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Dom Uhlík

PODLAHA – SPRÁVNA ÚDRŽBA PODĽA JEJ TYPU
DŽUNGĽA V BYTE ISLAND – ZÁŽITOK NA CELÝ ŽIVOT

Spálňa
 S POKOJNOU ATMOSFÉROU

RODINNÁ OÁZA VO VARŠAVE SKÔR DRÁMA A PRAVDA 
AKO POÉZIA A PRIKRÁŠĽOVANIE SVETLO A SVIETIDLÁ 
PRE DLHÉ ZIMNÉ VEČERY HI-TECH NOVINKY 2018

Exkluzívne v sieti Oresi  |  www.oresi.skVáš Andrea Capovilla

„V Oresi som sa stretol s nadšencami 
pre vývoj kuchýň pre skutočných ľudí.“

Taliansky dizajn

za najlepšie ceny

Kuchyne
na mieru

Nízkoenergetické 
bývanie



Teplo domova

KikaNabytekwww.kika.sk kika_czskkuchyne.kika.sk 

Aj studená a strohá zima nás môže inšpirovať 
k vytvoreniu zaujímavého interiéru. Pobyt  
v zimnej prírode zvyčajne prináša 
jednotvárne biele alebo blatisté, suché  
a zmrznuté obrazy. Zima je tiež obdobím 
namodralých kontrastov sýtych tónov farieb. 
Chladivé a výrazné tóny dokážu navodiť 
neopakovateľnú magickú atmosféru ...

OLEJOVÁ LAMPA
keramika, 16 x 10 x 12 cm.
5,49 €
(17250424)

STOLIČKA „TED“
masívne drevo,  
v. 35 cm.
34,99 €
(22446836, 20900272)

KOBEREC  
„FLEUR“
120 x 180 cm,  
farba ecru,  
polyester.
119,90 €
(22879160)

STOLIČKA „LOLA“
dub masív/poťah koža.
179,90 €
(23039234, 23039268)

PROGRAM „TAHOE“
dekor dub wotan,  
nábytok do celého bytu.
Info o cene v predajni.

KRESLO „SCOTTY“
poťah látka, nosnosť 150 kg,  
š/v/h: 72 x 105 x 87 cm.
149,90 €
(Napr.: 22982856, 22982880)

OVČIA KOŽA 
keramika, 16 x 10 x 12 cm.
49,99 € 
(22892500)

VANKÚŠIK OVČIA KOŽA 
40 x 40 cm, v. vlny 5 cm.
34,99 € 
(22724000)

STÔL „CALABRIA“ 
masívna prírodná akácia, 
lakovaný, š/v/h: 160 x 75 x 90 cm.
499,90 €
(23342124)

STOJACIA 
LAMPA 
„BARNSTAPLE“ 
drevo,  
oceľ – hnedá  
patina/vzhľad 
zinku.
199,90 €
(23370539)



www.tescoma.sk

Monte Carlo
Kanvica 1.5 l, s vylúhovacím sitkom 
Kvalitnú a praktickú kanvicu z českého borosilikátového skla v zime oceníte 
doma aj  v práci. Vďaka šikovnému sitku z tepelne odolného plastu si priamo   
v kanvici pripravíte ovocné aj bylinkové čaje, šípkový či zázvorový odvar a takisto 
veľa vynikajúcich alko aj nealko punčov. V lete kanvicu MONTE CARLO využijete 
na prípravu a servírovanie osviežujúcich  ľadových nápojov. Široké dno kanvice 
MONTE CARLO umožňuje rýchle dosiahnutie varu, priestranné  
hrdlo uľahčuje čistenie.

Kanvica MONTE CARLO je vhodná na elektrické, sklokeramické 
aj plynové sporáky. V ponuke je v červenej, zelenej 
a antracitovej farbe.

Sitko je vyrobené z tepelne odolného 
plastu, preto v ňom môžete pripraviť aj 
punč alebo zázvorový či šípkový čaj.

Žiaruvzdorné 
borosilikátové sklo

Široké dno pre rýchle 
dosiahnutie varu

Vhodné 
do mikrovlnky

Pre horúce 
aj studené nápoje

www.tescoma.com/video/647110



Sladké 
     tokajské darčeky

Najlepšie darčeky sú tie, ktoré si človek nikdy sám nekúpi...
Nepoznáme človeka, ktorého by nepotešila fľaša, alebo kartón dob-
rého vína. Zabalené do sviatočného obalu, doručené v ten správny 
čas. Ozajstná sviatočná chvíľa.

PONÚKAME VÁM KOMPLETNÚ PRÍPRAVU A EXPEDÍCIU DARČEKOV 
NA KĽÚČ PRE VAŠICH OBCHODNÝCH PARTNEROV A PRIATEĽOV.
Ráčte si vybrať zo širokého sortimentu vín a darčekov z Tokaja. Vína 
sú vyrobené z hrozna, dopestovaného v našich vinohradoch. Radi 
vám otvoríme aj náš rodinný archív, kde nájdete vína od r. 1963.  
Sme vám k dispozícii a ponúkame naše VÍNO SO SRDCOM ...

Sme pre vás na tel. +421 908 996 040, 
email:  odbyt@ostrozovic.sk

...doručíme bez starostí na vami uvedené adresy...

Prepravné v rámci SR je grátis.

PS: myslite na Vianoce včas :)

Sledujte nás na Facebooku
www.ostrozovic.sk   /   +421 908 996 040   /   odbyt@ostrozovic.sk
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l Koncom roka prichádza čas na pozastavenie a rekapituláciu. Môže-

me zhodnotiť, čo nám rok priniesol, či sa nám naše túžby a plány 
podarilo zrealizovať a čo plánujeme do nového roka. Je to obdobie, 
kedy pociťujeme potrebu upratať, zbaviť sa istých vecí a byť otvorení 
zmenám. A to aj vo svojom príbytku. Spríjemnite si zimné dni krea- 
tívnym riešením vášho priestoru na bývanie a dodajte mu nádych 
invenčnosti.   

V tomto období si aj unavené telo a myseľ pýta svoje, preto je občas 
potrebné, aby sme sa oddali skutočnému odpočinku. Zabudnime na 
čas aj starosti a doprajme si relax, ktorý nie je súčasťou všedných dní. 
Regeneráciu môže poskytnúť relaxačný kúpeľ, sauna či komfort spál-
ne, kde si užívame ten najlepší spánok. Aj hodiny čítania môžu byť 
skutočnými chvíľami relaxu. Preto vám v tomto aktuálnom vydaní 
prinášame témy, ktoré verím, že budú dostatočným zdrojom inšpirá-
cie a podnetných nápadov. 

Prajem vám príjemné čítanie, pokojné sviatočné chvíle v kru-
hu svojich blízkych a rok, do ktorého vstupujeme, 
nech je lepší s optimistickými vyhliadka-
mi a smerovaním. 
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FASÁDA Z OPAĽOVANÉHO DREVA JE V NAŠICH KONČINÁCH 
MÁLO ZNÁMOU METÓDOU RIEŠENIA VONKAJŠIEHO 
VZHĽADU DOMU. PODĽA TEJTO PRASTAREJ TECHNIKY 
ÚPRAVY DREVA DOSTAL AJ SVOJ NÁZOV –  
DOM UHLÍK. 

8



UHLÍK JE INŠPIRATÍVNY DOM, KTORÝ STRHNE NA SEBA VŠETKU PO-
ZORNOSŤ OKOLOIDÚCICH, UTKVIE V PAMÄTI A ŠÍRI TAK MYŠLIENKU 
PRASTAREJ TECHNIKY OCHRANY DREVA.

9

Tento na pohľad nie veľmi typický 
dom sa nachádza v radovej vý-
stavbe v mestečku Pyšely v Stre-

dočeskom kraji. Pod jeho koncept sa 
podpísal tím architektov zo štúdia Mjölk 
v spolupráci s Danielom Baudisom 
(DDAANN), ktorí sa nebáli pustiťdo nie-
čoho nového, odvážneho a zaujímavého. 
Na ploche 10,5 x 7 metrov vyrástol 
tvarovo jednoduchý dom na rovinatom 
pozemku s výhľadom na neďaleký les.

ZUHOĽNATENÁ FASÁDA
Fasáda je pri tomto projekte tým 
prvkom, ktorý ihneď zaujme. Nedá sa 
nevšimnúť čierny zuhoľnatený povrch 
na drevených doskách fasády. Kto by 
si myslel, že ide o nejaký nový koncept 
úpravy fasády, je na omyle. Práve na-
opak. Táto technika má korene v sta-
rom Japonsku, volá sa Shou-sugi- ban 
Yakisugi, čo v preklade znamená spálené 
cédrové dosky. Princíp opaľovania spočí-
va v zakonzervovaní dreva na dlhé roky, 
čím drevo odoláva poveternostným 
podmienkam. Drevené dosky sa najprv 
opália a potom sa ošetrí ich povrch. 
Zaujímavosťou je, že samotní majite-

lia Uhlíka si dosky na ich fasáde sami 
opaľovali. Podľa slov architekta Jana 
Vondráka z Mjölku bol tento proces 
veľmi náročný, ale o to lepší vzťah majú 
majitelia k svojmu domu. 

ČIERNE Z VONKA, BIELE  
Z VNÚTRA
Jednoduchosť je ďalšou charakteristic-
kou vlastnosťou domu. Z vonka je Uhlík 
tvarovo čistý až minimalistický. Vnú-
torná členitosť domu je takisto navrh-
nutá veľmi jednoducho a vzdušne. Na 
prízemí tvorí centrum domu schodisko, 
okolo ktorého je rozmiestnená denná 
časť domu – kuchyňa, jedáleň, obývačka 
a pracovňa. 

Kuchyňa je umiestnená v zákutí 
schodiska, tím architektov z Mjölku ju 
poňali štýlovo čisto, elegantne a vkus-
ne. Nadčasová kombinácia bielej farby 
a drevených prvkov zaručuje, že kuchy-
ňa bude pastvou pre oči aj o niekoľko 
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rokov. Jedáleň s obývačkou harmoni-
zuje s tvarovou jednoduchosťou celého 
domu. Biele steny so svetlou podlahou 
priestor opticky zväčšujú a zároveň 
sú v priamom farebnom kontraste zo 
zuhoľnatenou fasádou domu. 

Uhlík je inšpiratívny dom, ktorý strhne 
na seba všetku pozornosť okoloidúcich, 
utkvie v pamäti a šíri tak myšlienku 
prastarej techniky ochrany dreva.

Noli

Foto: BoysPlayNice

ROZHOVOR S ARCHITEKTOM JANOM 
VONDRÁKOM

 Ako prebiehal proces návrhu 
domu Uhlík?  
Nad projekty sa väčšinou schádzame 
všetci spoločne a koncepty vymýšľame 
spoločne. Navrhovali sme zábavný dom 
pre mladú rodinu. 
 

 Prečo ste sa rozhodli pre tento 
špecifický typ fasády?
Klienti boli myšlienkou opaľovanej fasády 
od začiatku nadšení. Dosky si dokonca 
sami opaľovali. Bolo to veľmi náročné, ale 
o to lepší majú k domu vzťah.
 
  Čo by ste ešte vyzdvihli na tomto 
projekte?
Dom je v podstate veľmi jednoduchý a 
jeho dispozičná schéma je až na otvore-
nú kúpeľňu celkom štandardná. To, čo je 
na projekte zaujímavé, sú predovšetkým 
jeho obyvatelia, ktorí mu dali veľkú dušu. 
Za tých pár rokov, čo dom stojí, sa stavba 
i jej okolie zmenili na nepoznanie. Je 
veľkou radosťou za nimi občas zájsť na 
návštevu.
  

 V čom vidíte výhody projektu  
a v čom spočívajú podľa Vás jeho 
nedostatky, ak nejaké sú?
Na to sa veľmi ťažko odpovedá. Dom 
kreslíme vždy s veľkým záujmom a s naj-
lepším vedomím a svedomím. Pokiaľ má 
Uhlík nejaké nedostatky, povedali by Vám 
o nich najskôr samotní klienti. Nám sa 
nesťažovali :)

ŠTÚDIO MJÖLK

Mjölk sídli v Liberci a tvorí ho tím 

mladých architektov – Jan Mach, Jan 

Vondrák, Lukáš Holub, Pavlína Müllerová, 

Michal Hejzlar, Libor Nejezchleb a Kateři-

na Rosendorf. Ich štýl najlepšie vystihuje 

severská koncepčná jednoduchosť a čis-

tota, priznané materiály a jedinečné ná-

vrhy s nápadom. Na svojom konte majú 

množstvo projektov a realizácií domov, 

bytov, chát, ale i priemyselné či verejné 

stavby. Viac o nich na www.mjolk.cz.

architektúra projekt
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ZAKOMPONOVANIE INDUSTRIÁLNYCH STAVIEB DO NOVEJ OBYTNEJ ŠTVRTE A ZACHOVANIE 
ICH PÔVODNÉHO HISTORICKÉHO RÁZU JE ZÁMER, KTORÝ JE VÍTANÝM TRENDOM VO VYSPELEJ 
EURÓPE. A HOCI SA U NÁS STÁLE ČASTEJŠIE STRETÁVAME S BÚRANÍM TEJTO ARCHITEKTÚRY, 
OBJAVUJÚ SA UŽ PLÁNY, KTORÉ SA SNAŽIA DAŤ PÔVODNE PRIEMYSELNÝM OBJEKTOM NOVÝ 
VÝZNAM. TAKÝM JE AJ PROJEKT DVE SÝPKY, KTORÝ SA STAVIA V BRATISLAVSKEJ MESTSKEJ ČASTI 
JAROVCE. BUDE TO VEĽKOMETRÁŽNE, A PRITOM KOMORNÉ BÝVANIE SPOJENÉ S KULTÚRNYM 
VYŽITÍM. 

DVE SÝPKY
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Koncept areálu je v princípe 
jednoduchý. Charakteristickými 
prvkami sú budova jarovskej 

sýpky z roku 1958 a objekt niekdajšej 
koniarne, ktoré zostanú zachované. Plo-
cha medzi nimi dá vyniknúť verejnému 
priestranstvu s harmonickým námestím 
a 11 nebytovými prevádzkami, pričom 
z dvoch strán ho orámujú dva nízkopod-
lažné obytné domy so 47 bytmi. Domov 
tu nájdu ľudia obľubujúci veľkometrážne 
bývanie, keďže rozloha 2 jednoizbových, 
23 dvojizbových, 2 trojizbových a 20 
štvorizbových bytov, z toho 19 mezo-
netov, sa pohybuje v rozpätí od 49 m2 
do 213 m2. K jednotlivým bytom sú 
plánované buď predzáhradky, lodžie, či 
veľkorysé terasy. 

BÝVANIE LONDÝNSKEHO TYPU
Dve sýpky majú ambíciu stať sa pomysel-
ným srdcom Jaroviec a ponúknuť v tejto 
lokalite mestské bývanie londýnskeho 
typu. Ich vizuálna identita sa už na prvý 
pohľad líši od ostatných developerských 
projektov. Všetky objekty budú mať 
jednotný historický ráz, pričom na ich fa-
sády sa použije 7 000 m2 tehál. Vo vnút-
robloku vznikne námestie s fontánou, 
ale aj útulné uličky, prevádzky, ako sú 
pekáreň, lekáreň, kaviareň či reštaurácia. 
Vstupy do bytov a schodiská s výťahmi 
sú otočené do námestia, obytné miest-
nosti, lodžie, terasy i predzáhradky zase 
na opačnú stranu do pokojnej obytnej 
zóny. Samotnému areálu dominuje zeleň. 
Maximum pozemku je venovaného chod-
com a cyklistom, keďže všetkých 199 
parkovacích miest pre domácich i náv-
števníkov je plánovaných v podzemí.

ZÁMER OBNOVY
Zaujímavosťou je, že Dve sýpky vznikli 
primárne v hlave architektov z Design 
factory, ktorí sa neskôr cez ADOM. M 
STUDIO, s. r. o., stali ich generálnym 
projektantom. Tím pod vedením autori-
zovaného architekta Ing. arch. Martina 
Pašku si objekt niekdajšej sýpky pozo-
stávajúcej z dvoch vzájomne prepoje-
ných budov vytipoval zámerne s cieľom 
revitalizácie brownfieldu so strategickou 
polohou. „Vstúpili sme do rokovania s pô-
vodným vlastníkom pozemku a predstavili 
mu náš zámer obnovy budovy sýpky a po 
kladnej odozve neskôr i architektonické 
riešenie celého územia. Primárne sme tu 
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plánovali vytvoriť kultúrny bod, kam by 
ľudia radi chodili,“ hovorí známy archi-
tekt, ktorý stojí za úspešnými projektmi, 
ako sú Design factory, Refinery Gallery, 
Elektrárňa Piešťany a ktorý momentálne 
pracuje na obnove pamiatkovo chráne-
nej Jurkovičovej teplárne.

PÔVODNÁ MYŠLIENKA
Netradičný koncept najskôr dostal 
pracovný názov Nová sýpka a verejnosti 
sa predstavil ako Design Center Jarov-
ce. S výstavbou novej štvrte sa malo 
začať v roku 2016, no pôvodný majiteľ 
pozemku sa nakoniec z vážnych zdra-
votných dôvodov musel projektu vzdať, 
práce zastavil, ale spoločnosti ADOM. 
M STUDIO ponúkol možnosť nájsť si 
nového financujúceho partnera. Základ-
ná podmienka znela, aby duch projektu 

zostal zachovaný, čo splnila jedine spo-
ločnosť Dynastion, s. r. o., ktorej dcérska 
spoločnosť DCJ, s. r. o., sa stala novým 
developerom projektu. 

„Dve sýpky sa budú realizovať podľa pô-
vodnej myšlienky. Samotná budova sýpky 
prejde citlivou obnovou so zachovaním 
pôvodných materiálov a celkovej atmosféry. 
Na prízemí a prvom podlaží tvoriacom 
galériu vznikne otvorený priestor pre akcie 
kultúrno-spoločenského či komunitného 
rozmeru. Jeho súčasťou bude i kaviareň 
s vlastnou záhradou. Na vrchnom podlaží  
oboch sýpok sa priestor otvorí až po dreve-
ný krov a dá vyniknúť 4 loftovým priesto-
rom vhodným najmä pre ateliéry umelcov, 
dizajnérov, architektonické štúdiá alebo 
reklamné agentúry,“ približuje hlavný ar-
chitekt projektu Ing. arch. Martin Paško. 

HISTÓRIA S MODERNÝMI  
TRENDMI
Koncept založený na kultúre, gastronó-
mii a aktívnom oddychu chce poskytnúť 
kvalitný verejný priestor, centrum dia-
nia na periférii so všetkými možnosťami 
a ako bonus ponúka budúcim obyvate-
ľom nielen dobré dopravné napojenie, 
ale aj žiadané súkromie. „Dve sýpky nás 
očarili svojou architektúrou a jedinečnos-
ťou. Tento projekt citlivo kombinuje histó-
riu s modernými trendmi v bývaní. Ponúka 
budúcim obyvateľom priestor na vytvorenie 
domova, ale aj pre komunitný život. Veľmi 
nám záleží na tom, ako naše mesto vyzerá 
a ako sa v ňom cítime. To bol dôvod, prečo 
sme sa rozhodli do projektu vstúpiť ako 
financujúci partner. Stavby tu po nás zostá-
vajú dlhé roky. Mali by byť funkčné, ale aj 
krásne,“ hovorí Svetlana Dankovičová zo 
spoločnosti Dynastion, s. r. o.

Generálnym dodávateľom stavby je 
Združenie DCJ, ktoré tvoria ADOM. M 
STUDIO,  s. r. o., a Skeleton, a. s. Začia-
tok výstavby je naplánovaný na začiatok 
novembra 2018, nový termín ukončenia 
je stanovený na december 2020.

Reko z materiálov spoločnosti Dynastion

Vizualizácie: ADOM. M STUDIO

DVE SÝPKY MAJÚ AMBÍCIU STAŤ 
SA POMYSELNÝM SRDCOM 
JAROVIEC A PONÚKNUŤ V TEJTO 
LOKALITE MESTSKÉ BÝVANIE LON-
DÝNSKEHO TYPU. ICH VIZUÁLNA 
IDENTITA SA UŽ NA PRVÝ POHĽAD 
LÍŠI OD OSTATNÝCH DEVELOPER-
SKÝCH PROJEKTOV. 



01

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

902 01 Pezinok
Mobil: 0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

SCHODY 

výroba, 
dodávka 

a montáž
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A-Keramika CERSA s.r.o., 
Rožňavská 1, Areál R1 Centrum, 831 04 Bratislava, 
tel.: + 421 2 4444 2835, mob.: +421 903 789 566, www.akeramikacersa.sk



VILLEROY-BOCH.COM
VILLEROY & BOCH
Atrium - dom nábytku · Einsteinova 9, 851 03 Bratislava · Tel: 02-63451477, 0910 613 993
www.nastol.sk · obchod@nastol.sk

VBTAZ-18503_AZ-ArtesanoHotBeverages-SK-185x118.indd   1 26.11.18   18:17

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

965 01 Žiar nad Hronom 
Tel.: +421-45-601 6080
E: info@thermosolar.sk
W: www.thermosolar.sk

záruka

rokov

V rámci projektu na podporu obnoviteľných zdrojov energie s názvom ��elená �omácnos�am� je 
možné získať štátnu podporu na obstaranie a montáž všetkých našich zariadení až do výšky 
803,50 EUR na kolektor.

Špičkové termické kolektory triedy TS
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VO VARŠAVE
Rodinná oáza
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Na otázku, ako dokáže zorganizo-
vať život šesťčlennej rodiny na 
80 metroch štvorcových, Monika 

reaguje s úsmevom: „Celý byt považujeme 
za spoločný priestor. Dievčatá si často vy-
mieňajú izby, kuchyňa sa spája s obývacou 
izbou, v ktorej je aj moja kancelária, a naša 
manželská spálňa je miestnosť otvorená 
všetkým členom domácnosti.“ Monika 
zdôrazňuje, že pre rodinu nebola malá 
rozloha bytu nikdy problém. „Jednodu-
cho radi trávime čas spoločne a delíme sa o 
každodenné starosti aj radosti.“

RODINNÁ ATMOSFÉRA V KAŽDEJ 
MIESTNOSTI
Keď pred 10 rokmi Monika a Emil do-
stali kľúče od svojho nového bytu, ktorý 
dostali ako svadobný dar od svojich 
rodičov, mali jasnú predstavu o štýle, 
v akom ho naaranžujú – snívali o čistom 
a minimalistickom interiéri. Dnes na 
to Monika s úsmevom spomína. Celý 
byt dnes dýcha rodinnou atmosférou 
a v každej miestnosti cítiť prítomnosť 
a fantáziu detí.

„Dievčatá majú svoje vlastné záujmy a 
chcú, aby sa odrážali v našom interiéri. 
Majú veľa nápadov, ktoré vytvárajú krásny 
farebný neporiadok,“ hovorí naša hosti-
teľka. „Som rada, že sa spolupodieľajú na 
priestore okolo a vždy mám radosť z toho, 
ako visia plagáty alebo obrazy na stenách.“

ORIGINÁLNE PRVKY  
A JEDNODUCHÝ ŠARM
Štýlový základ interiéru je biely. Nie-
lenže opticky zväčší priestor, ale aj 

nádherne odhalí všetky originálne 
prvky dekorácií. Mnoho kusov 

nábytku sú perly, ktoré našla 
Monika na blších trhoch a 

sama ich zreštaurovala. 
Nonšalantne pomaľované 
v pastelových odtieňoch 
dávajú interiéru teplý 
a jednoduchý šarm. 
Monika si myslí, že jej 

ČO ROBÍ DOMOV DOMOVOM? 
PRE POĽSKÚ FOTOGRAFKU 
MONIKU LENARCZYK A JEJ 
MUŽA EMILA JE TO PRE-
DOVŠETKÝM PRÍTOMNOSŤ 
BLÍZKYCH. NAŠI HOSTITELIA 
ZHODNE TVRDIA, ŽE MO-
MENT, KEDY ZAČALI SVOJ BYT 
VO VARŠAVE POVAŽOVAŤ ZA 
SVOJ DOMOV, NASTAL V MO-
MENTE, KEDY NA SVET PRIŠLI 
ICH ŠTYRI DCÉRKY: NAJSKÔR 
ZOJA, POTOM BIANKA, GAJA 
A SAWA. „SPOLU S DEŤMI 
VOŠLO DO PRÍBYTKU AJ TEPLO 
A RADOSŤ,“ SPOMÍNA MONI-
KA. „KAŽDÁ Z DCÉR OTVORILA 
NOVÚ KAPITOLU V NAŠICH 
ŽIVOTOCH.“
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nosti. „Čím sú dievčatá staršie, tým viac 
potrebujú svoj vlastný priestor a súkromie. 
Takže máme aj miestnosť, v ktorej každá 
z nich môže z času na čas zostať osamote.“

Po dňoch plných školských a pracovných 
povinností si Monikina rodina najviac 
cení večery strávené v teple domova. 
„Slovo, ktoré najlepšie popisuje našu 
rodinu, je blízkosť,“ hovorí Monika. „Všetci 
máme silné osobnosti, ale spoločne vytvára-
me harmonický a šťastný tím.“

Reko v spolupráci s WESTWING

Foto: WESTWING

byt je ako plátno, ktoré postupom času 
naberá farbu a charakter. „Myslím, že 
teraz najlepšie odráža náš životný štýl,“ 
hovorí. „Aranžovanie je mimoriadne útulné 
a robí z nášho domova miesto, do ktorého 
sa chceme vracať.“

VLASTNÝ PRIESTOR 
A SÚKROMIE
Aj keď sa rodina v blízkej budúcnosti 
neplánuje sťahovať, Monika pripúšťa, že 
byt si vyžaduje neustále zmeny, aby spĺ-
ňal požiadavky rastúcich členov domác-
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NÁVRATY DOMOV BY MALI BYŤ PRÍCHODOM DO INÉHO, POKOJNEJŠIEHO SVETA, V KTOROM BY 
SME SA MALI CÍTIŤ PRÍJEMNE. PRETO PRINÁŠAME ZOPÁR TIPOV A INŠPIRÁCIU, AKO SI EŠTE VIAC 
ZÚTULNIŤ TENTO PRIESTOR. VYTVORME ATMOSFÉRU, KTORÁ BUDE PREVLÁDAŤ V CELEJ DOMÁC-
NOSTI A VYTVÁRAŤ TEPLÉ UVÍTANIE NIELEN PRE NÁS, ALE AJ PRE HOSTÍ, KTORÍ NÁS NAVŠTÍVIA. 
SKUTOČNOU MÁGIOU JE SPÔSOB, AKÝM SKOMBINUJEME VŠETKY PREDMETY, KTORÉ VYTVÁRAJÚ 
ATMOSFÉRU INTERIÉRU. KOMBINOVAŤ TREBA CITLIVO A VO VZÁJOMNOM SÚLADE TVAROV, MA-
TERIÁLOV A FARIEB. NETREBA SA BÁŤ ZMIEN, VEĎ HLAVNE IDE O TO, ABY SME MALI KRÁSNE SPO-
MIENKY NA OKAMIHY V KRUHU NAŠICH BLÍZKYCH.

02

01TRENDY 
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03
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04

06

01 Fotorámik Maricela, 

predáva www.westwing.sk

02 Súprava pruhovaných obliečok, 

predáva H&M Home

03 Vianočné dekorácie a jedálenské 

vybavenie, predáva www.westwing.sk

04 Závesné svietidlo Anabel,

predáva www.westwing.sk

05 Kožená pohovka Outline Chaise 

Longue, predáva www. DesignVille.sk

06 Stoličky Harbour Chair Wood, 

predáva www.DesignVille.sk
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11

13
14

15

12

Reko
Foto: archív firiem a redakcie

07 – 08 Závesné dekorácie a ozdoby, predáva www.ikea.sk 09 3-poschodový servírovací stojan zo 

série VINTER 2018, predáva www.ikea.sk 10 Svietiaca papierová dekorácia Best Season Sheer, predáva 

www.bonami.sk 11 Vybavenie pre sviatočné stolovanie v štýle Nordic, predáva www.westwing.sk  

12 Šálka a podšálka zo série VINTER 2018, predáva www.ikea.sk 13 Plechové dózy s vrchnákom  

zo série VINTER 2018, predáva www.ikea.sk 14 Dekorácie zo série VINTER 2018, predáva www.ikea.sk  

15 LED dekoračné osvetlenie, predáva www.ikea.sk
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Slovo hygge pochádza z dánčiny 
a doslovný preklad znamená útul-
nosť, pretože pre Dánov je typické, 

že sa obklopujú príjemnými vecami, 
pri ktorých sa cítia dobre. Podstatné 
je urobiť si chvíľku pre seba, obklopiť 

sa peknými predmetmi a užívať si 
život a pocit šťastia.

Základným princípom hygge je 
cítiť sa dobre a práve tomu napo-
máha príjemné vybavenie interié-

ru. Nechajte sa teda inšpirovať. 

POCIT POHODLIA 
ZAVÁŽI
Základom hygge je oddych 
a rozmaznávanie. Ideálne 

je sadnúť si na pohodlnú 
sedačku alebo do kresla, 
oprieť sa o huňatý vankúš 

a zakryť sa hebkou dekou. 

Typickou dekoráciou sú teda vankúše 
a prikrývky. Zaujímavým doplnkom sú 
napríklad vankúše s dlhými vlasmi, vy-
robené z umelej kožušiny, ktoré sa dajú 
prať na 30 °C. Alebo pohovku zútulnia 
kožušinové vankúše s krátkym hebkým 
povrchom. Ku každému vankúšu patria 
jemné deky a prikrývky, ktoré v sychra-
vom alebo chladnom počasí poslúžia na 
zahriatie.

Oddych sa dá užiť taktiež v teplom 
kúpeli, ktorý uvoľní stuhnuté svaly 
a nervové napätie. Relax vo veľkej vani 
s horúcou vodou zahreje a upokojí telo. 
Chvíľu v kúpeľni si môžete spríjemniť 
aj obľúbenou hudbou, pohárom vína či 

HYGGE JE ŠTÝL ŽIVOTA, KEDY SA ČLOVEK CÍTI BYŤ ŠŤASTNÝ A SPOKOJNÝ. TENTO POCIT SA DÁ 
PRENIESŤ AJ DO INTERIÉRU. VIETE, AKO SI ZARIADIŤ BÝVANIE, ABY STE SA V ŇOM CÍTILI ŠŤASTNE? 
PODSTATOU JE OBKLOPIŤ SA DEKORÁCIAMI A VYTVORIŤ SI TAK ÚTULNÉ PROSTREDIE. 

Hygge 
RECEPT NA ÚTULNÝ DOMOV

28
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aromatickými sviečkami. Prítmie a de-
centné svetlo sviečok prinesie uvoľnenie 
aj namáhaným očiam. Do napustenej 
vane si môžete pridať soľ do kúpeľa, olej, 
penu alebo obľúbené sú aj prírodné čaje 
do kúpeľa. 

DOPLNKY V INTERIÉRI 
Útulnosť v miestnosti podporia taktiež 
kožušiny a koža ako koberček na podlahu 
či dekorácia na gauč. Pokiaľ ale nie ste 
priaznivcom pravej kožušiny, môžete ju 
s pokojným svedomím nahradiť kožou 

v umelom prevedení. Tento materiál pô-
sobí nežným dojmom a priestor zahreje. 
Kožušina nemusí zdobiť len podlahu. 
Hebká srsť môže byť súčasťou i dekora-
tívnych doplnkov a drobnejšieho nábyt-
ku. Originálne ukáže napríklad úložný 
box s kožušinovým vekom. Nielenže 
je praktickým riešením na uskladne-
nie vecí, ale priestor dokonale zútulní. 
Zaujímavým doplnkom môže byť taktiež 
stolička s kožušinovým sedákom, ktorý 
je atraktívny na pohľad a pohodlný na 
sedenie. 
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V AKEJ FARBE SA BUDETE CÍTIŤ 
NAJLEPŠIE? 
Aby bývanie vyzeralo skutočne útulne, 
je dôležité myslieť aj na farebnosť stien. 
Na vymaľovanie stien sú ideálne farby, 
ktoré poskytujú výnimočnú sýtosť a hĺb-
ku farieb.  Výberom správneho odtieňa 
jednoducho premeníte domov na útulné 
miesto. 

Pri výbere odtieňa je dobré voliť prírod-
né a pokojné farby, ako sú odtiene žltej, 
hnedej a zelenej. Žltá je farba svetla, 
hnedá prezentuje tón zeme. Tieto farby 
spájajú žiarivú živelnosť a pokoj. Sú 
nositeľmi veselých a pohodových posol-
stiev. Zelená farba symbolizuje krásu 
prírody a pôsobí malebným dojmom. 
V mäkkých a nežných tónoch sa dotýka 
ľudská myseľ a prebúdza duša. Zelená 
je nositeľom slobody a necháva pocítiť 
pokojnú silu.  

Reko

Foto: Hornbach, Westwing, Bonami a archív 

redakcie
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Výroba nábytku

Showroom
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

www.danielainterier.sk

+421 907 774 541
obchod@emex.sk

www.kuchynskedigestory.sk

DIGESTOR
Kvalita a štýlový dizajn

Stropný digestor FLAT

 

2. 

Ostrovný model SPACE

Elegantný, výsuvný model PARSIFAL
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Ako si vytvoriť skutočné teplo 
domova? Inšpirujte sa Dánmi. 
Áno, paradoxne, obyvatelia tejto 

chladnej veternej krajiny sa riadia tzv. 
„hygge“ štýlom bývania, ktorý vnáša do-
movu teplo a pohodlie. „Hygge“ sa síce 
nedá doslovne preložiť do slovenčiny, no 
znamená akýsi recept na šťastný život, 
vitalitu, spokojnosť či útulnosť, ktorá sa 
odráža aj v štýle bývania. 

NEUTRÁLNE TÓNY NECHAJÚ  
VYNIKNÚŤ OSOBITÉ DOPLNKY 
Čím začať? Útulný interiér sa nedá 
striktne definovať. Nikde nie je napísa-
né, akých farieb by ste sa zákonite mali 
držať, ani to, aký nábytok či doplnky by 
ste mali vyberať. Základom je zariaďovať 
srdcom a citom. Vyberať to, čo je vám 
blízke a v čom sa cítite pohodlne. Najlep-
šou voľbou pre vytvorenie útulného prí-
bytku je siahnuť po neutrálnych tónoch. 
Paleta farieb v interiéri by mala byť 
skôr menej výrazná, aby vynikli osobité 
doplnky, ktoré dotvoria celkový dojem. 

VYTVORTE SI

DOMOV JE NAŠE ÚTOČISKO. 
MIESTO, KAM SA VŽDY RADI 
VRACIAME. PRETO JE NE-
SMIERNE DÔLEŽITÉ, ABY  SME 
SA DOMA CÍTILI AKO DOMA. 
KOMFORTNE, PRÍJEMNE 
A POHODLNE. VYTVORTE SI 
ÚTULNÝ DOMOV KDEKOĽVEK 
BÝVATE, ČI UŽ V MALOM JED-
NOIZBÁKU UPROSTRED MES-
TA, ALEBO VEĽKOM ROZĽAH- 
LOM DOME NA DEDINE.

ÚTULNÝ domov
bývanie dizajn
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Takýto kúsok si zaslúži čestné miesto, 
napríklad aj na sedačke. Taktiež môžete 
kombinovať rôzne materiály – hodváb, 
kožušina, bavlna či ľan – nezabúdajte 
však na to, že všetko má svoju mieru. 
Podobne ako koberec, aj závesy spĺňajú 
nielen dekoratívny, ale aj účelový cha-
rakter. Zlepšujú totiž akustiku miestnos-
ti. Ak disponujete veľkým priestorom, 
môžete si dovoliť experimentovať. Záve-
sy vyniknú hlavne na veľkých sklených 
plochách. Ak nemáte dostatok priestoru, 
vyberajte radšej ľahké vzdušné textílie 
závesov.

OSVETLENIE PODČIARKNE  
ATMOSFÉRU DOMOVA
Nástenné svietidlá, stolové lampy, 
sviečky... Zabudnite na klasické lustre. 
Dodajte interiéru osobitú atmosféru 
a vytvorte zákutia stvorené pre relax. 
Stropné svietidlo či luster by nemali 
v miestnosti chýbať, spĺňajú praktický 
účel, no útulný dojem vytvoríte prida-
ním menších svietidiel do jednotlivých 
zón. Výborným nápadom je aj krb – či už 
ten klasický s praskajúcim drevom, alebo 
moderný na biolieh, ktorý je vhodný 
aj do bytu. Viac inšpirácií pre útulný 
domov hľadajte na www.kika.sk.

Reko z materiálov Kika

Foto: Kika

Obrazy, fotografie aj obľúbené predmety 
neschovávajte, vystavte ich na oči. Dajte 
si však pozor na to, aby ste to s dopln-
kami neprehnali – útulný, neznamená 
prepchatý. Vyberajte ich preto striedmo 
a s rozumom.  

PODLAHA JE ZÁKLAD 
Hrejivý pocit zabezpečí drevo a dre-
vená podlaha. Vyhýbajte sa chladným 
dlažbám a na podlahu voľte drevené 
materiály. Ak nechcete za pravé drevo 
vyhodiť majland, stavte na jeho imitá-
ciu. Dnes existuje celý rad možností, 
z ktorých si môžete vybrať podlahu 
v prevedení dreva. Navyše oproti pravej 
drevenej je podlaha z imitácie dreva 
nielen lacnejšia, ale aj menej náročná na 
údržbu. 

HREJIVÉ TEXTÍLIE NESMÚ  
CHÝBAŤ 
Čím iným možno vytvoriť pocit tepla 
ako hrejivými materiálmi? Koberce, 
deky, vankúše, závesy... To všetko pri-
spieva k útulnosti. Koberec je riešením 
pre mrazivý pocit od nôh a zároveň je 
aj vhodným doplnkom na oddelenie 
jednotlivých častí miestnosti. Menšími 
koberčekmi môžete vytvoriť ostrovče-
ky a tým oddeliť napríklad relaxačnú 
časť od funkčnej. Vrstvenie je in nielen 
v móde, ale aj v bytovom dizajne. Vybe-
rajte deky hoci aj rôznych veľkostí a vzo-
rov. Rovnako to je aj s vankúšmi. Máte 
svoj obľúbený, ktorého sa neviete vzdať? 
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Bude to už 29. ročník medziná-
rodného veľtrhu Nábytok a Bý-
vanie, ktorý bude doplnený o 22. 

ročník paralelnej výstavy Fórum dizajnu 
a 4. ročník výstavy Moderné drevodomy. 
Samostatný pavilón vytvorí Zväz spraco-
vateľov dreva SR pre prezentáciu svojich 
členských spoločností. 

NAJVÄČŠIA PREHLIADKA 
NÁBYTKU A BÝVANIA
Ak sa v roku 2018 na nitrianskom veľtr-
hu prezentovalo 450 firiem z 12 krajín 
sveta na ploche 23 287 m2 a veľtrh 
navštívilo 73 500 návštevníkov, tak 
v roku 2019 budú tieto údaje minimálne 
zhodné. Veľtrh tým potvrdzuje pozíciu 
najväčšej prehliadky nábytku a bývania 
v rámci stredoeurópskeho regiónu. 
Z hľadiska skladby sortimentu bude mať 
najväčšie zastúpenie na veľtrhu nábytok 
do obývacích izieb a sedací, kuchynský, 
predsieňový a tiež štýlový nábytok. 

PREMENY ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU
V priebehu uplynulých rokov veľtrh 
Nábytok a Bývanie aj výstava Fórum 
dizajnu neustále menia spoločenské 

trendy, stanoviská dizajnérov a výrob-
cov nábytku. Čo v určitej dobe mohlo 
platiť ako nemenné, je dnes nemilosrdne 
mimo trendov. Premeny životného štýlu 
a životných priorít sa odzrkadľujú v pre-
menách nábytku, vybavenia domácnosti, 
využitia výpočtovej techniky na riadenie 
chodu domácností a stráženiu obydlí, 
v novej audiovizuálnej technike a v pre-
pojení interiéru s exteriérom.

NÁVRAT K PRÍRODE
Inšpiráciu pre organizáciu veľtrhov 
v Nitre ponúkajú každoročne viaceré 
svetové veľtrhy. Na veľtrhoch v Miláne, 
Paríži a Kolíne sa v posledných rokoch 
stále viac zobrazuje návrat k prírode. 
Z materiálov sú preferované prírod-
né a ekologické riešenia (textílie: ľan, 
bavlna, vlna, ošetrené proti krčeniu, 
špineniu, horeniu). Interiéry sú prepo-
jené s exteriérmi, a to nielen veľkými 
francúzskymi oknami, ale aj sedacím 
a stolovým nábytkom použiteľným vo 
vnútri bytu, v zimnej záhrade, na terase 
či v samotnej záhrade.

CHARAKTERISTIKY EXPONÁTOV
Z rokovaní s vystavovateľmi, ktorí chcú 
vystavovať v roku 2019, vyplynuli určité  
charakteristiky exponátov.

KANCELÁRSKY NÁBYTOK
Tento nábytok zohľadňuje aspekty ergo-
nómie. Sú to najmä výškovo nastaviteľ-
né pracovné stoly, ergonomické vykroje-
nie pracovnej dosky, veľká typová šírka 
atď. 

ČALÚNENÝ NÁBYTOK
Tradičné zostavy sú minulosťou, zvyšuje 
sa funkčnosť jednej zostavy, prevládne 

TRADIČNOU PREHLIADKOU 
SÚČASNÉHO BÝVANIA A ZA-
RIAĎOVANIA DOMOV ČI 
BYTOV JE NAJVÄČŠÍ SLOVEN-
SKÝ NÁBYTKÁRSKY VEĽTRH 
NÁBYTOK A BÝVANIE V NITRE, 
KTORÝ OPÄŤ OŽIJE NA ŠESŤ 
DNÍ, OD 5. DO 10. MARCA 
2019. PRIHLÁSENÝCH JE UŽ 
VYŠE 400 VYSTAVOVATEĽOV 
A SPOLUVYSTAVOVATEĽOV. 
PRIBLÍŽIA NAJMÄ ÚROVEŇ DI-
ZAJNU, KONŠTRUKCIE A VÝRO-
BY NÁBYTKU NA SLOVENSKU, 
V ČESKEJ REPUBLIKE, POĽSKU, 
TALIANSKU A ĎALŠÍCH KRAJI-
NÁCH EÚ. 

VPLYV 
ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 

na súčasné bývanie
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trendová farebnosť a vzory. Zvýšuje sa  
ergonómia sedenia, ležania a poloho- 
vania.

KUCHYŇA
Požiadavky zákazníkov sú na kvalitné 
spotrebiče v jednotnom vyhotovení. 
Kuchyňa má mať lepšie využitie roho-
vých elementov a zosilnenú pracovnú 
dosku s novými dezénmi.

SPÁLŇA
Žiadaná je vzdušná spálňa so samostat-
ným šatníkom alebo s 2- a 3-dielnymi 
skriňami, ktorá musí spĺňať aj ergono-
mické spanie. Vystavené budú moderné 
spálne alebo spálne kopírujúce vidiecky 
štýl nábytku, a to vo viacerých farebných 
tónoch.

SPOLOČENSKÝ PRIESTOR
V posledných rokoch je obľúbené pre-
pojenie kuchyne s jedálňou. Trendom je 
vysoká variabilnosť zariaďovacieho ná-
bytku, aby sa tento dal dať do kuchyne, 
servírovacieho i spoločenského priesto-
ru, a to v jednotnom štýle.

NÁBYTOK DO REKREAČNÝCH 
PRIESTOROV  
Požiadavky narastajú na nábytok do 
zimných záhrad, na terasy, k bazénom, 
do cvičební a do sáun. Tejto kategórii 
nábytku bude venovaný samostatný 
priestor.

FÓRUM DIZAJNU
Výstava Fórum dizajnu sa bude konať 
v tradičnom priestore pavilónu M3. 
Usporiadateľmi tohto podujatia sú Slo-
venské centrum dizajnu, agrokomplex 
NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p., a Inšti-
tút umenia a vedy pri VŠVU v Bratislave. 
Prehliadka je spojená so súťažou o Cenu 
Slovenského centra dizajnu. 

Koncepčné riešenie je navrhnuté v dvoch 
častiach. Jednu bude tvoriť užší výber 
slovenských dizajnérov, ktorí významne 
zasiahli do vývoja nábytkárskej tvorby 
na Slovensku a predstavia sa menšími 
autorskými kolekciami. Druhú časť budú 
tvoriť študentské práce z VŠVU Brati-
slava, TU Zvolen a Fakulty architektúry 
STU Bratislava. 

Výroba nábytku je oblasť, v ktorej sa 
dynamicky vyvíja a skvalitňuje sloven-
ský dizajn. Výstava Fórum dizajnu tak 
umožňuje porovnávanie sa aj v medziná-
rodnom kontexte. 

ODBORNÉ SEMINÁRE A DISKUSIE
Aké sú východiská pre slovenských 
nábytkárov? Budú sa tým zaoberať aj 
dva odborné semináre a každodenné 
odborné diskusie, ktoré budú tradične 
usporiadané v rámci areálu výstaviska. 
Na rozdiel od minulých rokov nebudú 
pripravované v komorne ladenom duchu 
len pre špecialistov, ale aj pre širšiu 
verejnosť vo väčšom priestore.

Reko z materiálov výstaviska Agrokomplex

Foto: Agrokomplex
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Takmer každý si pri počúvaní naj-
rôznejších zvukov dokáže pred-
staviť určitú farbu. RENOLIT 

Colour Road sa tým zaoberá vo svojich 
farebných trendoch pre interiéry. Náš 
mozog nespracováva rôzne zmyslové 
vnemy rovnomerne. Optické podne-
ty tak tvoria zvyčajne 83 % v mozgu 
spracovaných dojmov, akustické iba 11 
%. Ak zamedzíme vizuálnemu vníma-
niu (napríklad zatvoríme oči), ľudský 
mozog má dostatok informácií na to, 
aby tento chýbajúci podnet doplnil zo 
zásoby pamäti. RENOLIT preto priradil 
v rámci trendového servisu Colour 
Road 2018/19 s témou „Hlasy farieb“ 
rozličným ruchom z troch dôležitých 
životných oblastí zodpovedajúce od-
tiene a dizajn. Ich vyobrazenie nájdete 
tiež v kolekcii Highlights od RENOLIT 
DESIGN.

ZVUKY ŽIVOTA 
Ak idete okolo stavby, možno začnete 
vnímať iskry odskakujúce od rotačnej 
brúsky a súčasne začujete prenikavý 
zvuk, keď sa kotúč brúsky „zahrýza“ do 
ocele. Všetky zvuky života, remesla aj 
techniky máme spojené s presnosťou. 

„Zvuky života“ sú prezentované svetom 
farieb s diskrétnymi odtieňmi sivej 
a hnedej. Neutrálne sivé odtiene PEARL 
GREY SUEDETTE MATT a CEMENT 
SUPERMATT prinášajú do nášho do-
mova jasné línie a modernosť, ktoré je 
možné výborne kombinovať s napodo-
beninami betónu. Novinka TIN PLATE 
SUPERMATT pripomína biely plech. 
Svojím matným povrchom a ľahkým ná-
dychom je elegantná pri veľkoplošnom 
použití napríklad v kuchyni. BROWN 
LEATHER SUPERMATT je farba, ktorú 
je možné často nájsť v obývačkách, kam 
prináša nové akcenty. Ak je kombinova-
ná so stredne hnedým drevom, postará 
sa o skvelú atmosféru. 

PRESNOSŤ, EMOCIONALITA 
ALEBO LÁSKA K PRÍRODE – 
TO SÚ AKTUÁLNE BYTOVÉ 
TRENDY, KTORÉ PONÚKAJÚ 
INŠPIRÁCIU V TROCH CELKOM 
ODLIŠNÝCH OBLASTIACH, 
Z KTORÝCH ČERPÁ AJ TREN-
DOVÝ SERVIS RENOLIT CO-
LOUR ROAD 2018/19. 

HLASY FARIEB
TÓNY HUDBY 
Hudba vyvoláva najrôznejšie emócie 
a oslovuje dušu. Pre väčšinu ľudí je hudba 
liekom a farby patriace do tohto emoci-
onálneho sveta pozitívne oslovujú naše 
zmysly. „Tóny hudby“  združujú odtiene, 
ktoré odrážajú aj kreatívne emócie. Je to 
predovšetkým oranžová HG GERBERA, 
ktorá priamo zažiari v zariadení interiéru, 
a pritom vyvoláva pocit sviežosti, ideálne 
v kombinácii s bielou alebo svetlým dre-  
veným povrchom. Nájdete tu taktiež 
nový fialový odtieň VIBRATION SUPER-
MATT, ktorý evokuje mystický a súčasne 
vysoko elegantný vzhľad. Podobné reak-
cie prináša aj tmavočervená HG PAPAVE-
RO a BRONZE METALLIC. 

OZVENY PRÍRODY
Príroda nepozná žiadne farebné trendy, 
a predsa sa mení v rôznych ročných 
obdobiach. Zelené odtiene stromov, 
modré odtiene neba a vody, rozmanitosť 
žltých odtieňov kvetín alebo ovocia. Keď 
idete do prírody a počúvate jej zvuky, 
nachádzate sa v roli objaviteľa. Pritom si 
automaticky v mysli vyvolávate prísluš-
né farby. Preto sú prírodné farby takisto 
medzi najdôležitejšími trendovými 
odtieňmi. „Ozveny prírody“ obohacuje 
tmavozelený CONIFER GREEN SUPER-
MATT, ktorý triumfuje svojou hĺbkou 
a eleganciou. V spojení s prírodným 
dubovým drevom ponúka príjemnú 
a harmonickú atmosféru. Medzi sú-
časnými novinkami sa objavil aj odtieň 
NORTHEN LIGHTS SUPERMATT, čiže 
chladná, zvodná, a pritom svieža farba 
polárnej žiary. V skupine prírodou 
inšpirovaných farieb nájdete rovnako 
odtieň WAWE BLUE, ktorý pripomenie 
hukot mora. Ponuku farieb uzatvára 
nežná žltá PEAK YELLOW SUPERMATT, 
ktorej matný odtieň bude vynikať najmä 
v kombinácii s vysokým podielom bielej. 

PEARL GREY 
SUEDETTE 
MATT

TIN
PLATE 
SUPERMATT

CEMENT  
SUPERMATT

BROWN 
LEATHER 
SUPERMAT

HG
GERBERA

HG
PAPAVERO

BRONZE
METLLIC

VIBRATION
SUPERMAT

NORTHERN
LIGHTS
SUPERMAT

PEAK
YELLOW
SUPERMATT

WAVE 
BLUE

CONIFER
GREEN
SUPERMAT
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Farebné inšpirácie trendového servisu 
RENOLIT Colour Road 18/19 nájdete aj 
na  www.renolit.com.

Reko z materiálov RENOLIT Colour Road 

2018/19.
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TENTOKRÁT NEMYSLÍME 
VARENIE ANI PEČENIE. KAŽDÝ 
ČLOVEK KDEKOĽVEK NA SVETE 
TÚŽI PO ŠŤASTNOM DOMOVE 
KTORÝ MU POSKYTNE UPO-
KOJUJÚCE ZÁZEMIE A ZDROJ 
ŽIVOTNEJ ENERGIE. PRÁVE NA 
POROZUMENÍ TOHTO ZÁKLAD-
NÉHO ĽUDSKÉHO PRIANIA JE 
POSTAVENÝ ÚSPECH SPOLOČ-
NOSTI ORESI KUCHYNE. MYS-
LÍME SI, ŽE V ŽIVOTE KAŽDÉHO 
ČLOVEKA JE VEĽMI DÔLEŽITÉ, 
AKÝMI VECAMI SA OBKLOPUJE 
A ČO TVORÍ JEHO NAJBLIŽŠÍ 
ŽIVOTNÝ PRIESTOR. 

v dobrom obchode s umeleckými potreba-
mi a kuchyňa môže niesť vašu pečať. 

02 MODERNÝ ČI STAROŽITNÝ?
Bez kuchyne sa ťažko zaobídu rodinné 
sviatky, tobôž Vianoce. Dnes sú veľakrát 
priestorom spoločenského diania a priamo 
prepojené s obývacou miestnosťou. Vyža-
dujú našu pozornosť viac ako kedysi. Aj pre 
oči dospelého diváka je vianočná kolekcia 
Villeroy & Boch radostnou pastvou pre 
oči. Tam, kde sa predtým kúzlilo v hrncoch 

Všetci si pamätáme farby, materiály 
a atmosféru domova, kde sme ako 
deti žili s našimi rodičmi. A naše 

deti budú zase spomínať na svet, ktorý sme 
pre našu rodinu vytvorili my. Kuchyňa je 
väčšinou vnímaná ako miestnosť, v ktorej 
rodina najviac žije spolu a výrobca kuchýň 
Oresi sa snaží, aby tie pekné spoločné zážit-
ky a spomienky podporil. Preto vo svojom 
kuchynskom štúdiu na Hodžovom námestí 
v Bratislave prepojil moderné kuchyne 
s umením. Nechajte sa inšpirovať netradič-
nými spojeniami. 

01 NAMIESTO PLÁTNA 
Komiks v kuchyni? Prečo nie! Nájdite nové 
priestory pre vyjadrenie. Ivane Šátekovej, 
známej výtvarníčke, ako plátno poslúžili 
čierne matné dvierka kuchyne Oresi. Témy 
spoločného stolovania a zvykov inšpirovali 
Ivanu pre vznik netradičného premiérového 
umeleckého diela v podobe troch lineár-
nych bielych kresieb s komiksovým nády-
chom a ironizujúcim výtvarným jazykom 
s dobre namiešanou dávkou humoru, typic-
kým pre jej tvorbu. Špeciálnu fixku nájdete 

UMENIE 
01

02

v kuchyni

bývanie dizajn



či na plechu, sa začne odohrávať vianoč-
ná rozprávka. Farby ako červená, zelená 
a zlatá nádherne ukážu na pozadí ušľach-
tilej pracovnej dosky zo žuly a elegantnej 
bielej nemeckej kuchyne. Môžete vyzdobiť 
každú úchytku či digestor a vytiahnuť zlaté 
príbory. Kombinujte rôzne veľkosti tanierov 
a nebojte sa vrstviť prestieranie, tanieriky, 
misky pre každý chod či sústo. Čerstvé ihličie 
pridá na intenzite zážitku zo spoločného 
stolovania. Skromnosť tu nemá svoje mies-
to. A čerstvo upečenú bábovku doprostred. 
Buďte dokonale pripravení, keď zazvoní 
zvonec.

03 REZBÁRSTVO V MODERNOM 
PROSTREDÍ 
Peter Heriban, art koncept špecialista Oresi, 
je úžitkový dizajnér. Jeho plastika s názvom 
Chrobák v hlave je umením vytvoreným 
pomocou prírody a šikovných rúk. Skvele 
sa hodí do mužskej kuchyne, v ktorej je 
ústrednou postavou kuchynského ostrova 
pripomínajúceho barový pult.

04 UMELECKÉ SKLO
Slovenský sklár a dizajnér Achilleas Sdoukos 
vytvára umelecké diela, ktoré majú svoju silu 
v tmavých tónoch dreva na pozadí trendovej 
žltej zásteny, rovnako ako vo svetlých kútoch. 
Sklo má nečakanú schopnosť vyčariť emócie 
a je akýmsi najprirodzenejším „príbuz-
ným“ svetla. Spolu vedia vytvoriť nečakané 
momenty a v každej chvíli akoby sa v nich 
zrodilo niečo nové, čo má schopnosť pôsobiť 
na našu fantáziu. Preto treba sklo v priestore 
umiestniť tak, aby zahrialo, oslovilo, ale zá-
roveň tvorilo akúsi prepotrebnú a diskrétnu 
kulisu, okolo ktorej chodíme, ktorá nám po-
skytne vždy novú krásu a vzrušenie. Umiest-
nime ho tam, kde potrebujeme vzdušnosť a 
nečakane krásny moment. 

05 VEČNÉ OBRAZY 
OCHRANKYNE DOMÁCEHO KRBU 
Maliarka a výtvarníčka Noémi Kolčáková 
Szakállová maľuje svoje diela uprostred 
vlastnej kuchyne. Pre kuchyňu Oresi s di-
zajnovými spotrebičmi Philippe Starck for 
Gorenje vytvorila v špeciálnom „live action 
painting“ bohyňu kuchyne tak, ako ju ona 
cíti a vníma, a to zároveň s live cooking 
show. Ako vravela, bola to pre ňu veľmi 
intímna, ako aj nesmierne vyčerpávajúca 
skúsenosť. Prvýkrát ju verejnosť mohla sle-
dovať počas maľovania a zrejme aj posledný 
krát. O to vzácnejší je vytvorený obraz, ktorý 
hýri vášňou a farbami a ktorý dodá vašej 
kuchyni tie správne emócie. V prvom rade 
by sa však mal páčiť vám. Ako vraví Noémi, 
mali by ste obraz cítiť, inak si ho na stenu 
nevešajte. 

06 BELLA PIETRA: PRÍRODNÝ 
KAMEŇ
Môžete tiež využiť moderné materiály na 
zástenu a do travertínu – večného kameňa 
zvečniť svoju vlastnú bohyňu. 

Reko z materiálov Oresi Slovakia 

Foto: Eva Horak, Oresi Slovakia 
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Peter Horniak, známy aj pod me-
nom Mabe, patrí k tým umelcom, 
pre ktorých sa ľudské telo vo svojej 

podstate stalo nevyčerpateľnou stud-
nicou inšpirácií a tvorivého nadšenia. 
Možno je tomu tak aj preto, že od útleho 
detstva si jeho obdiv získali velikáni 
ako Leonardo da Vinci, Rembrandt, 
Caravaggio či Pablo Picasso. Príroda je 
podľa maliarových slov ďalšou z inšpi-
rácií, „ona je základom celého umenia“. 
Premyslenou kombináciou všetkých 
podstatných elementov, akými sú ľudské 
príbehy, osobné spomienky či príroda, 
Peter Horniak na plátne vytvorí obraz, 
ktorý má hĺbku, núti diváka zastaviť sa 
na chvíľu v dnešnej uponáhľanej dobe 
a pomocou farieb a línií mu prerozpráva 
obsah jednoduchej myšlienky, predá mu 
zrnko múdrosti... 

KRÁSA JE V DNEŠNEJ DOBE 
CHÁPANÁ VEĽMI SUBJEKTÍV-
NE, O ŽENSKEJ KRÁSE TO PLATÍ 
DVOJNÁSOBNE. VÝRAZY ŽEN-
SKEJ TVÁRE A ICH ROZMANITOSŤ 
OD NEPAMÄTI FASCINUJÚ ĽUD-
STVO A PODNECUJÚ UMELCOV 
K UCHOPENIU JEJ NAJJEMNEJ-
ŠÍCH NUANSÍ V TEJ NAJČISTEJŠEJ 
PODOBE. 

Skôr dráma a pravda
            AKO POÉZIA A PRIKRÁŠĽOVANIE...

01 02 03



„Moja tvorba je skôr dráma ako poézia, je 
to skôr pravda ako prikrášľovanie, je to skôr 
ľudské trápenie ako prechádzka ružovou 
záhradou,“ charakterizuje svoju tvorbu 
umelec Peter Horniak

ŽENA VO SVOJEJ PRIRODZENOSTI
Tvorba maliara je veľmi pestrá, v jeho 
dielach možno nájsť viacero zaujímavých 
motívov, opiera sa o rôzne témy a obdo-
bia zo života človeka, inklinuje aj k zvie-
racím a rastlinným námetom, avšak 
prím na jeho obrazoch hrá vždy človek, 
najmä žena a jej krása vo všetkých podo-
bách. Na plátne prevládajú akty bez ná-
nosov oblečenia ako niečoho nadbytoč-
ného a v podstate neprirodzeného. Tvár 
predstavuje leitmotív celého obrazu, telo 
je len nevyhnutnou súčasťou. 

SYMBOLMI ZAŤAŽENÉ OBRAZY
Zaujímavou črtou umelcovho rukopisu 
je spájanie ľudských a zvieracích motí-
vov do jedného celku. Táto špecifickosť 
robí jeho diela jedinečnými a interpre-

tačne ich posúva do roviny imaginácie 
a symbolicky ich zaťažuje.

„Pokiaľ začnem na niečom pracovať, téma 
ma úplne vtiahne a opantá, vtedy nevní-
mam čas. Každé ráno, skôr než začnem 
maľovať, pozorujem, čo ma obklopuje, uva-
žujem o maľbe, nikdy sa necítim stratený, 
vždy a znovu nachádzam odvahu pustiť 
sa opäť do práce,“ opisuje svoju tvorivú 
prácu Peter Horniak.

FARBY-NEFARBY 
Obrazy Petra Horniaka pôsobia melan-
cholicky, ponuro, miestami až kontem-
platívne. Do istej miery za to môže aj 
zvolená farebnosť diel. Autor inklinuje 
k zemitým, hnedastým tónom, svetlo-
modrej až sivej a spomedzi výraznej-
ších farieb najčastejšie siaha po sýtej 
červenej, ktorú využíva ako akcent pre 
symbolické znázornenie. 

Diela autora sú výtvarne aj myšlienkovo 
veľmi precízne, hlboké a nečudo, že si 
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01 Portrét s pierkom, olej 40 x 40 cm

02 Čakanie, olej, 120 x 100 cm

03 Bez názvu, olej,130 x 120 cm

04 Maspust, olej, 140 x 120 cm 
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Peter Horniak našiel svojich obdivova-
teľov ďaleko za hranicami nášho štátu. 
„Moji zberatelia sú z rôznych kontinentov – 
Nový Zéland, Amerika, Nórsko, Rakúsko. 
Sú to galeristi, milovníci umenia, priatelia, 
ktorí chápu môj svet a vedia, že nevytvá-
ram dekoratívne ozdoby na plátne, ale moje 
maľovanie je vyjadrenie zmyslu života,“ 
hovorí Peter Horniak alias Mabe.

Noli

Foto: archív Mabe

ROZHOVOR 
S PETROM HORNIAKOM

 Aké kroky v živote smerovali k tomu, 

aby ste dnes boli umelcom?

Vášňou pre tvorbu som prepadol už od malič-

ka. Často spomínam na túlačky horou s mojím 

otcom. Bol som živel spojený s prírodou a s túž-

bou maľovať. Mnohí moji rovesníci, ktorí sa 

venovali umeniu, mali veľkú oporu vo svojich 

blízkych, v tomto smere som bol vždy osamelý 

vlk, a všetko, čo som sa naučil, naučil som sa 

sám, obrazne povedané, pod šírou oblohou. 

Neviem síce, čo je akadémia, ale viem, čo je 

portrét, ruka a poctivá odsedená, odstáta prá-

ca, maľovanie. Napriek všetkým prekážkam a 

„nepodpore“ som zotrval pri maľovaní dodnes 

s rovnakou vášňou ako na začiatku. 

 Kde nachádzate inšpiráciu, námety pre 

svoje nové diela?

Námety hľadám v živote, na ulici. Fotím si akty, 

portréty. Pridŕžam sa prírody, ona je zákla-

dom celého umenia. Portréty a v nich ľudské 

príbehy mi slúžia ako inšpirácia a materiál na 

stavbu. Do tvarí vkladám aj svoje spomienky. 

Na hyperrealizmus slúži fotografia, vytváram 

si vlastné videnie sveta a v tom je individualita 

umelca. 

 Máte aj svoj obľúbený osobný výtvor?

Tu by som rozvinul prácu na Krížovej ceste. 

Začal som pracovať na náboženskej téme Cy-

klus Krížová cesta. Je to mimoriadne náročné, 

tematicky, formátovo a technicky. Tu som 

zavretý vo svojom ateliéri, vo svojej duši, so 

svojimi obrazmi, hľadám harmóniu. Potom sa 

vraciam domov, kde opäť čerpám energiu so 

svojimi blízkymi, pozorujem prírodu. Tam, ale 

aj v celom živote opäť žijem pre umenie. Touto 

cestou ďakujem svojej rodine za trpezlivosť, 

ktorú so mnou majú.

 Ak by ste mali vystihnúť svoju tvorbu 

tromi slovami, ktoré by to boli?

Dráma, poctivosť a česť.

05 06

07

05 Falošná hra, olej, 147 x 130 cm

06 Ján Krstiteľ podľa Caravaggia, olej, 

130 x 120 cm 

07 Ja baran, olej,120 x 100 cm

bývanie umenie
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Tvoj DIY projekt:
Vianočný stromček 
z paliet
Alternatívny vianočný stromček v 3 krokoch

Omrzel ťa tento rok klasický vianočný stromček? A vlastne 
sa ti nepáčil nikdy, pretože vieš, koľko dobrých nápadov 
existuje pre jeho realizáciu vlastnými rukami. Tu je jeden 
z nich:

Vhodné dekorácie:

1 Projektová paleta 120 x 80 x 15 cm, šedá, 36,95 €,  2 Roxolid maskovací páska Fineline  30mm x 50 m, 4,95 €, 3 Štetec plochý EVO Profi napr. „2“, 3,29 €, 4 Kriedová farba  
StyleColor light grey, 375 ml, výdatnosť 6,5 m²/l, 11,95 €,  5 LED reťaz „guličky“ 80 teplých bielych diód, dĺžka, 3,9 m, 19,99 €, 6 Strieborná hviezda keramická, 15 cm, 4,99 €, 
7 Lampášik 30 LED, 31 x 17cm, 9,99 €, 7 Vianočná guľa strieborná, ø 7,5 cm materiál sklo, zlatá, 2,99 €

1. krok: oblep tvar 
maskovacou páskou (2). 2. krok: natri 

vnútornú plochu 
kriedovou farbou (4). 

3. krok: nechaj farbu zaschnúť, 
potom odstráň maskovaciu pásku.
Ozdob ho. Hotovo!

1

2

5

6

7

8

3

4



VYROB SI 
NÁBYTOK 
SÁM

NÁVODY KROK ZA KROKOM
NÁJDEŠ ONLINE NA HORNBACH.SK/BUILDIFY

BUILDIFY - pre Tvoj jedinečný nábytok
Výrobky BUILDIFY sú vybrané špeciálne pre výrobu vlastnými ruka-
mi. Svoj vlastný štýlový nábytok si vyrobíš z paliet, debien a rúrok. 
O trendy sa báť nemusíš, pretože Tvoj vlastnoručne vyrobený 
nábytok je výrazom Tvojej individuality. A mať ho podľa seba je ten 
najväčší trend.
 

KRABICA 
NA HRAČKY

REGÁL

DVOJMIESTNA 
POHOVKA

POSTEĽ
S BALDACHÝNOM

PÍSACÍ STÔL

Untitled-7   1 23.11.18   14:10
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CyanMagentaYellowBlack

Chcete aj Vy spať ako
medveď?
H I G H  Q U A L I T Y

P R O D U C T S

tel.: +421 904 292 939
mail: danexplus@danexplus.sk

www.danexplus.sk

CERTIFIKÁCIA MATRACOV

Projekt1_Sestava 1  21.2.18  18:51  Stránka 1
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LUXUSNÝ
OSEMHODINOVÝ SPÁNOK PREDSTAVUJE JEDNU TRETINU NÁŠHO DŇA. ASPOŇ BY 
MAL. OBVYKLE NÁM NA NOČNÝ RELAX OSTÁVA KRATŠÍ ČAS. PRETO BY SME SI MALI 
NAŠE POSTEĽOVÉ KRÁĽOVSTVO VYBRAŤ STAROSTLIVO. AKO NA TO?

SPÁNOK Z PRÍRODY
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Ako prvé rozhodujú priestorové 
možnosti spálne. Následne pre-
mýšľame nad matracom a jeho 

tvrdosťou. Nemali by sme však zabúdať 
ani na materiály, z ktorých je posteľ 
vyrobená.

PRÍRODNÉ MATERIÁLY
Počas spánku náš organizmus odpočí-
va a sníva, ale popritom sa z viac ako 
7 miliónov pórov na pokožke vyparujú 
tekutiny. Telo sa čistí. Preto je potrebné, 
aby posteľ dýchala, bola priedušná a od-
vádzala vlhkosť. Túto vlastnosť majú 
výlučne postele z prírodných materiálov.

Trpíte nadmerným potením v noci? Ak 
nepomáha ochladzovanie spálne či spa-
nie bez pyžama, dokonalá termoregulá-
cia príde v podobe prírodných materiá-
lov. Syntetické totiž v sebe vlhkosť z tela 
udržiavajú. V teple a vlhku sa potom 
lepšie darí šíreniu plesní a roztočov.

A čo životnosť? Penové matrace sa 
časom opotrebujú, až zdeformujú. Od-
porúča sa ich po 2 až 3 rokoch vymeniť. 
Prírodné materiály sú prirodzene odol-
né, preto vám vydržia omnoho dlhšie 
bez nutnosti výmeny.

SRDCE POSTELE
Niet pochýb o tom, že matrac je najdôle-
žitejšou časťou postele. Od neho závisí, 
ako sa vyspíme. Zle zvolený matrac nás 
okrem nekvalitného spánku môže pre-
kvapiť aj problémami s chrbtom.

Matrac musí našej postave sadnúť pre-
dovšetkým anatomicky. Počas spánku 

ležíme a chrbtica, ktorá počas dňa nosí 
váhu nášho organizmu, sa musí zrege-
nerovať. Oporou jej je práve matrac. Na 
správne zvolenom matraci by mala byť 
chrbtica v prirodzenej polohe. Matrac by 
mal kopírovať telo tak, aby sa najťažšia 
časť, teda boky a ramená, odľahčili od 
svojej tiaže. Preto by mal byť čo naj-
kvalitnejší. Ideálny matrac je zložený 
z pružín, ktoré sú obalené v látkových 
taštičkách. Kopírujú telo dokonale 
vďaka tomu, že sa každá jedna pružina 
pohybuje samostatne.

POSTEĽ NA MIERU
V spálňových štúdiách Saffron nájdete 
postele z prírodných materiálov pre váš 
zdravý spánok. Môžete si vybrať z pia-
tich modelov v mnohých kombináciách 
a rozmeroch. 

SPODNÚ ČASŤ – POSTEĽOVÝ RÁM – tvorí 
borovicové drevo zo Švédska. Rastie 
v nehostinných podmienkach, čo z neho 
robí vysoko odolný materiál. 

STREDNÚ ČASŤ – MATRAC – vypĺňajú 
nezávisle pružiace taštičkové pružiny 
a mnoho vrstiev vlny, bavlny a konských 
vlasov. V správnej kombinácii tvoria 
najdôležitejšiu časť postele. Svojimi 
vlastnosťami zabezpečujú jeho komplet-
nú priedušnosť. Zo 7 úrovní tvrdosti si 
určite vyberiete ten pravý.

Vrchný matrac v sebe skrýva bonus – 
pridáva sa doň sušená levanduľa, ktorá 
prináša organizmu blahodarný spánok,  
a kašmír, ktorý luxusný spánok pod-
čiarkne.

Posteľ vyrobená ručne na mieru pres-
ne podľa vašich predstáv spôsobí to, 
že „obyčajná posteľ“ zrazu nebude len 
kusom nábytku. Stane sa centrom vašej 
rodinnej pohody – s partnerom, deťmi či 
domácimi maznáčikmi.

RADA NA ZÁVER
Výberu postele venujte dostatok času. 
Zavítajte do Saffron štúdií v Bratislave 
a Košiciach, kde sa budú len vám veno-
vať odborníci na zdravý spánok. Určite 
vás nezabudnú ponúknuť dobrou kávou 
a kvalitnou čokoládou.

Ak túžite aj vy po zdravom spánku, stav-
te na posteľ, ktorá poskytne všetko – 
od kvalitných prírodných materiálov, 
odolnosti až po nádhernú levanduľo-
vú vôňu. Doprajte si luxusný spánok 
z prírody. Pre viac informácií navštívte 
stránku www.saffronbeds.com.

Reko z materiálov Saffron Beds

Foto: Saffron Beds

RUČNE, NA MIERU 
VYROBENÁ POSTEĽ SA 
STANE CENTROM VAŠEJ 

RODINNEJ POHODY – S PART-
NEROM, DEŤMI ČI DOMÁCIMI 
MAZNÁČIKMI.
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To, či sa ráno zobudíte svieži alebo 
nevyspatý, má vplyv na celý váš 
deň. Preto je dôležité vytvoriť si 

v spálni takú atmosféru, ktorá podporí 
oddych a navodí vám pokojný spánok. 

 FARBY
Veľkú úlohu pri vytváraní atmosféry 
v spálni hrajú farby, ktoré môžu miest-
nosť opticky zväčšiť alebo, naopak, 
zmenšiť. Preto výber odtieňa neunáhli-
te. Pre optické zväčšenie miestnosti pou-
žite svetlejšie odtiene. Naopak, ak máte 
veľkú spálňu, ktorá pôsobí až neútulne, 
zvoľte tmavé odtiene. Žiarivým farbám 
sa radšej vyhnite, podnecujú bdelosť, 
čo by mohlo byť jednou z príčin nespa-
vosti. Všeobecne sú odporúčané farby, 
ktoré pôsobia uvoľňujúco a prispievajú 
k pokojnému spánku. Najvhodnejšie 
sú teplé odtiene, ktorých základom je 
hnedá, béžová, krémová či jemná pas-
telovo oranžová farba. Dôležitý je však 
váš pocit a nie módne trendy. Myslite 
tiež na farebnosť nábytku a podlahy. 
Spálňa má byť pokojným miestom pre 

odpočinok, pretože príliš veľa fareb-
ných kombinácií v jednej izbe môže 

pôsobiť chaoticky.
     
OSVETLENIE 
Osvetlenie v spálni vám môže 

pomôcť ku kvalitnejšiemu 
odpočinku. 

SPÁLŇA JE JEDNOU Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH MIESTNOSTÍ V DOME. 
PRIEMERNÝ ČLOVEK V NEJ STRÁVI AŽ TRETINU SVOJHO ŽI-
VOTA, MILOVNÍCI SPÁNKU AJ VIAC. KEĎ LEŽÍTE V POSTELI, 
ROBÍTE VIAC AKO LEN ODPOČÍVATE. NAČERPÁVATE ENERGIU 
A DUŠEVNÉ OSVIEŽENIE NEVYHNUTNÉ NA TO, ABY STE MOHLI 
FUNGOVAŤ AJ PO ZVYŠOK SVOJHO ŽIVOTA. 

S POKOJNOU ATMOSFÉROU
Spálňa

Spálne vyžadujú kombináciu osvetle-
nia, ktoré sa dá prispôsobiť rôznym 
potrebám a aktivitám. Zvoľte jedno 
väčšie centrálne svetlo s dopadom na 
celý priestor a potom niekoľko menších 
svetiel, ktoré v spálni dokážu vytvoriť 
príjemnú a intímnu atmosféru. Podlaho-
vé, nástenné a stolové lampy, osvetlenie 
obrazov a dekoratívne svetelné reťaze 
vytvárajú zaujímavé vzory svetla a dodá-
vajú miestnosti atmosféru. Sviečky zase 
navodzujú pocit tepla a relaxácie. 
  
DOPLNKY
Ako prvé vám zrejme napadli vankúše. 
Nebojte sa dať ich na posteľ viac, mali by 
však ladiť s ostatným interiérom. To isté 
platí aj o obrazoch a plagátoch v spálni, 
vhodné sú najmä abstraktné námety.  
Záclony dnes už nemusia vyzerať ťaž-
kopádne ako kedysi. Hlavnou úlohou 
záclon je zútulnenie priestoru, čo ale 
neznamená, že ich musíte mať za každú 
cenu. Závesy opticky zmenšujú priestor, 
preto s nimi treba hlavne v menších 
bytových spálňach narábať opatrne. 
Naopak, zrkadlo priestor opticky zväčší 
a svojím spôsobom aj presvetlí. Moder-
né sú dnes veľké zrkadlá na vstavaných 
skriniach. Pozor však aby neboli umiest-
nené priamo oproti posteli, kde budú 
mať presne opačný efekt.

AKO NA TO
Zariaďte si vzdušnú a útulnú spálňu, kde 
sa vám bude spať ako v bavlnke. Ako na 
to nám poradil Peter Scholc, interiérový 
dizajnér IKEA. „Stavte na škandinávsky 
prírodný štýl. Tento štýl vychádza z tradič-
nej škandinávskej jednoduchosti, pre ktorú 
je typické svetlé drevo a prírodné materiály. 
Navrstvené paplóny a splývavé závesy 

bývanie spálňa
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navodia útulný a vzdušný pocit. Použiť mô-
žete napríklad aj romantické závesy HAN-
NALENA vyrobené z PET fliaš, pri ktorých 
výrobe neboli použité žiadne chemikálie ani 
nadbytočná voda. Pokojný dojem v spálni 
umocní aj nábytok z masívneho brezového 
dreva. Jednoduché zariadenie doplnené 
dekoráciami ešte viac zvýrazní pokojnú 
atmosféru,“ dodáva Peter Scholc.

BEZ OSTRÝCH HRÁN 
Zjemnite úložné priestory tak, aby nena-
rušili štýl miestnosti. Môžete sa inšpiro-
vať kolekciou nábytku BJÖRKSNÄS. Na 
uloženie drobností použite oblé tvary, 
odporúčame staviť na ručne pletené 
koše z morskej trávy. Tričká a rifle zase 
môžete uložiť do košov z mäkkej plsti.

POSTEĽNÁ BIELIZEŇ
Vyberte si materiály na príjemnejší 
spánok. Kvalita spánku do veľkej miery 
závisí aj od materiálov, ktoré sa priamo 
dotýkajú pokožky, ale taktiež od ich 
štruktúry a hrejivosti. Prírodné materiá- 
ly ako bavlna, ľan a vlna sa perfektne 
hodia na výrobu posteľnej bielizne. Sú 
príjemné, teplé, priedušné a odvádza-
jú vlhkosť z tela, takže si v noci dobre 
oddýchnete. 

Ak vám záleží aj na životnom pros-
tredí, tak určite nájdete aj množstvo 
produktov z udržateľných materiálov. 
Vyskúšajte napríklad posteľné obliečky 
RÖDBINKA, ktoré sú vyrobené z lyoce-
lu. Sú rovnako mäkké a pohodlné ako 
tie z bavlny. Navyše výroba lyocelu si na 

Na stlmenie zvukov aj svetla prichádzajúcich 

z okna môžete namiesto závesov použiť vašu 

obľúbenú prikrývku. Zaveste ju na štyri háčiky 

a dva závesové krúžky so štipcami. Šnúru 

upevnite na nižšie háčiky a prehoďte cez ňu 

prikrývku.

bývanie spálňa



51

rozdiel od bavlny nevyžaduje toľko vody 
a žiadne hnojivá a pesticídy. Pritom má 
rovnako hodnotné vlastnosti. Absorbu-
je vlhkosť a odvádza ju od tela, vďaka 
čomu je ideálny ako spálňová bielizeň. 

OÁZA POKOJA
Vaša spálňa  je už ukážková oáza pokoja 
no vy aj tak nemôžete spať, pretože vás 
rušia rôzne zvuky z okolia? Peter Scholc 
odporúča tri jednoduché tipy, ako ich 
stlmiť a ponoriť sa do príjemného ticha.

1. AKO NA ZVUKY A SVETLO 
Z OKNA?
Na stlmenie zvukov aj svetla prichádza-
júcich z okna môžete namiesto závesov 
použiť vašu obľúbenú prikrývku. Zaves-
te ju na štyri háčiky a dva závesové krúž-
ky so štipcami. Šnúru upevnite na nižšie 
háčiky a prehoďte cez ňu prikrývku.

2. TRÁPIA VÁS TENKÉ STENY? 
VYSKÚŠAJTE NÁSTENNÝ KOBEREC
Stlmte zvuky od susedov zavesením 
koberca na závesovú tyč. Bude pôsobiť 
útulne a dekoratívne a okamžite stlmí 
zvuky z okolia. Ak chcete dosiahnuť 
výraznejší efekt, použite viac kobercov 
na zakrytie celej steny.

3. HLUČNÍ SPODNÍ SUSEDIA?
Stíšte ozveny zvukov na podlahe 
vrstvami kobercov. Skombinujte rôzne 
materiály a obľúbené štýly. 

TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ 
Oddychujte v spálni šetrnej k životné-
mu prostrediu. Ľudia si pri slove trvalá 
udržateľnosť predstavia skôr triedenie 
a minimalizovanie odpadu či šetrenie 

vodou. Je toho ale oveľa viac, čo môže-
me robiť. Vedeli ste, že navrstvením 
kobercov zastavíte únik tepla z miest-
nosti? Takže stačí rozprestrieť koberce 
a môžete znížiť teplotu na termostate. 
Koberec TÅNUM je ručne robený a na 
jeho výrobu bola použitá recyklovaná 
bavlna z prevádzok IKEA. Pri kráčaní po 
ňom zanecháte menšiu environmentál-
nu stopu.

LED osvetlenie vydrží až 20 rokov, čo 
viditeľne zníži potrebu výmeny žiarovky. 
A nielen to, znížia sa aj vaše účty za elek-
trinu, keďže LED žiarovky spotrebujú 
o 85% menej energie než klasické.

Väčšinu šiat netreba po jednom použití 
hneď dať do práčky. Ale kam ich odložiť? 
Zaveste si nohavice alebo tričko na sto-
jan alebo háčik a nechajte ich prevetrať. 
Nebudete ich musieť tak často prať. 
Ušetríte nielen za vodu, ale aj za čas 
strávený žehlením.

Reko v spolupráci s IKEA

Foto: IKEA
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Len matrace od overených výrobcov 
sú zárukou dostatočnej kvality. 
Samozrejmosťou by mala byť pre-

dovšetkým záruka na nepreležanie jadra 
matracu. Tí najkvalitnejší výrobcovia, 
ako napríklad Magniflex, dávajú na svoje 
matrace záruku až 12 rokov. Príjemnými 
bonusmi sú snímateľný poťah, ktorý 
viete ľahko oprať, či duálny komfort, 
ktorý umožňuje partnerom individuálne 
nastavenie tvrdosti matraca. Hrúbka, 
dĺžka a šírka matraca závisí od prefe-
rencií kupujúceho a od rozmerov spálne 
či prípadne postele. Väčšina výrobcov 
nemá problém matrac vyrobiť na mieru 
podľa zadania. Najdôležitejšie je však 
pohodlie a kvalita materiálov. Práve toto 
by malo definovať štandard výrobcu, na 
ktorý by mali nadväzovať ďalšie inovácie 
vytvárajúce nové definície kvalitného 
spánku. 

ZÁKLADOM KVALITNÉHO 
SPÁNKU JE VÝBER MATRACA. 
V POSTELI TRÁVIME PRIEMER-

NE TRETINU NÁŠHO ŽIVOTA, 
A PRETO BY MATRAC ROZ-

HODNE NEMAL BYŤ PREDME-
TOM ÚSPORNÝCH OPATRENÍ. 

KVALITNÝ MATRAC VYDRŽÍ 
BEZ PRELEŽANIA ROKY A BUDE 
VÁM POSKYTOVAŤ DOKONALÉ 

POHODLIE PRE ZDRAVÝ  
SPÁNOK. 

DÔKAZOM KVALITY JE VYSOKÝ 
ŠTANDARD 
Veľmi obľúbený a zákazníkmi prefero-
vaný je matrac Nuvola od talianskeho 
rodinného výrobcu Magniflex. Kombiná-
cia novej patentovanej textílie Thermic®, 
príjemnej anatomicky prispôsobivej peny 
Memosoft a inovatívnej peny Aquabree- 
ze poskytuje ležiacemu neopísateľný 
pocit jemnosti a sviežosti. V matraci 
nájdeme aj patentovanú ortopedickú 
penu Elioform, ktorá zabezpečuje pevnú 
podporu tela. Kombinácia vysokokva-
litných inovatívnych materiálov dáva 
matracu vynikajúce termoregulačné 
vlastnosti a schopnosť odvádzať vlhkosť. 
Matrace Nuvola poskytujú extrémne 
vysokú kvalitu, ktorá je pre Magniflex 
charakteristická. Materiály, z ktorých sú 
matrace Nuvola vyrobené, definujú nový 
štandard kvality, ktorý ocení snáď každý. 

NIE JE MATRAC

 AKO MATRAC



MATRACE POMÁHAJÚ V BOJI  
S BOLESŤAMI
Nový rozmer zdravého spánku predsta-
vujú matrace Magnistretch, ktoré vďaka 
unikátnej skladbe vysoko kvalitných 
studených pien aktívne napomáhajú re-
generácii chrbtice a chrbtového svalstva. 
Tento unikátny systém rehabilitácie a 
aktívnej regenerácie chrbtice je exkluzív-
nym patentom spoločnosti Magniflex, 
vyvinutým v spolupráci s Univerzitou 
v Zaragoze. Matrac Magnistretch chrbti-
cu počas spánku, bez ohľadu na spánko-
vú polohu, jemne naťahuje do pôvodnej 

polohy, čím umožňuje regeneráciu jed-
notlivých stavcov a chrbtového svalstva. 
To môže výrazne pomáhať pri zosadaní 
chrbtice či bolestiach krčnej a bedro-
vej chrbtice. Ako je pri matracoch od 
spoločnosti Magniflex už štandardom, 
aj Magnistretch kombinuje prírodné 
materiály s vysokokvalitnými inovácia-
mi. Pamäťová pena Memoform a stude-
ná pena Elisoft s patentovaným jadrom 
Stretch zabezpečujú nadštandardné 
pohodlie pri spánku a snímateľný poťah 
z viskózy zabezpečuje pocit jemnosti už 
od prvého dotyku.

BYLINKOTERAPIA
Vyššiu triedu matracov predstavuje ko-
lekcia matracov Maestro, ktorá ponúka 
nadčasový dizajn a absolútne pohodlie. 
Výplň poťahu matraca Maestro spája 
jedinečnú penu Memoform s prírodnými 
tradičnými materiálmi. Zimná strana je 
obohatená o vzácne teplé vlákna kašmí-
ru a vlny, kým letná vykazuje chladivé 
vlastnosti hodvábu a ľanu. Priedušný 

príjemný poťah zo saténovej viskózy sa 
stará o rafinovaný vzhľad a záruku po-
hodového spánku. Jadro obsahuje penu 
s extraktom liečivej byliny slez lesný, pa-
mäťovú penu Memoform, penu na báze 
vody Aquabreeze a studené peny Elisoft 
a Eliform. Precízna kombinácia prírod-
ných materiálov a inovácií tak poskytuje 
dokonalú podporu chrbtice pri spánku 
a vysoké pohodlie. Materiály, z ktorých 
sú matrace Maestro vyrobené, vyni-
kajú schopnosťou absorbovať vlhkosť 
a udržiavať suchú spánkovú mikroklímu 
neustále. Letnú stranu charakterizuje 
priedušnosť a zimnú zas výborné termo-
regulačné vlastnosti.

Ing. Juraj Vedej

Foto: Magniflex
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ROMANTICKÝ HUDOBNÝ REFRESH S ORAVA CRATER-5 

Vychutnajte si večery pri obľúbenej hudbe a upokojujúcom blikotaní plameňa! 
Top piesne si užite v super kvalite, hoci ich máte napakované len v mobile či ta-
blete. Keď ich spárujete s prenosným bluetooth reproduktorom Orava Crater-5, 
poteší vás songami znejúcimi naplno v jasných tónoch s výraznými dynamickými 
basmi. Outdoor bluetooth speaker vyludzuje čistý a sýty zvuk až 7 hodín bez 
potreby napájania z elektrickej siete a vďaka najvyššej ochrane pred prachom 
a tryskajúcou vodou si hudobný refresh s vaším miláčikom doprajete aj za dažďa 
na terase, v altánku, pri bazéne i v kúpeľni. Ak Orava Crater-5 použijete v páre, 
z dvoch spárovaných hudobných 
reproduktorov zaznie vďaka funk-
cii True Wireless Stereo dokonalý 
stereo zvuk. Reproduktor navyše 
pekne svieti – vo vnútri je LED 
svetlo imitujúce mihotanie plame-
ňa. Váži len 370 g, takže ho ľahko 
prenesiete tam, kde si hudobnú 
šou chcete užiť poriadne nahlas. 
Kúpite ho za 37,90 eur.

www.orava.eu 

KÁVE A ČAJU ROZUMIE!

Ak sa chystáte zaliať si svoju šálku obľú- 
beného čaju či kávy, na 100-stupňovú 
prevarenú vodu zväčša zabudnite. Aby 
dokonale vynikla ich chuť a rozvinula sa 
ich aróma, mali by ste tieto teplé nápoje 
zaliať vodou s nižšou teplotou. Vedeli ste 
napríklad, že ideálna teplota vody na za- 
liatie „turka“ je okolo 90 °C? Ak ju zalejete 
čerstvo prevarenou vodou, doslova ju 
„spálite“ a je príliš horká. Ak príliš stude-
nou, nebude dostatočne vylúhovaná. Ze-
lený čaj je vhodné zaliať vodou s teplotou 
60 – 70 °C, na ovocné čaje použite vodu 
s teplotou 90 °C a len čierny čaj zalejte 
100 °C. Aby ste nemuseli čakať, kým vodu 
prevaríte a potom vám prácne chladne, 
vyskúšajte múdru pomocníčku na prípra-
vu čaju a kávy – rýchlovarnú kanvicu 
Orava VK-4000. Umožní vám nastaviť si 
požadovanú teplotu vody na zaliatie, a to 
na 70, 80, 90 a 100 °C. Na dosiahnutie po-
žadovanej teploty vás upozorní zvukovou 
a svetelnou signalizáciou a až 60 minút 
udrží vodu pri prednastavenej teplote, ak 
by ste po dopití jednej šálky čaju dostali 
chuť na ďalšiu. Má objem 1,5 litra, zabu-
dovanú ochranu pred ohrevom bez vody 
a môže byť vaša za 49,90 eur.

www.orava.eu  

POSVIETI AJ NABIJE TELEFÓN

Pred spaním si radi prečítame knihu či správy v smartfóne 
a na to potrebujeme dostatok svetla a nabitý telefón. To hravo 
zvládne LED lampa Orava WCH-002 s pridanou funkciou bezdrô-
tovej nabíjačky Quick Charge (Qi) na rýchle a pohodlné nabíjanie 
smartfónu. Vzpriamená pri posteli v šik dizajne dokáže viac, než len 
svietiť. Vám poskytne svetlo v troch rôznych režimoch podľa toho, či 
pri čítaní preferujete prirodzené, studené, alebo teplé svetlo, vybraným 
modelom prestížnych značiek smartfónov od Apple až po Samsung zas 
„dodá šťavu“. 

Nabíjanie prebieha jednoducho – smartfón stačí položiť na plochú 
základňu lampy. Lampa sa jednoducho ovláda dotykovými tlačidlami 
a jej rameno ľahko nastavíte do takého uhla, aby vám svetlo optimálne 
dopadalo na stránky knihy či na obrazovku mobilu, tabletu alebo čítačky. 
Ak pri čítaní zaspíte skôr, ako sa dostanete k pointe, nevadí – na lampe 
možno vopred nastaviť vypnutie za 40 minút. Orava WCH-002 môže byť 
vaša za 35,90 eur.

www.orava.eu
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ORESI REAGUJE NA SVETOVÝ TREND

Páči sa vám kuchyňa v hodvábnom mate? Povrchy v matnom laku 
nájdete v ponuke luxusných a prémiových kuchýň. Skrátka neprídu ani 
zákazníci, ktorí za kuchynský nábytok môžu zaplatiť iba nižšie sumy. 
Pre nich sú určené kuchyne, kde je na dvierkach použitá fólia od špič-
kového nemeckého výrobcu. Nájdete ju napríklad na profilovaných 
dvierkach z línie Chocolate Day, kde je fólia v hodvábnom mate a 
odtieni magnólia, ktorá je na prvý pohľad od laku na nerozoznanie. Pá-
čia sa vám skôr lesky s hĺbkovým efektom? V zrkadlovej ploche hladko 
lakovaných aj fóliovaných lesklých dvierok s antibakteriálnou úpravou 
povrchu sa odrážajú tak predmety, ktoré sú okolo nábytku rozmieste-
né, ako aj osoby, ktoré sa tu pohybujú, a všetko, čo sa v kuchyni odo-
hráva. Oresi ponúka aj luxusné kuchyne Rom od značky Bauformat, kde je matný aj lesklý lak ukrytý pod dva milimetre hrubou 
doskou skla. Tento povrch sa navyše veľmi dobre udržuje.

www.oresi.sk

PARNÉ RÚRY – DOKONALÍ POMOCNÍCI NIELEN PRE ZDRAVÉ 
VARENIE

Šetrne si v nich pripravíte nielen zeleninu či šťavnaté mäso s chrumkavou kôrkou, ale 
využiť ju môžete aj na rozmrazovanie, ohrievanie hotových pokrmov, varenie, pečenie, 
kysnutie cesta či sterilizáciu. Okrem rúr s funkciou 100 percent pary existujú aj mode-
ly s prídavnou parou. Tú možno kombinovať s vybranými druhmi ohrevu, napríklad 
horúcim vzduchom či grilom. V prípade vstavaných rúr Bosch možno prídavnú paru 
regulovať v troch stupňoch intenzity, približne od 30- až po 80-percentnú nasýtenosť. 
Kombinovaná parná rúra na pečenie Bosch Serie | 8 HSG656XS1 umožňuje pripravovať 
pokrmy niekoľkými rôznymi metódami – pomocou klasického ohrevu, kombináciou pary 
s klasickým ohrevom alebo so 100-percentnou parou. S teplotnou sondou PerfectRoast 

jednoducho upečiete dokonalé stehná a steaky a senzor PerfectBake za vás zas postráži priebeh prípravy koláčov či báboviek. 
Aj začiatočník zvládne nachystať dokonalú hostinu vďaka funkcii Assist, ktorá automaticky nastaví optimálny druh ohrevu, 
teplotu a dĺžku prípravy pri veľkom množstve pokrmov. Žiadne starosti si nemusíte robiť ani s čistením rúry, a to vďaka EcoCle-
an Direct – špeciálnemu povrchu stropu, bočných stien a zadnej steny, ktorý absorbuje tuky. 
  
www.bosch-home.com/sk

ČERSTVO NAMLETÁ KÁVA CHUTÍ NAJLEPŠIE! 
 
Lahodná káva, s ktorou si vychutnáte skutočne každý dúšok? Ide to aj doma, ale 
musí byť čerstvo namletá! Pre dokonalý kávový zážitok TESCOMA vymyslela 
mlynček HANDY, kde vložila keramický mechanizmus, ktorý kávové zrnká roz-
drví, ale nespáli. Je nastaviteľný a kávu namelie na jemno aj na hrubo. Čerstvo 
namletá káva sa zhromažďuje v odmerke pre 1 až 4 porcie, ktorá je odníma-
teľná a namletú kávu ľahko presypete do šálok alebo kávovaru. 
 
A ak teda milujete pravé talianske espresso, s luxusným kávovarom MONTE 
CARLO ho pripravíte za pár minút. MONTE CARLO je elegantný dizajnový kávo-
var vyrobený z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele  a jeho luxusný vzhľad zdôraz-
ňuje povrchová úprava vo vysokom lesku. Vďaka špeciálnej vnútornej matnej 
povrchovej úprave sa kávovar ľahko čistí a nepodlieha ani zmenám spôsobeným 
častým používaním. Silikónové tesnenie je samozrejmosťou a ergonomické úchytky 
zo žiaruvzdorného plastu nepália. Taktiež je vhodný aj na indukciu.  
 
www.tescoma.sk  
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Svietidlá DALEN
Na vašom zraku nám záleží

Z Ľ A V A

20%

platí pre všetky modely
svietidiel daleN do 30.4.2019



Schuco 2018-08 inz showroom Bratislava 210x280mm_K02.indd   1 22.08.18   8:43

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!

Váš domov. Vaše steny. Vaše zdravie.

Omietkové systémy pre zdravé bývanie
Omietky z radu Baumit Klima regulujú obsah vlhkosti vo vzdu-
chu 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 ďalších škodlivých mikroorganizmov. Výsledkom je 
zdravý a príjemný život v interiéri. Bližšie informácie nájdete 
na 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, 041/50 76 651

aumit Healthy Living Inzercia 90x241.indd   1 03/12/2018   10:57
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ko. Viacerí bytoví dizajnéri dokonca 
preferujú miešanie štýlov. Napríklad do 
moderne zariadeného interiéru použijú 
výrazný, bohato zdobený luster, ktorý na 
minimalistickom pozadí krásne akcen-
tuje. Novinkou vo farebnosti svietidiel 
sú kovové tóny, ktoré pôsobia veľmi 
elegantne, netradične, a tak trochu 
zaváňajú nostalgiou. Krásne lampy ako 
z orientálnych palácov zase vnesú do 
interiéru čaro cudzokrajnej dovolenko-
vej nálady.
„Medzi Slovákmi sú už zopár rokov veľmi 
obľúbené vintage svietidlá. Na výslnie sa 
opäť vracajú aj textilné lampy, ktoré majú 
novší a modernejší charakter. Niektoré 
z nich pôsobia skutočne luxusne – vnú-
torná strana tienidla je v zlatej alebo 
striebornej kovovej fólii,“ hovorí Ing. Petr 
Zavřel zo spoločnosti EGLO. Ak ste skôr 
konzervatívnejší, môžete si celý byt 
zariadiť lampami a lustrami z rovnakého 
dizajnového radu. V rámci „jednej rodiny 
svietidiel“ si môžete vybrať stropnú, 
závesnú, stojacu alebo aj stolnú lampu.

Materiálová rôznorodosť svietidiel 
vytvára naozaj pestrú škálu možností 
pri návrhu svietidiel v interiéri. Veľmi 
trendové sú najmä prírodné materiály. 
Zaujímavosťou a netradičnou alternatí-
vou sú napríklad svietidlá z dreva. „Veľký 
dôraz sa kladie na spracovanie vstupného 
materiálu a následne aj na precízne pre-
vedenie výrobku. Ultratenká preglejka zo 
škandinávskej brezy je dostatočne jemná 
na to, aby cez ňu prešlo svetlo a zároveň je 
odolná a pevná ako stromy škandinávskych 
lesov,“ uvádza Ing. Eva Bachledová, ob-

ZRAK PATRÍ K NAŠIM NAJ- 
DÔLEŽITEJŠÍM ZMYSLOM 
A SVETLO JE TÝM, ČO NÁM HO 
UMOŽŇUJE VYUŽÍVAŤ. PRÁVE 
V TOMTO OBDOBÍ, KEĎ SÚ DNI 
NAJKRATŠIE, JE PRE NÁS KVA-
LITNÝ ZDROJ SVETLA VEĽMI 
DÔLEŽITÝ. NA POMOC NÁM 
PRICHÁDZAJÚ LAMPY, LUSTRE 
A INÉ SVIETIDLÁ, KTORÉ NIE SÚ 
IBA ÚČELNÉ, ALE ČASTO SÚ AJ 
KRÁSNYM ŽIARIVÝM DOPLN-
KOM NÁŠHO BÝVANIA.

PRE DLHÉ ZIMNÉ VEČERY

V súčasnosti máme k dispozícii ob-
rovské množstvo najrôznejších 
svietidiel, z ktorých si vybrať 

nie je vôbec jednoduché. V ponuke sú 
jednoduché moderné svietidlá, klasické 
bohato zdobené lustre i kúsky, ktoré 
spadajú skôr do kategórie avantgardných 
umeleckých diel. Obrovská rozmanitosť 
panuje aj v materiálovom prevedení 
a farebnosti. 

VSAĎTE NA VLASTNÝ VKUS
Pri výbere toho správneho svietidla 
do každej izby treba zohľadniť viacero 
aspektov. Posúdiť treba veľkosť miest-
nosti, štýl zariadenia, farebnosť aj účel 
daného priestoru. Dôležití sú, pravdaže, 
aj samotní užívatelia izby – akého sú 
veku, pohlavia, aký majú vkus a čo radi 
robia. Dnes je povolené takmer všet-

SVETLO   
A SVIETIDLÁ

01 02

bývanie osvetlenie
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01 Dizajnové rady svietidiel umožňujú zariadiť 

celú izbu alebo aj celý byt svietidlami s príbuz-

ným vzhľadom. (Eglo) 

02 Svietidlá dotvárajú interiér hneď dvojakým 

spôsobom – svetlom a svojím vlastným dizaj-

nom. (Eglo)

03 Tvarovo jednoduché osvetlenie sa hodí 

najmä do štýlového moderného interiéru.

04 Zlatá farba tienidla prežiarená svetlom 

pôsobí elegantne a štýlovo. (Eglo)

05 Vo večerných hodinách je veľmi nápomoc-

né najmä jemné osvetlenie chodieb. (Cann-

design)04

05

03

PRE DLHÉ ZIMNÉ VEČERY
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pracovnej plochy. S touto technológiou 
si môžete kúpiť buď celé svietidlo, alebo 
len LED žiarovku, ktorú môžete použiť 
do svietidla, ktoré už máte doma. Umož-
ňuje plynulé stmievanie, výber prechodu 
farieb, navolenie si svojich obľúbených 
farieb. S pomocou tejto technológie 
môžete prepojiť a ovládať všetky svetlá 
v domácnosti. Na ovládanie svetla 
potrebujete iba diaľkový ovládač alebo 
smartfón či tablet, do ktorého si stiah-
nete bezplatnú aplikáciu. 

BEZPEČNOSŤ NADOVŠETKO
Pokiaľ sa pozrieme na osvetlenie domu 
z čisto praktickej stránky, zistíme, že je 
veľmi dôležité aj v tých častiach domu, 
kde sa nezdržiavame, ale nimi iba pre-
chádzame. Ide o chodby, schodiská a 
vstupné priestory, rovnako ako i exte-
riérové priestory v okolí domu.  V týchto 
priestoroch má svetlo za úlohu pomôcť 
nám v orientácii a zvýšiť bezpečnosť 
pri pohybe. S rozsvecovaním a vypína-
ním svetla v týchto priestoroch pomôže 
detektor pohybu. Praktické aj vizuálne 
pôsobivé môžu byť bodové alebo pásové 
LED svetlá, umiestnené pozdĺž chodieb 
alebo pod stupňami schodov. V noci vďaka 
nim môžete pokojne zájsť na toaletu alebo 
do kuchyne po vodu bez toho, aby ste po-
trebovali rozsvecovať. Osvetlenie ovládané 
detektorom pohybu, ktoré je inštalované  
v exteriérových priestoroch okolo domu, je 
zasa spoľahlivým nástrojom na odrádzanie 
zlodejov od pokusov o vlámanie do domu.

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: archív firiem a redakcie

chodná zástupkyňa pre svietidlá  
Woolights a dodáva: „Vďaka vysokej ohyb-
nosti  je možné z tejto ultratenkej preglejky 
dizajnovať širokú škálu rôznych tvarov 
tienidiel na lampy a lustre.“

LED – FLEXIBILNÝ ZDROJ SVETLA 
Rovnako dôležité ako dizajn svietidla 
či tienidla, je aj výber zdroja svetla. 
V súčasnosti sú najviac využívané LED 
svetlá, ktoré nahradili klasické žiarovky 
alebo žiarivky. Medzi ich výhody patrí 
najmä dlhá životnosť a veľmi nízka spot-
reba. Navyše ponúkajú aj skvelé možnos-
ti ovládania a regulácie, pokiaľ ide o in-
tenzitu a farebnosť svetla. V priestoroch, 
kde trávime voľný čas alebo pracujeme, 
sa zíde aj regulácia intenzity osvetlenia. 
V pracovni môžeme pomocou stmievača 
udržať rovnakú intenzitu osvetlenia a 
šetriť tak zrak, v obývačke zasa možno 
dotvárať atmosféru miestnosti. Inten-
zita svetla môže byť pritom ovládaná 
buď klasicky – otáčaním gombíka na 
vypínači, alebo dotykovým ovládaním, 
kde intenzitu svetla ovplyvňuje dĺžka 
kontaktu s vypínačom.

FARBA PODĽA NÁLADY
Na tú správnu atmosféru a vizuál-
ny komfort má vplyv aj farba svetla. 
Ing. Petr Zavřel radí: „Osvetlenie v inte-
riéri by malo vyžarovať teplé mäkké svetlo 
so žltkastým nádychom, ktoré vytvára 
príjemnú atmosféru domova. Biele svetlo, 
ktoré je podobné dennému svetlu a neskres-
ľuje, by ste si mali zadovážiť napríklad do 
kúpeľne či kuchyne.“ Jedinečnú techno-
lógiou, vďaka ktorej si môžete farbu 
LED svetla prispôsobiť svojim požia-
davkám a nálade, predstavuje EGLO 
connect. Funguje na princípe bluetooth 
a umožňuje nastaviť ľubovoľnú teplotu 
farby, od 2 700 K do 6 500 K, pričom 
platí, že nižšie hodnoty sú teplé a hodia 
sa do spálne alebo obývačky, a vyššie 
hodnoty sú studené a najviac sa pribli-
žujú dennému svetlu. Odporúčajú sa do 
kúpeľne, kuchyne alebo na osvetlenie 

06  Priestorovo výrazný luster Margarita vnáša 

do miestnosti moderný a dynamický prvok, 

s ktorým sa určite odlíšite. Bonusom je ekolo-

gický charaketr materiálu. (Woolights)

07 Krásne a z praktického hľadiska veľmi osož-

né je podsvietenie stupňov schodiska. (Paola 

Calzada Arquitectos)

07

06

bývanie osvetlenie



iQ-LEDG45 iQ-LEDC37 iQ-LEDA60 iQ-LEDDIMA60

SVETELNÉ ZDROJE LED
KOMFORTNÉ A BEZPEČNÉ SVETLO 
PRE VÁŠ DOMOV
od 5W do 15W → 40W – 120W žiarovka

!  N a v š t í v t e  n á š  s t á n o k  n a  N Á B Y T O K  A  B Ý V A N I E  N I T R A  5 . - 1 0 . 3 . 2 0 1 9

KANLUX 
ALIN LED
Dizajnové svietidlo vhodné 
pre dom aj kanceláriu

kanlux.sk

biela čierna šedá

PREPNITE SA  M   WI   N

A D   TKNITE ČARA

Vytvor si svoju farebnú kombináciu 
                      farebné vnútorné rámčeky

WWW.MOWION.SK
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Svet hi-tech gadgetov sa neustále 
dynamicky mení a vyvíja. Je to 
odvetvie, kde sa síce snaží niekoľko 

veľkých hráčov určovať nejaké techno-
logické trendy, no zároveň tu stále majú 
šance aj tí malí, ktorým stačí len dobrý 
nápad. V dnešnej dobe startupov môžete 
postaviť veľký biznis doslova z ničoho. 
Dnes už netreba vymýšľať všetko úplne 
od nuly, ako to robia často zbytočne 
mnohé veľké značky, pretože môžete 
využiť nápady iných a použiť pre svoj 
projekt už hotové moduly.

Každý rok síce nemôže prísť revolúcia, 
ktorá by všetko známe otočila na ruby, ale 
vďaka cenovo dostupným 3D tlačiarňam, 

jednočipovým výkonným počítačom 
a rôznym, už hotovým modulom za pár 
centov sa dá množstvo dobrých nápadov 
realizovať tak ľahko, ako keby ste skladali 
Lego. Rôzne IoT hračky, senzory a ovláda-
cie jednotky pre SmartHome alebo malé 
roboty si dnes stavajú deti alebo nadšenci 
doma len tak pre zábavu. 

Vyrobiť funkčný prototyp, ktorý môžete 
predstaviť verejnosti, je otázkou pár dní. 
Ostatne tak nejak vznikla aj 3D tlačiareň 
Průša, kde sa z domáceho projektu čes-
kého kutila zrodila mimoriadne úspešná 
značka, ktorá je uznávaná na celom 
svete. Pre svoje 3D tlačiarne si stále sami 
„tlačia“ na svojich tlačiarňach množstvo 
komponentov. Chce to len dobrý nápad 
a trochu sa zamyslieť nad tým, ako by sa 
dal čo najjednoduchšie zrealizovať s vyu-
žitím dnes dostupných prvkov. 

A tak sa na trh dostáva každý rok množ-
stvo skvelých gadgetov, od ktorých sa 
inšpirujú aj veľké značky. Uvidíme, čím 
nás už o chvíľu prekvapí veľtrh CES, kde 
sa ukážu Hi-Tech novinky, na ktoré sa 
aj u nás budete môcť tešiť už tie budúce 
Vianoce.  Zatiaľ vás môže zaujať aj výber 
týchto šikovných Hi-Tech noviniek. 

BLÍŽI SA ZLATÝ ČAS PRE 
TECHNOLOGICKÝCH NAD-
ŠENCOV. KONIEC ROKA 
MÁME TRADIČNE SPOJE-
NÝ S VIANOCAMI, ČO PRE 
OBCHODNÍKOV ZNAMENÁ 
DOSTAŤ NA TRH ČO NAJ- 
VIAC NOVÝCH PRODUK-
TOV A TECHNOLÓGIÍ. PRVÉ 
JANUÁROVÉ DNI SA ZAS 
KONÁ VEĽTRH CES V LAS 
VEGAS, KTORÝ URČÍ TREN-
DY PRE BUDÚCI ROK.

KEĎ SA STRETNE ROK S ROKOM VO SVETE GADGETOV
HI-TECH NOVINKY

bývanie technika

Dychberúce rozlíšenie s 33 miliónmi pixelov
Ešte sme poriadne nestihli adaptovať 4K a už na nás útočia prvé 8K televízory. 
Rozlíšenie je 4-krát jemnejšie, než ponúka 4K Ultra HD, a 16-krát jemnejšie než 
Full HD, lenže čo s tým? Televízor trochu predbieha svoju dobu. Kvalita obrazu je 
v ukážkach neskutočná, no okrem tých pár demo súborov nemáme zatiaľ moc čo 

prehrávať. Televízor síce dokáže 
upscalovať video z HD alebo 
UHD rozlíšenia do 8K, ale to nie 
je pravých 33 miliónov pixe-
lov. Nemáme prehrávače, hry, 
nemáme filmy a ani domáce 
kamery, ba ani to TV vysielanie 
ešte nebeží ani na tom 4K, takže 
je zbytočné sa tak ponáhľať. Chá-
peme, že ľudia chcú stále viac 
a lepšie, ale treba to vnímať ako 
celok. Bez obsahu nie je 8K.

85" QLED 8K Samsung  
QE85Q900R
Cena: 14 999 eur
www.samsung.sk



X-tra domáce centrum zábavy
Herné konzoly zvádzajú medzi sebou urputný boj už celé desaťročia. Ide 
o miliardy, pretože herný priemysel dnes už zarába viac ako ten filmový 
a každý chce ten najlepší a najvýkonnejší hardvér pre tie najlepšie hry. 
Zároveň však musí ponúknuť aj nejakú pridanú hodnotu, ktorou môže 
byť prehrávač filmových diskov. Práve tu má dnes trochu navrch Microsoft 
s podporou UHD Blu-Ray 4K diskov, pretože konkurenčný PS4 podporuje 
len staršie Blu-Ray s Full HD rozlíšením. Nový Xbox One X  je preto o malý 
kúsok zaujímavejší, ak teda máte kvalitný 4K televízor a dobrú zbierku UHD 
filmov a najnovších hier podporujúcich 4K. Už o rok však príde PS5 a...

Xbox One X 
Cena: 499 eur
www.xbox.com

Retro herná klasika
Počítačové retro hry zažívajú svoj vrchol. Starší hráči sa totiž práve teraz radi vracajú 
ku klasike, na ktorej vyrastali, pretože skôr na to „nebol čas“ kvôli kariére, alebo 
rodine. Toto si uvedomili aj v Sony a pripravili retro hráčom na vianoce klasickú edíciu 
PlayStation z roku 1994, avšak o 45 % zmenšenú a s moderným HDMI pre dnešné 
televízory. V konzole nájdete predinštalovaných 20 pôvodných veľmi úspešných hier 

ako napríklad Final Fantasy VII, Rayman, Tekken 3, Ridge Racer Type 4, Jumping 
Flash!, Wild Arms, Oddworld a pod. Pustiť si večer nejakú dobrú 

hru z našej mladosti je...

PlayStation Classic 
Cena: 99 eur
www.playstation.sk

Užite si 5.1 aj s rádiom, USB, 
SD a Bluetooth
Väčšina ľudí počúva hudbu z viacerých zdrojov, 
napríklad telefónu, počítača, SD karty alebo USB 
disku, takže chcú prehrávať audio obsah z každého 
z nich. S novými 5.1 reproduktormi Logitech Z607 
si môžete vychutnávať bohatý zvuk z prakticky kaž- 
dého zdroja, pretože všetky tieto možnosti máte 
k dispozícii v samotných reproduktoroch. Dokonca 
je tu aj možnosť naladiť si v reproduktoroch FM 
rádio a používať systém ako kompletný receiver. 
Slušný zvuk za rozumné peniaze, no predsa len sú 
to „počítačové“ reproduktory, teda nič pre šiale-
ných audiofilov s ušami netopierov. 

Logitech Z607
Cena: 129 eur
www.logitech.com
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Keď sa doma upratuje „samo“
Povysávať dom môžete už aj na diaľku z mobilu, teda ak máte doma malý robotický vysávač 

iRobot, ktorý tam čaká v dokovacej stanici. Ovládať ho môžete hlasovým povelom cez Ale-
xu alebo cez mobilnú aplikáciu úplne jednoducho len jediným tlačidlom – CLEAN. Využiť 

sa dá aj časovač, ktorý spustí proces v určitý deň a hodinu, napríklad keď ste v práci. 
Hoci je to obyčajný vysávač, má v sebe integrovaný pokročilý počítač a množstvo sen-

zorov, ktoré bezpečne monitorujú celú miestnosť počas jeho práce. A keď skončí, 
pošle vám o tom správu na mobil. Keby tak ešte vedel doniesť niečo z chladničky...

iRobot Roomba 981
Cena: 999 eur
www.irobot.sk
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Domov pod kontrolou bez káblov a vŕtania
Kamery sú dnes pri riešení bezpečnosti základom, lenže ich inštalácia 
a nastavovanie stále nie sú pre laikov úplne triviálne. Pomocnú ruku 
podáva všetkým D-Link, ktorý prináša svoj prvý set 100 % bezdrôto-
vých kamier mydlink, ktoré nainštalujete bez vŕtnania alebo ťahania 
káblov. Vstavané vysokokapacitné lítiové batérie vydržia napájať ka-
mery až niekoľko mesiacov bez potreby dobíjania, a preto ich môžete 
umiestniť, kdekoľvek sa vám to hodí. Majú nočné videnie a sú stavané 
aj do exteriéru – pred dom či do záhrady. Základný kit obsahuje základňu  
a dve kamery, no ak potrebujete viac, dajú sa dokúpiť ďalšie kamery.

mydlink Pro Wire-Free Camera Kit
Cena: 573,90 eur
www.dlink.cz

Reko 

Foto: archív firiem a redakcie
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Svetlo, ktoré mení farbu podľa vás!
Žiarovky nemusia svietiť len na bielo. Zmenou farby sa 
môže svetlo prispôsobiť vašej nálade, prípadne vytvoriť 
určitú atmosféru. Sofistikovaný systém, určený primárne 
pre smart domácnosti, ponúka Philips HUE. RGB žiarovky 
meniace farby sa tu dajú krásne zakomponovať do inteli-
gentnej domácnosti a prepojiť s rôznymi senzormi, takže 
napríklad môže bliknút na červeno vždy, keď sa otvoria 
vchodové dvere, prípadne rôznofarebnými bliknutiami 
reagovať na správy a oznámenia z vášho telefónu. V spo-
jení s PC zas môže systém vytvárať farebnú show aj pri 

hrách. Farby dnes skrátka majú zelenú.

Philips Hue White and Color starter kit
Cena: 199 eur
www.philips.sk



65

Reko 

Foto: archív firiem a redakcie

nainštaluje 
senzory a na 
panel ovlá-
dania doplní 
panel s tlačidlami na jej 
ovládanie. Ovládať ju môžete rovnako 
mobilnou aplikáciou. 

DÔLEŽITÉ JE VIDIEŤ
Keď sa povie domáca kamera, chcete 
okamžite vidieť, čo sa deje doma. Dote-
raz to ale nebolo možné. Dnes moder-
né alarmy ponúkajú do vášho mobilu 
minútový záznam z každej kritickej 
situácie. Videosekvencie sú bezpeč-
ne uložené a šifrované na cloudovom 
úložisku. Systém vám tak vie garantovať 

kvalitný záznam s možnosťou ľahšej 
identifikácie situácie, ktorá nastala. 
Súčasne máte možnosť sledovať kamery 
on-line (livestream) vo svojom mobile 
prostredníctvom mobilnej aplikácie či 
počítači, a to kedykoľvek a nech ste kde-
koľvek. Z jednoduchej aplikácie (MyJAB-
LOTRON) tak môžete ovládať alarm, 
automatizačné prvky, a pritom sledovať, 
čo sa práve deje. Alarm tak skutočne 
chráni a pomáha. Viac informácií na 
www.jablotron.sk.

Reko z materiálov Jablotron

Foto: Jablotron

PRI VÝBERE DOMÁCEHO ALARMU ZAVÁŽI AJ 
TO, ČI MÁTE K DISPOZÍCII PRAKTICKÚ MOBILNÚ 
APLIKÁCIU. TÁ BY TOTIŽ MALA BYŤ JEDNODUCHÁ 
A PREHĽADNÁ A MALA BY PONÚKAŤ PREHĽAD 
VŠETKÉHO, ČO VÁS O VAŠOM DOME ZAUJÍMA Z 
AKÉHOKOĽVEK MIESTA, NA KTOROM SA PRÁVE 
NACHÁDZATE.

BEZPEČIE 

V MOBILE

Prostredníctvom mobilnej aplikácie 
by ste sa mali hneď po jej spustení 
dozvedieť, čo sa vo vašom dome 

deje. Prehľadné riešenie vám ponúka 
pohľad na hlavný panel a jeho aktuálne 
nastavenie zabezpečenia, prehľad teplôt 
v jednotlivých miestnostiach či kontrolu 
spotrebičov, ktoré sú do systému zahr-
nuté. Aplikácia okrem iného dokáže po-
núknuť prehľad o všetkých zariadeniach 
napojených na systém, ovládať váš alarm 
(Jablotron) rovnako z aplikácie, ako 
keby ste ho ovládali doma na hlavnom 
paneli, zobraziť fotografie z detektorov 
v  miestnosti či sledovať teplotu a spot-
rebu energií. 

ĎALŠIE FUNKCIE
Vyberajte si alarm, ktorý môžete postup-
ne rozširovať. Takým je napríklad alarm 
Jablotron. Na základné funkcie môže 
časom vzniknúť dopyt po ďalšej funkcii, 
napríklad pri dostavaní garáže možnosť 
jej ovládania alebo pri novom zavlažo-
vaní možnosť jeho automatického 
spínania. Vtedy stačí požiadať 
montážneho pracovníka o ďalšie 
funkcie. Ten do vašej gará-
že, v prípade ovlá-
dania garážovej 
brány 
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Keďže si každý druh podlahovej 
krytiny vyžaduje individuálnu 
starostlivosť, prinášame odporú-

čania, ako ju zvládnuť.

PRAVIDELNÉ ČISTENIE
Žiadnemu druhu podlahovej krytiny 
neprospieva dlhodobé pôsobenie vody 
a vlhkosti, preto je potrebné obmedziť 
tento kontakt v čo najväčšej možnej 
miere. Väčšie množstvo vody môže 
spôsobiť podmáčanie krytiny, vznik 
plesní či sčernanie škár a spojov medzi 
jednotlivými lamelami drevených či 
lamelových krytín. Podlahy pri čistení 
najskôr povysávajte a potom vytrite 
dôkladne vyžmýkanou handrou alebo 
mopom. Z handry či mopu nesmie kvap-
kať voda a po utretí by mala byť podlaha 
do minúty opäť suchá. Ak sa rozhodnete 
použiť čistiace prostriedky, vyberajte iba 
tie špeciálne určené na čistenie podláh 
a od serióznych výrobcov. V žiadnom 
prípade na čistenie nepoužívajte ostré 
kefy či drôtenky, ktoré by mohli povrch 
podlahovej krytiny poškriabať.  

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE NA 
ÚVOD
Predtým, ako sa pustíte do ošetrova-
nia ktoréhokoľvek druhu podlahovej 
krytiny, dôkladne z nej odstráňte 
všetky nečistoty. V opačnom prípade by 
ochranný film, ktorý vytvárajú ošetro-
vacie prípravky, zakonzervoval všetky 
nečistoty na povrchu podlahy, a to by 
skomplikovalo čistenie. 

1. OŠETROVANIE DREVENÝCH 
PODLÁH (obr. 01, 02)
Lakované povrchy sú vďaka ochrannej 
vrstve laku odolnejšie proti oderu než 
tie olejované.  Drobné škrabance, ale aj 
tie hlboké je na lakovaných drevených 
podlahách možné opraviť pomocou 
„opravných lakov“. Tie sú rovnakej kon-
zistencie ako laky z výroby a dodávajú 
sa v 30 ml baleniach. Povrch je najskôr 
potrebné mierne zdrsniť (aby opravný 
lak nadviazal na ten pôvodný), potom 
pomocou štetca naniesť nový lak. Ten 
poškodené miesto „uzatvorí“, zamaskuje 
a bude brániť jeho rozširovaniu. Zále-
ží na frekvencii a spôsobe používania 
podlahy, avšak lakované povrchy je po 
nejakom čase nutné kompletne zbrúsiť 
a nalakovať nanovo. Na predĺženie tohto 
obdobia odporúčame používať špeciálne 
čistiace systémy na lakované drevené 
krytiny, ktoré na podlahe vytvoria 
ochrannú vrstvu zvyšujúcu odolnosť 
proti poškodeniu laku. Tieto systémy 
zahŕňajú aj osviežovače na rozjasnenie 
krytiny.  

Základom pre zvýšenie odolnosti olejo-
vaného povrchu krytiny je jeho pravidel-
né ošetrovanie. V priestoroch s vysokou 
frekvenciou používania odporúčajú 
výrobcovia olejovanie jedenkrát ročne, 
v málo zaťažovaných priestoroch stačí 
olej obnoviť v dvoj- až trojročných inter-
valoch. Výrobcovia však svoje produkty 
neustále vylepšujú a niektoré krytiny 
chráni špeciálny prírodný olej, ktorý 

KOĽKO DRUHOV PODLAHO-
VÝCH KRYTÍN SA NÁJDE VO 
VAŠEJ DOMÁCNOSTI? URČITE 
VIAC AKO JEDNA. PRI BEŽNEJ 
ÚDRŽBE A ČISTENÍ PODLAHY 
TO PRAVDEPODOBNE NERIE-
ŠITE A UPLATŇUJETE UNIVER-
ZÁLNY SPÔSOB – VYSÁVAČ 
A NAVLHČENÁ HANDRA. VIE-
TE VŠAK, AKO TIETO PODLAHY 
SPRÁVNE OŠETROVAŤ, ABY 
SI ZACHOVALI SVOJU KRÁSU, 
REPREZENTATÍVNY VZHĽAD 
A DLHÚ ŽIVOTNOSŤ? 

SPRÁVNA ÚDRŽBA PODĽA JEJ TYPU

PODLAHA
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01
02

TIP PRE DREVENÚ PODLAHU
Najdôležitejším krokom pre dlhú životnosť a krásu drevenej podlahy je zachovanie ideálnych 
klimatických podmienok v miestnosti. Pod nimi si predstavujeme teplotu 20 až 22 °C a relatívnu 
vlhkosť vzduchu 50 až 65 %. Nízka vlhkosť v kombinácii s vysokou teplotou vytvára v podlahe 
neželané škáry, vysoká vlhkosť a nízke teploty spôsobujú jej deformácie. 
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zabezpečuje zvýšenú odolnosť. Podla-
hy sú preto menej náročné na údržbu 
a opakované ošetrenie je v často zaťažo-
vaných priestoroch potrebné jedenkrát 
za dva roky. Pokiaľ dôjde k vytvoreniu 
výrazného škrabanca, je možné podla-
hu naolejovať aj lokálne a čiastočne ho 
tak „ošetriť“. Ošetrovanie olejovaných 
podláh je teda jednoduché, vďaka špeci-
álnym setom od výrobcov ho zvládnete 
aj sami. Vždy sa však riaďte pokynmi 
výrobcu, taktiež rozlišujte, aký typ oleja 
je charakteristický pre vašu podlahu. 

2. OŠETROVANIE VINYLOVÝCH 
PODLÁH (obr. 03)
Pravidelným ošetrovaním vinylovej 
podlahy vytvoríte na povrchu ochranný 
film, ktorý zvyšuje jej odolnosť a zlepšu-
je vzhľad. Údržbu odporúčame vykoná-
vať v mesačných intervaloch pomocou 
špeciálnych prípravkov na to určených. 
Tie sa spravidla riedia vodou, následne 
sa nanášajú pomocou mopu či handry 
a nechajú sa na podlahe zaschnúť.

3. OŠETROVANIE PODLAHY 
MARMOLEUM (obr. 04)
Podlahová krytina Marmoleum® má an-
tistatický povrch, ktorý obmedzuje mno-
ženie baktérií, preto je jej čistenie nená-
ročné. Postačí ju ošetrovať v závislosti 
od stupňa jej zaťaženia, priemerne však 
jedenkrát ročne. Použite na to špeciálny 
prípravok od výrobcu zriedený vodou 

a naneste ho v jemnej vrstve na podlahu. 
Ideálny čas pôsobenia je 10 až 15 minút. 
Následne podlahu dôkladne vytrite 
handrou alebo na to použite kefu. Na 
rozpustené nečistoty potom použite vy-
sávač na vodu, prípadne podlahu utrite 
handrami. Následne celú plochu podlahy 
opakovane umyte handrou namočenou 
iba v čistej vode, až kým použitá voda 
neprestane peniť. Medzi čistiacimi prí-
pravkami nájdete aj špeciálne produkty 
na záverečné ošetrenie, ktoré dodajú 
podlahe jemne matný vzhľad.

4. OŠETROVANIE LAMINÁTOVÝCH 
PODLÁH (obr. 05) 
Kvalitná laminátová podlaha si nevy-
žaduje toľkú starostlivosť ako iné typy 
podlahových krytín. Na jej prípadné 
ošetrovanie však nikdy nepoužívajte prí-
pravky, ktoré vytvárajú ochranné vrstvy, 
ako lesky alebo vosky. Znemožnili by 
ste si jej bežné čistenie a odstraňovanie 
škvŕn. Po použití čistiacich roztokov pri 
pravidelnej údržbe utrite podlahu dosu-
cha tak, aby na nej nezostali ich zvyšky. 

AKO PREDÍSŤ POŠKODENIAM 
PODLAHY?
Poškodenie podlahy môže spôsobiť pie-
sok či drobné kamienky donesené na to-
pánkach. Preto pred vstup do miestnosti 
z exteriéru umiestnite čistiacu rohož. Po 
drevenej a vinylovej podlahe by ste tiež 
nemali chodiť v ihličkových podpätkoch. 
Priestor v okolí krbu či kachlí ochráňte 
vždy keramickou dlažbou alebo iným 
vhodným spôsobom. Nohy stoličiek, sto-
lov a iného nábytku podlepte filcovými 
podložkami. Podlahu pred poškriaba-
ním kolieskami kancelárskych stoličiek 
ochráňte tenkým kobercom alebo iným 
spôsobom.  

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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Elektrické podlahové kúrenie značky 
teplá podlaha® a jeho výhody:

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 

Podlahové kúre-
nie je vhodné ako jediný a hlavný zdroj tepla pre 

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.

 
  

 neviditeľný.
  

 v každej izbe.
 Bezpečný, spoľahlivý a overený 

 
 

 

Pošlite nám 
pôdorys domu 

a my Vám zadarmo navrhneme 
kúrenie a vypočítame prevádzkové 
náklady. 

technik@TeplaPodlaha.com 
tel.: 0948 550 400
www.TeplaPodlaha.Com

 

Schuco 2018-08 inz showroom Bratislava 210x280mm_K02.indd   1 22.08.18   8:43

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 dvere

Aktuálne je výroba sústredená do 
dvoch výrobných závodov a pre-
daj disponuje mnohými obchod-

nými miestami po celej Európe vrátane 
Slovenska.

Spoločnosť Sapeli neustále zdokonaľuje 
svoje know-how, aby mohla ponúknuť 
dvere v špičkovej konštrukcii a kvalite, 
ktoré spĺňajú najprísnejšie kritéria, 
napríklad dvere, ktoré sú testované 
na 500 000 otváracích cyklov. Sleduje 
moderné trendy v architektúre, interié-
rovom dizajne, ale aj v ochrane zdra-
via a hlavne nasleduje dopyt, pretože 
vie, že vývoj smeruje vpred a nemôže 
byť zaskočená konkurenciou. Vďaka 
najširšej ponuke dverí a zárubní na trhu 

SPOJENÍM POCTIVÝCH MA-
TERIÁLOV, KVALITNÉHO RE-
MESELNÉHO SPRACOVANIA 
DO NAJMENŠÍCH DETAILOV, 
INOVÁCIÍ A NAJNOVŠÍCH 
DIZAJNOVÝCH TRENDOV 
VZNIKAJÚ DVERE, KTORÉ 
MAJÚ AMBÍCIU USPOKO-
JIŤ KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA. 
VÝROBA DVERÍ A ZÁRUBNÍ 
V SPOLOČNOSTI SAPELI 
NADVÄZUJE NA TRADÍCIU, 
KTORÁ VZNIKLA UŽ V ROKU 
1947.  

POCTIVÉ REMESLO 

A MODERNÝ DIZAJN
dokáže vyjsť v ústrety nielen koncovému 
klientovi, ale aj ďalším subjektom, ako 
sú developerské firmy, stavebné firmy, 
prevádzkovatelia kancelárskych budov, 
škôl alebo nemocníc. 

NAJŠIRŠIA PONUKA
Vo výrobnom programe sú zastúpené 
ako dvere interierové – posuvné, otočné, 
skladacie, a to aj v presklennom preve-
dení, tak aj dvere vstupné, bezpečnost-
né, požiarne a špeciálne. Zastavme sa 
na chvíľku pri tzv. špeciálnych dverách. 
Tieto dvere musia mať niektoré povinné 
vlastnosti vyplývajúce zo stavebných 
noriem, napríklad protipožiarnu úpravu, 
protihlukovú úpravu do kancelárskych 
budov a úplnou vychytávkou sú dvere 
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vyrobené v rovnakom prevedení ako 
dvere vnútorné, pričom však majú 
extrémnu odolnosť voči pôsobeniu vody, 
takže sa osadzujú do priestorov sáun a 
bazénov. 

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
Sapeli pristupuje ku každému zákazní-
kovi individuálne a chce mu dodať taký 

jednať, ale aj odborne zamerať a namon-
tovať. Zameranie a montáž realizujú 
vyškolení pracovníci, ktorí dokonale 
ovládajú svoje remeslo, a vďaka ich 
certifikácii nestrácate nárok na záruku, 
ktorá môže byť až 5 rokov. Komplexné 
servisné služby zahŕňajú aj dopravu 
a roznos dverí a zárubní až na miesto 
montáže. Ak si zákazník nie je istý 
výberom a potrebuje poradiť, máme pre 
neho v Sapeli Centre alebo v Klientskom 
centre k dispozícii konzultácie s byto-
vým architektom, ktorý kvalifikovane 
poradí a v mnohých prípadoch pripraví 
nápadité riešenie. 

Áno, a aby ste nezabudli, že v termíne 
5. 3. – 10. 3. 2019 je v Nitre veľtrh Ná-
bytok a Bývanie. Sapeli tam bude určite, 
tak ak vám to vyjde, tak vás pozývajú na 
prehliadku noviniek, ktorú tam budú 
prezentovať. Viac na www.sapeli.sk.

Reko z materiálov Sapeli

Foto: Sapeli

výrobok, ktorý spĺňa jeho požiadavky na 
dizajn a maximálnu funkčnosť. Dvere 
Sapeli sú nielen krásne a kvalitné, ale 
aj funkčné, čím prinášajú zákazníkom 
viac než len obyčajné uzatvorenie otvoru 
v stene. Ak by si niekto napriek tomu 
nedokázal vybrať zo širokej ponuky pro-
duktov, Sapeli ponúka výrobu dverí na 
mieru podľa individuálnych predstáv.

NOVÁ KONCEPCIA PREDAJA
V rámci Slovenska najdete celkom 35 
predajných miest, ktoré sú rovnomerne 
rozmiestnené po celom území. Za pozor-
nosť stoja dve vlajkové lode, a to Sapeli 
Centrum Bratislava a Klientske centrum 
Košice. Na neuveriteľných 500 m2 je 
vystavený kompletný sortiment a bez 
váhania je možné povedať, že ide o novú 
koncepciu predaja výrobkov, ktorej 
cieľom je poskytovať ako širokú ponuku 
všetkého, čo sa vyrobí, tak aj bezchyb-
ný servis, ktorý k Sapeli neoddeliteľne 
patrí. 

KOMPLEXNÉ SLUŽBY
Na dosiahnutie perfektného výsledku 
u vás doma je potrebné tovar nielen ob-

216x141_7601881.indd   1 29.11.18   14:14
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INFOMIX

infomix aktuality

SLADKÉ TOKAJSKÉ DARČEKY

Najlepšie darčeky sú tie, ktoré si človek nikdy 
sám nekúpi. Nepoznáme človeka, ktorého by 
nepotešila fľaša alebo kartón dobrého vína. 
Zabalené do sviatočného obalu, doručené v ten 
správny čas. Ozajstná sviatočná chvíľa. Vinár-
stvo Ostrožovič  zabezpečí kompletnú prípra-
vu a expedíciu darčekov na kľúč pre vašich ob-
chodných partnerov a priateľov. Ráčte si vybrať 
zo širokého sortimentu vín a darčekov z Tokaja. 
Vína sú vyrobené z hrozna dopestovaného vo 
vinohradoch na Tokaji. Radi vám otvoria aj ich 
rodinný archív, kde nájdete vína od roku 1963. 
Sú vám k dispozícii  a kontaktovať ich môžete 
na tel. +421 908 996 040 alebo cez email: 
odbyt@ostrozovic.sk. Víno doručia bez starostí 
na vami uvedené adresy a prepravné v rámci SR 
máte grátis. Myslite na Vianoce včas.

www.ostrozovic.sk 

SVETLO DO VRECKA

Extrémne tenké 
a praktické osvetle-
nie Throsman LED 
Mini 1.3 je ideálne 
na osvetlenie menšej 
plochy, avšak najlep-
šie využitie nájde pri 
drobných prácach. Má 
dva stupne intenzity 
svetla. Na prvom vydrží 
5 hodín a na druhom 
stupni 2,5 hodiny. 
Súčasťou balenia je aj 
nabíjací kábel.Vďaka 
svojej váhe 118 gramov 
a funkčnej protišmykovej 
povrchovej úprave sa 
dobre drží. Zariadenie má 

zabudovaný stojan a v ňom 
silný magnet, ktorý rotuje v rozsahu 

180 stupňov. Svetlo je teda možné oprieť 
alebo pripevniť na kovový podklad tak, 
aby svietilo nahor alebo dole. Nechýba 
ani háčik na zavesenie či úchytka, vďaka 
ktorej sa dá zavesiť na oblečenie. Vydrží 
teploty od -10°C do 40 °C. Životnosť má 
až 50 000 hodín, čo zodpovedá 25-ročnej 
výdrži (8 hodín denne, 5 dní v týždni). 
Odporúčaná cena je 40,98 eur. 

www.schneider-electric.sk 

NAVŠTÍVTE SHOWROOM SCHÜCO

V novootvorenom showroome Schüco na Tomášikovej 19 v Bratislave nájdete 7 
funkčných vzoriek okien, dverí, posuvných systémov a presklených fasád v skutoč-
nej mierke. Sú tu napríklad dvere s dotykovým displejom a so snímačom odtlačku 
prsta, panoramatický posuvný systém Schüco ASS 77.PD HI v rohovom prevedení 
s elektronickým ovládaním a tiež zdvojené okno Schüco AWS 120 CC.SI s integro-
vanými žalúziami v medzipriestore. Tienenie možno ovládať elektronicky, rovnako 
tak otváranie tohto okna je dotykové, a to vďaka mechatronickému kovaniu TipTro-
nic. Môžete si pozrieť ukážky a vzorky ďalších produktov a tiež absolvovať virtuálnu 
prehliadku portfólia a referencií Schüco s VR okuliarmi a ovládačmi. 

Showroom je prístupný celoročne v pracovných dňoch, stačí si len dohodnúť 
návštevu na číslach: +421 248 269 601, +421 911 268 441 alebo prostredníctvom 
formulára na uvedenej stránke. 

www.schueco.com/web2/showroom_sk

mailto:odbyt@ostrozovic.sk
http://www.schueco.com/web2/showroom_sk
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LEIER DURISOL – STAVEBNÝ SYSTÉM PRE ZDRAVÉ BÝVANIE 

Popri tradičných sa stále vo väčšej miere presadzujú aj moderné stavebné systémy, 
vhodné aj pre projekt nízkoenergetického domu s minimálnym dopadom na životné 
prostredie. Do tejto kategórie sa radí aj stavebný materiál Durisol, ktorý má vo svojej 
ponuke spoločnosť Leier Baustoffe SK. Durisol je 100 % ekologický materiál, ktorý, 
zjednodušene povedané, predstavuje svojím zložením kompromis medzi  masívnym 
drevom a betónovou tvarovkou. Z oboch materiálov si osvojil tie najlepšie vlastnosti a ich 
spojením vznikol unikátny systém. Základnou výrobnou surovinou systému Durisol je drevná 
štiepka (až 90 % objemu) spevnená a zušľachtená prírodnými mineralizačnými komponentmi. 
Pri výrobe durisolových tvaroviek prechádza štiepka procesom mineralizácie, ktorý ju robí odolnej-
šou voči vode, soliam a ostatným vonkajším vplyvom. Pridaním cementu a mineralizačných prísad sa 
získava nehorľavosť materiálu. V závere výrobného procesu sa štiepko-cementová masa lisuje a násled-
ne frézuje na presné rozmery tvarovky. Existuje široká ponuka produktov a tvarov, ktorá je šitá na mieru 
konkrétnym stavebným účelom a projektovým riešeniam.  
                                                    
www.leier.sk

NOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM SCHÜCO ASE 60/80

V podobe ASE 60/80 (Aluminium Sliding Element – hliníkový posuvný element, 
základná stavebná hĺbka 60 a 80 mm) uvádza spoločnosť Schüco na trh nový modulárny 
systém, ktorý ponúka spracovateľom množstvo výhod pri výrobe a inštalácii. Vyznačuje 
sa špičkovými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ako aj modulárnym konštrukčným prístu-
pom. Architektonicky sofistikované posuvné a zdvižno-posuvné riešenia môžu tak byť 
postavené z malého množstva systémových komponentov. Väčšiu voľnosť dizajnu umož-
ňuje napríklad 13 rôznych typov otvárania. Nový systém zahŕňa štandardnú a dizajnovú 
líniu. Riešenie je zároveň používateľsky prívetivé. Integrované moduly SmartStop a 
SmartClose zaisťujú bezpečnosť počas otvárania a zatvárania a zároveň uľahčujú mani-
puláciu aj pri hmotnosti krídla 350 kg. Systém získal ocenenie Red Dot Design Award 
2018 a funkčnú vzorku nájdete v showroome Schüco v Bratislave. 

www.schueco.sk 

VZDUCH V INTERIÉRI JE VIAC ZNEČISTENÝ AKO VONKU

Podľa zistení Svetovej zdravotníckej organizácie trávia dnes ľudia až 90 % času vo 
vnútri budov, čo následne ovplyvňuje náš spánok, náladu, ale aj schopnosť učiť sa. 
Sme INDOOR GENERATION. A veľká väčšina z nás netuší, že vzduch v interiéri môže 
byť v skutočnosti znečistený až päťkrát viac ako vonku (podľa prieskumu celosvetovo 
uznávanej inštitúcie YouGov až 77 %). Cesta k zdravšiemu vnútornému prostrediu 
môže byť pritom pomerné jednoduchá. Pomôže dostatok denného svetla a čerstvého 
vzduchu. Základom je správne vetranie. Keď otvárame okná len sporadicky, je pravde-
podobné, že žijeme v domácnosti s príliš vlhkým a znečisteným vzduchom. 

Nadmerná vlhkosť zvyšuje tvorbu plesní, ktoré vedú k nárastu alergických ochorení i 
astmy. Vetrať treba minimálne dvakrát denne aspoň 5 až 10 minút. Vzduch sa 
v miestnosti vymení efektívnejšie, keď otvoríte naplno okná a necháte ich otvorené 
približne desať až pätnásť minút. Ak pri vetraní otvoríme jedno okno, vzduch sa v prie-
behu hodiny vymení v miestnosti asi 1 až 1,5 násobne. Keď otvoríme krížom v miest-
nosti druhé okno, vzduch sa dokáže vymeniť až 2,5 krát behom hodiny. Pri otvorení 
okna vo vyššej úrovni vznikne komínový efekt a rýchlosť výmeny vzduchu sa zvýši až 
4,5 krát.

www.velux.sk/indoorgeneration

http://www.velux.sk/indoorgeneration
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KOZUB ČI PEC V RODINNOM 
DOME SÚ TRADIČNE VNÍMANÉ 
AKO PRÍJEMNÝ A OBĽÚBENÝ 
ZDROJ TEPLA. PRI DNEŠNÝCH 
TECHNICKÝCH MOŽNOSTIACH 
BY PRETO BOLA ŠKODA NEVY-
UŽÍVAŤ ICH AJ V NÍZKOENER-
GETICKÝCH ČI PASÍVNYCH 
DOMOCH. 

V NÍZKOENERGETICKOM DOME
Kozub či pec Ak teda zvažujete kozub alebo 

pec do nízkoenergetického či 
pasívneho domu a neviete, či je 

to vôbec možné, tak odpoveď je áno, je 
to možné. Kozub či pec v nízkoenerge-
tickom dome mať môžete, ale určite nie 
klasický! 

BEZ ZBYTOČNÉHO  
PREKUROVANIA 
Aj v dobre utesnených domoch s nad-
štandardnou tepelnou izoláciou môže 
horieť živý oheň bez zbytočného preku-
rovania či straty čerstvého vzduchu. Za-
merajte sa na akumulačné alebo sálavé 
stavby s menšími preskleniami dvierok. 
Akumulačný kozub s prstencami alebo 
kachľová pec s ťahovým systémom je 
vhodným riešením aj do pasívneho 
domu. Nechcete si predsa priestor 
prekúriť a mať pocit, ako by ste boli ne-
ustále niekde v saune. Tepelnú potrebu, 
naopak, potrebujete rozložiť na dlhší 

stavba energetické alternatívy
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časový interval a odovzdávať energiu 
v menších dávkach podľa tepelnej straty 
objektu. Pre tento typ domov bola 
vyvinutá kachľová pec s 12-hodinovým 
prikladacím intervalom (čiže 2-krát za 
deň) a nízkym výkonom od 1,2 kW/h. 
Dnešné technológie a kachliarske 
materiály dovoľujú pracovať so širokým 
sortimentom. To znamená, že sa dá 
nájsť riešenie pre akýkoľvek interiér. 

SPRÁVNA VOĽBA 
Kozubová vložka alebo vložka do pecí či 
ohnisko musí mať prívod vzduchu pre 
horenie vedený vzduchotesne z exte-
riéru. Presklenie dvierok má byť čo naj-
menšie preto, aby sa znížil automatický 
prestup tepla cez sklo a aby sa teplota 
tlačila do akumulačných más, prípadne 
treba použiť dvierka s dvojitým preskle-
ním. Vzduchová medzera tak slúži ako 
izolant a dokáže znížiť náporové teplo 
cez sklo až o 36 %. Správnou voľbou 

ODBORNÍK 
RADÍ 

Pri návrhu vhod-
ného systému 
treba v prvom 
rade zohľadniť 
tepelné straty 
objektu a podľa 
toho celé dielo nadimenzovať. 
Samozrejme, záleží na tom, aká je 
dispozícia domu a možnosti pries-
toru, kde sa sálavý kozub alebo pec 
bude nachádzať. V neposlednom 
rade treba zohľadniť požiadavky 
zákazníka. Čo všetko chce vykurovať 
(len jednu miestnosť, celé prízemie 
či aj poschodie) a podľa toho sa zvolí 
typ a technológia vykurovania. Preto 
je ideálne samotnú konzultáciu 
s kachliarskou firmou uskutočniť ešte 
v projektovej fáze domu, kedy sa 
v spolupráci s projektantom zákazní-
ka prepočítajú výkonnostné parame-
tre a nastavia technológie tak, aby 
bol kozub šitý na mieru. V tejto fáze 
je výborné naplánovať aj komínový 
systém a exteriérový prívod vzduchu.

Ing. Daniel Mičic, Svarogus, 
člen cechu kachliarov 

kvalitnej kozubovej alebo pecnej vložky 
nielenže dosiahnete pohodu a požado-
vaný efekt, ale aj veľkú úsporu v rámci 
spotrebovaného paliva a vynaloženej 
práce pri obsluhe. 

ČO TREBA DODRŽAŤ?
Pri stavbe kozubu v nízkoenergetickom 
dome treba dodržať tesnosť exterié-
rového prívodu vzduchu a tesnosť 
komína. Na to slúžia komíny určené do 
nízkoenergetických stavieb, ktoré majú 
integrovanú izoláciu a veľmi presné 
a tesné tvárnice, prípadne nerezové 
systémy. Treba však dbať aj na tepelné 
mosty, ktoré vznikajú napríklad pri spo-
mínanom prívode vzduchu z exteriéru 
či pri prestupe komína cez strechu. Na 
to slúžia špeciálne prvky, ako je dvojitá 
vzduchotesná klapka (samotný prívod 
musí byť, pravdaže, dostatočne zaizo-
lovaný) alebo deliaci izolačný prvok pre 
komínovú pätu či deliaci izolačný prvok 

pre prechod stropom. Viac informácií na 
www.svarogus.sk.

Reko v spolupráci so Svarogus

Foto: Svarogus
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Elektrické podlahové a stropné 
vykurovanie je tiež vynikajúcim 
zdrojom sálavého tepla – nová 

štúdia, ktorú realizovala v roku 2018 
spoločnosť Fenix v spolupráci s UCE-
EB (Univerzitné centrum energeticky 
efektívnych budov), potvrdila veľmi 
vysoké hodnoty podielu tepelného toku 
sálaním – a to ako v prípade elektrického 
podlahového vykurovania (cca 77 %), 
tak aj v prípade elektrického stropného 
vykurovania (dokonca 84 %). Pre pocit 
tepelnej pohody je tiež dôležité, ako 
je rozložená teplota vzduchu medzi 
podlahou a stropom. Optimálne je rov-
nomerné rozloženie teploty od podlahy 
k stropu a aj tu je podlahové a stropné 
vykurovanie absolútnou „jednotkou“.

PODLAHOVÉ ALEBO STROPNÉ 
VYKUROVANIE – KTORÉ JE 
LEPŠIE?
Elektrické podlahové vykurovanie je veľ-
mi dobre známe, ale veľa ľudí ešte stále 
nevie, že interiér domu alebo bytu sa dá 
vykurovať aj od stropu. Najmä nástup 
elektrických vykurovacích fólií, ktoré 

VÝHODY ELEKTRICKÉHO POD-
LAHOVÉHO A STROPNÉHO VY-
KUROVANIA PRI VYKUROVANÍ 
ENERGETICKY ÚSPORNÝCH 
DOMOV A BYTOV SÚ VŠEO-
BECNE ZNÁME – KÚRENIE NIE 
JE VIDIEŤ, PRITOM IDE O KOM-
FORTNÝ ZDROJ TEPLA S NÍZ-
KYMI NÁKLADMI NA OBSTA-
RANIE A PREVÁDZKU. NAVYŠE 
SA OBA TYPY VYKUROVANIA 
DAJÚ VÝBORNE REGULOVAŤ. 

Sálavé teplo
OD PODLAHY ČI STROPU
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veľmi zjednodušujú konštrukčné riešenie 
stropného vykurovania, urobil z tohto 
systému úplne rovnocennú alternatívu 
k podlahovému vykurovaniu. Napriek 
tomu je počet inštalácií podlahového 
vykurovania mnohonásobne vyšší ako 
inštalácií stropného vykurovania. Dô-
vodom je skutočnosť, že u nás má tento 
systém krátku tradíciu, pre väčšinu ľudí 
je svojím spôsobom neprirodzený a budí 
nedôveru. Napriek tomu je aj pri strop-
nom vykurovaní – s výnimkou 20 cm 
vrstvy pod stropom – teplota vzduchu 
v celej výške miestnosti rovnaká.

KTORÚ ALTERNATÍVU SI VYBRAŤ?
Je zrejmé, že veľkoplošné vykurovanie 
je jeden z najkomfortnejších spôsobov 
vykurovania. Je však lepšie podlahové 
alebo stropné vykurovanie? Urobené 
merania preukazujú, že oba systémy sú 
rovnocenné. Z praktického hľadiska je 
pri podlahovom vykurovaní pozitívna 
o niečo vyššia teplota podlahy, ktorá tak 
môže navodzovať pocit vyššieho kom-
fortu. Nevýhodou sú určité obmedzenia 
pri voľbe podlahovej krytiny a nutnosť 
vopred rozhodnúť o rozmiestnení 

nábytku a zariadenia, aby sa vyhrievaná 
podlaha zbytočne nezakrývala. U strop-
ného vykurovania má užívateľ z pohľadu 
rozmiestnenia nábytku prakticky úplnú 
voľnosť, nezanedbateľnou výhodou je 
tiež rýchlejšia odozva na požiadavky 
regulácie. Súčasné novostavby sú veľmi 
citlivé na tepelné zisky, či už z oslnenia, 
alebo vedľajších zdrojov, a ak vykurovací 
systém nereaguje dostatočne rýchlo, 
dochádza k prekurovaniu miestností. 
A v  tomto smere vykazuje stropné vyku-
rovanie predsa len vyššiu flexibilitu ako 
podlahové. Nevýhodou stropného vyku-
rovania je, naopak, nutnosť kombinovať 
ho so sadrokartónovými podhľadmi, 
ktoré nemusia byť automaticky súčasťou 
stavby. Kým podlahové vykurovanie 
je dnes brané ako štandard, stropné 
vykurovanie je neprávom opomínané 
a celkom iste si zaslúži vyššiu pozornosť, 
než aká mu je zatiaľ venovaná. Viac 
informácií nájdete na www.fenix.sk. 

Reko z materiálov Fenix Slovensko

Foto: Fenix Slovensko

w w w . f e n i x . s k

Najekonomickejšie vykurovanie
pre váš nízkoenergetický dom
- elektrické vykurovacie systémy FENIX

Vykurovacie fólie ECOFILM, vykurovacie okruhy a rohože ECOFLOOR alebo sálavé
panely ECOSUN, GR a MR ponúkajú vykurovanie úplne podľa potrieb investora. Nízke
obstarávacie a prevádzkové náklady, vysoká flexibilita a maximálny tepelný komfort sú
spolu s príjemným sálavým teplom zárukou spokojného a zdravého bývania.

>> múdre vykurovanie <<

Všetko o bývani 185x118 múdré sk ned:Sestava 1  23.10.2018  22:20  Stránka 1
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AK PLÁNUJETE ŽIVOT V RODIN-
NOM DOME, MALI BY STE VE-
DIEŤ, ŽE PRVOTNÁ INVESTÍCIA 
DO STAVBY NIE JE JEDINÝM 
NÁKLADOM, KTORÝ JE S BÝVA-
NÍM „VO VLASTNOM” SPOJE-
NÝ. Z DLHODOBÉHO HĽADISKA 
SÚ DÔLEŽITÉ NAJMÄ PRE- 
VÁDZKOVÉ NÁKLADY, Z ČOHO 
NAJVÄČŠIU POLOŽKU TVORIA 
OBVYKLE PLATBY ZA ENERGIE.  

Ako na to, 
ABY DOM NEBOL ŽRÚTOM ENERGIE?

Tým najjednoduchším a najlacnejším 
opatrením, ktoré môžete urobiť, je roz-
hodnutie pre jednoduchý, kompaktný 
tvar domu, pri ktorom sa minimalizuje 
plocha obvodového plášťa. Zároveň sa 
tým zmenšuje počet kritických miest, 
kde by mohli vzniknúť tepelné mosty. 
Ďalšie zamedzenie tepelných strát cez 
steny a strechu je potom vecou kvalit-
ných stavebných materiálov a tepelnej 
izolácie.
 
MONTOVANÉ ČI MUROVANÉ?
Požadované tepelnotechnické parametre 
je možné dosiahnuť pri rôznych typoch 
konštrukcie. Výhodou montovaných 
stavieb je, že prakticky celú hrúbku 
múru tvorí tepelná izolácia, vďaka čomu 
môže byť obvodový múr tenší a staveb-
ník tak získa viac úžitkového priestoru. 
Ich slabou stránkou je vyššia náročnosť 
na precízne prevedenie konštrukčných 
detailov tak, aby sa predišlo vzniku 
tepelných mostov. Pozor treba dať aj na 
poškodenie izolačných fólií zabezpečujú-
cich vodotesnosť a neprievzdušnosť. 

Pre tých, ktorí chcú zostať verní murova-
nej klasike, existuje niekoľko moderných, 
energeticky efektívnych variánt k teh-
lám so zateplením. Takými sú napríklad 
veľkoformátové tvárnice z pórobetónu 
(napr. Ytong), prípadne z polystyré-
nu (napr. Neopor) alebo drevoštiepky 
(napr. Durisol), ktoré slúžia ako stratené 
debnenie. Do otvorov v tvárniciach sa 
vkladá oceľová výstuž a tie sa potom 
zalejú betónom, čím sa zvýši pevnosť 
a nosnosť múrov. 

Patričné izolačné schopnosti musí vy-
kazovať aj konštrukcia strechy, ktorá sa 
nezaobíde bez poriadnej vrstvy tepelnej 
izolácie a vzduchotesnej fólie. Ne-

Minimalizovanie energetických 
nárokov budovy patrí v súčas-
nosti k najvyšším prioritám 

pri riešení každej novej alebo rekonštru-
ovanej stavby. Okrem snahy ušetriť na 
účtoch za energie nás k tomu vedú aj 
prísne kritériá stanovené legislatívou. 
Ich cieľom je hlavne znižovanie ekologic-
kej záťaže budov.

TAKMER BEZ TEPELNÝCH STRÁT
Podľa aktuálne platných noriem a 
zákonov môže byť ročná spotreba 
energie domu na vykurovanie maximál-
ne 40,7 kWh/m2. Podľa novozavedenej 
terminológie hovoríme o ultranízko-
energetických domoch. Po roku 2020 
budú pravidlá ešte prísnejšie. Stavať sa 
budú už len objekty s takmer nulovou 
spotrebou energie – do 20,4 kWh/m2 na 
vykurovanie za rok.

V súčasnosti už máme k dispozícii 
funkčné koncepty a technológie, ktoré 
nám umožňujú stavať domy takmer 

nezávislé na vonkajších zdrojoch 
energie. V našich klimatických 

podmienkach sa hlavné 
úsilie sústreďuje najmä 

na zamedzovanie 
tepelných 

strát domu. 

01
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smieme zabúdať ani na hydroizoláciu a 
zateplenie základov, pretože teplo môže 
unikať aj smerom do zeme.

SKLENÍKOVÝ EFEKT AKO BENEFIT
Jedným zo spôsobov, ako jednoducho 
a efektívne zvýšiť energetickú sebestač- 
nosť domu, je pasívne využívanie slneč- 
nej energie, ktorá dopadá na povrch bu-
dovy. Cielené zvýšenie tepelných ziskov 
je možné dosiahnuť umiestnením väčších 
presklených plôch na južnú stranu 
domu. V ideálnom prípade by malo ísť 
o predsadenú presklenú plochu – akúsi 
zimnú záhradu. Spoľahlivo však poslúžia 
aj klasické okná, ktoré vďaka viackomo-
rovej konštrukcii a izolačným dvoj- 
či trojsklám už dávno nie sú najslabším 
článkom fasády. Pasívne získavanie slneč-
nej energie má význam najmä v zimných 
mesiacoch a v prechodnom období, no v 
lete môže byť, naopak, na príťaž. Z toho 

dôvodu sú neoddeliteľnou súčasťou 
nízkoenergetického domu aj vonkajšie 
tieniace prvky. Na južnej strane to môžu 
byť prístrešky a horizontálne lamelové 
slnolamy, ktoré chránia pred polud-
ňajším letným slnkom. Najbežnejším 
riešením sú však vonkajšie žalúzie, ktoré 
poslúžia na všetkých svetových stranách, 
pretože v zime zamedzujú aj úniku tepla.
 
TECHNICKÉ VYBAVENIE DOMU
Nízkoenergetický dom sa nezaobíde 
bez vyspelého technického vybavenia. 
Okrem samotného vykurovania sú tu 
najmä nároky na kontrolné a regulačné 
systémy. Tie pomocou senzorov vyhod-
notia a riadia procesy vykurovacieho 
a ventilačného systému. Jedným zo 
spôsobov, ako neplytvať už vyproduko-
vaným teplom, je využívanie riadeného 
vetrania s rekuperáciou – teda so spät-
ným získavaním tepla z vydýchaného 

02 03

04 05
01 V dokonale zateplených domoch spô-

sobuje najväčšie straty klasické vetranie 

oknami. Drahé teplo si v dome môžete udržať 

pomocou rekuperačnej ventilačnej jednotky. 

(Buderus)

02 Pokročilé technológie sprístupňujú ekolo-

gickú energiu zo slnka aj bežným rodinným 

domom. Veľké možnosti otvára najmä čoraz 

dostupnejšia fotovoltaika. (Baufritz)

03 Sklenené plochy orientované na juh doká-

žu získať teplo zo slnka aj bez využitia techniky. 

(Ashe Leandro)

04 Nenahraditeľnou súčasťou nízkoenergetic-

kých domov sú tieniace prvky na oknách, ktoré 

regulujú tepelné straty a zisky domu cez okná. 

(Gottsmann Architects)

05 Zimné záhrady v chladnom obdodí ochrá-

nia pred zbytočnými únikmi tepla a zároveň 

prinesú cenné tepelné zisky zo slnka. (Drutex 

SA)



stavba energetické alternatívy

vzduchu. „Vzhľadom na to, že pri dokonale 
tepelne izolovanom dome pripadá väčšina 
tepelných strát práve na výmenu vzduchu, 
vetranie s rekuperáciou predstavuje celkom 
zásadný prvok. Najkvalitnejšie rekuperač-
né jednotky dosahujú účinnosť až 90 %,“ 
radí Ing. Martin Fábry, pracovník tech-
nickej podpory pre značku Buderus.

Čím nižšie sú tepelné straty domu, 
tým menej tepla stačí na dosiahnutie 
tepelnej pohody. To umožňuje efektívne 
využívanie moderných vykurovacích 
technológií, ktoré pracujú v nízkotep-
lotnom režime, ako sú kondenzačné ply-
nové kotly alebo zariadenia využívajúce 
obnoviteľné prírodné zdroje – tepelné  
čerpadlá a solárne systémy. „Veľmi dobrý 
pomer ceny a výkonu majú napríklad spli-

tové tepelné čerpadlá vzduch/voda, ktoré 
dokážu pri ultranízkoenergetických domoch 
celoročne pokryť potrebu tepla. Keďže pri 
ich inštalácii nie sú nutné vrty ani stavba 
zemných kolektorov, z hľadiska vstupnej 
investície ide o najvýhodnejší typ tepelného 
čerpadla,“ uvádza Ing. Martin Fábry.
 
UŽÍVATEĽSKÉ SPRÁVANIE
Veľký vplyv na spotrebu energie má aj 
správanie osôb žijúcich v dome. Len 
na nich záleží, na koľko stupňov chcú 
mať vykúrené izby alebo koľko teplej 
vody minú pri sprchovaní. Tu treba 
podotknúť, že v dôsledku znižujúcej sa 
potreby tepla na kúrenie predstavuje 
spotreba teplej vody približne 50 % 
celkovej potreby tepla. Pre domácnosti, 
ktoré majú veľkú spotrebu teplej vody, 
je preto určite dobrou voľbou využívanie 
slnečných kolektorov. Najmä v lete sa 
potom v spotrebe teplej vody nemusí 
rodina vôbec obmedzovať a solárny 
ohrev môže využiť napríklad aj na ohrev 
vody v bazéne.

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: archív firiem a redakcie

06

0708

09
06/07 Jedným z najefektívnejších spôsobov 

na získavanie ekologickej tepelnej energie sú 

tepelné čerpadlá. (Buderus)

08 Lepšiu izoláciu a moderný vzhľad  zaručujú 

kombinované konštrukcie rámov z kovu a 

dreva. (JS fabric)

09  K efektívnemu hospodáreniu s energiami 

výrazným spôsobom prispievajú vyspelé regu-

lačné systémy. (Junkers)
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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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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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Svojpomocná výstavba má u nás 
dlhú tradíciu a zmysel nachádza 
aj v súčasnosti, hoci je na trhu 

množstvo stavebných firiem. Dôvod je 
nielen úspora financií, ale aj nevyhnut-
ná kontrola priebehu prác mnohých 
stavebníkov.

 Vďaka tomu, že systém Ytong je pre-
myslený práve s ohľadom na čo najjed-
noduchšie použitie bez potreby zapojiť 
do stavby rad remeselníkov niekoľkých 
profesií, je svojpomocnými staviteľmi 
mimoriadne žiadaný. „Ytong nám ponú-
kol najvariabilnejšie riešenie konštrukcie. 
Stavanie bolo úplne presné, bez odchýlok  
a naozaj ľahké. Stavbu sme zvládli v tro- 
jici –  ja, murár a jeden pomocník,“ hovorí 
majiteľ.

CESTA ZA NOVÝM DOMOM 
ZAČALA NA DOVOLENKE 
V GRÉCKU – MANŽELIA SI 
VYFOTILI DOM, KTORÝ SA IM 
PÁČIL, A PRINIESLI OBRÁZOK 
PROJEKTANTOVI. PREDSTAVOU 
O DIZAJNE VŠAK ICH POŽIA-
DAVKY ZĎALEKA NEKONČILI – 
BUDÚCI STAVEBNÍCI CHCELI 
STAVAŤ SAMI, V NÍZKOENER-
GETICKOM ŠTANDARDE, BEZ 
ZATEPLENIA A POKIAĽ MOŽNO 
BEZ DREVA. TROCHU VEĽA 
ŽELANÍ NARAZ? VÔBEC NIE, 
PRÁVE PRE TAKÝCH NÁROČ-
NÝCH ĽUDÍ JE TU YTONG.

BEZ DREVA A ZATEPLENIA? 
ÁNO, VLASTNÝMI RUKAMI!

Nízkoenergetický dom
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BEZ ZATEPLENIA 
Dom postavili z tepelnoizolačných 
tvárnic Lambda YQ so šírkou 375 mm 
a hodnoty nízkoenergetického domu 
dosiahli bez zateplenia. „Mám odpor  
k polystyrénu, chceli sme sa mu a súčasne 
ďalšiemu zbytočnému kroku pri výstavbe 
vyhnúť,“ tvrdí majiteľ.

BEZ DREVA
Predstave o čo najodolnejších materiá-
loch nezodpovedalo ani drevo, ktoré má 
isté nedostatky a riziká. „Jednoducho sme 
sa rozhodli, že na stavbe nepoužijeme ani 
jednu drevenú latku, chceli sme sa vyhnúť 
napúšťaniu dreva a podobne.“ 

JE TO STAVEBNICA
„Vďaka technickému poradcovi a Ytongu 
sme prispôsobili projekt a strop aj strechu 
sme realizovali z Ytongu. Môžem zhodno-
tiť, že ani to nebolo zložité – v podstate je 
to stavebnica, ku ktorej sme dostali plán. 
Nijako sme sa neponáhľali a za týždeň 
sme mali hrubú stavbu hotovú. Pracovali 
sme ručne, bez miešačky. Spotrebovali sme 
jednu paletu lepidla na celý dom. Technik 
chodieval na pravidelné kontroly a pomáhal 

nám s realizáciou projektu,“ popisuje pán 
domu. Masívna strecha má navyše jednu 
zásadnú pozitívnu vlastnosť – bráni 
prehrievaniu v lete a v podstate nahradí 
klimatizáciu v podkroví – teplota tu 
v horúcich dňoch nepresiahne 25 °C.

EKONOMICKÉ BÝVANIE
Dom majitelia obývajú už tretí rok a 
v priemere ich náklady na teplo činia 
okolo 100 eur mesačne.  „Náklady 

na prevádzku domu 4 + 1 na ploche 300 m² 
sú menšie, ako majú ľudia v paneláku. Ak 
by som však niečo mohol zmeniť a bola by 
v tom čase už v ponuke tvárnica so šírkou 
450 mm, staval by som z nej a náklady ešte 
znížil,“ dodáva.

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.

Nízkoenergetický dom



UŽ AJ NA SLOVENSKU 
MÔŽU VĎAKA SPOLOČ-
NOSTI GLASSOLUTIONS 
PONÚKNUŤ VÝROBCOVIA 
OKENNÝCH SYSTÉMOV 
SVOJIM ZÁKAZNÍKOM 
DIŠTANČNÝ PLASTOVÝ 
RÁMIK SWISSPACER. 
TENTO PATENTOVANÝ 
RÁMIK Z KOMPOZITNÉHO 
PLASTU JE V SÚČASNOSTI 
NAJLEPŠÍM NA TRHU A 
SPĹŇA ŠTANDARDY AJ 
TÝCH NAJNÁROČNEJŠÍCH 
ZÁKAZNÍKOV.

stavba materiály
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Čo zabezpečuje a prečo používať 
tento najlepší teplý dištančný 
rámik na trhu? Cez okná v ne- 

izolovanom rodinnom dome unikne až 
18 % tepla. Únik tepla je jedným z dô-
vodov, prečo sa investori čoraz častejšie 
obracajú na výrobcov s požiadavkou na 
dodanie okien, ktoré im zaručia úsporné 
a zdravé bývanie. Tajomstvo energeticky 
úsporného okna spočíva predovšetkým 
v správnom type rámika. 

VIAC AKO IBA IZOLAČNÝ ÚČINOK 
Podstata patentu spočíva v teplej hrane, 
ktorá má nízku tepelnú vodivosť a 
rámik dokáže ušetriť až 5 % nákladov na 
energie. Dobre zapracované izolačné sklá 
s integrovaným systémom SWISSPACER 
šetria energiu počas celej životnosti 
okien. Extrémne tenká kovová fólia 
z hliníku alebo ušľachtilej ocele navyše 
zabezpečuje, že rámik je parotesný a ply-
notesný, čím zabraňuje zrážaniu vody na 
okrajoch skla.  

SWISSPACER je prvý teplý rámik 
s certifikátom pre pasívne domy, ktorý 
zvyšuje energetickú účinnosť okien, ako 
aj fasád, a je preto dôležitou súčasťou pri 
ich výstavbe. 

ZDRAVŠIE OVZDUŠIE
Použitie dištančného rámiku SWISSPA-
CER prispieva aj k príjemnému a zdravé-
mu ovzdušiu v interiéri. Rámik z kom-
pozitného plastu disponuje parotesnou 
a plynotesnou fóliou, ktorá zabraňuje 
prieniku vodnej pary, čiže tvorbe kon-
denzu, takže pleseň či baktérie nemajú 
žiadnu šancu. Je to dobrá správa pre 
alergikov, pretože sa nemusia obávať prí-
padných zdravotných ťažkostí. 

s rámikom
SWISSPACER

bez rámika
SWISSPACER

ŠVAJČIARSKA KVALITA 
Plastový rámik SWISSPACER je overe-
ná švajčiarska kvalita montovaná na 
Slovensku. Dostupný je v 17 farebných 
prevedeniach a všetky majú zamatový, 
matný povrch, bez kovových odrazov či 
rušivej perforácie. Navyše izolačné sklá 
majú nízku hmotnosť a do rámika je 
možné zabudovať aj tieniace lamelové 
systémy. Teplý plastový rámik vyrába 
spoločnosť SWISSPACER so sídlom 
vo Švajčiarsku, ktorá patrí do skupiny 
Saint-Gobain, svetového odborníka na 
stavebné materiály. Táto spoločnosť sa 
dlhodobo snaží o poskytovanie kom-
plexných riešení pre inovatívne, úsporné 
a udržateľné bývanie. Na Slovensku je 
SWISSPACER dostupný prostredníc-
tvom divízie Glassolutions, ktorá sa 
už viac ako 25 rokov zaoberá výrobou, 
predajom a poradenským servisom v ob-
lasti izolačných skiel. V prípade záujmu 
o produkty či informácie ich kontaktujte 
na www.glassolutions.sk.

Reko z materiálov Glassolutions

Foto:  Glassolutions a archív redakcie

POMOCNÍK PRE 

OKNÁ BEZ ROSENIA





PREMYSLENÝ KOMFORT – COMFORT BY DESIGN
Vďaka konceptu zdravého rezidenčného bývania (Healthy Residential Concept®) firmy RENSON®, 

môžete žiť v zdravom, komfortnom a energeticky úspornom dome.
Kombináciou inteligentného systému prirodzeného vetrania a kontrolovaného tienenia slnečného svitu, 

dokážeme vo vašom dome vytvoriť zdravé vnútorné prostredie, príjemnú teplotu a regulovať intenzitu svetla.

Kontakt: jaroslav.kazimir@renson.net • +421 908 157 500

Invisivent® - nadokenná ventilačná mriežka 
pre prívod čerstvého vzduchu

Fixscreen® - textilné tieniace clony 
s maximálnou plochou až 22 m2

Camargue® - systém prestrešenia terasy 
s rozmerovou a farebnou kreativitou

www.renson.eu

NATURALLY FEELING GOOD...
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KEĎ SA MAJITEĽKA RODINNÉHO DOMU PO PÄTNÁSTICH RO-
KOCH ODHODLALA K VÝMENE STREŠNEJ KRYTINY, TRVALA NA 
TAKEJ, KTORÁ VYDRŽÍ KRÁSNA A FUNKČNÁ DESIATKY ROKOV 
A KTORÁ BY DALA DOMU ŠMRNC. PRÁVE PRETO PADLA VOĽBA 
NA KRYTINU TONDACH FIGARO DELUXE V ATRAKTÍVNOM ČIER-
NOM PREVEDENÍ S VYSOKÝM LESKOM.

ELEGANTNÁ

T ento priestranný rodinný dom 
s veľkorysým pozemkom v ma-
lebnej obci na Orave obýva 

matka s dospelou dcérou. Za roky sa 
im podarilo vybudovať domov, ktorý 
poskytuje všetko potrebné pre ich kom-
fortné bývanie. Obklopili sa množstvom 
zelene, vodnými plochami a záhradnými 
prvkami.

NAJMÄ PRÍRODNÉ MATERIÁLY
Domáca pani je lekárka, preto kládla 
pri výstavbe dôraz najmä na prírodné 
materiály. Vyberala si z viacerých staveb-
ných materiálov, napokon však rozhodli 
výborné stavebno-fyzikálne vlastnosti 
tehly. Hrubá stavba je vymurovaná 

a funkčná

z brúsených tehál Porotherm Profi 
s hrúbkou 44 cm. Vzhľadom na vtedajšie 
normy nebolo potrebné dom zatepliť. 
„Rozhodla som sa dom nezatepliť, pretože 
obvodové múry sú dostatočne hrubé. Páči 
sa mi, keď dom dýcha prirodzene sám, aj 
keby malo byť vo vnútri chladnejšie. Za ten 
čas, ktorý tu bývame, sme však nepocítili 
výraznú zmenu vnútornej klímy ani počas 
poctivých oravských mrazov,“ hovorí.

STRECHA SI ŽIADALA VÝMENU
Pôvodnú strešnú krytinu sa majiteľka 
rozhodla vymeniť už po pätnástich 
rokoch. Na odporúčanie odborníkov 
nechala tiež strechu zatepliť. Zima a bo-

stavba materiály
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hatá snehová nádielka dokážu poriadne 
preveriť kvalitu strešnej krytiny. „Dom 
som postavila z možností, ktoré som v tom 
čase mala. Nechcela som sa zadlžovať, ale 
ani ustúpiť zo svojich požiadaviek. Škridla 
bola síce z prírodného materiálu, nebola 
však kvalitná. Druhýkrát sme si nechali 
poradiť od odborníkov a vybrali sme si 
keramickú pálenú krytinu Figaro Deluxe od 
spoločnosti Tondach v povrchovej úprave 
glazúra“, objasňuje. 

Tento typ sa vyznačuje moderným 
dizajnom charakteristickým hladkým 
povrchom, strohým tvarom a pravouh-
lými líniami. Atraktívne čierne preve-

denie s vysokým leskom dodalo streche 
jedinečný vzhľad. Strešná krytina Figaro 
Deluxe je nielen elegantná, ale aj funkč-
ná. Disponuje drážkami vo vertikálnom 
i horizontálnom smere, ktoré zaisťujú 
bezpečnú ochranu v náročnejších klima-
tických oblastiach.

ALTÁNOK POKRYTÝ BOBROVKOU
Najnovším prírastkom v záhrade je 
kužeľovitý altánok, ktorý slúži ako von-
kajšia kuchyňa s ohniskom na varenie 
v kotlíku. Pani domu chcela pôvodne 
zladiť strechu domu a strechu altánku 
rovnakým modelom škridiel. Skúsený 
pokrývač Michal Surovčík jej to však 

neodporučil. „Kvôli kužeľovitému tvaru 
strechy na altánku mi neodporúčali dať 
veľkoformátovú škridlu, preto sme vybrali 
bobrovku. Ale farbu som chcela mať na 
oboch totožnú – rozhodli sme sa pre čiernu 
farbu s glazúrou. Páči sa mi, ako sa strecha 
krásne leskne. Najmä po daždi, ktorý zmyje 
prípadné nečistoty,“ dodáva pani domu. 
Viac informácií nájdete na stránke  
www.wienerberger.sk.

Reko z materiálov Wienerberger

Foto: Wienerberger
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stavba zabezpečenie

Príroda je mimoriadne nevyspyta-
teľná a nikto s istotou nevie pove-
dať, či práve do jeho domu blesk 

neudrie. Zabezpečiť si kvalitnú ochranu 
je investícia, na ktorej sa neoplatí šetriť, 
pretože tu nejde iba o majetok, ale 
hlavne o životy ľudí. Bleskozvody patria 
k najúčinnejšej forme ochrany objek-
tov pred bleskami a jeho devastačnými 
schopnosťami. Na trhu nájdete klasické 
a aj tzv. aktívne bleskozvody, ktoré po-
skytujú vyššiu úroveň bezpečnosti. 

Aktívne bleskozvody fungujú účinnejšie 
než tie klasické. Ich najväčšia výhoda 
spočíva v tom, že dokážu v okamihu 
úderu blesku vyslať ústretový výboj, 
s ktorým sa blesk spojí vysoko nad 
objektom a blesk s výbojom sa bezpečne 
zjednotí, privedie na hrot aktívneho 
zberača a odtiaľ sa cez zvod a uzemňo-
vač rozptýli do zeme. Rádius takýchto 
aktívnych bleskozvodov môže dosahovať 
až 107 metrov.

Ďalšie výhody nám priblížil Marián 
Krčmár zo spoločnosti Lp-axis, ktorá má 
dlhoročné, viac ako 20-ročné skúsenosti 
v realizácií aktívnych bleskozvodov a ich 
uzemnení na Slovensku. 

MAŤ BEZPEČNÝ DOMOV JE 
ZREJME PRIRODZENOU TÚŽ-
BOU KAŽDÉHO Z NÁS. AJ 
PRETO BY MAL BYŤ  FUNKČNÝ 
BLESKOZVOD NEODMYSLITEĽ-
NOU SÚČASŤOU VŠETKÝCH 
PRÍBYTKOV. DOM A ROVNAKO 
JEHO OBYVATEĽOV SPOĽAHLI-
VO OCHRÁNI PRED NIČIVÝMI 
ŽIVLAMI. 

BEZPEČNÝ domov



 Aké kritériá treba brať do úvahy 
pri rozhodovaní sa, či zvoliť aktívny 
alebo klasický bleskozvod?
Aktívne bleskozvody sú určite bezpeč-
nejšie než tie klasické. Zberač aktívne-
ho bleskozvodu nahrádza celú zbernú 
sústavu konvenčných bleskozvodov. 
Takéto bleskozvody poskytujú značnú 
úsporu zvodového materiálu, a tak vý-
razne redukujú zásahy do fasády či streš-
ného plášťa. Zachytávače sú vyrobené 
z nerezu, ktorý zaručuje odolnosť voči 
korózii. Ďalšou výhodou je, že životnosť 
aktívneho bleskozvodu je porovnateľná 
so životnosťou budovy.

 Aká je podľa Vás najväčšia výhoda 
aktívneho bleskozvodu oproti kla-
sickým? Prečo by sme mali siahnuť 
po aktívnych bleskozvodoch?
Aktívny bleskozvod chráni aj priľahlé 
plochy. U rodinných domov jeden zachy-
távač dokáže pokryť aj ďalšie objekty na 
pozemku, ako sú garáže, altánky, voliéry, 
bazény a oddychové plochy, čo klasický 
bleskozvod nedokáže.

 Zhruba pred rokom bola zrušená 
slovenská norma STN 34 1398:2014 
týkajúca sa aktívnych bleskozvodov 
bez náležitej náhrady. Táto situácia 
vyvolala menší rozruch, bolo počuť 
aj hlasy ohľadom zrušenia aktív-
nych bleskozvodov. Čo by sme mali 
vedieť ohľadom tejto témy? 
Vstupom do EÚ sa Slovensko zaviazalo 
prebrať európske normy. Táto norma na 
klasické bleskozvody značne zhusťuje 
zbernú sústavu a počet zvodov a uzem-
ňovačov, čo v mnohých prípadoch nie je 
realizovateľné. Podľa vyjadrenia Úradu 
normalizácie, Slovensko ako členský štát 
EÚ môže používať národné normy iných 
členských štátov EÚ. Norma STN 34 
1398:2014 bola prekladom preberaná  

z francúzskej národnej normy NF C 
17-102.  Podľa tejto normy sa aktívne 
blezkozvody používajú na Slovensku 
naďalej. Umožňuje nám to norma STN 
33 2000-5-51.

 Odrazila sa táto skutočnosť naprí-
klad aj ohľadom menšieho záujmu 
o tento produkt?
Záujem investorov je stále rovnaký, na 
školeniach je však odborná verejnosť 
zavádzaná informáciami o zákaze použí-
vania aktívnych bleskozvodov. Nie je to 
pravda. Neexistuje na to žiadny doklad.

 Aká je teda aktuálna právna úpra-
va podľa európskej normy? Môžete 
nám to priblížiť? 
Certifikáty, stanoviská a vyhlásenia 
platné pred 1. 3. 2017 o zhode aktív-
nych bleskozvodov s normou STN 34 
1398:2014 ostávajú aj naďalej v plat-
nosti. 

Reko v spolupráci s LP-AXIS
Foto: LP-AXIS 
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VY DODÁTE VÝHĽAD, MY OKNO.

Značkové okná NOVES okná, a.s. a ďalšie vyrábané a ponúkané pro-
dukty, sú vývojovo na technologickej špičke. Orientácia na požiadavky 
zákazníka, dôraz na detail, rýchlosť dodávky, dostupnosť predajného 
miesta, precíznosť prevedenia a dôraz na kvalitu stavajú okná NOVES 
okná, a.s. na popredné miesto na stavebnom trhu.
Infolinka: 0800 111 712 | Obchod: ponuky@noves.sk www.noves.sk     
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Balkónový system B-Integral

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

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

Nemecký patent
REG.DPMA-10361083

Dilatačný profil Niroflex

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

ARCHITEKTÚRA A DIZAJN DNES SPÁJAJÚ INTERIÉR S EXTERIÉROM 
A DÁVAJÚ NOVÚ PREDSTAVU O POHODLÍ. SPRÁVNE ZVOLENÉ SYS-
TÉMY TIENENIA A ZASTREŠENIA PRISPIEVAJÚ K LEPŠIEMU VYUŽITIU 
PRIESTOROV V KAŽDOM POČASÍ. 

    
              PRE VIAC ZÁŽITKOV

JEDINEČNÁ NA TRHU
Technicky dômyselná motorizovaná 
strecha pozostáva z otočných hliníko-
vých panelov. Jej revolučný dizajn umož-
ňuje panely nastaviť v ľubovoľnom uhle 
až do 120 stupňov. Po uzavretí sa celá 
pergola stáva celistvým, stabilným a úpl-
ne vodotesným systémom. Eliptický tvar 
panelov zabraňuje, aby sa nahromadené 
nečistoty pri otvorení strechy dostali do 
vnútorného priestoru. Vzduchové komo-
ry v paneloch je možné vyplniť izoláciou, 
a tak zvýšiť komfort užívania priestoru.

VZDUCHOTESNÝ PRIESTOR
Tvarovanie panelov, v ktorých je uložené 
kvalitné dvojité tesnenie, zabezpečuje 
úplne vzduchotesný priestor, ktorý je 
možné využívať pri všetkých poveter-

Bioklimatická pergola FADEroof je 
vhodným riešením pre otvorené 
priestory, reštaurácie, terasy a 

bazény. Je prepracovaná do najmenšie-
ho detailu a v kombinácii so správnym 
zasklením umožňuje celoročné využitie.

VIAC PRIESTORU 
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Reko z materiálov značky  Faderoof

Foto:  Faderoof

s veľmi čistým dizajnom. Má výrazne 
prispôsobiteľný charakter, vyznačujúci 
sa vysokou úrovňou komfortu a ochra-
nou pred atmosférickými javmi. V prípa-
de záujmu o bližšie informácie navštívte 
stránku www.faderoof.com.

nostných podmienkach. Tesnenie je 
uložené aj po celom obvode rámu, na 
ktorý dosadajú panely. To znamená, že 
aj pri vysokom vodnom stĺpci zostáva 
voda v odtokovom žľabe.

LINEÁRNY POHONNÝ SYSTÉM 
Elektromotor s vysokotlakovým systé-
mom zabezpečuje úplne vzduchotesný 
priestor, ktorý je možné využívať pri 
všetkých poveternostných podmien-
kach.

VYSOKÝ KOMFORT
Bioklimatická pergola je inovatívnym, 
patentovaným skladacím systémom 
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O DREVOPLASTE

Mýty a fakty
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Zatiaľ čo údržba drevených podláh 
je relatívne náročná, podlahy 
vyrobené z WPC dosiek, ktoré 

by v ideálnom prípade mali obsahovať 
60 % drevnej hmoty a 40 % špeciálneho 
polyméru, vyššie zmieňované kritériá 
spĺňajú. Je preto načase vyvrátiť niekto-
ré mýty, ktoré sa v súvislosti s drevoplas-
tom objavujú.

MÝTUS Č. 1: 
DUTÉ DOSKY SÚ LEPŠIA A 
LACNEJŠIA ALTERNATÍVA 
PLNÝCH DOSIEK
Hoci niektorí predajcovia argumentujú, 
že podlaha z dutých dosiek lepšie dýcha 
a navyše je lacnejšia, v skutočnosti toto 
riešenie skrýva mnoho negatív. Proble-
matická je už samotná montáž, pretože 
tieto dosky je nutné vyspádovať za 
účelom odvodu vody. Kvôli jej kondenzá-
cii v materiáli a veľkému rozdielu teplôt 
od zeme a nad terasou v letnom období 
totiž dochádza k vzniku plesní, krúte-
niu či rozpadu materiálu. Duté dosky s 
tenkou stenou sú taktiež náchylnejšie 
k poškodeniu (napríklad prerazenie 
pádom ťažkého predmetu), takže šetriť 
na materiáli sa skutočne nevyplatí. 

Použitím plných dosiek sa spomínaným 
negatívam možno, naopak, vyvarovať. 

MÝTUS Č. 2:
PODKLADNÉ NOSIČE Z WPC SÚ 
ZBYTOČNÉ, STAČÍ TROPICKÉ 
DREVO
Keďže podkladné rošty tvoria naj-
viac namáhanú časť terasy, ktorá je 
v priamom kontakte s vodou, správny 
materiál hrá zásadnú rolu. Drevené hra-
noly majú tendenciu sa krútiť a pri ich 
zakrytí doskami hrozí zvýšený výskyt 
drevokazných húb a plesní. Najvhod-
nejšou alternatívou sú hliníkové profily, 
ktoré umožňujú veľmi ľahkú inštaláciu 
terás. Dosky sa jednoducho upevnia po-
mocou spojovacích klipov k hliníkovým 
nosičom. 

MÝTUS Č. 3: 
WPC TERASY NIE SÚ ODOLNÉ 
PROTI CHLÓROVANEJ VODE
I keď sa objavujú názory, že drevoplast 
sa k vonkajším bazénom nehodí, opak 
je pravdou. Vďaka polyméru HDPE sú 
dosky Woodplastic® vysoko odolné voči 
bazénovej chémii i soli a špeciálna pro-
tišmyková úprava z nich, naopak, robí 
ideálny materiál práve pre podlahy okolo 
vonkajších bazénov a víriviek. 

MÝTUS Č. 4: 
DREVOPLASTOVÉ TERASY SÚ 
SAMOČISTIACE
Samočistiaca terasa, žiaľ, neexistuje 
a aj podlaha z WPC se môže ušpiniť – či 
už peľom, prachom, nánosmi blata od 
domácich miláčikov, jedlom či nápojmi 
pri vonkajších posedeniach, barbecue či 
oslavách. Nie je však nič jednoduchšie, 
ako zobrať občas hadicu, terasu oplách-
nuť a prípadné škvrny vyčistiť bežnými 
prostriedkami na riady. Pri silnejšom 
znečistení je možné použiť prípravky 
obsahujúce chlór. Viac informácií o pro-
duktoch nájdete na www.woodplastic.sk. 

Reko z materiálov WPC – WOODPLASTIC

Foto: WPC – WOODPLASTIC

V DNEŠNEJ DOBE, KEDY SA 
SNAŽÍME VYUŽIŤ KAŽDÚ 
VOĽNÚ CHVÍĽKU, UPREDNOST-
ŇUJE VÄČŠINA VLASTNÍKOV 
NEHNUTEĽNOSTÍ ODOLNÉ 
MATERIÁLY, KTORÉ BUDÚ 
DOBRE VYZERAŤ, A PRITOM 
VYŽADOVAŤ MINIMÁLNU 
STAROSTLIVOSŤ. PRÁVE PRETO 
JE DÔLEŽITÉ DBAŤ NA TIETO 
POŽIADAVKY AJ V PRÍPADE 
VÝBERU TERASOVEJ PODLAHY.

Terasa STYLE PLUS TEAK

Dosky STAR

Dosky FOREST
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relax záhrada

Chcete v zime pomôcť vtáctvu 
a ochrániť ich pred hladom 
a mrazom? Premýšľate 

nad kŕmidlom, búdkou či vlastnoručne 
vyrobeným vtáčím zobom? Kreatívnym 
nápadom sa medze nekladú.  

Aby bola vaša snaha efektívna, je dôleži-
té držať sa niekoľkých zásad. Do kŕmidla 
by sa malo vojsť viac vtákov naraz, a to 
bez ohľadu na veľkosť či druh. Keď sa ho 
teda rozhodnete vyrobiť sami, dbajte na 
to, aby bolo dostatočne priestorné. 
 
Ideálnym materiálom je drevo, pretože 
vtáci sa na ňom nebudú šmýkať. Neza-
budnite dno zabezpečiť ohrádkou, aby 

CHLADNÝMI ZIMNÝMI MESIACMI PRIBÚDA AJ HLADNÉ 
VTÁCTVO, O KTORÉ BY SME SA MALI POČAS TOHTO  
OBDOBIA POSTARAŤ. PRI HĽADANÍ POTRAVY SA VTÁCI 
SŤAHUJÚ DO PARKOV, ZÁHRAD ČI NA PARAPETNÉ DOSKY 
OKIEN. KEĎŽE BY V ZIME ZBYTOČNE HĽADALI HMYZ,  
PRECHÁDZAJÚ NA STRAVU V PODOBE SEMIAČOK  
A DROBNÝCH PLODOV. 

VTÁCTVA V ZIME 
Kŕmenie
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z neho zbytočne nevypadávala potrava 
a vtáci sa tak pri zbere spadnutých 
semien nestali korisťou mačiek či iných 
šeliem. 

PRINESTE SI KÚSOK LESA DOMOV
Vtáčie kŕmidlá či búdky nemusíte nutne 
vyrábať len z kúpených a narezaných 
dosiek. Zájdite si do lesa pre spadnuté 
vetvy a máte pre seba aj deti zábavu na 
celé odpoludnie. Kŕmidlo nezabudnite 
vybaviť strieškou, na ktorú poslúžia 
steblá slamy alebo malé drevené triesky. 
Dno zabezpečte vyššími krajmi tak, aby 
vždy na každom rohu presahovali. V prí-

pade, že ste kŕmidlo úspešne dokončili, 
zostáva ho už len vhodne umiestniť. 
Pokiaľ máte záhradu, pripevnite kŕmidlo 
čo najbližšie k stromom. Vtákom tak za-
chováte dojem prirodzeného prostredia 
a ochranu v prípadne ohrozenia.  

NA ČOM SI NAJVIAC  
POCHUTNAJÚ? 
Proso, mak, ľanové semienka, drvené 
orechy či slnečnice. To sú najčastejšie 
pochutiny, ktoré sa vtákom dávajú. 
Najvhodnejším kŕmením je surové obilie. 
Najtučnejšie a energeticky najbohatšie sú 
slnečnicové semienka. Nevhodné sú pre-
dovšetkým kuchynské zvyšky, cestoviny, 
údené a korenisté produkty či pokazená 
potrava. Najväčším omylom ktorého sa 
ľudia dopúšťajú, je pečivo. Aj keď je suché 
a nastrúhané, obsahuje príliš mnoho soli 
a ďalších zložiek, ktoré vtáctvu nepro-
spieva. Chcete vtáčí jedálniček trochu 
spestriť? Rozohrejte loj, vmiešajte doň 
zmes semienok, surového mäsa, nastrú-
hanú mrkvu či ovsené vločky, nalejte do 
akejkoľvek formy a nechajte stuhnúť. 
Zmes rozvešajte tak, aby bola dostatočne 
vysoko voči potenciálnym šelmám a záro-
veň aby ju  slnečné lúče nerozpustili.  

PARAPET? ŽIADNY PROBLÉM 
Kŕmidlá nemusia visieť na strome alebo 
byť pribité do zeme. Môžete ich ľahko 
umiestniť aj na parapet. Najvhodnejšou 
alternatívou je plastový tanierik zo zá-
sobníkom a zabudovanou strieškou. Kŕ-
menie sa jednoducho nasype do zásob-
níka a samovoľne padá to tanierov pod 
ním. Vtáci tak majú stály prísun potravy. 
Výhodou je predovšetkým uzatvorený 

priestor zásobníkov, ktorý znemožňuje 
kradnúť nežiaducim zlodejom. 

NECHCETE VYRÁBAŤ? MÔŽETE 
KÚPIŤ
Ak si na kŕmidlo alebo vtáčiu búdku 
netrúfate alebo vám chýba dielňa, kde by 
ste ju mohli zhotoviť, nezúfajte. Na trhu 
sú teraz kŕmidlá v rôznych dizajnoch 
i veľkostiach. Výhodou niektorých z nich 
je navyše automatický dávkovač kŕme-
nia. V dnešnej dobe nájdete  v predaji aj 
širokú škálu vtáčieho kŕmenia, materiá- 
lu na výrobu kŕmidiel či rovno hotové 
kŕmidlá. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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relax zeleň

Zo zimou prišlo aj obdobie vykuro-
vania interiérov. Kúrenie znižuje 
vlhkosť vzduchu, čím sa zvyšujú 

problémy s dutinami a dýchaním. Rôzne 
čistiace prostriedky, laky, farby na 
nábytku a obrazoch či syntetické vlákna 
v kreslách a závesoch zase produkujú 
toxické výpary. To všetko spôsobuje 
migrény, chronickú únavu, vyrážky, aler-
gie alebo pocit smädu, ktorý nedokážete 
uhasiť vodou. Nepotrebujete syntetické 
osviežovače vzduchu, aby sa vám lepšie 
dýchalo. Postačia obyčajné izbové rastli-
ny. „Rastliny látkovou výmenou pomáhajú 
odbúravať škodlivé látky z prostredia 
a znižujú prašnosť vzduchu. Niektoré 
izbové rastliny, napríklad fikus malolistý, 
dracéna, difenbachia, monstera či rastlinky 
s prezývkami divý Jano i svokrine jazyky 
sú navyše ako stvorené na prečistenie 
vzduchu. Dokážu pohltiť až 90 % škodli-

vých látok v ovzduší“, vysvetľuje  
David Benda, odborník na 

záhradu a rast-
liny projekto-
vých marketov 
Hornbach.  Ak 
navyše patríte 
k fajčiarom, 
kvalitnejší 

vzduch uvítate 

V BYTE? IDEÁLNE
Džungľa 

ešte viac. Treba však dávať veľký pozor 
ak máte doma deti či operených domá-
cich miláčikov, pretože mnohé z tých, 
ktoré najlepšie pohlcujú alkaloidy zo 
vzduchu, sú zároveň jedovaté. 

KVETINÁČE VO VZDUCHU
Zabudnite na záclony a nahraďte ich ze-
leným závojom visiacich rastlín. Visiace 
kvetináče nielenže šetria miesto vo va-
šom byte či v kancelárii, ale slúžia aj ako 
výrazný dekoračný prvok v interiéri. Pri 
visiacich kvetináčoch sa medze nekladú 
a môžete ich vytvoriť a ozdobiť podľa 
svojej fantázie a kreativity. Najnovším 
hitom sú farebné šnúry, prípadne špe-
ciálna technika viazania nití a šnúrok 
do plošných textílií – makramé. Tieto 
nosiče kvetináčov vyrobíte z ľanových 
alebo bavlnených špagátov, ktoré môžu 
byť jednofarebné aj dúhovo zafarbené. 
Vášmu príbytku dodajú trendy etno ná-
dych. Textilné nosiče kúpite hotové, ale 
ak máte veľa voľného času a túžite mať 
niečo originálne, so správnym materiá-
lom si ich dokážete vyrobiť aj sami. 
V modernom minimalistickom dizajne 
sa budú výborne vynímať kvetináče 
zavesené na kovových konštrukciách. 
Dizajnové kvetináče na tenkých kovo-
vých štruktúrach visia vo vzduchu ako 
pohyblivé umelecké diela. Ak, naopak, 
preferujete príjemný jednoduchý štýl, 
ktorý evokuje teplo domova, stačí sa 
vynájsť s tým, čo už doma máte. Podklad 

ZELEŇ V INTERIÉRI JE NIELEN 
KRÁSNA, ALE VIE AJ PEKNE 
ROZJASNIŤ PRIESTOR A PRIS-
PIEVA K LEPŠIEMU DOMÁCE-
MU PROSTREDIU A DUŠEVNEJ 
ROVNOVÁHE. RASTLINY VNÁ-
ŠAJÚ DO UMELÉHO PROSTRE-
DIA KÚSOK ŽIVEJ PRÍRODY 
A PÔSOBIA AKO PRIRODZENÝ 
KONTRAST K TECHNICKÝM 
VYMOŽENOSTIAM MODERNEJ 
DOBY, KTORÉ PRODUKUJÚ 
ELEKTROMAGNETICKÝ SMOG. 
ZELEŇ NAPOMÁHA SÚSTRE-
DENOSTI A ZVYŠUJE DOMÁCU 
AJ PRACOVNÚ POHODU. 

01
02

03

04
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01 Atraktívne a zároveň umiestniteľné prakticky kdekoľvek v interiéri sú závesné kvetináče. Suchomilné alebo druhy 

ktorým vyhovuje iný typ substrátu ako klasická hlina, je možné efektne zavesiť do rôznych typov sklenených nádob. 

02 Klasický závesný systém pre kvetináče vyrobený  z ľanových alebo bavlnených špagátov je populárny i dnes a hodí 

sa pre prevísajúce rastliny.  

03 Kvetináč Stockholm v modrom prevedení je štýlový aj mrazuvzdorný.

04 Nebojte sa vložiť kvety do prútených závesných obalov, nepremoknú. Avantgarda aj prírodný dizajn 

v jednom. 

05 Kvety v interiéri sú vhodným ozdravením prostredia i dekoráciou.  
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relax záhrada

pod keramický črepník môžete upliesť 
alebo uháčkovať z hrubej priadze, alebo 
ušiť zo starých plátenných tašiek. Tak-
tiež nevyhadzujte staré drevené košíky. 
Vložte do nich rastliny v keramických 
črepníkoch a zaveste alebo položte na 
voľné miesto v byte a dizajnový kvetináč 
je hotový.   

ZELEŇ PRE ZANEPRÁZDNENÝCH
Nie každý má čas venovať rastlinám 
špeciálnu starostlivosť. Niektoré rastliny 
sú ale odolné, vyžadujú minimálnu 
starostlivosť a prežijú aj nepriaznivé 
podmienky. A navyše skvele vyzerajú. 
Aloe vera je nielen prísada v krémoch 
a nápojoch, ale aj nízkoúdržbový su-
kulent. Charakteristické pretiahnuté 
špicaté listy majú liečivé účinky na rany 
a popáleniny a dokážu vyrásť až do 
výšky a šírky jedného metra. Pieprovec 
magnóliolistý má špecifické listy, ktoré 
môžu byť podľa druhu konkrétneho va-
riantu zelené, červené alebo strieborné, 
a líšia sa aj rozdielnou štruktúrou listov. 
Originálnymi okrúhlymi listami sa pýši 
tučnolist vajcovitý. Tučnolist je ideálnou 
rastlinou pre zábudlivých ľudí, pretože 
vyžaduje minimum vody a s dostatkom 
slnka a suchou priepustnou pôdou vydr-
ží celé desaťročia. Do závesných kvetiná-
čov sa výborne hodí brečtan popínavý. 
Brečtan sa rád plazí po stenách a môže 
narásť do obrovských rozmerov, no 
v interiéri sa dá ľahko regulovať stri-

07

08

09
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hom so špeciálnymi nožnicami. Stonky 
tradeskancie bielej menia každých pár 
centimetrov smer, čím vzniká cikca-
kovitý vzhľad a výrazné biele a fialové 
zafarbenie listov.

Ak túžite po rastlinách s kvetmi, vyskú-
šajte vianočný kaktus. Jeho pôvabné 
kvety s odtieňmi bielej, žltej až červenej 
zvyčajne kvitnú v druhej polovici decem-
bra. Obľúbené kvitnúce izbové rastliny 
sú aj klívia červená, antúria ružová, scin-
dapsus aureus, krotónovec strakatý či 
kala. Tieto však tiež obsahujú alkaloidy 
a iné látky, ktoré pri požití dráždia tráve-
nie, sliznicu hrtana, ekzémy, vyvolávajú 
zvracanie a hnačku a v krajných prípa-
doch aj smrť. Aj tieto teda držte mimo 
dosahu zvierat a detí. 

POZOR NA SUSEDOV
Kvety sa navzájom tolerujú, milujú alebo 
neznášajú. Neznášanlivosť a symbió-
zu rastlín poznáme najmä v úžitkovej 
záhrade, ale aj pri izbových rastlinách si 
niektoré spolu jednoducho nerozumejú. 
Určite spolu nepestujte niekoľko fareb-
ných druhov šľachtených fialiek. Časom 
sa výnimočné farby zmiešajú. Je to záha-
da, no akoby sa prelínala ich vzájomná 
genetická výbava. „Taktiež si dajte pozor 

na to, ako kombinujete rastlinky znášajúce 
slnko s tými, ktoré preferujú polotieň. Ide-
álnym príkladom sú vresy. V takom prípade 
môžu byť polotieňové rastliny čiastočne 
kryté pred priamym slnkom vyššími rast-
linami. V opačnom prípade prídete o obe 
rastliny,“ hovorí D. Benda z Hornbachu. 

Predtým, ako sa vyberiete na nákup 
rastlinstva, zistite, aké podmienky 
ponúka váš príbytok a akým rastlinám 
budú vyhovovať. Zistite, na ktorý para-
pet a stenu dopadá slnko, kedy a na ako 
dlho a aká teplota sa dokáže dosiahnuť 
za oknom aj v izbe. Podľa toho vyberajte 
kvety. Ak totiž necháte teplomilné rast-
liny v severne orientovanej izbe alebo 
orchideu na priamom slnku, odsúdite 
ich k zániku. 

Samostatnou kapitolou sú sukulenty 
a kaktusy. Sukulent je nekvitnúca duži-
natá rastlina, ktorá ozdobí váš interiér 
listami všetkých možných farieb a tva-
rov. Majte ich vždy na svetle, ale iba na 
východnom alebo západnom slnku. Nad-
merné svetlo ich listy poškodí a objavia 
sa na nich fľaky. Na druhej strane pri 
nedostatku svetla budú nezrelé. Kaktusy 
milujú deti aj dospelí a potrebujú podob-
nú starostlivosť ako sukulenty.

POLIEVANIE A HNOJENIE
Aj rastliny bez kvetov treba hnojiť. V zá-
vislosti od veľkosti črepníka a kvality 
substrátu treba rastlinám dodávať živiny 
každých 15 až 30 dní. Raz za rok je dob-
ré rastliny presadiť. Keďže v kvetináčoch 
nemôžu extrahovať z pôdy mnoho živín, 
mali by ste primiešať hnojivo s dlho-
dobým účinkom. Sukulenty a kaktusy 
hnojte raz za tri týždne, počas zimy 
hnojenie vynechajte. 

Každá rastlina potrebuje iné množstvo 
vody. „Ak nemáte čas testovať potreby 
každej rastliny osobitne, zbytočnému 
prelievaniu aj vysušeniu zabráni tzv. za-
vlažovacia banka. Jednoducho ju naplníte 
vodou a rastlina si sama odčerpá potrebné 
množstvo vlahy. Banka zároveň pôsobí 
ako zaujímavý detail,“ hovorí odborník 
z Hornbachu. Sukulenty polievajte raz za 
tri týždne, kaktusy stačí raz za mesiac. 
Kaktus prelejte a potom ho nechajte 
dlho bez vody. Pripomeniete im ich 
domovinu. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

07   Džungľa v byte neznamená nevyhnutne veľa námahy. Ak ste zaneprázdnení, stavte na sukulenty a  rastliny vyžadujúce minimum starostlivosti. 

08/09 So zavlažovacou bankou Elho Aqua Care príjme rastlina len toľko vody, koľko sama potrebuje. 

10  Jeden z farebných trendov 2018 je Smart&Green, ktorý v interiéri kombinuje viacero odtieňov zelenej, vrátane živého rastlinstva. 

11 Kvety v interiéri preukázateľne zlepšujú kvalitu vzduchu. Hitom sú aj farebné či dúhovo zafarbené šnúry – makramé.

12 S pojazdným podstavcom môže kvet cestovať za slnkom.

10
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jedno z najväčších wellness centier 
vo vysokých tatrách, jacuzzi bar 

a exteriérové wellness

Kontakt Wellness Hotel****

Stará Lesná 180
059 52 Stará Lesná

tel.: +421 (0) 52 44 68 185
  Kontakt Wellness Hotel****

wellness pobyt
od 59 € osoba / noc

vianočný pobyt
od 85 € osoba / noc

darčekové poukazy
wellness pobyt ako dar

roMantický  pobyt
od 85 € osoba / noc
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Galantská cesta 866/4, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 0903 242 680

E-mail: info@pooltech.sk

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

pool tech s.r.o.



Relaxujte
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relax wellness

SKONCOVAŤ S NEZDRAVÝM ŽIVOTNÝM ŠTÝLOM JE PRE MNOHÝCH NÁROČNÁ ÚLOHA. NAPRIEK 
TOMU SA S ŇOU V POSLEDNOM OBDOBÍ PASUJE ČORAZ VIAC ĽUDÍ. UROBIŤ NIEČO PRE SEBA 
A SVOJE TELO SI PRITOM NEVYŽADUJE VEĽA INVESTÍCIE, LEN PORIADNU DÁVKU SEBAZAPRENIA 
A MOTIVÁCIE. ZATOČIŤ S NESPRÁVNOU ŽIVOTOSPRÁVOU A STRESOM VŠAK MÔŽETE JEDNODU-
CHO AJ V POHODLÍ DOMOVA. 

V POHODLÍ DOMOVA

Štatistiky ukazujú, že zdravému 
životnému štýlu venuje vyššiu po-
zornosť čoraz viac Slovákov. Ide pre-

dovšetkým o ženy v strednom a mladšom 
veku. Sedavý spôsob života, veľa stresu 
a žiadny pohyb sa pritom podpisujú pod 
zdravotný a psychický stav aj ostatnej 
populácie. Je preto dôležité nájsť balans 
medzi zamestnaním a súkromím, a tiež 

prácu v kancelárii vyvažovať dostatkom 
pohybu vo voľnom čase. Nevyhnutnou 
súčasťou každodenných dní by mal byť 
relax v pohodlí domova, kedy si nájdeme 
čas na chvíľkový pôžitok. V boji so stre-
som pomáha každému niečo iné. Nieko-
mu stačí hlboký nádych, výdych, iný sa 
uvoľnia pri cvičení a ďalší sa odreagujú 
pri sledovaní dobrej komédie.  
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DÝCHAJTE ZDRAVÝ VZDUCH
Čistý vzduch je základom zdravého a plnohodnotného ži-
vota. Nadmerný smog v rušných mestách však mnohým 
bráni užívať si blahodarné účinky hlbokého nádychu. 
Na trhu sú však prístroje, ktoré vám zabezpečia ideálnu 
klímu v domácnosti. „Vzduch nahromadený v byte je plný 
prachu, peľov, ľahkých plesňových spórov. Čističky vzduchu 
dokážu zachytiť 99 % poletujúcich častíc, ktoré organizmu 
škodia,“ tvrdí Pavel Janů, odborník na čističky vzduchu 
z internetového obchodu Hej.sk. Čistý vzduch si vďaka 
nim môžete užívať hoci aj uprostred centra rušného mes-
ta. Prístroje zbavia ovzdušie škodlivín a alergénov.

Argumentov, ktoré hovoria v prospech čističky vzduchu, 
je podľa odborníka hneď niekoľko. „Podporujú lepšie 
dýchanie, znižujú únavu, majú pozitívny vplyv na zdravotný stav a alergie. Pomáhajú 
zbaviť sa nežiaducich pachov a zaistia lepší spánok,“ vymenúva pozitívne účinky čističky 
vzduchu odborník z Hej.sk. Alergici by mali siahnuť po čističkách s niekoľkostupňo-
vou filtráciou, ktorým neujdú ani najjemnejšie častice. Väčšina prístrojov je vyba-
vená senzormi, ktoré filtráciu spustia v momente, kedy zaznamenajú znečistenie 
v miestnosti. V takomto priestore sa budete cítiť zdravšie, čerstvejšie a pripravení na 
cvičenie. 

tukov. Vhodným a cenovo dostupným 
nástrojom na výdatný kardio tréning sú 
stacionárne bicykle či rotopédy. Postačí 
vám 20 až 30 minút cvičenia trikrát týž-
denne a výsledky sa zaručene dostavia.  
Náročnejší si môžu zaobstarať bežecký 
pás, ktorý je vhodnou alternatívou behu 
v exteriéri najmä v zimných mesiacoch. 

Ak chcete posilňovať viaceré svalové par-
tie, siahnite napríklad po eliptickom tre-
nažéri. Ako pri väčšine fitness prístrojov 
však aj tu platí, že menej je niekedy viac, 
a aby ste sa vyhli nadmernému zaťaženiu 
kolien, využívajte trenažér s rozvahou. 

POHYB UVOĽNÍ TELO AJ MYSEĽ
Nie je žiadnym tajomstvom, že pri odbú-
ravaní stresu najviac pomáha šport. Ak 
nemáte čas ani odvahu navštíviť najbliž-
šie fitness centrum, zariaďte si vlastné. 
Na trhu dnes nájdete bohatú ponuku 
rôznych strojov, ktoré vám zaručene po-
môžu prinavrátiť stratenú kondíciu. Sú 
cenovo dostupné a v porovnaní s perma-

nentkou to využije celá rodina. Tak 
sa budete môcť vzájomne 

motivovať. 

Na úvod si určite vysta-
číte s mäkkou podlož-

kou, na ktorej si pona-
ťahujete svaly a rozcvičíte 
celé telo. Postupne môžete 

pridať kardio cvičenia, 
ktoré naštartujú orga-

nizmus a spaľovanie 

V POHODLÍ DOMOVA



ROZMAZNÁVAJTE ZMYSLY 
AROMATERAPIOU
Terapia vôňou má priaznivý účinok na 
psychickú a fyzickú pohodu. Ak si chcete 
navodiť príjemnú atmosféru na relax a 
uvoľnenie po práci, vytvorte si voňavú 
oázu pokoja a hoďte všetky starosti za 
hlavu. Na trhu dnes nájdete rôzne aroma 
osviežovače vzduchu, ktoré elegantne 
doplnia každý interiér, a prevoňané 
chvíľky si môžete užiť skutočne kdekoľ-
vek v byte. Vonné oleje uvoľnia všetky 
vaše zmysly a vy nadobudnete pocit 
pokoja a pohodlia po náročnom dni. 

Nech si už zvolíte akúkoľvek podobu re-
laxu a uvoľnenia po náročnom dni, vždy 
majte na pamäti rovnováhu. Nič nesiľte, 
ale rovnako nič nepodceňujte. Doprajte 
svojmu telu, čo práve potrebuje, či ide 
o oddych, alebo výdatný tréning. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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ČINKY A ŠPORTETSTERY
V domácom prostredí by vám jednoznačne nemali chýbať ani rôzne činky 
či takzvané jednoručky. Vďaka nim si precvičíte nielen ramená, ale využi-
jete ich pri formovaní postavy, napríklad pri drepoch či výpadoch.  

Po každom náročnom pohybe si doprajte chvíľku strečingu, kedy 
urýchlite regeneráciu svalov, predídete zraneniam a zdokonalíte 
pružnosť svalov. Ak máte obavy, že cvičenie v domácom prostredí 
nezvládate, zaobstarajte si trénera, ktorého budete mať vždy po ruke. 
Športtestre i smart hodinky sú šikovným pomocníkom pre začiatočníkov, 
ktorí pohyb práve zaraďujú do svojho denného režimu. „Sú využiteľné pri 
rôznych športoch. Ponúkajú pokročilejšie merania ako fitness prístroje a okrem 
vitálnych funkcií dohliadajú aj na intenzitu cvičení, vďaka čomu sa môžete po-
stupne zlepšovať,“ hovorí Tomáš Račák, odborník na nositeľnú elektro-
niku z Hej.sk. Dodáva, že športtestery sa dajú jednoducho spárovať 
s mobilnými telefónmi, vďaka čomu môžete na displeji hneď vidieť 
vyhodnotenie vášho tréningu. 

relax wellness



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 20.11.2018   8:19:46
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OMLADZUJÚCIkúpeľ
01

SKIN TOUCH PRINÁŠA OPOJNÝ KOZMETICKÝ ZÁŽITOK Z KÚPA-
NIA S OMLADZUJÚCIMI ÚČINKAMI. SVETOVÁ NOVINKA PRE 
KÚPEĽŇOVÉ VANE ZO SMALTOVANEJ OCELE MÁ REVITALIZUJ-
ÚCI EFEKT A SĽUBUJE ZNATEĽNE HLADŠIU, ZAMATOVO JEMNÚ 
POKOŽKU. SKIN TOUCH JE NOVÝ RELAXAČNÝ SYSTÉM URČENÝ 
PRE SMALTOVANÉ VANE KALDEWEI. 

Kúpeľňa sa čím ďalej, tým viac 
stáva miestom, kde sa odpú-
tavame od uponáhľaného dňa 

a vyhľadávame v nej svoju relaxačnú 
oázu. Obzvlášť, ak je kúpeľňa vybavená 
kúpeľňovou vaňou, je považovaná za 
synonymum oddychu a regenerácie. 

REVITALIZUJÚCI EFEKT
Kaldewei ako prvý výrobca na svete 
ponúka k svojim smaltovaným oceľovým 
vaniam z radov Ambiente a Avantgarde 
systém, vďaka ktorému sa kúpeľ mení 
na jedinečný relaxačný zážitok s kozme-
tickými účinkami pre pokožku – Skin 
Touch. Skin Touch spája pôžitok z uvoľ-
ňujúceho kúpeľa s kozmetickým zážit-
kom s omladzujúcimi účinkami. Vďaka 
mikrobublinkám, ktoré sú obohatené 
o prírodný kyslík, sľubuje revitalizujúci 
efekt a o poznanie hladšiu, zamatovo 
jemnú pokožku. Prídavné spektrálne 

relax wellness
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bublinky však nestúpajú na hladinu, ale 
vytvárajú s vodou hebkú zmes, pripomí-
najúcu jemné kúpeľové mlieko, ktoré je 
rovnomerne rozptýlené vo vani. Bub-
linky stimulujú kožné bunky, poskytujú 
hĺbkové vyčistenie a starajú o to, aby 
bola pokožka aj bez kúpeľových prísad 
na dotyk zamatovo mäkká a hebká. 
Takto vyzerá pôžitok z kúpeľa novej di-
menzie – kúpeľa s ozdravným efektom, 
ktorý silnie každým ďalším kúpeľom.

CHROMOTERAPIA VĎAKA SKIN 
TOUCH EMOTION
Systém Skin Touch je dostupný aj vo 
verzii so spektrálnym svetlom – Skin 
Touch Emotion, ktorý ešte viac umocňu-
je revitalizujúci a relaxačný pôžitok z kú-
peľa. Chromoterapia patrí k najstarším 
liečebným metódam a práve v spojení 
s vírivým kúpeľom prehlbuje príjemné 
pocity a pozitívne ovplyvňuje našu nála-
du. Farbené svetlo zafarbí vodu aj okolie 
a pôsobením jednotlivých farieb nás buď 
povzbudzuje, upokojuje, uvoľňuje alebo 
aktivuje našu výkonnosť.  Viac na www.
kaldewei.cz.

Reko z materiálov Kaldewei

Foto: Kaldewei

01 Nenápadná tryska obohacuje vodu 

o mikrobublinky, ktoré sú až 100-krát menšie 

ako vzduchové bubliny pri bežnom vírivom 

systéme a významne tak zvyšujú obsah kyslí-

ka vo vode. Dochádza ku stimulácii produkcie 

kožných buniek, koža sa čistí do hĺbky pórov, 

zvyšuje sa prekrvenie a vyhladzujú sa kontúry 

a vrásky – a to úplne bez kozmetických prísad.

02/03 Kaldewei Skin Touch rozširuje kúpeľ 

vo vani o celkom nový rozmer hĺbkovej 

relaxácie a starostlivosti. Systém osobitným 

spôsobom spája intenzívne uvoľnenie a 

luxusnú hĺbkovú starostlivosť. Najjemnejšie 

vzduchové bublinky revitalizujú kožné bunky 

vďaka prírodnej sile kyslíka a vytvárajú tak 

opojný efekt živej vody.

04 Systém Skin Touch je dostupný aj vo verzii 

so spektrálnym svetlom – Skin Touch Emo-

tion, ktorý ešte viac umocňuje revitalizujúci 

a relaxačný pôžitok z kúpeľa. Chromotera-

pia patrí k najstarším liečebným metódam 

a práve v spojení s vírivým kúpeľom prehlbuje 

príjemné pocity a pozitívne ovplyvňuje našu 

náladu.
02

03

04

osvetlenie navyše obohacuje kúpeľ o ďal-
šiu dimenziu pôžitkov.

AKO ŽIVÁ VODA
Kaldewei Skin Touch jedinečným spôso-
bom spája intenzívne uvoľnenie a luxus-
nú hĺbkovú starostlivosť. Nenápadná 
tryska obohacuje vodu o najjemnejšie 
vzduchové bublinky, ktoré aktívne sti-
mulujú kožné bunky. Zásluhou prírodnej 
sily kyslíka vo vode pôsobí Skin Touch 
ako živá voda a pokožka je po kúpeli 
citeľne jemnejšia a hladšia. Pocit zama-
tovo jemnej, mladšej pokožky pretrváva 
i po kúpeli. 

O revolučný skrášľujúci efekt pri kúpaní 
sa starajú jemné vzduchové bublinky, 
ktoré sú až 100-krát menšie ako vzdu-
chové bubliny pri bežnom vírivom 
systéme a významne tak zvyšujú obsah 
kyslíka vo vode. Prúdiace vzduchové 



problémy so spánkom. Sauna navodí 
nielen fyzickú úľavu, ale aj psychickú. 
Pomáha telu vysporiadať sa s rôznymi 
ochoreniami dýchacích ciest a pri správ-
nej technike môžete vďaka nej posilňo-
vať aj pružnosť cievnych stien. 

Okrem zdravia má sauna významný vplyv 
aj na krásu. Pôsobením tepla sa z tela 
uvoľňuje nadmerné množstvo vody, póry 
pokožky sa otvoria a vylučuje sa cez ne 
množstvo škodlivých látok. Vďaka tomu 
budete mať krajšiu a čistejšiu pleť. 

ČAS NA

wellness
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PRÍCHODOM ZIMNÝCH MESIA-
COV PADNE KAŽDÉMU VHOD 
UVOĽNENIE VO VYHRIA-  
TEJ SAUNE. OKREM TOHO, 
ŽE ORGANIZMUS PRÍJEMNE 
ZAHREJE, UVOĽNÍ TELO AJ 
MYSEĽ, JE AJ VÝBORNÝM PRO-
STRIEDKOM NA POSILNENIE 
IMUNITY. ČI VYUŽIJETE SLUŽ-
BY NAJBLIŽŠIEHO WELLNESS 
CENTRA, ALEBO BUDE SAUNA 
SÚČASŤOU VÁŠHO DOMOVA, 
MUSÍTE DODRŽIAVAŤ NIEKOĽ-
KO ZÁSAD, ABY STE POCÍTILI 
JEJ BLAHODARNÉ ÚČINKY.

Relax v saune by mal byť predovšet-
kým súčasťou života ľudí, ktorí 
majú problémy s imunitou. Majú 

oslabený organizmus,  nedokážu sa 
vysporiadať ani s bežnými ochoreniami 
alebo sa práve zotavujú po ťažkej choro-
be. Benefity by mali poznať aj športovci, 
ktorým sa odporúča využívať saunu 
po náročnom tréningu a tiež pri mier-
nej bolesti kĺbov a únave svalov, ktoré 
môžu byť spôsobené zvýšenou záťažou. 
Poskytuje uvoľnenie pre ľudí, ktorí sú 
pravidelne pod tlakom, v strese a majú 

relax wellness



Naopak, pobytu v saune by sa mali vyhý-
bať ľudia, ktorí majú dlhodobo problémy 
s vysokým tlakom, obličkami, zápalom 
kĺbov a tiež dojčiace matky a ženy v ob-
dobí menštruácie. 

POČÚVNITE SVOJE TELO
Ako pri každej činnosti, tak aj v prípade 
saunovania platí, že ju musíte využívať 
s rozumom. Ideálne je, aby ste si našli 
čas minimálne raz týždenne na dve hodi-
ny. Okrem času stráveného v saune však 
klaďte vyšší dôraz na pravidelnosť, aby 
si vaše telo zvyklo na takýto teplotný 
šok. Dbať by ste mali aj na striedanie 
prehrievania a ochladzovania. Odporúča 
sa tieto cykly vystriedať aspoň štyrikrát 
po sebe. Dĺžku cyklov si však prispôsob-
te podľa vlastného uváženia a sledujte 
svoje telo. Nie každý organizmus reaguje 
rovnako. Niekomu môžu vyhovovať 
15-minútové intervaly, iný nezvládne 
ani 5-minútový pobyt. 

INFRASAUNA PRE ALERGIKOV 
A ASTMATIKOV 
Ľudia, ktorí majú problém s vysokými 
teplotami, by mali namiesto klasickej 
fínskej sauny voliť návštevu infrasauny. 
Dnes sú na trhu cenovo dostupné kabíny 
v rôznych veľkostných prevedeniach, 
ktoré môžete jednoducho a bez väčšej in-
vestície umiestniť napríklad do priesto-
ru kúpeľne, zimnej záhrady či bytu. 

A tak si môžete saunovanie užiť hoci aj 
v pohodlí domova bez ohľadu na otvá-
racie hodiny či kapacity wellness centra. 
Infrasauny sú veľmi dobrou alternatívou 
pre ľudí s ochoreniami kardiovaskulár-
neho systému, astmatikov či alergikov. 

Využívať ju môžu dokonca aj deti. 
Klasické fínske kabíny totiž dosahujú 
vysoké teploty, s ktorými sa nedokáže 
vysporiadať každý organizmus. Teplota 
v infrasaune dosahuje maximálne 60 °C, 
ktorá je pre telo prijateľnejšia. Rozdiel 
spočíva aj v samotnom pôsobení tepla 
na organizmus. Vplyvom fínskej sauny 
sa telo začne nadmerne potiť, zatiaľ čo 
infračervené žiarenie pôsobí hlboko 
v podkožných tkanivách a spôsobuje 
prirodzené prehriatie organizmu. 

WELLNESS V PROSTREDÍ  
DOMOVA
Ak patríte k milovníkom wellness cen-
tier a disponujete dostatočným priesto-
rom v dome, pouvažujte nad vybudo-
vaním vlastnej relax zóny, kde nájdete 
útočisko po náročnom dni a doprajete si 
patričné uvoľnenie. Stačí, ak infrasau-
nu doplníte o domácu vírivku, sprchu 
a máte všetko, čo k relaxu potrebujete. 

Veľkej obľube sa aktuálne tešia mobilné 
nafukovacie vírivky. ,,Na trhu sú v rôz-
nych veľkostných prevedeniach. Môžete ich 

rýchlo nafúknuť a rovnako rýchlo sfúknuť, 
a tak v čase, kedy ich nevyužívate, nebudú 
zaberať žiadny priestor. Zabudované vzdu-
chové trysky po celom obvode stimulujú 
všetky časti tela, a tak poskytujú príjemné 
uvoľnenie,“ vysvetľuje Zdeněk Pintera, 
odborník na vírivky z internetového 
obchodu Hej.sk. Vírivá vaňa pôsobí 
v priestore atraktívne a je luxusným 
doplnkom každého interiéru. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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V ýznamnú úlohu tak zohráva 
minerálna voda Vincentka, pra-
meniaca v Kúpeľoch Luhačovice, 

ktorá je ideálna na prevencie ochorení 
dýchacích ciest a ich zvládanie. 

DÔLEŽITÁ PREVENCIA
Všetci, ktorí sú náchylní na časté ochore-
nia dýchacích ciest, ale aj zdraví ľudia 
a alergici by mali aspoň 2-krát denne 
preventívne kloktať Vincentku, pre-
plachovať si ňou dutiny a prípadne ju 
inhalovať. Kloktať treba ráno pri čistení 
zubov alebo pred odchodom z domu 
a večer po umytí zubov pred spaním. Nie 

každý vie správne kloktať 
a správne preplachovať 
dutiny sa treba tiež naučiť. 

Problémom u detí je ich 
neochota to robiť. Vhodnou 

alternatívou sú preto nosné spreje Vin-
centka Standard a Junior, ale aj roztok 
Vincentka Nasalis.

PRINÁŠA ÚĽAVU
Preplachovať dutiny viackrát denne 
alebo si ich vystriekať aplikátorom je 
potrebné aj pri ich upchatí, kým sa 
neuvoľnia a nevyčistia. Nakoniec si treba 
vstreknúť trochu Vincentky do vyčiste-
ných dierok, aby sa vytvoril ochranný 
povlak. Prevencia môže zamedziť šíreniu 
ochorení a aj pri ich vypuknutí prináša 
aplikovanie Vincentky úľavu z uvoľnenia 
dýchania. 

ČISTO PRÍRODNÝ PRODUKT
Vincentka je čisto prírodný produkt, 
pôvodom zvyšková morská voda 
z pravekého treťohorného mora. Je 
to rokmi osvedčený „liek našich babi-
čiek“. Vincentka už dávno vstúpila aj do 
služieb špecialistov ORL, alergológov, 
endokrinológov a pediatrov. Jej účin-
ky na prevenciu i ochorenie horných a 
dolných dýchacích ciest sú všeobecne 
známe. V lekárňach a vybraných obcho-
doch je možné kúpiť aj výrobky na jej 
báze – pastilky vhodné na regeneráciu 
hlasiviek, zubnú pastu, sirup s obsahom 
rastlinných extraktov zo skorocelu a ma-
terinej dúšky alebo koncentrát na prí-
pravu minerálnych kúpeľov, starostlivosť 
o pokožku a zvlhčovanie vzduchu. Viac 
informácií nájdete na www.vincentka.cz.

Reko z materiálov spoločnosti VINCENTKA

Foto: VINCENTKA

ZIMA JE IDEÁLNA PRE ROZ-
MNOŽOVANIE BAKTÉRIÍ 
A VÍRUSOV V ĽUDSKOM OR-
GANIZME. ORDINÁCIE ZAZNA-
MENÁVAJÚ NÁSTUP RESPI-
RAČNÝCH CHORÔB, NÁDCHY, 
CHRÍPKY A JEJ PODOBNÝCH 
OCHORENÍ. PRETO JE NAMIES-
TE PREVENCIA. 

SLÚŽI NA LIEČBU I PREVENCIU
Vincentka
relax wellness



Základom kúpeľnej liečby je liečivá hydrogén-uhličitanovo-síranová a vápnikovo-horčíková termálna voda s teplotou 28 – 52 °C,
ktorá slúži na liečbu chorôb pohybového ústrojenstva, nervového systému, ženských chorôb, obličiek

a močových ciest a chorôb z povolania.

PONÚKAME:
- Týždenné a víkendové kúpeľné pobyty
- Redukčno-ozdravné pobyty
- Ambulantnú liečbu
- Kúpeľnú liečbu pacientov zdravotných poisťovní
- Wellness

LIEČEBNÉ PROCEDÚRY:
Balneoterapia: kúpanie v 3 hypertermálnych, 3 rehabilitačných a v 2 vonkajších bazénoch, 
vodoliečba v podvodných masážnych vaniach, v perličkách, v uhličitých vaniach, 
Whirlpool vaniach a vírivých kúpeľoch, hydrokineziterapia a škótske streky.
Liečebná telesná výchova: individuálna a skupinová rehabilitácia, mechanoterapia
Re	 exná liečba: masáže (klasické, re� exné, vibračné, podvodné), manipulačná liečba, akupunktúra
Teploliečba: parafangové, parafínové a rašelinové zábaly a obklady, solux, diatermia
Elektroliečba: všetky v súčasnosti používané typy
Svetloliečba: solux, polarizované svetlo, solárium

SENIORSKÁ ZĽAVA
10% zľava na liečebné pobyty platná celoročne 

vo všetkých liečebných domoch pre seniorov 
nad 60 rokov

Last Minute pobyty sú pravidelne aktualizované
na našej web stránke www.kupele-bojnice.sk

Kúpele Bojnice, a.s., 972 01 Bojnice, Slovenská republika 
Tel.: 00421 46 5116 362-3 • fax: 00421 46 5430 026 • e-mail: info@kupele-bojnice.sk

www.kupele-bojnice.sk
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V obci Liptovská Štiavnica, 
ktorú nájdete len 3 kilometre 
od Ružomberka, sa nachádza 

Chalúpkovo Resort. Areál Chalúpkova 
poskytuje množstvo zaujímavých mož-
ností na rekreáciu, zábavu či aktivity, 
ktorými si môžete vyplniť váš voľný čas. 
Priamo z chalúpok je vidno vrch Salatín, 
pod ktorým sa rozprestiera prekrásna 
príroda Liptova. 

PLÁNUJETE DOVOLENKU 
ALEBO ODDYCH A NEVIETE SI 
VYBRAŤ? MAJTE VŠETKO POD 
JEDNOU STRECHOU PRIAMO  
V CHALÚPKOVE. NEROBTE SI 
STAROSTI A PRÍĎTE S RODIN-
KOU ALEBO PARTIOU KAMA-
RÁTOV. NAŠE DREVENIČKY 
POSKYTUJÚ DOSTATOK PRIES-
TORU PRE VŠETKY SKUPINY.

MIESTO, KDE SI SKUTOČNE 

oddýchnete
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V ZIME AJ V LETE
Leto na Liptove má svoje čaro. Každý, 
kto to raz okúsil, vie, o čom hovoríme. 
Nájdete tu však aj množstvo atrakcií, 
ktoré je možné využívať a navštevovať 
práve v zimnom období. Vášniví lyžiari 
ocenia Skipark Ružomberok alebo Ski-
park Jasná. Počas celého roka je skvelou 
voľbou termálne kúpalisko Bešeňová či 
historická obec Vlkolínec, ktorá je chrá-
nenou pamiatkou UNESCO.
Od Chalúpkova máte všade blízko! Či 
už plánujete navštíviť Vysoké či Nízke 
Tatry, Oravu, Liptovskú Maru alebo 
šantiť na tobogánoch v Tatralandii pri 
Liptovskom Mikuláši. 

SÚKROMIE A POHODLIE
Stáva sa vám často, že si dovolenku 
neužijete? V Chalúpkove to nehrozí. Po-
skytne vám súkromie a pohodlie, v kto-
rom si skutočne oddýchnete. Všetky 
chatky sú vybavené tak, aby ste sa cítili 
komfortne. Všetci určite ocenia plne 
vybavenú kuchyňu s kuchynskou linkou, 
kde nechýba potrebné vybavenie, ako je 
chladnička, mikrovlnná rúra, mraznička, 

varná kanvica a podobne. Vychutnajte 
si pohodlie pri kamennom kozube alebo 
keramickej peci. Preneste sa do iného 
sveta, kde pobyt v dreveničke znamená 
nové zážitky a krásne spomienky.

GASTRONÓMIA 
Chalúpkovo Resort sa môže pýšiť sku-
točným klenotom. Uprostred areálu sa 
nachádza reštaurácia Zemianska kúria, 
ktorá svojím hosťom poskytuje gastro-
nomický zážitok tradičnej slovenskej 
kuchyne obohatený o rôzne svetové 
inšpirácie. Neváhajte ochutnať pravé 
slovenské halušky na Liptove!

Zemianska kúria ponúka okrem delikát-
neho jedla aj skvelé priestory na oslavy, 
svadby či kongresy. Na svoje si prídete 
pri každej príležitosti. Personál je pripra-
vený na každú eventualitu. Spokojnosť 
ich hostí hovorí sama za seba. 

ZÁBAVA PRE DETI AJ DOSPELÝCH
Zemianska kúria je vybavená priestor-
mi aj aktivitami na indoor aj outdoor. 
Detský kútik poteší rodičov, ktorí si 

chcú oddýchnuť, rovnako tak ako deti, 
ktoré sa tam dokážu zabaviť. Súčasťou 
Zemianskej kúrie je aj veľký vonkajší 
areál, kde sa nachádza terasa, odkiaľ 
môžu rodičia pozorovať svoje deti pri 
hre. V rámci vonkajšieho areálu je pre 
návštevníkov pripravená kontaktná 
ZOO pre deti a bohato vybavené detské 
ihrisko. Nádherný a ničím nerušený 
výhľad priamo na prírodu Liptova určite 
poteší pri vychutnávaní si pokoja v Cha-
lúpkovo Resort.

MIESTO PLNÉ MOŽNOSTÍ
Areál poskytuje širokú škálu možností, 
čo oceňujú hlavne náročnejší hostia. Za-
žite aj vy nádherné ubytovanie v dreve-
niciach a vychutnajte si gastronomické 
umenie v reštaurácii Zemianska kúria.
Aj plánovanie firemných akcií nebolo 
nikdy jednoduchšie. Od ubytovania, 
cez program na teambuildingy až po 
stravovanie či priestory na kongresy, 
porady alebo stretnutia. Toto všetko 
nájdete priamo pod jednou strechou – 
Chalúpkovo Resort. Neuveríte, až kým 
to neokúsite! 

Viac informácií nájdete na stránke  
www.chalupkovo.sk alebo navštívte 
ich instagram @chalupkovoresort či 
facebook @chalupkovo. Teší sa na vás 
#chalupkovoresort.

Reko z materiálov Chalúpkovo Resort

Foto:  Chalúpkovo Resort
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ZÁŽITOK NA CELÝ ŽIVOT
ISLAND  
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KRAJINA OHŇA A ĽADU JE 
V POSLEDNÝCH ROKOCH 
CESTOVATEĽSKÝM HITOM, 
PRETOŽE  LÁKA TURISTOV NA 
MNOHÉ PRÍRODNÉ ATRAKCIE. 
ISLAND SI VÁS SO SVOJOU 
NEPORUŠENOU KRÁSOU ZÍSKA 
A HNEĎ TAK NEPUSTÍ. TENTO 
OSTROVNÝ ŠTÁT NEĎALEKO 
GRÓNSKA JE POVAŽOVANÝ ZA 
SÚČASŤ EURÓPY A V MINU-
LOSTI SI ZÍSKAL POZORNOSŤ AJ 
ODVÁŽNYMI EKONOMICKO- 
SPOLOČENSKÝMI ZMENAMI.

O ostrove na polárnom kruhu je 
známe, že po finančnom krachu 
ľudia vzali moc do vlastných 

rúk, vyhnali skorumpovaných bankárov 
a politikov. Starostom hlavného mesta 
Reykjavík sa stal obľúbený komik Jón 
Gnarr, ktorý sa po roku rozhodol opäť 
nekandidovať, lebo práca herca a otca 
piatich detí ho bavila viac. 

MAGICKÉ BYTOSTI
Islanďania nemajú armádu. O bezpeč-
nosť a poriadok sa ako štátni zamest-
nanci starajú policajti a hasiči za účinnej 
pomoci niekoľko tisíc dobrovoľníkov zo 
záchranárskej organizácie. Nik nenosí 
zbrane a kriminalita je aj tak na minime. 
Premiérkou je sympatická štyridsiat-
nička a eko-sociálna aktivistka. Ona, 
prezident aj mnohí ďalší univerzitne 
vzdelaní ľudia veria na elfov, trollov 
a postavy islandskej mytológie. Všetky 
tieto magické bytosti majú ochraňovať 

islandskú prírodu a obyvateľov. Pozitív-
ny vzťah k prírode sa prejavil nielen pri 
voľbách, kde na prvých priečkach boduje 
Strana zelených, ale aj v každodennom 
prístupe k životu. Islanďania majú skve-
lý vzdelávací systém a vysokú finančnú 
podporu pre školské aj mimoškolské 
aktivity a je to jeden z mnohých dôvo-
dov, prečo sa im darí aktivizovať mládež 
pre športovanie v prírode. Snáď aj preto 
je tu minimum užívateľov tvrdých drog. 

NEJEDZTE NÁS, POZORUJTE NÁS
Island je krajina s dvojnásobne väčšou 
rozlohou ako Slovensko, no obyvateľov 
je menej ako 350 000.  Z nich takmer 
polovica žije v hlavnom meste Reykja-
vík. Zvyšok žije po obvode ostrova – na 
pobreží, pretože ostrov je pomerne hor-
natý a tradičný spôsob obživy tu po stá-
ročia bol rybolov. Dnes v reykjavíckom 
prístave lode s nápisom „Nejedzte nás, 
pozorujte nás“ lákajú turistov na plavbu 
za veľrybami. Hneď vedľa tradičná 
reštaurácia pozýva na miestnu špecialitu 
z veľrybieho mäsa, prípadne na niekoľko 
týždňov fermentovaného žraloka. Treba 
podotknúť, že príjmy z pozorovania 
veľrýb sú dvojnásobné v porovnaní s 
„veľrybolovom“.

LACNÉ A POPULÁRNE
Islanďanov nemusia trápiť vysoké ceny za 
vykurovanie počas tmavých, dlhých a stu-
dených zím, geotermálne pramene zabez-
pečujú nielen teplú vodu, ale aj výrobu 
elektrickej energie, vykurujú tiež skleníky 
na produkciu zeleniny a banánov. Ob-
ľúbeným miestom na rozhovor sú lacné 01
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a populárne termálne mestské bazény. 
Je úplne normálne prisadnúť si v teplej 
vode k diskutujúcej skupinke neznámych 
ľudí a prebrať názory na čokoľvek. V celej 
spoločnosti je rozšírený koncept sused-
skej a dobrovoľníckej pomoci, vzhľadom 
na celkový počet obyvateľstva máte pocit, 
že každý sa s každým pozná a možno sú 
aj rodina.

OPLATÍ SA PRÍSŤ KEDYKOĽVEK
Čo všetko stojí na Islande za návštevu?  
Všetko! Závisí, koľko máte času a peňazí. 
Divoká príroda, obrovské skaly, nespúta-
ná sila vodopádov, para v okolí horúcich 
prameňov a gejzírov, krajina, nad ktorou 
sa slnko, dážď a dúha striedajú v minú-
tových intervaloch, neskutočná modrá 
farba ľadovcových plání, stáda polodivých 
koní a za nimi zelené kopce… Oplatí sa 
prísť kedykoľvek. Pozorovanie polárnej 
žiary, dlhé letné dni – keď slnko takmer 
nezapadá, ľadová krása zimy. Za návštevu 
určite stojí Reykjavík – najsevernejšie 
hlavné mesto Európy a najzelenšie mesto 
sveta, v prepočte na meter štvorcový zele-
ne na obyvateľa. Podľa stúpajúcej pary 
z horúcich prameňov mesto nazývajú 

aj „Dymová zátoka“. Moderné kongre-
sové centrum Harpa, výhľad z vodárne 
Perlan, pešia zóna v centre s množstvom 
kaviarničiek a klubov. Pamätáte si skvelú 
islandskú speváčku Bjork? Islanďania mi-
lujú filmy, hudbu a knihy. Čítajú najviac 
kníh v Európe a množstvo z nich knihy aj 
píše a vydáva. 

Významným turistickým lákadlom je 
„Zlatý okruh“, ktorý dokážete absolvovať 
ako jednodenný výlet z Reykjavíku.

NÁDHERNÉ PRÍRODNÉ DIVADLO
V národnom parku Þingvelli sa môžete 
prejsť v priekope medzi tektonickými  
doskami. Pomyselne sa tu stretáva Euró-
pa s Amerikou. Nachádzal sa tu aj najstar-
ší parlament na svete a filmári využili 
scenériu pre niektoré časti výpravného 
seriálu Hra o tróny. 

Ďalšou atrakciou sú gejzíry. V pravi-
delných intervaloch chrlia vodu do 
výšky. Viacero aktívnych aj neaktívnych 
gejzírov s rôznymi menami na jednom 
mieste – pomenovanie im však dal práve 
islandský Geysir. 
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NEPREDÁM MÔJHO PRIATEĽA!
Z množstva islandských vodopádov je 
najznámejší práve „zlatý“ Gullfoss. „Ne-
predám môjho priateľa!“, vyhlásil Islan-
ďan a majiteľ vodopádu Gullfoss po tom, 
ako anglický investor na začiatku storočia 
prejavil záujem vybudovať na vodopáde 
elektráreň. Jeho dcéra obetovala súdne-
mu boju o jeho záchranu množstvo času, 
neváhala putovať zimnými horskými 
cestami na súdne pojednávania do Reyk-
javíku, za čo si vyslúžila titul prvej island-
skej ochranárky – environmentalistky. Je 
príkladom toho, že aj jeden človek dokáže 
veľa zmeniť. Ako by vyzeral majestátny 
vodopád dnes, keby svoj boj táto akti-
vistka vzdala? Našťastie pre prírodu aj 
dnešných návštevníkov to dobre dopadlo. 
Ktovie, kedy na Slovensku prídeme na to, 
čo na Islande vedeli už v roku 1929 – že 
nie je dôležitý okamžitý zisk, ale že dl-
hodobá ochrana prírody, jej neporušenej 
krásy, môže byť zisková v zmysle win-win 
dlhodobo a kontinuálne.

CESTA ZA ZÁŽITKAMI 
Zaujímavý je aj ďalší vodopád – Selja-
landfoss, pretože sa môžete prejsť aj 

poza jeho padajúcu záclonu vody. Naozaj 
unikátny zážitok. Očarujúce sú aj ďalšie 
vodopády, ktoré uvidíte, ak sa vydáte na 
okružnú cestu ostrovom alebo do vnút-
rozemia.

Ak máte radi turistiku, nevynechajte 
prechádzku po lávových poliach sopiek, 
dá sa dokonca zostúpiť aj dole do krátera. 
Napríklad do sopky Snæfellsjökull, kde 
sa odohráva aj slávna verneovka Cesta do 
stredu Zeme. Ďalšia atrakcia, ktorú u nás 
doma nenájdete, sú ľadovce. Môžete sa 
plaviť v ľadovcovej zátoke, prejsť po ich 
povrchu alebo vojsť „dovnútra“. Počas 
plavby v ľadovcovej lagúne Jökulsárlón 
máte okrem vizuálne atraktívnych kusov 
ľadu šancu uvidieť aj tulene. V oblasti 
ľadovca Langjokull sa nachádza unikát-
ny islandský projekt – najväčší ľuďmi 
vytvorený ľadovcový tunel. Výlet môžete 
absolvovať na obrovských džípoch aj 
pešo a máte to aj s odborným výkladom 
o topení ľadovcov. 

Veľká časť okružnej cesty okolo ostrova 
vedie popri pobreží. Odporúčame zastáv-
ku na čiernej pláži s čadičovými stĺpmi, 

Reynisfjara . Unikátne sú aj islandské 
fjordy, či už tie na západe, alebo na výcho-
de. Na tie najkrajšie miesta odporúčame 
vozidlo 4 x 4 offroad.

VŠETKO A EŠTE VIAC
Zaujímavé je aj jazdenie na malých island-
ských koníkoch, spomínané pozorovanie 
veľrýb, ale tiež delfínov, tuleňov, sobov 
a unikátnej alky bielobradej. Zažiť môžete 
aj dávnu dobu Vikingov – v dedinke 
Stokksnes si môžete pozrieť, ako sa tu ke-
dysi žilo. Svoje múzeum tu okrem sopiek 
má aj jediné pôvodné zviera ostrova – 
arktická líška. 

Kúpanie v prírodných termálnych prame-
ňoch môžete poňať nekomerčne a nájsť 
si „svoj“ horúci bazén v prírode alebo 
navštíviť najznámejší komplex s roman-
tickým názvom Modrá lagúna. Biele 
bahno, s ktorým sa môžete potrieť, má 
vraj omladzujúce účinky.

DOBRE VEDIEŤ
Bary ponúkajú európsku klasiku, avšak 
nápoje, rovnako ako cestovanie a pobyt, 
sú tu seversky predražené. Napriek tomu 
sa počet turistov za posledný rok zdvoj-
násobil. S rastúcim množstvom turistov 
sa Islanďania snažia vysporiadať vybu-
dovaním záchytných parkovísk, moder-
nými informačnými centrami, panelmi, 
ohraničenými chodníkmi, aby turisti 
nekráčali a neničili flóru chaoticky všade 
naokolo. Občas to návštevníci na vlastné 
riziko nerešpektujú. Okrem ničenia 
prírodných zdrojov je cestovanie spojené 
aj so zvyšujúcim sa počtom zranení a ne-
hôd. Dávajte si preto pozor a dodržiavajte 
pravidlá v záujme prírody aj v záujme 
svojho zdravia. Netreba zneužívať fakt, že 
všetky záchranárske akcie na Islande, pre 
domácich aj pre turistov, sú zadarmo.
Verím, že vy sa budete na ceste za krása-
mi Islandu správať k prírode, ľuďom aj 
elfom priateľsky.

Zuzana Hermanová, CK VICTORY TRAVEL

Foto: CK VICTORY TRAVEL, Freepik
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Výhercom predplatiteľskej súťaže úprimne gratulujeme!
Važení čitatelia,
ďakujeme všetkým, ktorí zaslali objednávku predplatného za dôveru a záujem o časopis DOM a BÝVANIE. Pevne veríme, že v časopise nájdete inšpiráciu a 
zaujímavé informácie, ktoré využijete pri zveľaďovaní vášho bývania. 

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

1. CENA: Steam Mop na podlahy Vileda v hodnote 100 €
získava Juraj Augustín, Košice
2. CENA: Vysávač na okná Vileda v hodnote 40 €
získava Darina Gengelova, Porúbka pri Sobranciach
3. CENA: Elektrickú varnú kanvicu Orava v hodnote 30 €
získava Mgr. Dominika Lipjanska, Hrabičov

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
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„V Oresi som sa stretol s nadšencami 
pre vývoj kuchýň pre skutočných ľudí.“

Taliansky dizajn

za najlepšie ceny

Kuchyne
na mieru


