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OKRASNÁ ZÁHRADA

ČARO ŽIVÉHO OHŇA NAUČTE SA ŠETRIŤ 
ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV 
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY A OBNOVA

MADAGASKAR – OSTROV CESTOVATEĽOV A DOBRODRUHOV
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Vykurovanie A–Z
KUCHYŇAod

NA NÁVŠTEVE U REINEKE ANTVELINK FÚZIA TRADIČNÉHO 
S MODERNÝM PRÍBEHY PLNÉ POSTÁV, POSTAVY PLNÉ 
PRÍBEHOV VSTUPNÁ BRÁNA PRÍBYTKU

S leskom glamour



Váš domov. Vaše steny. Vaše zdravie.

Baumit Klima – omietkové systémy pre zdravé bývanie
Baumit Klima omietky ideálne regulujú vlhkosť vzduchu v obytných priestoroch. Je to možné 
vďaka špeciálnej receptúre, vysokému obsahu pórov a jedinečným vlastnostiam použitého 
plniva. Špeciálna vnútorná štruktúra materiálu umožňuje prijímanie a odovzdávanie zvýše-
ného množstva vodnej pary v interiéri v oveľa kratšom čase, ako je to pri bežných vnútorných 
omietkach.

Baumit Klima – vápenné omietky na prírodnej báze
Omietky z radu Baumit Klima regulujú obsah vlhkosti vo vzduchu a eliminujú jej škodlivé účinky v obytných 
priestoroch. Vysoký obsah vápna v omietkach ovplyvňuje vysokú alkalitu omietok (hodnota pH 12 – 13), 
vďaka čomu majú omietky Klima antibakteriálne vlastnosti – znižujú riziko tvorby nežiaducich plesní a ďal-
ších škodlivých mikroorganizmov. Výsledkom je zdravý a príjemný život v interiéri.

Baumit Klima – inovatívne riešenie potvrdené výskumom
Výhody omietkových systémov Klima sme overili vo výskumnom parku Viva v spolupráci s nezávislými exter-
nými inštitúciami. Výsledky niekoľkoročného výskumu ukázali, že kombinácia masívnych murovacích prv-
kov s kontaktným tepelnoizolačným systémom a omietkovým systémom Baumit Klima garantuje najlepšie 
klimatické vlastnosti vnútorných priestorov. Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.baumit.sk.

Baumit Klima 
■ Reguluje vnútornú vlhkosť vzduchu
■ Garantuje optimálnu a zdravú vnútornú klímu
■ Pôsobí proti plesniam a ďalším mikroorganizmom

Ako vytvoriť 
naozaj zdravý domov?

Baumit 
Klima

Baumit Info-linka: 
02/59 30 33 33, 59 30 33 66, 041/50 76 651



Pre tých, 
čo myslia  
na budúcnosť

Tepelné čerpadlá Green iQ

Začnite na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody využívať 
energiu z prírody. Flexibilným riešením pre vašu domácnosť sú 
tepelné čerpadlá flexoTHERM exclusive a flexoCOMPACT exclusive. 
Tieto zariadenia s označením Green iQ patria k najtichším tepelným 
čerpadlám na trhu. V zime bez problémov dosiahnu teplotu až 65 °C, 
v lete ich pohodlne využijete na chladenie. Vďaka modernému dizajnu 
poľahky splynú s každým interiérom. Oceníte nižšie účty za energiu aj 
komfortné online diaľkové ovládanie cez smartfón.

Viac informácií na: www.vaillant.sk a www.kvalitne-tepelne-cerpadla.sk

Komfort pre môj domov

Domabyvanie_185x241_VAILLANT.indd   1 2.7.2018   11:16:04



LYDOS HYBRID
PRVÝ HYBRIDNÝ ELEKTRICKÝ
OHRIEVAČ VODY
S ENERGETICKOU TRIEDOU A:

KAŽDÝ DEŇ VÁS
TEPLÁ VODA BUDE
STÁŤ LEN POLOVICU
TOHO, ČO DOTERAZ.
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l Čas letných dovoleniek a oddychových dní nenávratne ukončil za-

čiatok jesene. Verím, že ste si tento vymedzený čas pre dovolenkovú 
pohodu užili a načerpali dostatok energie pre návrat do práce. Avšak 
aj počas jesene si môžete pripomenúť pohodovú atmosféru. Dúfam, 
že s prispením tohto vydania vám to uľahčíme. 

Na nasledujúcich stranách prinášame inšpiratívne témy, ako si 
vytvoriť príjemné prostredie aj vo vašom domove. V tomto vydaní 
sme sa v rámci interiéru zamerali aj na kuchyňu, ktorá by mala byť 
miestom plným tepla. V nej varíme, stretávame sa a oddychujeme. 
Nie je to len o stolovaní, ide v nej hlavne o momenty pohody a poko-
ja, kedy sa všetci okolo stola tešia nielen na chutné pokrmy, ale aj na 
dôverné rozhovory v kruhu rodiny a priateľov. 

V tomto ročnom období dobre padne aj prechádzka v prírode. Veď aj 
jesenné obdobie má svoje čaro. Listy stromov 
sa pomaly sfarbia do nádherných odtieňov 
a dni sa krátia. Užite si preto babie leto 
a nestresujte sa. Vrásky na čele vám 
môžu spôsobiť neodkladné prípravy na 
vykurovaciu sezónu. V nasledujúcich 
riadkoch vám preto prinášame informá-
cie, ako to zvládnuť a ako a kde ušetriť 
energiu. A to je len malá ochutnávka 
z celej palety. Prijmite preto pozvanie  
a vstúpte.

Prajem vám príjemné čítanie a pohodovú jeseň.
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TRADIČNÉHO S MODERNÝM

Fúzia
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MLADÁ RODINA ZO 
SLOVENSKA SA ROZHODLA 
PRE KÚPU MENŠIEHO DOMU 
V RAKÚSKOM MESTEČKU. 
DOMČEK VŠAK PRIESTOROVO 
NEZODPOVEDAL POTREBE 
MAJITEĽOV A KEĎŽE 
ZÁHRADA BOLA MIMORIADNE 
ROZĽAHLÁ, VOĽBA BOLA 
JASNÁ – PRÍSTAVBA K DOMU 
SMEROM DO ZÁHRADY.

Majitelia oslovili architektov zo 
štúdia Createrra, ktorí majú 
skúsenosti so záchranou tra-

dičných stavieb a súčasne so stavbou pa-
sívnych domov. Architekti z Createrry sa 
chopili príležitosti a majiteľom navrhli 
riešenie v podobe montovanej prístavby 
z masívneho dreva do tvaru písmena L, 
pričom do pôvodnej stavby sa zasaho-
valo podľa možností čo najmenej. Pri 
plánovaní sa apelovalo aj na zachovanie 
orechového stromu, ktorý si klienti pria-
li v záhrade ponechať pre jeho majestát-
nosť, takže sa hľadala správna kombiná-
cia materiálov a farieb, aby všetko spolu 
harmonizovalo a pôsobilo prirodzene.

SÚHRA TRADIČNÉHO  
A MODERNÉHO
Keďže mladá rodina v dome počas 
rekonštrukcie bývala, stavebné práce 
začali montovanou prístavbou, ktorá 
ponúkala veľkorysý priestor pre otvo-
renú kuchyňu s jedálňou a obývačkou. 
Keď sa dokončila aj prerábka kúpeľne 
v novej časti domu, rodina sa presťaho-
vala do prístavby, aby mohla prebehnúť 
rekonštrukcia v starej časti. Keďže izby 
tu boli o trochu menšie a zároveň, aby sa 
oddelila denná časť od nočnej, umiestni-
la sa sem spálňa a detská izba. 

Rekonštrukcia sa týkala aj nutného za-
teplenia, aby nedochádzalo k zbytočným 
únikom tepla. Avšak, aby sa v pôvodnej 
časti stavby zachovala historická fasáda, 
architekti z Createrry sa rozhodli pre 
interiérovú izoláciu na obvodových 
stenách a krov sa veľmi dobre tepelne 
izoloval fúkanou celulózou. „Okná sme-
rujúce na ulicu boli tiež vymenené za naj-

01
02
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01 Pri pohľade zo záhrady vynikne prístav-

ba, pôvodný dom aj priestranná terasa pod 

orechom.

02 Fasáda pôvodného domu z ulice.

03 Obývačka zaujme priestrannosťou a jedno-

duchou eleganciou.

04 Detská izba je malým súkromným rajom 

detí majiteľov.

05 V spálni, rovnako ako v celom dome, sa 

kladie dôraz na štýlovú čistotu a komfort.

06 Pohľad zo zastrešenej časti terasy na 

prístavbu z masívneho dreva.

03

04 05



9

CREATERRA

Architektonické štúdio Createrra patrí 
medzi lídrov ohľadom pasívnych domov 
na Slovensku. Na svojom konte majú viac 
ako 80 pasívnych projektov a pracujú 
s tými najkvalitnejšími materiálmi. Uplat-
ňujú rôzne prírodné stavebné systémy 
ako napríklad masívne drevo, vápenno-
-pieskovú tehlu alebo slamené pane-
ly. Pre nich je pasívny štandard záruka 
spokojnosti zákazníka. 

06
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ROZHOVOR S ARCHITEKTOM BJØRNOM 
KIERULFOM

 Ako vznikol zámer tohto projektu? 

Zámerom klientov bolo zachovať starý dom 

v čo najväčšej miere a rozšíriť ho smerom 

do záhrady, pretože priestorovo nepostačo-

val. Klient oslovil firmu Createrra, ktorá má 

skúsenosti nielen s pasívnym štandardom, 

ale aj so záchranou tradičných stavieb a ich 

tepelno-technickým zlepšením. Hľadala sa tak 

správna kombinácia hmôt, aby záhrada a veľký 

orechový strom mohli byť zachované.

 Ako ste uvažovali pri realizácii ohľa-

dom materiálového spojenia tradičnej 

fasády s modernou prístavbou?

Na pôvodnej časti stavby sme chceli zachovať 

historickú fasádu, ktorá zapadala do uličného 

vzhľadu. Novostavba mala byť rýchlo zmonto-

vateľná a prirodzená voľba padla na masívne 

drevo Lignotrend, ktorá dodáva aj akustické 

stropy. Tie výrazne tlmia ozvenu v interiéri, čo 

je veľkou výhodou obzvlášť v priestoroch, kde 

je spojená kuchyňa, jedáleň aj obývačka. 

 Ako prebiehala samotná rekonštruk-

cia? Vyskytli sa aj nejaké nečakané 

okolnosti? 

Na uloženie drevených stropov bolo treba 

veľkým žeriavom z ulice premiestňovať panely 

až do záhrady. Okná smerujúce na ulicu boli 

vymenené za najmodernejšie pasívne okná 

z firmy Hoblina, ktorá ich osadila tak, aby boli 

minimalizované tepelné mosty v pôvodnom 

murive. Výrazne to prispelo k zlepšeniu kom-

fortu vo vnútri. Interiérová izolácia bola použitá 

na obvodových stenách a krov bol veľmi dobre 

tepelne izolovaný fúkanou celulózou. Nad 

stropom v starom dome sme zabezpečili vodo-

rovnú vzduchotesnú izoláciu. Tepelné mosty 

pri základoch starého domu sa nedali úplne 

odstrániť, pri novostavbe sa na to však dbalo. 

 Ako vnímate projekt vo svojej finálnej 

podobe? 

Určite je to veľmi vydarený návrh, ktorý zacho-

val pôvodný výraz domu, a pritom poskytol 

klientovi výrazne vyšší komfort aj potrebný 

priestor. Asi jediná nevýhoda je finančná 

náročnosť práce na pôvodnom dome, ale na 

to sa po úspešnom ukončení stavby rýchlo za-

búda. Je vždy príjemné, ak je možné kombino-

vať pôvodnú architektúru s novou, hlavne ak 

sa to podarí urobiť z prírodných materiálov a 

s čo najmenším zásahom do samotnej stavby.

07
08

07 Prím v kúpeľni hrá strešné okno.

08 Z gauča sa ponúka nádherný výhľad na 

záhradu cez veľkoformátové rohové okno.

09  Nadčasová kuchyňa s ostrovčekom prirod-

zene prechádza do jedálenskej časti.
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modernejšie pasívne okná, ktoré sa osadili 
tak, aby boli minimalizované tepelné mosty 
v pôvodnom murive. Výrazne to prispelo 
k zlepšeniu komfortu vo vnútri,“ opisuje 
architekt Bjørn Kierulf.

ÚTULNÝ INTERIÉR NA MIERU  
Historická fasáda tak z ulice nedá-
va vytušiť, že v záhrade sa nachádza 
predĺžená časť domu. Z vonku stavba 
pôsobí veľmi tradične a nijak nevyčnieva 
z konceptu malého mestečka. Vo vnútri 
to už ale pôsobí veľmi moderne a útulne 
zároveň. V spoločenskom priestore na 
prvý pohľad zaujme veľké rohové okno 
s nádherným výhľadom na záhradu, kde 
dominuje spomínaný orech a príjemná 
terasa s dreveným sedením. 

Interiér je zariadený vkusne a nápadito. 
V obývačke vyniká hlavne knižnica na 
mieru, v jedálni originálne stoličky, ktoré 
svojou farebnosťou dodávajú priestoru 
šmrcovný nádych, a kuchyňa sa nesie 
v čistej minimalistickej línii s praktickým 
ostrovčekom a v nadčasovej čierno-bielej 
kombinácii. Kúpeľňa je zariadená vo 
veľmi podobnom duchu ako spoločenská 
časť, kde prevláda biela farebnosť s mier-
ne extravagantným doplnkom v podobe 
obrazu na stene. Spálňa pôsobí veľmi 
komfortne a je ako stvorená na relax po 
ťažkom pracovnom dni. Deti zas majú 
svoje priestranné útočisko vo svojej izbe 
s rovnakými posteľami a policovým regá-
lom, ktorý ukrýva množstvo hračiek.

Tento projekt štúdia Createrra je príkla-
dom toho, že aj tradičné stavby, ktoré 
už čo-to prežili, môžu byť mimoriadne 
krásne, ak sa človek rozhodne pre ich 
zachovanie, a že sa netreba obávať fúzie 
starého a nového, práve naopak. Môže 
z toho vzísť práve takéto kvalitné býva-
nie s nádychom histórie, no so všetkými 
výhodami moderného pasívneho domu.

Noli

Foto: Bohumil Šálek
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M.I.M., s.r.o. 
Tupolevova 16, 
851 01 Bratislava

ponúkame  – metrový bytový 
textil, obrusy, obrúsky, návlečky na 
vankúše, froté uteráky, posteľnú 
bielizeň, záclony, celoročné i sezónne 
vzory, materiály klasické a moderné, 
šijeme konfekciu i podľa požiadavky 
zákazníka.

Radi Vás obslúžime na adrese: 
M.I.M.s.r.o. – TEXTREND Palackého 4, 811 01 Bratislava, 
mobil: 00421 905 858164,  
Po.-Pia. 11,00  – 16,30  hod. 1.posch. 
alebo pri rôznych výstavách a predajných akciách.
www.m-i-m.sk,  e-mail:  mah@nextra.sk

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!
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bývanie dizajn

S LESKOM 
glamour



MÄKKÉ MATERIÁLY ZVÁDZA- 
JÚCE NA DOTYK, LESK ZLATA  
A DRAHÝCH KAMEŇOV, KO-
ŽUŠINY A OBLÉ LÍNIE. MÁTE 
ODVAHU ZARIADIŤ SI DOMÁC-
NOSŤ V ŠTÝLE GLAMOUR? 

glamour
Ako protipól k škandinávskemu 

minimalizmu dokonale zvádza 
glamour. Štýl plný lesklých mate-

riálov, zaujímavých tvarov a výrazných 
doplnkov. Kráča ruka v ruke s luxusom, 
eleganciou, sebavedomím, letmým 
flirtom a nádychom barokových línií. 
Dokáže však byť až rafinovane jedno-
duchý. Ako ho uchopiť tak, aby bola 
vaša domácnosť neprehliadnuteľná a 
zároveň nepôsobila prepchato či gýčovo? 
Poradí vám Jana Pokorná, z nákupného 
tímu Home & Decor Bonami, e-shopu 
s dizajnovým nábytkom a doplnkami 
do domácnosti: „Často zafunguje kom-
binovanie veľmi jednoduchých kúskov 
s výraznými. Obľúbeným prvkom glamour 
štýlu sú veľké kreslá, postele s masívnymi 
čalúnenými čelami, krištáľové alebo inak 
výrazné lustre, zrkadlá s veľkými rámami 
a celkovo nábytok, ktorý má elegantné, 
oblé krivky, ktoré lákajú na dotyk. Dôležité 
však je vybrať 2 – 3 tvary a tie opakovať – 
iba tak bude priestor pôsobiť celistvým 
a uprataným dojmom.“ Trúfate si ísť do 
toho? Zvládnuť sa to dá aj bez pomoci 
architekta. 

„Zásadné je interiér nezahltiť výraznými 
prvkami, ktoré výsledný dojem skôr utlačia, 
než podporia. Oplatí sa dodržiavať niekoľ-
ko pravidiel, ktoré vám pomôžu držať sa pri 
zariaďovaní na uzde – napríklad pri výbere 
nábytku. Ak vyberáte komodu, buď zvoľte 
výrazné farby a jednoduchý tvar, alebo 
opačne. Nikdy nie oboje naraz. Interiér po-
tom stačí doplniť abstraktným umeleckým 
dielom, zapáliť sviečky, rozsvietiť lampy 
s veľkými tienidlami a dokonalý efekt v 
štýle glamour máte zaručený. A navyše sa 
v takomto interiéri bude cítiť každý príjem-
ne,“ radí Jana. 

KOV & TEXTÍLIE 
V glamour interiéri narazíte na typické 
luxusne pôsobiace materiály: lesklý kov 
so striebornou, medenou alebo zlatou 
farbou a sklo (ako pri doplnkoch, tak aj 
ako súčasť nábytku). S chladom a tvr-
dosťou kovu a odtieňov striebra a zlata 

Janina glamour srdcovka:

Mojou srdcovkou je táto stolička. Je to taký

typický prvok glamour interiéru – kovová 

konštrukcia, staroružové čalúnenie a túžba 

vyzerať luxusne – a to si myslím, že sa doko-

nale podarilo.

15

úžasne kontrastujú mäkké textílie. 
Výrazným spoznávacím znamením je ča-
lúnenie – napríklad prešívané čalúnené 
čelo postele, pohodlné, skoro až „nafúk-
nuté“ čalúnené stoličky, pufy (pletené ta-
buretky) na sedenie, veľký gauč s množ-
stvom vankúšov a pod. Samotný textil 
hrá v štýle glamour dôležitú rolu. Okrem 
zútulnenia domácnosti dokáže vniesť do 
bytu aj poriadny kus vášho štýlu, vkusu, 
osobnosti. Stavte na výrazné vankúše na 
pohovke vo vašich obľúbených farbách, 
ktoré môžete pravidelne vymieňať a 
vždy si vychutnať v obývačke inú atmo-
sféru. Výborne vyzerá aj luxusná deka 
„iba tak“ prehodená cez opierku na ruky 
na kresle. Nebojte sa ani odvážnejších 
vzorov. Medzi obľúbené, ktoré sa hodia 
do glamour interiéru, patrí damašk, 
ale aj prúžky alebo rôzne jednoduché 
geometrické tvary skombinované do 
zložitejších útvarov. Tieto vzory najčas-
tejšie nájdete na čalúnení stoličiek či na 
doplnkových textíliách. Honosný nádych 
vnesú do interiéru kožušiny – samozrej-
me, aj tie nepravé. Moderné technológie 
dnes umožňujú dokonale napodobniť 
prírodné vlákna, chrániť tak prírodu a 
vniesť do domácnosti pečať luxusu. 
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tak rozbijete monotónne plochy a vytvo-
ríte zaujímavé symetrické zrkadlenie.  

FAREBNÁ MATEMATIKA 
Pri výbere farieb sa riaďte pomerom 
6 : 3 : 1. Vyberte si tri farby. Tá, ktorá 
bude mať najväčšie zastúpenie, by mala 
byť neutrálna. Druhá v poradí by mala 
byť najvýraznejšia. Tretia je iba dopln-
ková. Medzi obľúbené farby v tomto 
štýle patrí čierna, biela, staroružová, 
šedobéžová a z výraznejších sa často sa 
vyskytuje petrolejovomodrá alebo boro-
vicovozelená.

Zuzana Tureková

Foto: www.bonami.sk a archív redakcie

MENEJ JE VIAC
Platí aj v prípade glamour zlaté pravidlo, 
že menej je viac? „Rozhodne. Glamour štýl 
toto pravidlo potvrdzuje – je veľmi ľahké in-
teriér zahltiť výraznými prvkami. Celkový 
dojem sa v tom prípade ťažko zachraňu-
je – medzi gýčom a luxusom je len tenká 
hranica,“ dodáva Jana. 

Dôležitú úlohu v interiéri vedia zohrať 
svietidlá – umožňujú dotvárať atmosfé-
ru podľa nálady. Na trhu dnes nájdete aj 
také, ktoré dokážu meniť farbu alebo in-
tenzitu osvetlenia podľa denného svetla, 
čo interiéru prenechá rôzne zaujímavé 
podoby v jednotlivých fázach dňa a večer 
zaručí dokonalú intimitu. Nezabudnite 
tiež na zrkadlá. Okrem toho, že dokážu 
zväčšiť malý priestor, môžete ich využiť 
aj ako umelecké diela. Pri správnom na-
smerovaní budú efektne odrážať tapetu 
či iný pútavý prvok v interiéri. Opticky 

TIP DIZAJNÉRKY: 

„Univerzálna glamour rada neexistuje. Tento 

štýl je jednoducho o vkuse – niekto má jedno-

ducho rád viac, niekto menej. Je však dôležité 

nájsť dokonale vyvážanú rovnováhu, ktorá 

vám pomôže cítiť sa doma dobre. Nebojte 

sa zariadiť si interiér v glamour štýle. Možno 

bojujete s obavami z vysokej prvotnej investí-

cie – vôbec to nemusí byť také drahé, ako by 

sa mohlo zdať. Stačí hľadať ten správny kúsok 

a aj svojpomocne si môžete upraviť bežný 

nábytok na taký, ktorý vyzerá ako vystrihnutý 

z luxusných časopisov.“
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TAK AKO PRI OBLIEKANÍ 
MÁME OBČAS CHUŤ NA 
ZMENU, TAK ROVNAKO 
TO PLATÍ AJ V INTERIÉRI. 
VIAC O TOM VEDIA AJ 
V INTERIÉROVOM ŠTÚDIU 
GLAMOUR INTERIORS, KDE, 
AKO VRAVIA ONI, SA ČASTO 
STRETÁVAJÚ S POŽIADAVKOU 
ZMENIŤ INTERIÉR, „ZATEPLIŤ“ 
HO A OZVLÁŠTNIŤ. JE TO 
PRIRODZENÝ VÝVOJ A  
POSUN. VIAC NÁM PRIBLÍŽILA 
TENTO VÝVOJ DIZAJNÉRKA 
MÁRIA STRCULOVÁ.  

KTORÝ POHLADÍ 
ZMYSLY

Štýl,
Čoraz viac klientov, a nielen 

žien, chce obohatiť svoj interiér 
o glamour vzhľad. Nie je to vôbec 

náročné, samozrejme, všetko sa vždy 
odvíja od vyčleneného rozpočtu, pričom 
poznáme triky, ktoré vieme použiť aj 
v ekonomickom režime. V súčasnosti sa 
môžeme tešiť z naozaj širokej ponuky 
produktov na trhu a siahnuť po zaují-
mavých materiáloch. Vo všeobecnosti 
platí pravidlo, že výrazné prvky treba 
používať s mierou. Ak do interiéru 
umiestňujeme výrazný kus nábytku, 
treba mu nechať priestor. Ešte stále je 
u nás tendencia interiéry veľmi zahl-
covať a prekombinovať. V skutočnosti 
nám stačí oveľa menej, ako si myslí-
me. Jeden môj učiteľ, známy dizajnér, 
hovoril: „Glamour its an attitude“, čo by 
sa dalo preložiť ako: „Glamour je životný 
štýl“. Čiže i napriek zdanlivo výrazným 
prvkom, akými sú mramor, zamat, 
zrkadlá, kovy zlatých tónov, ktoré 
sú pripisované tomuto štýlu, by sme 
nemali zabúdať na ležérnosť a ľahkosť 

02
03

01



tov, či už pri plánovaní, alebo realizácii 
projektov. Nájdete tu posledné kolekcie 
tapiet, látok, rovnako aj obľúbené dre-
vené podlahy či koberce. Neoddeliteľnou 
súčasťou štúdia je showroom luxusného 
nábytku, kde môžu zákazníci vidieť iko-
nické kúsky od značiek Christopher Guy, 
Baker, Ralph Lauren, ktoré na Slovensko 
štúdio exkluzívne dováža.

Toto všetko nájdete na ploche 200 m2 na 
Zámockej ulici 12 v Bratislave. Osobné 
stretnutie si môžete dohodnúť na tele-

fónnom čísle 0948 450 484 alebo mailom 
showroom@glamour-interiors.sk. 

Viac informácií nájdete aj na stránke 
www.glamour-interiors.sk.

Reko v spolupráci s GLAMOUR INTERIORS

Foto:  GLAMOUR INTERIORS

výsledného interiéru, ktorý by mal 
hlavne odzrkadľovať životný štýl jeho 
obyvateľov.

GLAMOUR = L’AMOUR
Interiérové štúdio GLAMOUR INTE-
RIORS úspešne pôsobí na Slovensku 
skoro desať rokov. Vytvára komplexné 
interiérové realizácie nielen v glamo-
ur štýle, pričom kladie dôraz na súlad 
s osobnosťou klientov. Prináša súčast-
ný svetový dizajn, ktorý architektka 
Michaela Jurdová a dizajnérka Mária 
Strculová originálne vnášajú do kontex-
tu slovenských interiérov. Vďaka takmer 
neobmedzeným možnostiam, ktoré toto 
štúdio ponúka vo svojej materiálovej a 
vzorkovej galérii, je obľúbeným miestom 
pre architektov a tiež koncových klien-

01 Christopher Guy – Zrkadlo AUDEMARS 

02 V rámci komplexnosti služieb ponúka 

GLAMOUR INTERIORS zákazkové šitie závesov, 

záclon, prehozov a posteľných obliečok, deko-

račných textílií atď.

03 Chaise longue – obľúbený typ nábytku do 

interiéru nesúceho glamour prvky od firmy 

Baker, 

04 Vizualizácia budúcej súkromnej rezidencie 

od štúdia GLAMOUR INTERIORS – návrh  

Michaela Jurdová

05 Vzorkovanie materiálov pre klienta.

06 Aj kúpeľňa môže byť glamour.

04

05 06
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U REINEKE 
    ANTVELINK

Na návšteve

01
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BÝVAŤ V NIEKDAJŠEJ JEDÁLNI 
PRE 1 500 ROBOTNÍKOV SA 
ASI NEPOŠŤASTÍ KAŽDÉMU. 
Z OKNA OBÝVAČKY INTERIÉ-
ROVEJ DIZAJNÉRKY REINEKE 
ANTVELINK SA POZERÁME NA 
STAROMÓDNU LOĎ KOTVIACU 
V PRÍSTAVE. NAŠA HOSTITEĽ-
KA SO ŠÁLKOU KÁVY V RUKE 
HOVORÍ O TEJTO OBLASTI AKO 
O „TICHOM KÚTE MESTA“. JEJ 
DOMOV SA TOTIŽ NACHÁ-
DZA NA AMSTERDAMSKOM 
OSTROVE BÝVALEJ LODNEJ 
SPOLOČNOSTI KNSM – KEDY- 
SI RUŠNOM PRIEMYSELNOM 
PRÍSTAVE, DNES ŠTÝLOVEJ 
REZIDENČNEJ OBLASTI PRE 
UMELCOV A TVORIVÝCH ĽUDÍ 
RÔZNEHO DRUHU.

Zakladateľka dizajnovej firmy RA 
Studio sa zdráha definovať svoj 
štýl. „Slovo ,eklektický‘ mi už trochu 

lezie na nervy,“ priznáva. „Nerobím nič iné 
ako to, že spájam všetko možné a snažím 
sa vždy využívať predmety a materiály, 
ktoré majú v sebe istý druh intenzívnosti.“ 
Ponecháva pôvodnú architektonickú 
súdržnosť priestoru, avšak k starému 
s vervou pridáva nové, robustné mate-
riály s bohatými vzormi a nebojí sa pre-
chádzať od štýlu do štýlu, čím dosahuje 
alternatívnejší look.

DOJEM OTVORENOSTI 
Okná siahajúce od podlahy až po strop 
nám vyrážajú dych, tak isto ako preskle-
né steny, ktoré umocňujú dojem otvore-
nosti. V poschodovom byte s rozlohou 
120 m²  sa však necítime strateno, ale 
naopak, majiteľke sa podarilo vytvoriť 
vrúcne pôsobiaci priestor so zákutiami, 
kde si každý môže nájsť trochu súkro-
mia. Pomyslené hranice sú dosiahnuté 
pomocou farieb a doplnkov. Každá poli-
ca, každá plocha je plná dômyselne zvo-
lených exotických a historických zbierok 
a celku dodáva prekvapivý cestovateľský 
charakter: „Ako vidíte, som zberateľka,“ 
hovorí Reineke. „Zbieram napríklad… no 
skrátka všetko, čo mi príde pekné.“ 

DIZAJN S CHARAKTEROM
Interiérový dizajn bol pre ňu spočiatku 
len koníčkom. Od založenia RA Studio

01 Zakladateľka dizajnovej firmy 

RA Studio vo svojom domove

02 Závesné svietidlo „Elise”

03 Vitrína „Constant”

04 Trojmiestna pohovka „Evelyn”

05 Stolček „Roberto” 

06 Váza „Mosaic II”

 
Všetky produkty sú dostupné 

na www.westwing.sk
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08

sa však jej biznis rozrástol a teraz zahŕňa 
zákazky pre blízkych priateľov, ale aj 
obrovské projekty napríklad pre hotely 
v Miláne. Aj keď sa vždy snaží presadiť 
svoju preferenciu prírodných materiálov 
a farieb, pre Reineke je nemenej dôležité 
rešpektovať predstavy klienta. „Najviac 
ma fascinuje vznik niečoho nového a jedi-
nečného,“ vysvetľuje. „Najdôležitejšie je 
vytvoriť hrejivý priestor, ktorý budú môcť 
ľudia naozaj považovať za svoj a kde sa 
budú cítiť šťastne.“

REINEKE ANTVELINK má vnímavé oko pre to, čo je výnimočné a krásne. A ako 
môže táto krása zohrávať funkčnú úlohu v každodennom živote. Miluje krásne 
veci a pozerá sa na to, čo vyhovuje ľuďom. Odváži sa aplikovať farby a vie zladiť 
všetky druhy štýlov dohromady. Po štúdiu na akadémii Rietveld si Reineke Antve-
link (1975) v roku 2011 otvorila vlastné štúdio. Od tej doby úspešne pracuje na 
rôznych súkromných a komerčných projektoch. Viac o jej kreatívnej práci nájdete 
na www.instagram.com/ra_studio_amsterdam/ a www.ra-studio.nl.

07 Reineke s vervou pridava k starému nové

08 Pomyselné hranice sú dosiahnuté pomocou 

farieb a doplnkov

09 Stolová lampa „Shavonne”

10 Servírovací tanier „Mosaic”

11 Sada troch truhlíc „Pinerolo”

12 Priestor umocňujúci dojem otvorenosti

Všetky produkty sú dostupné na stránke

www.westwing.sk
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12
Reko v spolupráci s WESTWING

Foto: WESTWING



Showroom Poluvsie
Poluvsie 218, 972 16
okres Prievidza
+421 918 294 266

Showroom Rovinka
Čerešňová 7, 900 41
Rovinka
+421 905 409 559

Barelové sauny
z fínskej borovice
 a kanadského cédra
S VÝBAVOU “ALL INCLUSIVE”

od 2 490 €

.SK

SARNIA
Barelová sauna
s prístreškom

BARRIE
Barelová sauna

so šatňou

BELLEWILLE
Barelová sauna

CHILLIWACK
Barelová sauna so 

šatňou a prístreškom

KP-dab-v2-01.indd   1 14/08/2018   21:37
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VYTVORTE SI PRIESTOR, V KTOROM SA MÔŽETE ODPOJIŤ OD VŠETKÉHO A RE-
LAXOVAŤ, KDE NÁJDETE, SAMOZREJME, VŠETKO TO, ČO VÁM K ODREAGOVA-
NIU POMÁHA. PRIESTOR, KTORÝ JE ELEGANTNÝ, VZBUDZUJE POKOJ, VYROVNA- 
NOSŤ A DOBRÚ NÁLADU. BUĎTE UMELCAMI VO VLASTNOM DOMOVE.  
POMOCOU NÁBYTKU, DOPLNKOV, MATERIÁLOV A FARIEB ZABEZPEČTE POHOD-
LIE V INTERIÉRI, KTORÝ BUDE VYTVORENÝ PODĽA VAŠICH PREDSTÁV. A NEZA-
BÚDAJTE, ŽE AJ MALÉ DETAILY MÔŽU CELKOM ZMENIŤ URČITÝ INTERIÉR, ČO 
POTVRDZUJE PRAVIDLO, ŽE MENEJ JE VIAC.

01
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07 Tienidlo Kennet, predáva www.westwing.sk I 08 Vysoké kreslo Era Lounge od Normann Copenhagen, predáva DesignVille.sk I 09 Komoda 
Avon olive green, predáva www.westwing.sk I 10 Stolček Olivia, predáva www.westwing.sk I 11 Truhlica na víno Débora II, predáva  
www.westwing.sk I 12 Nástenne zrkadlo Valentina, predáva www.westwing.sk I 13 Váza John, predáva www.westwing.sk I 14 Stolička Synnes  
z prírodného dubového dreva od Menu, predáva DesignVille.sk I 15 Odkladací stolček z dreva, predáva Donate.cz I 16 Dekoračný rebrík  
Broder, predáva www.westwing.sk I 17 Tmavošedá industriálna kovová knihovňa, predáva Donate.cz I 18 Lavica Yoko, predáva www.westwing.sk
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Reko
Foto: archív firiem a redakcie
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Príbehy 
PLNÉ POSTÁV, 

POSTAVY PLNÉ PRÍBEHOV

SÚČASNÁ VÝTVARNÁ SCÉNA NA SLOVENSKU JE NEUVERITEĽNE ROZMANITÁ A NÁPADITÁ. 
MÔŽEME SA PÝŠIŤ MNOHÝMI TALENTOVANÝMI VÝTVARNÍKMI, KTORÝCH DIELA OSLOVUJÚ 
DIVÁKOV NIELEN U NÁS, ALE I ZA HRANICAMI ŠTÁTU. LEN VEĽMI ŤAŽKO SA DÁ POVEDAŤ, 
KTORÝCH UMELCOV Z TEJTO BOHATEJ PLEJÁDY BY SME MOHLI UMIESTNIŤ NA POMYSELNÝ 
OLYMP, AVŠAK JEDNÉHO MALIARA S URČITOSŤOU NEMOŽNO VYNECHAŤ. JE NÍM PETER POLLÁG.

30
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01 Terra Incognita (Lackovič), 2014 , 

akryl, olej, 120 x 150

02  Majter Pavol ako diakon Karol Lev 

Irrgang, 2017, akryl, olej , 200 x 150

03  Stopy v meste, 2009, olej,100 x 80

04 Chlapci z našej ulice, 2014, akryl, olej, 

180 x 180

05 Ľubovnik bodkovaný (Hypericum  

Perforatum), 2016, akryl, olej, 180 x 180

Akademický maliar Peter Pollág má 
v slovenskom výtvarnom umení 
svoje čestné miesto. Niet pochýb, 

že tento umelec patrí medzi špičku vo 
svojej brandži. Svedčia o tom jeho ne-
spočetné výstavy, obrazy zastúpené vo 
verejných i súkromných zbierkach na 
štyroch kontinentoch, mnohé prestížne 
ocenenia zo Slovenska i zo zahraničia 
a hlavne jeho diela, ktoré vypovedajú 
o autorovi a jeho talente snáď najviac.

Peter Pollág, rodák z Levoče, študoval 
okrem svojej domoviny aj v susedných 
Čechách, v Taliansku, vo Francúzsku 
a v Španielsku. Absolvoval množstvo 
maliarskych sympózií a tvorivých po-
bytov, napríklad v Izraeli, Zimbabwe, 
Etiópii, Zambii, Iráne, Číne či Mexiku. 
Venuje sa komornej i monumentálnej 
maliarskej tvorbe, kresbe, knižnej ilu-
strácii a sochárskym realizáciám.

INŠPIRÁCIE Z ĎALEKÝCH CIEST
Cestovateľská vášeň sa do veľkej miery 
podpísala pod tvorbu diel. „Rád cestujem 
a priznám, že i poznatky z porovnávania 
ľudí a kultúr v rôznych zemepisných šír-
kach i dĺžkach je bohatá inšpirácia. Je to 
zároveň pre mňa odmena a ak sa následne 
podarí nejaký výtvarný počin, je to ideálne 
spojenie relaxu a práce. Pozitívny ohlas 
u divákov je pridaná hodnota, je to akési 
zadosťučinenie, potvrdenie zmyslu môjho 
snaženia,“ hovorí Peter Pollág. Inšpirácie 
z ďalekých ciest, ale aj láska k histórii 
a prírode sa miešajú a navzájom dopĺ-

ňajú v expresívnych maľbách. „Snáď 
sa to všetko zrkadlí v mojej tvorbe a veci, 
ktoré pustím z rúk, sú odtlačkami mojich 
zážitkov, skúseností, ale i otázok,“ dodáva 
autor.

MAĽBY MNOHÝCH TVÁRÍ
Maliarska tvorba Petra Pollága je mimo-
riadne húževnatá. Na obrazoch prevlá-
dajú figuratívne kompozície, ktoré sa na 
detailne vyšperkovanom pozadí plnom 
farieb dokonale vynímajú a dodávajú 
dielu emocionálny náboj, ktorý mnoho-
krát prechádza až do fantáziou nabitého 
príbehu – deja, kde sa otvárajú mnohé 
dvere do sféry imaginácie, detskej zveda-
vosti či sebaspytujúcej bázne. 

Umelec dokáže svojím nezameniteľným 
rukopisom na ploche obrazu zhmotniť 
škálu všakovakých pocitov, pričom sa-
motné diela akoby kládli viac otázok, 
než ponúkali odpovedí. Možno aj vďaka 
tejto jedinečnej črte či povahe diel si  

02 03 04
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O AUTOROVI

Peter Pollág sa narodil v roku 1958 

v Levoči. Strednú školu absolvoval v Ko-

šiciach, nasledovalo stúdium na Vysokej 

škole výtvarných umení v Bratislave 

a neskôr si dopĺňal štúdiá na Accademia 

di Belle Arti Pietro Vannucci v Perugii, na 

Akadémii výtvarných umění v Prahe, na 

École Nationale Supérieure des Beaux 

Arts v Paríži a na Facultad de Bellas Artes 

Universidad Complutense v Madride. 

Za svoje práce získal mnohé významné 

ocenenia ako napríklad cenu Martina 

Benku či Krištáľové krídlo. Aktuálne 

vystavuje v Štátnej vedeckej knižnici 

v Banskej Bystrici (august – september 

2018) a pripravuje svoju retrospektívnu 

výstavu v Kulturparku v Košiciach (no-

vember 2018 – február 2019). Žije a tvorí 

v Bratislave. 
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bývanie umenie

Pollágove maľby divák zamiluje a snaží 
sa kúsok po kúsku odokryť jeho význam.

LEVOČSKÍ MAJSTRI 
Peter Pollág navrhoval a realizoval i nie-
koľko diel do architektúry. Z bohatej 
tvorby v tejto oblasti spomeňme jemu 
srdcu blízku realizáciu – vitrážové okná 
v presbytériu kostola Svätého Juraja 
v Spišskej Sobote. Jednou z najdôležitej-
ších úloh umelca bolo zakomponovanie 
nového tvaru do vzácneho historického 
mobiliáru v gotickej architektúre tak, 
aby mohli existovať v symbióze. „V ur-
čitých časových fázach vitráže premietajú 
svoje farebné lúče na centrálny oltár Maj-
stra Pavla z Levoče. Niekedy si namýšľam, 
že si s Pavlom podávame ruku. Ostáva už 
len dúfať, že Majster by nemal nič proti 
tomu,“ takto vtipne a zároveň skromne 
hodnotí svoju prácu akademický maliar. 

Noli

Foto: archív Petra Pollága

ROZHOVOR S PETROM POLLÁGOM

 Ako ste sa dostali k výtvarnej tvorbe? 

Aké boli Vaše začiatky?

Vždy som rád pozoroval svet a analyzoval 

jeho zákonitosti. Mal som rád matematiku, 

fyziku, hlavne optiku a mechaniku. Popri tom 

aj živú prírodu, od botaniky až po anatómiu. 

Snažil som sa pochopiť, ako si v tomto svete 

vedie človek, a to nielen môj súčasník, ale i ten 

pred stovkami rokov. Snáď sa to všetko zrkadlí 

v mojej tvorbe a veci, ktoré pustím z rúk, sú 

odtlačkami mojich zážitkov, skúseností, ale 

i otázok.

 Ako u Vás prebieha tvorivý proces?

Samotný tvorivý proces je u každého iný, aj 

keď na školách sa učíte určitým zabehnutým 

postupom, ale to je skôr remeslo. Ak má 

umelecká kompozícia mať pre mňa zmysel, 

musí niesť nejakú myšlienku, emóciu, obsah. 

To je najpodstatnejšie. Pod tlakom zážitku, 

nazbieraného poznania mám potrebu sa 

o svoj zážitok podeliť. Tvorivý človek nečaká 

na inšpiráciu, provokuje svet svojou aktivitou 

a inšpirácia prichádza ako spätná väzba, ako 

odmena za jeho snaženie. Je to vlastne veľmi 

jednoduché. Každý vie, že keď sa bude hýbať, 

bude žiť.

 Ako by ste vlastnými slovami 

charakterizovali svoju tvorbu? 

Po formálnej stránke je to zväčša figuratívna, 

expresívna maľba, často s výraznou fareb-

nosťou. V maliarskom rukopise sa striedajú 

hutné štruktúry farebnej hmoty s kresbou, 

ktorá niekedy pripomína grafiku – zväčšenú 

rytinu (xylografiu). Robustné maliarske gesto 

kontrastuje so subtílnou líniou. To všetko nie je 

samoúčel. Je to spôsob, ako hovoriť o človeku 

a jeho vzťahu k sebe a k svetu. Dúfam, že divák 

pocíti zámer mojej výpovede, vytuší alebo 

odhalí jej obsah.

 Tvoríte aj na konkrétne, dopredu do-

hovorené zákazky?

Výtvarník by sa mal vedieť vysporiadať 
i s objednávkou, veď kedysi v minulosti to 
bol jediný spôsob obživy umelca – remesel-
níka. Pre mňa je objednávka ešte väčšia 
výzva ako voľná tvorba. V rámci daných 
mantinelov sa snažíte vyjadriť seba. Ob-
medzenia podnecujú kreativitu. Samozre-
jme, že ma poteší, ak si moja voľná tvorba 
nájde svojho priaznivca.

 
 

06 Traja proroci, 2009, olej,  80 x 100 

07   Výsadok do neprebádanej krajiny, 

2016, akryl, olej, 180 x 240 

08 Zasnežená záhrada, 2009, akryl, olej, 

80 x 100 
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• dostupné v systémoch MB-104 PASSIVE a MB-86
• široká paleta farieb a vzorov
• veľmi vysoká tesnost a tepelná izolácia UD od 0,44 W/m2K
• tri typy vyhotovenia (BASIC, CLASSIC, EXCLUSIVE) na mieru potrebám  zákazníkov

www.dum.aluprof.eu

WWW.DUM.ALUPROF.EU 

PANELOVÉ DVERE
Komfort domu začína dverami
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bývanie interiér

Predsieň je mostom medzi von-
kajším svetom a domovom. Táto 
obvykle malá miestnosť už dokáže 

prezradiť mnoho o celkovom štýle zaria-
denia bytu i o jeho majiteľoch, a preto 
si zaslúži pozornosť. A taktiež si zaslúži 
elegantné funkčné dvere, ktoré vpustia 
návštevníkov ďalej do domu alebo, nao-
pak, zabráni nevítaným hosťom narušiť 
vaše súkromie. 

AKO ODDELIŤ PREDSIEŇ OD  
ZVYŠKU DOMU?
Vhodné riešenie oddelenia predsiene 
od ostatných miestností bytu ponúkajú 
napríklad dvere s veľkosťou od podlahy 
až ku stropu, ktoré sa posúvajú priamo 

v strope. Typickou ukážkou je komplet 
dverí STRONG s modernou hliníkovou 
konštrukciou v posuve PREMIUM, 
ktorý je zabudovaný priamo v strope. 
Najčastejšou výplňou dverí STRONG je 
sklo. Ďalším riešením môžu byť dvere 
posuvné po stene alebo dvere zasúvacie 
do stavebného púzdra. 

Pokiaľ bojujete s nedostatkom svetla vo 
vašej predsieni, tak sa priamo ponúka 
ďalší variant, a to celosklenené dvere 
alebo širšie riešenie – celosklenené 
dvere osadené v celosklenenej priečke. 
Aj keď by sa sklo mohlo na prvý pohľad 
zdať ako príliš krehký materiál, jeho 
použitia v interiéri sa nemusíte vôbec 

Vstupná brána
PRÍBYTKU

01



obávať. „Celosklenené interiérové prvky 
sú vyrobené z tvrdeného skla, ktoré vzniká 
technológiou nazývanou kalenie. Takto 
upravené sklo spadá do kategórie skiel 
bezpečnostných. Je až päťkrát odolnejšie 
pri náraze do plochy než sklo klasické, 
takže jeho rozbitie v bežnej domácnosti je 
takmer nemožné,“ vysvetľuje Petr Paksi, 
obchodný riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slo-
vakia, ktorá sa výrobou celosklenených 
interiérových prvkov zaoberá. Dvere 
STRONG i celosklenené dvere dokážu 
funkčne oddeliť priestory, a pritom 
zanechať medzi predsieňou a zvyškom 
interiéru vizuálne prepojenie. Sklo na 
dverách môže byť nielen vo svojej čírej 
podobe, ale tiež v mliečnom prevedení 
alebo variante tónovaného skla planibel. 
Sklenenú plochu dverí je tiež možné 
upraviť pieskovaním, gravírovaním alebo 
grafickým motívom v podobe grafoskla. 
„Pieskované sklo vzniká metódou posýpa-
nia skla prúdom špeciálneho piesku, ktorý 
do skla vytvára mikroskopické prehĺbenie. 
Motívy gravírovaného skla zase vznikajú 
brúsením. Grafosklo sa vyrába lamináciou 
špeciálnej fólie s očisteným motívom medzi 
dve plochy kaleného skla a ponúka tak 
najširšie možnosti zvoleného grafického 
motívu,“ upresňuje Petr Paksi metódy 
povrchovej úpravy skla.
 
Aj napriek tomu, že predsieň slúži 
predovšetkým na odloženie našich 
vrchných odevov a obuvi, je dôležité ju 
vybaviť kvalitnými a veľkými úložnými 
priestormi, ktoré pojmú všetky kabáty, 
zimné bundy i nespočetné množstvo 

dámskych kabeliek a párov topánok. 
Funkčnosť predsieňového nábytku je 
primárnou požiadavkou, ale neopomí-
najme tiež jeho dizaj.

DO PREDSIENE AKRYLÁTY!
Pokiaľ by ste radi do svojej predsiene 
dostali priestrannú skrinku v MAXI 
veľkosti, tak rozhodne neváhajte využiť 
akrylátové dvierka T.acrylic, ktoré vyni-
kajú nielen impozantným maximálnymi 
rozmermi, ale i reprezentatívnym vzhľa-
dom a navyše tiež niečo vydržia! „Dvier-
ka s akrylátovým povrchom T.acrylic môžu 
dosiahnuť rozmerov až 3 000 x 1 270 mm. 

01 Celosklenená priečka s dverami 

z pieskovaného skla

02 Dvere STRONG v posuve PREMIUM

03 Dvierka T.acrylic v kombinácii dekorov 

piesková šedá mat a cappuccino lesk

04 Dvierka T.overface s motívom helix

02 03

04
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Vďaka tomu môžu siahať pokojne od 
podlahy až ku stropu a šatníková skriňa 
tak bez problémov pojme všetky zvršky 
vás i vašich návštevníkov,“ hovorí Martin 
Dusík, vedúci obchodného oddele-
nia spoločnosti Trachea, najväčšieho 
českého výrobcu nábytkových dvierok, 
a pokračuje: „Pokiaľ navyše zvolíte lesklý 
variant akrylátového povrchu, vôbec sa 
nemusíte báť jeho drobného mechanického 
poškodenia. Vďaka hlbokej prefarbenos-
ti povrchu nedôjde pri jeho poškriabaní 
k narušeniu štruktúry povrchu ani k zmene 
farebnosti a prípadný kaz možno jednodu-
cho opraviť za pomoci tzv. opravnej sady, 

ktorá poškodenému miestu navráti jeho 
lesk.“ Vďaka tomu, že dvierka T.acrylic 
ponúkajú výber z celého radu dizajno-
vých dekorov najrôznejších odtieňov, 
a to ako vo vysokom lesku, tak i trendy 
mate, navyše nemusíte mať strach, že by 
ste nenašli také prevedenie, ktoré bude 

TIP odborníka: 

PREDSIEŇOVÝ NÁBY-
TOK S GRAFIKOU!

„Hľadáte spôsob, ako ešte viac podtrh-
núť reprezentatívnu tvár vašej predsie- 
ne? Vyskúšajte technológiu digitálnej 
grafiky T.overface, ktorá dokáže 
preniesť na povrch vašich dvierok a 
iných nábytkových plôch takmer aký-
koľvek grafický motív. Vyberať pritom 
môžete či už z desiatok originálnych 
vzorov a obrázkov základnej ponuky 
T.overface, alebo z rozsiahlej databá-
zy fotobanky Fotolia a tiež si môžete 
dodať vlastný motív zo svojho fotoar- 
chívu. Vďaka kvalitnému prevedeniu 
je grafika T.overface značne odolná 
voči odreniu a vyznačuje sa i vysokou 
farebnou stálosťou. Originálne motívy 
tak budú môcť vo vašej predsieni vítať 
návštevníkov po dlhé roky bez toho, 
že by ste museli mať strach, že by 
časom vybledli.“

MARTIN DUSÍK, vedúci obchodného oddelenia 

spoločnosti Trachea, najväčšieho českého výrobcu 

nábytkových dvierok

05

06

05 Skladané dvierka T.segment 

s povrchom z LTD lamina v drevodekore 

dub bardolino prírodný

06 Fóliované dvierka T.classic 

v drevodekore borovice bielená

07 Bočnicové schodisko JAP 1000 

so sklenenými nášlapmi

08 Bočnicové schodisko JAP 1020  

s celoskleneným zábradlím

09 Segmentové schodisko JAP 300

bývanie interiér
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razom i pokusom o poškrabanie a výborne 
sa tak hodia napríklad aj do namáhaných 
predsiení na chatách či v domácnostiach 
so štvornohými maznáčikmi,“ informuje 
Martin Dusík.

VERTIKÁLNE PREPOJENIE  
OBJEKTU
Súčasným trendom je zväčšovanie 
priestoru, a preto sa postupne z malej 
predsiene stávajú rozľahlejšie vstup-
né haly, ktoré umožňujú i jednoduché 
umiestnenie schodiska – dôležitého spo-
jovacieho prvku domácnosti. Schodisko 
môže byť nenápadné alebo sa, naopak, 
môže stať dominantou priestoru. Pri 
jeho výbere treba zohľadniť nielen 

veľkosť miestnosti, do ktorej schodisko 
zapadne, ale i frekvenciou jeho využí-
vania. V ponuke sú bočnicové, segmen-
tové, točité a strmeňové schodiská, 
ktoré sa od sebe líšia tvarom i spôsobom 
ukotvenia. 

Nezakopávajte ďalej o pohodené topán-
ky na podlahe v ponurej miestnosti a 
spravte si z predsiene príjemné miesto 
s dostatkom úložných priestorov i priro-
dzeného denného svetla.

Reko v spolupráci s J.A.P. Slovakia a Trachea

Foto: J.A.P. Slovakia a Trachea

07

08 09

celkom zodpovedať vašim predstavám 
o dokonalej predsieni. 

PREDSIEŇ S PÔVABOM DREVA
Chceli by ste do svojej predsiene vniesť 
prirodzený pôvab dreva, ale odrádza 
vás zložitejšia údržba dvierok z dyhy či 
masívu? Tak využite alternatívu v po-
dobe ich vydarených imitácií, ktoré sú 
od skutočného dreva takmer na nero-
zoznanie! „Zvoľte napríklad fóliované 
dvierka T.classic, ktoré dokážu úplne verne 
napodobniť povrchy celého radu drevín, ako 
je napríklad dub, borovica alebo napríklad 
jaseň, a to vrátane ich unikátnej plastickej 
štruktúry. Vďaka tomu, že fólia obopína 
dvierka z pohľadovej strany i zo všetkých 
štyroch bočných strán, je navyše vonkaj-
šia hrana dvierok celkom chránená pred 
prenikaním vlhkosti i zanášaním nečistôt, 
čo značne uľahčuje ich údržbu,“ uvádza 
Martin Dusík. Široký výber vydarených 
drevodekorov, priaznivú cenu i skvelé 
praktické vlastnosti ponúknu vašej pred-
sieni tiež skladané dvierka T.segment, 
ktoré majú na svojom povrchu odolné 
LTD lamino! „Vďaka tomu dvierka T.seg-
ment bez problémov odolajú prudkým ná-
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bývanie technikapaleta aktuality

VIAC KOMFORTU PRI UMÝVANÍ RIADU

Hektická doba sa odráža aj do života v kuchyni. Času je menej, no povinností stále 
veľa. Neodmysliteľnou súčasťou mnohých domácností je preto umývačka riadu.  
Nová receptúra tabliet a gélov Somat Gold  v sebe ukrýva technológiu hĺbkového 
čistenia, ktorá si hravo poradí s pripáleninami a účinne odstráni aj zaschnuté 
škrobové škvrny, ako sú tie od ryže či ovsených vločiek. Bez ohľadu na to, aké 
dobroty pripravujete, nemusíte sa obávať, že riad ostane poznačený nečistotami. 
Výhodou je tiež moderný obal pre 
maximálny komfort – tablety odteraz 
kúpite v prémiovom uzatvárateľnom, 
vodeodolnom a ľahko uskladniteľnom 
obale. A aby bolo použitie Somat 
Gold tabliet ešte jednoduchšie, nové 
tablety sú vo fólii rozpustnej vo vode. 
Tabletu stačí vložiť do dávkovača 
umývačky a spustiť umývací program.  

Nové tablety a gély Somat Gold 
nájdete vo svojich obchodoch hneď 
v niekoľkých veľkostiach balenia  
s odporúčanou maloobchodnou 
cenou od 7,99 eur.

40

NOVÁ DIMENZIA ČISTOTY

Oblečenie je zrkadlom našich celodenných aktivít. 
Persil Premium v sebe ukrýva hneď niekoľko bene-
fitov pre jeho najlepšiu starostlivosť – prémiový vý-
kon, prémiovú vôňu a bonusom je prémiový dizajn. 

Prémiový gél obsahuje unikátnu kombináciu roz-
jasňovačov a najsilnejších odstraňovačov škvŕn 

pre prémiovú čistotu. Okrem toho paten-
tovaná CAPTIVES technológia je zárukou 

dlhotrvajúcej vône a sviežosti až na štyri 
týždne. S Persil Premium tak objavíte 
novú dimenziu čistoty. Vďaka svojmu 
prémiovému dizajnu bude Persil sku-
točnou ozdobou vašej kúpeľne.  

Vyskúšajte najlepší Persil všetkých  
čias, značku ocenenú pečaťou kvali- 
ty Slovak Superbrands 2018. Persil 
Premium teraz kúpite za maloob-
chodnú odporúčanú cenu 5,99 eur za 
balenie 18 praní. Zažite rozdiel, ktorý 
môžete vidieť aj cítiť.

ZNIČTE ALERGÉNY, BAKTÉRIE 
AJ PLESNE

Čistenie parou je v dnešnej dobe 
často komunikovanou alternatívou 
k tradičným metódam upratovania. 
Dôvodov, prečo to tak je, je 
niekoľko. Tým podstatným je asi 
ekologický aspekt, ale určite aj 
vysoká efektivita, a to aj napríklad 
čo sa týka ničenia alergénov, 
baktérií, ako aj plesní. Talianska 
značka Ariete je vynálezcom 
parných čističov a rozhodne patrí 
k významný výrobcom parných 
čističov. Šírkou sortimentu, 
zameraním na kvalitu a účinnosť 
svojich produktov potvrdzuje túto 
lídersku pozíciu. Pokiaľ sa k tomu 
pridá aj príslovečný taliansky 
dizajn, dostávame jedinečnú 
ponuku obľúbených domácich 
pomocníkov.

www.vzdy.sk
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USUŠENÉ PRE ZDRAVIE 

Vrhnite sa na domáce sušenie z darov prírody a využite sušičku potravín 
Orava SU 104, ktorá v usušených kúskoch ovocia, zeleniny, húb i byliniek 
uchová vitamíny, minerály, stopové látky aj vlákninu bez použitia chémie 
či konzervačných látok. V pohodlí domova si tak s jej pomocou pripravíte 
chutné jednohubky aj domáce čajové zmesi v zaručenej bio kvalite. Ovláda 
sa jednoducho s možnosťou nastavenia teploty od  40 do 70 °C. Suroviny 
na sušenie v nej navrstvíte na päť rotujúcich mriežok, ktoré môžete rozšíriť 
dokúpením ďalších dvoch až na sedem. Otáčaním mriežok sa bylinky usušia 
rovnomerne a precízne tak, aby ani po čase neplesniveli. Sušička má nízku 
spotrebu energie a v jej manuáli na používanie nájdete cenné rady, ako sa 
stať majstrom domáceho sušenia. Môže byť vaša s piatimi mriežkami za 
49,90 eur, ďalšiu mriežku navyše kúpite za 5 eur.

www.orava.eu 

KONIEC ZASCHNUTEJ ŠPINY

Každodenné umývanie riadu, zápasenie so škvrnami a nečistotami – 
takáto práca často pripomína boj s veternými mlynmi. Vileda prináša 
pomocníka, ktorý vďaka svojej štruktúre hravo odstráni zaschnutú 
špinu a pritom nepoškriabe povrchy z akýchkoľvek materiálov.  
Hubka Inox je vyrobená z inovatívnej aktívnej vrstvy PUR, ktorá 
si účinne poradí so zašlou špinou. Zároveň je šetrná k povrchom 
z ušľachtilej ocele. Nemusíte sa teda báť použiť ju na sporák, panvicu či 
vaňu. Spodná vrstva zo 100-percentného mikrovlákna zotrie nečistoty 
a  zanechá povrch suchý, čistý a bez šmúh. Jej cena je 1,79 eur.

shop.vileda.sk

TAKMER DOKONALÁ POSTEĽ

Taliansky výrobca zdravotných matracov a svetový líder v oblasti 
zdravého spánku Magniflex prináša na Slovensko unikátnu novinku, 
biometrickú posteľ MagniSmartech, ktorá nielen monitoruje, analyzuje 
a vyhodnocuje spánok, ale aj navrhuje, ako ho zlepšiť a tým pozdvihnúť 
kvalitu života. MagniSmartech sa skladá z polohovateľného roštu 
a luxusného vysokého matracu, v ktorom sú zabudované špeciálne sen-
zory, zaznamenávajúce údaje o prostredí a spánku v reálnom čase. Posteľ 
MagniSmartech monitoruje váš spánok a spacie návyky. Zaznamenáva 
čas strávený v posteli a dobu trvania spánku, pohyb počas spánku, 
tepovú frekvenciu a pravidelnosť dýchania. Vybavená je aj senzormi 
monitorujúcimi okolité prostredie. Tie zaznamenávajú teplotu matracu, 
teplotu v izbe aj intenzitu svetla či mieru hluku. Získané dáta sú v reálnom 
čase zobrazované v smartfóne, tablete alebo počítači. Výsledkom je 
dokonalý prehľad o kvalite spánku, spolu s návrhmi na 
zlepšenie. Získané dáta môžete navyše využiť pri rôznych 
ambulantných vyšetreniach, a tak prispieť k presnejšej 
diagnostike v prípade, že 
trpíte poruchami 
spánku.

www.magniflex.sk
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PRE VÁŠ AKTÍVNY DEŇ

1. MIESTO NA STRETNUTIA AJ 
PRÍPRAVU JEDLA
Kuchyňa môže mať rôzne podoby, ktoré 
je dobré prispôsobiť životnému štýlu  
rodiny. V moderných domácnostiach 
býva často prepojená s jedálňou či 
obývačkou. Ako tieto miestnosti naj-
lepšie zladiť a zároveň vizuálne oddeliť? 
Súlad dosiahnete použitím podobných 
materiálov – napríklad knižnica či 
úložný systém v obývacej izbe bude mať 
rovnaký dekor ako skrinky kuchynskej 
linky. Ak vám to priestor dovolí, môžete 
sa pustiť aj do odvážnejších riešení. Ku-
chynský ostrov môže nadväzovať priamo 
na nábytok v obývacej izbe – z jednej 
strany sú kuchynské zásuvky a z druhej, 

Základňa

Kuchyňa je od nepamäti centrom 
domova – naši predkovia sa pri-
rodzene zhromažďovali v miest-

nosti, kde sa pripravovalo aj servírovalo 
jedlo, naše prastaré mamy v nej trávili 
často celé dni. Doba pokročila, naše 
životy sú rýchlejšie, nároky na nás aj na 
domácnosť oveľa vyššie. Kuchyňa musí 
spĺňať niekoľko štandardov – od praktic-
kého miesta na skladovanie či varenie až 
po spoločenské centrum bytu či domu. 
S tipmi a nápadmi, ako z nej vyťažiť 
maximum a zároveň ju zariadiť funkčne 
a prakticky, sa podelila Linda Povolná, 
interiérová dizajnérka a Creative Hunter 
z Bonami, e-shopu s dizajnovými vychy-
távkami do domácnosti. 

RANNÉ RITUÁLY, KÁVA PRED 
ODCHODOM DO PRÁCE, SPO-
LOČNÉ VÍKENDOVÉ OBEDY, 
VEČERNÉ ROZHOVORY S PAR- 
TNEROM PRI POHÁRI VÍNA 
ALEBO CHVÍĽKA LEN TAK PRE 
SEBA, KEĎ UŽ VŠETCI ZASPIA. 
KUCHYŇA PATRÍ K NAJVIAC 
MULTIFUNKČNÝM MIESTNOS-
TIAM V DOMÁCNOSTI. ZA- 
RIAĎTE SI JU TAK, ABY SPĹŇA-
LA VŠETKY NÁLEŽITOSTI, KTO-
RÉ OD NEJ VYŽADUJETE A ZÁ-
ROVEŇ ZOSTALA ŠTÝLOVÝM A 
VZDUŠNÝM PRIESTOROM. 
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obývačkovej časti, regál na knihy. Práve 
toto je veľkým trendom v katalógoch 
špičkových svetových výrobcov kuchýň. 
„Myslite aj na vizuálne oddelenie priesto-
ru. Umiestnením lineárneho kuchynského 
ostrovčeka či ostrovčeku do tvaru písmena 
L docielite dokonalé optické oddelenie tých-
to dvoch zón – tzv. špinavej, prevádzkovej 
(drez s riadom, varné centrum) a relaxačnej 
(pohovka v obývacej izbe). To, čo má zostať 
skryté, takým zostane, hoci máte obývačku 
prepojenú s jedálňou a svojim hosťom sa 
môžete nerušene venovať aj pri varení,“ 
odporúča Linda. 

2. DÔLEŽITÝ JE DOSTATOK 
PRACOVNÉHO MIESTA  
Minimálny odporúčaný priestor plno-
hodnotnej pracovnej plochy v kuchyni je 
70 cm, ideálne 120 cm, oboje pri hĺbke 
pracovnej plochy 60 cm. Ak vaša kuchy-
ňa tento priestor neponúka, odporúča 
Linda využiť ako doplnok rôzne mobilné 
kuchynské vozíky či pultíky na ko-
lieskach, ktoré si môžete podľa potreby 
pristaviť k linke a spríjemniť si tak prácu 
v kuchyni. 

3. VYHRAĎTE SI PRIESTOR NA 
SKLADOVANIE
Ak patríte k tým šťastnejším, máte k dis-
pozícií špajzu či komoru. Často je však 
kuchyňa priestorom, ktorý musí poňať 
okrem riadu a spotrebičov aj zaváraniny 
či prebytky zo záhrady. „Na nedostatok 
úložných priestorov doplatia skôr či neskôr 
najmä minimalisticky zariadené kuchyne. 
Pred návrhom samotnej kuchyne sa naozaj 

dobre zamyslite, či chcete vynechať ná-
stenné skrinky a namiesto nich dať použiť 
jednu lineárnu policu s pár premyslenými 
dizajnovými doplnkami. Aby ste mali kam 
odložiť nielen spotrebiče, ale napríklad aj 
kompóty či džemy, vyhraďte si miesto na 
vysokú skriňu – tá pojme všetko, čo by bolo 
bežne uložené práve v nástenných policiach 
(hrnčeky, poháre, taniere atď.). Využite 
tiež všetok úložný priestor pod pracovnou 
doskou – praktické sú napríklad tzv. jumbo 
zásuvky, ktoré môžete doplniť špeciálnymi 
organizérmi. Výborne poslúžia aj regály na 
kolieskach,“dodáva Linda. 

4. STOLOVANIE A SERVÍROVANIE 
MÁ SVOJU KULTÚRU
Okrem kvalitného a pokiaľ možno fa-
rebne zladeného riadu by na stole určite 
nemal chýbať dostatok tzv. servírova-
cieho riadu – nielen pri slávnostnejších 
príležitostiach. Veď o čo efektnejšie 
vyzerajú delikátne syry podávané na 
krásnom bridlicovom podnose než na 
bežnom tanieri. „Myslite tiež na to, že 
servírovanie nápojov má svoju kultúru. Na 

DOBRÁ RADA: 

Nepodceňte výber materiálov 

Pri výbere doplnkov a zariadenia si okrem es- 

tetiky všímajte aj materiálové prevedenie – 

to, ako sú odolné voči poškodeniu, či už 

mechanickému, alebo chemickému, alebo 

náchylné na odtlačky prstov a iné známky 

častého používania. V tomto smere sa trh 

neustále zdokonaľuje a prináša inovácie, 

ktoré práve tieto náročnejšie používateľské 

podmienky spĺňajú. Patria k nim napríklad 

nové línie laminátov, ktoré majú špeciálnu 

povrchovú úpravu proti odtlačkom prstov 

(aj v čiernej matnej verzii) alebo materiály 

imitujúce prírodný kameň (v poslednej dobe 

je najviac trendy napríklad klasický mramor). 
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trhu nájdete množstvo karáf či džbánov 
nielen na vodu, ale tiež na obľúbené do-
máce limonády, ľadové čaje či víno. Určite 
odporúčam nepodceniť kvalitné chladenie 
aj mimo chladničky,“ radí Linda. 

5. PRACOVNÝ KÚTIK 
Máte menší byt a chceli by ste si v ňom 
vyhradiť ešte kúsok na pracovný kútik? 
A čo tak v kuchyni. Maily môžete vybaviť 
pri raňajkách, resty z celého dňa večer, 
keď domácnosť stíchne a je všade pokoj. 
Namiesto notebooku na kolenách v po-
steli či na gauči doprajte svojej chrbtici 
pohodlie, usaďte sa k barovému pultu 
alebo jedálenskému stolu a všímajte si 
aj efektivitu – ak si vyhradíte miesto 

na pracovné povinnosti, máte menšiu 
tendenciu prokrastinovať alebo odbiehať 
k príjemnejším záležitostiam. Aby ste sa 
vyhli neporiadku alebo neustálemu pre-
kladaniu a hľadaniu nabíjačiek, rezervuj-
te si napríklad jednu zásuvku v kuchyn-
skej linke, do ktorej odložíte notebook, 
káble a ostatné drobnosti, a za pár 
minút máte vždy upratané – navyše z 
vášho bytu takéto riešenie neukrojí ani 
meter štvorcový navyše. 

Tento kútik môžete tiež využiť ako tzv. 
raňajkový. Technické riešenie tohto 
typu sedenia nie je náročné. Najčastejšie 
majitelia volia barový pult, pri ktorom 
väčšia časť kuchynského ostrova sme-
ruje na obývaciu miestnosť – kde na ňu 
nadväžuje sedenie buď vo výške pracov-
nej dosky, alebo mierne zvýšené (cca 
110 – 115 cm od podlahy). Na obe tieto 
výšky sú prispôsobené svojimi rozmermi 
bežné barové stoličky.

Zuzana Tureková

Foto: Bonami.sk a archív redakcie

Tip dizajnéra: 
Lindiným obľúbeným doplnkom sú 
dizajnové dosky a podložky na krájanie: 
„Dokážu nielen chrániť pracovnú dosku, 
ale tiež ponúkajú celý rad ergonomic-
kých vychytávok – všetky pokrájané 
kúsky zeleniny skončia hladko v hrnci  
a nie rozsypané na podlahe.“

LINDA POVOLNÁ
je vyštudovaná interiérová dizajnérka, 
pracuje pre Bonami ako Creative hunter 
so zameraním na nábytok. Za viac ako de-
saťročnú prax má za sebou veľa privátnych 
aj verejných interiérov, v minulom roku sa 
s projektom zúčastnila aj súťaže Interiér 
roka v kategórii Verejný interiér. Jej úlohou 
je sledovať trendy a priniesť zákazníkom 
krásne nové produkty. Vo voľnom čase 
rada a veľa športuje, jej novou vášňou je 
jachting.
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V prvom rade sa zamyslite nad 
tým, koľko času budete v kuchyni 
tráviť. Ak ste šéfkuchárom bez 

čapice a varenie je vaše veľké hobby, 
stavte na dostatok priestoru – veľkú 
pracovnú dosku, chladničku, dostatok 
úložného priestoru a osvetlenia. Ak sa 
v kuchyni dlho neohrejete a vychutná-
te si v nej akurát tak rýchle raňajky či 
víkendovú kávu, postačia vám úsporné 
riešenia pracovných plôch.

BUDE KUCHYŇA ZÁROVEŇ AJ 
JEDÁLŇOU?
Alebo budete mať na stolovanie vyhra-
denú zvlášť miestnosť? Ak chcete mať 
všetko pekne pokope, berte ohľad na 
priestor pre jedálenský stôl a stoličky. 
Môžete ho naplánovať aj do menšej 
kuchyne, dnes existuje veľa tipov aj na 
sklápacie stoly či pulty a ostrovčeky, 

46

ZARIAĎOVANIE KUCHYNE 
NIE JE TAKÉ JEDNODUCHÉ, 
AKO SA NA PRVÝ POHĽAD 
ZDÁ. NAČO PRIHLIADAŤ  
A ČOMU SA NEVYHNÚŤ? 
PORADÍME VÁM NIEKOĽKO 
DOBRÝCH RÁD A TIPOV, 
KTORÝCH BY STE SA PRI JEJ 
ZARIAĎOVANÍ MALI DRŽAŤ.  

kuchyňu? 
ZARIAĎUJETE

ktoré sú súčasťou linky. Ak máte v byte 
jedáleň a kuchyňa slúži len na varenie, 
pouvažujte aspoň nad menším pultom 
s barovými stoličkami, niekedy sa pred-
sa len stane, že počas varenia debatujete 
s partnerom, ktorý si zatiaľ môže pri 
pulte popíjať kávu.

ŠTÝLOVÁ, MODERNÁ ALEBO 
KLASICKÁ?
Hlavne nadčasová! Aj keď sa vám aktuál-
ne páči vyhradený druh štýlu, v kuchyni 
s ním opatrne. Nepodľahnite aktuálnym 
trendom – spomeňte si na štýl, ktorý sa 
vám páčil pred pár rokmi, páči sa vám 
stále? Kuchyňa je investícia na niekoľko 
(desiatok) rokov, voľte radšej striedme 
farby, povrchy i materiály v svetlých 
a prírodných tónoch. Váš štýl sa môže 
odzrkadliť v doplnkoch, ale aj v úchyt-
kách či menších súčiastkach, ktoré sa 

bývanie kuchyňa



dajú časom vymeniť za iné a nevyžadujú 
vysoké investície. 

NEZABÚDAJTE NA TECHNICKÉ 
POŽIADAVKY
Bude mať vaša kuchyňa spodné alebo 
aj horné skrinky? Kde sú umiestnené 
dvere, okná, odtok vody, elektriny či 
ventilácia? Usporiadajte si priestor 
ešte predtým, než začnete plánovať jej 
rozmiestnenie. Najlepšie vám poslúži 
papier a ceruzka. Premerajte si priestor a 
rozkreslite si plochu. Rovnako je dobré, 
aby boli pripravené prípojky vody a elek-
triny, prípadne plynu, aby ste nemuseli 
robiť dodatočné zásahy v namontovanej 
linke. Pripravte tiež drezový sifón  
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s prípoj-
kou na 
odtoko-

vú hadicu 
umývač-

ky riadu 
či práčky. 

Umiestnite ho do 
niektorej zo skriniek, 

kde nebudú zavadzať. Premyslite aj prí-
vod energie, rôzne spotrebiče vyžadujú 
rôzne prúdové zaťaženie, napríklad in-
dukčné dosky na varenie potrebujú vyšší 
prívod a teda aj samostatný istič.
 
ERGONÓMIA V KUCHYNI
Nemali by sme zabúdať ani na rozvrh-
nutie všetkých pracovných plôch. Každá 
činnosť v kuchyni vyžaduje svoju vlastnú 
plochu a miesto. Aby sme sa v kuchyni 
cítili dobre, je dobré rozdeliť si jednot-
livé plochy do trojuholníka. Tri kľúčové 
zóny by mali byť blízko seba, aby nás nič 
neobmedzovalo. Sú to zóny, kde máme 
chladničku, drez a sporák. Hlavné zóny 
sú vzájomne prepojené so zónou sklado-
vania a odkladania.

DOBRÉ RADY NA ZÁVER
 Správne osvetlenie v kuchyni je veľmi dôleži-

té. Základom je centrálne svetlo, no jedno pre 

celú kuchyňu väčšinou nestačí. K jednotlivým 

zónam nám poslúžia  bodové LED pásy, ktoré 

nielen presvetlia priestor, ale aj šetria energiu. 

Nemoderným podlinkovým neónkam už 

odzvonilo.  

 Pracovná doska by mala byť široká najmenej 

70 cm.

 Aby mala chladnička nižšiu spotrebu energie 

a vydržala čo najdlhšie, umiestnite ju do chlad-

nejšej časti kuchyne, ďalej od radiátora, okna 

a sporáka.

 Medzi varnou doskou a drezom plánujte 

plochu aspoň 80 cm, na každej strane sporáka 

by mal byť priestor široký aspoň 40 cm.

 Priestor medzi protiľahlými skrinkami linky 

by mal mať aspoň 120 cm.

Nezabúdajte na to, že vaša nová kuchyňa

má spĺňať hlavne vaše požiadavky, či už

z estetického, alebo z účelového hľadiska.  

Viac inšpirácií hľadajte na www.kika.sk.

Reko 

Foto: Kika



KUCHYNSKÍ POMOCNÍCI
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CHCETE ZVLÁDAŤ PRÍPRAVU ROZMANITÝCH POKRMOV NA JEDNOTKU? 
NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ NASLEDUJÚCIMI POMOCNÍKMI, KTORÝCH 
OCENIA AJ ZDATNÍ KUCHÁRI ČI KUCHÁRKY. S VYUŽITÍM PRVOTRIEDNEHO 
VYBAVENIA PRICHYSTÁTE SVOJEJ RODINE ČI BLÍZKYM DELIKÁTNE JEDLÁ. 
TAK DAJTE SA DO VARENIA!

PRE NEZABUDNUTEĽNÚ OSLAVU

Zaspomínajte si na detské roky, na dobu, keď do mesta alebo dediny prišli kolo-
toče s cukrovou vatou, na chvíle s kamarátmi, spolužiakmi, ktorí oslavovali naro-
deniny, koniec školského roku alebo aj začiatok letných prázdnin. Čo na takejto 
oslave či hodoch nesmelo za žiadnych okolností chýbať? Konfety, balóniky, popcorn, 
párok v rožku,  hranolky a hlavne veľa cukrovej vaty a zmrzliny. Ak si pri čítaní týchto nostalgických 
riadkov utierate slzu z oka, nezúfajte. Nezabudnuteľné párty a oslavy nepatria predsa iba malým. 
S párty pomocníkmi ARIETE, v typickom retro dizajne 60. rokov, môžete usporiadať 
nezabudnuteľnú oslavu narodenín so všetkým, čo k tomu patrí. Značka Ariete ponúka 
už dlhé roky na celom svete obľúbený rad Party Time so širokým sortimentom 
výrobkov, s ktorými s ľahkosťou a potešením pripravíte všetky tak obľúbené 
párty pokrmy.

www.vzdy.sk

Malí veľkí

KUCHYNSKÝ ROBOT, KTORÝ PREKONÁ VAŠE OČAKÁVANIA

Aj vám by sa niekedy v kuchyni zišla pomocná ruka navyše? Samozrejme, žiadny zelenáč, ale 
profík, ktorý dokáže hniesť, šľahať, prípadne aj krájať, strúhať, mlieť i lisovať. A čo keby bol váš 
nový pomocník navyše robustný, odolný a ešte aj fešák? Už nehľadajte, práve ste našli. Naj-
novší kuchynský robot Artisan 185 od americkej spoločnosti KitchenAid prekoná všetky 
vaše očakávania. Artisan 185 je vylepšenou verziou ikonického kuchynského robota Artisan 

175. Rovnako ako jeho predchodca zaujme štýlovým retro dizajnom. K štandardnej výba-
ve tohto robota patria hnetací hák, plochý šľahač a šľahacia metla. Teraz toto príslu-

šenstvo prichádza po prvýkrát  kompletne v nereze, takže je konečne umývateľné 
aj v umývačke riadu.  Vrcholom nového Artisanu 185 sú nádherné štyri nové  

farby – azurová, višňová, ružová matná a lososová. V týchto prevede- 
niach je kuchynský robot k dostatiu u oficiálneho distribútora  

za 749 eur.

www.kitchenaid.cz

bývanie kuchyňa
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ŠTÝLOVÝ RAD VINTAGE

Taliansky výrobca malých domácich spotrebičov Ariete ponúka krásny a štýlový rad Vintage. 
Produkty tejto série si určite nájdu miesto v kuchyni s dušou, ktorá je ladená do ľahkého retro 
štýlu. Vybrať si môžete z troch jemných odtieňov – krémová, modrá, zelená. Do krásnych detai-
lov sa určite zamilujete. Sortiment Vintage predstavuje širokú ponuku výrobkov, ktoré dnes 
patria k denne používaným snáď  v každej domácnosti. Či už je to 
rýchlovarná kanvica, hriankovač, tradičný espresso kávovar 
aj s výnimočným peničom na mlieko alebo kompaktný 
mixér, či dizajnovo vydarená mini rúra.

www.vzdy.sk

MAJSTROM GRILOVANIA POČAS CELÉHO ROKA

Pokiaľ by ste si aj na jeseň radi pochutnali na typicky letných dobrotách, no počasie už záhradnej 
grilovačke nepraje, nezúfajte. Stačí, ak siahnete po všestrannej grilovacej panvici od ikonickej 
značky KitchenAid. Panvica je ideálna na prípravu potravín, u ktorých oceníte atraktívne rebro-
vanie. Výsledkom tak bude pokrm pripravený ako na skutočnom grile. Veľkým benefitom je tiež 
nepriľnavý interiér, vďaka ktorému sa vyhnete pripáleným surovinám a následnému zložitému 
odstraňovaniu prilepených zvyškov. Trojvrstvové nerezové dno navyše zaistí vynikajúce vlastnosti 
pre indukčné varenie a zabraňuje deformácii starnutím. Chuť letnej grilovačky tak poľahky vyča-
rujete kedykoľvek vám napadne. KitchenAid nerezová panvica Grill s nepriľ-
navým povrchom je u oficiálneho distribútora k dostaniu za 215 eur.  

www.kitchenaid.cz

VÄČŠIA VÝŤAŽNOSŤ, VIAC VITAMÍNOV 

V čase začínajúcich viróz, keď je naše telo oslabené sychravým počasím a poklesom teplôt, padne čerstvo vyli-
sovaná šťava zo zdravím nabitých kúskov ovocia a zeleniny viac než vhod. Nízkootáčkový šnekový odšťa-
vovač Orava OS-149 je schopný precízne odšťaviť vitamínové bomby a získať z nich maximum nutričných 
hodnôt, vitamínov a chuti. Predstavuje revolučný spôsob domáceho odšťavovania: ovocie aj zeleninu lisuje 
ako mlynček na mäso, a tak z nich získava oveľa väčšie množstvo šťavy, ktorá je v porovnaní s klasickými 
odšťavovačmi menej znehodnotená. Má príkon len 150 W, čo je podstatne menej ako pri vysokootáčkových 
odšťavovačoch, takže vám pri „žmýkaní“ šťavy z darov jesene „nevyžmýka“ aj váš rodinný rozpočet. Disponuje 
praktickým dvojfázovým sitkom s rozdielne veľkými otvormi a reverzným chodom motora, vďaka čomu odšťa-
víte bez potreby rozoberania a čistenia aj väčšie množstvo ovocia a zeleniny. Šťava sa zbiera v 900 ml zásobní-
ku, dužina sa ukladá do osobitného, rovnako veľkého zásobníka. Orava OS-149 môže byť váš za 79 eur.

www.orava.eu

VY RELAXUJTE, ON TO ZVLÁDNE ZA VÁS!

Chystáte sa variť sýtu hustú polievku, omáčku alebo detský príkrm? Hoci nejde o komplikovanú gastronómiu, špi-
navého riadu je po nej viac než dosť. Predstavte si, že by stačilo vložiť všetky ingrediencie do jedného spotrebiča – 
a on by sa postaral o všetko ostatné. Nemuseli by ste v jednej nádobe prácne mixovať, prelievať z misky do hrnca, 
miešať – uvarené jedlo by vás počkalo hotové a teplé, zatiaľ čo vy by ste si užívali výlet s blízkymi. Predstava sa 
môže zmeniť na skutočnosť s mixérom s funkciou varenia Orava RMH-900. Krája, mixuje, varí aj mieša 
a jedlo udrží teplé aj po dovarení. Vďaka funkcii odloženého štartu dokonca pripraví pokrm na minútu presne 
podľa vášho priania, len čo sa vyzujete po návrate domov. Má výkonný motor s vysokými otáčkami, 1,4-litrovú 
nádobu z tvrdeného skla na prípravu teplej a 1,75-litrovú nádobu na prípravu studenej polievky a teplovzdornú 
rukoväť, takže na servírovanie polievky a omáčky nepotrebujete chňapku ani naberačku. 8 prednastavených 
programov je viac než dosť na výber z pestrého repertoáru teplých a studených polievok, detských príkrmov, 
omáčok, mliečnych kokteilov, zdravých smoothies a vďaka funkcii drvenia ľadu aj osviežujúcich long drinkov. 
Môže byť váš za 59 eur.

www.orava.eu
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Nechajte sa inšpirovať spotrebičmi 
Siemens, ktoré ponúkajú špičko-
vé funkcie, inteligentné senzory, 

nadčasový dizajn a intuitívne ovládanie. 

VSTAVANÉ RÚRY
Inovatívne technológie a automatické 
funkcie vstavaných rúr Siemens vám 
ušetria množstvo času aj práce. Vyberať 
si môžete zo širokej ponuky klasic-
kých rúr na pečenie aj kompaktných 
spotrebičov, modelov s mikrovlnným 
ohrevom či v kombinácii s parou, ktoré 
sú ideálne nielen na zdravé varenie. 
Paru využijete napríklad aj na kysnutie 
a pečenie domáceho chleba, prípravu 
rýb, zeleniny alebo klasickej žemľovej 
knedle. Milovníci mäsa ocenia teplotnú 
sondu, ktorá sa integruje priamo do 
steny rúry a komunikuje tak so zvole-
ným programom a nastavením. Mäso 
bude vždy prepečené presne tak, ako ho 
máte najradšej. Funkcia cookControl Plus 
ponúka automatickú prípravu množstva 
bežných jedál, od koláčov vo forme, cez 
zapekané zemiaky až po pečené kura či 
hovädziu pečeň. 

INDUKČNÉ VARNÉ DOSKY
S indukčnými varnými doskami Siemens 
pripravíte svoje obľúbené jedlá rýchlo 
a bez starostí. Vďaka flexibilným zónam 
sa plochy prepájajú podľa aktuálnej 
potreby a riad môžete na dosku umiest-
ňovať, akokoľvek chcete. Senzor varenia 
cookingSensor Plus automaticky udržuje 
teplotu na zvolenej úrovni. Z hrnca vám 
pri varení už nič nepretečie. Inovatívny 
senzor fryingSensor Plus zas postráži 
ideálnu teplotu počas smaženia, aby 
boli všetky rezne, vajíčka aj palacinky 
usmažené vždy perfektne a rovnomerne. 
Indukčné varné dosky s integrovaným 
odsávaním predstavujú tie najnovšie 
inovácie. Ventilačné jednotky sú zabudo-
vané priamo do varnej dosky.

ODSÁVAČE PÁR
Moderné odsávače pár zaručujú počas 
varenia čerstvý vzduch bez pár a pachov, 
ale zároveň sú dôležitým dizajnovým 
prvkom, ktorý podčiarkuje štýl celej 
kuchyne. Či už ich umiestnite na stenu, 
zavesíte nad kuchynský ostrovček, 
integrujete do kuchynskej skrinky, alebo 
ukryjete v kuchynskej doske, všetky 
odsávače pár Siemens poskytujú silný 
výkon a tvorivú slobodu. 

CHLADNIČKY 
Bez chladničiek by sme dnes už asi 
nedokázali žiť. Siemens ponúka voľne 
stojace aj vstavané modely, kombino-
vané i samostatné chladničky a mraz-
ničky rôznych rozmerov a farieb so 
špeciálnymi senzorickými funkciami, 
ktoré udržujú stálu teplotu a predlžujú 
čerstvosť potravín. Vybrané modely sú 
vybavené aj unikátnou a užitočnou tech-
nológiou Home Connect a integrovanými 
kamerami, vďaka ktorým môžete obsah 
chladničky skontrolovať kdekoľvek 
a kedykoľvek na svojom telefóne alebo 
tablete. So vstavanými chladničkami 
a mrazničkami Siemens modularFit máte 
navyše jedinečnú možnosť kombinovať 
spotrebiče na mieru a vytvoriť vlastnú 
zostavu s výškou od 160 až do 212 cm, 
presne podľa svojich potrieb a priestoro-
vých možností domácnosti. Kombináciu 
modularFit tvoria dva a viac samostat-
ných spotrebičov s vlastným pripojením 
do elektrickej siete. Keď idete na dlhší 
čas preč, môžete tak vypnúť chladničku, 
ale nechať v prevádzke mrazničku. Viac 
informácií nájdete na webovej stránke 
www.siemens-home.bsh-group.com/sk.

Reko z materiálov BSH domáce spotrebiče

Foto: BSH domáce spotrebiče

KUCHYŇA NIE JE LEN MIESTOM, 
KDE SA VARÍ. KAŽDÝ DEŇ SA 
TU ZAČÍNA AJ KONČÍ. STRETÁ-
VAME SA V NEJ S PRIATEĽMI 
A RODINOU. PRIPRAVUJEME TU 
SVIATOČNÉ OBEDY AJ BEŽNÉ 
VEČERE. KUCHYŇA JE STREDO-
BODOM DOMOVA, A PRETO 
MUSÍ BYŤ DOKONALÁ. 
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RÔZNE INOVÁCIE A PATENTY
V ponuke majú digestory, ktoré môžeme 
roztriediť podľa spôsobu inštalácie na 
nástenné, ostrovné, stropné, do hor-
nej či dolnej skrinky. V digestoroch sú 
aplikované rôzne vylepšenia a patenty. 
Je to napríklad Balanced Aspiration – 
pomocou špeciálnej mriežky zaisťuje 
rovnomernejšie a účinnejšie odsávanie 
pár od varnej plochy, Double aspira-
tion – pri šikmých modeloch odvádza 
pary dvomi cestami, čím sa zvyšuje rých-

ŠTÝL, FAREBNOSŤ A PREVE-
DENIE SI PRI KUCHYNIACH 
VŠÍMAME AKO PRVÉ. DÔ-
KLADNEJŠÍ POHĽAD VŠAK 

ODHALÍ, ŽE FUNKČNÉ DOPLN-
KY A SPOTREBIČE TIEŽ VEDIA 
PODČIARKNUŤ CHARAKTER 
KUCHYNE. DOKÁŽU ZAUJAŤ  

A SKĹBIŤ V SEBE PRAKTICKOSŤ  
S PRECÍZNYM DIZAJNOM.

Ak stojíte pred rozhodnutím, aké 
spotrebiče si zadovážiť do vašej 
novej kuchyne, tak by sme vám 

radi predstavili španielsku spoločnosť 
Grup FRECAN so sídlom v Barcelone, 
ktorá kraľuje vo výrobe kuchynských di-
gestorov z viacerých dôvodov. Priblížime 
vám, z ktorých.

ORIGINÁLNY DIZAJN
Kuchynské digestory Frecan sa vyzna- 
čujú svojským dizajnom, ktorý osloví  
zákazníkov preferujúcich vysokú tech-
nickú úroveň a kvalitu, a to všetko za 
rozumnú cenu. Na návrhoch sa podie-
ľajú renomovaní dizajnéri z Talianska 
a Španielska.

AKO UMELECKÉ DIELA

digestory
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losť a účinnosť odsávania, pri niektorých 
stropných modeloch ponúkajú motory 
s označením 360°, čo znamená, že motor 
môže byť nainštalovaný v ľubovoľnom 
smere. K niektorým novým modelom 
ponúka výrobca  aplikáciu na ovládanie 
digestora pomocou mobilného telefónu. 
Ďalej si zákazník k vybraným modelom 
môže objednať plazmový filter, ktorý 
má veľké opodstatnenie v priestoroch, 
kde sa z rôznych príčin volí digestor na 
recirkulačný režim a je benefitom aj pri 
domoch s rekuperáciou. 

ENERGETICKÝ ŠTÍTOK 
Všetky digestory značky Frecan majú vy-
hotovený energetický štítok v súlade so 
smernicou EU č. 65/2014. Táto smernica 
stanovuje okrem iného aj iný, prísnejší 
spôsob vykazovania parametrov hluč-
nosti a zaväzuje výrobcov umiestniť na 
výrobkoch energetický štítok. Hlučnosť 
sa udáva v decibeloch (dB alebo dBA). 
Frecan udáva dve hodnoty, ktoré sú 
merané nasledovným spôsobom:

HODNOTA LW, ktorá sa povinne uvádza 
na energetických štítkoch, predstavuje 
silu zvuku meraného priamo pri zdroji 
zvuku bez ohľadu na jeho umiestnenie.

HODNOTA LP je vyjadrená akustickým 
tlakom, ktorý pôsobí na človeka vo 
vzdialenosti 1 m od zvukového zdroja,  
t. j. digestora. Tieto merania sa usku-
točňujú vo zvukotesnej komore podľa 
európskeho štandardu  IEC 60704-2-13.

KVALITA 
Digestory Frecan sú v prevažnej miere 
vyrobené z nerezovej ocele AISI 304 
(nehrdzavejúca oceľ 18/10) s hrúbkou 
1 mm, čo zabezpečuje masívnosť a pev-
nosť výrobku. Do digestorov sa montujú 
motory od najlepších svetových špe-
cialistov s tradíciou, ako je napríklad 
nemecká spoločnosť EBM Papst. Väčšina 
modelov tak môže byť dodaná s rôznymi 
motormi, v takom výkonovom rozsahu, 
ako si vyberie zákazník. Okrem toho je 
možné k digestorom pripojiť externé 
motorové jednotky vo výkonovej škále 
od 1 100 m3/hod. až do 2 400 m3/hod. 

AKTUÁLNE NOVINKY
V novom katalógu je niekoľko noviniek. 
Spomeniem napríklad zaujímavý model 
SIDE, určený do hornej skrinky, ktorý je 
vyrobený z nerezu a z priehľadného vý-
klopného skla. Jeho dizajn je vymyslený 
tak, aby nám šetril čo najviac úložného 
priestoru. 

Spoločnosť Frecan neustále dopĺňa svoju 
ponuku o nové modely, ktoré sú praktic-
ké, kvalitné, estetické a funkčné. Ak teda 
plánujete riešiť kúpu či výmenu diges- 
tora, tak neváhajte pozrieť na uvedenú  
webovú stránku predajcu digestorov  
Frecan na slovenskom trhu, ktorý sa za-
meriava aj na poradenstvo pre zákazní-
kov. Všetky potrebné informácie nájdete 
na www.kuchynskedigestory.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Emex

Foto: Emex

KUCHYNSKÉ DIGESTORY FRECAN 
SA VYZNAČUJÚ SVOJSKÝM 
DIZAJNOM, KTORÝ OSLOVÍ 
ZÁKAZNÍKOV PREFERUJÚCICH 
VYSOKÚ TECHNICKÚ ÚROVEŇ 
A KVALITU.
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Pokiaľ nemáte predstavu, kam a aké 
skrinky umiestniť, kde budete mať 
varné centrum a kde bude vlastne 

chladnička, tak využite možnosť nechať 
si kuchyňu naplánovať od odborníkov. 
Po dodaní všetkých informácií ohľadom 
vodovodného odpadu, zabudovaných 
elektro zásuviek a umiestnenia vodo-
vodnej batérie vám predajcovia vytvoria 
návrh na mieru.

VŠETKO NAPLÁNOVAŤ
Pokiaľ máte obavy z toho, že nemáte 
v kuchyni dostatok miesta, tak ich hoďte 

ČAKÁ VÁS SŤAHOVANIE ALE-
BO REKONŠTRUKCIA KUCHY-
NE? JE POTREBNÉ VŠETKO 
STAROSTLIVO PREMYSLIEŤ. 
KUCHYŇA NIE JE PRÁVE 
LACNÁ ZÁLEŽITOSŤ A DÁ SA 
ZAOBSTARAŤ ZA POMERNE 
DOBRÚ CENU, ALE I TAK NIE JE 
SÚČASŤOU NAŠICH BEŽNÝCH 
DENNÝCH NÁKUPOV. PRI PLÁ-
NOVANÍ VAŠEJ VYSNÍVANEJ 
KUCHYNE SI URČÍTE ČIASTKU, 
NAD KTORÚ NEPÔJDETE. BUĎ-
TE REALISTICKÍ.

RADY A TIPY PRE
     nákup kuchyne
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za hlavu a verte, že aj v malej kuchyni sa 
dajú urobiť zázraky, len je potrebné všet-
ko starostlivo premyslieť. Využite všetok 
priestor, ktorý miestnosť ponúka. 

Pokiaľ to vaša kuchyňa umožňuje, dajte 
prednosť vstavaným spotrebičom, ktoré 
sa vďaka svojej ponuke prispôsobia štýlu 
kuchyne a požiadavkám užívateľa. Celú 

vašu novú kuchyňu a veľké množstvo 
vychytávok na ukladanie tanierov, 
pokrievok, príborov a iných kuchyn-
ských pomôcok vám pomôžu naplánovať 
v predajniach ASKO NÁBYTOK.

FAREBNOSŤ A MATERIÁLY
Ďalšou otázkou, ktorú si určite položíte, 
bude – v akej farbe a z akého materiálu 

kuchyňu chceme? Niektorí volia nestar-
núcu klasiku – drevo, ktoré je pomerne 
ľahké na údržbu, pretože sa len tak 
neopotrebuje a nepoškriabe. Potom je tu 
verzia lesklej kuchyne, ktorá pôsobí veľ-
mi moderne, ale údržba je náročnejšia. 
Trendom v dnešnej dobe je kombinácia 
týchto dvoch materiálov, kde vrchné 
skrinky sú drevené a spodná časť je le-
sklá. Od voľby materiálu sa odvíja výber 
farieb, ktoré pre svoju kuchyňu zvolíte. 
Kompletnú  ponuku farieb a materiálov 
nájdete v predajniach ASKO NÁBYTOK.

RADA NA ZÁVER
Hlavná rada, ktorá je radou nad zlato pre 
výber vašej kuchyne, znie – dvakrát meraj-
te a raz režte. Viac informácií a inšpirácií 
nájdete na www.asko-nabytok.sk a pria-
mo v predajniach.

Reko z materiálov ASKO NÁBYTOK 

Foto: ASKO NÁBYTOK 
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INFOMIX

infomix aktuality

POVOĽTE UZDU FANTÁZII… 

…a oživte svoju domácnosť prostredníctvom dverného krídla presne 
podľa svojich predstáv. Ideálnou voľbou sú dvere MASTER DOOR! 
Umožňujú výber ihneď z niekoľkých materiálov i farieb. „Medzi naj- 
obľúbenejší materiál, ktorým možno opláštiť dvere MASTER DOOR, 
patrí dizajnovo čisté sklo. To môžete nechať nalakovať ľubovoľnou 
farbou zo vzorkovníka RAL vrátane novo zavedených metalických 
odtieňov,“ opisuje Petr Paksi, obchodný riaditeľ firmy J.A.P. Slovakia, 
ktorá sa zaoberá výrobou dizajnových dverných systémov. Ďalší vari-
ant opláštenia ponúka tiež dyha, laminát, zrkadlo alebo MDF doska 
pripravená na nanesenie ľubovoľnej tapety či stierky zo susediacej 
steny. A čo viac – povrchové materiály i ich farebné prevedenia mô-
žete ľubovoľne kombinovať v horizontálnej i vertikálnej rovine. J.A.P. 
Slovakia vytvorilo v spolupráci s Ing. arch. Janem Ranným kolekciu 
nápaditých dverí MASTER DOOR, ktorá dokazuje, že sa nemusíte 
báť ani rôznorodých farieb na jednom dvernom krídle! 

www.jap.sk 

OHRIEVAČ VODY 
VYLADENÝ PRE 
VAŠE ZVYKY

Elektrický ohrievač vody 
Lydos Hybrid využíva naj-
modernejšiu technológiu 
tepelného čerpadla a vďaka 
tomu je schopný pomocou 

inovatívneho softvéru i-Memory, 
ktorý všetko efektívne riadi, dosiahnuť až  
50 % úspory energie. Software i-Memo-
ry na základe poznatkov o vašich zvykoch 
týkajúcich sa použitia teplej vody vyhod-
notí, či je výhodnejšie využiť elektrickú 
energiu, alebo dať prednosť obnoviteľnej 
energii tepelného čerpadla. Informácie 
uchováva po dobu štyroch týždňov a 
v prípade zmien prednastaví ohrev vody 
a tým aj jej spotrebu. Lydos Hybrid tiež 
disponuje možnosťou jednoduchej inšta-
lácie. Vďaka kompatibilite upevňovacích 
závesov a aj potrubia môže ľahko nahra-
diť pôvodné štandardné ohrievače vody 
rovnakého objemu.

www.ariston.com

NECHAJTE WINDOMATIC UMYŤ OKNÁ ZA VÁS

Nekonečné drhnutie špiny a leštenie šmúh, ktoré sa akoby zázrakom na oknách 
znova objavujú, unaví úplne každého. Vysávač na okná Windomatic Power 
Boost od Viledy dokáže s touto neobľúbenou činnosťou urobiť rýchly proces. 
S hrdosťou si dovoľujeme tvrdiť, že najdôležitejším a najcennejším dôkazom 
o jeho superschopnostiach, je ocenenie v kategórii upratovacích pomôcok:  
„Voľba spotrebiteľov – najlepšia novinka 2018“. 

Okná bez šmúh a bez zbytočnej námahy – to je sen každej gazdinky. S elektric-
kým vysávačom na okná Windomatic Power Boost od Viledy sa stanú 
sny skutočnosťou. Po umytí okna čistiacim prostriedkom totiž stačí vysušiť 
okenné sklá prístrojom Windomatic, ktorý sa vďaka flexibilnej hlavici jedno-
ducho dostane až do rohov čistenej plochy. Jeho špeciálna dvojitá gumová lišta 
dokonale priľne k povrchu, a tak budú okná 
bez jedinej kvapky a šmuhy. S funkciou 
MAX má Windomatic ešte väčší sací 
výkon ako kedykoľvek predtým. Špinavá 
voda je odsávaná do integrovanej vodnej 
nádržky, ktorú môžete umyť v umývačke na 
riad. 
 
A ak nemáte práve v pláne umývať okná, 
Windomatic vám poslúži i pri uprato-
vaní iných hladkých povrchov. Dokona-
le očistí zrkadlá alebo sprchové kúty. 
Na jedno nabitie vydrží v prevádzke 
až 40 minút, a to i v režime MAX. To 
zodpovedá zhruba 120 m² umytej 
plochy. Jeho odporúčaná cena je 
40,99 eur.

http://shop.vileda.sk



DIZAJNOVO DOKONALÁ FASÁDA

Fasáda určuje vonkajší dojem z budovy a zvyšuje hodnotu 
domu, a to z estetického, ale aj z energetického hľadiska. 
Moderné, elegantné a čisté riešenie vonkajšieho opláštenia 
stavby umožňujú hliníkové fasádne obklady Premium 
od spoločnosti Inoutic. Majú dlhú životnosť a sú vyrobené 
z nehorľavého materiálu, ktorý bráni šíreniu ohňa a spĺňa po-
žiadavky protipožiarnej odolnosti triedy A. Navyše sú celkom 
bezúdržbové. Keďže hliník je nenáročný materiál, ktorý neko-
roduje, netreba obklady ošetrovať  žiadnymi nátermi, ako je 
to napríklad pri drevenom obložení fasády. Fasádne obklady 
Premium sú vhodné nielen pre moderné novostavby, ale 
vďaka svojej farebnej variabilite aj pre rekonštrukcie starších 
objektov so zateplenou i nezateplenou fasádou. 

www.inoutic.sk

DAJTE PRIESTOR FARBÁM 

Ak ste odvážni a máte radi extravaganciu, určite si vyberiete z našej novej série  
COLOUR. Tato sanitárna keramika sa ponúka vo výrazne červenej, elegantne 
čiernej aj luxusne zlatej farbe pre jedinečnosť vašej kúpeľne. Napríklad červe-
né umývadlo MINIMAL so sofistikovaným povrchom i tvarom vytvára  
z interiéru kúpeľne emocionálne pozitívny priestor. U závesného WC 
 PAULA zas najviac oceníte jeho praktickosť, lebo na ňom nie je hneď vid-
no každú nečistotu, ako to je v prípade biele keramiky.  Dajte teda zelenú 
svojej hravosti a nechajte vyniknúť farebnú krásu aj vo svojej kúpeľni. Viac 
informácií a farebné inšpirácie nájdete na stránke eshop.
sapho.cz/sk/colour-farebna-keramika.

www.sapho.sk
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VETRANIE, NA KTORÉ NEMUSÍTE MYSLIEŤ

Majitelia strešných okien si teraz môžu vydýchnuť a bez-
starostne si užívať zdravý domov. Nechajte technológie, 
aby sa o zdravé vnútorné prostredie postarali za vás. Vďa-
ka inteligentnému systému VELUX ACTIVE už nemusíte 
myslieť na to, kedy a ako často vetrať. Automatizovaná 
domácnosť prináša technológie a diaľkovo ovládané 
produkty, ktoré sú navrhnuté tak, aby zlepšili a uľahčili váš 
život. Inteligentný systém VELUX ACTIVE sa naučí vaše 
každodenné návyky. Odbremení vás od akejkoľvek mani-
pulácie so strešnými oknami, roletami či žalúziami. Vďaka 
senzorom umiestneným v interiéri neustále monitoruje 
teplotu, vlhkosť vzduchu aj koncentráciu CO2 a reaguje 
na aktuálne podmienky. Využíva aj osobné preferencie 
majiteľov, ich návyky a detailnú predpoveď počasia zo 
siete NETATMO. 

VELUX ACTIVE dokáže okrem iného aj vyvetrať dopre-
du, pokiaľ sa blíži búrka, alebo, naopak, vyvetrá neskôr 
oproti plánu, ak sú vonku veľké horúčavy. Automaticky tiež zatieni interiér, aby sa neprehrieval. 
Príjemné domáce prostredie vytvoríte inteligentne a automaticky bez toho, aby ste na to museli 
myslieť.

www.velux.sk/active
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Kachle sú estetické a súčasne 
ekologicky zmysluplné a moder-
né riešenie s vysokým stupňom 

účinnosti. Aké kachle sú ale najlepšie pre 
vaše potreby a na čo všetko treba myslieť 
skôr, než sa rozhodnete pre ich kúpu? 

KACHLE S KRBOVOU VLOŽKOU  
V. VOĽNE STOJACE?
Voľne stojace krbové kachle sú voľbou, 
ktorá vám dá veľa možných variantov 
riešenia interiéru. Môžete ich postaviť 
do rohu, ku stene alebo do voľného 
priestoru. Nezabudnite však dodržať 
bezpečnostné opatrenia (nehorľavá 
podlaha, použitie sklenenej podložky). 
Vzdialenosť od horľavých materiálov by 
mala byť minimálne 80 cm a kachle by 
mali byť umiestnené aspoň 20 cm od 
najbližšej steny.  Pre bezpečnosť podlahy 

je nutné, aby od vnútorného okraja 
otvoru ohniska doska vždy prečnievala, 
a to minimálne o 50 cm spredu a o 30 cm 
zo strany.

Ak sa rozhodnete pre kachle s krbovou 
vložkou, určite počítajte s tým, že budete 
musieť v miestnosti stavať a vložku ob-
murovávať. Krbová vložka sa najčastejšie 
umiestňuje do rohu alebo ku stene. Aj 
pre stavbu krbu platia bezpečnostné 
normy a kontrola kominárom. Počítajte 
s nehorľavou podlahou, izolačnými prv-
kami a dostatkom priestoru pre výdych 
horúceho vzduchu.

KACHLE S TEPLOVODNÝM 
VÝMENNÍKOM ALEBO BEZ? 
Krbové kachle s výmenníkom bez 
problémov skombinujete s už existujú-
cim systémom vykurovania. V týchto 
kachliach je zabudovaný výmenník 
tepla, v ktorom sa ohrieva voda, ktorú 
čerpadlo vedie do kúrenia. Časť tepla 
z krbových kachlí sa teda používa pre 
priame vykurovanie miestnosti a zvyšok 
tepla systém využíva na kúrenie v dome 
alebo pre ohrev vody. Krbové kachle 
s výmenníkom sú dobrou alternatívou 
k hlavnému systému vykurovania. „Nie-
ktoré typy výmenníkov sú schopné dávať do 
kúrenia (zásobníka vody) až 75 % z cel-
kového tepelného výkonu kachlí. Krbové 
kachle bez výmenníka sú pripojené iba ku 
komínu a miestnosť iba príjemne vyhrieva- 
jú,“ hovorí Marcela Bínová, odborníčka 
na oblasť vykurovania z Hornbachu. 

AKO SPRÁVNE KÚRIŤ DREVOM?
Drevo by sa malo spaľovať v žeravom 
lôžku vždy umiestnené paralelne 
k okienku kúriska (nestavajte drevo ako 
stan). Pred podpaľovaním je najprv nut-
né rýchlo rozohriať komín na príslušnú 
teplotu, a vytvoriť „ťah“. To docielite 
pomocou malých driev a vhodného 
príslušenstva na podpaľovanie pre kr-
bové kachle. Najmä palivo, ako je drevo, 
potrebuje počas celkovej doby horenia 
dostatočný prívod vzduchu. Ak je prívod 
vzduchu malý alebo výrazne obmedzova-
ný, môže drevo začať čadiť. Následkom 
je potom pokrytie pohľadového okienka 
sadzami. V kachliach nikdy nespaľujte 
odpad či nevhodné palivá  (napríklad la-
kované, lepené či impregnované drevo). 
Povedie to k poškodeniu kachlí. 

V DNEŠNEJ DOBE ČÍM ĎALEJ, 
TÝM VIAC ĽUDÍ SA VRÁTILO 
K VYKUROVANIU V KACH-
LIACH ČI KRBOCH. PODĽA 
ČOHO VŠAK VYBERAŤ A 
AKO A ČÍM V NICH VLAST-
NE KÚRIŤ? PRINÁŠAME VÁM 
ZOPÁR UŽITOČNÝCH INFOR-
MÁCIÍ.

 Kachle
 AKO ICH VYBRAŤ A ČÍM KÚRIŤ?
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PALIVOVÉ DREVO
Drevo je dorastajúca surovina a ekolo-
gické palivo. Navyše ho možno veľmi 
atraktívne začleniť do bytu či domu. Naj-
obľúbenejšie druhy dreva na spaľovanie 
v kozube či kachliach sú: 

DUB
Dubové drevo má vysokú výhrevnosť a 
dlhú dĺžku horenia. Tento druh dreva sa 
odporúča používať v spaľovacích zaria-
deniach, ktoré slúžia výhradne pre pro-

fesionálnu výrobu tepla (napríklad 
ústredné kúrenie a kachle, prípad-
ne kachľové pece). Typická vôňa 
pri spaľovaní dubového dreva má 
charakter kyseliny trieslovej, ktorá 
je v dubovom dreve obsiahnutá.

BUK
Bukové drevo je považované za 
klasické krbové drevo. Horí pek-
ným plameňom a takmer neiskrí. 
Okrem toho má mimoriadne 
vysokú výhrevnú hodnotu. Pri 
spaľovaní vydáva veľmi príjem-
nú vôňu, a preto sa uprednostňuje pre 
údenie potravín a takisto sa používa pri 
grilovaní. Bukové drevo je veľmi žiadané 
a nachádza sa preto v hornej cenovej 
kategórii.

„V KACHLIACH ČI KRBOCH 
MÔŽETE KÚRIŤ MÄKKÝM AJ 
TVRDÝM DREVOM. IDEÁLNE JE 
POUŽÍVAŤ ZMES OBOCH. MÄK-
ŠIE DREVO HORÍ RÝCHLEJŠIE A 
LEPŠIE S NÍM ZALOŽÍTE OHEŇ, 
TVRDŠIE DREVO SA ZASE POSTA-
RÁ O DLHOTRVAJÚCE SÁLANIE 
TEPLA.“
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BREZA
Drevo brezy je cenené ako krbové drevo 
z mnohých dôvodov. Iskrí veľmi málo. 
Pri horení sa vďaka obsiahnutým éte-
rickým olejom modro blyští a príjemne 
vonia. Vďaka svojej bielej kôre je breza 
mimoriadne atraktívna ako polenové 
drevo naskladané na hromady. Brezové 
drevo horí o niečo rýchlejšie než bukové 
či jaseňové, ale výrazne pomalšie než 
ihličnaté drevá.

SMREK
Smrekové drevo veľmi ľahko vzplanie, 
ale tiež veľmi rýchlo zhorí. Jeho výhrev-
ná hodnota je vysoká, dĺžka horenia 
však malá. Nie je príliš vhodné pre 
otvorené krby. Veľmi iskrí, čo je spôso-
bené uzavretými smolnými bublinami. 
Smrekové drevo je v porovnaní s inými 
druhmi dreva pomerne cenovo výhodné.

TOPOĽ A VŔBA
Tieto rýchlo rastúce drevá s nízkou 
hustotou majú nízku výhrevnú hodnotu 
a krátku dobu horenia. Ako palivové 
drevo sa preto príliš neodporúčajú.

JELŠA
Drevo jelše je dobré drevo na podpaľo-
vanie. Veľmi dobre chytá. Jelšové drevo 
sa veľmi ľahko rozhorí a je vhodné do 
kombinácie s ďalšími druhmi krbových 
driev.

BRIKETY
Brikety sa lisujú za veľkého tlaku bez po-
užitia spojív do rôznych tvarov. Existujú 
tehlovité, okrúhle či tiež blokové tvary.
Oproti drevu majú kvádrovité brikety 
tú výhodu, že je možné vzhľadom na ich 
pravidelný tvar dobre a ľahko ich skladať 
dokopy, prípadne vrstviť. Sú preto po- 
merne priestorovo úsporné. Kvôli ich 
malému povrchu a vysokej hustote pri 
skladovaní v suchu takmer nenasávajú 
vlhkosť. Oválne orechové a vajcové bri-
kety (vajcové uhlie) sú vhodné výhradne 
pre domáce použitie, pretože sú vyrába-
né valcovým lisovaním.Ten istý výrob-
ný postup sa používa tiež u ostatných 
pevných palív, najčastejšie u dreva. Pri 
lisovaní (briketovaní) dreva vznikajú 
takzvané drevené brikety. Oveľa menšie 
výlisky sa nazývajú drevené pelety. 
Menej často sa brikety vyrábajú aj zo 
zvyškov rastlín či starého papiera, ktoré 
sa však smú spaľovať iba v predurčených 
schválených zariadeniach.

PELETY
Alternatívou vykurovania klasickým dre-
vom sú pelety. Ide o normované granule 
z lisovanej drevenej múčky, ktorými sa 
vykurujú peletové kachle s možnosťou 
automatického zásobovania pomocou 
závitového podávača. Jediné, čo musí 
užívateľ peletových kachieľ dodržiavať, 
je pravidelné vyprázdňovanie zásobníka 
na popol. Pelety sa dodávajú vo vreciach.

stavba vykurovanie



KVALITATÍVNE VLASTNOSTI  
PALÍV
„Kvalitu paliva možno charakterizovať 
predovšetkým výhrevnosťou a horením. 
U úplne suchých palív, ktoré neobsahujú 
žiadny chemicky viazaný vodík, sú výhrev-
nosť a horenie identické,“ uvádza odbor-
níčka z Hornbachu.

IBA SUCHÉ DREVO DOBRE HORÍ
Dbajte na to, aby ste používali výhradne 
suché drevo (skladovanie cca 2 – 3 roky, 
zostatková vlhkosť max. 20 %). Na suše-
nie by sa drevo malo naštiepať na pole-
ná a skladovať v suchej a dobre vetranej 
miestnosti.

Palivo
Horenie  
(MJ/kg)

Výhrevnosť  
(MJ/kg)

Výhrevnosť  
(kWh/kg)

Vzduchom sušené 
drevo

19 14,4 – 15,8 4 – 4,4

Drevené pelety  
(podľa triedy) 16 – 19 18 4,9 – 5

Drevené brikety 18,7 17,6 4,8 – 5

Surové hnedé uhlie 10 8 2,2

Hnedouhoľné brikety 21 19,6 5,4 – 5,6

Etanol 29,7 26,8 7,4

Výhrevnost v kWh na kg Výhrevnost v kWh na m³ *

smrekovec 4,4 1.700
borovica 4,4 1.700
breza 4,3 1.900
buk 4,0 2.100
dub 4,2 2.100
* Priestorový meter je priestorovou mernou jednotkou dreva a odpovedá 1 m³. 3,6 MJ = 1kWh

Reko

Foto: Hornbach a archív redakcie TOP KRBY, s.r.o. 
Pezinok, Myslenická 21

Tel.: 033/ 641 36 82
0903 427371, 0905 986610

E-mail: info@topkrby.sk

www.topkrby.sk

MONTÁŽ
A PREDAJ

KRBOV
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KRB V RODINNOM DOME JE VNÍMANÝ AKO PRÍ-
JEMNÝ ZDROJ TEPLA, KTORÝ DOTVÁRA VIZUÁLNY 
EFEKT A ATMOSFÉRU INTERIÉRU. DNES, KEĎ JE 
VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV V NÍZKOENERGE-
TICKOM ŠTANDARDE, TAK ICH BUDÚCI MAJITELIA 
STOJA PRED OTÁZKOU, AKÝ KRB ALEBO PEC DO 
NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU VYBRAŤ A ČI JE TO 
VÔBEC MOŽNÉ. JE TO MOŽNÉ! 

ČARO ŽIVÉHO

ohňa
Aj v nízkoenergetických domoch 

môže horieť živý oheň bez zby-
točného prekurovania či straty 

čerstvého vzduchu. A aké krby či kachľo-
vé pece sú vhodné na použitie v domoch 
s nízkou energetickou náročnosťou? 
Štandardný teplovzdušný alebo otvore-
ný krb určite nie! Treba sa zamerať na 
akumulačné alebo sálavé stavby s men-
šími preskleniami dvierok. Akumulačný 
krb s prstencami alebo kachľová pec 
s ťahovým systémom je v tomto prípade 
vhodným riešením. Nechcete si predsa 
priestor prekúriť a mať pocit, ako by ste 
boli neustále niekde v saune. Tepelnú 
potrebu, naopak, potrebujete rozložiť na 
dlhší časový interval a odovzdávať ener-
giu v menších dávkach podľa tepelnej 
straty objektu. Výkon krbu či kachľovej 
pece sa musí vždy orientovať na sku-
točnú tepelnú potrebu vykurovaného 
priestoru. 
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RIEŠENIE PRE AKÝKOĽVEK 
INTERIÉR
Dnešné technológie a kachliarske ma-
teriály umožňujú pracovať so širokým 
sortimentom. Či už si budete chcieť dať 
vyhotoviť moderný či klasický krb, alebo 
kachľovú pec, všetko závisí od vašich 
potrieb. To znamená, že sa dá nájsť 
riešenie pre akýkoľvek interiér. 

VÝHODY SÁLAVEJ STAVBY
Sálavé teplo sa šíri rovnomerne všet- 
kými smermi od zdroja. Nezohrie-
va vzduch, ale priamo predmety, od 
ktorých je vzduch druhotne ohrievaný. 
Takto ohrievaný vzduch nevysušuje, 
vytvára príjemnú klímu a možno ho 
prirovnať k žiareniu slnka. Ide o rovno-
merné šírenie tepla, ktoré neprehrieva 
vzduch v interiéri a nevíri prach. Taktiež 
minimalizuje teplotný rozdiel pri podla-
he či strope a vytvára tak homogénne 
vykúrenie priestorov.

STAŇTE SA NEZÁVISLÝMI 
V nízkoenergetickom dome môže byť 
krb či pec jediným alebo doplnkovým 
zdrojom tepla. Výhodou je fakt, že sa 
stávate nezávislým od vonkajších vply-
vov a dokážete si objekt vykúriť a vytvo-
riť domácu pohodu bez potreby elektric-
kej energie, plynu alebo iných zdrojov. 
Najlepšie na tom je to, že zároveň ušetrí-
te nezanedbateľnú čiastku peňazí, keďže 
drevo dlhodobo patrí medzi najlacnejšie 

zdroje. A nielen to! Kachľová pec alebo 
akumulačný krb zároveň pôsobí upoko-
jujúco a má priaznivý vplyv na zdravie 
človeka. 

Správnou voľbou kvalitnej krbovej 
alebo pecnej vložky nielenže dosiahnete 
pohodu a požadovaný efekt, ale aj veľkú 
úsporu v rámci spotrebovaného paliva 
a vynaloženej práce pri obsluhe. Bližšie 
informácie získate na www.svarogus.sk.

Reko v spolupráci so SVAROGUS

Foto: SVAROGUS

RADA ODBORNÍKA

Vyhnite sa neodbor-

nej montáži 

Stavba krbu alebo pece 

je vysoko odborná a 

špecializovaná činnosť, 

ktorú by mal vykonávať výlučne odborník. 

Bohužiaľ, často sa objavujú názory, že na 

tom nie je nič ťažké. Všeobecne platí, že čím 

človek viac o danej problematike vie, tým má 

viac otázok a skôr vyhľadá odborníka. Pri 

stavbe krbu alebo pece je potrebné vykonať 

množstvo špecifických úkonov. Od vyhodno-

tenia možností, cez výber spotrebiča pre krb 

či pec, výber technológie, dimenzie diela pre 

daný priestor, technický prepočet,  vytvorenie 

dizajnu, voľbu materiálov, správne aplikova-

nie a spracovanie materiálov až po odbornú 

montáž, ktorá zabezpečí plnú funkčnosť a, 

samozrejme, i bezpečnosť. Treba si pripome-

núť, že tieto zariadenia pracujú so skutočným 

ohňom, ktorý, ako sa vraví, je dobrý sluha, ale 

zlý pán. Odborná montáž je preto zárukou 

bezpečnosti a funkčnosti projektu. 

Ing.Daniel Mičic, SVAROGUS, 

člen cechu kachliarov

PRI DNEŠNÝCH TECHNICKÝCH 
MOŽNOSTIACH BY BOLA 
ŠKODA ODOPRIEŤ SI POTEŠENIE 
I PRAKTICKÉ VÝHODY, KTORÉ 
PONÚKAJÚ KRBY ČI KACHLOVÉ 
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Odteraz už nebudete potrebovať 
triesky, noviny a rôzne podpalo-
vače, pretože bude stačiť stlačiť 

len jedno tlačidlo. A to nie je všet-
ko. Plynové krby DRU ponúkajú 
viac výhod.    

BENEFITY PLYNOVÝCH 
KRBOV
V čom sú teda výhody plyno-

vých krbov? V prvom rade je 
to dokonale čisté prostredie. 
Už žiadny prach a neporiadok 

z polien, už žiadne vírenie prachu, 

popola a nečistôt. Zabudnite aj na prí-
pravu ohniska. Už žiadne výkyvy teplôt. 
Dokonale vyvážené teplo, ktoré môžete 
ovládať podľa potreby. Starosť je naozaj 
minimálna. Už žiadne špinavé sklo, žiad-
ne vyberanie popola. A aby bola zaistená 
čo najvyššia miera pohodlia, krby DRU 
sú vybavené termostatom a tiež diaľko-
vým ovládaním. Zbavte sa nutnosti zhá-
ňania, skladovania a prípravy dreva na 
zimu. Predstavte si situáciu, keď prídete 
večer unavení domov a radi by ste si na 
dve hodiny zakúrili v krbe na drevo, ale 
na rozkúrenie ohňa už nemáte čas  

UVAŽUJETE O TRENDY 
ALTERNATÍVE VOČI 
KLASICKÝM KRBOM NA 
DREVO? ATMOSFÉRA, 
PLAMENE A TEPLO BEZ 
STAROSTÍ A PRIKLADANIA 
DREVA? V DNEŠNEJ DOBE 
JE UŽ NAOZAJ VŠETKO 
MOŽNÉ! VSAĎTE NA 
SKVELÚ ALTERNATÍVU, 
KTORÚ SI ZAČÍNA 
UŽÍVAŤ UŽ VEĽMI VEĽA 
DOMÁCNOSTÍ.

Krb na plyn 
JE SKVELÁ ALTERNATÍVA
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JE SKVELÁ ALTERNATÍVA

a ani silu. Pri plynovom krbe stačí stlačiť 
tlačidlo na ovládači a zrazu máte oheň.

POHODLIE, KTORÉ STOJÍ ZA TO
Pohodlie má svoju cenu a za plynový 
krb si budete musieť trochu priplatiť. 
Prevádzková cena plynového krbu na 
hodinu je okolo 30 až 50 centov. Záleží 
od typu horáku a veľkosti ohniska. Ceny 
samostatných krbových vložiek začí-
najú približne od 2 500 eur bez DPH. 
Treba zobrať na vedomie, že prvotné 
náklady sú vyššie ako pri krbovej vložke 
na drevo, no efektivita a návratnosť je 
ďaleko rýchlejšia. Pre inštáláciu budete 
musieť použiť koncentrický komín. Jed-
na nerezová rúra slúži na odvod spalín 
a druhá na prívod vzduchu pre horenie. 
Krby sú napájané na zemný plyn alebo 
na propán-bután. 

ZVLÁDNE VYKÚRIŤ CELÝ DOM 
Ak chcete vykúriť celý dom, tak si zabez-
pečte plynový krb s výkonom 8 – 12 kW, 
ktorý zvládne vykúriť priestor až do 
180 m2. Veľkou výhodou je aj možnosť 
inštalovať prieduchy, ktoré sa dajú izolo-
vanými hadicami rozviesť do ostatných 
miestností. Podstatné ale je, že krb, 
ktorý si pohodlne zapalujete diaľkovým 
ovládačom, si viete vďaka termostatu 
naregulovať na teplotu, akú len chcete. 
Niektoré typy krbov majú nastaviteľný 
režim EcoWave, kde sa intenzita prívodu 
plynu mení. Nielenže zaistí prirodzené 

plápolanie plameňa, ale aj ušetrí rodinný 
rozpočet až o 50 % vo vybranom režime. 
Záruka na realizácie pri plynových kr-
boch je 5 rokov.

AUTOMATICKÝ KOMÍNOVÝ  
SYSTÉM
Automatický komínový systém Power-
Vent s odťahovým ventilátorom umož-
ňuje vzdialenosť vyústenia až 32 m od 
samotného krbu. Tento systém pracuje 
bez nutnosti budovať klasický komín. 
Tajomstvo spočíva v umiestnení riadia-
cej jednotky pre odťah na stenu domu 
alebo na strechu. Riadiaca jednotka me-
ria rozdiel v tlaku v komíne a vyrovnáva 
ho s doporučeným nastavením pre opti-
málne spaľovanie. Systém pracuje úplne 
automaticky a je bezhlučný. Riadiaca 
jednotka je pripojená k PowerBoxu a 
pokiaľ je to dôležité, aktivuje ventilátor 
pre nepretržitý ťah komína.

INŠPIRAČNÉ CENTRUM
Špecializovaný predajca plynových 
krbov, spoločnosť KRBEX, otvorila tento 
rok nový showroom, kde sú k dispozícii 
funkčné plynové krby DRU a Global 
Fires. Veľmi radi vás privítajú a pred-
vedú vám funkčnosť týchto špičkových 
holandských krbov. Taktiež vám poradia 
s výberom a možnou inštaláciou, alebo 
zabezpečia kompletnú dodávku od 
projektu až po konečnú realizáciu.  Túto 
špecializovanú predajňu nájdete na 
Šenkvickej ceste 14/U v Pezinku. Bližšie 
informácie získate aj na www.krbex.sk 
alebo na  www.KrbNaPlyn.sk  

Reko z materiálov Krbex

Foto: Krbex

AK CHCETE VYKÚRIŤ CELÝ DOM, 
TAK SI ZABEZPEČTE PLYNOVÝ 
KRB S VÝKONOM 8 – 12 KW, 
KTORÝ ZVLÁDNE VYKÚRIŤ 
PRIESTOR AŽ DO 180 M2.
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VYBERÁTE NOVÉ RADIÁTO-
RY? REKONŠTRUUJETE ALEBO 
STAVIATE? VIEME, KDE POD 
JEDNOU ZNAČKOU NÁJDETE 
KOMPLETNÚ PONUKU RA-
DIÁTOROV, OD KLASICKÝCH 
DOSKOVÝCH, CEZ KÚPEĽŇOVÉ 
REBRÍKY AŽ PO DIZAJNOVÉ 
RIEŠENIE DO ATYPICKÝCH 
PRIESTOROV. ČI UŽ STAVIATE, 
ALEBO CHCETE SVOJ DOM LEN 
VYLEPŠIŤ, POD ČESKOU ZNAČ-
KOU KORADO NÁJDETE RIEŠE-
NIE PRE KAŽDÚ MIESTNOSŤ. 

KOMPLETNÉ RIEŠENIE 

vykurovania
PRE VÁŠ DOM

Stále najobľúbenejším modelom 
značky KORADO je teleso RADIK, 
ktoré disponuje mnohými va-

riantmi. Jednou z nich je model RADIK 
Premium, vyvinutý pre zvislú montáž. 
Jeho konštrukcia umožňuje spodné 
stredové alebo bočné spodné pripoje-
nie na vykurovaciu sústavu s núteným 
obehom. Novinkou je model RADIK 
VKM8, doskový model vykurovacieho 
telesa s ôsmimi  pripojovacími otvormi. 
Univerzálne konštrukčné riešenie telesa 
tak ponúka až 15 rôznych spôsobov 
pripojenia. Modely doskových telies RA-
DIK vám prehrejú obývacie izby, spálne, 

detské izby, ale aj kuchyne alebo chodby. 
Ani potlač ich čelnej dosky akýmkoľvek 
motívom nie je problém. Môžete tak 
radiátor vkusne zakomponovať do aké-
hokoľvek interiéru.

KORALUX je riešením pre vašu kúpeľňu, 
a to v akomkoľvek farebnom prevede-
ní. Ak ste vo fáze výstavby, pozrite sa 
na vykurovanie pomocou podlahových 
konvektorov KORAFLEX. Možno vás 
prekvapí, že sa nimi dá v lete aj chladiť. 
Pre moderné interiéry sú nachysta-
né dizajnové kúsky KORATHERM a 
KORATHERM Reflex so zrkadlom. Do 
atypických priestorov s veľkými preskle-
nými plochami využijete ich vertikálne 
prevedenie.

Všetko a ešte viac nájdete na stránke 
www.korado.cz

Reko z materiálov KORADO

Foto: KORADO

 RADIK PREMIUM

KORALUX LINEAR CLASSICKORALUX LINEAR EXCLUSIVE

KORATHERM REFLEX

KORAFLEX

RADIK PLAN SET



  PLAN SET s potlačou na želanie

  dizajn podľa vášho želania – potlač  

aj z vlastnej fotografie alebo originálne  

farebné vyhotovenie (viac ako 200 farieb)

  výmenný čelný panel aj pre staršie 

panelové radiátory

  rýchla inštalácia svojpomocne 

  realizovateľné pri väčšine panelových  

radiátorov RADIK

korado.cz  |  info@korado.cz  |    korado.as

RADIK  
ORIGINÁLNE RIEŠENIE  

DO VÁŠHO INTERIÉRU
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SÁLAVÉ VYKUROVANIE 
JE KOMFORTNÉ, ZDRAVÉ 
A ÚSPORNÉ, ČO OKREM INÉHO 
POTVRDZUJE AJ DLHODOBÝ 
ZÁUJEM O SÁLAVÉ PANELY ZO 
SORTIMENTU SPOLOČNOSTI 
FENIX SLOVENSKO. A ZÁU-
JEM O SÁLAVÉ PANELY BUDE 
URČITE RÁSŤ AJ V  NASLEDU-
JÚCICH ROKOCH. 
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aj skutočnosť, že sálavé elektrické systémy 
poskytujú teplo najmä sálaním, čo je naje-
fektívnejší spôsob prenosu. 

ŠIROKÁ PONUKA
Ponuka sálavých panelov od spoločnosti 
Fenix Slovensko je pritom veľmi široká: 
vyberať sa dá podľa výkonu, materiálu 
panelu, farebnosti či podľa umiestnenia. 
Ale výhody sálavého vykurovania si mô-
žete vychutnať aj v exteriéri. Terasové 
vykurovacie telesá ECOSUN TH sú urče-
né k zónovému ohrevu zimných záhrad, 

sálavé panely 
NÁSTENNÉ A STROPNÉ ELEKTRICKÉ  

Dôvod je jasný – tepelná strata 
budov, a teda aj spotreba energie 
v posledných rokoch významne 

poklesla a v mnohých prípadoch tak 
prestali byť rozhodujúce prevádzkové 
náklady. Dôležitejšími faktormi sa stali 
celková výška prvotnej investície, níz-
ke náklady na údržbu a revízie, miera 
komfortu, bezobslužnosť, životnosť a 
spoľahlivosť systému. Sálavé vykurovacie 
systémy sú veľmi flexibilné a rýchlo a au-
tomaticky reagujú na dodatočné tepelné 
zisky v byte alebo dome. Prednosťou je 

stavba vykurovanie
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Sálavé sklenené panely ECOSUN G
oslovia priaznivcov dizajnu. Vďaka svojmu reprezenta-

tívnemu vzhľadu sú predurčené k tomu, aby sa stali tou
povestnou čerešničkou na torte, ktorá charakterizuje vý-
nimočný interiér.

>> vykurovanie,
ktoré má štýl <<

sálavé panely sk 185x118 g:Sestava 1  5.8.2018  11:33  Stránka 1
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Reko z materiálov Fenix Slovensko

Foto: Fenix Slovensko

Fenix Slovensko dva 
nové panely. Typickým 
miestom pre využitie no-
vého panelu ECOSUN GS 
Slim sú menšie kúpeľne, 
panel sa preto dá doplniť 
o nerezové držadlá na 
sušenie uterákov. Ďalšou 
novinkou sú keramické 
sálavé panely ECOSUN 
400 Natural s dokonalou imitáciou 
prírodného kameňa. Ďalšie podrobnosti 
o sálavých vykurovacích paneloch nájde-
te na www.fenix.sk. 

zastrešených balkónov a terás, teda do 
miest, kde je na jar alebo v jeseni cez 
deň chladno, ale ktoré sú chránené proti 
vetru, dažďu alebo snehu.

ELEGANTNÝ DIZAJN
Ak preferujete umiestniť panel na stenu, 
vyberajte napríklad zo sklenených GR 
panelov alebo mramorových MR pa-
nelov. Panely sa vyrábajú v niekoľkých 
farebných prevedeniach, výber je mož-
ný tiež z niekoľko druhov mramorov. 
Medzi cenovo dostupné a vzhľadovo 
veľmi atraktívne panely patria sálavé 
panely ECOSUN G so sklenenou čelnou 
doskou a o niečo lacnejšia rada ECOSUN 
E s bielou doskou z pozinkovaného plo-
chu a hliníkovým rámom. Sálavé panely 
ECOSUN G sa vyrábajú aj s potlačou na 
želanie a dajú sa montovať, podobne 
ako panely ECOSUN E, na strop aj na 
stenu. Elegantný dizajn a univerzálnosť 
charakterizuje sklenené sálavé panely 
ECOSUN GS. 

NOVINKY V SORTIMENTE
Sortiment sálavých panelov sa stále 
rozširuje, tento rok pribudli do ponuky 



71

NOVÝ KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK MAKALA
Maximálne využitie úložného priestoru

Komfort, Originalita, Variabilita

Zásuvky u skriniek možno vybaviť otváracím 
mechanizmom TIP ON od firmy Blum. Pre otvorenie 
stačí jemne ťuknúť na čelo zásuvky na akomkoľvek 
mieste. Pre zatvorenie stačí len zľahka zatlačiť.

Kúpeľňový nábytok Makala ponúka kombináciu 
umývadlovej skrinky so skrinkou s vrchnou 
doskou. Vrchná doska je ponúkaná v 4 dekoroch 
v prevedení lamino alebo v bielej farbe. Rovnaké 
farebné prevedenie platí aj pre skrinky.

Úchytku, ktorá je súčasťou skrinky, môžete 
nainštalovať vodorovne alebo zvislo. Záleží na Vás, 
aký štýl si vyberiete. Pre jednoduchšiu inštaláciu 
úchytky je u skrinky priložená montážna šablóna.

www.sapho.sk

Sapho_MAKALA_Dom a Byvanie_210x280_SK_tisk.indd   1 13.08.2018   10:45:47
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POHODLIE ZAČÍNA DROBNOS-
ŤAMI. AUTOMATICKÉ OBMED-
ZOVAČE OBJEMOVÉHO PRIE-
TOKU E-JUST ZO SORTIMENTU 
FLOWCON OD SPOLOČNOSTI 
TACONOVA SA POUŽÍVAJÚ 
PRE DYNAMICKÉ VYVAŽOVA-
NIE VETVY A ZÓNY VO VYKU-
ROVACÍCH A CHLADIACICH 
OKRUHOCH. FUNKCIOU RE-
GULAČNÝCH KARTUŠÍ E-JUST 
JE NEZÁVISLE NA KOLÍSANÍ 
TLAKU OBMEDZIŤ OBJEMOVÝ 
PRIETOK NA MAXIMÁLNY DI-
MENZOVANÝ PRIETOK. V DE-
FINOVANOM ROZMEDZÍ PRE 
DIFERENČNÝ TLAK SA TEDA 
NEPREKROČÍ MAXIMÁLNY 
OBJEMOVÝ PRIETOK. telesa armatúry. Pre ochranu regulačnej 

kartuše možno kartušu až do okamihu 
sprevádzkovania nahradiť záslepkou. 
Zabráni sa tak vnášaniu nečistôt pri 
preplachovaní a plnení zariadenia.
Prevedenie pre príslušné rozmedzie 
diferenčného tlaku možno rozlíšiť podľa 
farby zaskrutkovanej časti kartuše. Viac 
na 

Reko z materiálov Taconova

Foto: Taconova a archív redakcie

regulované
AUTOMATICKY

Ôsmimi rôznymi regulač-
nými kartušami možno 
pomocou údajov pre 
dimenzovanie objemového 

prietoku a rozsahu diferenčných tla-
kov konfigurovať vhodný obmedzovač 
objemového prietoku. K dispozícii sú 
preto tri rôzne telesá ventilov. Výber 
zahŕňa prevedenie s vnútorným 
závitom DN 15 až DN 25, vnútorným 
závitom s prípojom pre meranie tlaku 
DN 15 až DN 50 alebo s vonkajším 
závitom s prípojom na meranie tlaku 
a zabudovaným zatváracím guľovým 
kohútom DN 15 až DN 40.

NASTAVENIE AJ POČAS 
PREVÁDZKY ZARIADENIA
Požadované predbežné nastavenie 
regulačných kartuší E-Just sa vykoná-
va nastavovacím kľúčom. Pri otočení 
nastavovacej stupnice je pre dané re-
gulačné pásmo k dispozícii 41 rôznych 
predbežných nastavení menovitého 
objemového prietoku. Pre opravu či 
úpravu možno predbežné nastavenie 

zmeniť počas prevádzky zariadenia 
priamo na nastavovacej stupnici 
regulačnej kartuše. Pre zabezpeče-

nie nastavenia je nastavovací prvok 
navyše chránený farebným krytom.

OCHRANA A JEDNODUCHÁ 
VÝMENA REGULAČNÉHO 
PRVKU
Kompaktný regulačný prvok sa ako 
horná časť ventilu naskrutkuje do 
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Ide o závesné kondenzačné kotly radu 
ecoTEC, ktoré dokážu vytvárať fle-
xibilné riešenia šité na mieru každej 

domácnosti. Hoci majú malé rozmery, 
vedia zásadne ovplyvniť kvalitu života 
u vás doma počas celého roka.

OBĽÚBENÉ RIEŠENIA DO BYTU  
I DOMU
Vyhrejú interiér a pripravia dostatok 
teplej vody. Ich výhodou sú dve špeciálne 
funkcie, vďaka ktorým aj počas ohrevu 
vody zostáva prevádzka kotlov ekono-
mická a so značnými úsporami prevádz-
kových nákladov. Ide o kotly ecoTEC pro, 
vhodné do bytov a menších domov. 

Pozitívna zmena v domác-
nosti vás čaká aj s kotlami 
ecoTEC plus, vhodnými 
takmer pre všetky typy 
rodinných domov.

SÚČASNÝ TREND:  
SMART REGULÁTORY
Pokiaľ ide o nové trendy, 
teplo doma si môžete 
nastaviť oveľa pohodlnej-
šie – cez WiFi a smartfón či 
tablet, a to aj vtedy, ak ste 
práve na cestách či v práci. 

NASTAL ČAS NA POZITÍVNU 
ZMENU. NOVÚ DIMENZIU 
POHODLIA MÔŽETE VO 
VAŠOM DOME ČI BYTE 
ODŠTARTOVAŤ NIELEN 
VÝMENOU GAUČA, ALE AJ 
STARÉHO KOTLA ZA NOVÝ. TIE 
NAJMODERNEJŠIE PREKVAPIA 
NÍZKYMI PREVÁDZKOVÝMI 
NÁKLADMI ČI MOŽNOSŤOU 
OVLÁDANIA CEZ SMARTFÓN. 

Umožňuje to ekvitermický regulátor 
multiMATIC 700 (s komunikačným 
modulom VR 920) alebo smart regulátor 
eRELAX. Aplikácia oboch regulátorov je 
dostupná zadarmo a jej obsluha je intu-
itívna. Vďaka inteligentným časovým 
programom zároveň doma ušetríte.

VÝNIMOČNE ŠETRNÉ 
ZARIADENIA
Riešením, maximálne zameraným na 
budúcnosť, sú závesné kondenzačné 
kotly ecoTEC exclusive (Green iQ). 
Získali cenu Red Dot Design Award 2015 
za vysokú úroveň inovácie, funkčnosti, 
ergonómie, s ohľadom na ekológiu. Pro-
dukujú nižšie emisie a v konečnom dô-
sledku ušetríte plyn, elektrinu a súčasne 
chránite životné prostredie. Pochváliť sa 
môžu najvyššou energetickou účinnos-
ťou (trieda A) a komfortným ovládaním 
na diaľku cez smartfón a Wi-Fi (vďaka 
zabudovanému komunikačnému modu-
lu). Viac na www.vaillant.sk.

Reko z materiálov Vaillant

Foto: Vaillant

A SO SMARTFÓNOM
Flexibilne

Kotol ecoTEC plus
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Tepelné čerpadlá využívajú energiu 
zo zeme, slnka, podzemnej vody 
alebo vzduchu. V závislosti od 

modelu a vonkajších podmienok vypro-
dukujú približne 75 % energie úplne 
zadarmo, čím šetria stovky eur ročne. 
Sú tak nielen ekologickým, ale aj ekono-
mickým riešením na udržanie príjemnej 
klímy počas celého roka.

3 V 1: CHLADENIE,  
VYKUROVANIE A PRÍPRAVA TÚV 
V lete vyrábajú tepelné čerpadlá z voľne 
dostupnej energie studenú vodu, ktorá 
domácnosť vychladí. Počas zimy zasa 
odoberajú teplo z okolitého prostredia 
a odovzdávajú ho vykurovacej sústave, 
napríklad radiátorom alebo podlaho-
vému kúreniu. Zároveň ho využívajú 
na ohrev pitnej vody. Tak dokážu naraz 
zastúpiť klimatizáciu, kotol na fosíl-
ne palivo aj elektrický bojler. Tepelné 
čerpadlo Daikin Altherma tiež znižuje 

produkciu emisií CO2, čím prispieva 
k ochrane životného prostredia.
 
VSTUPNÉ NÁKLADY
Pri inštalácii tepelného čerpadla treba 
počítať s vyššou vstupnou investíciou, 
tá sa však pri vhodne zvolenej techno-
lógii vráti už v priebehu prvých piatich 
rokov. Dôležitým faktorom je aj kvalitný 
projekt prispôsobený na mieru konkrét-
nej nehnuteľnosti. Vo všeobecnosti tiež 
platí, že čím častejšie budete čerpadlo 
používať, tým rýchlejšie sa vám vstupné 
náklady vrátia. 

INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE
SMART ovládanie cez mobilný telefón 
alebo tablet je v súčasnosti trendom vo 
viacerých oblastiach. Tepelné čerpadlo 
Daikin Altherma umožňuje kontrolu 
teploty, množstva vzduchu a ostatných 
procesov prakticky odkiaľkoľvek, 24 
hodín denne, pomocou jednoduchej mo-
bilnej aplikácie. Viac informácií nájdete 
na www.daikin.sk. 

Reko z materiálov Daikin

Foto: Daikin

CHCETE UŠETRIŤ NA ENER- 
GIÁCH? VYUŽITE OBNOVITEĽNÉ 
ZDROJE. JEDNOU Z ALTERNATÍV 
JE INVESTÍCIA DO TEPELNÉ-
HO ČERPADLA. PREDSTAVUJE 
MODERNÉ, VYSOKO SPOĽAHLI-
VÉ A MIMORIADNE ÚSPORNÉ 
ZARIADENIE.

TEPELNÉ ČERPADLO 
Kvalita vody



Kvalita a nezávadnosť vody by mala 
byť neustále monitorovaná. Zdra-
vie je predsa to najcennejšie, čo 

máme, a neoplatí sa s ním hazardovať.

OVERENIE NEZÁVADNOSTI
Akreditované laboratórium AQUASECO 
už dlhé roky bdie nad nezávadnosťou 
vôd svojich stálych aj občasných klien-
tov. Vlastné vodné zdroje predstavujú 
neoceniteľnú výhodu a nezanedbateľnú 
finančnú úsporu, počnúc pitnou vodou, 
cez bazény, jazierka, biotopy, zavlažova-
nie záhrad až po sofistikované techno-
lógie tepelných čerpadiel a výmenníkov. 
AQUASECO ponúka komplexné služby 
na zistenie a overenie kvality, vráta-
ne rozborov z verejného vodovodu a 
podzemných vôd vrtov a studní. Kvalita 
môže kolísať v súvislosti s ročnými 
obdobiami, hladinou podzemnej vody, 
poľnohospodárskou a hospodárskou 
činnosťou, priesakmi zo septikov, 
trativodov a čističiek odpadových vôd. 
Častým problémom je výskyt koliform-
ných baktérií, prvokov, enterokokov, 
Legionelly, baktérie Pseudomonas a inej 

nevítanej pliagy. Ak si prajete jednorazo-
vé alebo opakované odbery a monitoro-
vanie kvality vôd, v AQUASECO ste na 
tej správnej adrese a vždy vítaní. 

AQUASECO vo svojom akreditova-
nom laboratóriu ponúka rozbory:

  pitných vôd (z verejného vodovodu  
 a podzemných vôd – studní)   
 fyzikálno-chemické, mikrobiologické  
 a biologické,

  rozbory bazénových vôd,
  rozbory odpadových vôd z malých  

 domových čistiarní odpadových vôd, 
  rozbory odpadových vôd,   

 vypúšťaných do verejnej kanalizácie,
 stanovenie ťažkých kovov vo vodách  
 a kaloch,

  akreditované odbery pitných vôd,  
 bazénových vôd a odpadových vôd.

Vďaka akreditácii a špičkovo vybave-
nému laboratóriu získate relevantné 
a presné výsledky rozborov. Ocitnete sa 
v starostlivých rukách odborníkov, ktorí 
sa profesionálne postarajú o diagnostiku 
vody a tým aj o vaše zdravie a nielen 
to – mnohokrát vám dokážu ušetriť aj 
nemalé finančné prostriedky. 

Viac informácií na www.aquaseco.sk.

Reko z materiálov AQUASECO

Foto:  AQUASECO

UVEDOMELÝ DOHĽAD NAD 
KVALITOU VODY A JEJ ŠE-

TRENIE SA V POSLEDNÝCH 
ROKOCH STALO NIELEN MÓD-

NOU ZÁLEŽITOSŤOU, ALE  
PRIAM NEVYHNUTNOSŤOU. 

PLATÍ TO NIELEN PRE ZÁKAZ-
NÍKOV VODÁRENSKÝCH SPO-
LOČNOSTÍ, ALE UVEDOMELO 

SA ZAČALI SPRÁVAŤ AJ UŽÍ-
VATELIA MENŠÍCH VODNÝCH 

ZDROJOV.

POD DOHĽADOM
Kvalita vody
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Byť environmentálne zodpovedný 
znamená robiť každé svoje roz-
hodnutie s vedomím jeho dosahu 

a dôsledkov. Ide pritom o rôzne veci 
a situácie, počnúc úplnými drobnosťami, 
ako je spôsob umývania riadu, až po veľ-
ké životné rozhodnutia, ako je napríklad 
stavba domu. Ale nebojte sa, nie je to nič 
zložité. Chce to len trochu disciplíny, ku 
ktorej vás bude motivovať dobrý pocit 
z toho, že robíte správnu vec. 

1. STAVAJTE A REKONŠTRUUJTE 
BEZ KOMPROMISOV
Pokiaľ sa rozhodujete o stavbe alebo re-
konštrukcii rodinného domu, pristupuj-
te k tomu zodpovedne, aj za cenu trochu 

CHCETE MAŤ ZO SEBA LEPŠÍ POCIT? 

stavba energetické alternatívy

76

Naučte sa šetriť
MOŽNO SA VÁM TO NE-
ZDÁ, ALE ŽIJEME SI NAD 
POMERY. ÁNO, AJ MY NA 
SLOVENSKU. MÍŇAME 
VIAC, NEŽ BY SME MALI, 
PLYTVÁME ZDROJMI 
A PRÍRODA TRPÍ. KEĎ SA 
HOVORÍ O BLÍŽIACEJ SA 
EKOLOGICKEJ KATASTROFE, 
VŠETCI MÁME POCIT, ŽE 
ZA TO MÔŽE NIEKTO INÝ. 
ALE NIE JE TO TAK. JE TO 
AJ NAŠA ZODPOVEDNOSŤ 
A JE NAJVYŠŠÍ ČAS, ABY 
SME JU PRIJALI.
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vyšších vstupných nákladov. Verte, že sa 
vám táto investícia vráti v podobe úspor. 
Kompromisy, ak ide o dimenzovanie 
či kvalitu materiálov, môžu viesť k prob-
lémom, ktoré v konečnom dôsledku 
navýšia celkové náklady omnoho viac. 

2. REGULUJTE TEPELNÉ STRATY  
A ZISKY
Pokiaľ ide o znižovanie energetickej 
spotreby domu, na prvom mieste je 
vždy kvalitné zateplenie. Ďalšie úspory 
na energiách dosiahnete inštaláciou 
kvalitných okien. Investujte preto aspoň 
do tých miestností, v ktorých sa naj-
viac zdržiavate. Pokiaľ ide o strechu, za 
zmienku určite stoja nenáročné exten-

zívne vegetačné strechy, ktoré prispieva-
jú nielen k lepšej termoregulácii streš-
ného plášťa, ale aj k dlhšej životnosti 
hlbších vrstiev strešnej konštrukcie. In-
štalovať ich môžete aj na šikmé strechy. 
Na reguláciu tepelných strát a ziskov 
majú veľký vplyv napríklad aj správne 
využívané tieniace prvky.

3. VETRAJTE EFEKTÍVNE
Výmena vzduchu v dome sa stáva 
dôležitou témou. Vetranie oknami je 
z hľadiska energií prijateľné len v tých 
obdobiach roka, kedy je vonku rovnaká 
klíma, akú chceme mať aj vo vnútri. Po-
čas horúceho leta a chladnej zimy však 
spôsobuje tepelné straty alebo tepelné 
zisky, ktoré navyšujú energetické nároky 
domu. Najkomplexnejším riešením je 
riadené centrálne vetranie s rekuperá-
ciou. Pokiaľ táto možnosť nepripadá do 
úvahy,  môžete zvážiť lokálne vetracie 
rekuperačné jednotky, ktoré sa mon-
tujú priamo do obvodovej steny. A ak 
zostanete aj naďalej závislí na vetraní 
oknami, vetrajte radšej krátko a inten-

zívne. Najhoršie, čo môžete spraviť, je 
nechať celé hodiny otvorené okná vo 
vetracej polohe.

4. SKONTROLUJTE ÚČINNOSŤ 
VÁŠHO VYKUROVANIA
Najväčšie náklady na chod domu tradič-
ne predstavuje vykurovanie. Pokiaľ už 
roky kúrite starým plynovým kotlom, 
mali by ste zvážiť jeho výmenu. Moder-
né kondenzačné kotly fungujú omnoho 
efektívnejšie a sú aj podstatne ekolo-
gickejšie. Umožňujú tiež dôslednejšiu 
reguláciu. Možnosť modulácie výkonu 
kotla pritom zabezpečí, že kotol pobeží 
po celý čas maximálne efektívne. 

5. VYŽÍVAJTE ALTERNATÍVNE 
ZDROJE ENERGIE
Alternatívne zdroje energií naozaj 
fungujú, sú efektívne a čo je najlepšie, 
pri ich zriaďovaní máte v súčasnosti 
možnosť požiadať o dotáciu z programu 
Zelená domácnostiam. Voda ohriata 
v slnečnom kolektore dokáže pokryť až 
60 % vašej celoročnej spotreby teplej 
vody. Fotovoltické články vám zasa 
dodajú ekologickú elektrinu, ktorej 
výroba nezaťažuje životné prostredie 
sklenníkovými plynmi. Môžete ju využiť 
na chod domácich elektrosportebičov, 

Foto BUDERUS

01

01 Fotovoltické články umožňujú s pomo-

cou ekologickej elektriny udržiavať chod celej 

domácnosti. (Bramac)

02 Pokiaľ nechcete pri vetraní vypúšťať drahé 

teplo von oknom, mali by ste zvážiť inštaláciu 

riadeného vetrania s rekuperáciou. (Buderus)

03 Najjednoduchšiu formu regulácie 

vykurovania predstavujú termostatické hlavice 

inštalované na radiátoroch. (Danfoss)

04 Tepelné čerpadlo vzduch-voda ponúka 

veľmi dobrý pomer ceny a výkonu. Navyše 

pri troche šikovnosti na neho môžete získať 

dotáciu. (Buderus)

02

03

04
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ako je práčka, umývačka alebo klimatizá-
cia. Načasujte ich tak, aby sa zapli počas 
dňa, keď je najviac slnečného žiare-
nia. Samostatnou kapitolou sú potom 
tepelné čerpadlá, ktoré dokážu vyrobiť 
3- až 6-násobne viac energie, než spotre-
bujú na svoj chod.

6. SPOĽAHNITE SA NA  
INTELIGENTNÉ RIADENIE 
Pri udržiavaní tepla a príjemnej klímy vo 
vašom dome využívajte vyspelé regulač-
né systémy, ktoré dokážu automaticky 
reagovať na základe informácií zozbie-
raných z rôznych senzorov. Veľkým 
pomocníkom pre váš dom môže byť aj 
systém tzv. inteligentnej domácnosti, 
ktorý bude mať pod kontrolou nielen 
spotrebiče a technické zariadenia, ale  aj 
všetky svietidlá, bezpečnosť či zavlažo-
vací systém v záhrade.

7. NEZANEDBÁVAJTE SERVIS  
A ÚDRŽBU
Udržujte vaše technické zariadenia 
a spotrebiče v dobrom stave. Nezabúdaj-
te ich pravidelne čistiť, vymieňať filtre, 

kalibrovať, kontrolovať a upravovať 
ich nastavenia. Dbajte na pravidelné 
servisné prehliadky, ktoré zaručia, že váš 
kotol alebo klimatizačná jednotka budú 
fungovať bezpečne a efektívne. 

8. ZAUTOMATIZUJTE OSVETLENIE
Klasické žiarovky, ktoré boli doslova 
žrútmi energie, dnes v plnej miere 
nahradili úsporné LED svetlá. To, čo ešte 
môžete spraviť  pri riešení osvetlenia, je, 
že budete využívať automatické spínanie 
a vypínanie svetla pomocou fotobunky. 
Oceníte to najmä vo vstupných priesto-
roch pred domom, v predsieňach, ako aj 
na chodbách a vo všetkých prechodných 
miestnostiach. 

9. VYPÍNAJTE NEPOUŽÍVANÉ 
ELEKTROSPOTREBIČE
Najjednoduchší spôsob, ako znížiť spot-
rebu elektrospotrebičov, je vypnúť ich 
vždy, keď ich nepoužívate. To sa týka aj 
všetkých zariadení, ktoré majú funkciu 
spánku, ako je TV, PC alebo iná elektro-
nika. Všetky tieto zariadenia môžete 
vypnúť jediným tlačidlom! Nájdete ho 

stavba energetické alternatívystavba energetické alternatívystavba energetické alternatívystavba energetické alternatívy

05 Strecha ponúka priestor, ktorý je možné 

využiť ekologickým spôsobom – či už využitím 

vegetačnej strechy, solárneho systému, alebo 

obomi naraz.  (Sika Deutschland GmbH)

06  LED svetlá sú skvelou alterntatívou ku 

klasickým žiarovkam. Spotrebujú omnoho 

menej energie a umožňujú skvelé možnosti 

regulácie intenzity a farby svetla. (Eglo)

07 Dôležitým nástrojom na reguláciu 

neželaných tepelných ziskov sú vonkajšie 

tieniace prvky. (BBM)

08 Jedným zo základných nástrojov šetrenia 

energií v domácnosti je vyspelá regulácia 

vykurovania. (Buderus)

09 Spotrebu teplej vody môžete znížiť len na 

úkor komfortu. Túto dilemu za vás vyriešia 

solárne kolektory, ktoré ju pripravia lacno 

a ekologicky.

05

06
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na každej modernejšej predlžovacej 
šnúre. 

10. USTRIEHNITE SPOTREBU 
VODY
K srdcu by sme si mali zobrať aj hospodá-
renie s vodou. Ako na to? Stačí, ak budete 
uprednostňovať krátku sprchu pred kúpe-
ľom. Používajte šetriace sprchové hlavice 
a šetriace batérie. Tie vodu prevzdušnia a 
ovplyvnia prietok tak, aby intenzita prú-
du nebola zbytočne silná. Pri mydlení na 
chvíľu vodu zastavte. Tak isto pri  čistení 
zubov vypínajte vodu. 

Ak spozorujete, že voda z batérie kvapká, 
bez zbytočného odkladania vymeňte 
tesnenie alebo celú batériu. Za mesiac 
môžete takto stratiť až 170 litrov vody! 
Z priemernej dennej spotreby vody asi 
tretinu, teda asi 45 l, miniete na toalete. 
Z toho sa dá ušetriť asi 30 – 50 %, ak 
máte záchod s úsporným splachovaním. 

Osvojte si tiež správne návyky pri použí-
vaní práčky alebo umývačky riadu. Vždy 
by ste mali využívať ich plnú kapacitu 
a využívajte úsporný program vždy, keď 
to pôjde. Pri kúpe nového spotrebiča sle-
dujte energetickú triedu, ktorá by mala 
byť A alebo vyššia. 

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: archív firiem a redakcie
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FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE NA KĽÚČ

SOLÁRNE SYSTÉMY • FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY • SOLÁRNE ELEKTRÁRNE • SOLÁRNY OHREV TÚV

SOLÁRNE SYSTÉMY OD PROFESIONÁLOV

Dotácia na fotovoltické solárne panely 2450 €.
Dotácia na slnečné kolektory 1750 €.

 EU-POWER, s.r.o.,  e-mail:  info@eu-power.sk,  tel. :  +421 908 548 551, www.eu-power.sk

POWER S MINI
2 948 € na kľúč

Ročná výroba: 2000 AŽ 2200 KWH
1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

2,12 kWp (Malý fotovoltaický systém pre výrobu 
elektrickej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej 
energie do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev 

TÚV v už inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 5 100 € 
s DPH / Výška dotácie: 2 152 €

POWER S +
3 980 € na kľúč

Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH
1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

3,24 kWp (Malý fotovoltaický systém pre výrobu elektric-
kej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej energie 
do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV v už 

inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 
s DPH /Výška dotácie: 2 350 €

POWER M 3f
4 150 € na kľúč

Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

3,24 kWp (Malý fotovoltaický systém pre výrobu elektric-
kej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej energie 
do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV v už 

inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 
s DPH /Výška dotácie: 2 350 €

POWER X 3f
6 662 € na kľúč

Ročná výroba: 5000 AŽ 5600 KWH
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

5,40 kWp / Stredný fotovoltaický systém pre výrobu 
elektrickej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej 

energie do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV 
v už inštalovanom zásobníku. /Celková cena: 9 012,00 € 

s DPH/ Výška dotácie: 2 350 €

POWER M - HYBRID 1f
6 898 € na kľúč

Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH
1 fázový FV systém s akumuláciou. INŠTALOVANÝ VÝKON 

ELEKTRÁRNE 3,24 kW. Pprípadné prebytky elektrickej 
energie sú ukladané do akumulátora Kvalitní LiFePo4 
Akumulátory Pylontech 2,4 kWh! Uloženú energiu je 
možné využiť i v dobe, kedy nesvieti slnko. V prípade 

výpadku prúdu funguje systém ako záložní zdroj.

Dotácia na fotovoltické solárne panely 2450 €.
Dotácia na slnečné kolektory 1750 €.
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inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 
s DPH /Výška dotácie: 2 350 €

POWER M 3f
4 150 € na kľúč

Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

3,24 kWp (Malý fotovoltaický systém pre výrobu elektric-
kej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej energie 
do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV v už 

inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 
s DPH /Výška dotácie: 2 350 €

POWER X 3f
6 662 € na kľúč

Ročná výroba: 5000 AŽ 5600 KWH
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

5,40 kWp / Stredný fotovoltaický systém pre výrobu 
elektrickej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej 

energie do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV 
v už inštalovanom zásobníku. /Celková cena: 9 012,00 € 

s DPH/ Výška dotácie: 2 350 €

POWER M - HYBRID 1f
6 898 € na kľúč

Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH
1 fázový FV systém s akumuláciou. INŠTALOVANÝ VÝKON 

ELEKTRÁRNE 3,24 kW. Pprípadné prebytky elektrickej 
energie sú ukladané do akumulátora Kvalitní LiFePo4 
Akumulátory Pylontech 2,4 kWh! Uloženú energiu je 
možné využiť i v dobe, kedy nesvieti slnko. V prípade 

výpadku prúdu funguje systém ako záložní zdroj.

Dotácia na fotovoltické solárne panely 2450 €.
Dotácia na slnečné kolektory 1750 €.
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Slovenské domácnosti vydávajú na 
energie najviac v celej Európskej 
únii – až 14,5 % svojich príjmov. 

Budovy zodpovedajú za 40 % celkovej 
spotreby energie v EÚ. Do 10. mar-
ca 2020 bude musieť Slovensko v zmysle 
predpisov EÚ prijať opatrenia na dosiah-
nutie vysokej energetickej efektívnos-
ti bytových a nebytových budov za úče-
lom transformácie existujúcich budov 
na budovy s takmer nulovou spotrebou 
energie. Nové budovy už budú musieť 
tieto štandardy spĺňať od začiatku, ale 
pri budove postavenej v polovici minulé-
ho storočia to bude značný problém. 

PREČO JE POTREBNÉ VENOVAŤ 
POZORNOSŤ BUDOVÁM A ICH 
ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI?

V prvom rade preto, lebo z celkovej 
spotreby energií sa v priemere na vyku-
rovanie budov spotrebuje približne 80 % 
energie, cca 8 % sa využije na prípravu 
TÚV. Priemerná spotreba energie je na 
úrovni cca 60 kWh/m2 za rok. Prieskumy 
pritom hovoria o spotrebe, nie potrebe, 
čo je často pri nezateplených domoch 
výrazný rozdiel. 

Vynásobte teraz plochu vášho domu 
uvedenou spotrebou a uvidíte, koľko asi 
ročne miniete energie na vykurovanie. 

A teraz z tejto hodnoty odpočítajte 40 % 
a máte množstvo energie, ktoré môžete 
zateplením ročne ušetriť. Pre istotu si 
ušetrené množstvo energie vyjadrite aj 
v eurách.

Samozrejme, pri obnove bytového domu 
si musíme uvedomiť veľmi dôležitú 
súvislosť. Tou je technický stav obvodo-
vých konštrukcií. Asi netreba popiso-
vať, v akom stave sa nachádza väčšina 
bytových domov s pôvodnou, nedajbože, 
aj neudržiavanou fasádou! Obnova 
bytových domov zateplením eliminuje 
túto skutočnosť. Dovolím si tvrdiť, že 

Energetická
stavba energetické alternatívy

O TOM, PREČO JE POTREBNÉ 
VENOVAŤ POZORNOSŤ ENER-
GETICKEJ ZÁVISLOSTI BYTO-
VÝCH DOMOV A ICH ENERGE-
TICKEJ EFEKTÍVNOSTI, SME SA 
ROZPRÁVALI S PETROM TAU-
ŠOM Z FAKULTY BERG A MA-
REKOM PERDÍKOM Z LEPŠEJ 
SPRÁVY.

EFEKTÍVNOSŤ BUDOV
dôležitosť úspory energie = dôležitosť 
odstránenia systémových porúch domu. 
Pretože v chladnom byte sa dá bývať 
s problémami, v byte s chýbajúcou von-
kajšou stenou takmer vôbec.

Je zrejmé, že v sektore spotreby tepla 
má Slovensko jednoznačného „vinníka“. 
Podobná situácia je však aj v ostatných 
krajinách, a preto sú podporné programy 
na zatepľovanie bytových domov v Euró-
pe na vzostupe.

AKÉ SÚ MOŽNOSTI A AKO SA 
DARÍ NAPĹŇAŤ ZNIŽOVANIE 
ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BY-
TOVÝCH DOMOV?

Možností je v súčasnosti viac než dosť, 
od rôznych výhodných úverových pro-
duktov bánk, cez vlastné úspory (skôr 
výnimka) alebo využitie štátneho fondu 
rozvoja bývania (ŠFRB). V tomto roku 
sú podmienky získania podpory o niečo 
výhodnejšie ako v minulosti. 

Podpora nie je zameraná len na zatepľo-
vanie, podporené sú aj aktivity smeru-
júce k obnove technológií – rozvodov 
tepla, výťahov a pod.

Pozitívom je možnosť získania pod-
pory na zateplenie rodinného domu, 
o efektivite tejto podpory je však možné 
diskutovať. Ak totiž vlastníkovi rodin-
ného domu poskytnete podporu len na 
základe množstva dokladov, potreby 
energetických štúdií (certifikátov) a len 
v prípade realizácie vybranými firmami, 
uznajte, že bežný Slovák si dom zateplí 
svojpomocne. Finančne ho to pritom 
väčšinou vyjde rovnako, ak nie výhod-
nejšie.

MÁ NÁJOMCA ČI KUPEC NEHNU-
TEĽNOSTI V SÚČASNOSTI ŠANCU 
ZÍSKAŤ O ENERGETICKEJ NÁROČ-
NOSTI BUDOVY RELEVANTNÉ 
INFORMÁCIE?
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„NAŠIM CIEĽOM NIE JE UČIŤ DOSAHOVAŤ STAV, 
V KTOROM MÁME VŽDY DOSTATOK ENERGIE, 
ALE SKÔR NAUČIŤ SA SPRÁVAŤ TAK, ABY SME 
MALI ENERGIU, ZA KTORÚ NEBUDÚ MUSIEŤ PLA-
TIŤ DAŇ ĎALŠIE GENERÁCIE.“ 

JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda Združenia pre 
lepšiu správu bytových domov



stavba energetické alternatívy

Určite áno! Informácií o povinnostiach 
predávajúceho a právach kupujúceho je 
všade neúrekom. Z hľadiska energetic-
kej efektívnosti je však základom to, že 
ako kupujúci máte nárok na predloženie 
energetického certifikátu bytového 
domu, v ktorom kupujete byt alebo ne-
bytový priestor. Dokonca od 1. 1. 2017 
máte pri kúpe bytu nárok aj na energe-
tický certifikát samotného bytu. Predá-
vajúci, napríklad realitné kancelárie, sú 
dokonca povinní uvádzať triedu EHB aj 
v inzeráte!

Súčasne je však potrebné mať na pamäti, 
že energetický certifikát vám nepovie, akú 
budete mať spotrebu tepla. Povie vám, aká 
je jeho potreba pri užívaní bytu v rámci 
normalizovaných hodnôt. Často sa totiž 
stáva, že nový vlastník bytu sa odvoláva 
na energetický certifikát a nesúlad jeho 
reálnej spotreby s týmto dokumentom. 
Je pritom logické, že ak si vykúrite byt na 
25 °C počas celej zimy, vaša spotreba sa 
bude výrazne líšiť od bytu s priemernou 
teplotou 20 °C. Ale to je už o tzv. energetic-
kom správaní sa užívateľov.

AKÁ JE KVALITA SÚČASNEJ 
VÝSTAVBY ČI OBNOVY BUDOV 
U NÁS V POROVNANÍ  
S TRENDAMI V ZAHRANIČÍ?

Osobne si myslím, že na Slovensku 
máme veľmi veľa kvalitných realizátorov 
stavieb porovnateľných so zahraničím. 
Je však potrebné a nevyhnutné začať 
„regulovať“ trh spotrebiteľmi. Ako? 
Jednoducho verejne hodnotiť realizo-
vané stavby, ukazovať na nekvalitu prác 
a služieb. Naopak, zviditeľňovať kvalitu 
a serióznosť. Všetkým, ktorí sa púšťajú 
do obnovy bytového domu, z vlastnej 
skúsenosti odporúčam nebáť sa pýtať 
na všetky detaily, ktoré vám pri rokova-
niach napadnú. Pýtať sa na referenčné 
budovy. Ale nielen dodávateľov! Pýtajte 
sa známych, susedov a vyžiadajte si 
obhliadku referenčnej budovy, ktorú ste 
si vybrali. Preferujte dodávateľa, ktorý 
si väčšinu prác zabezpečuje vlastnými 
prostriedkami a pracovníkmi. V nepo-
slednom rade je už načase si uvedomiť, 
že za kvalitu sa platí. Nie však dvojnáso-
bok, ako sa to často prezentuje.
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OSVETA V OBLASTI ENERGE-
TICKEJ EFEKTÍVNOSTI JE DNES 
ROVNAKO DÔLEŽITÁ AKO JEJ 
SAMOTNÉ DOSAHOVANIE. AKÉ 
KROKY PODNIKÁTE V RÁMCI 
ZVYŠOVANIA POVEDOMIA O TEJ-
TO PROBLEMATIKE?

Združenie pre lepšiu správu bytových 
domov podporuje ciele Európskej únie 
dosiahnuť do roku 2050 udržateľný, 
konkurencieschopný, bezpečný a de-
karbonizovaný energetický systém. Za 
tým účelom vzdelávame nielen správcov 
bytových domov a spoločenstvá vlast-
níkov, ale aj priamo vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov. Oni sú totiž 
tou skupinou, ktorá otáča kohútikom na 
vodovodoch a radiátoroch. Naším cieľom 
nie je učiť dosahovať stav, v ktorom 
máme vždy dostatok energie, ale skôr 
naučiť sa správať tak, aby sme mali ener-
giu, za ktorú nebudú musieť platiť daň 
ďalšie generácie.

Na otázky odpovedal doc. Ing. Peter Tauš, 
PhD. z fakulty BERG TU v Košiciach a 
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda Združe-
nia pre lepšiu správu bytových domov. 

O ZDRUŽENÍ 
Združenie pre lepšiu správu bytového 
domu vzniklo ako potreba prínosu ino-
vatívnych návrhov, moderných prístupov 
a opatrení. Snahou združenia je zvýšiť 
kvalitu správy bytových domov bez 
ohľadu na formu, ktorou sa vykonáva. 
Komplexný pohľad na bytový dom nie je 
len jeho energetická funkčnosť, obnova 
a revitalizácia, dôležitý je pohľad na dom 
„zvnútra“, z hľadiska vzdelávania vlastní-
kov, zvyšovania povedomia o starostlivosť 
a spolunažívanie, čím je možnosť dosiah- 
nutia vyššej úrovne kvality bývania. 

Občianske združenie je dobrovoľnou, 
nezávislou a politicky nestrannou organi-
záciou, vykonávajúcou činnosti smerujúce 
k zvyšovaniu kvality služieb v bytových 
domoch, najmä po stránke ekonomickej, 
právnej a spoločenskej. Viac informácií 
získate na www.lepsiasprava.sk.

Reko 

Foto: archív firiem a redakcie
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Výroba nábytku

Showroom
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

www.danielainterier.sk

VIGAS 16

VIGAS 18 DPA
automatický kotol
na drevo a palety
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stavba materiály

Stavbyvedúcim domu je švagor maji-
teľov, ktorý na základe svojich skú-
seností materiál vybral a odporučil 

jednovrstvové riešenie. „Stavanie bolo 
u nás vždy rodinnou záležitosťou, vyrástli 
sme v dome, moja rodina tiež žije v domče-
ku a chcel som pomôcť svojej mladšej sestre 
splniť ich sen. Keď sme boli deti, nemohla 
kvôli nášmu športu robiť to, čo by chcela. 
Skrátka jazdila s nami tam, kde práve bol 
tréning alebo preteky. V tomto cítim voči 
nej určitý dlh, a pretože to mladé rodiny 
nemajú s rozpočtom ľahké, rozhodol som 
sa pomôcť. Stavbyvedúci projektu plánoval 
stavať z Ytongu a napadlo mi osloviť firmu 
s ponukou spolupráce,“ vysvetľuje svoju 
úlohu v projekte Ladislav Škantár.

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE CELEJ 
STENY UŽ OD ZÁKLADOV
Pre obvodové murivo nízkoenergetic-
kého domu zvolili tvárnice Lambda YQ 
so šírkou 450 mm bez zateplenia. Kvôli 
zvýšeniu tepelnoizolačných vlastností 

a celkovej kvality prevedenia výslednej 
steny tu budú tiež finálne povrcho-
vé vnútorné a vonkajšie úpravy zo 
systému Ytong. Zatiaľ však prebieha 
hrubá stavba, na ktorej je zaujímavé už 
samotné založenie. Bola tu totiž použitá 
zakladacia tvárnica Ytong Start, ktorá 
má hydrofobizačné vlastnosti. Zákla-
dové tvárnice je možné ľubovoľne rezať 
a upravovať ako bežný Ytong. Napriek 
tomu nestrácajú svoje vlastnosti. Vše-
obecne je Ytong materiál s malým kapi-
lárnym vplyvom a výška vzlínania sa aj 
pri dlhodobom pôsobení vody pohybuje 
okolo 120 mm. Nasiaknutie pri krát-
kodobom vystavení vode, napríklad pri 
krátkodobom daždi, je kvôli obmedze-
nému transportu vody v materiáli len 
povrchové. To platí pre bežné výrobky 
Ytong. Tvárnice Ytong Start majú na-

RODINNÝ DOM V BRATISLAV-
SKOM KRAJI JE ZVLÁŠTNY 
HNEĎ V NIEKOĽKÝCH OHĽA-
DOCH – CELÝ SA REALIZUJE 
ZO SYSTÉMU YTONG, VRÁTA-
NE VNÚTORNÝCH A VONKAJ-
ŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 
JEHO VÝSTAVBA JE SKU-
TOČNE RODINNOU ZÁLEŽITO-
SŤOU – PROJEKT PODPORIL 
BRAT BUDÚCEJ MAJITEĽKY, 
JEDEN Z VÍŤAZNEJ DVOJICE 
VODNÝCH SLALOMÁROV 
Z RIA DE JANEIRO 2016 LA-
DISLAV ŠKANTÁR, KTORÝ SA 
ROZHODOL SPOJIŤ SVOJE 
MENO SO ZNAČKOU PRÉMI-
OVÉHO STAVEBNÉHO MATE-
RIÁLU A OSLOVIL VÝROBCU 
S PONUKOU SPOLUPRÁCE. 

AKO RODINNÁ ZÁLEŽITOSŤ
Stavanie
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siaknutie výrazne znížené, približne na 
1/3 oproti nehydrofobizovanému vzorku, 
a vzlínanie nad hladinu vody je zanedba-
teľné. Ytong Start vďaka tomu účinne 
zmenšuje množstvo vody, ktoré vnikne 
do muriva stojaceho na základovej doske 
po dlhotrvajúcom daždi alebo pri topení 
snehu. Menšie množstvo vody sa rýchlej-
šie odparí a stavba bude skôr suchá.

ZVÍŤAZILA JEDNOVRSTVA
Teraz stavba pokračuje murovaním 
obvodových konštrukcií z Lambda YQ 
450 mm. „Budúci majitelia mali jasnú 
požiadavku – nechceli dvakrát platiť firmu, 
raz za výstavbu a následne ešte za zatep-
ľovanie. Ja s nimi súhlasím, že je zbytočné 
robiť prácu v dvoch krokoch. Výhodou 
tvárnic z Ytongu je tiež to, že opracovateľ-
nosť je vynikajúca. Riešenie je tak celkovo 
jednoduché, vrátane drážkovania a ľahkej 
manipulácie. Vďaka jednovrstvovému mu-
rovaniu tiež odpadá mnoho technologických 
problémov. Tvárnice vyvážime, položíme a 
hotovo, odpadajú riziká tepelných mostov,“ 
hovorí František Bednárik, stavbyvedúci 
projektu. Stavbu opäť navštívime po do-
hotovení hrubej stavby a začatí povrcho-
vých úprav, keď stavebník aj realizátor 
budú môcť vyhodnotiť prvé skúsenosti 
a výsledky.

Reko z materiálov Ytong

Foto: Ytong

Stavba domu.

Veľké životné rozhodnutie.

Veľa práce, málo času.

Vďaka za každé šikovné ruky. 

Za každú dobrú radu. 

Otcovi, bratovi, kamarátom.

Vysnený cieľ je deň odo dňa 

bližšie. Dom rastie rýchlo  

pod rukami.

Pocit hrdosti.

Dobrá práca.

Keď staviate s YQ, je sa na čo tešiť.
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stavba materiály

AKO EFEKTÍVNE 

zatepľovať



91

Ak nepatríte k tým šťastnejším, 
ktorí majú dom postavený 
z kvalitne izolujúceho a moder-

ného materiálu, vždy sú tu riešenia, 
ktoré vám z dlhodobého hľadiska môžu 
ušetriť množstvo peňazí a zohrievania 
studených nôh, ktoré pri sledovaní filmu 
nedopatrením trčali spod periny.

MODERNÉ RIEŠENIA 
OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
V súčasnosti trh ponúka riešenia, ktoré 
v istých prípadoch nevyžadujú doda-
točné zateplenie. Na použitie týchto 
materiálov je však potrebné myslieť už 
pri stavbe nového domu. Moderné tehly 
napríklad ponúkajú možnosti ich výplne 
izolačným materiálom, a tak môžeme 
minimalizovať potrebu dodatočnej izolá-
cie. Tehla sama o sebe je rokmi overený 
materiál, ktorý už po generácie dokazuje 
svoju pevnosť, kvalitu a dlhú životnosť. 
Tehla s integrovanou izoláciou v súčas-
nosti dokáže svojimi termoizolačnými 
vlastnosťami dosahovať hodnoty, ktoré 
sú dostačujúce pre komfortné bývanie. 
Tehla môže byť už naplnená širokým 
spektrom materiálov, napríklad minerál-
nou vlnou alebo polystyrénom.

Podobne ako pri tehlách, aj betónové 
tvárnice môžu byť vyplnené dodatočným 
termoizolačným materiálom. Ide o rela-
tívne lacný a účinný spôsob budovania 

obvodových múrov, ktoré majú dobré 
tepelné a zvukové izolačné vlastnosti. 
Bohužiaľ, tento postup obnáša nemalé 
problémy pri samotnej stavbe, pretože 
do neho nemožno zasekávať inštalácie 
a práca s ním nie je jednoduchá ani pri 
prestavbe.

K novodobým stavebným materiálom 
patrí tiež pórobetónové murivo. Táto 
technológia sa vyvinula z pôvodného vy-
užívania odpadového popola z teplární 
a v súčasnosti sa na výrobu pórobetóno-
vého muriva využíva kremenný piesok. 
Z tohto materiálu je možné stavať 
štíhlejšie obvodové múry, ktoré však 
majú obdobné termoizolačné vlastnosti 
ako múry z ľahčených tehál. Vzhľadom 
na konštrukciu si však treba dať pozor 
najmä na nižšiu schopnosť akumulácie 
tepla a na horšiu zvukovú izoláciu. 

V poslednom období sú obľúbené aj 
montované drevodomy. Ich priaznivá 
cena môže konkurovať murovaným 
domom a v prípade použitia vhodnej 
izolačnej vaty je možné dosiahnuť veľmi 
dobré izolačné hodnoty. Výhodou tohto 
riešenia je aj absencia potreby niekoľ-
komesačného schnutia stavby. Veľkú 

opatrnosť si však vyžaduje výber 
dodávateľa, keďže sme v mi-

nulosti boli svedkami 
použitia nesprávnej 
izolácie a s tým spo-
jenými dodatočnými 
problémami. 

S KONCOM LETA PRIŠIEL ČAS 
BILANCOVANIA UPLYNU-
LÝCH CHLADNEJŠÍCH SEZÓN 
V SÚVISLOSTI S TEPELNÝM 
KOMFORTOM DOMÁCNOSTI. 
NETREBA VŠAK PODLIEHAŤ 
STRESU Z ĎALŠEJ ZIMY, KEDY 
SA NEDARÍ VYKÚRIŤ INTERIÉR 
A PENIAZE UNIKAJÚ NIE OK-
NOM, ALE ROVNO STENAMI. 

Tehla s integrovanou izoláciou v súčasnosti 

dokáže svojimi termoizolačnými vlastnosťami 

dosahovať hodnoty, ktoré sú dostačujúce pre 

komfortné bývanie.

Z pórobetónu je možné stavať štíhlejšie 
obvodové múry, ktoré však majú obdobné 
termoizolačné vlastnosti ako múry z ľahče-
ných tehál. 

Podobne ako pri tehlách, aj betónové 

tvárnice môžu byť vyplnené dodatočným 

termoizolačným materiálom. 
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NEVYHNUTNÁ DIAGNOSTIKA 
FASÁDY
Každému zásadnému a finančne ná-
kladnému stavebnému kroku by malo 
predchádzať dôkladné zhodnotenie 
aktuálneho stavu. Pred zatepľovaním 
svojho domova je potrebné vykonať 
diagnostiku fasády, ktorá odhalí miesta, 
kadiaľ vám uniká najviac tepla. V sú-
časnosti máme k dispozícii technológie, 
ktoré túto činnosť uľahčujú a umožňu-
jú veľmi presné zhodnotenie situácie 
a pomoc pri voľbe ďalšieho postupu. 
Na bezkontaktnú diagnostiku fasády sa 
využíva termokamera.

Tá odhalí, kde dochádza k najväč-
ším stratám tepla kvôli zle použitým 
materiálom, tepelným mostom, ale aj 
nesprávne aplikovanou termoizoláciou. 
Výsledkom je termogram, ktorý zobra-
zuje úniky pomocou farebného zobra-
zenia jednotlivých oblastí na fotografii. 
Tento obraz následne poslúži ako základ 
pre návrh kvalitného riešenia tepelnej 
izolácie a na jej následnú kontrolu. 
Termovízia umožňuje tiež vyhodnotiť 
rizikové oblasti zrážania vlhkosti a tvor-
by plesní. „Na správnu diagnostiku touto 

technológiou je potrebný teplotný rozdiel 
medzi exteriérom a interiérom minimál-
ne 10 °C. Samotné meranie sa vykonáva 
väčšinou skoro ráno, aby priame slnko a iné 
prírodné vplyvy neznehodnotili výsledky 
merania. Diagnostika termovíziou sa nevy-
konáva počas dažďa, sneženia ani v hmle,“ 
približuje problematiku Richard Klička, 
odborník na stavebniny a materiály 
z projektových marketov Hornbach. 

VÝBER TEPELNOIZOLAČNÉHO 
SYSTÉMU
Pri výbere izolácie budete stáť pred voľ-
bou, či zvoliť čiastočnú, alebo kompletnú 
tepelnú izoláciu. „Platí, že kompletné 
zateplenie prináša markantnejšie finančné 
úspory a zásadnejšie sa prejaví aj v tepel-
nom komforte,“  hodnotí Richard Klička 
z Hornbachu. „Ďalšou veličinou je hrúbka 
izolácie, ktorá súvisí s použitým konštrukč-
ným riešením a s druhom zvoleného izo-
lačného materiálu. Pri stenách sa hrúbka 
pohybuje okolo 300 mm. Na trhu je veľké 
množstvo druhov materiálov, no najpou-
žívanejšími druhmi tepelných izolácií sú 
polystyrény, sklené vaty a kamenné vlny,“ 
vysvetľuje R. Klička.  
 
Práve kamenná vlna sa stáva aktuál-
nym trendom najmä z dôvodu vysokej 
tepelnej ochrany, požiarnej bezpečnosti 
(odoláva teplotám až 1 000 °C) a tiež 
kvôli výbornej akustickej izolácii. 

Izolácia domu pred chladom zateple-
ním obvodových múrov nekončí. Veľké 
množstvo tepla môže unikať cez podlahu 
alebo strechu. Preto je potrebné vhodne 
zvoliť perfektnú izoláciu od terénu, na 
čo poslúžia moderné podsypové ma-
teriály. Výbornou voľbou je napríklad 
keramzit. Pri strechách je potrebné roz-
hodnutie, či budete zatepľovať nad kro-
vami, medzi a nad krovami, alebo medzi 
a pod krovami. Pri strešnej aj podlahovej 
izolácii je rovnako dôležité zodpovedať 
si na otázky, či má slúžiť len na tepelnú, 
alebo aj zvukovú izoláciu. 

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ 
Zatepľovanie má, samozrejme, svoje 
pravidlá, ktoré by ste si pred takýmto 
rozsiahlym projektom mali osvojiť. 
Samotná izolácia musí byť inštalovaná 
predovšetkým bez prerušenia a bez 
tepelných mostov. Vyhýbať sa treba 

stavba materiály

Izolácia od okolitého prostredia musí 

byť absolútna, preto nesmieme umožniť 

nekvalitným prevedením úniky prestup-

nou izoláciou, netesnými spojmi alebo 

zlým napojením zateplenia na konštrukcie 

domu.



hlavne prestupom. Ak už musia viesť cez zateplenie, mali by byť 
prevedené s maximálnym dôrazom na zabránenie tepelným úni-
kom. Izolácia od okolitého prostredia musí byť absolútna, preto 
nesmieme umožniť nekvalitným prevedením úniky prestupnou 
izoláciou, netesnými spojmi alebo zlým napojením zateplenia na 
konštrukcie domu.

Pri rozhodovaní o rozpočte panuje mýtus, že hrúbka izolácie má 
veľký vplyv na výslednú cenu projektu. „Vzhľadom na to, že sa však 
nezvyšuje cena za ostatné použité materiály, napríklad za lepidlá, 
omietky a kotviace prvky, celkový rozpočet takýmto rozhodnutím 
zásadný rozdiel neutrpí. Určite teda neplatí, že dvojnásobná hrúbka 
zateplenia znamená dvojnásobné zvýšenie rozpočtu. Preto aj také-
to rozhodnutie v niektorých prípadoch stojí za zváženie,“ uzatvára 
R. Klička, odborník z projektových marketov Hornbach.

K dôležitým ukazovateľom kvality v súčasnosti patrí, samozrejme, 
ekologická nezávadnosť použitých materiálov. Izolácie sa odporú-
ča nakupovať len u overených predajcov a výrobcov tak, aby sme 
mali istotu aj v absolútnej zdravotnej nezávadnosti. Výsledkom 
nášho snaženia tak bude zdravá a zohriata rodina v domove, kto-
rý nebude ubližovať prírode, bude šetriť energetické zdroje a teda 
aj vašu peňaženku. 

Reko

Foto: Hornbach a archív redakcie
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Väčšina použitých materiálov ostá-
va v našom dome navždy, a preto 
by nemali obsahovať škodliviny 

alebo byť príčinou vzniku škodlivých 
emisií. Rozhodnutie, ako zdravo budeme 
bývať, je aj v našich rukách.
 
DÝCHATE ZDRAVO?
Človek denne prijíma až do 13,5 kg vnú-
torného a len 1,5 kg čerstvého vonkajšie-
ho vzduchu. Vlhkosť vnútorného vzdu-
chu, jeho čistota a teplota v rozhodujúcej 
miere ovplyvňujú kvalitu nášho života 
a predovšetkým naše zdravie. Príliš su-
chý vzduch vedie k zvýšenému zaťaženiu 
prachom, k vysušovaniu slizníc, dýchanie 
je výrazne náročnejšie a zvyšuje sa riziko 
infekcie napríklad chrípkovými vírus-
mi. Z vysokej vlhkosti vzduchu sa tešia 
prachové roztoče a plesne, ktoré môžu 
spôsobovať astmu. Ideálna relatívna 
vlhkosť vzduchu je medzi 40 a 60 %.

Vlhkosť v interiéri ovplyvňujú každo-
denné činnosti ako sprchovanie, vare-
nie, sušenie bielizne, ale aj dýchanie. 
Štvorčlenná rodina odovzdá denne do 
vnútorného vzduchu približne 20 litrov 
vody. Veľké množstvo vlhkosti ostáva 
v interiéri aj po stavebných či rekon-
štrukčných prácach. Vlhkosť je potrebné 
odvetrávať, čiastočne však môže byť ab-
sorbovaná a neskôr uvoľnená povrchmi 

PRE KAŽDÉHO Z NÁS JE DO-
MOV MIESTOM, KDE SA CHCE 
CÍTIŤ DOBRE A BEZPEČNE, 
KDE MÔŽE RELAXOVAŤ A 
NAČERPAŤ NOVÉ SILY. KEĎŽE 
DNES AŽ 90 % NÁŠHO ŽIVO-
TA TRÁVIME V UZAVRETÝCH 
PRIESTOROCH, JE KVALITA 
VNÚTORNÉHO VZDUCHU 
KĽÚČOVÁ NIELEN PRE POCIT 
NAŠEJ POHODY, ALE AJ PRE 
NAŠE ZDRAVIE.

ZDRAVO DÝCHAŤ, 

zdravo bývať

v interiéri. Aby bolo možné dosiahnuť 
ideálnu vlhkosť vzduchu, je potrebné 
použiť stavebné materiály, ktoré dokážu 
regulovať vnútornú klímu. 

ZDRAVÝ VZDUCH V MIESTNOSTI
Vnútornú klímu okrem fyzikálnych 
faktorov, ako je už spomínaná vlhkosť 
vzduchu, jeho teplota alebo prúdenie 
vzduchu, ktoré spolu so vzdušnými 
iónmi a jemným prachom môžu viesť 
k poškodeniu dýchacích ciest, ohroze-
niu funkcie pľúc či k srdcovocievnym 
ochoreniam, ovplyvňuje hneď niekoľko 
ďalších faktorov. Sú to biologické fak-
tory, akými sú plesne, baktérie, vírusy, 
parazity, alergény a riasy, následkom 
ktorých môžu byť alergie, podráždenia, 
infekcie alebo zaťaženie nežiaducim 
zápachom. Do hry vstupujú aj alergé-
ny z domového prachu, zo zvieracích 
tkanív, zo stavebných materiálov 
a rastlín. Tieto škodliviny spôsobujú 
časté zápaly pokožky a slizníc, nádchu 
alebo alergickú astmu. Vnútornú klímu 
ovplyvňujú tiež chemické faktory ako 
rôzne zápachy, rozpúšťadlá, CO2, dym 
a VOC (Volatile Organic Compound – 
voľná organická častica). Nepríjemný 
zápach môže pochádzať z nábytku alebo 
z laku na podlahe, odpadových rúr alebo 

Príklad produkcie vodnej pary 4-člennou 

rodinou za 1 deň

Porovnanie príjmu vzduchu a tekutín a žívín jedným človekom za 1 deň.
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z vonkajšieho prostredia a môže narúšať 
pocit pohody či dokonca vyvolávať 
stres. VOC, plynné organické zlúčeniny, 
môžu vznikať ako výsledok prirodze-
ného procesu odbúravania niektorých 
látok z rozpúšťadiel, farieb, lakov alebo 
lepidiel. Možné zdravotné dôsledky sú 
podráždenie dýchacích ciest, poškodenie 
nervového systému, zaťaženie zápachom 
a narušenie pohody. Hovoríme o tzv. 
syndróme chorých budov. 

Aby sme koncentráciu škodlivín vo 
vnútornom vzduchu udržali na nízkej 
úrovni, je potrebné výdatné vetranie 
alebo kontrolovaná výmena vzduchu. 
Najbezpečnejšou cestou je však škodlivi-
ny v interiéri minimalizovať.

NA POMOC PRICHÁDZAJÚ  
ZDRAVÉ STAVEBNÉ MATERIÁLY
Omietka na báze vápna neprináša do 
domu len prírodu. Jej antibakteriálne 
účinky boli známe už v antike. Dnes sa 
vápno využíva v medicíne, poľnohos-

BAUMIT KLIMA: 
 reguluje vnútornú vlhkosť vzduchu,
 garantuje optimálnu a zdravú 

 vnútornú klímu,
 pôsobí proti plesniam a ďalším 

 mikroorganizmom.

Reko z materiálov Baumit

Foto: Baumit

podárstve a pri výrobe potravín. 
Vďaka difúznej otvorenosti pô-
sobí vápno ako regulátor vlh-
kosti. Vápenná omietka z radu 
Baumit Klima využíva a znásobuje 
tento efekt vďaka svojej mikroporéz-
nej štruktúre. V porovnaní s bežnými 
vnútornými omietkami dokáže absorbo-
vať viac vlhkosti za kratší čas a pomaly 
a rovnomerne ju v prípade poklesu 
vlhkosti odovzdávať späť do vnútorného 
vzduchu. Omietka Baumit KlimaWhite 
tak prispieva k podstatnému obmedze-
niu extrémnych výkyvov vlhkosti, čo ve-
die k väčšej pohode v interiéri a zároveň 
reguluje okrem obsahu vlhkosti aj obsah 
škodlivín vo vnútornom vzduchu. Jej vy-
soká hodnota pH zaručuje protiplesňové 
a antibakteriálne vlastnosti. Minerálny 
povrch omietky navyše nevytvára náboj 
statickej elektriny a neumožňuje tak 
ukladanie jemných čiastočiek prachu. 
Výsledkom je zdravé, čisté a príjemné 
prostredie v interiéri. Viac informácií 
nájdete na www.baumit.sk.
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ktorý umožňuje získať vzhľad pohľa-
dového betónu, a to ako na štandardné 
stavebné povrchy v interiéri aj exteriéri, 
tak aj na kontaktné zatepľovacie systé-
my StoTherm. 

Pomerne časté sú dnes aj fasády so 
vzhľadom dreva. Povrchy so štruktúrou 
dreva StoWood vo variantoch štruktúra 
dosiek alebo štruktúra kôry stromu sa 
dajú realizovať celoplošne alebo v kom-
binácii s ostatnými typmi povrchových 
úprav. V prípade požiadavky na metalic-
ký povrch je možné povrch opatriť meta-
lickým náterom StoColor Metallic, ktorý 
sa vyrába v rôznych odtieňoch. Všetky 
uvedené kreatívne povrchy majú širokú 
škálu farebných kombinácií, môžete ich 
voliť v ľubovoľnej škále farebných odtie-
ňov, či už z firemného systému StoColor 
alebo NCS, RAL a pod.

TEHLY A TEHLOVÉ PÁSIKY 
Hoci patria tehly a tehlové pásiky k naj- 
starším stavebným materiálom, je 
možné ich bez problémov kombinovať 
s modernými požiadavkami na zníženú 
energetickú náročnosť. Vyspelý sorti-
ment Stobrick ponúka na fasádnych 

VZHĽAD FASÁDY
Originálny

TRENDOM DNEŠNEJ DOBY,  
A NIELEN V ARCHITEKTÚRE, JE 

ODLÍŠIŤ SA ČI SA PREZENTOVAŤ 
NÁPADITÝM RIEŠENÍM. ŠPE- 

CIÁLNE FASÁDNE ARCHITEKTO-
NICKÉ PRVKY K TOMU NIE SÚ 

VŽDY ZA KAŽDÚ CENU NUTNÉ. 
RIEŠENÍM JE TVORIVÝM SPÔ-

SOBOM VYUŽIŤ KOMBINÁCIU 
DOSTUPNÝCH POVRCHO- 

VÝCH ÚPRAV A S ICH PRISPE-
NÍM VYTVORIŤ ZAUJÍMAVÚ  

A ORIGINÁLNU FASÁDU.

Vzhľadom na stále sa zvyšujú-
ce požiadavky na znižovanie 
energetickej náročnosti budov je 

najčastejším podkladom pre tento typ 
povrchov kontaktný zatepľovací systém. 

KREATÍVNE ÚPRAVY
Spoločnosť Sto, svetový líder v oblasti 
kontaktných zatepľovacích systémov, 
sa tomuto trendu venuje už viac ako 20 
rokov, pričom inšpiráciou sú predovšet-
kým architekti. Mnoho z nich napríklad 
často a veľmi účelne využíva úpravu po-
vrchov stavieb zo systémom StoBeton, 
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zatepľovacích systémoch obrovskú tvo-
rivú slobodu a tvorcu si získa aj svojimi 
nekonvenčnými a zároveň kombinova-
teľnými formátmi. 

OBĽÚBENÉ FASÁDNE PRVKY
Pri stvárnenie fasád sa tešia veľkej obľu-
be fasádne prvky StoDeco. Poškodeným 
starým stavbám vracajú ich pôvodný 
vzhľad, moderným stavbám prepo-
žičiavajú individuálne rysy. Overené 
profily vyzerajú ako pravý ťahaný štuk a 
používajú sa dokonca aj na pamiatkovo 

chránených objektoch. Sto má v ponuke 
viac ako 250 profilov a prvkov StoDe-
co profilov, vhodných pre historické 
fasády. Tieto profily majú nízku hmot-
nosť, rýchlo a jednoducho sa montujú 
a sú vyrobené z minerálneho granulátu 
Verolith. 

SLUŽBA PRE ARCHITEKTOV
Veľmi zaujímavá je pre architektov i 
služba StoSignature, ktorá ponúka so-
fistikovaný systém kombinácií textúr a 
efektov, určených pre realizáciu origi-

nálnych fasádnych omietok, úplne na 
želanie architekta či investora. 

Ďalšie detaily o vyššie uvedených sys-  
témoch kreatívnych povrchových úprav 
s výrobkami Sto vrátane ukážok re-
ferenčných realizácií u nás i vo svete 
nájdete na www.sto.sk. 

Reko z materiálov spoločnosti Sto

Foto: Sto

VŠETKY UVEDENÉ 
KREATÍVNE POVRCHY 
MAJÚ ŠIROKÚ ŠKÁLU 
FAREBNÝCH KOMBINÁCIÍ 
A MÔŽETE ICH VOLIŤ 
V ĽUBOVOĽNEJ ŠKÁLE 
FAREBNÝCH ODTIEŇOV.





Inšpirujte sa aktuálnym vydaním aj v online verzii

Čítate nás už viac ako 10 rokov
 
Ďalšie zaujímavé témy nájdete  
zdarma v našom archíve 
www.domabyvanie.eu
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SPOLOČNOSŤ PCI VYVINULA 
TECHNOLÓGIU, KTORÁ STOJÍ 
ZA ÚSPEŠNÝM RADOM NANO 
PRODUKTOV. PRI ZMENE 
VLASTNOSTÍ NA NANOÚROV-
NI JE MOŽNÉ DOSAHOVAŤ 
NAPRÍKLAD VYŠŠIU PEVNOSŤ, 
NIŽŠIU HMOTNOSŤ, VÄČŠIU 
CHEMICKÚ REAKTIVITU A PO-
DOBNE. 

ODPERLOVACÍ EFEKT
Vďaka „odperlovaciemu“ efektu ne-
dochádza k priľnutiu vody k povrchu 
škáry, čo má veľmi pozitívny vplyv na 
hygienu. Preto je vhodná aj do verejných 
priestorov zaťažených vlhkosťou, ako sú 
napríklad sprchy, sauny, WC.

ĽAHKÉ ČISTENIE
Pozitívnym efektom sú aj dlhodobo čisté 
škáry. Nečistoty sa vďaka uzatvorenej 
štruktúre materiálu nemôžu dostať 
do hmoty, a tak je udržovanie hygieny 
veľmi rýchle a efektívne. 

FOTOKATALÝZA
Nanočastice oxidu titaničitého urýchľujú 
fotochemický rozklad organických látok. 
Bráni to rozmnožovaniu baktérií a plesní 
na škárovacej hmote, a to najmä vo 
vlhkých priestoroch s vysokými hygie-
nickými nárokmi. Tento účinok potvrdil 
Fraunhofer inštitút pre stavebnú fyziku 
v Holzkirchene.

ODOLNOSŤ
Čistiace prostriedky s obsahom kyselín, 
ktoré sa často používajú proti vápe-
natým usadeninám, môžu poškodiť 
cementové materiály. Vďaka štruktúre 
a zloženiu PCI Nanofug® Premium majú 
tieto čistiace prostriedky na škárovaciu 
hmotu menej škodlivé účinky. 

PRIDANÁ HODNOTA
Kombináciou najkvalitnejších aditív 
a nanotechnológie vznikla vysokokvalit-
ná škárovacia hmota s hladkým povr-
chom v 14 trendových odtieňoch. Plochy 
vyškárované s PCI Nanofug® Premium 
majú prémiový vzhľad. Hmota je vhodná 
na škárovanie všetkých druhov kerami-
ky, skla, gresu a prírodných kameňov. 
Viac informácií na www.pci-sk.sk.

Pavol Gašinec

Foto: BASF

Škárovacia hmota
Univerzálna flexibilná škárovacia 

hmota PCI Nanofug® Premium 
je určená na škárovanie všetkých 

obkladov a dlažieb z keramiky či prírod-
ného kameňa. Má veľmi vysoký komfort 
spracovania a je možné ju použiť do 
interiérov aj exteriérov.

OPTIMALIZOVANÉ KRYŠTÁLOVÉ 
ŠTRUKTÚRY
Pri vytvrdzovaní PCI Nanofug® Pre-
mium sa vytvárajú jemné vlákna, ktoré 
prerastajú jedno cez druhé a navzájom 
sa extrémne stabilne spájajú. Výsledkom 
je škárovacia hmota so silnou priľnavos-
ťou k bokom obkladov/dlažieb a zvýše-
nou pevnosťou. 

KOMFORTNÉ SPRACOVANIE 
Kombinácia zvýšenej rýchlosti tuhnutia, 
krémovitej konzistencie a vynikajúceho 
spracovateľského profilu robia z PCI Na-
nofug® Premium unikát. Po dvoch hodi-
nách je vyškárovaná podlaha pochôdzna.

NA BÁZE NANOTECHNOLÓGIE



Kúpeľňa je jedným zo základných pilierov 
bytu. Už neslúži len na prvotný účel, ale 
hlavne je to miesto pre relaxáciu, očistu tela 
i duše. Čím je útulnejšia a estetickejšia, er-
gonomickejšia a funkčnejšia, tým lepšie sa v 
nej cítime. Preto je kúpeľňa jednou z prvých 
a najčastejšie rekonštruovaných miestností.

Kúpeľne v bytových jadrách už nevyhovujú 
súčasnému štandardu bývania a  preto vám 
ponúkame riešenie pre rekonštrukciu kúpeľ-
ne - bytového jadra s použitím vysokopev-
nostnej dosky Habito.

Unikátnosť dosky Habito spočíva v jej zložení. Vďaka špeciálne vystuže-
nému jadru dosky naberá nové úžitkové vlastnosti, čím sa vzďaľuje od 
klasického chápania sadrokartónu a približuje sa k murovacím materiá-
lom. Má takú extrémnu pevnosť, že sa vyrovná priečkam z plných tehál a 
výrazne eliminuje riziko mechanického poškodenia steny. 

Je ako stvorená na použitie do kúpeľní, pretože je impregnovaná. Udrží 
vyššiu hmotnosť a jej únosnosť na jeden kotviaci bod v priečke je 25 
kg bežnou skrutkou do dreva (Ø 5 mm) a viac ako 100 kg pre vybrané 
kovové kotvy. V porovnaní s pórobetónovou priečkou má priečka Habito 
výrazne lepšie zvukovoizolačné vlastnosti, je dvojnásobne užšia a tri až 
päťkrát ľahšia. Efektívne tak poslúži na odhlučnenie jednotlivých miest-
ností a zlepší akustickú pohodu kúpeľne.

www.rigips.sk 
www.prelepsiebyvanie.rigips.sk

Aby bolo teplo
® Elektrické podlahové kúrenie značky teplá podlaha a jeho výhody:

Hľadáme zastúpenie!
Zaregistrujte sa do nášho e-shopu pre partnerov:

www.TeplaPodlaha.COM (tel.: 0948 521 395)

Radi Vás budeme kontaktovať.

Elektrické podlahové káblové kúrenie šíri teplo od podlahy. Preto môžeme mať v izbe cca o 2 až 3 °C nižšiu teplotu

pri zachovaní príjemného komfortu. Táto nižšia teplota nám prinesie cca o 15 % nižšie prevádzkové náklady v porovnaní

s inými vykurovacími systémami. Podlahové kúrenie je vhodné ako jediný a hlavný zdroj tepla pre domy,

byty, polyfunkčné objekty, hotely... Systém je regulovaný inteligentnými dotykovými termostatmi,

ktoré strážia peňaženku svojho majiteľa a zaisťujú teplo presne vtedy, keď ho potrebujete.

Nastavenú komfortnú a úspornú teplotu podľa Vášho priania zaisťuje týždenný program.

Príjemný pocit tepla od podlahy zaisťuje komfortné

a útulné bývanie.

Úsporné kúrenie je riadené presnou reguláciou

a tým šetrí energiu.

Bezúdržbový systém, preto ušetríte účty za servis.

Systém je vhodný pre každý dizajn, pretože je neviditeľný. 

Jednoduché a ľahké nastavenie termostatu v každej izbe.

Bezpečný, spoľahlivý a overený systém.

Komplexný systém získate od jednej spoločnosti.

Poskytujeme nadštandardnú desaťročnú záruku.
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stavba materiály

Betón sa vyvíja od tradičného 
konštrukčného materiálu k novým 
funkčným výrobkom so širokým 

uplatnením. Výrobky Stone BriCK®  do-
dávajú akýmkoľvek stavebným prvkom 
nenahraditeľnú atmosféru a sú víta-
nou alternatívou drahých dovozových 
materiálov podobného určenia, avšak za 
oveľa nižšiu cenu. 

ŠIROKÉ VYUŽITIE
Obklady stien majú široké využitie 
v interiéri aj exteriéri. Okrem vnútor-
ných stien skrášlia aj vzhľad fasád, sokle 
domov, murovaných plotov, stĺpov, ko-
mínov, krbov, štýlových vinární, barov, 
pivníc a pod. Vyrábajú sa v 15 farebných 
odtieňoch, vrátane rohových prvkov. 
Tehlový a kamenný obklad Stone 
BRiCK® dodáva akýmkoľvek stavebným 
prvkom nenahraditeľnú atmosféru.

BEZ ÚDRŽBY
Dlažba imitujúca drevo je určená pre 
záhradnú dekoračnú architektúru. Šľa-
páky a podvaly sa používajú na realizáciu 

chodníkov alebo terás v záhradách. Ich 
výhodou je hlavne to, že nepotrebujú 
každoročnú pravidelnú údržbu a nepod-
liehajú vplyvom počasia ako prírodný 
náprotivok. Šľapáky nájdete v imitácii 
dreva agátu, jaseňa, čerešne i kvetinové-
ho lemu.

ESTETICKÉ AJ FUNKČNÉ
Tieto výrobky vznikajú podľa špeciálnej 
receptúry z vibroliateho betónu, doplne-
ného prísadami na zušľachtenie zmesi. 
Farbia sa celoprierezovo, čím sa zabez-
pečí ich farebná stálosť. Všetky kusy sa 
vyrábajú ručne ako originálne produkty. 
Jednotlivé nerovnosti a rozdielnosti, 
ako aj farebné odchýlky sú úmyselné a 
žiadané s cieľom dosiahnuť čo najvernej-
ší vzhľad pôvodného materiálu. Celý rad 
skvelých vlastností, ako sú mrazuvzdor-
nosť, nízka nasiakavosť, farebná stálosť 
a difúznosť voči vodným parám, ich radí 
medzi univerzálne a progresívne staveb-
no-dekoračné materiály. Viac informácií 
získate na www.byt-in.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Byt – In 

Foto: Byt – In

V SÚČASNOSTI JE BETÓN 
VEĽMI OBĽÚBENÝM STAVEB-
NÝM MATERIÁLOM, KTORÝ 
PONÚKA ŠIROKÉ MOŽNOSTI 
UPLATNENIA. JE MOŽNÉ S NÍM 
DOCIELIŤ POŽADOVANÝ VÝ-
RAZ RÔZNYCH PRVKOV ARCHI-
TEKTÚRY, KTORÉ ZAPADAJÚ 
DO AKÉHOKOĽVEK STAVEB-
NÉHO ŠTÝLU. MÔŽU TO BYŤ 
ŠPECIÁLNE BETÓNOVÉ IMITÁ-
CIE TEHLY, KAMEŇA ČI DREVA. 
MAJÚ PRIRODZENÝ A AUTEN-
TICKÝ VZHĽAD PÔVODNÝCH 
MATERIÁLOV, AVŠAK BEZ 
OBÁV Z ICH ZLOŽITEJ ÚDRŽBY. 

pestrosť
BETÓNOVÁ
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relax záhrada



OKRASNÁ ZÁHRADA JE TÝM, ČO ROBÍ BÝVANIE V RODIN-
NOM DOME TAKÝM VÝNIMOČNÝM. POSKYTUJE SVOJIM MA-
JITEĽOM PROSTREDIE PRE RELAX, ALE I PRIESTOR PRE VLAST-
NÚ REALIZÁCIU. STAROSTLIVOSŤ O ŇU JE TOTIŽ AJ HOBBY 
A ZDROJ POTEŠENIA. 

ZDROJ RELAXU A

Pokiaľ patríte k tým šťastlivcom, 
ktorý majú k dispozícii záhradu, 
určite stojí za to zveriť jej návrh 

a realizáciu do rúk profesionálom. 
Práve tak, ako sa menia štýly v móde či 
interiérovom dizajne, podlieha trendom 
aj záhradná architektúra. Pravdaže, je 
len na vás, či sa rozhodnete pre klasiku, 
alebo pre niečo celkom nové a nezvy-
čajné. Najdôležitejšie je, aby ste sa v jej 
prostredí cítili príjemne a uvoľnene. 

Dizajn záhrady by mal korešpondovať 
s architektúrou domu, takže k moder-
nému minimalistickému domu sa hodí 
aj moderná záhrada, ktorej elegancia, 
krása a atmosféra čerpá z jednoduchých 
tvarov a línií. Naopak, záhrada pri dome 
vidieckeho štýlu bude viac inšpirovaná 
krajinou a svojimi mäkkými tvarmi 
a prírodnými materiálmi vám poskytne 
harmonickú idylku.

Pokiaľ ide o materiály, tvary a štruktúry, 
neexistujú dnes v záhradnej architektúre 
žiadne zásadné preferencie. Dôležitý je 
výsledok, ktorý má byť krásny, účelný 
a dokáže čo najlepšie uspokojiť potreby 
majiteľa. Zatiaľ čo zeleň dáva záhrade 

potešenia
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relax záhrada

dušu a účelnosť, komfort jej dávajú 
spevnené plochy, oporné múriky a ďalšie 
konštrukcie, ktoré umožňujú vyťažiť 
z daného priestoru čo najviac.

KAMEŇ V ZÁHRADE
Pri tvorbe záhrady má veľmi široké 
uplatnenie kameň, ktorý môže byť 
okrasným i funkčným prvkom.  Kameň 
ako stavebný materiál je možné využiť na 
výstavbu oporných múrikov, plotov alebo 
i na vydláždenie chodníkov alebo celých 
terás. Tie môžu plynule prechádzať do 
skalky, doplnenej správne zvolenou 
zeleňou. Skalky často imitujú prírodné 
scenérie a hodia sa najmä do záhrad so 
svahovitým terénom. Je ich však možné 
aplikovať aj na rovinnom teréne, najmä 
v prípade, že obľubujete nenáročnú 
suchomilnú výsadbu. Pokiaľ je váš dvor 

naozaj malý, môžete sa potešiť aspoň 
miniskalkou v nádobe. 

Medzi kreatívnejšie for-
my využitia kameňa 

alebo štrku patria 
napríklad imi-
tácie suchého 
koryta potô-

čika alebo ja-
zierka. Na tento účel sú 

vhodné najmä okruhliaky.  
Na lemovanie chodníkov 

alebo kvetinových záhonov sa 

s obľubou využíva štrkové pole, ktoré je 
možné doplniť výraznejšími dekoratívny-
mi prvkami – väčšími balvanmi, záhrad-
nými soškami, kvetináčmi či funkčnými 
prvkami, ako je fontánka alebo slnečné 
hodiny.  Štrkové polia sa veľmi dobre 
kombinujú s trávnatými plochami aj so 
záhonmi vysypanými mulčom. Kameň 
je neodmysliteľnou súčasťou riešenia aj 
v prípade, že si chcete do záhrad vniesť 
vodný prvok prírodného charakteru – 
teda jazierko alebo malý vodopád. 

01 02

03

01  Oporné múriky z lomového kameňa 

sú skvelým pomocníkom pri úprave záhrad vo 

svahovitom teréne. (Rudbekia)

02 Z gabionov si môžete vytvoriť viac než 

len oporný múrik alebo plot. Dobre poslúžia 

napríklad aj na výstavbu záhradného kozuba. 

(Jardivrac)

03 Skalky vysadené stálo zelenými ihlič-

nanmi potešia váš zrak po celý rok. (Mondo-

onsolutions)

04 Vymeňte nudný vysoký plot za 

originálnu štruktúrovanú pohľadovú plochu 

bohatú na detail a zelené plochy. (Carpinteria 

Muare)

05 Vysoké záhony a drevené zásteny dá-

vajú úzkej a dlhej záhrade dynamiku a nádych 

tajomstva. (Justin Greer) 
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Kameň v spojení s vodou vyvoláva pocit 
pokoja a bezpečia, dodáva priestoru 
harmóniu.

MULTIFUNKČNÉ GABIONY
Medzi novodobé konštrukčné prvky, 
ktoré našli bohaté uplatnenie v záhrad-
nej architektúre, patria gabiony – ka-
mene voľne uložené v pevnej kovovej 
klietke. Gabiony boli pôvodne vyvinuté 
ako spevňovací prvok svahov a korýt 
riek. Ich variabilnosť im však otvorila 
dvere aj do záhradnej architektúry, kde 
slúžia na výstavbu plotov, oporných mú-
rikov, vysokých záhonov, ale i kozubov 
a iných prvkov. Veľmi zaujímavú variáciu 
predstavujú gabiony, ktoré sú vyplnené 
drevnými polienkami, keramickými 
črepmi alebo iným materiálom.

Múriky z gabionov sa stavajú najčastej-
šie na šírku 20 – 30 cm, vždy však treba 
brať do úvahy aj ich výšku a zabezpeče-
nie stability celého systému. Na tento 
účel sa do vnútra gabionov vkladajú ver-
tikálne fixačné stĺpy, ktoré sa osádzajú 
do betónovej pätky. Pre lepšiu stabilitu 
a spevnenie systému je možné vložiť aj 
horizontálny profil. Gabiony sa veľmi 
dobre kombinujú s inými materiálmi, 
napríklad s drevom, kovom alebo inými 
kamennými povrchmi. Môžu slúžiť aj 
ako základ pre vertikálne záhrady, kedy 
sa pomedzi kamene vysádzajú rastliny.

DREVENÉ KONŠTRUKCIE
Svoje nezastupiteľné miesto v záhradnej 
architektúre má nesporne aj drevo. Nie 
preto, že by sme ho nevedeli nahradiť 
iným materiálom, ale pre jeho jedineč-
nú štruktúru, farebnosť a atmosféru, 
ktorú dodáva každému priestoru, kde sa 
vyskytne. Ide o veľmi vďačný materiál, 
pretože je ľahký a zároveň veľmi pevný 
a pružný. Dá sa z neho vyrobiť prakticky 
čokoľvek – počnúc plotom či zástenou, 
cez altánok alebo pergolu až po samotný 
záhradný nábytok. Je veľmi vhodné aj 
na úpravu horizontálnych plôch – či už 
ide o celé terasy, alebo prístupové chod-
níky. Na tento účel sa využívajú skôr 
exotické druhy drevín, ktoré sa vyzna-
čujú vysokou odolnosťou voči vode, hni-
lobe a hmyzu, a vďaka tomu majú  dlhú 
životnosť aj bez nutnosti špeciálneho 
ošetrenia. Za zmienku stoja napríklad 
dreviny ako Bankarai, Cumaru, Garapa, 
Merbau, Teak či Massaranduba. Plochy 
z týchto drevín sú vhodné na výstavbu 
terás, ktoré sa priamo napájajú na dom 
alebo lemujú okolie bazénov. Rovnako 
dobre však  poslúžia na výstavbu pódia 
či altánku niekde v záhrade.

DLAŽBY A TVÁRNICE
Pokiaľ chcete vytvoriť vo svojej záhrade 
priestor, ktorý svojím charakterom a do-
konalým prevedením inklinuje k inte-
riérovému dizajnu, siahnite po veľkofor-

mátových dlažbách z umelého kameňa 
alebo po tvárniciach z betónu, prípadne 
z keramiky. Pomôžu vám rýchlo, presne 
a čisto vytvoriť moderný záhradný 
priestor so spevnenými plochami – či 
už ide o chodníky, terasy, múriky, alebo 
schody. V ponuke nájdete aj prevedenia 
imitujúce prírodný kameň, takže sa 
nemusíte obávať, že by vaša záhrada 
pôsobila chladne a neosobne. Tieto ma-
teriály sa takisto veľmi dobre kombinujú 
s kameňom, drevom, zeleňou i vodnými 
plochami. Sú veľmi odolné, trvanlivé 
a nenáročné na údržbu. Zároveň však 
pôsobia veľmi udržiavane a zachovajú 
si svoj pôvodný vzhľad bez výrazných 
zmien dlhú dobu.

A ešte jedna rada na záver. Keďže sú 
spevnené plochy stavebným dielom, 
prenechajte ich návrh a stavbu radšej 
odborníkom, ktorí sa postarajú o ich 
technicky správne riešenie. To zahŕňa 
napríklad aj také detaily, ako je vyspádo-
vanie, drenáž a odvodnenie plôch. Vaším 
prínosom môže byť výber farieb, textúry 
a celkového štýlu, čo je z finálneho hľa-
diska rovnako dôležité. 

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: archív firiem a redakcie
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dodávka a montáž rodinných bazénov, plavární a wellness
rekonštrukcie bazénov, prekrytia bazénov a terás
výstelka bazénov ťažkou fóliou, predaj bazénovej chémie a príslušenstva
poradenstvo

BAZÉNY 
A PRÍSLUŠENSTVO

Galantská cesta 866/4, 929 01 Dunajská Streda
E-mail: info@pooltech.sk

www.pooltech.sk

pool tech s.r.o.
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MADAGASKAR SVOJÍM TVAROM PRIPOMÍNA PRELOŽENÝ LIST STROMU. TENTO STÁLE 
NEOBJAVENÝ OSTROV PONÚKA JEDINEČNÉ VÁPENCOVÉ LOKALITY TSINGY, ALEJE 
BAOBABOV, DAŽDOVÉ PRALESY S DESIATKAMI DRUHOV LEMUROV A CHAMELEÓNOV, TISÍCE 
KILOMETROV POBREŽIA S ČAROVNÝMI PLÁŽAMI I HISTÓRIU, KTORÁ MÁ PRIENIK AJ S TOU 
NAŠOU. MADAGASKAR – NAJVÄČŠÍ OSTROV POD ROVNÍKOM – JE KRAJINA PRE OZAJSTNÝCH 
CESTOVATEĽSKÝCH FAJNŠMEKEROV.

OSTROV CESTOVATEĽOV 
A DOBRODRUHOV

Madagaskar –
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Obyvateľstvo Madagaskaru tvorí 
18 základných kmeňov, ktoré 
dodnes zachovávajú svoje zvyky 

a tradície. Okrem iného, na znak úcty 
voči svojim predkom vykonávajú aj ich 
exhumáciu, riadia sa tajomnými fády a 
volia si svojich kráľov, ktorí aj v súčas-
nosti majú medzi ľuďmi prirodzenú au-
toritu a vážnosť. Prví pôvodní obyvatelia 
priplávali na ostrov z oblasti Indonézie 
pred 2 000 rokmi. Na zloženie obyvateľ-
stva mali vplyv aj arabskí, africkí a ázij-
skí prišelci, ktorí sa tu postupne usadili. 
Malgaština ako jazyk obsahuje veľa 
dialektov a jazyk severu teny avaratra sa 
od južanských dialektov líši natoľko, že 
ľudia sa týmito dialektami len veľmi ťaž-
ko dohovoria. Preto je úradným jazykom 
malgaština, ktorá má základ v dialekte 
centrálneho kmeňa Merina, a tiež aj  
francúzština, ktorá tu ostala ako pozo-
statok koloniálneho obdobia. Malgaši sú 
veľmi priateľskí, usmievaví a bezstarost-
ní, aj keď z nášho pohľadu žijú v ťažkých 
podmienkach a veľkej chudobe. Keby 
sme porovnávali index šťastia našich 
ľudí a Malgašov, nemáme šancu sa im 
vyrovnať. Malgaši žijú v prítomnosti, 

veľmi skromne, tešia sa z maličkostí 
a netrápia sa, čo príde zajtra. 

DOM A BÝVANIE
Vo veľkých mestách na Madagaskare sú, 
ako v každej rozvojovej krajine, veľké 
sociálne rozdiely. Môžeme tam vidieť 
veľké okázalé rodinné sídla a na druhej 
strane chudobné slumy s plechovými bú-
dami bez elektriny a kanalizácie. Avšak 
ozajstný Madagaskar začína na vidieku, 
mimo veľkých miest, v horách alebo 
pobrežných dedinkách a osadách, kam 
častokrát nevedie žiadna cesta pre auto. 

Podľa toho, kde sa osada nachádza, ľudia 
využívajú na stavbu príbytkov to, čo 
majú poruke. Neďaleko miest sú dediny 
s tehlovými alebo plechovými domami. 
V blízkosti džungle, ako je napríklad 
mestečko Andasibe, je stavebný materiál 
drevo a hlavná ulica na vás zapôsobí ako 
drevená dedina. Pri pobreží, kde rastú 
najmä palmy, si ľudia stavajú chyže na 
koloch z dreva alebo bambusu a strechy 
pokrývajú palmovým lístím. V malej 
chyžke s rozmermi 3 x 4 metre takto na-
žíva celá rodina. Kuchyňu s ohniskom na 
varenie majú v zadnej časti domu alebo 
varia centrálne v rámci komunity a spo-
ločné jedenie využívajú na stretnutie a 
komunikáciu. V ďalekej dedinke Ambo-
dirafia na severovýchodnom – vanilko-
vom – pobreží vás v takejto jednoduchej 
chyžke bez vody a elektriny ubytujú ako 
turistu. Večer sa svieti len olejovou lam-
pou. Ako kúpeľňa slúži časť chyže, kde 
sú na podlahe medzi drevami medzery a 
kde sa môžete improvizovane osprcho-
vať tak, že sa oblievate malým kýblikom 
a vodou z vedra. Ako toaleta slúži neďa-
leká latrína. Napriek všetkému nekom-
fortu je toto miesto také očarujúce, že 
si ho vybral na stavbu svojej vysnívanej 
Mauritánie aj náš rodák Móric Beňovský 
z Vrbového. A možno by to tu dopadlo 
úplne inak, keby ho v jeho úsilí nezasta-
vilo francúzske komando. 

CESTOVANIE PO MADAGASKARE
Predtým, ako sa vyberiete na tento exo-
tický ostrov, si treba premyslieť, ktorú 
oblasť chcete navštíviť. Madagaskar je 
rozlohou 12-krát väčší ako Slovensko.  
Z juhu, z mesta Fort Dauphin do mesta 
Antsiranana na severe je to vyše 2 200 
kilometrov po cestách-necestách.  01

02
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 PODĽA TOHO, KDE SA OSADA NACHÁDZA, ĽUDIA VYUŽÍVAJÚ NA STAVBU PRÍBYTKOV TO, ČO MAJÚ 
PORUKE. PRI POBREŽÍ, KDE RASTÚ NAJMÄ PALMY, SI ĽUDIA STAVAJÚ CHYŽE NA KOLOCH Z DREVA ALEBO 

BAMBUSU A STRECHY POKRÝVAJÚ PALMOVÝM LÍSTÍM.
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Priemerná rýchlosť ani na najlepších 
cestách označených ako RN (route 
nationale) nepresahuje 50 km/h. Sú 
miesta, kde sa dá dostať len na motorke, 
pešo alebo loďou. Presuny v odľahlejších 
oblastiach sú často problematické a na-
máhavé. Viackrát sa mi stalo, že mi môj 
malgašský sprievodca povedal, že tam, 
kam chcem ísť, sa nedá dostať, že tam 
nevedie cesta alebo že je sezónne uzavre-
tá a jednoducho sme tam vôbec nešli. 
Napriek všetkým takýmto nástrahám 
cestovanie po Madagaskare milujem, 
prináša dobrodružné poznanie nielen 
jedinečnej krajiny, ale aj jej jedinečných 
ľudí.

ČAROVNÝ SEVER
Ak vás predošlé riadky neodradili od 
zámeru vydať sa na tento ostrov, mám 
aj dobré správy. Mesto Antsiranana – 
Diego Suarez – je perla severu, kde sa 
dá cestovanie zažiť aj v komfortnejšej 
réžii bez dlhých a namáhavých presu-
nov. Mesto je vybudované na polostro-
ve a dominuje mu bulvár Rue Colbert 
s množstvom reštaurácií a barov so 
živou muzikou alebo karakoke. V okolí 
mesta sú pieskové pláže, hory, ostrovy, 
vápencové tsingy, pieskovcové – červe-
né tsingy, národné parky a veľa ďalších 
turistických lákadiel.

TSINGY ANKARANA 
Rezervácia Ankarana je náhorná plošina 
pozostávajúca zo 150 miliónov rokov 
starého vápenca. Pri výdatných zrážkach 
sú podložné skaly náchylné k erózii, čím 
sa produkujú ostré vápencové ihly, ale 
aj jaskyne a podzemné rieky. Oblasť je 
posvätná pre ľudí Ankarana, ktorí sa 
v minulosti ukrývali pred nepriateľský-
mi kmeňmi v obrovských jaskyniach a 
prírodných skalných úkrytoch. Celkovo 
bolo v Ankarane zmapovaných viac ako 
100 kilometrov jaskýň. Jedna z najdo-
stupnejších jaskýň, La Grotte d'Andra-
fiabe, tvorí vyše 8 km dlhý jaskynný 
systém. Celý masív obsahuje najdlhšie 
jaskynné systémy nielen na Madagaska-
re, ale pravdepodobne aj v celej Afrike. 
Rezervácia je dôležitým útočiskom pre 
významné populácie nočných aj denných 
lemurov. V rezervácii sa nachádzajú 
špeciálne druhy plazov, rastlín a stro-
mov, vrátane baobabov. Návšteva jaskýň 
a prechádzanie po visutých lanových 

mostoch ponad tsingové údolia vás 
dostanú. S národným parkom Tsingy Be-
maraha, ktorý sa nachádza asi 1 000 km 
južnejšie, patria tieto prírodné parky s 
vápencovými útvarmi tsingami k najväč-
ším highlightom na Madagaskare. 

FRANCÚZSKE POHORIE A PLÁŽE
Neďaleko mesta je veľmi pekne tvarova-
ný horský masív, ktorý Malgaši nazývajú 
Francúzske pohorie, vďaka vojenským 
základniam, ktoré postavili Francú-
zi počas kolonizácie v tejto oblasti. 
V súčasnosti je to turistická lokalita 
s vyhliadkovými okruhmi po uprave-
ných cestičkách s miernym prevýšením 
430 m. V horných pasážach sa vystupuje 
tunelom v skalách po 625 schodoch (!). 
Hory majú kolmé skaly so zaistenými 
horolezeckými cestami – via ferrata. Sú 
tu krasové jaskyne a z vrcholu, kde je 
vynovená vyhliadka, je nádherný pano-
ramatický výhľad na mesto, okolitý záliv 
a obidve strany Madagaskaru – Indický 
oceán a Mozambický prieliv. Cestou 
naspäť zostupujeme cez ruiny francúz-
skych vojenských domov a prechádza-
me baobabím údolím s dvoma druhmi 
endemických baobabov – Adansonia 
Suaresiensis a Adansonia Madagaska-
riensis. Pár kilometrov od konca našej 
túry je pláž Ramena, kde okrem kúpania 
sú lokálne reštaurácie a miestne Malgaš-
ky vám za malý poplatok môžu poskyt-
núť masáž alebo pre dámy aj krášlenie 
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01 Tyrkysové zálivy a panenské pláže, kde je 

možné pozorovať veľké morské korytnačky.

02 Lemur Sifaka – matka s mláďaťom

03 Palmové chyže – turistická „ubytovňa“  

v dedinke Ambodirafia na vanilkovom pobreží.

04 Malgašská dievčina na pláži Ramena vám 

ponúkne masáž aj skrášlenie tváre.

05 Chameleón – zviera typické pre Madagas-

kar. Je možné ich pozorovať vo voľnej prírode  

i popri ceste.

06 Vápencové Tsingy Ankarana s veľkým 

jaskynným systémom, ktorý vytvarovala voda.

07 Prechádzanie po visutých lanových mos-

toch ponad tsingové údolia je adrenalínový 

zážitok.

08 Terénnym autom na výlete po divokom 

pobreží na severe Madagaskaru.
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geologického javu na Madagaskare. 
Erózia červeného pieskovca priebežne 
vytvára krehké stavby a útvary postupne 
tvarované vetrom a dažďom. Zloženie a 
farebnosť horniny poskytuje dychberúce 
hry svetla a tieňov po celý deň v závis-
losti od polohy slnka. Červené tsingy 
pripomínajú krajinu na Marse. Dva kilo-
metre ďalej pozorujeme tsingový kaňon 
a cestou späť sa zastavujeme v záhradnej 
reštaurácii, kde nám ponúkajú guláš 
z diviaka a krabí šalát. 

MALGAŠSKÁ KUCHYŇA
Základnou potravinou na Madagaskare 
je ryža. Trikrát denne ryža po celý rok. 
K tomu zvyknú podávať rôzne prílohy 
rastlinného charakteru, šťavy alebo 
vývary. Ako mäsovú zložku majú väčši-
nou čerstvú rybu alebo hydinu. Aj keď 
niektorí Malgaši hydinu nejedia, lebo je 
to pre nich fady (zakázané). Keď majú 
sviatok famadihana, t.j. exhumácia zo-
snulých príbuzných, zabijú býka a majú 
veľkú oslavu vary-zebu-rum (ryža-ho-
vädzie-rum) pre celú komunitu. Veľký 
vplyv na kuchyňu majú Číňania, ktorých 
tu priviali, tak ako všade inde na svete, 
najmä obchodné cesty. Na horniakoch 
v centrálnej oblasti, kde je vyššia životná 
úroveň, vedia pripraviť výborné steaky, 
na ktoré vodím aj našich klientov, alebo 
ponúknuť foie gras – delikatesu z husacej 
alebo kačacej pečene (pozostatok po 
francúzskej kolonizácii). Na Mada-
gaskare sa dá pochutiť aj na jogurte a 
najmä na tropickom ovocí – mango, liči, 
ananás, kokos. Ak sa na Madagaskare 
trošku vyznáte, tak to môže byť aj gur-
mánsky zážitok.

Vlado Dudlák, turistický sprievodca Victory 

Travel po Madagaskare 

Foto: archív autora

tváre prírodnými farbami. V okolí sa dá 
absolvovať plážovo-poznávací okruh The 
3 Baies na jeepoch do oblasti krásnych 
tyrkysových zálivov, lemovaných dlhými 
bielymi plážami. V zálive Sakalava sa 
konajú aj súťaže v kitesurfingu. Nachá-
dzajú sa tu malé ostrovčeky a turistické 
letovisko s bungalovmi. Popri kitesurfe-
roch na mori je možné podniknúť pre-
chádzku po plytčine na neďaleký ostrov 
a pozorovať morské živočíchy. V ďalšej 
zátoke s pozostatkami francúzskych 
opevnení pozorujeme veľké morské ko-
rytnačky, ako sa vynárajú z vĺn. Kúpeme 
sa na pláži, kde nie sú okrem nás žiadni 
iní turisti.

JANTÁROVÉ HORY A ČERVENÉ 
TSINGY
Národný Park Montagne d'Ambre bol 
prvý národný park na území Madagas-
karu, zriadený ešte Francúzmi počas ko-
lonizácie. Nachádza sa v blízkosti mesta 
Joffreville, 37 km od Antsiranana. Park 
so sopečným podložím je tvorený tro-
pickým dažďovým pralesom s nadmor-
skou výškou do 1 400m. Je domovom 
siedmich druhov lemurov a desiatok 
druhov endemických vtákov a plazov, 
medzi inými aj najmenšieho chameleóna 
na svete (brookesia minima). V parku 
sa nachádzajú posvätné vodopády a so-
pečné jazerá, ktoré sú zásobárňou pitnej 
vody pre mesto Antsiranana. 50 km od 
parku Montagne d´Ambre je park Tsingy 
Rouge – Červené Tsingy. Tieto pieskov-
cové tsingy sú výsledkom unikátneho 

relax cestovanie
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09 Červené pieskovcové tsingy na severe Ma-

dagaskaru pôsobia svojím tvarom a farebnos-

ťou ako mimozemská krajina.

10 Madagaskar to vie byť aj gurmánsky 

zážitok – čerstvo pripravené ryby na malom 

ostrove s kompletným servisom nám nachys-

tali domáci počas toho, ako sme sa kúpali  

v smaragdovom mori.
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Predplaťte si DOM a BÝVANIE a vyhrajte!
Každý, kto si predplatí alebo predĺži predplatné, bude zaradený do zlosovania v ďalšom kole predplatiteľskej súťaže o zaujímavé ceny. 

Traja výhercovia získajú jednu z uvedených troch cien.

1. CENA: Steam Mop na podlahy Vileda v hodnote 100 €
2. CENA: Vysávač na okná Vileda v hodnote 40 €
3. CENA: Elektrická varná kanvica Orava v hodnote 30 €

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

Bez odoslania kompletných požadovaných údajov nie je možné objednávku predplatného akceptovať.

Objednávky na predplatné prijíma aj Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., na č.: 0800 188 826, 02/4989 3563, 02/4989 3564, 02/4989 3565, 02/4989 3566 alebo cez e-mail: 
predplatne@abompkapa.sk. Taktiež môžete objednávku odovzdať priamo na každej pošte alebo doručovateľovi slovenskej pošty či objednať telefonicky na č.: 02/5441 8102, 
544 8091, 4524 8213 alebo cez e-mail: predplatne@slposta.sk.

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

Objednaním predplatného dávate až do písomného odvolania 
súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy.
Údaje môžu byť použité na marketingové aktivity 
vydavateľstva Perpes, s. r. o.

Spracovanie osobných údajov je v súlade so všeobecným 
európskym nariadením o ochrane osobných údajov 
(angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation).

2. CENA1. CENA

3. CENA

Predplatné môžete objednať 

vyplnením objednávky na

 www.domabyvanie.eu 

www.ipredplatne.sk



www.asko.sk

KUCHYNSKÉ ŠTÚDIO
V NOVOM A TRENDY ŠTÝLE

KUCHYŇA KIRA

VANILKA 
VYSOKÝ LESK

MALINA 
VYSOKÝ LESK

LÁVA

CAPUCINO

VANILKA

PETROL

MUŠLE

ORECH 
MACADEMIA

JASEŇ 
COIMBRA

GRAFIT

DUB 
TRUFEL

DUB 
BARDOLINO

DAKAR

ČIERNA 
VYSOKÝ LESK

ČIERNA 
DEKOR

ČERVENÁ 
VYSOKÝ LESK

BORDÓ 
VYSOKÝ LESK

BIELA 
ARTIC

Široký výber
akcentových
regálov

Zásuvky
s nosnosťou
až 50 kg

Police z kaleného
bezpečnostného
skla

Kuchyňa neopakovateľného image. Jej extravagantné kombinácie
textúr s farbami vo vysokom lesku doplnená o matné prevedenie
drevín, vytvára kuchyňu Kira s nevšednosťou a originalitou.

BRATISLAVA • KOŠICE • TRENČÍN • NITRA • POPRAD • PRIEVIDZA

ZĽAVA*

55%
na plánované kuchyne

*Ponuka platí do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob vo všetkých predajniach ASKO - NÁBYTOK v SR a to - ak nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak - až do vypredania tovaru skladom. Potom si zákazník 
môže tovar v uvedenej dobe v predajni objednať za rovnakých podmienok a cien. Chyby v tlači sú vyhradené. Ceny sú uvedené bez dekorácie, dopravy a montáže, vrátane DPH. Spoločnosť ASKO - NÁBYTOK si 
vyhradzuje právo zmien vo farbe a variante ponúkaného sortimentu, uvedené rozmery sú orientačné. Na prianie zákazníka zabezpečíme dopravu a montáž. Tovar zakúpený v kamennej predajni nezasielame 

na dobierku. Viac informácií v Porta štúdiách v predajniach ASKO - NÁBYTOK v SR. 
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