuje oranžová 
a bordová farba!

ZIMA – Použiť sa môže čečina, 
borovicové halúzky so šiškami, 
červené prúty svíbu alebo červené 
plody cezmíny. To všetko dopĺňajú 
hompáľajúce sa vianočné ozdoby, 
mašle a sušené pomaranče s limet-
kami. V zime sú výraznými farbami 
biela, tmavozelená a červená farba.

05  Ak nad vstupom máte striešku, 
neváhajte a na stoličku položte vankúš. 
Sedenie bude pohodlnejšie a vankúš, 
ktorý už v interiéri nemal miesto, dostane 
novú úlohu.                   
06 Svoje aranžmány môžete spestriť 
drobnými veselými dekoráciami. farebný 
vtáčik sa k jari skvelo hodí.
07 Vysoký a úzky aranžmán vedľa dverí 
zaujme na prvý pohľad. Použite rozkvit-
nuté konáre čerešne, dulovca, vŕby alebo 
jablone, ktoré mu dodajú potrebnú 
výšku. 

Andrea Gregorová
Foto: Ateliér Papaver
www.atelierpapaver.sk
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MNOHí Z NáS SI MySLIA, žE 
VäČšINU „MENšíCH“ STAVEB-
NÝCH PRáC OKOLO DOMU 
ZVLáDNEME AJ BEZ POMO-
CI ODBORNíKA. PLATí TO AJ 
O POKLADANí ZáMKOVEJ 
DLAžBy. SKUTOČNOSť, žE 
SME SI SNáď MALI DO TíMU 
PRIZVAť AJ NIEKOHO SKúSE-
NéHO, SA OBVyKLE PREJAVí 
Až POČAS PRáCE. NA OBAVy 
ALE NEMáTE žIADNy DôVOD! 
O NAJČASTEJšIE SA VySKy-
TUJúCICH CHyBáCH A O DRU-
HOCH ZáMKOVEJ DLAžBy 
SME SA ROZPRáVALI S RIADI-
TEĽOM SPOLOČNOSTI BARA-
Báš SLOVENSKO. 

AKO NA 
   

Zámkovú dlažbu môžeme v podstate 
rozdeliť do troch skupín. Jednou 
skupinou je zámková dlažba kla-

sického vzhľadu, ako napríklad všeobec-
ne známa Vlna alebo Zámčan, ďalšou 
skupinou je zámková dlažba farebného 
mediteránskeho vzhľadu, ako napríklad 
Kriváň alebo veľmi obľúbený Tehlový 
kameň. Do tretej skupiny zaraďujeme 

zámkovú 
dlažbu

relax záhrada
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zámkové dlažby určené k moderným, 
čistými líniami sa vyznačujúcim stavbám, 
ako sú napríklad Granitový kameň a zám-
ková dlažba Spiš.

KROK ZA KROKOM
Prvým krokom pri pokladaní zámkovej 
dlažby je presné vymeranie plochy, na 
ktorú ste sa rozhodli dlažbu pokladať. 
Nasledujúcim krokom je odstránenie 
pôdy, čo je rovnako jednoduchá úloha 
ako vymeranie, takže po tento bod sa vie 
každý dostať aj bez výnimočných odbor-
ných znalostí. Prvej významnejšej chyby 
sa menej skúsení „majstri“ môžu dopustiť 
v ďalšom kroku, a to tým, že vynechajú 
obrubník. „Viacerí zákazníci sa nám ozvali, 
že nechcú pokladať obrubníky, pretože sa im 
nepáči ich vzhľad. To bol dôvod, prečo sme pri 
vývoji jedného z našich výrobkov začali ako 
obrubník používať samotnú zámkovú dlažbu. 
Okrem toho napríklad ku granitovej dlažbe 
Perfetto vyrábame obrubníky rovnakej farby,“ 
hovorí Kristián Jakab.

Mnohí si mylne myslia, že jedinou funk-
ciou obrubníkov je, aby dali chodníkom 
akúsi optickú obrubu. Aj keď je to pravda, 
obrubníky majú aj omnoho významnej-
šiu funkciu. Keďže sú umiestnené oveľa 
hlbšie v zemi ako zámková dlažba, zabra-
ňujú, aby počas zaťaženia klesali krajné 
dlažobné kamene. 

aKo spRáVNe postupoVať?
Po odstránení pôdy a položení obrubníkov 
sa začína ich napĺňanie. Usporiadanie 
vrstiev bude vyzerať nasledovne: spodnú 
vrstvu tvorí štrk, naň ide vrstva piesku 

a nakoniec sa pokladá dlažba. Súbor  
týchto troch vrstiev udá konečnú výšku 
obrubníka. 

Vrstvu štrku pokladáme asi do hĺbky 20 
cm na miesto odstránenej zeminy. Táto 
vrstva má zvláštny význam, pretože bude 
odvádzať vodu do pôdy. Štrk sa musí 
dôkladne spevniť, aby vytvoril vhodný 
základ pre zámkovú dlažbu. Na túto 
prácu nie je nutné si prenajímať vibračnú 
nohu, postačí aj ťažká drevená klada. Na 
primerane spevnenú vrstvu štrku môže 
ísť vrstva jemnozrnného piesku. Piesok sa 
spevňovať už nemusí, zato nivelovať áno. 
Keďže na túto vrstvu sa pokladá zámková 
dlažba, pieskom sa dá určiť presná výška, 
respektíve pripraviť vyrovnaný hladký 
povrch. Na upravenú vrstvu piesku sa už 
nesmie stúpiť, preto treba pripraviť naraz 
len menšiu časť. Na ňu sa môže hneď 
pokladať zámková dlažba a takto  
sa postupuje smerom dozadu.

spôsoby poKLadaNia
Zámkovú dlažbu možno pokladať viace-
rými spôsobmi. Jedným z rozšírených 
spôsobov je, keď sa dlažobný kameň vkle-
pe na jeho miesto gumeným kladivom. 
Tento spôsob si vyžaduje vysoký stupeň 
pozornosti a presnosti – počas práce treba 
usporiadanie kameňov viackrát kontrolo-
vať pomocou vodováhy. 

Druhý spôsob je, keď sa dlažobné kamene 
jednoducho poukladajú na piesok v nami 
vybratom vzore a následne sa vibračnou 
nohou dovtedy spevňujú, kým sa nedo-
siahne požadovaný výsledok. Najkrajší vý-
sledok sa dosiahne vtedy – čo sa odporúča 
hlavne začiatočníkom – ak sa skombinujú 
obidva spôsoby. Gumené kladivo budeme 
potrebovať v každom prípade, pretože 
„tvrdohlavejšie“ dlažobné kamene nie 
vždy chcú sadnúť na svoje miesto.

NáZoR odboRNíKa
 „Mojím odporúčaním je, aby ste kladivom 
kamene vklepali na svoje miesto a potom 
prešli po hotovom diele vibračnou nohou. 
Počítajte s tým, že ak pri pokladaní kameňov 
predsa len nepoužijete gumené kladivo, počas 
vibračného spevnenia klesnú asi o 3 cm, ak ho 
použijete, treba počítať s poklesom asi 1 cm,“ 
opisuje svoje skúsenosti Kristián Jakab a 
pokračuje: „Na vymeriavanie umiestnenia 
dlažobných kameňov sa používa špagát. 
Natiahnutý špagát nám pomôže nielen pri 
vymeraní konečnej výšky, ale ak ho umiestni-
me nad škárou, môžeme podľa neho pokladať 
jednotlivé kamene a nemusíme sa obávať 
toho, že nám ,utečú‘ do niektorej strany. Na 
tento účel môžeme použiť akýkoľvek špagát 
vhodnej dĺžky a, samozrejme, bez uzlov.“

ZáVeRečNé pRáce
Keď je zámková dlažba umiestnená podľa 
našej predstavy, posypeme celú plochu 
pieskom a pomocou metly ním vyplníme 
všetky škáry. Ani po ukončení prác piesok 
neodvážajte ďaleko, pretože akokoľvek ste 
boli dôkladní, budete prekvapení, o koľko 
je počasie dôkladnejšie ako my. Nasledu-
júce týždne budete musieť tento úkon 
ešte viackrát zopakovať, kým sa pieskom 
vyplní každý milimeter škáry. 

Obšírnejšie informácie o pokladaní zám-
kovej dlažby a o výrobkoch, ako aj ďalšie 
nápady nájdete na webovej stránke  
www.barabasslovensko.sk a na sociálnej 
sieti www.facebook.com/barabasslovensko. 

Reko v spolupráci 

so spoločnosťou Barabáš Slovensko

Foto:  Barabáš Slovensko 
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relax záhrada

Pri stavbe záhrady by sme mali 
postupovať podobne ako pri stavbe 
domu.  Do úvahy berieme orientá-

ciu záhrady, veľkosť plochy, plánované 
využitie záhrady a netreba zabúdať ani na 
potreby majiteľa. Tiež netreba zabúdať na  
rozpočet, ktorý máte na záhradu vyčle-
nený. Nové a drahé však nemusí auto-
maticky znamenať to najlepšie. Naopak, 
vhodne zvolené staré veci môžu záhradu 
ozvláštniť a dodať jej osobné čaro. Hoci 
je záhrada vecou vkusu každého z nás, 
niekedy nie je na škodu nechať si poradiť 
od záhradných architektov. Ich prácou je 
čo najefektívnejšie využiť vami poskytnu-
tý priestor na dosiahnutie požadovaného 
efektu. Ak sa však nechystáte púšťať do 

ZáHRADA V OKOLí DOMU Už DáVNO NEPLNí LEN SVOJU 
úžITKOVú fUNKCIU. OKREM PESTOVANIA PLODíN SME SI 
NA ZáHRADU ZVyKLI AKO NA OáZU POKOJA A ODDyCHU, 
V KTOREJ OKREM OKRASNÝCH RASTLíN NESMú CHÝBAť 
JAZIERKA, BESIEDKy SO ZáHRADNÝM NáByTKOM A ČORAZ 
ČASTEJšIE AJ TERASy, KTORé VyTVáRAJú PLyNULÝ PRECHOD 
MEDZI INTERIéROM NášHO DOMU A EXTERIéROM V ZáHRADE. 
NAJPRV JE PRETO DôLEžITE VyCHáDZAť Z TOHO, NA ČO 
CHCEME ZáHRADU VyUžíVAť A KOĽKO NA ňU MáME MIESTA.

AKO SI ZREALIZOVAť 
SVOJU záhradu?



89

náročnejších záhradných kreácií v podo-
be jazierok alebo vyvýšených hrantov, 
určite si poradíte aj sami. Jakub Kircher 
zo spoločnosti Gardena hovorí o celkovej 
striedmosti pri výbere záhradných rastlín 
aj materiálov: ,,Čím menej priestoru máte 
k dispozícií, tým citlivejšie treba pristupovať 
k jej plánovaniu a následnej realizácií.“

MeNej je NieKedy Viac 
Dnešným trendom v menších záhradách 
je doslova  zmeniť ju na druhú „obývač-
ku“. Z toho vyplýva, že by mala dizajnovo 
vychádzať z celkového vzhľadu vášho 
domu. Vhodné je začať rovnakým oplote-
ním alebo murivom, spolu s dlažobným 
materiálom.  Čím jednotnejšie budú tieto 

základné prvky, tým lepší pocit budete 
mať zo záhrady ako takej.  Ak môžete, 
vyvarujte sa zdĺhavého dokončovania 
jednotlivých prvkov a radšej ich zrealizuj-
te lacnejšie, no naraz. Záhrada v rôznych 
štádiách dokončenia určite nepôsobí 
dobre na vás a ani na prípadné návštevy. 

aKo a čo posadiť
Podobne ako pri plánovaní zariadenia, aj 
pri rastlinách je vhodné uprednostniť skôr 
striedmosť na úkor rôznorodosti. Podľa 
spôsobu využitia záhrady je ju vhodné 

DNEŠNÝM TRENDOM 
V MENŠÍcH ZÁHRADÁcH 

JE DOSLOVA  ZMENIť JU 
NA DRUHú „OBÝVAČKU“. 
Z TOHO VYPLÝVA, ŽE BY MALA 
DIZAJNOVO VYcHÁDZAť 
Z cELKOVÉHO VZHľADU  
VÁŠHO DOMU. 



PRI NAVRHOVANÍ 
A VÝSADBE ZÁHRADY 

JE LEPŠIE DRŽAť SA HESLA: 
V JEDNODUcHOSTI JE KRÁSA. 
NAJVäČŠÍM PROFESIONÁLOM 
JE SAMA PRÍRODA. 
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rozčleniť na rôzne segmenty podľa pesto-
vania úžitkových a okrasných rastlín. Toto 
rozdelenie sa veľmi hodí, ak je záhrada 
v rovine. Výborným oddeľovačom môže 
byť živý plot alebo záhony rovnakých 
krov a tráv. Zaujímavým riešením pri 
menších výmerách je taktiež vystavanie 
záhrady do niekoľkých výškových úrovní, 
ktoré od seba oddelíte napríklad vyvý-
šenými drevenými hrantami.  Záhradu 
do svahu môžeme rozdeliť opornými 
múrikmi alebo schodmi.  Jakub Kircher 
však tvrdí, že pri plánovaní by sme mali 
zvážiť služby záhradného architekta.  Pri 
svojpomocnom plánovaní záhrady sa 
totiž často stáva, že majiteľ zvolí pre rast-
liny nesprávne stanovište, nepozná ich 
nároky na pôdu, vlahu, prípadne rastliny 
nesprávne skombinuje.  Taktiež je dôležité 
vyberať rastliny, ktoré sú svojou veľkosťou 
vhodné do našej záhrady. Ker alebo malý 
stromček sa môže po zasadení zdať ako 
výborná voľba, no po čase mu môže byť 
vo vašej záhrade tesno.  Preto je dôležité 
ponechať plán výsadby, ako aj samotný 
návrh záhrady ako kompozičného celku 
odborníkovi. V konečnom dôsledku práve 
starostlivo spracovaný projekt záhrady 
dokáže ušetriť finančné prostriedky po-
trebné na jej samotné založenie. Výsadbu 
väčších stromov, zavedenie automatickej 
závlahy, položenie trávneho koberca 
je vhodné prenechať na odborníkov. 
Výsadbu menších krov a trvaliek či výsev 
trávnika však zvládne aj laik. 

aKo RoZMiestNiť sedeNie
Ak chceme, aby záhrada plnila aj relaxač-
nú funkciu a popri práci sme v nej vedeli 
oddychovať aj pasívne, je nevyhnutné ju 
doplniť záhradným nábytkom. Môžeme si 
zvoliť z lacnejších riešení v podobe plas-
tových stolov a stoličiek, ktoré sú cenovo 
dostupné,  ľahké na prenášanie a zoženie-
me ich v rôznych farbách a prevedeniach. 
Nevýhodou však je malá odolnosť voči 
slnku (plast po čase vybledne) a nízka 
váha týchto stoličiek, ktoré odfúkne 
vietor. Na druhej strane sa môžeme roz-
hodnúť pre drahší, no trvanlivý drevený 
nábytok. Pôsobí oveľa reprezentatívnejšie, 
no treba sa oňho pravidelne starať (1-krát 
ročne napustiť olejom alebo ochranným 
náterom). Čo sa týka rozmiestnenia, po-
sedenie v záhrade by malo byť dostatočne 
odtienené od zvyšku plochy a zároveň by 
z neho mal byť výhľad na celú záhradu. 
Preto sa odporúča postaviť záhradný 
altánok alebo posedenie na krajné, alebo 
vyvýšené miesto záhrady.  Pre vytvorenie 
dojmu ,,oázy pokoja“ možno posedenie 
oddeliť výsadbou stromov alebo okrasný-
mi krami.

čoMu sa tReba VyVaRoVať
Za gýčové sa momentálne považuje striha-
nie  drevín do rôznych tvarov, ktoré sú pre-
važne na kmienkoch, zbierka exotických 
drevín, výsadba veľkého množstva prevaž-
ne solitérnych drevín previsnutých tvarov 
alebo množstvo „farebných“ kultivarov 
drevín. Neuváženým umiestnením vodné-
ho alebo iného prvku môžeme veľmi ľahko 
skĺznuť do gýču. Pri navrhovaní a výsadbe 
záhrady je lepšie držať sa hesla: v jednodu-
chosti je krása. Najväčším profesionálom 
je sama príroda. Preto niekedy stačí mať 
pri prechádzke otvorené oči. 

Vladimír Pabiš

Foto: Gardena a archív redakcie



NÁDRŽE NA VODU
Slúžia na zhromažďovanie dažďovej vody 
zo striech rodinných domov a na ďalšie 

využitie pri zavlažovaní záhrady. 
SEINE/LOIRE vyrobené z polyetylénu, 

RHIN z polypropylénu.

Nádrž LOIRE:
• v dodávke kotviace oká fi xujúce 
nádrž pri silnom vetre a vstupné 

tesnenia DN 50,
• voliteľné príslušenstvo: 

výpustný kohútik.
• objem 350 l, farba pálená hlina

Nádrž RHIN:
• v dodávke výpustný kohútik,

• voliteľné príslušenstvo: 
stabilný podstavec.

• objem 300 a 650 l, 
farba piesková

Nádrž SEINE:
• v dodávke plastový výpustný 

kohútik a kotviace oká 
fi xujúce nádrž pri silnom vetre.

• objem 300 a 650 l, 
farba piesková a zelená

www.elkoplast.sk Viac typov nádrží nájdete v e-shope www.shop.elkoplast.sk

e-mail: elkoplast@elkoplast.sk, tel.: +421 (0) 32/649 13 29 

LOIRE

Novinka
E-SHOP

MOSELLE
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MARNE

RHIN

GARONNE

ANI KVAPKA NAZMAR
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majstrovský kus

inšpirovaný prírodou

                 Nové betónové platne so vzhľadom prírodného kameňa

Nový prémiový rad betónových platní Naturline opäť posúva hranice betónu. Verne napodobňuje povrch prírodného 
kameňa a dodáva týmto platniam exkluzívny charakter. Vďaka transparentnej impregnácii povrchu majú platne aj najvyššiu 
úroveň povrchovej ochrany. Impregnácia ABW pritom nemení povrchový vzhľad výrobku, iba pomáha chrániť jeho unikátny 
povrch a farebnosť. Nové technológie nám dokonca umožňujú napodobniť povrch kameňa, ktorý si vy sami vyberiete.
Inšpirujte sa nekonečnými možnosťami betónu ABW.

www.abw.sk

               

ABW Travertino Naturline

bioTomal
941 36 Rúbaň 23
tel: 035/6407740
www.biotomal.sk

Spoločne s prírodou 
      (biologická ochrana rastlín)

Biobit XL
proti húseniciam 
motýľov

Žlté
proti moliciam,  
voškám, skočkám

Modré
proti strapkám

Biele
proti piliarke jablčnej, 
slivkovej a kvetárke 
kapustovej

Žlté veľké 
sférické
proti vrtivke čerešňovej

Lepové pásy
okolo kmeňa stromov

Žlté trojuholníky
na izbové rastliny

BorOil
proti voškám, pukliciam 
na ovocných stromoch, 
moliciam na zelenine

Trifender
na podporu rastu rast-
lín a na ochranu proti 
hubovým chorobám

Nemaslug
proti slizniakom

Entonem
proti smutivkám

Larvanem
proti nosánikom

Dravé roztoče
proti strapkám,
roztočcom

Parazitické
osičky
proti voškám, moliciam

Alginure
na posilnenie obrany-
schopnosti rastlín proti 
hubovým chorobám
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JEDNODUCHO MAJSTROVSKY ODVODNENé

STREŠNÝ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM KTORÝ 
DOKÁŽE VIAC.

So Zambelli produktami strešného odvodňovacieho systému to môžete urobiť veľmi jednoducho.
Celý produktový rad Zambelli sa vyznačuje maximálnou ochranou proti poveternostným vplyvom 
a dlhou životnosťou. Rozsiahly sortiment umožňuje absolútne presnú montáž. Dodatočne vám tiež 
poskytujeme podporu s montážnymi tipmi ako na našej webovej stránke, tak na Youtube. Prakticky 
použiteľný, esteticky dokonalý a pritom ešte hospodárny – to je strešný odvodňovací systém Zambelli. 

www.zambelli.com

SĽúBIť
DODRŽAť?
ŽIADNY
PROBLÉM.

Kamenné obKlady, Kamenné ploty, a lícová tehla
SLATÍN

LÁMANÝ PÁSIK

EKOPLOT

KRIVÁŇ

KLINKER

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

Hľadáme regionálne zastúpenia pre SK

slovensKý výroboK
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relax dovolenka

látky, najmä vápnik a horčík, sú prijímané 
z týchto hornín a následne rozpúšťané  
v liečivej vode, čím jej dodávajú zásadito-
tvorný a liečivý charakter.

Termálna rajecká voda je klasifikovaná 
ako prírodná liečivá, stredne mineralizo-
vaná, hypotonická, hydrogénouhličitá-
novo-vápenato-horečnatá, s teplotou 38 
stupňov pri prameni. Lieči choroby pohy-

AK POTREBUJETE UTIECť 
PRED HEKTIKOU DNEšNÝCH 
DNí DO SKUTOČNEJ OáZy 
POKOJA, ROZHODNE ZAVí-
TAJTE DO ROZPRáVKOVÝCH 
RAJECKÝCH TEPLíC, KTORé 
Sú DOSLOVA PERLOU NA 
SLOVENSKU. KúPELE SPA 
APHRODITE BUDUJú ZNAČ-
KU LUXUSNéHO KúPEĽNé-
HO ZARIADENIA URČENéHO 
PRE Tú NAJNáROČNEJšIU 
KLIENTELU. 

Raj
Nezabúdajú preto neustále na 

inovácie, ktoré zvyšujú kvalitu a 
rozsah poskytovaných služieb pre 

božský relax. Jedinečný vodný a saunový 
svet, liečebné procedúry, blahodárne účin-
ky termálnej liečivej vody, ozdravné pitné 
kúry a beauty pre nežné pohlavie – to 
všetko je doslova nezaplatiteľný balzam 
na vaše telo i dušu.

teRMáLNa LiečiVá Voda
Prírodné liečivé zdroje – prírodná termál-
na voda, prírodné bahno, priaznivá klí- 
ma – v Spa Aphrodite tvoria základ kúpeľ-
nej liečby. Ich nevídaná rozmanitosť 
 a škála sústredená na jednom mies-
te dáva predpoklad ich komplexného 
pôsobenia na organizmus s dosahovaním 
ozdravných účinkov, navráteniu zdravia  
a harmónie. Vzácna rajeckoteplická lie- 
čivá voda, vyvierajúca z hlbín zeme (až 
250 m), získava svoje výnimočné fyzikál-
ne a chemické vlastnosti vďaka geologic-
kej stavbe horninového podložia tvorené-
ho dolomitmi a vápencami. Tieto horniny 
odovzdávajú tepelnú energiu prenášanú 
zo samotného zemského jadra. Minerálne 
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bového ústrojenstva, zápalové ochorenia 
centrálneho nervového systému, nervovo-
-svalové degeneratívne choroby aj choroby 
z povolania – ochorenia kostí, kĺbov, svalov 
a šliach. Nie náhodou objavili priaznivé 
účinky rajeckej vody už v 14. storočí.

Dnes môžu klienti využívať termálnu 
liečivú vodu vo forme celého radu lie-
čebných procedúr – vodoliečby, balneo-
terapie, hydromasážnych, perličkových, 
termálnych alebo uhličitých vaňových kú-
peľov. Účinok kúpeľa spočíva v zmiernení 
bolestí pohybového systému, relaxácii 
svalstva, zlepšení prekrvenia a meta-
bolizmu svalov, šliach a kĺbov, drenáži 
lymfatického systému, ale aj detoxikácii a 
aktivácii imunity.

Luxus aj pRe FiRMy
Novinkou je novootvorený luxusný bar 
Cabaret Aphrodite, ktorý je súčasťou ďal-
šej fázy rozsiahlych investícií Slovenských 
liečebných kúpeľov, a. s., Rajecké Teplice. 
Slúži ubytovaným hosťom i verejnosti 
pre rôzne zábavné spoločenské podujatia 
pod názvom „Cabaret Show“. Priestor 
však slúži nielen na skvelé víkendové 
kabaretné programy (speváci, imitátori, 
kúzelník, tanečnice atď.), ktoré si hostia 
užívajú plným dúškom, ale jeho technické 
vybavenie je vhodné aj pre organizáciu 
rôznych konferencií, seminárov a eventov. 
„Luxusná miestnosť je reprezentatívna aj pre 
medzinárodné podujatia a pre korporátne 
akcie vieme pripraviť všetko na mieru podľa 
želania klienta. Firmy, spoločnosti, inštitú-
cie majú jedinečnú možnosť pozvať svojich 
obchodných partnerov alebo zamestnancov 
na reprezentatívne miesto u nás, kde si splnia 
nielen vzdelávacie povinnosti, ale môžu vyu-
žiť aj potrebný blahodárny relax termálnych 
kúpeľov a večer si užiť aj zábavu,“ skonšta-
toval viceprezident akciovej spoločnosti 
SLK Rajecké Teplice Zdenko Miškolci.

Práve spomínaný Cabaret Aphrodite 
skrýva zaujímavú históriu, o ktorej sa veľa 
nevedelo. V miestnosti zostali pôvodné 
vstupné trezorové dvere, za ktorými na 
jeseň v roku 1938 tajne ukrývali pred 
agentmi Nemeckej ríše korunovačné 
klenoty českých kráľov, Svätováclavskú 
korunu, žezlo, jablko, kríž, rúcho, meč 
a ďalšie zlaté cennosti. Vzácne klenoty 
boli ukryté v trezore vo vtedajšom hoteli 
Veľká Fatra v Rajeckých Tepliciach.  

„Väčšina Slovákov a Čechov dodnes ani netu-
ší, že český národný poklad sa ocitol na určitý 
čas práve u nás v kúpeľoch a práve v tomto 
trezore hotela Aphrodite Palace,“ prezradil 
viceprezident Zdenko Miškolci a na záver 
ešte dodal: ,,Vlani na jeseň sme otvorili 
prevádzku novej eventovej haly Apolón pri 
vonkajších bazénoch s kapacitou 100 osôb, 
ktorá má viacúčelové využitie. Slúži aj na 
rôzne spoločenské akcie, firemné večierky pre 
korporátnu klientelu alebo VIP eventy.“

ubytoVaNie Na špičKoVej 
ÚROVNI
Návštevníci kúpeľov majú k dispozí-
cii pohodlné ubytovanie v kúpeľných 
hotelových zariadeniach rôznej kategórie. 
Pýchou kúpeľov je luxusný štvorhviezdič-
kový kúpeľný hotel Aphrodite Palace  
s vlastnou kulinárskou reštauráciou, ktorý 
je situovaný v centre kúpeľného mesteč-
ka. Premostením je priamo spojený  
s kúpeľným domom Aphrodite, v ktorom 
hostia absolvujú všetky procedúry. Požia-

davky najnáročnejších klientov uspokojí 
pohodlie a luxus, ktorý nájdu v prezident-
ských apartmánoch päťhviezdičkového 
Royal Apartments Aphrodite Palace. 
Nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti 
vonkajších bazénov. V ponuke je aj troj-
hviezdičkový hotel Malá Fatra či menšie 
ubytovacie zariadenia Villa Margaréta a 
Villa Flóra.

Kúpeľný dom Spa Aphrodite sa stáva 
magnetom pre domácich a zahraničných 
návštevníkov. Jedným slovom – kto 
chce zrelaxovať a omladnúť a kto chce 
zažiť balzam pre telo i dušu, rozhodne si 
vyberie kúpele Spa Aphrodite v Rajeckých 
Tepliciach. Viac informácií získate na 
www.spa.sk.

Reko

Foto: SLK Rajecké Teplice.
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Pozitívny a ústretový postoj k indivi-
duálnym potrebám zákazníka, ktorý 
bude mať radosť z užívania výrobku, 

je totiž jeho cieľom. Vírivky Caretta sa vy-
rábajú v mnohých prevedeniach a vyberie 
si naozaj každý. Charakterizuje ich mono-
litický kompozit, splývajúci až na zem. Po-
dobný kompozit sa používa aj pri výrobe 
luxusných jácht alebo športových lietadiel. 
Celá kúpacia časť aj kabinet je vyrobený  
z jedného kusu. 

eRgoNóNia Na pRVoM Mieste
Ergonómia sedadiel aj ležadiel je prepraco-
vaná do každého detailu, maximálne po-
hodlie a účinné rozmiestnenie masážnych 
bodov je optimalizované pre každú posta-
vu. Aj vďaka týmto vlastnostiam získala 

VíRIVKy 
VyRobeNé Na MieRu

KEď MáME NA MySLI „Vy-
ROBENé NA MIERU“, PREDPO-
KLADáME, žE TO TAK BUDE 
DO NAJMENšIEHO DETAILU. 
ČESKÝ VÝROBCA VíRIVIEK 
VNíMA AKO SAMOZREJMOSť 
SPLNIť ZáKAZNíKOM OČAKá-
VANIA OD VÝROBKU, KTORÝ 
PONúKA KVALITU A REšPEK-
TUJE POTREBy UžíVATEĽOV. 
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vírivka GEMINO strieborné ocenenie „vý-
robok a technológia roka“, udelené českou 
stavebnou akadémiou. 

Pravdepodobne najpodstatnejším krité-
riom pre užívanie spotrebného výrobku sú 
jeho nízke prevádzkové náklady. Špeciálna 
tepelná izolácia umiestnená na vnútornej 
časti povrchu vírivky uzatvára zachytené 
teplo a odvádza ho späť do vody. Zároveň 
tiež zabraňuje prístupu chladného vzdu-
chu z okolia. Tento efekt je znásobený te-
pelnoizolačným krytom, ktorý zabraňuje 
úniku až 90 % tepla cez hladinu do okolia. 
K ohrevu vody dochádza primárnym elek-
trickým výmenníkom, ale tiež, čo je ďal-
ším špecifickým riešením, sekundárnym 
ekonomicky odpadovým teplom agregátu 
pod vírivkou.

FoNtáNa MLadosti
MicroSilk môžeme nazývať „fontánou mla-
dosti“. Táto novinka v hydroterapii pracuje 
na princípe vytvárania miliónov mikro-
bubliniek bohatých na kyslík, ktorými sa 
nasýti voda vo vírivke. Tieto bublinky majú 
veľkosť menej než 50 mic., čo im umožňu-
je okysličovať bunky, prenikať do všetkých 
pórov pokožky a odvádzať z nich nečistoty. 
K blahodarným účinkom MicroSilk patrí 
tiež posilnenie kardiovaskulárnej činnosti, 
odbúravanie stresu a celkové prekrvenie 
pokožky. Počas kúpeľu v teplej a takto okys-
ličenej vode dochádza k zvýšeniu hladiny 
kolagénu a serotonínu.

chRoMoteRapia
Je všeobecne známe, že slneč-
né svetlo lieči. Nielen svetlo, 
ale aj farby s ich odleskami 
dokážu liečiť. Chromotera-
pia, známejšia pod názvom 
colorterapia, je metóda, 
ktorá využíva farebné svet-
lo na posilnenie organizmu a 
uspokojenie tela i mysle. Táto 
disciplína patrí do kategórie al-
ternatívnej medicíny a v súčasnosti 
sa čoraz častejšie používa ako doplnková 
liečba.

bLue tRaNs suRRouNd souNd 
systéM
Doprajte si exkluzívny a technologický 
prepracovaný systém ozvučenia. Jedi-
nečnosť tohto audiosystému je daná in-
štaláciou VBR transducerov-generátorov 
impulzu rovno pri laminácii do škrupiny. 
Voda je 800-krát hustejším médiom pre 
prenos zvuku ako vzduch. Impulzy hudby 
sú prenášané škrupinou vírivky, v ktorej 
relaxujete, priamo do vody. Pod škrupinou 
ošetrenou termozvukovoizolačnou PUR 
penou je umiestnený výkonný subwoofer.

aRoMateRapia cass
Technologicky ide o dávkovanie arómy  
v plynnom skupenstve do bublín prestu-
pujúcich kúpeľom. Počas masáže iba nie-
koľkokrát stlačíte tlačidlo a doprajete si re-
laxačné účinky z niektorých jemných vôní.

caRetta coNNect
Internetové rozhranie pre ovládanie spa. 
Ovládajte vírivku prostredníctvom svoj-
ho inteligentného telefónu alebo tabletu. 
S Caretta Connect si kedykoľvek overíte 
aktuálny stav vašej vírivky a pripravíte si 
horúci kúpeľ, nech sa nachádzate akokoľ-
vek ďaleko od vášho spa. Viac informácií 
získate na www.aquavis.sk alebo na info-
linke 0948 103 109.
 
Reko z materiálov spoločnosti Aquavis

Foto: Aquavis 

KAŽDÁ VÍRIVKA 
JE VYRÁBANÁ 

ZÁKAZNÍKOM RUČNE 
NA ZÁKAZKU. JE LEN NA 
ZÁKAZNÍKOVI, ČI SI VYBERIE 
SOLITÉRNE PREVEDENIE, 
ALEBO VERZIU PRIPRAVENú NA 
ZABUDOVANIE DO PODLAHY. 
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VyROBENé V RAJI 
u Nás Na toKaji
VINáRSTVO OSTROžOVIČ S VyšE 25-ROČNOU 
HISTóRIOU PôSOBí NA SLOVENSKOM TOKAJI 
OD ROKU 1990. Z MALEJ RODINNEJ fIRMy  
VyBUDOVALI MANžELIA OSTROžOVIČOVCI 
STABILNé VINáRSTVO S CELÝM UZAVRE-
TÝM KRUHOM DOPESTOVANIA HROZNA 
VO VLASTNÝCH VINOHRADOCH, MO-
DERNEJ VÝROBy VíNA, OCHUTNáVOK 
V TOKAJSKEJ PIVNICI A UByTOVANIA 
PRIAMO U VINáRA. OSTROžOVIČOV-
CI OBRáBAJú 55 HEKTáROV VLAST-
NÝCH RODIVÝCH TOKAJSKÝCH 
VINíC SySTéMOM INTEGROVANEJ 
PRODUKCIE, KTORá  JE šETRNá 
K ĽUďOM AJ K PRíRODE. 



Môžete sa prejsť aj našimi vinohradmi. V nie-
ktorých z nich robíme postreky feniklovým 
olejom s maceráciou bylín, ktoré zvyšujú odol-
nosť rastlín voči chorobám. V našej pivnici 
môžete ochutnať vína, ktoré inde nenájdete. 
Vybudovali sme aj pekné ubytovanie, takže 
po degustácii môžete stráviť noc priamo vo 
vinárstve. Tešíme sa na návštevu.“

Pokiaľ teda máte záujem tieto skvosty 
ochutnať, Ostrožovičovci vás pozývajú do 
svojho kráľovstva vo Veľkej Tŕni celoroč-
ne. Víno je totiž ich život. Objednávky  
vín a akcií na Tokaji môžete cez  
odbyt@ostrozovic.sk alebo  
marketing@ostrozovic.sk.

Reko v spolupráci s J&J Ostrožovič

Foto: J&J Ostrožovič

Ručný zber hrozna garantuje indivi-
duálny prístup a termín oberačiek 
určuje až kvalita a vyzretosť hrozna. 

Šetrný spôsob spracovania hrozna tokaj-
ských odrôd furmintu, lipoviny a muškátu 
žltého modernými technológiami dodáva 
vyrobenému vínu punc čistoty so zacho-
vaním odrodovosti. Klasické tokajské 
vína vyrábajú Ostrožovičovci stáročiami 
overenými postupmi vrátane ručného 
zberu cibéb. Cibéby sú botrytické hro-
zienka, ktoré sú základom výroby pravých 
tokajských výberových vín, nerodia sa vo 
viniciach na Tokaji každoročne a sú veľmi 
vzácnou surovinou. 

doMoV KVaLitNého VíNa
V pol kilometra dlhej tokajskej pivnici 
v areáli vinárstva vo Veľkej Tŕni máte 
možnosť počas celého roka vidieť a zažiť 
atmosféru ich zrenia a, samozrejme, aj 
ochutnať budúce slávne vína. Áno, ich vína 
každoročne oceňujú zlatom na svetových 
vinárskych súťažiach, ktoré sa konajú 
pod záštitou OIV (Organizácia pre vinič a 
víno). Zo zlatých medailí spomeňme aspoň 
ocenenia slamového muškátu žltého. Ten 
priniesol zlato z Moldávie, amerického 
Finger Lakes, ktorý je okrem iného aj naj-
väčšou benefičnou vinárskou výstavou na 
svete, ako aj veľmi cenené zlato z renomo-

vanej vinárskej súťaže VINALIES PARIS. 
O zlatých veľkých vínach môžeme rozprá-
vať aj dlhšie. Medzinárodne úspešným je 
aj furmint, cibébový výber zo špeciálnej 
edície, vyrobený k 25. výročiu založenia 
vinárstva. Doniesol zlato z Chisinau 
Wines a zo Španielska (Baccus Madrid). 
Na najstaršej vinárskej súťaži v Ľubľane 
v roku 2015 ocenili vína J & J Ostrožovič 
dvoma zlatými medailami (tokajský výber 
5-putňový ročník 2002 a muškát žltý, 
výber z hrozna ročník 2013.

Takýchto vín na Slovensku nie je veľa. 
Pokiaľ máte chuť ochutnať tieto naozajst-
né prírodné skvosty, dotvorené citlivou 
ľudskou rukou, vinári z firmy Ostrožovič 
sú vám celoročne k dispozícii. „Vytvorili 
sme celé zázemie pre cesty za vínom,“ hovorí 
Jaro Ostrožovič a dodáva. „Sme radi, keď 
ľudia, ktorí majú radi víno, prídu a vidia 
koľko práce je za každou vyrobenou fľašou. 
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VyCESTOVAť UPROSTRED HORúCEHO 
LETA NA SEVER EURóPy MALO Byť 
ZáCHRANOU PRED PEKELNÝMI 
HORúČAVAMI. NAMIESTO TOHO 
SME SI SLNKO ZOBRALI SO SE-
BOU A PRINIESLI SME DO INAK 
CHLADNéHO šVéDSKA TRO-
PICKé TRIDSAťSTUPňOVé 
HORúČAVy. A TAK SME 
SI Z TEJTO šKANDINáV-
SKEJ KRAJINy OKREM 
MNOžSTVA ZážIT-
KOV PRINIESLI AJ 
BRONZOVé   
OPáLENIE.

šVéDSKO: 
MESTSKá VÝPRAVA NA VLASTNú PäSť

100
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02

03 04

Naše švédske dobrodružstvo, ako 
sme náš výlet na vlastnú päsť 
hneď na začiatku nazvali, sa za-

čalo v Kodani. Kodaň je len približne ho-
dinu cesty vlakom od našej prvej cieľovej 
destinácie – mesta Malmö, ktoré je tretím 
najväčším mestom Švédska. Už samotná 
cesta z kodaňského letiska Kastrup bola 
zaujímavým zážitkom. Hlavné mesto 
Dánska a švédske Malmö sú totiž spojené 
16-kilometrovým Öresundským mostom. 
Vlakom sme sa zo stanice dostali cez pod-
morský tunel na tento impozantný most, 
ktorý patrí k najdlhším nadmorským mos-
tom na svete.

atMosFéRa VidieKa
Po hodine strávenej vo vlaku vystupujeme 
na stanici v Malmö. Tam nás čaká naša 
kamarátka, vďaka ktorej máme o strechu 
nad hlavou v tomto meste postarané. Au-
tobusom sme sa odviezli do časti Sten-
källan, kde vládla všade zeleň, úhľadne 
pôsobiace domčeky a okrem škriekania 
čajok úplne ticho, až mal človek pocit, že 
je niekde na vidieku. Hneď po príchode 
sme si pozreli dom, v ktorom sme mali 
byť ubytovaní. Všade bol nábytok ako  
z katalógu známej švédskej nábytkárskej 
firmy – to nám do očí padlo ako prvé.  
V dome sme sa trochu zorientovali, a tak 
bol čas zorientovať sa aj v meste.

budoVy, uLičKy, paRKy
Autobusom sme sa odviezli do centra Mal-
mö – Gamla Staden. Prešli sme sa na naj-
staršie námestie Stora Torget, ktorému 
dominuje socha kráľa Karla Gustava X. Ná-
mestie je lemované budovami v typickom 
škandinávskom štýle, spomedzi ktorých je 
najkrajšia budova radnice. Odtiaľ sa pre-
súvame ku Kostolu svätého Petra. Zvonka 
neomietnutá tehlová stavba v sebe ukrýva 
jeden z najstarších oltárov v severnej Eu-
rópe. Po niekoľkých minútach strávených 
v absolútnom tichu v obklopení stien Kos-
tola svätého Petra sa vraciame späť do re-
ality – tajomne pôsobiace uličky striedajú 
vodné kanály a my sa presúvame k azda 
najznámejšej budove v Malmö – moder-
nému mrakodrapu vysokému 190 metrov 
nazvanému Tourning Torso. Keďže má 
stavba obytný charakter a nachádzajú sa  
v nej aj administratívne priestory, verejnos-
ti nie je prístupná, a tak ju možno obdivo-
vať len zvonka. Prvý deň v Malmö sa poma-
ly končí, vraciame sa naspäť do Stenkällan. 

osViežujúce baLtsKé MoRe
Druhý deň sme odštartovali prechádzkou 
po ďalších zákutiach Malmö. Začali sme 
návštevou Malmöhus Slott. Ide o najstarší 
zachovaný renesančný zámok v Škandiná-
vii, v súčasnosti sídlo mestského múzea. Po 
dlhej prechádzke prichádzame na piesoč-
natú pláž plnú opaľujúcich sa Švédov, ktorí 
si pekné letné počasie vychutnávajú plný-
mi dúškami. Baltského mora a jeho teploty 
sa trošku obávame, ale pri pohľade na to, 
s akou radosťou skáču deti z neďalekého 
móla do vody, obavy opadnú. Nechceme 
však celý deň len preležať na pláži, preto sa 

01 Centrum Göteborgu s letnými terasami a 

kaviarňami pôsobilo romantickým dojmom.

02 Ulička starého mesta v štokholme  

s obchodíkmi a krčmami.

03 V parku Malmöhus natrafíte aj na veterný 

mlyn.

04 Dominantou Malmö je moderná budova 

Tourning Torso.
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po dvoch hodinách vraciame späť do mes-
ta. Po pešej túre mestom a pobyte na slnku 
sme celkom vyhladli, a tak sme sa vybrali 
na námestie Lilla Torg. Keďže sme chceli 
vyskúšať nejakú špecialitu, rozhodli sme 
sa pre podnik, ktorý mal v ponuke burgery 
z losieho mäsa. Okrem toho, že to boli tie 
najdrahšie hamburgre, aké sme kedy jedli 
(jeden stál vyše 20 eur), boli výborné, no 
losie mäso by sme od hovädzieho asi ne-
rozoznali. Posilnení a oddýchnutí nasa-
dáme na autobus a vraciame sa „domov“. 
Na druhý deň nás čaká cesta vlakom do  
Štokholmu.

MuLtiKuLtuRaLiZMus
Po nástupe na vlak sme mali pred sebou 
viac ako tri hodiny cesty do hlavného mes-
ta Švédska, kde sme mali bývať u jedného 
couchsurfera z Litvy. (CouchSurfing je 
svetoznáma sociálna sieť, ktorej užívate-
lia si navzájom bezplatne ponúkajú svoje 
gauče s cieľom predstavenia svojej kultúry 

a nocľahu na potulkách svetom, pozn. au-
tora). Podľa inštrukcií nášho hostiteľa sme 
sa ľahko dostali do štvrte, v ktorej býval. 
Keď sme zaklopali na dvere, privítal nás 
dvojmetrový Vasilij s úsmevom na tvári. 
Ponúkol nás čiernym čajom a potom nám 
navrhol, že nás prevedie po meste. 

Štokholm je plný zelene a parkov, v kto-
rých sa stretávajú priatelia a susedia, aby 
si len tak posedeli na deke. Podobne ako 
v Malmö, aj tu pôsobia ľudia priateľsky a 
príjemne, niektorí vďaka oblečeniu aj tak 
trochu „uletene“. Ani sme sa nenazdali a 
prišiel večer a ako to už vo svete couch-
surfingu chodí, pripravili sme nášmu hos-
titeľovi večeru, po ktorej nastal vytúžený 
oddych a plánovanie nasledujúceho dňa.

aRchiteKtúRa Na obdiV 
Druhý deň v Štokholme sme začali návšte-
vou múzea Vasa. To vo svojich útrobách 
ukrývalo niečo, čo nám všetkým vyrazilo 

05

06

05 Ostrov Asperö nám poskytol takýto nád-

herný pohľad na severskú prírodu.

06 O tom, že švédi milujú bicykle, nás 

presvedčil aj tento originálny kúsok v centre 

štokholmu.

07 Výhľad na hlavné mesto.

08 Kompa, ktorou sme sa dostali na ostrov 

Asperö.

09 Pri potulkách štokholmom natrafíte na 

všeličo. 
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dych – takmer úplne zachovanú vojnovú 
loď zo 17. storočia, ktorá sa potopila krát-
ko po tom, čo opustila prístav. Nasledova-
la návšteva ďalšieho múzea, tentokrát to 
však bolo čosi z celkom iného súdka – na-
vštívili sme Múzeum alkoholu, ktoré sa ve-
nuje trpkosladkému vzťahu Švédov k alko-
holu. Dozvedáme sa tu, že mnoho Švédov 
prepadlo alkoholu a všetko to vyvrcholilo 
zavedením tzv. Systembolaget. Ten fun-
guje vo Švédsku až dodnes. Potom sme sa 
poprechádzali po jednom z nespočetných 
parkov, ktoré sa v metropole Švédska na-
chádzajú, a pomaly sme sa so zapadajúcim 
slnkom vracali k nášmu hostiteľovi. Hneď 
ráno sme sa po presunuli do Gamla Stan, 
teda štokholmského starého mesta. To je 
tvorené spleťou úzkych uličiek lemova-
ných farebnými domami nachádzajúcimi 
sa priamo nad obchodmi so suvenírmi. 
Chvíľku sledujeme šikovné ruky pouličné-
ho umelca a potom mierime k štokholm-
skej radnici, ktorá ponúka aj možnosť vý-
stupu na vežu. Po prehliadke radnice sme 
boli už dosť unavení, a tak sme si len uží-
vali pohodovú prechádzku po metropole. 
Slnko pomaly klesá, a tak je najvyšší čas 
vrátiť sa k Vasilijmu a zbaliť si veci. Hneď 
na druhý deň ráno nás totiž čakala trojho-
dinová cesta vlakom do Göteborgu.

sMeR göteboRg
Po príchode do Göteborgu si z hlavnej sta-
nice berieme mapku a presúvame sa do 
prístavu Lilla Bommen, v ktorom sa na-

chádza rovnomenná kancelárska budova. 
Červeno-bielu budovu vysokú 86 metrov, 
ktorú domáci nazývajú aj „Rúž“ či „Lego 
dom“, nemožno prehliadnuť. Z prístavu 
sme sa vybrali do centra mesta. Prichádza-
me na Kungsportsavenyn, hlavnú triedu, 
ktorá je často prirovnávaná k parížskemu 
Champs Elysées. Na mapke sme si vy-
hliadli niekoľko miest, ktoré chceme na-
vštíviť. Ako prvú si vyberáme najstaršiu 
časť mesta s názvom Haga. Pešia zóna je 
lemovaná zachovanými kamenno-dreve-
nými domčekmi, v ktorých sa nachádzajú 
kaviarničky a obchody. V tejto časti mesta 
sa nachádza opevnenie Skansen Kronan, 
ktoré nám po krátkom výstupe do kopca 
poskytlo krásny výhľad na takmer celé 
mesto. A keďže sa už zvečerieva, je nača-
se ísť k nášmu göteborgskému hostiteľovi 
Andymu.

ostRoVčeKy a ostRoVy
Tento deň sme odštartovali na mieste,  
z ktorého premávajú kompy. Nastúpili sme 
na tú našu a počas plavby sme sa kochali 
výhľadom na more a okolité menšie i väčšie 
ostrovčeky. Navštívili sme ostrov Asperö, 
kde sme sa túlali vyše dvoch hodín a obdivo-
vali sme prírodu – skalné útesy, vresoviská, 
tichý lesík s poletujúcimi vážkami a more. 
Kompou sme sa potom vrátili na miesto, 
na ktoré nás zaviezol Andy. Posledný deň  
v Göteborgu nám rýchlo ubehol a postupne 
sa nás zmocňovala nostalgia z blížiaceho sa 
konca našej „výpravy“.

cestou späť 
Na druhý deň ráno sme sa vrátili do Malmö 
a keďže bolo celkom pekné počasie, deň 
sme strávili v jednom z parkov, v ktorom 
sme si dali tú najlepšiu zmrzlinu na svete. 
No a čo by to bol za výlet do Švédska, keby 
sme nenavštívili aspoň jeden metalový 
klub? Hoci bolo na prvý pohľad každému 
jasné, že na to miesto nepatríme, nikto si 
nás nevšímal. Vypili sme teda to, čo sme si 
objednali, chvíľku sme si posedeli a vrátili 
sme sa do Stenkällan. Ráno nás totiž čakal 
let z Kodane a koniec nášho výletu. 

Švédsko sme opúšťali s pocitom, že sa tam 
ešte určite musíme vrátiť. Videli sme síce 
veľa, no záver nášho výletu nás presvedčil 
o tom, že švédska príroda stojí aj za ďalšiu 
a dôkladnejšiu návštevu. 

Peja 

Foto: archív autora
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Výhercom predplatiteľskej súťaže 
úprimne gratulujeme! 
VAžENí ČITATELIA,
ďakujeme všetkým, ktorí zaslali objednávku predplatného za dôveru a záujem o časopis DOM a BÝVANIE. 
Pevne veríme, že v časopise nájdete inšpiráciu a zaujímavé informácie, ktoré využijete 
pri zveľaďovaní vášho bývania. 

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

1. CENA: Plynový gril ALABAMA v hodnote 119 €
 získava Marek papajčík, bratislava
2. CENA: Ratanový kvetináč PENTOLA v hodnote 69 €
 získava boris Révay, Močenok
3. CENA: Vileda Windomatic v hodnote 43 €
 získava peter Rendek, Veľký Kýr

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

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.

            



Využite našu špeciálnu ponuku zľavnených zimných pobytov až vo výške 20%. 
Zľavu je možné uplatniť na pobyty Relax Classic v termínoch nedeľa - piatok už od 2 nocí.

Akcia je platná pre hotel Aphrodite **** izby Superior 
a hotel Aphrodite Palace ****  izby Superior a De luxe. 

Prípadne využite našu druhú ponuku na zľavu z ceny ubytovania 
vo výške 15% pre hotel Aphrodite, izby Superior od 2 nocí v rozpätí nedeľa - piatok. 

Akcia platí na pobyt  do 30.04.2016 s výnimkou Veľkej noci.

 

SPA APHRODITE
rajecké teplice

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

www.spa.sk

zimný relax v termálnych bazénoch 
v kúpeľoch SpA AphrodiTe rAjecké Teplice



vinársk a extr atrieda

Vinárstvo J&J Ostrožovič má vyše 25 ročnú históriu. 
Obhospodaruje na Tokaji 55 hektárov vlastných 
rodivých viníc.

Veľmi nás teší ohodnotenie našej práce– titul VINÁRSKA EXTRATRIEDA.

Našej firme ho udelil Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska. Je ocenením, 
že vína J&J Ostrožovič po 10 rokov každoročne a neprerušene patria medzi 
100 NAJ v súťaži Národného salónu vín Slovenskej republiky.

Teší nás, že poctivá práca prináša svoje ovocie.

J&J Ostrožovič, 076 82  Veľká Tŕňa 233, 
www.ostrozovic.sk, +421 908 996 042, 
marketing@ostrozovic.sk
www.facebook.com/ostrozovic


