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Nová tvár fasád a stieN
PODKROVIE – nOVý PRIEstOR 
Kúpacie jazierKo aKo biobazéN
ZáhRaDa stVOREná PRE ODDych
Život na Bali

ROKa 2016

V PanEláKu sa Dá býVať aj štýlOVO i IntERIéR s IsKROu Etna
umEnIE s Vlastným náZOROm i VďaKa tEchnIKE DEgEnERujEmE
DIZajnOVé VInylOVé PODlahy i InšPIRácIE PRE KúPEľňu







Dotyk luxusu
Ballerina je synonymom pre prvotriednu nemeckú kuchyňu. 

Päťročná záruka poteší rovnako ako veľmi solídna cena vďaka citlivej obchodnej politike pre slovenský 
trh. 428 dekorov dvierok a 57 farieb korpusov a bokov (vždy obojstranne v dekore) znamená najväčšiu 
programovú ponuku v branži.  V kuchyniach  Ballerina  nájdete vždy len tú najlepšiu techniku.
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Trnava - Art-ton
Paulínska 20
tel.: 0908 720 334, 033 5512 849
kastudio@stonline.sk

Nitra - Nábytok u Brucknera
Farská 17
tel.: 0911 808 079
kuchyne@bruckner.sk

Prievidza - PEGAS studio
Bojnická cesta 19
tel.: 0911 282 666
info@pegasstudio.sk

B. Bystrica - S-Studio
Horná 23
tel.: 0904 881 600, 0904 881 611
sstudio@mail.t-com.sk

Košice – kuchynské štúdio
Vodná 2
tel.: 055 6228 597, 0907 997 189
ballerina.kosice@gmail.com

www.ballerina.de 
info@ballerinakuchyne.cz   

www.ballerinakuchyne.cz

Ballerina Küchen ponúka dlouhodobú a serióznu spoluprácu solídnym, zabehnutým štúdiám po celej SR.



Rozmarné letné dni nás nabádajú k aktivite. Sú dlhšie aj 
teplejšie, a tak ponúkajú viac možností, ako využiť ten-
to čas. Letné obdobie posúva limity na realizáciu našich 
plánov a túžob. Či už je to prestavba podkrovia na nový 
obytný priestor, alebo obnova vzhľadu nášho domova či 
kúpacie jazierko na záhrade, tak práve teraz nastáva tá 
pravá chvíľa premeniť svoje sny na realitu. A aby sa vám 
to nezdalo až také komplikované, tak v tomto aktuálnom 
vydaní prinášame témy, ktoré by mohli byť pre vás tou 
správnou inšpiráciou.

A keď sa vám už vaše sny podarí premeniť na reálnu ra-
dosť, tak potom si môžete naplno užívať pocit zaslúženého 
ničnerobenia a letnej pohody. Presuňte sa von na záhradu, 
terasu či balkón a vychutnávajte si hravý vánok či hrejivé 
slnečné lúče, ktoré vás dobijú novou energiou. Od-
dajte sa tomu, pretože leto a relax patria k sebe.

Prajem vám príjemné čítanie a čarovné 
letné okamihy.
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www.noves.sk

Vážený zákazník, 

ĎAKUJEME 

za dôveru, ktorú ste nám prejavili zakúpením 

našich značkových okien.

Spoločnosť NOVES okná a.s. potvrdzuje,

že Vaše okná z objednávky xxxxxx 

boli vyrobené na Slovensku, 

v závode Spišská Nová Ves

z profilov značky Aluplast  

od nemeckej spoločnosti aluplast GmbH  

a s použitím značkového kovania G-U GmbH
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Ďakujeme Vám,  

že ste podporili slovenskú ekonomiku

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

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

www.noves.sk/kontrola-originality

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

www.noves.sk        bezplatná infolinka: 0800 111 712
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V PANEláku 
SA Dá BÝVAť AJ ŠTÝLOVO
PANELáKOVÝ ByT V RUžINOVE SA POD TAKTOVKOU MLADEJ DVOJICE ARCHITEKTOV PETRA ŠER-
CELA A ANDREJA ŠVECA PREMENIL NA MODERNÝ A KOMfORTNÝ PRIESTOR S ORIGINáLNyMI 
DETAILMI A PRVKAMI NA MIERU. ByT PO CELKOVEJ REKONŠTRUKCII PONúKOL MLADEJ BRATI-
SLAVSKEJ RODINKE IDEáLNE BÝVANIE S DôRAZOM NA KVALITU POUžITÝCH MATERIáLOV.
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Mladá rodina z mestskej časti 
Ružinov z Bratislavy oslovila 
dvojicu zo štúdia Architekti Šer-

cel Švec, aby im vytvorili bývanie podľa 
ich predstáv, ktoré bude podľa možností 
nadčasové. Ich úlohou bolo, ako sami 
povedali, navrhnúť priestor na mieru, 
ktorý pretrvá dlhšie obdobie. Aj z tohto 
dôvodu si architekti zvolili kvalitné povr-
chové materiály ako drevo, betón či oceľ, 
s ktorými veľmi radi pracujú pri svojich 
návrhoch. 

Pri výbere jednotlivých prvkov sa zámer-
ne vyhli použitiu trendových kúskov, kto-
ré po čase môžu vyznieť gýčovo či nevkus-
ne. Taktiež prihliadali aj na ľahkú údržbu, 
a preto stavili na materiál marmoleum, 
ktorý svojím bezškárovým prevedením 
nedovoľuje usádzaniu akýchkoľvek nečis-
tôt. A takýto prístup architektov sa cení. 

PoLičky hRajú PRím
Dominantou a hlavným prvkom, ktorý 
spája vstupnú halu s obývačkou, je vsta-
vaný policový komplex. Drevo v bielom 
prevedení miestnosti rozjasňuje a zároveň 
poskytuje úložné priestory. Rozmerné 
akvárium umiestnené v tomto komplexe 
dodáva priestoru eleganciu a rovnako aj 
pocit domova. 

Ďalším špecifikom tohto bytu je stena 
s televízorom v obývačke. Táto stena je 
zaujímavá tým, že sa dá po nej kresliť 
a maľovať, čo ocenia hlavne najmladší 
členovia domácnosti. Celkový pohodový 

O ARCHITEKTOCH

Ing. arch. Peter Šercel sa narodil v roku 
1985 v Galante. Štúdium ukončil na fa-
kulte architektúry STU v Bratislave v roku 
2011. Ing. arch. Andrej Švec sa narodil 
o rok neskôr, v roku 1986, v Ružomberku. 
Štúdium takisto ukončil na fakulte archi-
tektúry STU v Bratislave v roku 2011.
Od roku 2015 vystupujú pod značkou ar-
chitekti Šercel Švec. Ich tím pozostáva  
z architektov s novými nápadmi a dlho-
ročnými skúsenosťami v oblasti architek-
túry a výstavby. Zaoberajú sa hľadaním 
progresívnych riešení s dôrazom na 
funkčnosť a estetiku. Vytvorené diela na 
mieru zdôrazňujú individualitu investora, 
miesto s jeho fyzikálnymi a estetickými 
vlastnosťami a, samozrejme, ich samých. 
Nimi navrhované riešenia sa občas zdajú 
„bláznivé“, no o to sú zaujímavejšie. Ku 
každému projektu pristupujú individuál-
ne a snažia sa naplniť všetky očakávania.
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architektúra projekt

ROZHOVOR S ARCHITEKTMI

 V Ružinove ste sa pustili do celkovej 

rekonštrukcie bytu. V čom konkrétne 

spočívala táto rekonštrukcia?

Rekonštruovali sme komplexne celý byt, od 

nového vykurovania/radiátorov, cez stierky 

až po prvky nábytku. Niektoré časti mobiliáru 

neboli uskutočnené z ekonomického hľadiska, 

ale návrh bytu sa riešil ako celok s výhľadom 

do budúcnosti.

 ako ste uvažovali a postupovali pri 

realizácii tohto projektu? čo bolo vašou 

prioritou pri tvorbe návrhov?

Našou úlohou bolo navrhnúť priestor na 

mieru pre našich klientov ako celkový základ 

dispozičného riešenia a dizajnu, ktorý pretrvá 

dlhšie obdobie. Snažili sme sa vyhnúť použitiu 

trendových vecí a vsadili sme na kvalitné povr-

chové materiály vo svojej prirodzenosti (drevo, 

betón, oceľ), ktoré sú vždy základom našich 

návrhov. Z hľadiska dobrej údržby sme  

v predsieni a kuchyni namiesto dlažby so 

škárami použili produkt na prírodnej báze – 

marmoleum. Dodával sa v rolkách, pričom je 

takmer bez škár, a oveľa jednoduchšie sa udr-

žiava a neposkytuje možnosti pre usadzovanie 

špiny.

 Bola rekonštrukcia bytu v Ružinove 

niečím atypická alebo všetko prebiehalo 

štandardne podľa plánov a zaužívaných 

postupov?

Každý projekt je špecifický, keďže navrhujeme 

interiéry, ako aj rodinné domy na mieru pre 

klientov. Návrh odzrkadľuje vždy nás a klienta. 

Každá rekonštrukcia skrýva v sebe niečo ne-

predvídateľné, ale realizačná firma to po pora-

de dobre zvládla. Základom bolo spracovanie 

projektu v podrobnosti k realizácii priestorov, 

kde sme si spolu s klientmi a realizačnou fir-

mou prešli všetky detaily pred rekonštrukciou. 

Koordináciu prác si riadili klienti sami, náš tím 

dozeral na priebeh prác podľa potreby. Pred 

finalizáciou vstavaných častí nábytku prebie-

halo množstvo konzultácií. Dôvera, ktorú do 

nás naši klienti vložili, je citeľná, keďže sme 

s výsledkom spokojní všetci.

 Byt po rekonštrukcii má určite mnoho 

výhod a kvalít. má podľa vás tento pro-

jekt aj nejaké nedostatky, na ktorých by 

sa dalo ešte popracovať?

Nedostatkom pre nás architektov je, že sa pro-

ces rekonštrukcie bytu nerealizoval na jednu 

etapu z ekonomických dôvodov, tým pádom 

nie je možné prezentovať byt komplexne ako 

celok. Vybavil sa hlavne vstavaným nábytkom 

na mieru, najdôležitejším pre fungovanie 

domácnosti mladej rodiny (kuchyňa, kúpeľňa, 

WC). Jasne čitateľnou a vzdušnou dispozíciou 

sme sa vyvarovali kríženiu prevádzok, funkcie 

bytu a priestory sú jasne členené. 



dojem dotvára aj kvalitná sedačka šedej 
farby a tyrkysový sedací vak. Obývačka 
plynule prechádza do malej jedálenskej 
časti. Okrúhly stôl so svetlým drevom 
farebne ladí s konferenčným stolíkom 
v obývačke a zvolené stoličky pôsobia 
veľmi štýlovo a ležérne. Originálny detail 
na stole podčiarkuje vkusný charakter 
panelákového bytu.

kuchyňa s NáZoRom
Kuchynská linka má taktiež moderný 
a nadčasový dizajn vďaka použitiu čistých 
línií a bielej farby v kombinácii s drevom. 
Vstavané spotrebiče dokonale splynuli 

Noli

Foto: Tomáš Manina

s kontúrami kuchyne a nadobudli elegant-
ný rozmer. Farebné obkladačky v kuchyni 
dodávajú kuchyni šmrnc, ľahkosť a hra-
vosť a zároveň sa opticky spájajú s prvka-
mi v policovom komplexe. 

Keďže sa rekonštrukcia bytu nezrealizova-
la v jednej etape z ekonomických dôvo-
dov, nie je možné prezentovať byt ako 
celok. Ale aj napriek tomu je vidieť v byte 
v Ružinove kus kvalitne odvedenej práce 
nadanej dvojice architektov Petra Šercela 
a Andreja Šveca, ktorí, ako sami povedali, 
dali do toho aj kus samých seba.

9

KuchynsKá linKa má 
taKtiež moderný 

a nadčasový dizajn vďaKa 
použitiu čistých línií a bielej 
farby v Kombinácii s drevom. 



bývanie dizajn
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Meno spoločnosti DOBRÝ INTERIÉR sa 
šíri rýchlo, o čom svedčí neustále sa zväč-
šujúci záujem klientov. Architekti v DOB-
ROM INTERIÉRI vnášajú do obytného 
priestoru voľnosť, ľahkosť a otvorenosť. 
Ich prioritou je vytvoriť zaujímavé rieše-
nie aj pri obmedzenom rozpočte. Používa-
nie kvalitných materiálov od osvedčených 
stolárov zaručuje spokojnosť klientov. 

meNej je Viac
Dnešným trendom je jednoduchosť a čisté 
línie. Jednoduchý interiér môže aj napriek 
svojej materiálovej skromnosti pôsobiť 
luxusne. V súčasnosti sa osvedčila najmä 
bielo-sivá farebnosť v rôznych materiá-
loch a textúrach v kombinácii s jedným, 

Bohaté skúsenosti z oblasti bytové-
ho interiéru má architektonický 
ateliér DOBRÝ INTERIÉR. Desiatky 

realizovaných projektov svedčia o spokoj-
nosti zákazníkov. Zakladateľ spoločnosti 
Ing. arch. Michal Fekete sa pri tvorbe 
riadi svojím železným pravidlom, ktoré je 
postavené na individuálnom prístupe ku 
klientovi a jeho požiadavkám: „interiér je 
výpoveďou o jeho užívateľovi, preto je nevy-
hnutnou súčasťou procesu otvorený dialóg 
s klientom.“

na mieru
V SúČASNOSTI SA V INTERIéROCH KLADIE DôRAZ NA JEDNO-
DUCHOSť A ZáROVEň ORIGINALITU. KAžDÝ Z NáS TúžI PO PEK-
NOM A úTULNOM INTERIéRI, V KTOROM SA BUDE CíTIť PRíJEM-
NE. ZáROVEň HľADáME NIEČO JEDINEČNé, ČO NáŠ INTERIéR 
OžIVí. KREATíVNE RIEŠENIE ZARIADENIA NáŠHO ByTU ČI DOMU 
NáM VEDIA POSKyTNúť ARCHITEKTI, KTORÝCH SKúSENOSTI 
SA DOZAISTA ODZRKADLIA NA VÝSLEDKU. VÝHODOU TOHTO 
PROCESU JE BEZSTAROSTNá REALIZáCIA INTERIéRU.

interiér



maximálne však dvomi dekormi dreva. Aj 
pri materiálovom riešení platí, že menej 
je viac. Nielen farba, ale aj matný či lesklý 
povrch materiálu môžu rozohrať zaujíma-
vú hru svetla v interiéri. 

ElEgANtNá BIElA 
Biela farba je kráľovnou všetkých farieb 
a do interiéru vnáša pocit čistoty a vzduš-
nosti. Priestor opticky zväčšuje, odráža a 
rozptyľuje prichádzajúce svetlo. Množstvo 
odrazeného svetla v interiéri ovplyvňuje 
aj povrchová úprava nábytku (lesklý náby-
tok odráža viac svetla). Vďaka špeciálnej 
povrchovej úprave materiálu sa nábytok 
jednoducho udržiava a čistí. Biely nábytok 
pôsobí elegantne a je variabilný vo vzťahu 
s inými farbami v interiéri. Biela farba 
pôsobí v interiéri ako neutrálny podklad, 
ktorý je oživený ostatným zariadením do-
mácnosti. Bielu farbu sa odporúča kombi-
novať s najviac dvomi ďalšími farbami. 

DoBRý DiZajN
Architektonický ateliér DOBRÝ INTE-
RIÉR pri realizácii svojich projektov úzko 
spolupracuje so spoločnosťou WOOD & 
INTERIERS. Spoločnosť sa zameriava na 

dobrý dizajn vzniKá 
súhrou výborného 
návrhu a výroby...

výrobu exkluzívnych atypických interié-
rov už od roku 1999 a vo svojom portfóliu 
má množstvo realizovaných interiérov. 
V úzkej spolupráci s architektmi vyrába 
exkluzívny a atypický nábytok na mieru.
Výsledkom ich dielne je kvalitný a odolný 
nábytok, vyrobený z materiálov od dodá-
vateľov zo Slovenska, Českej republiky, 
Rakúska a Nemecka. Spoločnosť zabezpe-
čuje celý proces od návrhu, cez výrobu až 
po realizáciu interiérov, ale aj jednotlivých 
kusov nábytku. Ich klienti oceňujú kom-
plexnosť, komunikáciu, flexibilitu služieb 
a zodpovednosť prístupu. 

„dobrý dizajn vzniká súhrou výborného 
návrhu a výroby. Kvalitu a proces výroby 

sledujeme od prvej skice až po dodanie a radi 
koordinujeme detaily návrhu s dizajnérmi, 
architektmi a, samozrejme, s klientom,“ dopĺ- 
ňajú zakladatelia spoločnosti Wood & In-
teriers Tomáš Mésároš a Dean Jaroušek.

Reko z materiálov Wood & Interiers

Foto: Wood & Interiers

11



12

bývanie dizajn

INTERIéR 

s iskrou etna



V našich domovoch sa etno dizajn 
sprvu objavoval ako spomienka 
na čaro exotiky a orientu. Vášniví 

cestovatelia si s veľkou radosťou začali do 
svojho bývania prinášať rôzne doplnky a 
prvky zo vzdialených krajín. Odlišné tra-
dície a čaro iných kultúr sa však zakrátko 
dostali do našich príbytkov ako bežná 
súčasť a dnes sa už s veľkou obľubou 
kombinujú aj v moderných interiéroch. 
Rôznorodosť kultúr a ich tradícií totiž 
inšpirovala aj oblasť bytového dizajnu 
a priniesla mu množstvo zaujímavých 
prvkov. 

NeZameNiteľNý chaRakteR
Svet súčasného bývania je rozmanitý a 
pestrý ako kultúry samy osebe. Každá 
je svojím spôsobom špecifická a neza-
meniteľná, každá prináša niečo svoje a 
originálne. To, čo je pre každú kultúru 
charakteristické, aké tradície a prvky ju 
vystihujú, to všetko je súčasťou etno 
štýlu. Pestrosť, farby, motívy či tradície 
sú typické pre tento štýl a vyjadrujú jeho 
osobitý charakter.  

Ak túžime po niečom netradične tradič-
nom, stačí sa rozhliadnuť po prvkoch 
ľudovej tvorby a rozhodne nájdeme 
niečo, čo vdýchne novú podobu nášmu 
príbytku. Pre etno nie sú dôležité módne 
veci ani trendy v bývaní. Je preň, naopak, 
vystihujúca jedinečnosť predmetov a 
vyzdvihnutie tradície a histórie každého 

ŠTÝL, KTORÝ SI PODMANIL NIE- 
LEN VŠETKy CESTOVATEľSKé 
DUŠE, ALE AJ VŠETKÝCH Vy-
ZNáVAČOV NIEČOHO NETRA-
DIČNéHO A NETyPICKéHO PRE 
NAŠE OKOLIE. ETNO DIZAJN 
NESIE SO SVOJIMI ELEMENTMI 
ZáVAN MULTIKULTúRNOSTI A 
ISTEJ TúžBy PO OBJAVOVANí. 
SVET JE JEDNA VEľKá GUľA, 
PO KTOREJ SA V DNEŠNÝCH 
ČASOCH MOžNO POHyBOVAť 
HORE-DOLU. KEď SA NARAZ 
OCITNEME V OBJATí INEJ 
KULTúRy, VEľMI ľAHKO SI NáS 
PODMANí SVOJOU INAKOS-
ťOU A OČARí NáS Až NATOľ-
KO, žE KúSOK Z NEJ ZATúžIME 
MAť AJ DOMA.

rôznorodosť Kultúr a 
ich tradícií totiž inšpi-

rovala aj oblasť bytového 
dizajnu a priniesla mu množ-
stvo zaujímavých prvKov. 
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kusu nábytku či doplnku. Etno dizajn 
je založený na ručnej práci a tradičnej 
ľudovej tvorivosti určitého etnika. Tým 
získava ducha originality a líši sa od bež-
ných výrobkov pásovej výroby.

Mať doma aspoň malý kúsok sveta a 
ľahko sa odlíšiť od všeobecnej povahy 
lokálnych interiérov nebolo nikdy jedno-
duchšie. Vďaka cestovaniu a objavovaniu 
možno prísť na to, že ani vzdialené kraji-
ny a úplne odlišné kultúry nezaostávajú a 
svoje domovy si vedia výnimočne a tvori-
vo zariadiť. Preto sa prvky ukazujúce na 
tradície dnes dostávajú do stredu pozor-
nosti. Nepodľahnúť ich kráse a originalite 
je niekedy veľmi náročné, a tak si  
z rôznych krajín prinášame dekorácie, 
ktoré vedia nielenže spestriť naše býva-
nie, ale okamžite v nás vyvolávajú množ-
stvo spomienok. Niektorým však stačí 
načerpať inšpiráciu iba z internetu alebo 
si prečítať zaujímavý článok a etno prvky 
si vedia jednoducho získať aj ich.

mať doma  malý KúsoK 
sveta a taK sa odlíšiť 

od bežných interiérov 
nebolo niKdy jednoduchšie.  



etNo akceNty
Aj vzorované textílie s tradičným ľudo-
vým motívom prinášajú do interiéru 
závan ďalekých krajín a navodzujú tú 
správnu etno atmosféru. Ich originalita 
je charakteristická, ba priam až posvätná 
pre konkrétnu kultúru. Môžu byť farebné, 
veselé, tajomné, jednoduché i zložité, 
upokojujúce aj energicky nabité. K najčas-
tejším textilným doplnkom patria nepo-
chybne vankúše. Tie ďaleké národy veľmi 
obľubujú, pretože okrem iného plnia 
tiež funkciu sedacieho nábytku. Takýto 
spôsob sedenia a trávenie spoločenského 
života si možno jednoducho vykúzliť aj 
v našom príbytku. Etno vankúše hýria 
pestrými farbami a vzormi, čím dotvárajú 
akékoľvek prostredie a sú jedným z najob-
ľúbenejších doplnkov.

Okrem vankúšov nájdeme tradičné 
motívy a symboly aj na pohovkách, 
taburetkách alebo stoličkách. S látkami 
a textíliami s výraznou farebnosťou a 
abstraktnými vzormi môžeme doslova 
čarovať, pretože sa dajú skvele kombino-
vať. Ich rôznorodé prepájanie je pre etno 
charakteristické, takže sa nemusíme báť 
použiť naraz i odlišné vzory alebo farby. 
Preprava takýchto kúskov nábytku by 
však mohla byť zložitá, preto si z dovolen-
ky stačí priniesť len kus látky a ušiť si  
z nej nové poťahy. 

Etno dizajn je plný originálnych prvkov, 
pri ktorých je vítaná akákoľvek ručná 
práca. Niekedy stačí len trochu snahy a aj 
z obyčajných kusov vieme vykúzliť jedi-
nečný nábytok. Pokojne do neho možno 
zakomponovať i starý predmet objavený 
v bazároch, no citlivo zreštaurovaný a ne-
súci náznak tradície. V interiéri si potom 
zaslúži špeciálne miesto, kde tento výni-
močný solitér krásne vynikne. Nemusia 
nás vystrašiť ani rozdielne odtiene kusov 
nábytku, pretože tento efekt je, naopak, 
veľmi žiadúci.

VyVážeNé komBiNácie PRVkoV
Etno hýri farbami, ľudovými vzormi, kve-
tinovými a aj zvieracími motívmi. Zladiť 
interiér na vlnu pestrosti a nejednotvár-
nej farebnosti môže byť veľmi jednodu-
ché. Už len správna voľba doplnkov, farieb 
a materiálov vie zmeniť charakter celej 
miestnosti a odrážať tiež našu záľubu  
v cestovaní a poznávaní vzdialených kul-
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PRíRoDNé mateRiáLy 
Základom všetkého je priznanie pôvod-
ných materiálov a prirodzeného vzhľadu. 
Pre etno štýl sú typické najmä prírodné 
materiály a vlastne všetko, čo je s príro-
dou úzko späté. Najčastejším materiálom 
pri výrobe nábytku alebo podlahových 
krytín je pri etno dizajne drevo.

Drevená podlaha prináša kus prírody 
rovno do našej domácnosti, vďaka čomu 
ju zaiste ocení každý milovník tohto 
štýlu. Na trhu dnes nájdeme širokú paletu 
farieb a rôzne povrchové úpravy. Drevo 
môže byť prírodné, bielené alebo farbené, 
najlepšie však s neošetreným povrchom, 
pôvodnou textúrou a výraznými farebný-
mi prechodmi. Pocit tepla, prirodzenosti 
a krásy ďalekých ostrovov alebo krajín 
najlepšie vystihujú podlahy vyrábané 
z exotických drevín, no zaujímavým 
riešením môže byť tiež korok. Keď sa po 
takejto podlahe prejdeme bosí, pocítime 
absolútne súznenie s prírodou, preto sú 
obľúbené najmä pre tých, ktorí sa chcú vo 
svojich príbytkoch cítiť naozaj uvoľnene. 

Etno štýl však možno do interiéru vniesť 
i bez väčších úprav. Spojenie remesla s od-
kazom na tradíciu prírodných výrobných 
techník prezentujú aj ručne tkané koberce 
s tradičným orientálnym vzorom z krajín 
typických pre ich výrobu. Sú to skutočné 
umelecké diela s výnimočnými motívmi a 
farebnosťou. Takéto koberce harmonicky 
dopĺňajú aj súčasné interiéry v našich 
končinách, pretože ich bezpochyby vedia 
nádherne obohatiť.

túr. Ak už ide o originálne prvky z dreva, 
kože, kameňa, keramiky alebo iných 
materiálov, výnimočné sú dekorácie v po-
dobe tradičných sošiek, kvetináčov, váz a 
porcelánu s ľudovými motívmi, orientálne 
prehozy alebo závesy, tradične vzorované 
obliečky, exotické bubny, zvieracie arte-
fakty, masky, bronzové a medené lampy či 
orientálne svietniky. 

Steny sú farebné, výrazné a priťahujúce 
pozornosť. Červenou, žltou a oranžovou 
ľahko nabudíme pocit slnečnej Afriky, 
spolu so zelenou sa prikloníme k mexickej 
či brazílskej kultúre, modrou ku krásam 
ostrovov Indonézie a hnedou a zlatou sa 
prenesieme do orientálnej Indie. Výrazné 
tapety môžu taktiež pôvabne rámovať 
takýto interiér a potlačiť jeho všednosť do 
kúta, čím vynikne i jednoduchý nábytok. 
Dbajme ale na vyvážené kombinácie 
prvkov a všetko zariaďujme s vkusom a 
citom. Etno prvky sú natoľko výrazné, 
že pre osvieženie interiéru postačí len 
jedna vybraná kultúra, na ktorú sa plne 
zameriame bez zbytočného preháňania a 
prílišného experimentovania.

Moderné je predovšetkým prepájanie 
súčasného štýlu bývania spolu s prvkami 
etno, ktoré dnes zastáva medzi ostatnými 
interiérovými štýlmi zvláštne miesto. Je 
výnimočné najmä svojou výraznosťou a 
inakosťou. Preto aj modernému minima-
listickému interiéru dodá vlnu príjemnej 
energie a vdýchne mu závan jedinečnosti, 
avšak prehnané kombinovanie etno prv-
kov alebo dokonca jeho použitie   
v celom interiéri nemusí mať vždy želaný 
efekt. Uprednostňuje sa skôr zamerať len 
na pár jeho elementov alebo doplnkov a 
na ich jemné kombinovanie s moderným 
dizajnom. Dôležité je, aby nám pripomí-
nali odlišné kultúry a ich tradičné prvky 
a aby sme k nim pristupovali s úctou. Ak 
ich s citom zakomponujeme do súčasného 
interiéru, príjemne ho oživíme a sami  
v ňom nadobudneme úplne nové pocity.

Lucia Kraushuberová

Foto: archív firiem a redakcie
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NáŠ DOMOV ZAZNAMENáVA VŠETKy VÝZNAMNé ZMENy, OBJíMA JEDEN SúKROMNÝ SVET. JE 
NAŠíM úTOČISKOM A DOKážE NáM SPRíJEMNIť KAžDODENNé ČINNOSTI A POVINNOSTI. TOTO 
VŠETKO, MOžNO AJ VIAC, V NáS EVOKUJE PRIESTOR, V KTOROM žIJEME. PRETO JE DôLEžITé, 
ABy SA VyVíJAL A BOL VžDy SyNONyMOM POKOJA A POHODLIA. ZAHAľME TEDA INTERIéR 
DO NOVÝCH fARIEB, PRVKOV, MATERIáLOV A OBNOVME JEHO ATMOSféRU. O POHODLNOM, 
TVORIVOM, MODERNOM BÝVANí A AKTUáLNyCH TRENDOCH SA DOZVIETE NA NASLEDUJúCICH 
STRANáCH.
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04
01 interiér zariadený nábytkom Marks 
& Spencer home
02 – 03 izba zariadená praktickým roz-
ťahovacím kreslom Son, predáva Inspire 
Design, cena v závislosti od poťahu
04 Svietnik Marks & Spencer home, cena 
11,99 eur 
05 Pouf Sumo od Normann Copenhagen, 
predáva DesignVille.cz
06 Vankúš s poťahom z bavlny s exotic-
kou potlačou, Marks & Spencer home,  
cena 22,99 eur
07 Vyšívaný vankúš Marks & Spencer 
home, cena 19,99 eur
08 stolička Prostoria Oblique, predáva 
Inspire Design, cena v závislosti od poťahu
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09 spálňa zariadená nábytkom 

Marks & Spencer home

10 kovový svietnik Marks & Spencer 

home, cena 11,99 eur

11 Obrus so strapcami Marks & Spencer 

home, 29,99 eur 

12 – 13 Vázy a misy Shades od muuta, predá-

va DesignVille.cz (v pieskovej, ružovej a šedej 

farbe)

14 čierna závesná lampa Bell od Normann 

Copenhagen v podobe zvona, predáva 

DesignVille.cz

15 Nástenné hodiny Watch Me od Nor-

mann Copenhagen, predáva DesignVille.cz

16 Ručne fúkané vázy Silent od muuta, 

predáva DesignVille.cz

17 stolička Pedrali Sign, predáva Inspire 

Design, cena v závislosti od prevedenia

18 industriálna stolička, predáva 

La Galleria, cena v závislosti od prevedenia

Reko
Foto: archív firiem a redakcie
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správnu ergonómiu a využiteľnosť 
pracovného priestoru pre deti. Takéto 
produkty sú potom výsledkom najnovších 
vedeckých poznatkov. Správnym ergono-
mickým sedením sa predchádza nielen 
posturálnemu poškodeniu, bolestiam 
chrbta a bolestiam hlavy, ale aj mnohým 
iným vedľajším poruchám zdravia a 
ochoreniam. Písací stôl a stolička by preto 
mali spĺňať všetky ergonomické krité-
riá. Rastúce stoly a stoličky sú skutočne 
výnimočné a funkčné produkty s dlhou 
životnosťou, ktoré podporujú zdravý rast 
detí. Potvrdzujú to aj mnohé ocenenia a 
známky z oblasti ergonómie, funkčnosti, 
kvality a dizajnu.

PRečo je DôLežité, aBy s Dieťa-
ťom RástLi stôL aj stoLička?
V záujme ochrany zdravia detí, by sa rodi-
čia nemali zaujímať len o to, ako dobre sa 

SPRáVNE ERGONOMICKé 
SEDENIE ZA STOLOM JE DôLE-
žITé Už OD PRVÝCH ROKOV 
žIVOTA KAžDéHO ČLOVEKA. 
ČIM ďALEJ, TÝM VIAC TRáVIA 
DETI ČAS NIELEN V ŠKOLE, ALE 
AJ DOMA SEDENíM ZA STO-
LOM, PRETO JE VEľMI DôLE-
žITé MySLIEť NA TO, AKO ZA 
TÝM STOLOM SEDIA. NETREBA 
TO PODCEňOVAť.

VytVoRte Deťom 
IDEáLNE ZDRAVé PROSTREDIE

Práve preto by mali mať deti už od 
predškolského veku k dispozícii 
ergonomicky správne a zdravotne 

vhodné prostriedky a nábytok, ktorý 
podporuje ich zdravý vývin. Detské 
rastúce stoly a stoličky nemeckej značky 
MOLL predstavujú kvalitný nábytok, 
ktorý je známy po celej Európe. Malé ro-
dinné stolárstvo, ktoré sa vypracovalo na 
medzinárodnú spoločnosť, dnes vyrába 
mimoriadne kvalitný a zdravý nábytok, 
ktorý rastie spolu s deťmi a je vhodný 
nielen pre najmenších či tínedžerov, ale aj 
pre študentov až do vysokej školy.

VýNimočNé a FuNkčNé 
PRoDukty
Deti dnes trávia čoraz väčšie množstvo 
času pri počítači, a tak automaticky aj 
sedia na jednom mieste dlhšiu dobu. To je 
dôvod, prečo značka MOLL kladie dôraz 
na to, aby deti pri každodennom používa-
ní stolov a stoličiek sedeli a pracovali  
v správnej ergonomickej polohe. Spolu-
prácou s lekármi a inými odborníkmi sa 
snaží vyvíjať a rozvíjať funkčnosť,  

ich deti učia, rovnako tak by mali svoj-
im deťom zabezpečiť ideálny priestor a 
kvalitné podmienky na učenie. Preto by sa 
nemali deti prispôsobovať nábytku (ako 
je to u nás zvykom), ale nábytok by sa mal 
prispôsobovať im. Všetky stoly a stoličky 
MOLL sa dajú upravovať a prispôsobovať 
podľa aktuálnej výšky a proporcií človeka. 
To znamená, že tento rastúci nábytok 
bude pre vaše dieťa, tínedžera alebo do-
konca už vysokoškoláka ergonomicky pro-
spešný za všetkých okolností. Výška stola 
je obzvlášť dôležitá. Avšak správna poloha 
operadla a sedadla stoličky nevyhnutne 
patrí ku komplexnej ergonómii sedenia za 
stolom.
 
Neváhajte a vytvorte svojim deťom správ-
ne a zdravé prostredie, v ktorom sa budú 
cítiť dobre. Doprajte im pracovné aj oddy-
chové miesto, ktoré si môžu prispôsobiť 
podľa svojich individuálnych potrieb. Viac  
informácií získate na internetovej stránke 
www.detskerastucestoly.sk.       

Reko z materálov značky MOLL

Foto: MOLL
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SúČASNé, HĺBAVé, PRíťAžLIVé PRE OKO, TROCHU REBELSKé, HRAVé, „TAKé INé“  A HLAVNE 
S VLASTNÝM NáZOROM.  TAKÝMITO SLOVAMI By SA VEľMI STRUČNE DALI CHARAKTERIZOVAť 
DIELA SLOVENSKéHO MALIARA PETRA CVIKA. V JEHO TVORBE SA VŠAK SKRÝVA PODSTATNE VIAC.

umenie 
             S VLASTNÝM NáZOROM

01
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Peter Cvik je mladý talentovaný ume-
lec, ktorý sa výtvarnému umeniu 
venuje profesionálne. Momentálne 

pôsobí ako doktorand na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave. Jeho kro-
ky k umeniu však neboli priamočiare, ako 
by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Maľbe 
naplno prepadol až po maturite a odtiaľ 
to bol už len kúsok k voľbe študovať na 
VŠVU. Do veľkej miery ho nepochybne 
ovplyvnil aj jeho strýko Peter Sceranka, 
akademický sochár a maliar, ktorého 
ateliér ako dieťa často navštevoval.

VystúPeNie Z VLastNej 
škatuľky
Tvorba maliara Petra Cvika sa počas 
štúdia i po ňom prirodzene vyvíjala, čias-
točne vyprofilovala a stále je v procese. 
Zo začiatku sa zameral hlavne na maľbu 
urbánneho prostredia mesta 21. storočia. 
Tieto maľby „ozvláštnil“ využitím softwa-
rovej postprodukcie ako predlohy obrazu, 
čím obraz získal ďalší zaujímavý rozmer. 
 „počas doktorandského štúdia som sa for- 
málne odviazal a začal maľbu vnímať aj  
z jej dôležitej tematickej a koncepčnej 
stránky. môžem povedať, že moja posledná 
výstava #hashtaG v bratislavskej Galérii 
čin čin bola práve vystúpením z vlastnej 
škatuľky – prvá, čisto figurálna výstava,“ 
takto opísal svoje smerovanie Peter Cvik.

hRa so sLoVíčkami?
Veľmi výraznou črtou Cvikových prác 
je práca s vrstvami, či už pri figurál-
nej tvorbe, alebo pri téme mestského 
prostredia. Vrstvením farebných plôch 
na tmavý alebo, naopak, svetlý podklad 
a použitím výrazných línií diela získa-
vajú plasticitu a dojem trojrozmernosti. 
Maliarove práce diváka vtiahnu do obrazu 
a zaujmú hravým striedaním tlmených 
farieb a odtieňov, prísnymi líniami na 
jednej strane a nečakanými detailmi na 
strane druhej a najmä emóciou, ktorá je 
vyvolaná celkovým dojmom z obrazu. 

Emócia je dôležitou súčasťou každého 
diela, Peter Cvik ju ešte znásobuje názva-
mi svojich diel, čím pridáva dielu ďalšiu 
dimenziu a diváka tak núti premýšľať 
o maľbe aj v iných, možno prekvapivých 
alebo nečakaných súvislostiach. „rád sa 
hrám s názvami. použitím jazyku ako komu-
nikačného kanálu sa dá priamo naštartovať 
imaginácia,“ vysvetľuje maliar. 

O UMELCOVI

Peter Cvik sa narodil 28. septembra 
1985 v Bratislave. Absolvoval štúdium na 
Vysokej škole výtvarných umení v Bra-
tislave a od roku 2012 tam pôsobí ako 
doktorand pod vedením profesora Ivana 
Csudaia. Svoje diela vystavuje nepretržite 
od roku 2008 na mnohých kolektívnych 
aj individuálnych výstavách na Slovensku 
i v zahraničí.
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03 04

01 TVOJ VRCHOL, (diptych), 214 x 356 cm, 

akryl na plátne, 2014

02 EMERGENSCENE,140 x 170 cm, 

akryl na plátne, 2013

03 100 CMyK yEARS AGO, 150 x 120 cm, 

akryl na plátne, 2015

04 HALL ONE, 80 x 60 cm,

akryl na plátne, 2015
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ROZHOVOR S PETROM CVIKOM

  aké kroky a impulzy Vás viedli k tomu, 

aby ste sa stali výtvarníkom?

Môj strýko Peter Sceranka bol akademický 

sochár a maliar. Táto vetva rodiny vtedy žila  

v Košiciach, takže som počas letných prázdnin 

mal možnosť navštevovať jeho ateliér. Možno 

to bol prvotný podvedomý impulz, aj keď som 

neprejavoval nejaký extra záujem o výtvarné 

umenie. To prišlo až na gymnáziu, študoval 

som na Metodke. Môžem povedať, že som 

tomu prepadol po maturite, keď som cestoval 

sám po Európe a začal sa trošku sám v sebe 

orientovať. 

  ako premýšľate pri tvorbe Vašich diel? 

aký pocit vo Vás rezonuje, keď tvoríte?

 

Rád prostredníctvom mojich diel komunikujem 

svoje myšlienky. Umenie je pre mňa indivi-

duálne odrazom doby, reakciou autora na 

podnety, ktoré mu prináša časopriestor jeho 

životného príbehu. Zároveň sa rád hrám  

s názvami. Použitím jazyku ako komunikačné-

ho kanálu sa dá priamo naštartovať imaginá-

cia alebo naviesť na možnosti čítania  

vizuálnej formy.

  ako by ste sám seba a svoju vlastnú 

tvorbu charakterizovali? akými slovami 

by ste sa zadefinovali?

 

Pracujem veľa s vrstvami, či už v maľbe, alebo 

v iných mediálnych presahoch, kde prenášam 

moje maliarske myslenie do kresby, inštalá-

cie alebo iného. Počas štúdií som sa venoval 

najmä maľbe urbánneho prostredia mesta 21. 

storočia s využitím softwarovej postprodukcie 

ako predlohy obrazu. Počas doktorandské-

ho štúdia som sa formálne odviazal a začal 

maľbu vnímať aj z jej dôležitej tematickej 

a koncepčnej stránky. Môžem povedať, že 

moja posledná výstava #HASHTAG v brati-

slavskej Galérii Čin Čin bola práve vystúpením 

z vlastnej škatuľky – prvá, čisto figurálna 

výstava. „Som slobodný v uvažovaní a v tvorbe 

a snažím sa komunikovať mojím vlastným 

maliarskym názvoslovím“ je teda asi najlepšia 

aktuálna definícia. 

  máte svoj obľúbený obraz, svoju srd-

covku, ktorá pre Vás napríklad znamená 

viac než ostatné? ak áno, tak prečo?

Samozrejme. Tieto obrázky sa snažím mať 

mimo ateliéru, aby ich nevideli návštevy :) Sú 

to veci, cez ktoré som na niečo zaujímavé a pre 

mňa v tvorbe dôležité prišiel alebo som mal pri 

ich maľovaní iné pocity ako obvykle. Mám aj 

obrazy, ktoré som nikdy nevystavoval. 

 

  máte za sebou viacero výstav a súťaží. 

ktoré z dosiahnutých úspechov si ceníte 

najviac a prečo?

 

Ak sa môžem pochváliť, tak zatiaľ najdôleži-

tejšou výstavou je aktuálna výstava Architek-

tony v Rusku. Momentálne je v Krasnoyarsku 

v centre Múzeí, ale počas leta s ňou budem 

participovať na Bienále mladých v Moskve a 

následne sa presunie do Ural Gallery v yekate-

rinburgu. V tejto galérii prebehla prednedáv-

nom výstava litografií od René Magritte (jeden 

z najznámejších svetových surealistov), takže je 

to pre mňa nesmierna pocta.

  Posledná otázka na odľahčenie – aká 

je Vaša obľúbená farba? :)

O farbách rozmýšľam veľa a často. Momentál-

ne ma skôr fascinujú dve farebné kombinácie. 

Mám rád napríklad baklažánovofialovú zlome-

nú svetlou šedou v kombinácii s hráškovozele-

nou s pridanou citrónovožltou :)

 

05 RIVER BANKS, 80 x 60 cm, akryl na plátne, 2014

06 LIfE ATER US, 55O x 220 x 200cm, akryl na mesh banneri, 2014

05 06

úsPechy aj Za hRaNicami
Bohatá tvorba Petra Cvika zožala aj nemá-
lo úspechov na poli výtvarného umenia 
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Svoje diela vystavoval napríklad v Če-
chách, Maďarsku i v Rusku, kolektívne 
aj individuálne. Za svoj najdôležitejší 
úspech v kariére považuje aktuálne pre-
biehajúcu výstavu Architektony v Kras- 
noyarsku v Rusku. V lete sa s ňou mladý 
výtvarník zúčastní Bienále mladých v 
Moskve a následne sa výstava presunie  
do Ural Gallery  v Yekaterinburgu. 

Noli 

Foto: archív autora
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KúPEľňA JE MIESTOM POKO-
JA A RELAXU. TRáVIME V NEJ, 
DNES PRE MNOHÝCH Z NáS, 
VZáCNE CHVíLE, KTORé ZVyK-
NEME VENOVAť LEN SAMI 
SEBE. KúPEľňA By PRETO 
MALA ZHMOTňOVAť OSOB-
NOSť MAJITEľA A NEMALI By 
V NEJ CHÝBAť ANI MODERNé, 
NO NADČASOVé PRVKy. 

INŠPIRáCIE PRE 

kúpeľňu

01

bývanie kúpeľňa



Cieľom je vytvoriť v kúpeľni takú 
atmosféru, že z každodenných 
rituálov budeme mať skutočný 

zážitok. Preto dodajte tomuto intímnemu 
priestoru nový rozmer, kde sa budete cítiť 
jednoducho úžasne. 

staVte Na osVeDčeNé FaReBNé 
kOMBINácIE
Biela farba do kúpeľne jednoznačne patrí. 
Avšak časy čisto bielych kúpeľní sú dávno 
preč. Dizajnéri čoraz viac siahajú po vzo-
rovaných obkladoch, ktoré steny oživia. 
Zabudnite na klasické štvorce a buďte 
kreatívni pri výbere tvaru. Porozmýšľajte 
napríklad nad šesťuholníkovými obklad-
mi či obdĺžnikmi. Ak predsa len trváte na 
štvorcoch, poobzerajte po nadrozmerných 
obkladoch. V Európe sú teraz veľkým 
hitom.

Popularite sa tešia aj tapety rôznych 
farieb, vzorov a štruktúr. Stenu môžete 
oživiť prípadne aj obrazom či fotogra-
fiou. Hľadajte kombinácie, ktoré priestor 
oživia. Pri výbere farieb je dôležité 
zohľadniť, či je kúpeľňa dostatočne 
presvetlená. V presvetlenej kúpeľni sa 
totiž nemusíte báť obľúbenej a čoraz viac 
používanej matnej čiernej. V kombinácii 
s bielou farbou dodá kúpeľni obrovskú 
dávku elegancie a noblesy. V kúpeľniach 
bez slnečného svetla sa s bielou často 
kombinuje šedá farba, ktorá síce vytvorí 
jemný kontrast, no kúpeľňu zanechá 

svetlú. Túto kombináciu vynikajúco oživíte 
doplnkami v rôznych odtieňoch fialovej. 
Ak si potrpíte na najnovšie trendy, vedzte, 
že béžová v kúpeľni najbližšie roky nikoho 
nenadchne.

NestúPte VeDľa 
Podlaha dotvára celkový dizajn kúpeľne. 
Nejde tu len o jej farbu, dôležitý je aj 
materiál, ktorý musí zapadať do celkové-
ho konceptu miestnosti. Vo všeobecnosti 
máte na výber medzi dlažbou, drevom 
a vinylom. Dlažba, či už keramická, alebo 
kamenná, ponúka obrovské množstvo 
tvarov a vzorov, pričom vie kúpeľni 
dodať silný nádych elegancie. Ak kúpeľ-
ňu plánujete zariadiť v prírodnom štýle, 

02

04

03

05

01 Čoraz obľúbenejšie sa stávajú voľne stojace 

vane, ktoré ponúkajú väčšie možnosti v tvare 

aj v priestore.

02 Kombinácia bielej a čiernej farby vynikne   

v presvetlenej kúpeľni. 

03 Z prírodných materiálov je v moderných 

kúpeľniach okrem dreva čoraz žiadanejší 

kameň.

04 Pri voľbe obkladov buďte kreatívni a snažte 

sa priestor oživiť rôznymi vzormi alebo netra-

dičným tvarom obkladov.

05 Krása je ukrytá v maličkostiach. Vhodne 

zvolené uteráky umožnia svojou farebnosťou 

vyniknúť celkovému dizajnu.
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je pre celkovú atmosféru kľúčové. V móde 
sú dnes otvorené poličky, kde môžete po-
ukladať zrolované farebné uteráky a oživiť 
celkový dojem z kúpeľne. Možností je, 
samozrejme, mnoho, všetko je len na 
vašej fantázii. Zaujímavým výstrelkom 
je nábytok s otvorenými poličkami. 
Toto zaujímavé riešenie ponúka dosta-
tok odkladacieho priestoru a na pohľad 
pôsobí veľmi zaujímavo. Ak nad nábyt-
kom s otvorenými poličkami uvažujete, 
vyberajte veľmi citlivo. Všetko naznačuje, 
že ide len o výstrelok jedinej sezóny.

Pri zariaďovaní kúpeľne myslite v prvom 
rade na úžitkovosť. Namiesto síce ešte 
stále populárnych, ale pomaly z módy 
vychádzajúcich dvoch umývadiel vedľa 
seba skúste jedno žľabové umývadlo. 
Žľabové umývadla sú dostatočne dlhé, 
aby poslúžili dvom ľuďom naraz, a pat-
ria medzi top trendy pre rok 2016. Pod 
umývadlom je ideálny priestor na skrinku, 
ktorá tak nebude zaberať viac priestoru, 
ako je nevyhnutné. Je dôležité, aby bola 
kúpeľňa vzdušná. Nesnažte sa ju prepĺňať 
nábytkom ani doplnkami, krása je zväčša 
ukrytá v jednoduchosti.  

Vaňa aLeBo sPRcha?
Častou dilemou je rozhodovanie sa pre 
vaňu alebo sprchu. Z hľadiska trendov 
sa väčšej popularite v súčasnosti tešia 
sprchy. Predstavujú jednoduché a často 
veľmi elegantné riešenie. Dizajnéri začí-
najú experimentovať s väčšími sprchova-
cími hlavicami a hitom sú aj parné sprchy. 

Veľmi zaujímavé výsledky prináša hra so 
svetlom. Efektne pôsobí okno v strope 
priamo nad sprchovou hlavicou, no ak 
to možné nie je, postačí aj bodové svetlo 
umiestnené nad sprchovou hlavicou. 
Čoraz viac dizajnéri aplikujú v rôznych 
modifikáciách aj prvky z kúpeľní seniorov. 
Rastúcu popularitu si užívajú sprchové 
sedadlá, ktoré oceníte po náročnom dni 
v práci či ťažkom tréningu, no nezatracuj-
te ani dizajnové madlá.

Ak uprednostňujete v kúpeľni vaňu, 
čaká vás rozhodnutie medzi materiálom 
a tvarom vane. Za zváženie určite stoja 
aj vychytávky ako napríklad napúšťanie 
vody v okolí bedier, hydromasážny systém 
či integrované sedadlo. Zaujímavosťou je, 
že v ostatných rokoch sa preferovanejšími 
stávajú voľne stojace vane, ktoré ponúka-
jú väčšiu slobodu v tvaroch aj v priestore. 
Vyžadujú si však priestrannú kúpeľňu, 
ktorú väčšina slovenských domácností 
nemá.

Ing. Juraj Vedej

Foto: archív firiem a redakcie

uprednostnite drevo. Súčasné technológie 
povrchovej úpravy dokážu drevo ochrániť 
pred vplyvom vlhkosti a vy si tak môžete 
vychutnávať skutočný nádych prírody. 

Asi najviac aplikované sú predovšetkým 
z praktických dôvodov vinylové podlahy, 
ktoré na jednej strane eliminujú nevýho-
dy dlažby a dreva, kým na strane druhej 
dokážu ponúknuť takmer dokonalú imitá-
ciu prírodného materiálu. Pri niektorých 
výrobcoch dokonca nenájdete rozdiel ani 
pri dotyku, čo je v kombinácii s nízkou 
cenou a minimálnymi nárokmi na údržbu 
pre väčšinu domácností dostatočný dôvod 
pre výber materiálu.

sPäť k PRíRoDe
Materiálový trend je už niekoľko rokov 
jednoznačný – čoraz väčší dôraz sa kladie 
na prírodné materiály. Za ostatné roky 
sa preto drevo v kúpeľni stalo klasikou. 
Pôsobí esteticky a vynikajúco sa dopĺňa 
s bielou farbou. V kúpeľni sa používa na 
nábytok, podlahy, ale aj doplnky. Okrem 
dreva sa čoraz viac využívajú riečne 
kamene a mramor. Kombinácia obkladov 
z bieleho mramoru a dreva vie vytvoriť 
prekrásnu harmóniu, ktorej stačí pridať 
troška zelene. Práve zeleň je jednoznač-
ným trendom ostatných rokov a nič ne-
nasvedčuje tomu, že by sa niečo v blízkej 
budúcnosti malo zmeniť. Rastlinky doká-
žu v kúpeľni navodiť atmosféru prírody 
a pokoja. Pri výbere rastlinky sa orientuj-
te podľa presvetlenia kúpeľne a myslite aj 
na to, ako často sa o ňu treba starať.

Špecifickým, no v ostatných rokoch veľmi 
používaným materiálom je kov. Odráža 
svetlo, do miestnosti prináša jas a per-
fektne kontrastuje s prírodnými mate-
riálmi. V kúpeľniach dizajnéri preferujú 
mosadz a nerezovú oceľ. S kovovými 
prvkami ale narábajte opatrne. Obzvlášť 
pri nich platí zlaté pravidlo, ktoré hovorí, 
že menej je niekedy viac. 

Veľa, Veľa PRiestoRu
Výber a usporiadanie nábytku a doplnkov 

06 Dokonalá kombinácia novodobého dizajnu 

a prírodných prvkov sú jednou zo zaručených 

ciest k elegantnej a modernej kúpeľni.

07 Drevené podlahy v kúpeľni majú svoje čaro. 

V kombinácii s bielou či sivou farbou si dreve-

né prvky v kúpeľni zamilujete. 
 

06 07

bývanie kúpeľňa



KoleKcia SNoV Výrobcu MarMoriN je 
poNuKa pre tých, Ktorí Sú otVoreNí pre 
luxuS, deSigN a NeštaNdardNé riešeNia. 
Dokonale zjeDnocuje kažoDoDennú 
použiteľnosť s výnimočnými formami pre 
vašu vysnenú kúpeľňu...

Naša vzorkovňa: 
toNex bauceNtruM, Novozámocká 201, Nitra
tel.: 0915/ 151615, 
www.marmorinumyvadlo.sk
web dovozcu: www.tonex.sk

alice

balia

cascada
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VysNíVaNá AK AJ VáS TOTO LETO ČAKá 
REKONŠTRUKCIA KúPEľNE, 
MáME PRE VáS PáR TIPOV, 
AKO SI AJ Z PRIESTOROVO 
OBMEDZENEJŠIEHO MIESTA 
NA OČISTU UROBIť SVOJU 
OáZU SNOV. JE DôLEžITé 
DOBRE SI PREMySLIEť, NA 
ČO PRESNE By VáM MALA 
KúPEľňA SLúžIť. ČO OD  
NEJ – AJ VZHľADOM NA 
VAŠE ZVyKy PRI KAžDO-
DENNEJ HyGIENE A POČET 
ČLENOV VAŠEJ DOMáCNOS-
TI OČAKáVATE. 

OČISTA
bývanie kúpeľňa



Ako prvé musíte zohľadniť metre 
štvorcové a dispozičné možnosti 
kúpeľne, hoci vďaka šikovným 

technológiám a trikom si už komfortnú 
očistu môže dopriať každý. Dobré je po-
radiť sa s odborníkom na inštaláciu vody 
v prípade, že sa chystáte vysekávať, meniť 
rozvody, prípadne inštalovať úplne nový 
typ očisty – napríklad sprchový kút, ak 
ste ho v kúpeľni doteraz nemali. A, samo-
zrejme, získať prehľad o tom, aké novinky 
a technické „vychytávky“ v poslednej dobe 
výrobcovia armatúr i sanity ponúkajú. 
Potom  si už len stačí vybrať to najlepšie 
pre vašu konkrétnu kúpeľňu. 

O kROk VPRED
Keď sa už púšťate do tak veľkých staveb-
ných zásahov, iste to mienite robiť len pod 
podmienkou, že vám táto „kompletka“ 
zabezpečí na mnoho rokov dopredu čo 
najkomfortnejšie rýchle sprchovanie, bles-
kové opláchnutie rúk i domáce welness vo 
vani. Preto pri kreovaní kúpeľne pozerajte 
do budúcnosti a položte si otázku, čo by sa 
vám o pár rokov mohlo zdať v kúpeľni ako 
skvelá funkcia. Bezpochyby každého na-
padne komfort, bezpečnosť i šetrenie. Ak 
sa dostávate do zrelého veku, aj vymože-
nosti batérií určených seniorom s bezpeč-
nostnými a šetriacimi prvkami.

VIAc MIEStA NAD uMÝVADlOM
Nad umývadlom, zvlášť v menších kú-
peľniach, nájdu uplatnenie batérie, ktoré 
ponúkajú viac slobody pre ruky a veľkory-
sý manévrovací priestor, napríklad v po-
dobe batérie Kludi Mx XXL, ktorá dokáže 
prerásť samú seba. V základnej pozícii má 
zabudované výškové prestavenie, v tejto 
polohe neviditeľné, takže sa dá zdvihnúť 
až o 10 cm a umožní plniť vysoké nádoby 
i bleskovo opláchnuť detský zadoček. 
Vďaka blokovaciemu uzáveru a tlmiču 
nárazov plynule a bez hluku klesne dole, 
keď jej služby z výšin viac nebudete potre-
bovať. Praktické sú aj umývadlové batérie 
s vysokým oblúkom s ovládacou pákou 
na boku, aj tie servírujú nad umývadlom 
väčší manévrovací priestor na všetko, čo 
tu robíte radi. 

POStAVtE SA k uMÝVADlu 
ekoLogicky
Hospodáriť s vodou rozumne zas 
pomáhajú vybrané batérie s praktickou 
funkciou Kludi EcoPlus – ak je páka 

batérie v základnej stredovej polohe, 
tečie z nej výlučne studená voda, čo pri 
umývaní rúk, čistení zubov či napúšťaní 
vody na polievanie kvetín postačuje. Ak 
zatúžite po teplej až horúcej vode, stačí 
pootočiť páku zo základnej polohy do 
strany. Dôležité je myslieť aj na zladenie 
umývadla a batérie. Stačí, aby bol prúd 
vody nesprávne nasmerovaný na sklon 
umývadla, a na krku máte pravidelné 
ofŕkanie. Ak však nad vaším umývadlom 
bude tróniť batéria s integrovaným eco 
s-pointer perlátorom s nastaviteľným 
uhlom vytekajúceho vodného prúdu, ste 
„zahojení“. Pomocou zmeny uhlu vodné-
ho prúdu, ktorý má veľkosť desať stupňov 
každým smerom, sa dokáže s-pointer 
optimálne prispôsobiť rozličným tvarom 
umývadiel bez použitia náradia. Perlátor 
dodáva prúdu vody peknú figúru tým, 
že ho zmiešava so vzduchom, robí ho 
mäkším, zabráni ošpliechaniu a navyše 
pomáha ušetriť až 40 % vody pri očiste. 
Je neviditeľne skrytý vo výtoku batérie 
a neruší tak tvar vami vybranej armatú-
ry. Ak máte v domácnosti malé deti, pre 
ktoré je púšťanie vody zábavou, alebo 
k vám často chodia návštevy, pokojne 
v záujme komfortného šetrenia vyberte 
nad umývadlo senzorovú batériu, ktorá 
pustí len vopred nastavené množstvo 
vody s prednastavenou teplotou.

Buďte FLexiBiLNí!
Do sprchových kútov i k vani sa čoraz viac 
hodia podomietkové batérie. Zmiešavacia 
jednotka je ukrytá za stenou, z batérie 
vidieť len ovládacie prvky. To v kúpeľni 
podčiarkuje čisté dizajnové línie a zároveň 
šetrí dôležité centimetre plochy. Ak už 
raz do steny sekáte a chystáte sa 
osadiť si v kúpeľni podomietkové 
batérie, využite aj prednosti flexi-
bilného podomietkového sys- 
tému Kludi Flexx.Boxx. Táto montáž-
na súprava s integrovaným systémom 
preplachu je plne flexibilná pre montáž 
všetkých riadiacich jednotiek – termosta-
tických i s jednopákovým ovládaním. Pod-
ľa potreby a na želanie si možno vybrať 

01

02

03

01 kludi mx xxL môžete zvýšiť až o 10 cm, ak potrebujete plniť vysoké 

nádoby alebo si chcete nad umývadlom rýchlo umyť vlasy.

02 Vďaka integrovanému eco s-pointer perlátoru bude vaša batéria 

kompatibilná s každým umývadlom.

03 umývadlové batérie kludi Zenta či logo Neo sú vybavené prak-

tickou funkciou kludi EcoPlus, vďaka ktorej veľa ušetríte.
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Shower systémy sa dajú horizontálne 
a vertikálne presne prispôsobiť individu-
álnym montážnym limitom a potrebám 
sprchujúceho. Vôľa výškového nastavenia 
až do 30 cm vytvára nové možnosti mon-
táže vodovodnej sprchovej tyče, takže 
ani pri veľmi nízkom strope sa nemusíte 
vzdať maximálneho komfortu pri sprcho-
vaní. Pre dosiahnutie väčšej flexibility sú 
vybavené aj plynulo nastaviteľným ra-
menom hlavovej sprchy. Do strán otočné 
rameno sprchy sa vďaka tomu optimálne 
prispôsobí montážnym obmedzeniam a 
individuálnym potrebám používateľa. Pá-
nom očisty sa vám umožní stať revolučná 
batéria Kludi Push. Jediným tlačidlom je 
vďaka nej možné, hoci i poslepiačky, ovlá-
dať hlavovú alebo ručnú sprchu, bočné 
dýzy či napúšťanie vane. Dajú sa na ňu 
napojiť dva spotrebiče, spôsob osadenia 
a typ tlačidiel si zvolíte počas montáže 
a jednotlivé funkcie tlačidiel označujú 
príslušné symboly. To vám padne vhod 
zakaždým, keď budete stáť v sprche so 
zatvorenými očami pri šampónovaní 
vlasov a potrebovali by ste pustiť vodu 
na umytie rúk i tváre. V sprche oceníte 
aj termostatickú batériu – teda s vopred 
nastavenou teplotou vytekajúcej vody. Je 
šampiónom medzi batériami – umožňuje 
vyhnúť sa obareniu vďaka zabudovanej 
poistke, ktorá sa dá vypnúť len cielene, 
zbytočnému míňaniu pri doregulovávaní 
na optimálnu teplotu a náhlym teplotným 
výkyvom, keď stačí, že niekto v kuchy-
ni pustí teplú vodu a tá vaša v sprche 
výrazne ochladne. Teplotné výkyvy vo 
vnútornom potrubí totiž vyrovnáva rých-

lo reagujúci zmiešavací článok bez toho, 
aby si to užívateľ všimol. Pri sprchách je 
šikovnou aj funkcia Hygiena sprchovania, 
vďaka ktorej po dosprchovaní vytečie 
z ružice všetka zvyšková voda, voda zo 
sprchy viac nekvapká, vy sa pri čistení 
sprchového kúta neošpliechate. Navyše 
v ružici i hadici sprchy sa nehromadia 
baktérie v zostávajúcej vode. 

kúPeľ, PRosím!
Duálne sprchové systémy sa nemusia 
montovať len do sprchových kútov, ale 
pokojne aj nad vaňu, takže získate očistu 
až na tri spôsoby. Ak vám to veľkosť 
kúpeľne umožní a chystáte si dopriať 
vaňu aj na menšej ploche pre lebedenie 
s knižkou v ruke či pri sviečkach, využite 
napríklad batérie, ktorých telo je vďaka 
robustným líniám vhodné i na odkladanie 
mydla, šampónu či čajových sviečok, ako 
napríklad sprchovo-vaňová batéria Kludi 
O-Cean, E2, Balance White či Amba. Ak 
je vaňa zapustená do podlahy, pôsobí 
exoticky a priestor okolo možno tiež vy-
užiť ako odkladaciu plochu. Pre ušetrenie 
každého centimetra opäť odporúčame 
využiť podomietkové batérie alebo veľmi 
efektné batérie s montážou na okraj vane, 
napríklad aj do tela vane zapustenej ruč-
nej sprchy Kludi Fizz. 

Simona Klérková v spolupráci s Miroslavom 

Majerčákom, obchodným riaditeľom značky 

KLUDI

Foto: KLUDI

04 kludi Dual shower systémy sú čereš-

ničkou na torte v kúpeľni. Zaručia vám očistu 

z hlavou aj ručnej sprchy podľa aktuálnej chuti. 

05 Vďaka výškovému nastaveniu i možnosti 

otočenia do strán sú sprchové systémy Dual 

shower vhodné aj do kúpeľní s nízkymi strop-

mi. Poskytujú očistu na mieru.

06 Kontrolu nad vodou pri očiste máte jedným 

dotykom vďaka kludi Push aj so zatvorenými 

očami. 

vhodnú Kludi batériu až v poslednom 
okamihu, pretože funkčnú jednotku vý-
robca dodá zvlášť a na mieru pripravenú 
spolu so súpravou pre konečnú montáž. 
Ak si neskôr budete želať „presedlať“ 
z jednopákovej batérie na termostat, 
inštalácia bude rovnako bezproblémová 
ako pri prvej montáži – funkčná jednotka 
sa dá totiž vymeniť kedykoľvek bez špiny 
a náročnej murárskej práce. Všetky pripo-
jenia sú dimenzované v súlade s normou 
DN 20, čo umožňuje dosiahnuť vysoké 
prietokové hodnoty, ktoré sú dôležité, 
obzvlášť pri sprchových systémoch, pre 
rôznorodé kombinácie hlavovej, ručnej 
a bočných spŕch.

Po stojačky Na Viac sPôso-
BoV – BeZPečNe, hygieNicky 
a PoD koNtRoLou!
Do menších kúpeľní je ideálnym riešením 
pre komfort sprchovania „pod obojím“ 
využitie tzv. Dual Shower systémov, ktoré 
disponujú hlavovou i ručnou sprchou, 
často s viacerými typmi sprchového 
prúdu vrátane masážneho, a jednodu-
chým prepínaním medzi nimi. Kludi Dual 

04 05 06

bývanie kúpeľňa
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bývanie kúpeľňa

použiť s protipožiarnou potrubnou prie- 
chodkou Advantix R120 vo vŕtaných 
prestupoch, ideálne napríklad vo viacpod-
lažnej bytovej výstavbe. 

U obidvoch vodorovných odtokoch 
je možné odpadové potrubie navyše 
inštalovať medzi montážnymi nožičkami 
priamo pod sprchovým žľabom. Odto-
kové výkony sprchových žľabov sa podľa 
prevedenia pohybujú medzi 0,4 a 1,1 l/s. 
Trvale bezpečné spojenie medzi odtokom 
a telesom žliabku zaisťuje inovatívne 
zaklapávacie spojenie. 

Vysoký NáRok Na 
BeZPečNosť, DiZajN a kVaLitu 
Rovnako tak rozhodujúce ako bezpečnosť 
je i vysoká kvalita základných telies a po-
hľadových roštov a ich spracovanie. Tieto 
atribúty spĺňajú popieskované príruby, 
inovačné technológie sifónov s vysoko 
účinným zápachovým uzáverom a vtoko-
vej medzery širokej len 5 mm. V stavebni-
covom systéme nových sprchových žliab-

TREND 
sPRchoVých 
žLiaBkoV
TREND SPŕCH V úROVNI POD-
LAHy POKRAČUJE V NEZMEN-
ŠENEJ MIERE. KAžDá STAVBA, 
ČI Už IDE O NOVOSTAVBU, 
ALEBO REKONŠTRUKCIU, JE 
ALE INá. A KAžDÝ STAVEBNíK 
Má SVOJE VLASTNé PRED-
STAVy, ČO SA TÝKA NáVRHU 
A VZHľADU. SPOLOČNOSť 
VIEGA TIETO VÝZVy NAPL-
NILA NOVÝM PROGRAMOM 
ADVANTIX. Z NIEKOľKO MáLO 
VÝROBKOV SA DAJú INDIVI-
DUáLNE ZOSTAVOVAť SPR-
CHOVé žLIABKy S VÝRAZNÝM 
DIZAJNOM. TO ZJEDNODUŠU-
JE SKLADOVANIE I OBJEDNá-
VANIE.

Modulárny stavebnicový systém 
nového sprchového žliabku sa 
skladá z dvoch základných  

telies v piatich dĺžkach. Okrem toho sa 
dá vyberať z troch odtokov, montážnych 
nožičiek v dvoch stavebných výškach,  
z troch prevedení rámov a z piatich rôz- 
nych roštov. Všetky diely je možné vzá-
jomne kombinovať. Pri voľnom výbere 
zloženia a vzhľadu sa teda objedná iba 
to, čo je pre príslušnú kúpeľňu skutočne 
nutné. 

Veľa komBiNačNých 
možNostí
Tenké základné telesá nového programu 
Advantix sa montujú priamo do podla-
hy alebo priamo na stenu. V spojení so 
štandardným odtokom má žľab stavebnú 
výšku 95 mm. Pokiaľ je povrchová vrstva 
podlahy nižšia, je možnosť  odtok v mies-
te inštalácie ešte skrátiť. Alternatívne sa 
dá objednať sanačný odtok s výškou 70 mm 
vrátane plochých montážnych nožičiek.  
V prípade kolmého odtoku je možné 
montážnu výšku dokonca znížiť až na  
40 mm. Odtok je okrem toho možné 

kov Advantix z nerezovej ocele ponúka 
Viega päť rôznych pohľadových roštov a 
tri varianty rámov. Štandardné pohľadové 
rošty je možné dodať v matnej a vysoko 
lesklej nerezovej oceli. Alternatívne sú 
okrem iného k dispozícii prevedenia zo 
skla alebo pre vkladanie dlaždíc. Aké rošty 
s akými rámami sa budú kombinovať, to 
rozhodne sám stavebník. Vzhľad v kaž-
dom prípade presvedčí tenkou zredukova-
nou konštrukciou.

Reko z materiálov Viega

Foto: Viega
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bývanie osvetlenie

Prvoradé je vybrať do kúpeľne dva 
typy svietidiel. Hlavné svietidlo na 
strop či stenu a výkonné svietidlo 

k zrkadlu. Stropné svietidlo je základ. 
Malo by účinne a príjemne presvetliť celú 
kúpeľňu. Pri výbere stropného svietidla 
si nechajte poradiť od odborníka. Môžete 
voliť medzi stropným prisadeným svietid-
lom alebo zápustnými svietidlami, ktoré 
sú nenápadné, avšak veľmi dobre pre-
svetlia miestnosť, ak sa zvolí ich správne 
rozmiestnenie. 

PotReBNé DoBRé osVetLeNie
Každá žena začína svoje ráno procedúrou, 
počas ktorej si urobí make-up do práce, na 
celý deň. Nezabúdajme ani na mužov, kde 
je potrebné dobré osvetlenie pri holení, 
aby tento úkon neskončil zranením. Preto 
je výber osvetlenia k zrkadlu veľmi dôle-
žitý a rozhodujúcim faktorom je najmä 
farba svetla. Svietidlá k zrkadlu by mali 
byť skôr lineárne umiestnené po bokoch 
zrkadla alebo viacero bodových svietidiel 
nad zrkadlom. Svietidlo musí vytvárať 
rovnomerné osvetlenie, ktoré nesmie 

KúPEľňA JE MIESTO, KDE 
ZAČíNAME I KONČíME 
SVOJ DEň. PRETO NESMIE-
ME ZABúDAť NA KVALITNé 
A ROVNOMERNé OSVET-
LENIE KúPEľNE, KTORé JE 
ZáKLADOM TOHO, ABy 
STE SA RáNO SPRáVNE 
NALíČILI, OHOLILI A UPRA-
VILI SVOJ ZOVňAJŠOK ČO 
NAJLEPŠIE, A VEČER SA 
MENí KúPEľňA NA MIESTO 
ODDyCHU, POKOJA.

zanechávať tiene. Najvhodnejšou farbou 
svetla k zrkadlu je neutrálna biela –  
4000 K. Táto farba svetla, odborne po-
vedané teplota chromatičnosti, najmenej 
zo všetkých svietidiel skresľuje podanie 
farieb. Práve preto je najlepšou voľbou 
k zrkadlu, ak sa chcete dobre nalíčiť. 
Samozrejme, nič nepokazíte ani klasickou 
farbou 2700 K alebo 3000 K, t. j. teplá 
biela. Farbu svetla môžete ladiť aj podľa 
farby obkladačiek. Do modernej kúpeľne 
je lepšie zvoliť chladnejšie farby, do klasic-
kej kúpeľne v prírodných odtieňoch skôr 
teplejšie farby. Nezabúdajte zladiť farbu 
svetla vo všetkých svietidlách do jedného 
odtieňu. Výber zlej farby pôsobí veľmi 
disharmonicky.

RomaNtická atmosFéRa
Svietidlá je vhodné využiť aj na vytvore-
nie romantickej atmosféry pre kúpeľ pri 
sviečkach. K tomuto účelu je možné vyu-
žiť zápustné osvetlenie do špár v obkla-
doch alebo olemovať niektoré časti kúpeľ-
ne LED osvetlením, najlepšie RGB LED 
pásom. RGB LED pás je možné ovládať 

KúPEľňOVé 

osvetlenie



je dôležité použiť svietidlá s najvyšším 
krytím IP65, teda svietidlo je chránené 
proti vodnej pare a prachu a je možné ho 
umiestniť do sprchy či sauny. 

Kryštáliky, lesklé povrchy, chróm a sklo 
sú obľúbenými materiálmi používanými 
v kúpeľňových svietidlách. Trendom je 
vešanie kryštálových lustrov do väčších 
kúpeľní, či už klasicky, alebo moderne 
zariadených.

Reko 

Foto: archív firiem a redakcie

po
sv

ie
ťm

e s
i 

na
 sv

ie
tid

lá

Gen. M. R. Štefánika 59
901 01 Malacky
Mobil: 0917 570 370
Tel.: 034/ 774 3228

www.feim.sk
atraktívne ceny

široký výber

overená spoľahlivosť

Pri objednávke nad 

50 €
doprava zdarma

EIM_inzerat_58,5x241_2016.indd   1 11.5.2016   9:27

a meniť tak jeho farbu podľa nálady. LED 
pásy z rady Philips HUE dokonca môžete 
spárovať s vaším smartfónom a pomocou 
aplikácie zladiť s hudbou a vychutnať si 
tak jedinečný zážitok z kúpeľa.

ochRaNa PRoti VLhkosti
V menších kúpeľniach a v blízkosti vane 
či sprchového kúta treba dbať pri výbere 
správneho svietidla aj na to, aby bolo 
vhodné do takýchto podmienok. Svie-
tidlo určené do blízkosti zdroja vody je 
označené značkou IP44. IP je skratka pre 
„Ingress Protection“, teda ochrana proti 
vlhkosti a prachu. Takéto svietidlo nemusí 
byť umiestnené v celej kúpeľni, avšak 
kvôli bezpečnosti  ho treba umiestniť do 
vzdialenosti 600 mm od zdroja vody. Vo 
väčšej vzdialenosti, napríklad na strope 
alebo nad zrkadlom, už svietidlá toto 
krytie IP44 nemusia mať.

NoVé tReNDy
Novým trendom pri zariaďovaní kú-
peľní je umiestnenie zdroja svetla aj do 
sprchového kúta. V takýchto prípadoch 



bývanie technikapaleta aktuality

ako VyBRať Nôž PRe kucháRa ZačiatočNíka? 

Vybrať si vhodný a navyše kvalitný nôž nie je jednoduché a dá to zabrať i skúsené-
mu kuchárovi. 

Kvalitný nôž totiž nespoznáte len podľa toho, že je ostrý. Mal by vám padnúť do 
ruky a nevykĺznuť z nej. Pozornosť venujte i materiálu, z ktorého je vyrobená čepeľ 
i rukoväť. Štandardom, ktorý by ste mali pri čepeli vyžadovať, je nerezová oceľ. 
Posledným rysom dobrého noža je jeho flexibilita pri využití v kuchyni. 
Ideálnou voľbou sú preto nože z radu FunctionalForm+ od Fiskars. Tvoria jadro 
kuchynských nožov Fiskars a naplno odrážajú filozofiu spoločnosti Fiskars. 

Dizajn týchto nožov bol vytvorený na základe dôkladného prieskumu o potre-
bách krájania a porciovania surovín v domácnostiach. Ergonomicky tvarovaná 
rukoväť podporuje najbežnejšie spôsoby držania noža, zatiaľ čo príjemný materiál  
Softgrip® zaisťuje istý a bezpečný úchop. Rad obsahuje všetky najbežnejšie typy 
nožov, vrátane špeciálneho noža na krájanie rajčín, ktorý má, rovnako ako nôž na 
chlieb, pílkovité ostrie. 

www.fiskars.sk

tRPasLík PRe oBRie PoRcie oRaVa ec-380

Máte v kuchyni málo miesta alebo si potrebujete na chate vytvoriť malý kuchynský kútik? Siahnite po varnom centre Orava 
Ec-380, ktoré je šikovnou kombináciou elektrickej rúry s dvojplatničkou. Umožní vám na malom priestore variť, piecť, zapekať 
či grilovať, pričom naraz môžete používať aj rúru, aj variče. A hoci má trpasličie rozmery, dokážete na ňom uvariť obrie porcie – 
vnútorný objem rúry je 34 l a liatinové platne majú priemer 15,5 a 18,5 cm, takže sa vám na ne ľahko zmestia stredne veľké 
hrnce s riadnymi porciami polievky aj druhého jedla. Elektrická rúra je ideálna na ohrievanie jedla či zapekanie pizze alebo ze-
leniny. Teplotu jednotlivých platničiek môžete regulovať samostatne  a plynulo ju nastaviť od 50 do 230 °C. Maximálny príkon 
Orava Ec-380 je 3 600 W. 

Orava Ec-380 môže byť vaša za 99 eur a do-
stanete k nej aj rošt na grilovanie a panvicu na 
odkvapkávanie oleja pri pečení v rúre.

www.orava.eu 

PRíPRaVok Na RiaD ochRáNi 
hygieNickú čistotu šPoNgie 

Mastnota, pripálený tuk či nepekné nečis-
toty na riade nepotešia nikoho, kto má rád 
čisté stolovanie. Aby sa človek zbavil špiny 
a zaschnutej mastnoty na kuchynskom ria-
de, je kvalitný prípravok na riad nevyhnut-
nosťou. Veď nie je nič horšie ako prípravok, 
ktorý neodmasťuje a neodstraňuje nečis-
toty. V snahe zdolať špinu potom miniete 
litre horúcej vody, o vašom drahocennom 
čase ani nehovoriac. Výsledný efekt navyše 
nemusí ani zďaleka zodpovedať vašim oča-
kávaniam. Na povrchu zdanlivo umytého 
riadu môže zostať jemný mastný povlak, 
ktorý po čase nepríjemne páchne a je na-
vyše nehygienický. Ak teda chcete rýchlo, 
a pritom dokonale umyť riad, siahnite po 
absolútnej novinke od značky Savo, ktorá 
je synonymom čistoty. Prípravok Savo na 
riad limetka a mäta rýchlo a účinne 
odstraňuje mastnotu, dokonca aj z plasto-
vého riadu. Prípravok obsahuje aj kyselinu 
salyciovú, ktorá pomáha zachovávať špon-
giu hygienicky čistú a voňavú. Savo na 
riad limetka a mäta pomáhajú zamed-
zovať množeniu baktérií na špongii. Savo 
prípravok na riad nájdete v troch sviežich 
vôňach a farbách. Zelenú limetku a jazmín, 
oranžový pomarančový kvet a modrú 
limetku a mätu. Savo na riad dostanete 
za nezáväznú odporúčanú spotrebiteľskú 
cenu 1,89 eur. 

www.savo.eu 
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eFektíVNe BuDeNie 
S ORAVA RBD-609 S

Pre sedmospáčov, ktorí si ľúbia pospať, je vhodným 
pomocníkom na ranné rituály ťahania z postele nový 
rádiobudík Orava RBD-609 S v elegantnom striebornom 
prevedení. Budí bzučaním i hudbou z rádia a vďaka funkcii 
opakovaného budenia Snooze je dostatočne dotieravý, 
aby vám už znovu zaspať nedovolil. Praktické sú na ňom 
veľké načerveno svietiace číslice zobrazujúce aktuálny 
čas – stačí letmý pohľad, aby ste zreteľne videli aj s napol 
rozospatými očami, koľká bije! Keď sa mu už podarí vyti-
ahnuť vás z postele, rád poslúži ako klasické fM/AM rádio. 
Pustiť si ho môžete aj večer ako kĺzačku do snov a zaspávať 
tak pri obľúbených reláciách z éteru – vďaka funkcii Sleep 
sa automaticky vypne po uplynutí prednastaveného času. 
funguje na zapojenie do siete a disponuje 9 V záložnou 
batériou pre uchovanie nastaveného času v prípade vý-
padku prúdu. Predáva Orava za 18,90 eur.

www.orava.eu 

ŠIk PORIADOk S DOPlNkAMI 
kluDI E2

Aby ste sa pri každodennej očiste cítili 
komfortne, majte všetko, čo pre svoje 
pohodlie potrebujete, poruke. úhľadne 
upratané, na dosah a v štýle, ktorý doko-
nale ladí s vašou oázou relaxu. Kúpeľňová 
séria kludi E2 ponúka okrem batérií pre 
umývadlo, sprchu i vaňu aj oku lahodiace 
kúpeľňové doplnky, zhotovené v dizajne 
jemných tvarov. Pochrómovaný kov a 
ručne fúkané opálové sklo zvýrazňujú 
tvary dizajnu celej série, v ktorej nájdete 
držiak na uterák, dávkovač tekutého 
mydla, držiak toaletného papiera, pohár 
na zubné kefky či na šminky, ale aj držiaky 
na zažatie čajových sviečok pre dokonalý 
reset pri očiste.

www.kludi.sk 

PEDANt S EkO MOtOROM 
oRaVa Vy-205

Pustite sa do upratovania  s vreckovým vysávačom Orava 
Vy-205 s príkonom 700 W a plynule regulovateľným 
sacím výkonom až do 160 W. So 4,5-metrovou sieťovou 
šnúrou má dostatočne veľký akčný rádius, takže jeho 
chápadlu neunikne ani tá najzastrčenejšia omrvinka. 

Na boj s nečistotami je vyzbrojený sacou teleskopickou 
trubicou, podlahovou hubicou s kefou aj hubicou na 
vysatie prachu a smietok zo škár medzi rebrami radiá-
torov, v kútoch aj v medzerách medzi matracmi. Svojou 
spotrebou spadá do energetickej triedy A a je vybavený 
úsporným eko motorom – vysávanie s ním je dôkladné, 
avšak šetrné k vášmu rozpočtu. Disponuje indikátorom 
naplnenia vrecka a môže byť váš za 69,90 eur. 

www.orava.eu
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svetlo vašej nálade. Použite obľúbenú 
fotografiu a oživte spomienku osvetlením 
celej miestnosti. Prepojte žiarovky so 
svojím Philips televízorom a premeňte 
obývačku na privátne kino. V zime sa už 
nebudete prebúdzať do čierneho rána, 
Philips Hue vás prebudí postupnou zme-
nou intenzity a farby svetla.

ako sLNečNý sVit
Novinkou v portfóliu je kategória Hue 
White Ambiance. Tieto žiarovky a svie-
tidlá vás sprevádzajú počas celého dňa. 
Vďaka nim sa prebúdzate pri prirodze-
nom svetle, prípadne máte k dispozícii 
celú škálu bieleho svetla. Možno ste si 
všimli, že počas slnečných dní máte lepšiu 
náladu a svet sa zdá krajší. Práve preto by 
ste mali mať doma svetlo, ktoré nahradí 
príjemné odtiene denného slnečného 
svitu a navodí tak príjemnú náladu vám aj 

vašim blízkym. Tento systém vie do-
konale prispôsobiť svetlo vašim 

potrebám vďaka spojeniu 
so stále viac rozšírenými 

športovými náramkami 

a chytrými hodinkami, ktoré sledujú vašu 
fyzickú aktivitu. Vďaka tomu vedia vo 
vhodnom momente vyslať do systému 
Hue jasný príkaz – stlmiť svetlo, keď je 
váš organizmus pripravený na spánok, 
alebo postupne zvyšovať svetelný jas 
presne vtedy, keď sa nachádzate v ľahšej 
fáze spánku, aby ste sa zobúdzali oddých-
nutí a plní energie, namiesto zobúdzania 
sa tradičným pípaním budíka.

atmosFéRa Na žeLaNie
Vytvorte si vlastnú atmosféru zo širokej 
škály prirodzených bielych farieb svetla. 
Pomocou aplikácie pre smartfóny a tab-

PREDSTAVTE SI DOMáCNOSť, KTORá SVETLOM REAGUJE NA 
VAŠE POCITy A POTREBy. DOKážE POZITíVNE OVPLyVNIť Ná-
LADU, SPRáVANIE A KAžDODENNé RUTINNé AKTIVITy. ZABUD-
NITE ALE NA BEžNé žIAROVKy, TIE OKREM SVIETENIA ROVNA-
KÝM SVETLOM NEDOKážU NIČ INé. 

hRajte sa 

so svetlom
Philips Hue je inteligentný systém 

svietidiel a žiaroviek, ktorý ovlád-
nete z pohodlia svojej sedačky 

alebo priamo v spálni hneď, ako sa ráno 
prebudíte. Pomocou aplikácie môžete 
svetlo prispôsobiť aktuálnemu momentu 
a svojej nálade. Svetlá Philips Hue vám 
pomôžu dobiť svoju energiu, sústrediť sa 
pri učení, budú jemné k vašim očiam pri 
večernom čítaní a relaxácii. 

PRisPôsoBte sVetLo NáLaDe
Hrajte sa so svetlom, vyberte si zo 16 mi-
liónov farieb v aplikácii Hue a prispôsobte 
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lety si zvolíte ľubovoľný odtieň bieleho 
svetla – od studeného svetla (6 500 K) až 
po relaxačné teplé biele svetlo (2 200 K), 
vhodné napríklad na prácu vo večerných 
hodinách či na čítanie obľúbenej knižky. 
Philips má okrem klasických žiaroviek 
v ponuke aj stropné svietidlá a stolové 
lampy, ktoré si môžete umiestniť naprí-
klad na nočný stolík hneď vedľa svojej po-
stele. Kolekcia Hue White Ambiance bola 
stvorená pre praktických užívateľov, ktorí 
nepotrebujú meniť farbu svetla a zároveň 
nechcú kvôli vypínaniu alebo stlmeniu 
svetla nutne siahať po smartfóne. Priamo 
v štartovacom balíku sa totiž nachádza 

aj ovládač Hue Dimmer Switch, ktorý 
svojimi štyrmi tlačidlami dokáže svetlo 
na diaľku vypnúť, zapnúť, prípadne meniť 
jeho intenzitu. Vďaka priloženej konzo-
le ho môžete umiestniť na stenu vedľa 
vášho tradičného nástenného vypínača, 
prípadne ho môžete jednoducho z držiaka 
vybrať a mať ho so sebou, kamkoľvek sa 
v domácnosti pohnete.

oBľúBeNé NastaVeNia
Záleží len na vás, akú atmosféru si vytvo-
ríte, či už svetlú, intímne jemnú, alebo 
jednoducho relaxačnú. Uložte si obľúbené 
nastavenia svetla a obnovte ich vždy, keď 

budete chcieť, a to jediným ťuknutím 
prsta. Svetlá si môžete zapnúť a vypnúť 
aj na diaľku, a keďže Philips vytvoril celý 
systém otvorený aj pre ďalších vývojárov, 
máte k dispozícii aj rozšírenie možností 
využitia svojich svetiel. Vybrať si mô-
žete napríklad z aplikácií, ktoré reagujú 
cez mikrofón smartfónu na tóny hudby 
a následne svietidlá a žiarovky v rytme 
reagujú zmenou farby svetla a blikaním. 

Reko z materiálov Philips

Foto: Philips



Na montáž klimatizácie treba 
spravidla myslieť pred horúča-
vami. Klimatizačných jednotiek 

na pultoch a skladoch obchodov ubúda a 
začínajú byť plné i termíny firiem, ktoré 
ich montujú. Správny výber klimatizácie 
ovplyvňuje viacero faktorov, na ktoré tre-
ba myslieť. Pri výbere treba zvážiť,  akých 
parametrov klimatizáciu potrebujete, a aj 
to, na ktorú svetovú stranu je orientovaný 
priestor a aká je jeho dispozícia.

Dnešné prístroje sú veľmi inteligentné a 
teplotu regulujú elektronicky. Klimatizá-
cia nemusí fungovať nonstop.  Zapína  
sa len podľa potreby, čo znižuje spotre-  
bu energie. Tá závisí najmä od toho, 
ako často sa klimatizácia využíva a aký 
má výkon, či je optimálne zvolená pre 
priestor, ktorý sa ochladzuje. Mesačne 
sa pri bežnom používaní zvýšia náklady 
na energiu v priemere o 30 eur. Montáž 
a predaj klimatizácií „on-off“  už  bol 
ukončený, pretože tie išli na plný výkon 
nepretržite. Potrebovali dlhší čas na 
vychladenie priestoru, a teda spotrebovali 
aj viac energie, vysvetľuje Ing. Jozef Gibeľ 
zo spoločnosti FIDELIA SERVICE s.r.o., 
ktorá predáva, inštaluje a zabezpečuje 
servis klimatizačných jednotiek.

sPRáVNy VýBeR
Na trhu je veľké množstvo značiek a 
firiem, preto je podstatné sa pri výbere 
zamerať na parametre, ako je výkon 
chladenia (kW), výkon vykurovania (kW), 
energetická trieda (A++) a teplota, pri 
ktorej vám klimatizácia bude fungovať i 
v chladnom jesennom či zimnom období. 
Napríklad vonkajšie jednotky značky 
Karma sú vybavené tepelným čerpadlom, 
ktoré je možné využívať na vykurovanie-
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aj v období, kedy teploty klesajú až do 
-15 °C. Tieto invertorové zabudovateľné 
klimatizácie môžu v chladnejšom počasí 
plnohodnotne vykurovať. Klimatizačné 
jednotky KARMA, ktoré navrhli s pou-
žitím inovatívnych technológií, sú preto 
perfektným riešením nielen počas týchto 
horúcich letných dní. Klimatizačné jed-
notky KARMA-F09, F12 a F18 ochladzujú 
alebo dovykurujú prostredie miestnosti 
na požadovanú teplotu. Všetky vnútorné 
jednotky sú vybavené prachovými filtrami 
a sú navrhnuté tak, aby úroveň hluku 
dosahovala zanedbateľné hodnoty.  
Samozrejmosťou je diaľkové ovládanie  
i ekologické chladiace médium. 

Invertorová klimatizačná jednotka 
KARMA-F12 s AUTOREŠTARTOM podľa 
potreby chladí alebo dovykuruje prostre-
die miestnosti. Konštrukcia klimatizácie 
je navrhnutá tak, aby bola dosiahnutá čo 
najnižšia úroveň hluku a vibrácií, a preto 
je možné jednotky používať v tichom 
prostredí bytov a kancelárií. Klimatizácie 
sú konštruované na pomer vysokého uži-
tého výkonu pri nízkom príkone. Rýchlosť 
otáčok kompresoru je plynule riadená na 
také otáčky, aké sú aktuálne potrebné. 
Tým sa plynule mení výkon, potrebný  
na dosiahnutie nastavenej požiadavky. 

  energetická trieda chladenia A++
  energetická trieda vykurovania A+
  výkon chladenia 3,5 kW
  výkon vykurovania 2,3 kW
  ovládanie všetkých funkcií 

    infračerveným diaľkovým ovládačom
  4 rýchlosti ventilátoru, tlačidlo 

    nulového režimu
  časovač, odvlhčovanie, chladenie/  

 vykurovanie, funkcia spánku

KLIMATIZáCIA JE PERfEKTNÝM 
RIEŠENíM, AKO SI SPRíJEMNIť 
PROSTREDIE ByTU, DOMU  ČI 
KANCELáRIE POČAS HORú- 
CICH LETNÝCH DNí. ľUDIA SA 
PRE KLIMATIZAČNé CHLADE-
NIE NIEKEDy ROZHODUJú Až 
NA POSLEDNú CHVíľU, PRETO 
BUďTE O KROK VPRED. 

invertorová 

 PRE HORúCE LETNé DNI
 klimatizácia
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ŠtANDARDNá VÝBAVA klIMAtI-
ZačNej jeDNotky

 AUTOREŠTART – Pri výpadku alebo 
poklesu napätia nedôjde ku strate nasta-
vených funkcií. Nastavené funkcie sa au-
tomaticky spustia pri obnovení napájania.

 FOLLOW ME – Teplotný senzor 
zabudovaný v diaľkovom ovládaní sníma 
odolnú teplotu, takže klimatizačná jed-
notka dokáže nastaviť presnejšiu teplotu 
pre vaše pohodlie.

 IONIZÁTOR – Uvoľňuje záporné ionty, 
odstraňuje zápach, prach, dym, peľ a 
vydáva svieži a zdravý vzduch.

 TURBO – Táto funkcia ponúka možnosť 
dosiahnutia požadovanej teploty v čo 
najkratšom čase.

 SAMOČISTENIE – Funkcia, ktorá za-
braňuje vzniku plesní a baktérií vo vnútri 
klimatizačnej jednotky.

PoRaďte sa s oDBoRNíkom
Optimálne je poradiť sa s certifikova-
ným odborníkom na klimatizácie, ktorý 

priamo na mieste zhodnotí, aká klima-
tizačná jednotka  je pre daný priestor 
najvhodnejšia. Technik vypočíta tepelnú 
záťaž miestnosti a do úvahy pritom berie 
i to, koľko ľudí sa zdržiava v predmetných 
priestoroch,  aké elektrospotrebiče sa na-
chádzajú v byte, dome či kancelárii, ale i 
počet a veľkosť okien. Nechajte si poradiť 
pri výbere klimatizácie aj s ohľadom na 
hlučnosť. Uvedomte si, že klimatizácia je 
zariadenie, ktoré pri prevádzke vydá-
va určitú hladinu hluku. Klimatizácia 
je zariadenie, ktoré má spríjemňovať 
prostredie, v ktorom trávite čas, pracujete 
a oddychujete. Určite by vás klimatizácia 
a jej prevádzka nemala vyrušovať alebo 
narúšať váš relax či pracovnú pohodu. 

Myslite aj na to, že to nie je vždy len o ce- 
ne. Zodpovedný  výber dodávateľa vašej 
klimatizácie vám môže  do budúcnosti 
ušetriť množstvo finančných prostried-
kov. Zodpovedný dodávateľ vám dokáže 
poradiť ešte pred samotnou kúpou klima-

tizačnej jednotky. Dokáže vám zodpove-
dať na všetky uvedené otázky:

   VÝKON

   TyP KLIMATIZáCIE

   HLUČNOSť 

   INŠTALáCIA A POD.

Váš dodávateľ klimatizácie by mal bez 
problémov zabezpečiť záručný a pozá-
ručný servis, poradiť s výberom a vyriešiť 
samotnú inštaláciu, ako aj poskytnúť 
poradenstvo. Nie všetci predajcovia a 
dodávatelia majú rovnaký prístup k zá-
kazníkom. Spoločnosť FIDELIA SERVICE 
s.r.o. poskytuje tieto služby a ich kvalitu 
preverilo už veľké množstvo spokojných 
klientov z radov domácich užívateľov, ale 
aj mnoho firemných klientov vo svojich 
prevádzkach a kancelárskych priestoroch.

Reko z materiálov fIDELIA SERVICE

Foto:  fIDELIA SERVICE
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ROZSIAHLy VÝSKUM POTVRDIL 
MASíVNU MENTáLNU DEGENERá-
CIU DNEŠNEJ POPULáCIE. VďAKA 
RôZNyM TECHNICKÝM VÝDO-
ByTKOM SME TAK ZAHLTENí 
INfORMáCIAMI, žE VNíMAME Už 
LEN úTRžKy Z TEXTOV. VÄČŠINA 
ľUDí SI VRAJ PREČíTA NA STRáN-
KE IBA ASI 20 % TEXTU A ZVyŠOK 
PROSTE „PRESKOČí“. RIEŠENIE JE 
PRITOM VEľMI  JEDNODUCHé – 
STAČí VRAJ VIAC ČíTAť. AK CHCE-
TE DNES UROBIť NIEČO NIELEN 
PRE SEBA, ALE AJ PRE „BUDúCNO-
Sť ľUDSTVA“, VyPNITE POČíTAČ A 
PREČíTAJTE SI KNIHU ALEBO AS-
POň POZORNEJŠIE ČíTAJTE CELé 
ČíSLO NáŠHO MAGAZíNU...

 Vyhoďte staRý 
Počítač!
Vedeli ste, že výkon všetkých počí-
tačov, ktoré mala NASA k dispozícii 
pred zhruba 50 rokmi pre projekt 
Apollo 11, bol menší, ako je výkon 
vášho smarftónu? A napriek tomu 
dokázali bezpečne pristáť na Mesiaci. 
Staršiu techniku sa však oplatí obmie-
ňať. Pred časom zrealizoval u našich 
západných susedov Intel rozsiahly 
prieskum, ktorého zistenia sú šokujúce. 
Staršie počítače (5 a viac rokov) spo-
trebujú ročne energiu aj za viac ako 4 000 
českých korún, čo je takmer 40-krát viac, než 
spotrebujú moderné nové PC. Pri výmene starého 
za nový tak môžete ušetriť veľmi zaujímavú sumu 
za energiu, a pritom všetkom si ešte užívať výhody 
vyššieho výkonu. To isté platí aj pre bežné domáce spotrebiče. Pri staršej kom-
binovanej chladničke môžete ušetriť už za 3 roky toľko, koľko stojí nová. Za tri 
roky sa vám teda sama zaplatí a každý ďalší rok prináša zisk.

www.intel.cz 

 NetReBa ho skRýVať
Keď sa u techniky spojí funkčnosť a dizajn, môžu vzniknúť skvelé pro-
dukty, ktoré sú príťažlivé a zároveň užitočné, ako napríklad nový rad 
routerov EXO. Router je jedným zo zariadení, ktoré sa doma pokúšame 
ukryť, pretože je to zvyčajne sivá hranatá blikajúca krabička. A to je chyba! 
Stavaním prekážok medzi sieťový smerovač a vaše bezdrôtové zariadenia 
totiž zhoršujete pokrytie Wi-fi, degradujete jeho kvalitu, zmenšujete 
dosah a znižujete rýchlosť. Router by sme mali umiestniť tak, aby bol 
dobre „viditeľný“. Nový D-Link EXO DIR-879 preto prináša navyše okrem 
rozumnej ceny a vyššieho výkonu aj výnimočný dizajn, ktorý obohatí váš 
interiér. Namiesto ukrývania do skriniek alebo pod stôl ho teraz môžete 
vystaviť ako štýlový bytový doplnok. Router má gigabitovú konektivitu 
s Wi-fi AC1900 a pokročilé funkcie navrhované špeciálne pre moderné 
smart home riešenia.

www.dlink.cz

Vďaka techNike 

degenerujeme

BieLy DiamaNt  
A vystaviť na obdiv budete chcieť aj pračku z nového radu dizajnových pro-
duktov LG SIGNATURE. Dizajn je stále to, čo predáva, a keď sa k pekný vzhľad 
skombinuje s novými technológiami, vznikne kus moderného umenia. Nová 
pračka LG disponuje unikátnym systémom TWIN Wash, ktorý zlepšuje pranie. 
Vyšší komfort používateľom zabezpečia dotykový ovládací panel Quick Circle 
a pre lepšiu manipuláciu s bielizňou dvierka Push Open. Do módy sa vracia aj 
smaltovaná povrchová úprava, ktorá bráni korózii a zanechávaniu odtlačkov 
prstov. úplne novým hluk tlmiacim spôsobom je uchytený bubon práčky.  
12 kg bielizne pri 1 400 otáčkach tak spôsobí hluk porovnateľný s hlasitosťou 
bežného rozhovoru (iba 67 dB). Výrobca si natoľko verí, že na motor poskytuje 
až 20-ročnú záruku.

www.lge.sk



REVERZIBIlNÝ uSB kONEktOR  
Je zaujímavé, ako sa dajú inovovať staré technológie, ktoré dennodenne používame už desiatky rokov, ako 
napríklad USB káble. Už v minulosti vytvorili dizajnéri ADATA niekoľko doslova digitálnych šperkov v podobe 
netradične tvarovaných flash diskov, ktoré sa dajú nosiť ako módny doplnok. Ich nové micro USB káble však za-
ujmú nielen štýlovými farbami a textilným poťahom 
pre vyššiu odolnosť, ale aj dizajnom samotného USB 
konektoru, ktorý je teraz možné použiť obojstranne. 
To je funkcia, ktorú iste privíta väčšina z nás, pretože 
sa bežne stáva, že konektor netrafíme správne na 
prvý pokus. Obojstranné USB síce sľubuje až ďalšia 
generácia typu C, no táto drobná inovácia sa dá 
využívať už dnes s klasickými konektormi USB. Je 
prekvapujúce, že toto nenapadlo niekomu už pred 
rokmi. Navyše vďaka kvalitnými vodičom znesú 
nové káble ADATA až 2,4 A prúd, vďaka čomu vám 
dobijú mobil oveľa rýchlejšie. A ich cena nie je vyššia 
ako cena bežných káblov.

www.adata.com
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DNes si VytLačím...    
Pomocou 3D tlačiarní si už môžete aj doma vytlačiť takmer všetko. 
Je to skvelá vec najmä pre „kutilov“, modelárov alebo dizajnérov, ale 
využitie nájde už aj u bežných spotrebiteľov napríklad na LG SIGNA-
TURE: Nová definícia prémiových produktov tlač náhradných dielov. 
Povedzme, že sa vám zlomil kryt na batérie na diaľkovom ovládači 
alebo nejaký gombík na mixéri. Už nemusíte pracne zháňať často 
veľmi predražený náhradný originálny komponent. Z internetovej 
stránky si stiahnete malý súbor a sami si príslušný diel vytlačíte. 3D tla-
čiarne prešli dlhým vývojom a konečne sa objavujú modely dostupné 
aj pre masy. Dobrým príkladom je napríklad aj nová verzia českej 3D 
tlačiarne Prusa i3 MK2, ktorá má vďaka automatickej kalibrácii a novej 
tlačovej podložke takmer nulovú údržbu. Konečne 3D tlačiareň vhod-
ná aj pre bežných ľudí.

www.prusa3d.cz

...a čo PRášok Na PRaNie?  
Trochu inteligentnejšie na to ide Amazon. Len za 5 dolárov vám predá tlačidlo, ktoré stlačíte vždy, 
keď použijete napríklad prášok do pračky, tabletku do umývačky, detskú plienku alebo keď si vez-
mete novú žiletku či uvaríte kávu. Toto tlačidlo odpočítava tovar a automaticky vám objedná nový, 
keď sa míňa. Stačí len stlačiť vždy, keď daný produkt použijete. U nás, pochopiteľne, táto služba 
ešte nie je, ale...

www.amazon.com/oc/dash-button

 máme Doma ešte kečuP? 
Vývoj sa síce nedá zastaviť, no dostali sme sa do bodu, kedy nám chýbajú skutočne veľké re-
volučné nápady. Táto kríza postihuje celé odvetvie IT, od televízorov, počítačov až po tablety 
a telefóny. Zvyšujeme výkon, znižujeme spotrebu, no stále tomu niečo chýba. To „niečo“ sa 
pokúšajú suplovať často šialené vynálezy z kategórie internetu vecí, ako napríklad podložka 
pod kečup Smarter Mats s bezdrôtovým pripojením, ktorá bude sledovať jeho váhu. Pomo-
cou mobilnej aplikácie tak budete mať vždy dokonalý prehľad, koľko ho je ešte vo fľaši – to 
aby ste nezabudli dokúpiť nový, keď sa vám minie. Za tých 70 € je to užitočný senzor, no nie?

http://smarter.am/ 

Reko
Foto: archív firiem     



  ktoRé má ZVuk

bývanie technika

Takým je aj línia HEOS od Denonu. 
Zahŕňa štvoricu bezdrôtových 
reproduktorov – HEOS 1, HEOS 3, 

HEOS 5 a HEOS7, zosilňovač HEOS Amp, 
predzosilňovač HEOS Link a opakovač  
Wi-fi signálu HEOS Extend. Streamovacie 
reproduktory HEOS sa pohybujú v ceno-
vom rozpätí od 249 € za HEOS 1, po  
599 €  za najväčší HEOS 7, s päťkanálo-
vým zosilňovačom triedy D a siedmimi 
meničmi. 

HEOS HomeCinema – soundbar so 
subwooferom za 799 € posunie váš zvuk 
z TV, Blu-ray prehrávača alebo satelitného 
tunera na novú úroveň.

Všetky prístroje HEOS vedia streamovať 
hudbu z internetových služieb (Spotify 

No dokonale 
znejúce Hi-fi je 
viac než skladačka 
komponentov. Pre-
to je vhodné poradiť 
sa s odborníkmi. Tých 
nájdete v predajniach BIS 
audio v Banskej Bystrici, 
v Košiciach aj v najväč-
šom Hi-fi showroome na 
Slovensku, v BIS audio 
v Bratislave, kde si všetko 
môžete naživo vyskúšať. 
Špecialisti na audiovideo 
vám poradia a ak treba, 
aj naprojektujú a zrea- 
lizujú najlepšie audio 
riešenia podľa vašich 
predstáv.

Reko z materiálov  BIS audio

Foto: Denon, Devialet

DNEŠNé VyMOžENOSTI HI-fI 
TECHNIKy PRIPOMíNAJú SCI- 
fI, KDE SA CD STáVA POMALy 
ARCHAIZMOM. MENIA SA 
ZáZNAMOVé MéDIá, ZDROJE 
HUDBy AJ AUDIOVIDEO TECH-
NIKA. CHCETE SVOJ PEKNÝ 
ByT ALEBO DOM OZVUČIť VO 
VŠETKÝCH OByTNÝCH MIEST-
NOSTIACH BEZ NáROČNEJ 
KABELážE? S BEZDRôTOVÝMI 
MULTIROOM SySTéMAMI JE 
TO JEDNODUCHé. 

a pod.), internetových rádií, ale aj zo 
smartfónov, z domácej siete NAS alebo 
z externých USB diskov. Pre analógové 
zdroje signálu je pripravený vstup AUX, 
takže k nim pripojíte aj klasické prehráva-
če.  Až 32 zosieťovaných reproduktorov 
HEOS môžete komfortne ovládať zo 
smartfónu s bezplatnou aplikáciou HEOS 
App. 

hľadáte výnimočné riešenia? Potom 
neprehliadnite Devialet Phantom. Ak 
budete tento bezdrôtový streamovací 
reproduktor počuť, neuveríte vlastným 
ušiam. Technologický zázrak v tvare 
vajca s objemom 6 litrov je výkonovým 
aj zvukovým ekvivalentom 120-litrovej 
reprosústavy. Reproduktor Devialet 
Phantom s výkonom 750 W môžete mať 
za 1 690 €, ale za cenu len o 300 € vyššiu 
získate jeho silnejšieho brata, Silver Phan-
tom s výkonom 3 000 W. Hi-tech riešenie 
pritom prehráva hudbu bez skreslenia 
s nedosiahnuteľnou frekvenčnou odo-
zvou 16 Hz až 25 kHz a z reproduktorov 
môžete vytvoriť multiroom systém až pre 
24 miestností. 

Možno pred sieťovými 
riešeniami uprednostňu-
jete klasiku, s prehrá-
vačmi, zosilňovačom 
a stĺpovými reproduk-
tormi či regálovkami. 

audio, 

HEOS 1/3/5

HEOS 7

Devialet Phantom
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McIntosh MA8000

K životu jednoducho potrebujem
dokonalý zvuk...

Peter Lipa

www.bisaudio.sk Vajnorská 98/E, Bratislava    OC Europa, Banská Bystrica    Požiarnicka 4, Košice

videoprehliadka
našej predajne tu



Životnosť

Bojíte sa, že farby do troch rokov 
vyblednú? V prípade Quantum dot  

obrazovky nič také nehrozí. 
Užite si najjasnejšie farby počas 

mnohých rokov.

Dokonalý obraz v každom okamihu

Farebné spektrum

Televízor SUHD s 10-bitovou 
obrazovkou Quantum dot zobrazí 

viac ako jednu miliardu farieb.

Jas

Technológia HDR 1000 prináša 
obrazovú kvalitu bez kompromisov – 

maximálny jas, ale aj každý detail 
aj v tých najtemnejších scénach.
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viac ako jednu miliardu farieb.

Jas

Technológia HDR 1000 prináša 
obrazovú kvalitu bez kompromisov – 

maximálny jas, ale aj každý detail 
aj v tých najtemnejších scénach.

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



vášho domova
Symfónia

Bose Wave®SoundTouch®
Music System IV

Jediným dotykom si navolíte
ten správny hudobný zážitok 

Basys SK s.r.o. je oficiálny distribútor značky Bose na Slovensku, výrobky značky Bose si môžete zakúpiť v predajnej sieti autorizovaných Bose Partnerov

www.basys.sk



SPRáVNy VÝBER TyPU A MATERIáLU PODLAHy JE DôLEžITOU ZáLEžITOS-
ťOU A ZáVISí OD VIACERÝCH POžIADAVIEK NA ňU KLADENÝCH. K NAJžIA-
DANEJŠíM VLASTNOSTIAM PATRIA KRáSA A TRVANLIVOSť. V SúČASNOSTI 
VÝVOJ PODLAHOVÝCH MATERIáLOV NAPREDUJE PRUDKÝM TEMPOM. 
NOVOU GENERáCIOU Sú VINyLOVé PODLAHy. 

DiZajNoVé 
ViNyLoVé PoDLahy – 
REPREZENTANT SúDOBéHO žIVOTNéHO ŠTÝLU

bývanie podlahy
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Len nedávno laminátové podlahy 
nahradili drevené parkety. Dnes tak 
isto dochádza k zmene a vinylové 

podlahové dielce vytláčajú z hry laminá-
tové či drevené podlahy. Výrobcom sa 
podarilo prevziať z týchto to najlepšie 
a súčasne eliminovať známe nedostatky. 
Tento nový produkt sa začína presadzovať 
hlavne kvôli svojim vynikajúcim úžit-
kovým vlastnostiam. Vinylové podlahy 
sú na slovenskom trhu pomerne novým 
produktom. Rozšírili sa v Európe asi pred 
6 rokmi, v Amerike sa stali bežnými už 
pred 15 rokmi. Ide o podlahovú krytinu 
v dielcoch, ktorá je veľmi trvácna a atrak-
tívna vzhľadom a najmä textúrou. Tieto 
podlahy dokonale imitujú rôzne vzory 
dreva, korku, kameňa, dlaždíc a pod. až 
na nerozoznanie. Táto praktická a krásna 
podlaha začína byť aj na našom trhu čoraz 
viac vyhľadávaná.

čo je ViNyL a ViNyLoVá 
PoDLaha?
Z chemického hľadiska je vinyl nenasýte-
ný uhľovodíkový zvyšok, ktorý vznikne 
odtrhnutím atómu vodíka od molekuly 
etylénu. Vinylová skupina môže polyme-
rizovať za vzniku vinylových polymérov, 
napríklad PVC (polyvinylchlorid). Vinyl je 
teda chemická látka, umelý materiál, zná-
my pod názvom PVC. Vinylové podlahy 
patria do skupiny PVC podlahovín.

Sú konkurentom tradičnému mäkčené-
mu PVC, ktorý dobre poznáme. Vinyl je 
tvrdený – obchodný názov LVT (Luxury 
Vinyl Tile) a skladá sa z viacerých rôznych 
vrstiev. Pri krytinách z PVC sa stretávame 

s delením na krytiny homogénne a hete-
rogénne. Homogénne (mäkčené) PVC má 
rovnakú štruktúru v celej svojej hrúbke. 
V prípade vinylovej podlahy ide o hete-
rogénne PVC. Základom heterogénnej 
vinylovej podlahy je PVC nosič, na ktorom 
je nanesený dekor a je zaliaty vrstvou 
vinylu. Pre získanie vysokej odolnosti je 
povrch vytvrdený ochrannou  polyuretá-
novou (PU) vrstvou.

VLastNosti a VýhoDy 
ViNyLoVej PoDLahy
Toľko výhod, ako má vinylová podlaha, 
nemá žiadna laminátová ani drevená 
podlaha. 

K najdôležitejším patria: 

  jednoduché inštalovanie, nenáročná  
 údržba,

  položenie aj na existujúcu podlahovú  
 krytinu,

  pružný povrch s vysokým stupňom  
 záťaže, tvarová stálosť,

DiZajNoVé 
ViNyLoVé PoDLahy – 
REPREZENTANT SúDOBéHO žIVOTNéHO ŠTÝLU

 odolnosť voči mechanickému 
 poškodeniu,

  odolnosť voči nábytku na kolieskach,
  odolnosť voči vlhkosti a vode,
  vysoká chemická odolnosť povrchu,
  vynikajúca rozmerová stálosť,
  vysoká tepelná vodivosť, ideálna na  

 podlahové kúrenie,
  nízka hladina hluku, tichý materiál, 
  na dotyk teplejšia ako podlaha 

 laminátová,
  netvorí sa statická elektrina,
  zdravotná nezávadnosť, vhodná pre  

 alergikov,
  rezistentná proti nečistotám, 

 antibakteriálna,
  možný štruktúrovaný protišmykový  

 povrch, 
  široká škála dekorov, vzájomná 

 kombinovateľnosť dezénov,
  pri poškodení jednoduchá výmena iba  

 jedného dielu,
  dlhá životnosť, 30 – 50 rokov,
  100 % ekologicky recyklovateľný 

 materiál.
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možné ju aplikovať aj v prevádzkach s ľah-
kou výrobou. Ak je spodná vrstva vinylo-
vej podlahy z korku, výborne tlmí zvuk, 
a táto podlaha je vhodná do priestorov, 
kde treba redukovať hluk.

Svoje miesto si našli vinylové podlahy 
najmä v obytných priestoroch bytov či 
rodinných domov. Táto podlaha vzhľadom 
na svoje vlastnosti je ideálna v priestoroch 
so zvýšenou vlhkosťou. Drevený vzhľad 
podlahy môže byť takto napríklad využitý 
v jednotnom štýle celého priestoru. Veľ-
kou výhodou vinylových podláh je, že sa 
dajú nainštalovať na existujúcu podlahu 
s hladkým povrchom bez odstraňovania 
starej krytiny.

exteRiéRoVá moDiFikácia
K novinkám vinylových podláh patrí exte-
riérové prevedenie s textilnou štruktúrou, 
podobnou ako je pre interiéry.  Vinylové 
dielce majú dizajn textilu. Pri rodinných 
domoch je táto nová podlaha využívaná 
na terasy, k bazénom a pod. Vinylové 
exteriérové podlahy originálne imitujú 

vzhľad a štruktúru textilu a spájajú to 
s vysokou odolnosťou vinylových podláh. 
Podlaha odoláva poveternostným vply-
vom, UV žiareniu či plesniam. Nášľapnú 
vrstvu nesie plastický rošt na báze živice. 
Vyrába sa vo formátoch 30 x 30 cm a 30 x 
60 cm  a k dispozícii je viacero farebných 
prevedení. Keďže túto vinylovú podlahu 
„ako koberec“ možno aplikovať v interiéri 
aj v exteriéri, je možné týmto spôsobom 
dosiahnuť jednotný vzhľad podláh v ce-
lom príbytku.

PEStRá ŠkálA DEkOROV
Súčasná ponuka dezénov vinylových 
podláh sleduje aktuálne módne trendy 
a predstavuje široké spektrum tvarov, 
farieb a textúr. V dokonalých imitáciách 
ide najčastejšie o vzory dreva, kameňa, 
kovu, keramickej dlažby, korku a pod. Sú 
od originálu na nerozoznanie.

Najnovšie technológie výroby spôsobujú, 
že imitácia vzhľadu a textúry dosahuje 
vysoký stupeň napodobenia. Technológia 
3D vplyvom dvojrozmernej reliéfnej razby 
dodáva plastický vnem. Takto vinylová 
podlaha berie na seba podobu akejkoľ-
vek imitácie, vzoru a farby. U vinylových 
podláh sú preferované najmä vzhľady 
dreva. Tieto pôsobia veľmi autenticky, či 
už ide o dezén dreva v modernom či rus-
tikálnom prevedení. Módnym trendom 
je dnes najmä vzhľad opotrebovaného 
či recyklovaného dreva, a to nielen pri 
podlahách, ale aj pri nábytku. Výrobco-
via sa rýchlo trendom prispôsobili, a tak 
k novinkám vinylových podláh patria 
tie, ktoré imitujú staré opotrebované 
drevo s jeho nedokonalosťami. K novým 
výrobkom patria aj podlahy, ktoré sú 
na nerozoznanie od koberca. Imitujú 
dokonale štruktúru textilu, a to nielen vi-
zuálne, ale aj na dotyk. Vinylové podlahy 
môžu mať hladký vzor bez štrukturova-
ného povrchu, ktorý znamená jednodu-

jeDiNá NeVýhoDa už 
PREkONANá
Vinyl má jednu vlastnosť, ktorá donedáv-
na robila problémy. Je to rozpínanie či 
rozťažnosť vinylovej podlahy pri extrém-
nej zmene teploty podlahy (koncentrácia 
slnečných lúčov a pod.)
 
Pri lepenom spôsobe je to lepšie, keďže  
lepidlo udržuje rozmerovú stabilitu. Ale 
pri zámkovej  podlahe to bolo horšie. 
Problém sa však podarilo vyriešiť a dnes 
tieto podlahy temer vôbec nereagujú na 
zmeny teploty podlahy. Výrobcovia viny-
lových dielcov používajú sklené vlákna 
ako prímes, aby bola zvýšená odolnosť 
proti rozpínaniu. Pri kúpe vinylovej 
podlahy treba sledovať údaj o rozpínavos-
ti,  zvoliť treba podlahu s čo najmenšou 
rozpínavosťou a najvyššou rozmerovou 
stálosťou. Ide o malé číslo, cca 0,05 %.

aPLikácia V aRchitektúRe
Moderné vinylové podlahy spĺňajú tie 
najnáročnejšie požiadavky na kvalitnú 
podlahu tak v občianskej, ako aj bytovej 
výstavbe. Výhodne sa používajú vo verej-
ných priestoroch, ako aj v domácnostiach. 
Spomínané prednosti vinylových podláh, 
najmä ich odolnosť, sa uplatnia najmä 
v objektoch, ako sú  obchodné centrá, 
administratívne priestory, banky, nemoc-
nice, hotely, reštaurácie, koncertné sály a 
pod. Vďaka ich veľmi vysokej odolnosti je 

bývanie podlahy
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chú údržbu. Sú však aj výrobky, ktoré sú 
opatrené protišmykovou vrstvou s dezé-
nom napodobňujúcim prírodné materiály 
a robia túto podlahu ešte reálnejšou. 
Trendové vinylové podlahy sú zaujímavé 
aj pestrým farebným riešením. Výhodou 
je aj možnosť kombinovania rôznych 
vzorov, možné je meniť aj uhol kladenia 
dielcov či vkladať ozdobné pásy a pod. Tu 
sa objavuje prednosť voči krytinám PVC 
v rolkách, ktoré neboli takto efektné.

tVaRy, RoZmeRy a skLaDBa 
DIElcOV
Vinylové dielce sa vyrábajú v tvare štvor-
cov alebo obdĺžnikov (lamiel) v pomerne 
širokej škále veľkostí. Rozmery formátov 
závisia od typu vinylovej podlahy. Dĺžka 
jedného dielu býva od 62  až do 139 cm, 
šírka od 15 až po 45 cm. Celková hrúbka 
vinylového dielca sa pohybuje podľa typu 
a jej skladby už od 2 mm až po 9,5 mm. 
Pre životnosť podlahy je najdôležitejším 
parametrom hrúbka nášľapnej vrstvy, 
ktorá býva od 0,3 po 0,8 mm. 

Vinylová podlaha – tvrdený vinyl (LVT) 
predstavuje, ako už bolo povedané, hete-
rogénne PVC, tzn. je zložená z viacerých 
rôznych vrstiev. Základom alebo podkla-
dovou nosnou vrstvou je vinylový nosič, 
na ktorom je nanesený foto vzor zaliaty 
vrstvou vinylu. Na zabezpečenie vysokej 
odolnosti je povrch nášľapnej vrstvy vy-
tvrdený ochrannou PUR vrstvou. Niektorí 
výrobcovia pre vyššiu stabilitu a rozmero-
vú stálosť vkladajú  stabilizačnú sklo – 
vláknitú mriežku na nosnú podkladovú 
vrstvu.

LePeNé aLeBo ZámkoVé 
ViNyLoVé PoDLahy
Vinylové podlahy sú na trhu vo forme 
dielcov s dvomi spôsobmi položenia: 
a) lepenie k podkladu napevno alebo  
b) plávajúci spôsob so zámkovým spojom.

Poznáme tieto typy vinylových podláh:

1. SAMOLEPIACE VINYLOVÉ DIELCE
Ide o najjednoduchší spôsob inštalácie. 
Krytina je určená najmä do domácností, 
kde nie je požadovaná extra odolnosť. Na 
dielcoch je aplikovaná samolepiaca vrstva, 
stačí odstrániť krycí papier ako u samo-
lepiek a pritlačiť k podkladu. Podlaha má 
rovnaké prednosti ako vinylové podlahy, 
ale ide o veľmi jednoduchú montáž a níz-
ku cenu. Nevyhnutnosťou je, samozrejme, 
rovný a hladký podklad.

2. VINYLOVÉ DIELCE LEPENÉ NA 
PODKLAD
Ide o celoplošné lepenie podlahárskym 
lepidlom. Dielce sa vyrábajú  v hrúbke 2 
a 2,5 mm v prevedení s priznanou dráž-
kou alebo bez drážky. Podklad (napríklad 
betón) musí byť dokonale rovný a hladký. 
Podlaha by nerovnosti kopírovala. 

3.  VINYLOVÉ DIELCE SO ZÁMKOVÝM 
SPOJOM A PLÁVAJúCIM SPôSOBOM 
POLOŽENIA
Dielce sa vyrábajú v hrúbke cca 4 mm a sú 
v celej hrúbke vinylové. Vyfrézované zám-
kové spoje umožňujú inštaláciu ako pri 
klasickej plávajúcej laminátovej podlahe. 
Dáva sa na protišmykovú priľnavú pod-
ložku. Využíva sa napríklad na existujúcu 
dlažbu bez jej odstránenia. 

4. VINYLOVÉ DIELCE S NOSNOU 
DOSKOU Z HDF SO ZÁMKOVÝM 
SPOJOM A PLÁVAJúCIM SPôSOBOM 
POLOŽENIA
Ide o vinylovú podlahu nalepenú na 
HDF doske s vyfrézovaným zámkovým 
spojom. Kladie sa ako klasická laminátová 
podlaha. Jej výhodou je, že sa znižuje 
citlivosť krytiny na kvalitu podkladu.  Ne-
výhodou je, že HDF nosič pri nadmernom 
zmývaní podlahy môže napučať. 

5. VINYLOVÉ DIELCE S NOSNOU 
VRSTVOU Z KORKU SO ZÁMKOVÝM 
SPOJOM – HYDROCORK
Ide o podlahovinu na báze jadra z korku 
v hrúbke 3 mm so zámkom, vytvoreným 
priamo v korku, a s vinylovou nášľapnou 
vrstvou. Nosnú vrstvu tvorí aglomero-
vaný korok s vyfrézovaným špecifickým 
zámkovým spojom. Na podklad môže 
byť lepená alebo položená plávajúcim 
spôsobom.

Základom dokonalého vzhľadu vinylovej 
podlahy je, okrem jej optimálneho výberu, 
aj správny spôsob jej položenia a s tým 
spojenej prípravy kvalitného podkladu. 
Jednotlivé typy dielcov si vyžadujú rôzny 
podklad, ale pre inštaláciu všetkých 
vinylových podláh  je dôležitý rovný, 
čistý podklad bez mastnoty a chemických 
látok. Mal by byť pevný, stabilný a suchý, 
bez nečistôt či nebodaj kamienkov.

ZáVER
Vinylové podlahy sa stávajú aj na Sloven-
sku už čoraz viac obľúbenejšie a vyhľadá-
vané. Je tomu tak kvôli nespochybniteľ-
ným výhodám. Pre dnešný rýchly životný 
štýl sú optimálne, lebo sú veľmi odolné 
s minimálnou údržbou. Veľmi dôležitým 
je aj estetický vzhľad s dokonalou textú-
rou imitácií rôznych materiálov. Aj cenové 
relácie sú prijateľné, a to hlavne berúc 
do úvahy parametre, výhody a estetickú 
hodnotu podláh. Ide o naozaj veľmi dobrú 
investíciu. Dielce z vinylu sa stali celosve-
tovým trendom. Trh ponúka aj u nás stále 
viac rôznych prevedení vinylových podláh. 

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

fakulta architektúry STU, Bratislava

Foto: archív autora a firiem
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bývanie podlahy

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

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

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

podlahy
        Z LIATEHO KAMEňA

NA SLOVENSKÝ A ČESKÝ TRH 
PRIŠLA EXKLUZíVNA NOVIN-
KA Z TALIANSKA V PODOBE 
LIATyCH PODLáH „PIETRA 
DI VENEZIA“ (BENáTSKy 
KAMEň). TIETO PODLAHy 
Sú VyRáBANé MODERNOU 
TECHNOLóGIOU, Z ČISTO 
PRíRODNéHO MATERIáLU – 
MAGNEZITOVEJ RUDy. MAG-
NEZITOVÝ KAMEň SA VO 
VÝROBE ZOMELIE NA JEMNÝ 
PRáŠOK A PRI APLIKáCII 
SA PRIAMO NA PODLAHE 
SPOJí DO JEDNéHO VySO-
KOPEVNOSTNéHO CELKU A 
VyTVORí PODLAHU – LIATy 
KAMEň. 



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

VýhoDy Liatych PoDLáh
Magnezitová ruda je čisto prírodný mi-
nerálny produkt bez akýchkoľvek chemic-
kých prísad.

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

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

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

Reko z materiálov 4 IMAGE

Foto: 4 IMAGE

VlAStNOStI
 Extrémne vysoká pevnosť v tlaku viac  

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

  Hotová podlaha je antistatická.
  Podlaha je ohňuvzdorná (stabilná až  

 do 800 °C).
  Je veľmi odolná voči minerálnym   

 olejom, ako aj voči alkalickým 
 a aromatickým rozpúšťadlám.

  Je antibakteriálna, vhodná do 
 zdravotníckych zariadení 
 a potravinárskej výroby.

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

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

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

 Jej vysoká pružnosť povrchu zaručuje  
 výborné protihlukové vlastnosti.

 Podlaha je opraviteľná a ľahko 
 udržiavateľná.
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HelioSet – energia bez účtov
HelioSet je kompaktná solárna zostava na prípravu 
teplej vody pomocou slnečnej energie. Je založená 
na unikátnej beztlakovej drainback technológii, ktorá 
zamedzuje prehrievaniu solárnych kolektorov v lete 
a ich zamŕzaniu v zime. Výhodou tejto zostavy je jej 
kompaktnosť, pričom všetky potrebné časti systému ako 
čerpadlo, regulátor a bezpečnostné prvky sú súčasťou 
modulu, nainštalovaného priamo na zásobníku. Má malé 
nároky na priestor a rýchlo a jednoducho sa inštaluje. 
Solárne kolektory možno umiestniť na šikmú aj plochú 
strechu, prípadne na fasádu domu. Zostava HelioSet 
je ideálnym doplnkovým zdrojom energie k plynovému 
alebo elektrickému kotlu. Počas roka dokáže zabezpečiť 
pre domácnosť až 70 % teplej vody. 

Viac informácií nájdete na: www.protherm.sk

 exkluzívne švédske krbové kachle Westbo classic
 krbY, kachle, koMínY
 realizÁcie na kĽÚČ
 GrilY na drevené uhlie 
 GrilY na PlYn 

KRBOVÉ ŠTÚDIÁ: bratislava, Pezinok, trnava, stuPava
KOnTaKT: krbex@krbex.sk, 0917 969 083 

nakupujte u nás na splátky bez navýšenia
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infomix aktuality

INfOMIX
FiskaRs QuikFit™: Na jeDNo 
„cVAkNutIE” cElá ŠkálA 
možNostí

Chcete dokonalý trávnik s minimom ná-
mahy? Ak máte radi komplexné riešenia, 
vrelo odporúčame rad nástrojov Fiskars 
QuikFit™.  Ich základ tvoria rôzne dlhé 
alebo teleskopické násady, na ktoré môžete 
„pricvaknúť“ nástavce – od píly, nožníc, kulti-
vátora, zarovnávača trávnikov, prevzdušňo-
vacích hrablí až po česák na ovocie alebo 
motyku. Neustále sa rozširujúca ponuka 
výmenných nástavcov k systému Fiskars 
QuikFit™ z neho robí dokonalé náradie 
pre rozličné práce v záhrade. Uzamykací 
mechanizmus umožňuje jednoduché uzam-
knutie, odomknutie a výmenu jednotlivých 
nástavcov jedným rýchlym pohybom. 
QuikFit™ násady sú vyrobené z tvrdeného 
hliníku. K dispozícii sú v piatich rôznych dĺž-
kach a v dvoch teleskopických verziách  
s nastaviteľným rozpätím. 
 
Navyše v roku 2010 získal 
systém Fiskars QuikFit™ 
ocenenie „Red dot design“, 
ktoré patrí medzi najzná-
mejšie a najuznávanejšie 
návrhárske ocenenie na svete. 

www.fiskars.sk

ytoNg oPäť ZískaL oceNeNie 
BuSINESS SuPERBRANDS
 
Spoločnosť xella slovensko, spol. s r. o., 
obhájila aj v tomto roku cenu Business 
Superbrands Award 2016.  Pre zákazníkov 
a partnerov je táto cena zárukou, že značka 
ytong si drží stabilnú kvalitu výrobkov a slu-
žieb. O udelení Superbrands Award rozhoduje 
expertná skupina Business Brand Council na 
základe informácií poskytnutých spoločnosťou 
Bisnode, čo je európský vedúci poskytovateľ 
ekonomických informácií o spoločnostiach 
a podnikateľoch. Členmi Brand Council sú 
najuznávanejší odborníci z oblasti marketingu, 
komunikácie a reklamy. Cieľom Superbrands 
je upozorniť účastníkov trhu na silné a kvalitné 
značky a ukázať ich ako príklad vývoja, ktorý 
im môže byť inšpiráciou. „Ocenenie má veľký 
význam v našom vzťahu k zákazníkom – po-
tvrdzuje, že ich dôvera v kvalitu našej značky 
aj nášho prístupu je opodstatnená. Zároveň 
je ale tiež ocenením práce našich ľudí, ktorí 
sa podieľajú na inováciach našich výrobkov a 
zlepšovaní služieb zákazníkom,“ povedal pri 
tejto príležitosti vedúci predaja a prokurista 
spoločnosti Xella SK, Ing. Peter Markovič. 

www.ytong.sk

oBRaZoVé taPety LaVmi Na 
MIERu

Chcete zmenu? Skúste to s tapetami, ktoré sú  
v interiéri dominantnou záležitosťou. Sú radikálne, ne-
kompromisné a interiéru dajú jasný smer. Neznamená 
to ale, že prevalcujú všetko okolo. Sú to citlivé autority. 
Ujasnite si, čo od  tapety v priestore čakáte, aký ste typ. 
Do akého veľkého priestoru tapetu dáte a čo vám bude 
naozaj robiť radosť každý deň. Keď si zodpoviete na 
tieto otázky, budete bližšie k vašej vysnívanej zmene.

Vyberajte podľa toho, čo máte radi, čo sa vám páči. Pohľad na ne by 
vás mal tešiť každý deň, mali by spoluvytvárať priestor, kde ste radi, 
priestor, ktorý vás upokojuje a dobíja. Pri výbere počúvajte seba a verte 
si! Nemôžete sa pomýliť.

Všetky tapety navrhujeme tak, aby sa dali prispôsobovať rôznym plo-
chám. To znamená, že ak sa pár centimetrov z kraja odreže, nevadí to. 
Ponúkame ich vo veľkostiach S, M, L, XL. Radi vám tiež pripravíme ob-
razovú tapetu presne zodpovedajúcu rozmerom vašej steny, samozrej-
me, s individuálnym prístupom ku každému detailu k vašej spokojnosti. 

www.lavmi.sk
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aRchitekti hľaDajú sVetoVý suPeRtaLeNt!

Celosvetovo pôsobiaca slovenská sociálna sieť INSPIRELI vyhlasuje 2. ročník talentovej súťaže pre študentov a absolventov archi-
tektúry a bytového dizajnu vo veku do 35 rokov – INSPIRELI AWARDS. Uchádzači sa do súťaže môžu prihlasovať od
1. mája do 30. novembra 2016 nahratím fotografií svojich návrhov na sociálnu sieť, z ktorých následne 
tri označia ako súťažné. 

INSPIRELI AWARDS sa už po prvom ročníku zaradila medzi svetovo najúspešnejšie súťaže, zamerané 
na podporu mladých talentov v oblasti architektúry a dizajnu. Okrem odbornej poroty zloženej z 25 
prestížnych svetových architektov a dizajnérov zo 6 kontinentov totiž môžu od 1. mája do 30. 
novembra hlasovať aj všetci registrovaní užívatelia sociálnej siete INSPIRELI. Do finále násled-
ne postupuje 50 súťažiacich, ktorých fotografie získali najvyšší počet hlasov. Z nich odborná 
porota vyberie absolútneho víťaza Súťaže v hlasovaní odbornej verejnosti. V Súťaži v hlasovaní 
verejnosti vyhráva súťažiaci s najväčším počtom hlasov od registrovaných užívateľov. Hlavnou 
cenou je putovný pohár „Wings to the future“ od presláveného architekta a dizajnéra Bořka 
Šípka. Pohár s menom víťaza bude až do ukončenia nasledujúceho ročníka vystavený na uni-
verzite víťazného študenta. Súťažiaci môžu vyhrať aj ďalšie zaujímavé ceny vrátane hodnot-
ného grafického programu. Podľa organizátorov súťaže je na svete viac než 1 000 univerzít 
zameraných na architektúru a dizajn. „V roku 2015 sa nám podarilo osloviť viac než 250 
súťažiacich zo 45 univerzít v 25 krajinách, a to hovoríme len o prvom ročníku,“ vysvetľuje 
Ing. Karel Smejkal, Ph.D., prezident súťaže a spoluzakladateľ projektu INSPIRELI. „V tomto 
ročníku očakávame výrazný nárast v súťažiach, keďže študenti a absolventi po celom svete 
majú obrovské problémy s prezentáciou svojich prác. INSPIRELI AWARDS im takúto možnosť 
ponúka,“ dodáva Karel Smejkal.

 www.inspireli.com

kRáľoVská očista aj V meNších kúPeľNiach s kLuDi a-Qa

Praktickým riešením do malých kúpeľní je sprchový systém kludi A-QA, kombinujúci maximál-
ne veľkorysý sprchový prúd z veľkej tanierovej hlavovej sprchy s ručnou sprchou s tromi typmi 
vodného prúdu. Menšia ručná sprcha spotrebuje až o 50 % menej vody – jednoduchým pohy-
bom prsta ju totiž možno z klasickej zmeniť na Eco sprchu. Prepnutím polohy sa zníži spotreba 
vody z normálnych 18 l/min. na 9 l/min. (pri tlaku 3 bar). Nástenná tyč namontovaná v tesnej 
blízkosti steny ušetrí v kúpeľni veľa potrebného miesta a vy si môžete vychutnávať komfort  
z hlavovej aj ručnej sprchy – priamo nad vaňou, do ktorej sa stačí už len ponoriť. 

Aj v kúpeľni skúpej na metráž si tak môžete užívať očistu hodnú kráľov na všetky spôsoby!

www.kludi.sk

iF DesigN awaRD: DVakRát ZLato PRe schüco

Dva fasádne systémy z portfólia Schüco International KG získali zlato počas udeľovania cien  
iF Design awards. Víťazmi sa stali inovatívny schüco Parametric system a fasádny systém 
schüco Fws 60 cV. Medzinárodne uznávané ocenenie if Design Award sa udeľuje už od roku 
1960. V tomto roku bolo prihlásených viac ako 5 000 exponátov, ale len 75  z nich udelila odbor-
ná porota najvyššie ocenenie. 

Odborníci ocenili trojrozmerný (3D) Schüco Parametric System najmä vďaka jeho nekompro-
misnej implementácii. „Systém ponúka obrovskú flexibilitu, maximálnu konštrukčnú voľnosť 
a inovatívne myšlienky pri navrhovaní presklených fasád a opláštenia 
budov. fasádny systém možno nazvať state-of-the-art, teda najlepším 
v danej kategórii a v čase. Vyznačuje sa excelentnou kvalitou materiá-
lu, najväčšou presnosťou a precíznou výrobou v každom jednotlivom 
detaile.“  

Odborná porota jednomyseľne udelila zlato aj riešeniu Schüco fWS 
60 CV: „V tomto systémovom riešení sa estetika a technológie snú-
bia v dokonalej symbióze. Vysoká úroveň transparentnosti systému 
zasklenia od podlahy až po strop je absolútne senzačná. Vďaka 
zníženému profilu rámu pevné zasklenie a otváravo-sklopné krídlo 
vytvárajú jednotný vzhľad, ktorý obohacuje každú architektúru. To 
je komplexný, ale veľmi úspešný prvok, ktorý vyhral naprieč celou 
porotou.“

 www.schueco.sk
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bývanie financovanie

Aké typy úverov nájdete v ponuke PSS, a. s. 

  So zabezpečením nehnuteľnosťou s mimoriadne výhodnou 

úrokovou sadzbou už od 1,59 % ročne (s fixáciou na 5 rokov). Zvyčajne 

vyššie úvery na bývanie sú vhodné na kúpu bytu alebo výstavbu 

rodinného domu. Svojimi parametrami sú porovnateľné s hypotekár-

nymi úvermi.

  Bez zabezpečenia nehnuteľnosťou poskytneme sporiacemu 

klientovi viac (až do 50 000 €), s nízkou úrokovou sadzbou a dlhšou 

dobou splatnosti (až 30 rokov) ako iní. Keďže tieto úvery sú výhod-

nejšie ako porovnateľné spotrebiteľské úvery, využívajú sa najmä na 

obnovu bývania a dofinancovanie hypotekárnych úverov. 

  Úver na zariadenie domácnosti tiež nie je potrebné zakladať 

nehnuteľnosťou. Poskytneme vám ho rýchlo a jednoducho až do výšky 

7 000 €, so splatnosťou max. 7 rokov, s nemenným úrokom a bez 

dokladovania bločkami a faktúrami. 

Bývajte s úverom 

už od 1,59 % ročne



Výhody
  nízka úroková sadzba – konkuruje najnižším úrokovým sadzbám hypotekárnych úverov na trhu,  fixácia úrokovej sadzby na 5 rokov – garantuje stabilitu úverových splátok na dlhé obdobie,  kombinácia nízkej úrokovej sadzby s 5-ročnou fixáciou – jedna z najvýhodnejších ponúk svojho druhu na trhu,  nízka splátka – vďaka priaznivej úrokovej sadzbe a až 30-ročnej dobe splatnosti si tento úver môžu dovoliť aj ľudia s nižším    príjmom,

  široký účel využitia – na kúpu, výstavbu, rekonštrukciu i obnovu svojho súčasného bývania,   vysoký úver – na jednu nehnuteľnosť do 170 000 €, pre manželov alebo partnerov až do 340 000 €,  rýchla dostupnosť – až 90 % poskytnutých prostriedkov máte k dispozícii krátko po podpise úverovej zmluvy, zvyšok po  zdokladovaní použitia,
  komplexnosť služieb – obchodní zástupcovia PSS, a. s., v rámci jediného stretnutia dokážu skombinovať aj viac druhov úverov  (s i bez zabezpečenia nehnuteľnosťou či úver na zariadenie domácnosti, a sprostredkujú aj rôzne typy poistenia),  pre každého – úver na financovanie bývania po novom poskytneme aj starším ľuďom poberajúcim starobný dôchodok  (až do 68. roku veku).
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Reprezentatívny príklad:
Úver na bývanie s povinným poistením vo výške 40 000 € (medziúver), nasporenou sumou 2 000 € a hodnotiacim číslom 3. Celková doba splatnosti je 30 rokov (360 splátok). Počas prvých 12 rokov a 7 mesiacov (fáza medziúveru) je mesačná splát-ka 163,79 €, vrátane mesačnej splátky poistenia vo výške 20 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 1,59 % p. a., ktorá je fixná na 5 rokov. Nasledujúcich 17 rokov a 5 mesiacov (fáza stavebného úveru) je mesačná splátka 163,79 € vrátane mesačnej splátky poistenia vo výške 20 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 2,9 % p. a., ktorá je fixná počas celej fázy stavebného úveru. Spotrebiteľ zaplatí celkovo 62 230,60 €. RPMN vo fáze medziúveru je 2,38 %, RPMN vo fáze stavebného úveru je 4,65 %. Suma poplatkov zahrnutá do celkových nákladov spotrebiteľa je 7 911,30 € (zahŕňa poplatok za spracovanie úveru, rizikové životné poistenie, povolenie vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, odhadovaný priemerný poplatok za znalecký posudok a pomernú časť poplatku za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení).

Kontakty:

  k dispozícii máte viac ako 350 kancelárií a takmer   tisícku obchodných zástupcov PSS, a. s.,  kontakt na toho, ktorý pôsobí najbližšie k vášmu   bydlisku alebo pracovisku, nájdete na www.pss.sk  alebo zatelefonujte do Centra telefonických služieb   PSS, a. s., na číslo 02/58 55 58 55
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extRémNa oDoLNosť
Bohatý výber od Sapeli dopĺňa ponuka 
vstupných, bezpečnostných, požiarnych a 
špeciálnych dverí. Tieto dvere musia mať 
niektoré povinné vlastnosti vyplývajúce 
zo stavebných noriem, napríklad protipo-
žiarnu úpravu, protihlukovú úpravu do 
kancelárskych budov, a úplnou vychy-
távkou sú dvere vyrobené v rovnakom 
prevedení ako dvere vnútorné, pričom 
však majú extrémnu odolnosť voči 
pôsobeniu vody, takže sa osadzujú do 
sáun a bazénov. Pre všetkých, ktorí chcú 
dať zbohom prehnutým dverám od vlhka 
či rozdielnych teplôt, sú tým správnym 
riešením. Aj tieto dvere môžete dizajnovo 
zladiť s ďalšími dverami v priestore a nič 
tak nebráni tomu, aby bol váš domov 
zladený do posledného detailu. 

aktuáLNe tReNDy
Novinky pre rok 2016 reagujú na aktuál-
ne trendy v interiérovom dizajne. Ucelený 
program celosklenených dverí Sapglass 
vnesie do každého priestoru vzdušnosť 

a výborne ho presvetlí. Nové minizárubne 
so šírkou obložky 5 cm, skryté závesy 
u polodrážkových dverí alebo zasklenie 
bez líšt zase opticky, ale aj fyzicky rozšíria 
priestor. Ďalšou novinkou je modelový 
rad REDE, ktorý pôsobí veľmi elegant-
ne a nadčasovo vďaka „V“ drážke, ktorá 
vytvára geometrické tvary a rozdeľuje 
plochu dverí v obidvoch smeroch, teda 
zvislom aj vodorovnom. Obohatením 
výrobného programu pre tento rok je aj 
modelový rad dverí TALIA, pre ktorý je 
charakteristická jednoduchosť a precízne 
zhotovenie rámovej konštrukcie, ktorá 
vynikne ako v moderných, tak aj v retro 
interiéroch. Povestnou čerešničkou na 
torte je zasklenie bez líšt, ktoré zvýraz-
ňuje čistotu celkového vyhotovenia. 
Celý sortiment dverových kompletov je 
doplnený o interiérové systémy a prvky, 
ktoré sú vždy svojou povrchovou úpravou 
doladené do vzhľadovo ideálneho celku.

BeZchyBNý seRVis
Pre všetkých zákazníkov je v Bratislave 
od septembra 2014 k dispozícii Sapeli 
Centrum. Je to nová koncepcia predaja 
výrobkov a jej cieľom je poskytovať ako 
širokú ponuku všetkého, čo sa vyrobí, tak 
aj bezchybný servis – zameranie, montáž, 
dopravu a prípadne konzultáciu bytového 
architekta, ktorý k Sapeli neoddeliteľne 
patrí.

Reko z materiálov Sapeli

Foto: Sapeli

UCELENá 
ŠKáLA dverí

SPOJENíM POCTIVÝCH 
MATERIáLOV, KVALITNéHO 
REMESELNéHO SPRACOVANIA 
DO NAJMENŠíCH DETAILOV, 
INOVáCIí A NAJNOVŠíCH 
DIZAJNOVÝCH TRENDOV 
VZNIKAJú DVERE, KTORé MAJú 
AMBíCIU USPOKOJIť KAžDéHO 
ZáKAZNíKA. 

Najväčší český výrobca interiéro-
vých dverných systémov, spoloč-
nosť Sapeli, ktorá, čo sa týka šírky 

sortimentu, nemá konkurenta, ponúka 
ucelenú škálu dverí od základných fóliova-
ných v rôznych variáciách, cez klasické dy-
hované až po luxusné modely. Na jednom 
z najmodernejších výrobných zariadení 
sa vyrábajú osvedčené modelové rady 
aj každoročne vyvíjané novinky. Všetky 
modely sú dostupné takmer vo všetkých 
spôsoboch otvárania – posuvné, otočné, 
skladacie, čo umožňuje navrhovať a reali-
zovať zaujímavé interiérové riešenia. 

Dvere TALIA

Dvere REDE

bývanie dvere
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bývanie tieniaca technika

RIEŠENIE NIELEN PRE ATyPICKé OKNá

žalúzie plisé 
žALúZIE PLISé Sú SKLADANé LáTKOVé ROLETy, KTORé OZDOBIA VAŠE OKNá, 
ZúTULNIA INTERIéR A, SAMOZREJME, POSKyTNú ZATIENENIE NA MIERU. Vy-
BRAť SI MôžETE PLISOVé LáTKy S RôZNOU MIEROU PRIEPUSTNOSTI SVETLA, 
LáTKy S DOKONALE ZATEMňUJúCIM EfEKTOM ALEBO LáTKy S NAPAROVA-
NOU HLINíKOVOU VRSTVOU, KTORé ELIMINUJú SILU SLNEČNéHO žIARENIA, 
ČI LáTKy S PERLEťOVÝMI NáTERMI S VySOKÝM STUPňOM ODRAZU SVETLA.



V porovnaní s klasickými interiéro-
vými žalúziami je tento systém 
jedinečný tým, že umožňuje 

nastaviť intenzitu tienenia sťahovaním 
alebo vyťahovaním horného alebo dol-
ného profilu, čo umožňuje vytvoriť clonu 
ľubovoľnej výšky. Ak z času na čas túžite 
zmeniť váš interiér, sú tu pre vás špeciál-
ne plisé žalúzie, ktoré sa skladajú z dvoch 
látok. V tradičnom zmysle plnia interié-
rové žalúzie tieniacu funkciu, v súčasnom 
ponímaní sú moderným doplnkom okien 
a šperkom každého interiéru. Žalúzie sú  
v súčasnosti tiež cenené pre svoju schop-
nosť šetriť energie.

iNoVácia a Využitie
Na základe rastúceho trendu látkových 
systémov a vysokých požiadaviek zákaz-
níkov na kvalitu a dizajn sa spoločnosť 
ISOTRA rozhodla inovovať výrobné tech-
nológie plisovaných žalúzií. Novoodporú-
čaný systém je jedným z najkvalitnejších 
nemeckých systémov, ktorý je charakte-
ristický vysokou kvalitou finálneho výrob-
ku, širokým spektrom jednotlivých typov 
a v neposlednom rade novými produktmi. 
Medzi ne patrí aj možnosť využitia plisé 
na tieňovanie nielen pre zimné záhrady, 
ale ponúka aj možnosť ich implementácie 
do strešných systémov.

Technológia výroby plisovaných žalúzií 
sa vyznačuje dokonalým spracovaním 
a  flexibilným prispôsobením k rôznym 
typom a tvarom okien, moderným dizaj-
nom, jednoduchou a rýchlou inštaláciou, 
stabilitou nastavenej polohy, vysokou 

odolnosťou proti opotrebeniu vnútor-
ných komponentov a pôsobivým, mierne 
zaobleným profilom s vysokou tuhosťou. 
Profily sú dostupné v štyroch základných 
farbách – biela, strieborná, čiernohnedá 
a antracitová (aj s možnosťou vybrať si 
nástrek v ďalších farbách RAL, prípadne  
s povrchovou úpravou DECORAL v imitá-
cii dreva).

Systém má široké spektrum prevedení a 
okrem iného je možné ho inštalovať aj do 
strešných okien (typové prevedenie DF 
Comfort) a tiež použiť ho pre zatienenie 
zimných záhrad (typové prevedenie PL, 
umožňujúce zatienenie v maximálnych 
rozmeroch 1,5 m na šírku a 4 m na 
výšku). Variabilita komponentov pre 
uchytenie výrobku umožňuje inštaláciu 
pre všetky typy zasklievacích líšt tak, aby 
ladili k profilu okna. Novinkou pri typo-
vom prevedení VS 2 je magnetická fixácia 

systému do rámu okna a inštalácia bez 
nutnosti vŕtania do vodiacej lišty alebo 
rámu okna.

DiZajN
Systém môže byť vybavený rôznymi 
látkami vo všetkých typových prevede-
niach. Nové látky sa vyznačujú širokým 
spektrom farieb, odtieňov a štruktúrami, 
vrátane látok honeycomb. Vybrať si  
môžete plisované látky s rôznym stup-
ňom priepustnosti svetla, látky s do- 
konale zatemňujúcim efektom alebo 
látky s naparovanou hliníkovou vrstvou, 
ktorá eliminuje silu slnečného žiarenia, 
či látky s perleťovými nátermi s vysokým 
stupňom odrazu svetla. Pre ľudí trpiacich 
alergiou sa vyrábajú materiály obsahujúce 
sklenené vlákna.

Farebná škála v novom vzorkovníku plisé 
látok vychádza zo súčasných trendov  
v interiérovom dizajne, pričom zákazníci 
najčastejšie volia látky v neutrálnych 
zemitých odtieňoch. Na svoje si prídu aj 
milovníci výrazných farieb, ktorí sa ne-
boja experimentovať. Látky s výraznými 
vzormi boli nahradené štruktúrovanými 
látkami a látkami so vzorom tón v tóne. 
Niektoré látky sú zhodné s látkami pre 
rolety, vertikálne žalúzie a japonské steny, 
takže zákazník si môže zvoliť rôzne typy 
zatienenia v rovnakom dizajne.
 

úDRžBa
údržba nie je zložitá ani časovo náročná. 
Pri silnom znečistení žalúzií sa prach 
odstráni jemnými pohybmi kefou alebo 
slabo nastaveným ručným vysávačom. Pri 
bežnom znečistení stačí povrch len utrieť 
prachovkou alebo vlhkou handričkou či 
mäkkou špongiou. Väčšinu látok plisé 
žalúzií je možné prať aj ručne, pričom ich 
demontáž je veľmi jednoduchá a nevyža-
duje si žiadne špeciálne náradie. 
Podrobnejšie informácie o tomto produk-
te a ponuku ďalších produktov nájdete na 
webovej stránke www.isotra.cz.

Reko z materiálov spoločnosti ISOTRA
Foto: ISOTRA

RIEŠENIE NIELEN PRE ATyPICKé OKNá
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farba roka2016
stavba materiály



69

Farebné trendy každoročne udáva 
skupina medzinárodných odborní-
kov z rôznych odborov – architektú-

ry, textilu, dizajnu výrobkov, grafiky alebo 
výskumu. Počas diskusie sa nominuje 
množstvo trendov s jednou prevažujú- 
cou myšlienkou, ktorá zachycuje náladu  
v spoločnosti.

PohLaď Z oBoch stRáN
Ľudská civilizácia sa teraz nachádza  
v bode, keď sa nedokáže vzdať moderných 
a digitálnych technológií, ale zároveň čím 
ďalej väčšiu inšpiráciu hľadá v minulosti. 
Nachádzame výhodu ako v moderných 
inováciách, tak aj v tradíciách. Dualita 
vládne svetu a v tomto duchu bola zvo-
lená aj farba roka 2016. Všetky kľúčové 
trendy v sebe skrývajú element zlata, 
preto odborníci vybrali jeden odtieň, 
ktorý najlepšie reprezentuje zlatý vplyv 
farebných trendov pre aktuálny rok.
Aj v tomto roku zostávajú dominantnými 
teplé odtiene. Jasné farby sa vydali no-
vou, zaujímavejšou cestou. Zabudnite už 
na oranžovú a skúste koralovú. Vymeňte 
žltú za okrovú a použite temne nočnú 
namiesto modrej. Nová paleta má tmavú, 
tajomnú podobu, napriek tomu zostáva 
priateľská.

FARBA ROkA 2016 – 
OkROVO-ZlAtá
Ako najdôležitejšiu farbu pre tento rok 
odborníci značky Dulux zvolili dozlata 
sfarbenú okrovú. Farba je dosť svetlá na 

NIEKEDy PRICHáDZA 
POTREBA ZMENy V žIVOTE. 
TAK PREČO SA NAPRíKLAD 
NEPUSTIť DO RENOVáCIE 
BÝVANIA? TúžIME SA 
OBKLOPOVAť PRíJEMNÝM 
A MODERNÝM NáByTKOM, 
DEKORáCIAMI A fARBAMI. 
Z TOHTO DôVODU By SME 
NEMALI PREHLIADNUť 
AKTUáLNU PALETU 
TRENDOV fARIEB NA ROK 
2016. NADCHáDZAJúCE 
OBDOBIE OVLáDLA TLMENá 
A SOfISTIKOVANá PALETA, 
KTORú NAPLňUJú JEMNé 
ODTIENE STREDNÝCH  
TóNOV. 

s oKrovo-zlatou 
tento roK určite 
nešliapnete vedľa...



jasné farby sa 
vydali novou, 

zaujímavejšou cestou. 
zabudnite už na oranžovú 
a sKúste Koralovú. vymeňte 
žltú za oKrovú a použite 
temne nočnú namiesto 
modrej. nová paleta má 
tmavú, tajomnú podobu, 
naprieK tomu zostáva 
priateľsKá.
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to, aby priťahovala pozornosť, ale záro-
veň je možné ju nekonečne kombinovať 
s inými odtieňmi. Ide o prirodzený vývoj 
od medenej oranžovej, ktorá bola farbou 
minulého roka.

DeDičstVo a BuDúcNosť
Odborníci zvolili niekoľko základných 
princípov, ktoré sa odrážajú v novej 
palete farieb. Najdôležitejším z nich bolo 
prelínanie budúcnosti a minulosti. Preto, 
aby sme poznali, čo nás čaká, sa často 
musíme ohliadnuť späť. Rovnaké pravidlo 
platí aj pre tohtoročnú paletu farieb, 
ktorá sa inšpirovala odtieňmi z minulých 
rokov, ale zároveň pootvára dvere budú-
cim trendom.

Ak sa rozhodnete pre zmenu interiéru, 
môžete sa zamyslieť aj nad využitím 
dekorácií, ako sú pruhy, ornamenty, 
písmená či nápisy. Nešliapnete vedľa ani 
s temnými odtieňmi, ktoré pripomínajú 
nočnú oblohu, alebo, naopak, s hravými 
a živými farbami v kombinácii s bielou a 
čiernou. Tiež si už predstavujete, ako to u 
vás doma vyzerá? Inšpirujte sa a obráťte 
svoj život hore nohami.

Reko 
Foto: Dulux

stavba materiály



Štýlové obrusy a dekoračné vankúše 
v klasickom aj modernom prevedení 
vám ušijeme na objednávku

maloobcHod – veĽkoobcHod 
m.i.m. spol. s r. o., Tupolevova 16, 851 01 Bratislava, e-mail: mah@nextra.sk

predajňa teXtrend – Palackého 4, 1. poschodie – zvonček, 811 01 Bratislava
tel./fax: 02/ 544 142 41, 02/ 638 207 58, mobil: 0905 858 164, 

Po–Pia: 11.00 – 16.30 hod.

nábytkové látky,
závesy, záclony,
stolová bielizeň,

dekoračné obrúsky 
a vankúše,

luxusné froté výrobky,

www.hargassner.cz  www.drevoprodukt.cz

Kotle na kusové dřevo
0,5 m polena 20 – 60 kW
1 m polena 35 / 49 kW
5. emisní třída  

Kotle na pelety
6 – 200 kW
Kaskáda až 6 kotlů, max. 1 200 KW
5. emisní třída  

Kotle na štěpku
20 – 200 kW
Kaskáda až 6 kotlů, max 1 200 KW
5. emisní třída  
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stavba materiály

uvedomiť, že už len samotným dýchaním 
odovzdávame denne do interiéru miest-
nosti niekoľko litrov kryštalickej vody. 
Nehovoriac o príprave jedál v kuchyn-
ských a jedálenských priestoroch a  
o používaní kúpeľní, kde je toto množ- 
stvo znateľne vyššie.

Z tohto dôvodu je na mieste použitie 
stavebných materiálov, ktoré dokážu 
v priestoroch správne regulovať vzniknu-
tú vlhkosť a prispieť k optimálnemu inte-

saDRoVým omietkam?
prečo áno

Vo väčšine prípadov výstavby alebo 
rekonštrukcií rodinných domov 
ostáva rozhodnutie o úprave stien 

na pleciach majiteľov domov a je dôležité 
uvedomiť si, že týmto výberom ovplyvnia 
na dlhú dobu nielen estetickú stránku 
stavby, ale aj klímu, ktorú budú v dome 
mať.

aké je iDeáLNe RiešeNie?
Či už ide o bytovú výstavbu, alebo o vý- 
stavbu rodinných domov, je dôležité si 

PRI BUDOVANí ALEBO REKONŠTRUKCII DOMU ČI ByTU PATRí 
POVRCHOVá úPRAVA STIEN MEDZI NAJDôLEžITEJŠIE KROKy 
fINáLNEJ fáZy. S TOUTO fáZOU JE, SAMOZREJME, SPOJENé AJ 
NEMALé úSILIE A fINANČNé PROSTRIEDKy, A PRETO JE DôLEžITé 
POSTUPOVAť SPRáVNE A ROZHODNúť SA PRE RIEŠENIE, KTORé 
PRINESIE DLHODOBÝ EfEKT A úČINOK.
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riérovému ovzdušiu. Takýmto materiálom 
sú aj sadrové produkty RIMANO od spo-
ločnosti Rigips, ktoré dokážu na základe 
stavebno-fyzikálnych vlastností regulovať 
klímu v miestnosti. Prednosťou týchto 
omietok je ich pórovitosť a viazanosť 
kryštalickej vody v sadre.  Vďaka týmto 
vlastnostiam dokážu stierky a omietky 
RIMANO prijímať a následne odovzdávať 
práve taký objem vlhkosti do miestnosti, 
aby vzduch v obytných priestoroch nebol 
príliš suchý. Odborníci z oblasti staveb-
níctva ich vlastnosti nazvali ako klimare-
gulujúce.  

Ďalším rovnako podstatným faktorom je 
zdravotná nezávadnosť. Sadrové omietky 
RIMANO sú vyrobené z prírodného, eko-
logicky získaného sadrovca, ktorého pH 
je 5,5 – 7. Ide teda o produkt, ktorý nie je 
nijakým spôsobom škodlivý pre človeka, 
či už pri práci s ním, alebo pri užívaní 
priestorov, ktorých  steny boli povrchovo 
upravené.

V súčasnej dobe je pri realizácii stavieb 
kladený veľký dôraz aj na protipožiarnu 
ochranu objektu a veľkým pozitívom 
týchto sadrových stierok a omietok je ich 
nehorľavosť. Je to práve vďaka viazanosti 
kryštalickej vody v samotnej sadre. Pri 
požiari sa totiž uvoľní objem kryštalicky 
viazanej vody, čo pôsobí samozhášavo.
Nezanedbateľnou výhodou sadrových 

stierok a omietok RIMANO je ich vysoká 
kvalita a estetika povrchu stien. Steny sú 
hladké, bez zrnitosti, nepraskajú a majú 
jednotný hladký povrch. Pri správnej 
aplikácii a zachovaní technologického po-
stupu nie je pri aplikácii stierok potrebné 
ani celoplošné brúsenie. Vďaka tomu ne-
dochádza k vytváraniu prachu z brúsenia 
ako pri tradičnom stierkovaní. 

Voľbou sadrových stierok RIMANO 
je možné dosiahnuť úsporu financií a 
zároveň vysokú produktivitu práce. Od 
začiatku realizácie prác až po koniec totiž 
pracujeme s materiálom v jednej vrstve,  
čím sa výrazne kráti čas prác a zvyšuje sa 
efektivita práce. Stierka sa nanáša len  
v jednej vrstve s praktickou náväznosťou 
jednotlivých technologických krokov. 
Ide o systém nanášania tzv. „mokrý do 
mokrého“.

RoZDieLoV je Niekoľko
V rámci sortimentu sadrových ručných 
stierok sa na trhu nachádza široká ponuka 
od rôznych výrobcov. Niektorí výrobcovia 
vyrábajú ručné stierky ako hotovú pastu, 
niektorí ako prachovú zmes. Výhodou vo-
pred pripravenej pastovitej stierky je síce 
možnosť priameho nanášania na stenu 
hneď po otvorení balenia, no na druhej 
strane je potrebné spracovať ju čo najskôr 
a nie je možné ju po otvorení dlho skla-
dovať. Naopak, pri stierkach RIMANO je 

možné zamiešať si kedykoľvek množstvo 
potrebné na spracovanie a načaté balenie 
prachovej zmesi použiť na viacerých stav-
bách a s časovým odstupom. Priaznivejšia 
je aj jej skladovateľnosť v zimných me-
siacoch. Stierku RIMANO, na rozdiel od 
pastovitej stierky, nie je potrebné chrániť 
proti premrznutiu. 

Rigips, člen skupiny Saint-Gobain – sveto-
vého lídra na trhu stavebných materiálov, 
pôsobí na Slovensku už viac ako 20 rokov 
a radí sa medzi významných odborníkov 
na certifikované sadrokartónové systémo-
vé riešenia. V ich produktovom portfóliu 
nájdete aj rôzne spôsoby na povrchovú 
úpravu stien a jej odborníci vám radi 
a ochotne poradia. Kontaktuje ich na 
rimano@rigips.sk. 

Reko z materiálov Rigips

Foto: Rigips

vďaKa týmto vlast-
nostiam doKážu 

stierKy a omietKy rimano 
prijímať a následne odo-
vzdávať práve taKý objem 
vlhKosti do miestnosti, 
aby vzduch v obytných 
priestoroch nebol príliš 
suchý.
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PREMÝŠľALI STE NAD ZMENOU VAŠEJ OBÝVACEJ IZBy, CHOD-
By ALEBO KUCHyNE? CHCELI By STE IM DODAť MODERNÝ 
VZHľAD? SKVELÝM RIEŠENíM Sú DEKORATíVNE OBKLADy, 
KTORé VáŠ DOMOV HNEď PREMENIA NA NEPOZNANIE. MôžE-
TE SI VyBERAť Z RôZNyCH ŠTÝLOV A fAREBNÝCH VARIANTOV 
PODľA TOHO, AKÝ SA DO VáŠHO INTERIéRU HODí NAJLEPŠIE. 
PORADíME VáM, AKO VAŠE STENy OBLOžIť RÝCHLO 
A BEZ NáMAHy. 

DEKORATíVNE 

obklady

Pokiaľ uvažujete o zmene alebo 
spestrení vášho interiéru, ideálnym 
riešením sú dekoratívne obklady. 

Hodia sa do všetkých izieb, obývačiek, 
spální, chodieb i kúpeľní. Na trhu je široká 
škála rôznych materiálov, vzorov a farieb, 
z ktorých si môžete vybrať presne také, 
aké dotvoria interiér podľa vašich pred-
stáv.

čo je DôLežité PRi kúPe 
DekoRatíVNeho oBkLaDu?
Samotné lepenie dekoratívnych obkla-
dov nie je vôbec zložité a zvládne ho 
prakticky každý, aj menej zručný kutil. 
V predajniach Hornbach majú v ponuke 



dekoratívne obkladové pásky s najrôznej-
šími vzormi, ktorých aplikácia na stenu je 
jednoduchou záležitosťou a navyše vám 
aj poradia, aký materiál správne zvoliť pre 
konkrétnu miestnosť.

PRíPRaVa PoDkLaDu a LePeNie
úplne na začiatku práce je potrebné dbať 
na to, aby bol povrch, na ktorý budete 
obklady lepiť, čistý, suchý a rovný. Povrch 
tiež nesmie mať mastnoty a trhliny. Pokiaľ 
budete dávať obklady na starú omietku, 
ošetrite ju pre istotu penetračným 
náterom. Pomocou vodováhy a ceruzky 
si vyznačte prvý rad, od ktorého začnete 
obklady pokladať. Na samotné lepenie 

obkladov je nutné vždy použiť špeciálne 
lepidlo určené na tento účel. Na menšie 
plochy možno použiť cementové lepidlo, 
avšak na obklady stien v interiéri je naj-
vhodnejšie tzv. disperzné lepidlo. Lepidlo 
naneste aj na zadnú stranu každého obkla-
du a ten potom vtlačte do vrstvy lepidla na 
stene krúživým pohybom, aby lepšie držal 
na svojom mieste. Spotreba lepidla závisí aj 
od veľkosti obkladov. Predpísané hodnoty 
nájdete aj na obaloch výrobkov.

Na ZáVeR Použite škáRoVaciu 
hmotu
Niektoré dekoratívne pásky možno po-
kladať bez škáry. Pri pokladaní so škárou 
by mali mať škáry medzi sebou rovnaké 
vzdialenosti a mali by byť použité obkla-
dové krížiky. Nemusíte ich potom ani 
odstraňovať, stačí ich zakryť škárovacou 
hmotou. Skôr ako začnete so škárovaním, 
vyčkajte aspoň 24 hodín, než zaschne a 
vytvrdne lepidlo. Pri rozstieraní škárova-
cej hmoty použite gumovú stierku. Hmo-
tu, ktorá zostáva na obkladoch, potom 
zotrite, pokiaľ nebude ešte kompletne 
stvrdnutá, ale ani mokrá. Pri škárovaní 
máte navyše možnosť vybrať si z rôznych 
farieb škárovacej hmoty, aby bola zladená 
s vaším obkladom.

Reko

Foto: Hornbach
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ších stavebných technológií tu možno 
docieliť výraz prvkov klasickej historickej 
architektúry. Výrobky Stone BRiCK® to-
tiž univerzálne zapadajú do akéhokoľvek 
stavebného štýlu, kde je potrebné dosiah-
nuť efekt starej tehly alebo kameňa. Svo-
je uplatnenie nachádzajú aj v záhradnej 
architektúre, kde nahrádzajú drevo bez 
potreby pravidelnej údržby. Všetky kusy 
sa vyrábajú ručne, preto sa na ne treba 

pozerať ako na originálne produkty. Jed-
notlivé nerovnosti a rozdielnosti, ako aj 
farebné odchýlky sú úmyselné a žiadané  
s cieľom dosiahnuť čo najvernejšiu imitá-
ciu pôvodného materiálu. 

oBkLaDy stieN 
Majú široké využitie v interiéri aj exterié-
ri. Obklady stien skrášlia okrem vnútor-
ných stien aj vzhľad fasád, sokle domov, 
murovaných plotov, stĺpov, komínov, 
krbov, štýlových vinární, barov, pivníc a 
pod. Vyrábajú sa v 15 farebných odtie-
ňoch vrátane rohových prvkov. 

DLažBa imitujúca DReVo
Šľapáky a podvaly sú určené pre záhradnú 
dekoračnú architektúru, používajú sa na 
realizáciu chodníkov a terás v záhradách. 
Výhodou imitácie dreva je aj to, že nepo-
trebuje každoročnú pravidelnú údržbu a 
nepodlieha vplyvom počasia ako prírodný 
náprotivok. Šľapáky nájdete v imitácii 
dreva agátu, jaseňa, čerešne i kvetinového 
lemu. Viac informácií získate na stránke 
www.byt-in.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Byt – In 

Foto: Byt – In

TúžITE PO TEHLOVÝCH OBKLADOCH A DREVENÝCH TERASáCH, 
ALE OBáVATE SA ICH ZLOžITEJ úDRžBy? RIEŠENíM MôžU Byť 
ŠPECIáLNE BETóNOVé IMITáCIE TEHLy, KAMEňA ČI DREVA, 
KTORé Sú NA NEROZOZNANIE OD PôVODNÝCH MATERIáLOV. 

TEHLA, KAMEň, DREVO? 

betón!

Tehlový a kamenný obklad Stone 
BRiCK® dodáva akýmkoľvek sta-
vebným prvkom nenahraditeľnú 

atmosféru. Tieto výrobky vznikajú podľa 
špeciálnej receptúry z vibroliateho betó-
nu, doplneného prísadami na zušľachte-
nie zmesi. Farbia sa celoprierezovo, čím 
sa zabezpečí ich farebná stálosť. Celý rad 
skvelých vlastností, ako sú mrazuvzdor-
nosť, nízka nasiakavosť, farebná stálosť 
a difúznosť voči vodným parám, ich radí 
medzi univerzálne a progresívne staveb-
no-dekoračné materiály. 

VítaNa aLteRNatíVa
Pre mnohých stavebníkov sú vítanou 
alternatívou drahých dovozových mate-
riálov podobného určenia, avšak za oveľa 
nižšiu cenu. Aplikáciou najprogresívnej-
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Prvoradý je správny výber materiálu. 
V súčasnosti sú možnosti praktic-
ky neobmedzené a každý majiteľ 

domu si príde na svoje. Samozrejme, to, 
že sa nám niečo páči, ešte neznamená, 
že to aj budeme mať. Prihliadať musíme 
taktiež na miesto, kde sa dom nachádza. 
Je rozdiel, či žijete v pokojnom, počasím 
nenamáhanom prostredí, alebo na okraji 
vlhkého lesa. Preto nepozeráme len na 
estetický dojem, ale tiež na praktický 
význam, a teda jej ochrannú funkciu pred 
poškodením obvodového plášťa domu.  

VÝBER MAtERIálu
Plášť domu nemusí pozostávať z klasickej 
omietky. Zdobiť ju môže kameň, drevo či 
tehly. 

Drevo sa využíva v stavebníctve dlhé roky 
a nemusí byť len stavebným materiálom. 
Patrí medzi obľúbené obklady a je záru-
kou nadčasovosti, vysokej estetickosti a 
pevnosti. Drevo je ideálnou voľbou pre 
ľudí obľubujúcich prírodné materiály, 
navyše práve týmto materiálom ľahko do-
cielite prirodzený vzhľad. Drevenú fasádu 
je možné použiť prakticky na všetky typy 
budov, okrem toho pri výbere kvalitného 
materiálu a správnej starostlivosti sa jej 
vzhľad nezmení po dlhé roky.

Medzi obľúbené alternatívy fasád patria 
aj lícové tehly. Ide o materiál, ktorý sa 
vyznačuje dlhou životnosťou, stálofareb-
nosťou a mrazuvzdornosťou. V súčasnosti 
ich možno dostať v rôznom farebnom 
prevedení a určite oceníte aj ich bez-
údržbovosť. Možno ju realizovať dvomi 
spôsobmi – murovaním z lícových tehál 
alebo lepením tehlových pásikov. Na 
výber máte z dvoch základných druhov – 
tradičné lícové tehly a tehly klinker, ktoré 
sa vyrábajú pri vysokých teplotách. 

Kamenné fasády posunú váš príbytok 
do úplne inej dimenzie. Spája sa v nich 

URČITE STE Už NERAZ POČULI, 
žE fASáDA DOMU JE VLASTNE 
ODRAZOM VKUSU JEHO MA-
JITEľA. SAMI ROZHODUJEME, 
AKO BUDE NáŠ PRíByTOK Vy-
ZERAť A AKO BUDE PôSOBIť 
NA NAŠE OKOLIE. PRETO AJ 
V TOMTO PRíPADE PLATí STA-
Ré ZNáME – MENEJ JE VIAC.

FASáDA – 
TVáR DOMU I MAJITEľA



praktickosť s exkluzivitou. Navyše kameň 
dodáva domu nádych modernej architek-
túry. Obkladový kameň možno použiť na 
celú fasádu, prípadne môže podčiarknuť 
len určitú časť a vystupovať skôr ako 
dekoratívny prvok. Jeho výhodou je bez-
údržbovosť a dlhovekosť.    

Súčasným trendom sú budovy, na ktorých 
hrá prím sklo. Jednoducho sa tak do obyt-
ných či kancelárskych priestorov dostane 
veľké množstvo prirodzeného svetla. 
Vidieť ich môžeme na rôznych typoch 
budov – od klasických rodinných domov 
až po nákupné centrá – a možno ich kom-
binovať s ďalšími materiálmi (drevom, 
kovom, kameňom). Ich nevýhodou však 
môže byť náročnosť údržby. 

Fasádu možno vytvoriť aj z plechu. Ak si 
myslíte, že je súčasťou len priemyselných 
budov, veľmi sa mýlite. Vidieť ich možno aj 
na rodinných stavbách. Ich prednosťou je 
vysoká pevnosť a nízka hmotnosť. Taktiež 
sú charakteristické dobrou tvarovateľnosťou 
a odolnosťou voči nepriaznivému počasiu. 

PoZoR Na FaRBy
V uplynulom čase vyrástlo množstvo 
domov s farebným kabátom. Od zelených, 
cez červené až po pochmúrne tmavé 
farby. Pri rozhodovaní, akú farbu na fa-
sádu zvoliť, by sme mali byť mimoriadne 
opatrní. Zvlášť, ak vás lákajú sýte a do oči 
bijúce farby. Určite najistejšie je pozrieť 
si dom na vlastné oči rovnako natretou 
farbou, po akej sami túžime. Farba totiž 
v mnohých prípadoch môže klamať a  
v skutočnosti pôsobiť úplne inak ako na 
papieri. Odborníci väčšinou odporúčajú 
vybrať tlmené neutrálne farby. Nepútajú 
na seba veľa pozornosti a váš príbytok 
nebude kričať na kilometre. Príliš krikľavé 
farby by nemali pokrývať celú fasádu, 
a preto ich treba radšej kombinovať so 
svetlejšími neutrálnejšími odtieňmi. 
Najlepšie je v prípade možnosti využiť 
službu vizualizácie fasády. Tú ponúkajú 
niektorí predajcovia farieb. Zorientujeme 
sa tak v tom, čo vlastne chceme, a nebu-
deme žiť tam, kde nie sme spokojní. 
Navyše výber farby súvisí aj s povahou 
a vkusom majiteľa. Výbušní a nervózni 
ľudia by mali voliť radšej upokojujúce 
neutrálne odtiene. Naopak, ľudia hĺbaví či 
príliš pokojní si môžu dovoliť aj veselšie 
farby, pozor však, aby ste to neprehnali. 

Farby možno rozdeliť do troch druhov – 
akrylátové, silikátové a silikónové. Akry-
látové skvelo odolávajú vplyvom počasia 
aj silnému dažďu. Možno ich nanášať na 
akýkoľvek povrch vrátane starých náterov. 
Majú dobrú umývateľnosť a stálofareb-
nosť. Silikátové farby je vhodné použiť na 
podklady s obsahom kremíka (napríklad 
na minerálne omietky a staré silikátové 
nátery). Treťou skupinou sú silikónové 
farby, ktoré sa vyznačujú dobrou život-
nosťou a sú vhodné na všetky fasády. 
Poskytujú dlhodobú ochranu fasády 
a minimálne usádzanie nečistôt.

Reko

Foto: RI okná, archív redakcie a firiem
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Skôr ako začnete riešiť obnovu vašej 
fasády, zistite, aký je jej stav. Ak na 
fasáde nie sú viditeľné nijaké trhliny 

alebo iné poškodenia, fasáda je pevná, 
súdržná, bez rias, húb a machov, ale je 
znečistená vplyvom okolitého prostredia 
(doprava, prašnosť, a pod.) alebo je vy-
blednutá, váš dom potrebuje iba oživenie 
vzhľadu náterom fasádnou farbou. Obno-
va vašej fasády bude jednoduchá a rýchla. 

Pred samotnou obnovou je 
potrebné fasádu umyť prúdom 
vody, čím sa odstránia nečisto-

ty, ktoré môžu vytvoriť tzv. sepa-
račnú vrstvu. Tá by mohla spôsobiť, 

že nový náter na fasádu dobre nepriľne, 
resp. znečistenie fasády ovplyvní poža-
dovanú farebnosť. Po umytí je potrebné 
fasádu vysušiť a následne zrealizovať prvý 
základný náter fasádnou farbou riedený  
10 – 15 % vody. Po technologickej 

prestávke sa zrealizuje druhý krycí náter 
neriedenou fasádnou farbou (v prípade 
potreby riedime s max. 5 % vody). Po jeho 
vyschnutí je fasáda opäť ako nová.

Pri obnove fasády náterom máte, čo sa 
týka výberu farby, niekoľko možností. Od-
porúčame použiť fasádnu farbu najvyššej 
kvality so samočistiacim efektom Baumit 
NanoporColor s unikátnou aktívnou 
ochranou pred organickým znečistením 
pôsobením mikroorganizmov (riasy, ma-
chy), založenou na fyzikálnom princípe 
fotokatalýzy. Ďalšou výbornou alternatí-
vou je nová farba Baumit StarColor. Je to 
silikónová farba prémiovej kvality s vyso-
kou krycou schopnosťou a s extrémnou 
vodoodpudivosťou. Obzvlášť vhodná je 
ako povrchová úprava pre fasády s ex-
trémnym zaťažením poveternostnými 
vplyvmi alebo nadštandardnými požia-
davkami na ich ochranu.  

ABy VáŠ StARÝ DOM 
VyZERAL OPÄť AkO NOVÝ
AJ fASáDA, O KTORú SA 
PRAVIDELNE STARáTE, BUDE 
ČASOM POTREBOVAť OBNO-
VU. NEZáLEží NA TOM, ČI IDE 
O fASáDU ZATEPLENú, ALEBO 
LEN OMIETNUTú, NEZáLEží NA 
TOM, V AKOM PROSTREDí SA 
NACHáDZA. MOžNOSTí, AKO 
OBNOVIť fASáDU, JE VIACE-
RO. PODľA STAVU ZNEČISTE-
NIA ALEBO POŠKODENIA SA 
ODVíJA SPôSOB OBNOVy, OD 
JEDNODUCHéHO OžIVENIA 
VZHľADU NáTEROM fASá-
DNOU fARBOU, CEZ ľAHKú 
OBNOVU ZARIASENEJ fASáDy 
ALEBO fASáDy S ľAHKÝM PO-
ŠKODENíM Až PO KOMPLET-
Nú OBNOVU. OBNOVA fASá-
Dy S MATERIáLMI BAUMIT Dá 
VáŠMU DOMU NA MNOHO 
ROKOV OPÄť NOVú TVáR.

stavba fasády
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oBNoVa FasáDy
  Jednoduchá, rýchla a kvalitná 

 obnova všetkých znečistených

  i poškodených fasád.

 Riešenie šité na mieru podľa stupňa   

 poškodenia fasády.

 Nekonečné možnosti stvárnenia 

 fasády s 888 odtieňmi vzorkovnice   

 Baumit Life.

a fasáda je po nanesení fasádnej farby ako 
nová, bez trhlín a poškodení.

kOMPlEtNá OBNOVA
Obnova fasády s trhlinami so šírkou 
väčšou ako 0,5 mm si vyžaduje špeciálny 
prístup.  

Celoplošné prestierkovanie povrchu fa-
sády stierkou Baumit StarContact White 
s vložením sklotextilnej výstuže zabez-
pečí ideálne pevný, pružný a dostatočne 
vodeodolný podklad pre nanesenie novej 
fasádnej omietky Baumit NanoporTop 
alebo Baumit SilikonTop.

Pre obnovu starších, výhradne minerál-
nych povrchov s dostatočnou súdržnos-
ťou je možné použiť stierku Baumit 
VivaRenova, ktorej jemný zrnitý vzhľad je 
ideálny pre následné nanesenie ľubovoľ-
nej fasádnej farby Baumit Color. V prípa-
de požiadavky na zrnitejší vzhľad fasády 
je možné realizovať novú povrchovú 
úpravu fasádnou omietkou Baumit Na-
noporTop alebo SilikonTop. V obidvoch 
prípadoch obnovená fasáda vyzerá ako 
nová!

seRVis a sLužBy
Spolu so špičkovými fasádnymi produkt-
mi dostanete v Baumite aj kvalitný servis 
a profesionálne poradenstvo. Keďže mož-
ností, ako obnoviť fasádu, je niekoľko, 
Baumit vám pomôže pri výbere riešenia 

šitého na mieru podľa stupňa poškode-
nia vašej fasády. Rovnako aj pri výbere 
farebného odtieňa pre váš dom, kde máte 
na výber najväčšiu vzorkovnicu fasádnych 
farieb v Európe – 888 žiarivých odtieňov 
Baumit Life. Fasáda vášho domu tak bude 
originálna a štýlová a vďaka špičkovej 
kvalite materiálov Baumit i dlhodobo 
krásna a čistá. Mnoho ďalších rokov si bu-
dete užívať fasádu ako novú, bez starostí 
a ďalších nákladov. Viac informácií získate 
na www.baumit.sk.

Reko z materiálov Baumit

Foto: Baumit

Znečistená fasáda bez poškodenia Znečistená fasáda riasami 

fasáda s trhlinami

fasáda pred a po obnove

Čistá fasáda

ľahká oBNoVa
Ak je vaša fasáda znečistená riasami, je 
bez trhlín a bez oddeľujúcich sa častí, jej 
obnovu zrealizujete pomocou protiples-
ňového náteru a fasádnej farby. Po nane-
sení Baumit protiplesňového náteru na 
celú napadnutú plochu a technologickej 
prestávke minimálne 12 hodín je fasá-
du potrebné vyčistiť okefovaním alebo 
prúdom tlakovej vody a nechať vyschnúť. 
Následne aplikovať ešte jeden alebo dva 
protiplesňové nátery v závislosti od inten-
zity napadnutia riasami. Fasádu odporú-
čame chrániť pred dažďom. Ako finálnu 
vrstvu je potrebné zrealizovať nový náter 
fasádnou farbou Baumit NanoporColor. 
Obnova ľahko poškodenej fasády s trh-
linami so šírkou menšou ako 0,5 mm si 
vyžaduje pred nanesením fasádnej farby 
aplikovanie základného penetračného ná-
teru Baumit FillPrimer, ktorý je obohate-
ný vláknami. Tento špeciálny náter vyplní 
a prekryje vlásočnicové trhliny v omietke 
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stavba podkrovie

BÝVANIE V PODKROVí SA V POSLEDNÝCH ROKOCH STALO SyMBOLOM 
EXKLUZIVITy A INAKOSTI. ABy SME VŠAK  PODKROVIE PREROBILI NA 
BÝVANIE, JE POTREBNé HO NA BÝVANIE AJ PRIPRAVIť. PREČíTAJTE SI, 
AKÝMI úKONMI By SI MALO OBÝVATEľNé PODKROVIE PREJSť.

NOVÝ PRIEStOR NA BÝVANIE
podkrovie – 
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Podkrovie je samo o sebe komfort-
ný a atypický priestor, ktorý dáva 
architektovi množstvo možností na 

sebarealizáciu. Bývanie s výhľadom  
z vtáčej perspektívy a originálna dispo-
zícia s množstvom atraktívnych priesto-
rových detailov majú svoje čaro. Čo 
všetko potrebujeme, keď si chceme takýto 
obytný priestor zariadiť?

Nie kažDé PoDkRoVie 
je VhoDNé Na BýVaNie
Keďže ide o osobitý druh priestoru, je 
potrebné, aby boli dodržané určité pra-
vidlá. Norma pre budovy na bývanie nám 
uvádza niekoľko údajov, ktoré musia byť  
v podkroví splnené. Svetlá výška obyt-
ných miestností v novopostavených pod-
krovných priestoroch musí byť najmenej 
2 600 mm, pričom pri rekonštrukciách ju 
možno znížiť na 2 500 mm. Samostatné 
trámy by mali dodržať podchodnú výšku, 
ktorá je 2 100 mm. Minimálna svetlá 
výška parapetu na obvode v podkroví by 
mala byť do 1 100 mm. Priestor od tejto 
výšky je už možné plne využiť. Maxi-
málne využitie podkrovných priestorov 
je možné iba v prípade vhodnej dispo-
zície, ktorá využije ich výhody a potlačí 
nevýhody. Po obvode dispozície sa dajú 
vytvoriť malé skladovacie priestory 
alebo umiestniť nábytok či zariaďovacie 
predmety. úžitkovú plochu je však možné 
zväčšiť konštrukčnými úpravami strechy: 

zvýšením sklonu, zvýšením nadmurovky 
či veľkoplošnými vikiermi nad obvodovou 
stenou. Či sa vaše podkrovie na bývanie 
skutočné hodí, záleží od viacerých fakto-
rov. Dôležitý je odborný stavebný a tech-
nický prieskum podkrovia a súvisiacich 
konštrukcií, bez ktorého sa neodporúča 
vôbec s čímkoľvek začať. 

PoDhľaDy, PRiečky a PoDLaha
Pri prácach v podkroví sa najviac preferuje 
tzv. suchý spôsob výstavby, ktorý sa spo-
lieha na využitie  sadrokartónových alebo 
sadrovláknitých dosiek. Ich výhodou je 
rýchla montáž, menšie zaťaženie nosných 
konštrukcií a rovný podklad pre prípadné 
obklady. Ich nevýhodou je menšia pev-
nosť, takže na zavesenie ťažkých zriaďo-
vacích predmetov treba vopred pripraviť 
konštrukciu alebo montážnu stenu.

ako ZatePLiť PoDkRoVie?
Zateplenie strechy má priamy dopad na 
kvalitu bývania v podkroví, preto ho ne-
treba za žiadnych okolností podceniť. Te-
pelnú izoláciu možno umiestniť viacerými 
spôsobmi – medzi krokvami, nad a pod 
krokvami. Asi najčastejšie sa jedna vrstva 
ukladá medzi krokvy a ďalšia pod alebo 
nad ne tak, aby sa v súčte dosiahla potreb-
ná hrúbka izolácie. Ak bude izolácia nad 
krokvami, nezmenší sa výška podkrovné-
ho priestoru a obnažené krokvy sa môžu 
stať originálnym interiérovým prvkom.  

maximálne využi-
tie podKrovných 

priestorov je možné iba  
v prípade vhodnej dispozí-
cie, Ktorá využije ich výho-
dy a potlačí nevýhody. 
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izolácia z moderných materiálov, ako je 
polyuretán, ktorý má pri oveľa menšej hrúbke 
rovnaké izolačné vlastnosti ako štandardne 
používaná minerálna vlna.  výhodou taktiež 
je, že samotné zateplenie možno zrealizovať 
bez zásahu z interiéru, čo je dôležité najmä 
pri obytnom podkroví,‘‘ hovorí Marcel  
Modranský zo spoločnosti Bramac. 

ako PResVetLiť PoDkRoVie?
Strešné okná sú najmenej nápadné 
zasklené prvky šikmej strechy, ktoré 
minimálne ovplyvňujú celkovú architek-
túru domu, z interiéru pritom vytvárajú 
čarovnú atmosféru. Strešné okná sú asi 

najvhodnejším riešením na zabezpečenie 
dostatočného prístupu svetla do podkro-
via. Na presvetlenie podkrovia je vhod-
nejšie použiť väčší počet menších okien, 
ktoré sa dajú variabilnejšie využiť ako 
jedno veľké okno, ktoré bude presvetľovať 
iba jednu časť.  Navyše väčšie okno má  
aj vyššiu váhu a zložitejšie ovládanie.  
Z viacerých okien je možné vytvoriť 
efektné zasklené plochy. Počet strešných 
okien orientovaných na južnú stranu 
treba dobre zvážiť, pretože môžu spô-
sobovať tepelnú nepohodu a vpúšťať do 
interiéru priveľa jasného svetla. Zaujíma-
vým riešením sú určite aj výsuvné strešné 
okná, ktoré umožňujú skvelý výhľad pri 
otvorenom okne aj napriek tomu, že je 
okno vsadené do šikmej plochy. Takto 
zalomené strešné okno prechádza zo 
šikminy aj do obvodovej steny. Vytvára 
atraktívnu hru slnečného svetla a priehľa-
du do okolia s dostatočným presvetlením 
priestoru.

tieNeNie Počas tRoPických 
DNí
Podkrovie sa vie počas dlhých letných dní 
dostatočne vyhriať. Na prehrievanie pod-
krovných priestorov má vplyv viacero fak-
torov, ako sú hrúbka izolácie, orientácia 
na svetové strany, počet strešných okien, 
výber zasklenia a v neposlednom rade 
tienenie.  Dôležitým krokom je zabrániť 
dopadu slnečného žiarenia priamo na 
sklo, ktoré sa začne prehrievať.  Je preto 
vhodné využiť  vonkajšie rolety a markízy, 
ktoré možno zatiahnuť ešte pred oknom. 
Pre úplné zatemnenie možno použiť vnú-
torné rolety, ktorými môžeme vytvoriť 
tmu bez ohľadu na silu slnečného svetla. 
Vhodným riešením je aj výmena okien 
so špeciálnym sklom, ktoré zabraňujú 
prestupu slnečného žiarenia  zo slnka. Ak 
môžeme, vyvarujme sa umiestňovaniu 
okien na južnú stranu nášho príbytku. 

Reko

Foto: Velux a archív redakcie

stavba podkrovie

Najpoužívanejším materiálom je mine-
rálna  alebo sklená vlna. Vyznačuje sa 
dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami 
a výhodou je aj jej vysoká odolnosť voči 
požiaru. Okrem nej sa však pri nadkrok-
vovom zateplení vyžívajú moderné izo-
lačné dosky na báze polyuretánu, ktoré sa 
vyznačujú oveľa nižším indexom tepelnej 
vodivosti (menšia hodnota je lepšia – 
 22 cm polyuretánovej dosky má rovnaké 
izolačné vlastnosti ako 40 cm sklenenej 
vaty). Hrúbku tepelnej izolácie ovplyvňu-
jú vonkajšia a vnútorná teplota, prúdenie 
vzduchu a vlhkosť. V praxi to znamená, že 
čím väčší je rozdiel teplôt medzi vnútrom 
a vonkajškom obydlia, tým hrubšiu izolá-
ciu použijeme. Minimálna hrúbka izolácie 
šikmej strechy je 16 cm, za dostačujúcu 
izoláciu v našom podnebí možno označiť 
hrúbku 18 až 20 cm. Výhodná je dnes naj-
mä kombinácia medzikrokvového a nad-
krokvového zateplenia, ktoré sa využíva 
najmä pri kompletných rekonštrukciách. 
Ak je však strešná krytina zachovalá, stre-
chu stačí odokryť, následne položiť novú 
vrstvu izolačného materiálu a krytinu 
položiť naspäť. ,,nad krokvami sa využíva 



Vytvorte si domov plný 
svetla a čerstvého vzduchu 
Načerpajte energiu z denného svetla prostredníctvom 
strešných okien a užívajte si naplno vašu vitalitu.

Miesto, 
kde čerpám 
energiu

• Bezúdržbové prevedenie

• Horné aj spodné ovladanie

• Energeticky optimálne riešenie

Rýchla, bezpečná montáž, dostupná v každom regióne.
Vyberte si to správne riešenie pre vás.

Získajte až

100 €
späť za strešné 

okná a vonkajšie 
rolety.*

*Pri kúpe strešného okna a vonkajšej rolety od 15. 4. do 15. 6. 2016. 
Viac na www.velux.sk/zdravebyvanie • 02 33 000 555

ELUX_cv_dom byvanie_103x280_4 6.indd   1 11.05.16   8:47



88

stavba podkrovie

Dobre navrhnutá a spravená strecha 
by mala užívateľom zabezpečiť 
celoročne prostredie s takmer 

stálou vnútornou teplotou, minimom pra-
chu, optimálnou vlhkosťou a dostatkom 
čerstvého vzduchu. Podkrovné priestory 
by nemali ani v letných mesiacoch presa-
hovať vnútorné teploty nad maximálne 
26 °C bez potreby energeticky náročného 
chladenia. Klasický drevený krov túto po-
žiadavku v našich klimatických podmien-
kach nesplní. 

masíVNa stRecha – RiešeNie 
Zo systému ytoNg
Ak chceme odolnosť proti prehrievaniu 
zvýšiť efektívne, je veľmi dobrým rieše-
ním  „siahnuť“ po konštrukcii „ťažkej“ 

PODKROVIE HISTORICKy 
NEPATRILO K OByTNÝM 
ČASTIAM DOMOV, PRETO TU 
NEBOLA PODSTATNá OTáZ-
KA LETNéHO PREHRIEVANIA. 
ZMENA JEHO fUNKCIE A 
SúČASNE AJ VÝVOJ KLíMy SI 
VŠAK VyžIADALI AJ ZMENy 
KONŠTRUKČNéHO RIEŠENIA 
STRECHy. MASíVNA STRECHA 
LETNé PREHRIEVANIE ELI-
MINUJE A PONúKA MNOHé 
ďALŠIE VÝHODy PRI VÝSTAV-
BE AJ KAžDODENNEJ PREVá-
DZKE HOTOVEJ STAVBy.

SKUTOČNE OBÝVATEľNé PO CELÝ ROK

strechy Ytong Komfort. Montuje sa bez 
nadbetonávky, oceníte aj pohodlné kráte-
nie strešných vložiek pílou či jednoduché 
vytvorenie polí s neštandardnou šírkou, 
napríklad u komína. Najväčším prekva-
pením pre stavebníkov, ktorí majú stavbu 
strechy Ytong Komfort za sebou, bola 
jednoduchosť montáže. K úspešnému 
zvládnutiu iste prispelo aj to, že úska-
lím založenia konštrukcie ich previedol 
zakladací majster. Túto službu poskytuje 
výrobca bezplatne. Konštrukcia Ytong 
Komfort sa preto presadila aj pri stav-
bách svojpomocou, pretože na rozdiel od 
drevených striech nevyžaduje spoluúčasť 
tesárov. Jednoduchú sedlovú strechu  
s plochou 100 m2 zmontuje dvojica zruč-
ných pracovníkov počas troch dní. Ďalšou 
nezanedbateľnou úsporou v porovnaní  
s „klasickým“ krovom predstavuje, že stre-
cha Ytong Komfort je difúzne otvorená a 
nevyžaduje preto parozábranu. 

Reko z materiálov ytong

Foto: ytong

masíVNa stRecha 
PRE PODkROVIE –



koNtakty:
vyhradný predajca teRmoméDia  
Partizánska 93  
058 01 Poprad 
 

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

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

JEDNODUCHO MAJSTROVSKY ODVODNENé

STREŠNÝ odVodŇoVAcÍ SySTÉM KToRÝ 
doKÁŽE VIAc.

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

www.zambelli.com

SĽúBIť
DODRŽAť?
ŽIAdNy
PRoBLÉM.
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stavba materiály

KLADIETE SI NIEKEDy OTáZKU, AKé POKLADy SA SCHOVáVAJú POD VAŠOU STRECHOU? NA 
POVALE SA Dá NáJSť MNOHO ZAUJíMAVOSTí A NIEKEDy I CENNOSTí, ALE MALI By STE SA 
POZRIEť NA Tú NAJVÄČŠIU – NA DUTINU STROPU. 

SPRáVNE ROZHODNUTIE 
PRE VáŠ DOM
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Keď sa už rozhodnete urobiť niečo 
pre seba a pre svoj dom a necháte si 
vypracovať kalkuláciu, koľko by taká 

dokonalá izolácia domu stála, veľmi často 
prídete k záveru, že veľa. Ak teda nechcete, 
aby sa investícia vrátila až vašim deťom, 
nezostáva vám nič iné, len sa trochu 
zamyslieť. Ako iste viete, tak teplo stúpa 
nahor a strechou unikne zhruba 25 – 30 %. 
Najlepší poklad preto získate, ak sa rozhod-
nete zatepliť strop. Ten v zimných mesia-
coch udrží drahocenné teplo vo vnútri, ale 
súčasne zabráni i prehrievaniu miestností 
počas horúceho leta. Preto zateplenie tejto 
časti domu môže byť ten najjednoduchší 
spôsob, ako znížiť náklady na vykurovanie 
a dostať svoje bývanie do čo najúspornej-
šieho energetického režimu.
 
jeDNotka meDZi 
techNoLógiami 
Rozhodnúť sa, akým spôsobom strechu 
izolovať, znamená zvoliť si materiál a 
technológiu. Tie určujú, za aký čas a  
s akou pracnosťou z vašej strany sa 
strecha zateplí. A, samozrejme, ovplyvní 
okrem výslednej ceny a kvality izolácie aj 
jej úžitkové vlastnosti a celkovú životnosť.
Pre väčšinu priestorov, v ktorých je možné 
vyplniť dutinu ľubovoľného tvaru, po 
vzájomnom porovnávaní, vychádza ako 
optimálna fúkaná izolácia – systém MAG-
MARELAX.  Ten vytvorí súvislú izolačnú 
vrstvu bez tepelných mostov a dokážete 
ju aplikovať bez toho, aby ste museli 
mať do dutiny dokonalý prístup. Stačí 
pomerne malý otvor a sypký materiál 

potom vyplní celú dutinu. Výhodou tejto 
technológie je tiež fakt, že sa môže držať 
i na zvislej ploche. Ďalšou výhodou tejto 
technológie je značná úspora času. Všetko 
je hotové v priebehu pár hodín a zároveň 
nevzniká žiadny prebytočný odpad.

Nie je FiRma ako FiRma 
Ako už viete, je dôležité vybrať si správ-
ny materiál, avšak minimálne rovnako 
významná je tiež voľba kvalitnej reali-
začnej firmy. Čo je pri dnešnej ponuke, 
ktorá priamo kypí vetami o rozprávkovo 
jednoduchom zateplení, takmer nad-
ľudská úloha. Fúkané izolačné materiály 
majú svojím spôsobom tú nevýhodu, že 
sú pre mnoho stavebných firiem lákavé 
práve jednoduchým spracovaním. A tak 
nie je výnimkou, že sa do podnikania 
púšťajú bez väčších znalostí a skúseností. 
Výsledky potom nebývajú radostné.  
Aby teda naozaj výsledkom bola spokoj-
nosť a kvalitná izolácia, ktorá sa prejaví  
v dosiahnutých úsporách, treba prefero-
vať pri realizácii tých, ktorí majú za sebou 
skutočné referencie, používajú certifiko-
vané materiály a stroje a sú schopní vám 
vždy odporučiť to najlepšie riešenie či  
poskytnúť záruku až 15 rokov.  

Izolácia stropu vám ale prinesie i niekoľko 
ďalších príjemných vedľajších efektov. 
Zvýši sa totiž celková tepelná pohoda 
vášho bývania. Napríklad pokiaľ kúrite 
drevom, budete musieť menej prikladať. 
Znížia sa nároky na plynový kotol, preto-
že bude potreba menšieho počtu zapnutí 
termostatu, čo predĺži jeho životnosť. 
Zaizolovaný dom znamená tiež napríklad 
aj menší rozdiel teploty medzi podlahou a 
stropom, takže už nebudete musieť doma 
nosiť hrubé ponožky. Ide o najlacnejšiu a 
najefektívnejšiu metódu zateplenia domu. 
Informujte sa na www.magmarelax.sk, 
kde máte možnosť prečítať si referencie,
pozrieť si realizačné videá alebo 
sa bezplatne poradiť na infolinke  
0800 101 002.

Reko z materiálov spoločnosti

IZOLAČNé PROJEKTy SK

Foto: IZOLAČNé PROJEKTy SK

zateplenie tejto časti 
domu môže byť ten 

najjednoduchší spôsob, 
aKo znížiť náKlady na 
vyKurovanie
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stavba strechy

Na súčasnom trhu máme na výber 
z plochých a šikmých striech. 
Za plochú strechu možno vo 

všeobecnosti považovať strechu so 
sklonom nižším ako je 10°. Jej hlavnými 
výhodami oproti šikmému riešeniu sú 
jednoduchšie konštrukčné riešenie, rýchla 
montáž a vo väčšine prípadov aj nižšia 
cena. Nevýhodou je predovšetkým menší 
výber zo strešných krytín (prevládajú 
riešenia z plechu alebo betónu), nižšia 
životnosť (vďaka silnejšiemu pôsobeniu 
UV žiarenia) a nižšia odolnosť voči pove-
ternostným vplyvom. Plochá strecha sa 
však dnes spája aj s nízkoenergetickými 
riešeniami. Vďaka nízkemu sklonu sú tak 
tieto strechy výhodnejšie pre inštaláciu 
solárnych panelov, ktoré sú tak schopné 
príjmať viac slnečného žiarenia. Jedno-
duchšia konštrukcia výrazne zjednodu-
šuje aj zateplenie, kedže sa zatepľuje len 
v jednej rovine, vďaka čomu tieto strechy 
oveľa jednoduchšie dosahujú dobré tepel-
noizolačné parametre. Čo sa týka polohy, 
tieto strechy sú svojou konštrukciou 
určené do rovinatých oblastí bohatých na 

slnečný svit, kde vo veľkej miere nehrozia 
extrémne výkyvy počasia. Treba taktiež 
dodať, že je to v súčasnosti trendové rie-
šenie, ktoré si na novostavby vyberá stále 
viac ľudí. Z použitých materiálov tu najviac 
prevládajú betónové a plechové riešenia.

Ako už napovedá sám názov, medzi 
šikmé strechy zaraďujeme riešenia, kde 
sklon presahuje 10 °. Šikmé strechy sú na 
základe svojho sklonu menej vystavované 
poveternostným zmenám, preto je ich 
plášť menej náročný na stavebný materiál. 
Medzi jej hlavné výhody oproti plochej 
streche môžeme vymenovať vo vše-
obecnosti vyššiu životnosť konštrukcie, 
vzniknutý priestor pre obytné podkrovie, 
jednoduchšiu údržbu  a vyššiu odolnosť 
voči počasiu. Taktiež máme možnosť vy-
brať si z viacerých druhov krytín (betóno-
vá, keramická, plechová alebo asfaltová). 
Šikmá strecha môže mať viac tvarových 
variácií. Najčastejšie používaný tvar je  
klasické véčko alebo sedlová strecha, kto-
rá je na Slovensku najobľúbenejšia.  
O niečo zložitejšiu konštrukciu má 
strecha valbová a polovalbová, ktorá sa 
využíva najmä pri stavbách domov tvaro-
vaných do L. Ďalším, čoraz populárnejším 
typom strechy je strecha pultová, ktorá 
sa od plochej strechy líši väčším sklonom, 
ktorý presahuje 10 °. Šikmá strecha sa 
vďaka svojej konštrukcii oveľa viac hodí 
do vysokohorských oblastí , kde hrozia 
extémne výkyvy počasia. Šikmé strechy 
majú aj nepomerne dlhšiu životnosť ako 
ploché strechy, takže ich údržba je oveľa 
jednoduchšia. Vyššie nároky sa však kladú 
na zateplenie, kedže pri šikmej streche 
je oveľa viac miest, kde môžu vzniknúť 
tepelné mosty. Medzi najobľúbenejšie 
materiály patria betónové a keramické 
krytiny.

aké sú NajBežNejšie 
DRuhy stRešNých kRytíN?
BETóNOVÉ KRYTINY – na Sloven-
sku jedno z najpoužívanejších riešení. 
Odolávajú extrémnym poveternostným 
podmienkam a použitím kvalitného štrku 
získavajú vysokú pevnosť, ktorá vekom 
ešte rastie. Nízka nasiakavosť je veľkou 
devízou najmä počas zimných mesiacov, 
kedy je krytina zaťažená snehom. Záruka 
30 rokov sa dáva na mrazuvzdornosť  
a odolnosť krytiny.  Vhodné na všetky 
typy striech.

STRECHy NA NAŠICH DO-
MOCH MAJú žIVOTNOSť 
NIEKOľKÝCH DESIATOK 
ROKOV. STREŠNú KRyTINU 
SI PRETO TREBA VyBERAť 
STAROSTLIVO A PRESNE 
PODľA NAŠICH POTRIEB. AJ 
Tá NAJKVALITNEJŠIA STREŠ-
Ná KRyTINA VŠAK RAZ 
DOSLúžI A BUDE POTREBO-
VAť REKONŠTRUKCIU. Tá SA 
TAKISTO AKO POKLáDKA 
NOVEJ STREŠNEJ KRyTINy 
ROBí NA NIEKOľKO DE-
SAťROČí, TAKžE MUSí Byť 
ZREALIZOVANá ODBORNE 
A S POUžITíM KVALITNÝCH 
MATERIáLOV. 

 VŠETKO, ČO By STE MALI VEDIEť 
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na strešné rekonštrukcie trvá nepretržite 
okrem zimy, kedy by mala byť strecha už 
zatvorená a dôkladne si tak plniť svoju 
funkčnosť.

tReBa sa DôsLeDNe PRiPRaViť
Pred začiatkom rekonštrukcie je potrebné 
si dobre premyslieť, či len chcete vymeniť 
strešnú krytinu, alebo rozšíriť váš dom 
o útulné podkrovie. Pri výmene kryti-
ny totiž nepotrebujete žiadne stavebné 
povolenie, zatiaľ čo pri stavbe podkrovia 
áno. Ďalším krokom je kontaktovanie 
projektanta, ktorý vám celý projekt 
rekonštrukcie vypracuje, a statika, ktorý 
príde skontrolovať váš krov. Ak navyše 
nechcete nechať nič na náhodu, kvalitní 
výrobcovia strešných krytín ponúkajú 
okrem realizácie samotnej rekonštrukcie 
aj bezplatný servis a poradenstvo. Poradia 
vám, aká strešná krytina sa hodí na váš 
dom, a vypočítajú cenu celej strechy aj 
s použitým príslušenstvom, takže budete 
mať presnú predstavu o finančnej nároč-
nosti celého projektu. 

PRi stRešNom PRísLušeNstVe 
a iZoLáciách Buďte oBZVLášť 
oPatRNí
Ak máte vybranú strešnú krytinu, na-
sleduje výber zatepľovacích, poistných a 
hydroizolačných fólií, ktoré sa kombinujú 
s ostatnými izolačnými materiálmi (na-
príklad kamenná vlna). Okrem nich tvorí 
strešné príslušenstvo veľké množstvo 
prvkov, ako sú hrebeň, príchytky, prvky 
pre odkvapovú hranu, prestupy, ukon-

KERAMICKÉ KRYTINY – sú esteticky 
príťažlivé. Vďaka hladkému povrchu 
a úpravám, ako sú engoba a glazúra, dobre 
odolávajú kyslým dažďom, nečistotám 
a machu. Majú tiež dlhú životnosť. Vhod-
né skôr pri väčších sklonoch.

ASFALTOVÉ KRYTINY – vyznačujú sa 
nízkou hmotnosťou. Sú vodovzdorné, 
flexibilné a priľnavé. Kvalitu zabezpečuje 
sklená rohož, ktorá je nosnou vložkou šin-
dľov. Majú solídne zvukovoizolačné vlast-
nosti a vzdorujú machom a lišajníkom.  
Ich životnosť sa pohybuje do 30 rokov. 

PLECHOVÉ KRYTINY – sú najľahším 
riešením, preto sa skôr hodia do rovina-
tých oblastí. Je pri nich nutná pravidelná 
údržba a ochrana náterom pred koróziou. 
Sú vhodné aj  na strechy s nízkym sklo-
nom a sú cenovo dostupné. Ich životnosť 
sa pohybuje od 15 do 30 rokov.

keDy RekoNštRuoVať?
Trend viacgeneračných domov je na 
Slovensku mimoriadne rozšírený, takže 
rekonštrukcia striech je na našom území 
veľmi častým javom. Dôvodov pre začatie 
rekonštrukcie je hneď niekoľko. Keďže ide  
o veľký zásah do samotnej konštrukcie 
domu, ktorý je navyše finančne nároč-
ný, treba si ju vopred dobre premyslieť. 
Najčastejšou príčinou výmeny strechy je 
jej vysoký vek, vďaka ktorému už prestala 
plniť svoju funkciu. Medzi ďalšie dôvo-
dy rekonštrukcie zaraďujeme rozšírenie 
obytného a pracovného priestoru, od-
stránenie konštrukčných chýb na streche, 
lepšie zateplenie domu kvôli šetreniu 
energií a, samozrejme, zvýšenie estetickej 
a trhovej hodnoty celej stavby. Sezóna 

čovacie systémy, úžľabie a celé riešenie 
odkvapového systému. K strešnému 
systému taktiež radíme aj solárne, foto-
voltaické články a strešné okná. Veľké 
množstvo jednotlivých strešných kom-
ponentov tak pre obyčajného zákazníka 
vytvára neprehľadnú situáciu, ktorú môžu 
nesolventní pokladači využiť. „z praxe sa 
stretávame s príkladmi, kedy jednotlivé prvky 
strešného systému nie sú osadené vôbec alebo 
sú nahradené nekvalitnými napodobeninami 
s problematickou zárukou. strešné doplnky 
bývajú veľmi namáhané, takže ich kvalita 
a odolnosť je nesmierne dôležitá. ak využí-
vate služby značkových pokrývačov, strešná 
krytina vám bude dodaná spolu so strešným 
príslušenstvom, ktoré sú spolu kompatibilné,“ 
hovorí Marcel Modranský zo spoločnosti 
Bramac.

SAMOtNá REkONŠtRukcIA
Ak máte vybranú strešnú krytinu so 
strešným systémom, realizácia rekon-
štrukcie môže prebehnúť už za 5 dní. 
Prvý pracovný deň sa demontuje strecha. 
Druhý a tretí deň sa montujú kontralaty, 
fólie a laty. Už na štvrtý deň sa pokladá 
samotná strešná krytina a na posledný  
piaty deň sa rieši montáž strešného 
príslušenstva a ostatných doplnkov. Starú 
strechu tak môžete vymeniť v priebehu 
jedného týždňa.

Reko 

Foto: Bramac a archív redakcie
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stavba strechy

Zelené vegetačné strechy hrajú 
pritom veľkú úlohu z dôvodu 
relatívne nízkych obstarávacích 

nákladov. Tvoria práve ten kompro-
mis, ktorý urbanisti hľadajú – zelené 
strechy umožňujú bytovú i priemy-
selnú výstavbu a prostredníctvom ich 
vegetácie ponúkajú prirodzenú ochranu 
proti povodniam, zlepšujú klímu budov 
a v neposlednom rade i ovzdušie okolo 
nich. Vegetačné strechy absorbujú 
dažďové zrážky a malú časť prebytočnej 
vody nechajú s časovým oneskorením 
odtiecť do kanalizácie.

VegetačNé stRechy – ZaDRža-
Nie a ZmeNšeNie oDtokoVého 
mNožstVa VoDy
Vegetačná zelená strecha udrží v závis-
losti od typu ozelenenia skladby vegetač-
ného súvrstvia cca 40 až 99 % objemu 
ročných zrážok. Napríklad jeden meter 
štvorcový retenčnej strechy typu Meander 
60 môže zadržať až 53 litrov dažďových 
zrážok. Veľká časť z toho sa odparí, čím 
sa zlepšuje vlhkosť ovzdušia a zároveň sa 
vzduch ochladzuje. Pomocou počítačovej 

ROZŠIROVANIE HRANíC MIEST A ZMENy KLíMy VEDú V SúČAS-
NOSTI K VZNIKU PREPLNENÝCH A PREHRIATyCH VEľKOMIEST. 
NáSLEDKOM TOHTO TRENDU VZNIKAJú OKREM INéHO I PO-
VODňOVé KATASTROfy. PREMySLENá MANIPULáCIA S DAž-
ďOVOU VODOU A NáVRAT RIEK DO PôVODNÝCH RIEČNyCH 
KORÝT PATRIA K NAJDôLEžITEJŠíM OPATRENIAM, KTORé MOž-
NO DOCIELIť V NAJBLIžŠEJ DOBE. 

ochRaNa PReD PoVoDňami 

zelené strechy – 
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simulácie (RWS) bolo zistené, že veľko-
plošné vegetačné extenzívne ozelenenie 
rozlohy asi 5 ha je schopné za rok zadržať 
až 22 000 m3 dažďových zrážok, pričom 
je znížené a oddialené odtokové množ-
stvo pri prívalových dažďoch. Retenčná 
strecha typu Meander 30 znižuje koefi-
cient odtoku až o 99 %. Prebytočná voda 
je pritom odvádzaná s časovým onesko-
rením do kanalizácie. 
 
Vegetačné strechy sú dôležitou súčasťou 
manažmentu s dažďovými zrážkami. 
Nezávisle na miestnych podmienkach 
ovplyvňujú manipuláciu s dažďovými 
zrážkami bez veľkých vstupných investí-
cií. Zelené vegetačné strechy majú pritom 
mnohé ďalšie pozitívne funkcie. Ďalšie 
informácie ohľadom retenčných striech 
nájdete na www.optigruen.de alebo 
www.optigreen.cz.

Dr. Gunter Mann, preložil Ing. Bachman 

Foto: Optigrün international AG 

01 Vegetačné zelené strechy zadržia podľa 

typu ozelenenia 40 až 99 % objemu ročných 

zrážok.

02 Vegetačné strechy majú mnoho pozitívnych 

účinkov a navyše rozširujú životný priestor.

03 Systémové riešenie – retenčná strecha typu  

Meander 30.

  systémové riešenie  „Retenčná 

 strecha“

1  vegetácia

2  extenzívnych substrát E ľahký

3  filtračná textília typ 105

4  nopová fólia Meander 60, prípadne 30

5  ochranná a separačná textília RMS 300

6  podkladová konštrukcia 

 s hydroizoláciou s atestom

1

2

3

4
5

6

02

03
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www.vub.sk      0850 123 000,  *0200  

Reprezentatívny príklad: Mesačná anuitná splátka (Refi nančnej) hypotéky s príspevkom vo výške 60 000 eur s úrokovou sadzbou 1,49 % p. a. pri 3-ročnej fi xácii a dobe splatnosti 25 rokov predstavuje 
239,68 eura. Ročná percentuálna miera nákladov dosahuje 1,58 %, počet splátok 300. Výška poplatku za poskytnutie hypotéky je 0,8 % z objemu úveru, v tomto prípade 480 eur. Celková čiastka, ktorú 
musí klient zaplatiť, predstavuje vrátane poplatku za poskytnutie a úhrady nákladov za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 eur sumu 72 450 eur (bez nákladu za vypracovanie znaleckého 
posudku, nakoľko klient využil možnosť použitia pôvodného pri pôvodnom úvere). Hodnota zakladanej nehnuteľnosti je 67 000 eur. Hypotéku s príspevkom s úrokovou sadzbou 1,49 % je možné získať po 
zohľadnení zľavy za vernosť – informujte sa o podmienkach jej získania na stránke www.vub.sk alebo v pobočkách banky.

HYPOTÉKA S PRÍSPEVKOM VÁM ZNÍŽI SPLÁTKY 
ALEBO SKRÁTI DOBU SPLÁCANIA

PRENESTE SI HYPOTÉKU

A PLAŤTE MENEJ

Z INEJ BANKY

s fixáciou aj na 4 roky

1,49 % p. a. 

pre každého

VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ

11765 Refinancovanie hypo 210x280+5.indd   1 2.6.2016   12:55



www.crhslovakia.com

STAVAJTE
NA KVALITE
SPOĽAHNITE SA 
NA PRÉMIOVÉ 
RIEŠENIA CRH

S výrobou cementov máme dlhoročné skúsenosti,

preto vám ponúkame riešenia, aké potrebujete:

Multicem – univerzálny cement na všetko,

Extracem – vhodný na extrapevný betón,

Profi malt – špeciálne spojivo na murovanie a omietky.

V prémiových cementoch sa vyznáme. Sme CRH.

CRH_210x138_5mm_DOM_SK.indd   1 02/06/16   11:19
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Základným kameňom ešte pred  
samotným začatím stavby a prí-
pravných prác bolo definovanie 

potrieb investorov a výber vhodného 
projektu. Vzhľadom na to, že potreby 
a očakávania 6-člennej rodiny boli veľmi 
jasné a definované, premietli sa do pro-
jektu na mieru v podobe dvojpodlažného 
nízkoenergetického domu s vonkajšími 
rozmermi 11 x 14 m. Hlavným atribútom 
bolo vytvoriť obydlie ekonomicky efek-
tívne, šetrné k prostrediu, zdravé a bez 
náročnej celkovej údržby. Tieto atribúty 
tak definovali celkový tvar, rozloženie 
i výber zhotovujúcich materiálov.

VýBeR staVeBNého 
MAtERIálu
Už počas projekčnej prípravy bolo roz-
hodnuté, že výber stavebného materiálu 
padne na materiál, ktorý nie je náročný na 

manipuláciu a prevedenie stavby. Jednou 
z vecí, ktorá zavážila, bola možnosť a zá-
roveň jednoduchosť realizácie profesijnej 
práce – od elektroinštalácie, cez štruktú-
rovanú kabeláž, systém rozvodov vody 
a systém vetracích potrubí. Výber padol 
na veľmi rozšírený Ytong hrúbky 30 cm 
pre obvodové steny, ktorý bol následne 
doplnený o izolačnú vrstvu v hornej časti 
domu kontaktným spôsobom vo for-
me polystyrénu a v spodnej časti domu 
obloženej dreveným obkladom formou 
minerálnej vlny. Hrúbka izolácie bola vy-
počítaná s ohľadom na nízke prevádzkové 
náklady domu, čo vo výsledku znamenalo 
20 cm polystyrénu, respektíve 18 cm mi-
nerálnej vlny pod dreveným obkladom.

NíZkoeNeRgetické RiešeNia
Je pomerne veľký rozdiel stavať nízko-
nergetický dom v južnej slnečnej oblasti 

rokov
V NíZkoeNeRgetickom Dome –   
RETROSPEKTíVA VÝSTAVBy

KAžDÝ Z NáS Má O BÝVANí 
RôZNE PREDSTAVy. VŠETCI 
SA VŠAK ASI ZHODNEME NA 
TOM, žE IDEáLNE BÝVANIE JE 
POSTAVENé Z KVALITNÝCH 
MATERIáLOV, POSKyTUJE 
ZDRAVé VNúTORNé PROSTRE-
DIE A žIVOT V ňOM NIE JE PRí-
LIŠ NáKLADNÝ. NíZKOENER-
GETICKÝ DOM, KTORÝ VáM 
PREDSTAVíME, SPĺňA TIETO 
POžIADAVKy. 

stavba nízkoenergetické bývanie



99

a v severnej oblasti s menším podielom 
slnečných dní. Ešte v úvode plánovania 
je potrebné si uvedomiť, že parameter 
spotreby udávaný na m2 plochy domu 
platí v rovnakej hodnote na celom území. 
Preto, aby daná nehnuteľnosť zostala 
nízkoenergetická nielen na energetickom 
certifikáte, ale aj v realite, umiestnená 
v chladnom podtatranskom regióne, sa 
vopred kládol dôraz na kvalitné preve-
denie a izolovanie celej stavby, vrátane 
základov a základnej betónovej dosky 
izolovanej Styrodurom. 

Predstavebné výpočty na všetky paramet-
re a výkresy zahŕňali aj oslnenie a vhodné 
tienenie okien orientovaných na juhový-
chod. Čerešničkami na pomyselnej torte 
sa stali požiadavky na riešenie umiest-
nenia teplovodného krbu predovšetkým 
kvôli atmosfére ohňa počas zasnežených 
zimných mesiacov a finálneho výzoru 
obývacieho priestoru.

Pri realizácii sa ako primárne zabezpeče-
nie vykurovania domu použila technoló-
gia nízkoteplotného vodného podlaho-

POZITíVA:

Vrátená investícia do detailného a kvalitného 

vyhotovenia stavby v podobe nízkych prevádz- 

kových nákladov stabilne pod hranicou 100 € 

mesačne - suma zahŕňa spotrebu elektrickej 

energie, vody a plynu používaného na vykuro-

vanie a ohrev TúV.

Priestor plne prispôsobený a vyhovujúci 

rodine – dokonalo a logicky členený, využíva 

všetky prednosti priestoru a tvaru nehnuteľ-

nosti v prospech dlhodobého bývania.

komfort, ktorý vytvára symbióza viacerých 

technológií – riadeného vetrania, stáleho 

prívodu čerstvého vzduchu aj pri väčšom počte 

osôb, bez pocitového chladu, ocenené hlavne 

pri malých deťoch či spoločných detských 

izbách.

Presvetlený interiér, slnečné zisky, celkový 

príjemný pocit pri maximalizovaní prirodzené-

ho svetla v priestore.

Dom uzavretý od ulice, ale o to viac otvo-

rený smerom do záhrady prostredníctvom 

veľkorysého presklenia cez obe podlažia – 

slnečné zisky.

vého vykurovania. Hlavne pre zdravé 
bývanie a komfort bolo jednoznačnou 
požiadavkou riešenie centrálne riadeného 
vetrania so spätným získavaním energie, 
kde by bola využitá aj možnosť dodatoč-
ného umiestnenia glykolového zemného 
výmenníka tepla, solárnych panelov a aku-
mulačnej nádrže prepojenej na krb v obý-
vacom priestore, aby sa predišlo preku-
rovaniu  priestoru počas prevádzky krbu. 
Inštalácia a prepojenie týchto technológií 
pokrýva jednu z hlavných podmienok 
pohodlia celej stavby –  zdravé vnútorné 
prostredie a tepelný komfort bez zvýšenej 
starostlivosti a vysokých nákladov.

Ako alternatíva do budúcnosti bola 
urobená príprava na možné osadenie kli-
matizačnej jednotky, príprava na osadenie 

zemného výmenníka a osadenie pre-
stupov pre solárny systém ohrevu TúV. 
Z uvedených príprav sa zrealizovali dve 
položky – osadenie solárnych kolektorov 
a spustenie zemného glykólového výmen-
níka tepla pre vetrací systém. Vzhľadom 
na pozitívnu funkciu zemného výmenní-
ka tepla a účinnosti optimálneho cen-
trálneho vetrania v tomto dome nebolo 
nutné dodatočné osadenie klimatizačnej 
jednotky. 

Na záver je potrebné doplniť, že kolau-
dácia domu prebehla v roku 2011 – teda 
výber materiálov bol uskutočnený vo 
vtedajšej ponuke, ktorá neobsahovala 
dnešnú širšiu paletu materiálov.

MUDr. Petra Rochová

Foto: archív autora

POUžITé TECHNOLóGIE:

kondenzačný kotol Protherm

teplovodný krb Edilkamin

Vetranie a rekuperácia Comair HRUC 380

Zemný výmenník Comair AQUACOMPLUS

štruktúrovaná kabeláž CAT5E

kamerový systém HDS
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LEPŠIE IZOLAČNé HODNOTy, LEPŠIE BEZPEČNOSTNé HODNOTy, KVALITA „A“ PROfILOV, EXTRA 
ZVARENé ROHy A OCEľOVá VÝSTUž, LEPŠIA STABILITA – TO VŠETKO MAJú PLASTOVé OKNá 
A DVERE, KTORé Už ASI 35 ROKOV VyRáBA BELGICKá SPOLOČNOSť A VyRáBA Už AJ PRE SLO-
VENSKÝ TRH. SVOJU VÝROBU ROZŠíRILA A USADILA SA NEďALEKO OD NáS. PRETO SME SA ROZ-
HODLI íSť DO SEREDE A SPRAVIť S NIMI ROZHOVOR. NA NAŠE OTáZKy NáM OCHOTNE ODPOVE-
DAL RIADITEľ SPOLOČNOSTI BRUVO SLOVAKIA VIC CNUDDE.  

 Pred šiestimi rokmi ste začali s vý-
robou tu v seredi. Zmenilo sa toho 
veľa odvtedy?
Samozrejme. Keď sme začali, mali sme 
sedem zamestnancov. V súčasnosti u nás 
pracuje 31 zamestnancov a postupne 
začíname premýšľať o rozšírení haly.
Sme hrdí na okná a dvere, ktoré vyrába-
me. Každý deň sa snažíme zlepšovať ich 
kvalitu. Pre nás nestačí, keď sú len dobré, 
chceme, aby boli perfektné.

 hovoríte o predaji kvality. Niekedy 
sa síce hovorí o kvalite, ale nie sú to 
len slová do vetra?
To rozhodne nie! Kvalita je náš celkový 
počet elementov, ktoré môžete vidieť, 
zmerať, cítiť. Pracujeme s kvalitnými pro-
filmi triedy „A“ nemeckej firmy VEKA.

 čo je presne trieda „a“?
V profiloch triedy „A“ je percento recyklo-
vaných plastov oveľa nižšie, čo robí profil 
oveľa stabilnejším. Predovšetkým je v „A“ 
profiloch firmy VEKA o 14 % viac materi-
álu, čo sa premieta do radu merateľných 
rozdielov oproti konkurenčným profilom.
1. Naše „A“ profily sú až o 20 % odolnej-
šie voči zlomeniu.
2. Rozmerová stálosť je o 12 % vyššia. 
To je dôležité najmä pri vyššom zaťa-
žení sklom – vplyvom použitia trojskla 
a väčších veľkostí okien, ktoré vyžaduje 
moderná architektúra.

Rozmerovú stálosť môžete vidieť okam- 
žite na hrúbke steny. U konkurenčných 
profilov dochádza počas výrobného pro-
cesu k ochladzovaniu, čo často spôsobuje 

KVALITA 
VyRáBANá KAžDÝ DEň

stavba okná
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deformácie. Naše profily majú vonkajšiu 
stenu s minimálnou hrúbkou 3 mm. Roz-
diel je jasne viditeľný.

 existujú aj iné výhody vašich  
profilov?
Samozrejme. Pre uvoľnenie skrutiek 
je potrebné vyvinúť až o 20 % viac sily 
u profilov „A“ než u profilov triedy „B“.
Vzhľadom na väčšiu hrúbku steny je tiež 
lepšia zvuková izolácia. Tento prvok sám 
osebe spôsobuje zníženie hluku o 4 dB 
pre lepší spánok.

Kvalitné profily majú dlhšiu životnosť 
a nečistoty nemôžu poškodiť hladký 
povrch, čím okno vyzerá stále ako nové aj 
po mnohých rokoch.

 Práve ste hovorili o odhlučnení, 
ale čo tepelná izolácia?
Samozrejme, zaoberali sme sa aj touto 
oblasťou pre rastúce požiadavky na úspo-

ru nákladov na energie. Ponúkame trhu 
jedinečný profil „diamant ´82“ – nový 
profil zo siedmimi komorami a certifiko-
vanou izolačnou hodnotou 0,92 W (m2K). 
Tým je zaistené, že tieto profily v spojení 
s trojitým izolačným sklom sú vhodné 
najmä pre nízkoenergetické domy. Na-
príklad týmto spôsobom je možné získať 
celkovú izolačnú hodnotu 0,67W (m2K). 
Takže pre dosiahnutie najlepších izolač-
ných hodnôt je potrebné porovnanie 
hodnoty profilu a tiež, že sklo môže mať 
mnoho variantov, čo veľmi ovplyvňuje 
konečnú celkovú izolačnú hodnotu.

 V poslednom čase sa veľa hovorí 
o zvýšení bezpečnosti. Poisťovne vy-
žadujú lepšie zabezpečenie domova 
alebo sa zvyšuje poistné. čo robíte 
v tejto oblasti?
Naozaj stúpli požiadavky na poistenie pre 
lepšiu ochranu domova. BRUVO Slovakia 
nemá pre nič za nič slogan „VyROBENé, 
ABy CHRáNILI!“. Všetky naše okná a dve-
re sú štandardne vybavené certifikova-
ným bezpečnostným  RC2 kovaním. 

 Rc? môžete to vysvetliť?
Skratka RC2 je označenie triedy odol-
nosti a číslo ukazuje schopnosť okna 
alebo dverí odolávať pokusu vniknutia. 
Čím vyššia trieda, tým ťažšie bude zlodej 
prenikať dnu a musí použiť ťažšie alebo 
profesionálne náradie.

Všetci hovoria o bezpečnostnom kovaní, 
ale nestačí mať len jeden alebo dva 
uzamykacie body, to nemôžeme hovoriť 
o bezpečnosti. Naše okná sú vybavené 
radom uzamykacích bodov, ktoré sú 
rozmiestnené po všetkých štyroch stra-
nách okna.

 koľko týchto bodov to môže byť?
To, samozrejme, závisí od veľkosti okna, 
ale môže to byť až osem kusov. 

 a okno s Rc2 kovaním sa nedá 
vylomiť?
Vzali sme okno s RC2 kovaním a urobili 
sme test. Dobrovoľníci sa pokúšali otvoriť 
okno spotrebnými nástrojmi, ktoré 
používajú zlodeji. Výsledok bol ohromu- 
júci. Viac ako 15 minút páčili okno, ale 
všetko zostalo zatvorené. Ak chcete vidieť 
tento test, video z neho nájdete na našej 
webstránke. 

 takže kvalita je pre vás 
najdôležitejšia?
áno, je s cieľom poskytnúť dokonalý 
produkt, ktorý zostáva. BRUVO Slovakia 
urobilo svoju prácu dokonale. Všetky 
naše okná a dvere sú vnútorne vystužené 
oceľovou konštrukciou a vnútorné rohy 
sú extra zvarené, čiže deformácia nie 
je možná. Ako čerešničku na torte vám 
ponúkame unikátny výrobok, vzhľad 
plastového okna na „drevený spoj“, kde 
sú jednotlivé profily spojené dohromady 
tak, že to vyzerá, ako keby ste mali doči-
nenia so skutočným dreveným oknom, 
ale máte všetky výhody plastu. Aj stolári 
majú problém na prvý pohľad rozoznať 
rozdiel.  

Viac informácií a video na www.bruvo.sk.

Reko

Foto: BRUVO Slovakia

 

hore: reliéf deformácií vo výrobe.

Dole: náš hladký profil s väčšou hrúbkou 

steny.

Bezpečnostný proti kus, kľúč k vašej bezpeč-

nosti.

 „KVALITA Má MENO 
BRUVO SLOVAKIA.”



Vďaka svojim vlastnostiam patrí 
cementový betón medzi najpou-
žívanejšie stavebné materiály. Je 

ľahko tvarovateľný, odolný voči chemic-
kým látkam, vysokým teplotám a obje-
movo stály. Jeho pevnosť a trvanlivosť 
sa však menia v závislosti od zloženia a 
spracovania zmesi. Pevnosť je ovplyvnená 
najmä frakciou priesku alebo štrku. Medzi 
najdrahšie a najpevnejšie patria vibrované 
betóny s malou frakciou piesku. 

súkRomie i BeZPečNosť
Plot nie je len symbolom súkromia, ale i 
ochrany a bezpečnosti. Na trhu je dostup-
né veľké množstvo druhov a typov, ktoré 
sa líšia nielen svojím vzhľadom, ale najmä 
pevnosťou a odolnosťou. Betónové oplo-
tenie má oproti plotom z dreva či pletiva 
mnohé výhody. Je podstatne pevnejšie a 

PRVé ZMIENKy O BETóNE POCHáDZAJú Z OBDOBIA 1 000 ROKOV PRED NAŠíM LETOPOČTOM, 
KEDy STARí féNIČANIA V JERUZALEME ZAČALI Z BETóNU VyRáBAť PRVé NáDRžE NA VODU. 
V DNEŠNEJ DOBE JE BETóN VySOKO HODNOTNÝM STAVEBNÝM MATERIáLOM, VyTVORENÝ 
ZMIEŠANíM CEMENTU AKO SPOJIVA, ŠTRKU A VODy AKO PLNIVA A PRIDANíM ďALŠíCH PRíSAD 
A PRíMESí. PO STUHNUTí TáTO ZMES NADOBúDA VLASTNOSTI PEVNEJ LáTKy.

kVaLita je PRVoRaDá

stabilnejšie, teda i bezpečnejšie. Stáva sa 
tak vhodným riešením, ak chce majiteľ 
nehnuteľnosti svoj majetok čo najspoľah-
livejšie ochrániť. Vďaka svojej nepriepust-
nosti taktiež zaisťuje dokonalé súkromie. 

Veľkou výhodou je aj jeho životnosť. 
Kvalitné betónové ploty, keďže sú odolné 
voči počasiu, slúžia desiatky rokov bez 
nutnosti dodatočných finančných investí-
cií do obnovy alebo opráv. Z tohto dôvodu 
je dôležité dbať pri ich výbere na kvalitu 
používaných materiálov. 

ceLožiVotNá iNVestícia
Aby bolo betónové oplotenie celoživotnou 
investíciou, je potrebné tomu podriadiť 
aj samotnú výrobu. Spoločnosť LUKA-
BETON, s. r. o., používa pri výrobe tie 
najkvalitnejšie suroviny. Samotná výroba 
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Betónový plot – 



kVaLita je PRVoRaDá
betónu je vysoko automatizovaným pro-
cesom riadeným počítačom, čím je možné 
dosiahnuť presné pomery jednotlivých 
prísad a zabezpečiť tak stabilne vyso-
kú pevnosť betónu. Aby boli na strane 
odberateľov naplnené očakávania vysokej 
spoľahlivosti, dostatočnej životnosti či 
nízkych nárokov na údržbu, priebežne sú 
vykonávané testy v nezávislých akredito-
vaných laboratóriách.

ceRtiFikoVaNé PLoty
Spoločnosť Lukabeton vyrába betónové 
ploty už od roku 1996 a radí sa tak medzi 
najstaršie firmy na Slovensku pôsobiace  
v tomto segmente. Už od roku 2004, teda 
hneď po vstupe Slovenska do Eú, získala 
ako prvá spoločnosť na našom trhu certi-
fikát svojich výrobkov podľa normy STN 
EN 12839, teda aj právo používať značku 
CE. Toto označenie je potvrdením toho, 
že výrobky sú v súlade s príslušnými po-
žiadavkami európskych technických pred-
pisov týkajúcimi sa bezpečnosti výrobkov, 
ochrany spotrebiteľa, verejného zdravia i 
ochrany životného prostredia. 
V roku 2011 požiadala spoločnosť Luka-

beton Technický skúšobný ústav stavebný 
o nepovinnú certifikáciu a dnes je jedinou 
firmou na Slovensku, ktorá vlastní CERTI-
FIKÁT VÝROBKU – „Prvky na ploty“ a zá-
roveň plní normu STN EN 12839 v celom 
rozsahu. O tom, že k výrobe pristupuje 
zodpovedne, svedčí aj jej prvé miesto za 
kvalitu betónových plotov na medzinárod-
nej stavebnej výstave PRO ARCH.

Ako aj pri mnohých iných kvalitných vý-
robkoch, postupne začali byť ich ploty na-
podobňované, preto sa ich rozhodli chrá-
niť ochrannou známkou Lukaplot®. Na 
výrobu betónu používajú zmes cementu, 
plastifikátorov a kvalitného podunajského 
kameniva, z čoho vzniká betón pevnost-
nej triedy C35/45 s vysokou pevnosťou 
min. 45 N/mm2. Dlhotrvajúcu kvalitu 
betónovej zmesi dosahuje automatickým 
navažovaním a zmiešaním 3 druhov 
podunajského štrku, cementu, super-
plastifikátoru i vody a následnou úpravou 
betónu vo formách, pridaním betonárskej 
ocele. Vibrovaním vznikne výrobok s na- 
siakavosťou okolo 5 %, čo je zárukou dlhej 
životnosti. Práve nasiakavosť betónu – 
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betónové 
oplotenie má 

oproti plotom z dreva 
či pletiva mnohé 
výhody. je podstatne 
pevnejšie a stabilnejšie, 
teda i bezpečnejšie. 
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ochranu domu, majetku. No vybrať si 
plot, ktorý bude pre váš pozemok naozaj 
ideálny, môže byť skutočne náročné. 
Bližšie informácie, tipy a rady nájdete na 
stránkach www.lukabeton.sk.

Reko v spolupráci s Lukabeton

Foto: Lukabeton

štrukcia stĺpikov. Kvalitný betónový plot 
musí mať stĺpik upravený na odtok vody. 
Ak takáto úprava chýba, jeho životnosť sa 
skracuje na polovicu. 

Časté zmeny počasia prispeli k tomu, že 
spoločnosť Lukabeton sa rozhodla vyrá-
bať betónové stĺpiky vyšších pevnostných 
tried, odolnejšie náporu vetra okolo  
140 – 160 km/hod. Vďaka tomu sú tieto 
ploty vhodné aj do vetrových oblastí. 
Pevnosť stĺpikov v ohybe dĺžky 3 000 mm 
je viac ako 8 000 N.

Mať pekný a kvalitný plot znamená 
omnoho viac ako obyčajné vymedzenie 
priestoru. Plot tiež predstavuje určitú 

ako VyBeRať BetóNoVý 
PLot?
1. Hrúbka stĺpikov a dosiek – platí jedno-
duché pravidlo, čím hrubší, tým pevnejší. 
Stĺpiky ani dosky by v najtenších mestach 
nemali mať menej ako 30 mm!
2. Vrchná časť stĺpika musí byť upravená 
na odtok vody – musí byť šikmá alebo 
zaguľatená, v žiadnom prípade nie rovná.
3. Povrch betónového plotu by mal byť 
hladký, nie drsný či bublinový.
4. Preverte si platnosť certifikátov dekla-
rovaných výrobcami.
5. Ideálne je výrobcu osobne navštíviť, 
aby ste si mohli preveriť, že je skutočne 
výrobcom daných produktov.

schopnosť prijímať do svojej vnútornej 
štruktúry vodu a následne sa jej zba-
vovať – má najväčší vplyv na postupnú 
degradáciu štruktúry betónu, prípadne aj 
výstuže. Ak je nasiakavosť betónu vysoká, 
dochádza k stavu, kedy voda obsiahnutá 
v kapilárach a štrbinách betónu zamrzne, 
zväčší svoj objem v uzavretom priestore a 
vznikne tlak na okolie betónu spôsobujúci 
jeho postupný rozpad. 

Základným predpokladom výroby 
trvanlivého a bezpečného oplotenia je 
použitie kvalitného betónu v kombinácii 
s dostatočným množstvom a priemerom 
prútov betonárskej ocele. Životnosť však 
podstatne ovplyvňuje aj samotná kon-
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NADČASOVá PODLAHA 
PRíRODNéHO CHARAKTERU

Radí sa k úpravám povrchov podláh 
s prírodným vzhľadom. Kamen-
ný koberec predstavuje modernú 

atraktívnu podlahovú krytinu s vynika-
júcimi vlastnosťami. Ide o pomerne novú 
technológiu dekoratívnej a odolnej úpravy 
povrchov. Na prvý pohľad revolučná 
technológia je alternatívou známej liatej 
epoxidovej podlahy. Predstavuje nové 
možnosti efektného stvárnenia podláh 
v exteriéri aj v interiéri.

čo je to kameNNý koBeRec?
Kamenný koberec je v podstate špecific-
kým variantom liatej epoxidovej podlahy. 

Ide o novinku na slovenskom trhu na 
báze prírodných materiálov – kameniva 
s dvojzložkovým spojivom zo živice. Ka-
menný koberec predstavuje teda trojzlož-
kový systém zo zmesi prírodných oblých 
kamienkov a špeciálneho dvojzložkového 
spojiva, napríklad epoxidovej živice. Ka-
menivo v požadovanej frakcii a farbe sa 
zmieša s čírou živičnou emulziou a kladie 
sa na pripravený podklad. Kombinácia 
kameniva a živice prináša vynikajúce 
vlastnosti ako vysokú pevnosť povrchu, 
farebnú stálosť, vysokú odolnosť voči po-
veternostným vplyvom a mnoho ďaľších 
výhod pre investorov i architektov.

kAMENNÝ kOBEREc – VÝVOJ MATERIáLOV PRE 
POVRCHy PODLáH A ICH 
UPLATNENIE JE STáLE V PO-
HyBE A NA TRH PRINáŠA  
NOVINKy. TAK JE TOMU AJ 
S PODLAHOU Z PRíROD-
NÝCH KAMIENKOV, KTORá 
NESIE NáZOV KAMENNÝ 
KOBEREC. TENTO U NáS NIE 
VEľMI BEžNÝ DRUH POD-
LAHy MOžNO NA TRHU 
STRETNúť AJ POD NáZVA-
MI KAMIENKOVÝ KOBEREC, 
MRAMOROVÝ KOBEREC, 
KAMIENKy SO žIVICOU  
A POD. 



Kamennú zložku koberca tvoria riečne 
alebo mramorové kamienky. Pre získa-
nie vysokej kvality kameniva musia byť 
kamienky čisté, prané a špeciálne sušené. 
Veľkosť kamienkov sa používa rôzna, pod-
ľa aplikácie koberca (napríklad exteriér, 
interiér) od 2 mm po 16 mm. Špeciál- 
ne spojivo pre kamenné koberce bolo 
vyvíjané viac ako 20 rokov a je na báze 
epoxidovej alebo polyuretánovej živice. 
V tejto spojovacej emulzii ide o zmes živi-
ce a tvrdidla. Kamenný koberec sa nanáša 
najčastejšie v hrúbke od 1 do 2 cm. 
Podľa typu kameniva je tu možnosť rôz-
nych farebných modifikácií koberca.

VLastNosti a VýhoDy 
kOBERcA Z kAMIENkOV

 odolnosť proti poveternostným 
 vplyvom, mrazuvzdornosť,

 vysoká pevnosť a odolnosť voči 
 zaťaženiu,

 odolnosť voči soliam a chemikáliám,
 dobrá tepelná vodivosť,
 zvukový útlm,
  nešmykľavý povrch,
 priepustnosť vody, netvoria sa kaluže,
 pre  interiér s dokonale uzavretým  

 povrchom, nepriepustnosť,
 po vytvrdnutí je zdravotne neškodný,
 ideálny pre alergikov, deti, zvieratá,  

 nevíri sa prach,
 prírodný vzhľad s prírodnou textúrou,  

 farebná  stálosť,
 celistvý povrch bez špár, ľahko 

 tvarovateľný,
 variabilita hrúbky, farebnosti, zrnitosti,
 jednoduchá aplikácia, podklad netreba  

 nivelovať,
 povrch pochôdzny po 24 hodinách,
 jednoduchá údržba,
 dlhá životnosť vďaka aditívam a 

 UV stabilizátorom, 30 rokov a viac, 
 pomerne nízka cena.

uPLatNeNie V aRchitektúRe
Kamenný koberec je možné použiť 
v prostredí exteriéru, ale aj v interiéri. 
Táto podlaha je mimoriadne vhodná pri 
rekonštrukciách a obnovách. Používa sa 
najmä na novú úpravu už existujúcich 
pevných plôch, najčastejšie betónových, 
ale aj napríklad na starú poškodenú 
dlažbu. K prednostiam patrí najmä to, 
že je možné ju aplikovať bez náročnej 
prípravy existujúceho podkladu. Využitie 
nachádza pri externých plochách a ko-
munikáciách s vysokou nosnou funkciou, 
ako sú napríklad príjazdové komunikácie 
ku garážam, parkoviská, kde je možné do-
siahnuť nosnosť až 350 t/m². Je ideálna 
všade tam, kde treba zabezpečiť odvodne-
nie dažďovej vody. Táto povrchová úprava 
prepúšťa vodu do priepustnej zemi-
ny, voda presakuje do pôdy. Ide napríklad 
o miesta – plochy okolo bazénov, záhrad-
né chodníky, nádvoria, terasy, povrchy 
terénnych schodov, dekorácie v záhradnej 
architektúre a pod. Na balkóny a lodžie 
treba zvážiť špeciálne produkty, keďže 
kamenný koberec v základnej verzii sa 
vďaka priepustnosti vody nespráva ako 
vodotesná izolácia. Kamenný koberec pre 
exteriér nerieši hydroizoláciu napríklad 
na strešnej terase. Vtedy sa použije hyd-
roizolácia na cementovej báze, ktorá sa 
musí aplikovať pred položením povrchu. 
Čo sa týka využitia tejto podlahy v inte-
riéroch, nachádza svoje uplatnenie ako 
vo výrobných či komerčných priestoroch, 
tak aj v obytnom prostredí. Ide o podlahy 
v predajniach, vstupných halách, auto-
salónoch, kúpeľoch a pod. V priestoroch 
bytu a domu je možné túto podlahu 
aplikovať v garážach, vstupných priesto-
roch, schodištiach, chodbách, suterénoch, 
zimných záhradách, okolo vnútorných ba-
zénov, ale aj v obývacích izbách, spálňach 
a kúpeľniach. Kamenný koberec možno 

107

realizovať aj na zvislé plochy a na interié-
rové prvky ako napríklad parapety, pulty, 
schody, steny a pod. V interiéri, samo-
zrejme, na podlahách musia byť použité 
typy s dokonale uzavretým povrchom, 
nepriepustným vode.

RoZmaNitosť PoVRchoV
Pri vytváraní povrchov je možné dosiah-
nuť jedinečné úpravy podláh. Už samotné 
použitie kameniva – riečne kamienky 
alebo mramorová drvina poskytuje mno-
ho variácií. Zmiešaním kameniva rôznych 
farebných odtieňov je možné získať poža-
dovanú farebnosť povrchu.

Možnosti rozširuje aj použitie rôznej 
frakcie kameniva. Na trhu sú stovky 
farebných variánt v kombinácii s veľkos-
ťou kamienkov. Kombinovať možno rôzne 
typy povrchov a farebných vyhotovení. 
Pre dosiahnutie jedinečnosti povrchu je 
možné vytvárať rôzne dekorácie, logá, 
mozaiky, farebné variácie či zapustiť do 
podlahy osvetlenie s LED diódami.
Podľa  požiadavky na vzhľad povrchu 
a podľa prostredia sa možno rozhodnúť 
pre viaceré možnosti, napríklad lesklý 
prirodzený povrch, matný povrch s doda-
točným náterom či zvýšený protišmykový 
s dodatočnou aplikáciou. 

techNoLógia ReaLiZácie
Rovnako ako pri liatej epoxidovej alebo 
polyuretánovej podlahe, aj pri kamennom 
koberci je nutné dodržať podmienky 
aplikácie vrátane požiadaviek na podklad.  
Kľúčová je správna voľba a príprava  
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oceľovým hladidlom. Väčšie plochy sa 
musia dilatovať. Po zaschnutí sa nanáša 
epoxidový náter.

Pri aplikácii na zvislé plochy je potrebné 
použiť debnenie, ktoré sa vopred zabalí do 
fólie, ktorá zabráni priľnutiu materiálu na 
debnenie. Na vertikálne plochy sa nanáša 
najprv v tenkej vrstve základný náter. Pri-
pravená zmes sa nanáša spôsobom mokré 
do mokrého a podľa potreby sa hladí. Po 
zaschnutí aplikovanej zmesi sa povrch 
zapečatí epoxidovým náterom.

Realizáciu kamenného koberca je najlep-
šie zveriť skúseným odborníkom. Návody 
na položenie koberca budia dojem nená-
ročnosti, ale profesionálna práca je lepším 
riešením. 

iNteRiéR s kamieNkoVou 
PoDLahou
Aplikácia kamenného koberca v priesto-
roch interiéru má svoje špecifiká. K pred-
nostiam a výhodám kamienkovej podlahy 
vo vnútornom prostredí patrí najmä jej 
prírodný vzhľad,  jednoduchá údržba,  
príjemný povrch, ktorý nechladí, je vý-
borná s podlahovým kúrením kvôli dobrej 
tepelnej vodivosti, zdravotne nezávadná, 
vhodná pre alergikov, protišmyková, 
povrch je bez škárovania, tlmí zvuk, ľahko 
tvarovateľná a najmä efektne kombino-
vateľná s inými materiálmi a povrchmi. 
Pre vnútorné typy kamenného koberca je 
použitá iná technológia ako pre vonkajšie 
varianty. Aj objem spojiva je približne 
dvojnásobný. Pre interiér slúži vode 
nepriepustný variant. Na zvýšenie proti-
šmykových vlastností je možné aplikovať 
ešte extra protišmykový náter. Varianty 
hrúbky vrstvy sú od 0,6 až po 3 cm. Podľa 
požiadavky na vzhľad a podľa prostredia 
je v ponuke na trhu niekoľko možností 
povrchu. Typy povrchov sú polootvorený, 

ním betónu sa otvárajú póry, do ktorých 
sa chytí penetrácia. Povrch podkladu musí 
byť nosný, suchý, tvarovo stály, zbavený 
nečistôt, prachu, mastnoty, olejov a väč-
ších nerovností. Nesúdržné vrstvy pod-
kladu treba odstrániť, nečistoty a prach 
treba povysávať. Väčšie nerovnosti sa 
vyrovnajú hrubou maltou alebo jemnou 
stierkou z epoxidovej živicovej bázy s kre-
mičitým pieskom. Nesavé, hladké a kovo-
vé podklady treba odmastiť a obrúsiť. Na 
kovoch treba vyskúšať najprv priľnavosť.

Po príprave podkladu sa pristupuje 
k nanášaniu finálnej vrstvy kamenného 
koberca. Najprv sa dôkladne zmiešajú dve 
zložky emulzie v predpísanom pomere 
pomocou nízkootáčkového miešadla, 
následne sa pridá príslušné kamenivo, 
premieša, aby boli všetky kamienky mok-
ré od živice a tvrdidla. Pripravená zmes sa 
hladidlom rozprestrie  na pripravený pod-
klad v príslušnej hrúbke. Zároveň treba 
nanesenú vrstvu zhutňovať a vyrovnávať 

materiálov, príprava podkladu a dôsled-  
nosť realizácie. Minimálna teplota pros-
tredia a podkladu pri aplikácii je 10 °C. 
Položenie v exteriéri treba vykonať za 
suchého počasia. Aplikácia kamenného 
koberca sa líši podľa podkladu. Kamenný 
koberec sa nanáša na samonosný pevný 
podklad, ktorým môže byť starý či nový 
betón, poter s hrúbkou minimálne 4,5 cm, 
kovy, niektoré plasty, zámková dlažba na 
podkladovom betóne, keramická dlažba 
s pevným podkladom a pod. Príprava 
podkladu prebieha podľa odporúčania vý-
robcov. Pri nutnosti penetrácie podkladu 
treba použiť výlučne na to určený prípra-
vok. Na spevnenie povrchu sa aplikuje 
penetračný náter s epoxidovou živicovou 
bázou a následne sa zasype kremičitým 
pieskom so zrnitosťou 0,3 – 0,8 mm.

Betónový podklad musí byť izolovaný 
proti vzlínajúcej zemnej  vlhkosti. Hla-
dený betónový povrch sa pred kladením 
kamenného koberca musí brúsiť. Brúse-

stavba materiály



hladký a polohladký. Ide o tzv. otvorenú 
alebo uzavretú štruktúru povrchu.

Pri základnej otvorenej štruktúre sa ka-
menný koberec správa podobne ako klasic-
ký koberec, prach tkvie v štruktúre koberca 
a práši sa menej. Otvorená štruktúra sa 
hodí do priestorov, kde povrch neprichá-
dza do styku s vodou. Výhodou je, že sa 
netvoria prachové zhluky ako napríklad na 
plávajúcej podlahe, prach sa drží v štruktú-

re povrchu a odstráni sa vysávačom.
Pri uzavretej štruktúre povrch kamenné-
ho koberca je uzavretý, podobne ako to 
je u keramickej dlažby. Uzavretý neprie-
pustný povrch nie je vhodný pre trvalé 
zaťaženie vodou. Povrch sa udržiava 
zametaním alebo vytieraním namokro 
ako pri keramickej dlažbe.

ľahká úDRžBa Na PRVom 
MIEStE
Povrch kamenného koberca sa v požado-
vanom stave udržiava veľmi jednoducho. 
Ide jednak o mechanický spôsob – zame-  
tanie, vysávanie, opláchnutie vodou, mož-
né je tlakovou vodou do 40 °C, parou ale-
bo chemickou cestou  bežnými čistiacimi 
prostriedkami. Odolné škvrny môžu byť 
odstránené acetónom alebo benzínom. 
V zimnom období v exteriéri je možné 
použiť odhŕňače snehu, frézu alebo lopatu 
s gumovou násadou a tiež roztoky solí.

ZáVER
O kamennom koberci sa hovorí, že je 
dokonalejší ako iné povrchy. Je nesporné, 
že na veľmi dlhú dobu je originálnym 

sofistikovaným riešením. Pri svojich špe-
cifických vlastnostiach poskytuje trvalo 
elegantný vzhľad vytvárajúc exkluzívne 
povrchy vysokej kvality. Kamenný kobe-
rec je zaujímavý v konečnom dôsledku aj 
z pohľadu ceny, keďže vyjde v niektorých 
prípadoch lacnejšie ako klasická podla-
ha, napríklad dlažba. Pri jeho výbere je 
potrebné brať do úvahy faktory, ktoré 
priamo ovplyvnia jeho vlastnosti, kvalitu 
a životnosť. V každom prípade ide o rok-
mi preverený a úspešný druh podlahy 
určený pre pevnú plochu v exteriéri či 
interiéri. Prvé technológie na výrobu 
kamenného koberca sa objavovali už pred 
30 rokmi v USA, v niektorých štátoch 
Európy sa udomácnili počas posledných 
dvadsiatich  rokov a tento moderný trend 
sa úspešne začína ujímať aj u nás.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

fakulta architektúry STU, Bratislava

Foto: TOPSTONE Slovensko, archív autora  

a redakcie 
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DREVO JE TRADIČNÝ STAVEBNÝ MATERIáL, KTORÝ NEPODLIE-
HA TRENDOM. PODLIEHA ALE POVETERNOSTNÝM VPLyVOM, 
A PRETO SA ČORAZ VIAC VÝROBCOV SNAží PRINIESť NA TRH 
TRVANLIVé, A PRITOM BEZúDRžBOVé ALTERNATíVy DREVA.

UNIKáTNE BEZúDRžBOVé

Medzi špičku v tomto segmente 
určite patrí kompozit Timber-
max. Pod touto značkou sa na 

našom trhu predávajú dva druhy kompo-
zitných profilov určených do exteriéru, 
predovšetkým na terasy a obklady fasád. 
Sú to Timbermax Exotic a Timbermax 
Exclusive, ktoré sa líšia vzhľadom aj tech-
nológiou výroby.

NáhRaDa exotických DReVíN
Profily Exotic majú za cieľ vzhľadovo 
nahradiť exotické dreviny a celkom sa im 
to darí. Svedčí o tom rastúci predaj hneď 
po uvedení na trh v roku 2013. Profily 
Timbermax Exotic sú vyrábané koextrú-
ziou a skladajú sa z dvoch vrstiev:
1. WPC JADRO (drevené piliny + HDPE),
2, POVRCHOVÁ VRSTVA Protect Shell 
z HDPE.

Práve povrchová vrstva z odolného HDPE 
zabezpečuje výrazný posun vo vylepšení 

najdôležitejších technických parametrov, 
ale aj vo vzhľade pripomínajúcom drevené 
dosky.

Najdôležitejšie úžitkové vlastnosti, ktoré 
sa touto technológiu výrazne vylepšili:

FAREBNÁ STÁLOSť – bežné brúsené 
WPC profily menia odtieň už v prvých 
mesiacoch po inštalácii. Je to kvôli tomu, 
že drevené piliny sa obrúsením vyextru-
dovaného profilu dostanú na povrch a 
drevo vplyvom UV žiarenia šedne. Toto 
nie je prípad profilov Timbermax vďaka 
povrchovej vrstve Protect Shell.

NASIAKAVOSť – s vyššie spomenutým 
faktom súvisí aj nasiakavosť. Drevené 
piliny na povrchu väčšiny drevoplastov sú 
nasiakavé, čo sa najviac prejavuje v nízkej 
odolnosti voči škvrnám, obzvlášť z tukov, 
vína, kečupu a podobným látkam, ktoré 
sa na terasu často dostanú, a ich odstráne-
nie je dosť komplikované. Profily Timber-
max sú dodávané s 25-ročnou zárukou na 
odolnosť voči takto vzniknutým škvrnám. 
Ich odstránenie je veľmi jednoduché bez 
toho, aby na podlahe alebo fasáde ostali 
stopy.

TEPELNÁ ROZťAŽNOSť – určite si 
viacerí záujemcovia o WPC všimli, že pri 
nadpájaní jednotlivých kusov sa musia 
vynechávať dosť veľké dilatačné medzery, 
čo z estetického hľadiska na mnohých 
pôsobí rušivo. Profily Timbermax majú 
asi o 40 – 50 % nižšiu tepelnú rozťaž-
nosť. Na prvý pohľad sa to nezdá, ale pre 
dokonalý výsledný efekt je táto vlastnosť 
veľmi dôležitá.

NA NEROZOZNANIE
Všetky pozitívne vlastnosti  profilov 
Timbermax Exotic majú na konte aj 
kompozitné dosky Timbermax Exclusive. 
Ide tiež o dvojvrstvové, ale plné profily, 
ktoré neobsahujú ani percento dreva, no 
vzhľadom sú od neho na nerozoznanie. 
Nie sú zriedkavé názory, že sú krajšie ako 
drevo. Ako vidno z fotografií, veľmi verne 
propomínajú večne obľúbené dubové 
palubovky. Výnimočnosti týchto kompo-
zitných dosiek, ktoré sa z veľkej časti vy-
rábajú ručne, zodpovedá aj ich cena okolo 
120 eur/m2 bez DPH. Vzhľadom na to, 
čo tento produkt ponúka, je to výhodná 
investícia pre náročného zákazníka.
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PReDaj a moNtáž.
Dovozcom profilov Timbermax pre 
Slovensko je spoločnosť newface, s. r. o., 
ktorá zabezpečuje aj odbornú montáž so 
zárukou po celej SR a všetky služby od 
dopytu až po realizáciu. Podrobnejšie in-
formácie o „bezúdržbovom dreve“ značky 
Timbermax sú na produktovej stránke 
www.timbermax.sk.

Reko z materiálov newface

Foto: newface
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KúPACIE JAZIERKO SPáJA V SEBE VŠETKy VÝHODy KLASICKéHO 
BAZéNA A KRáSU ZáHRADNéHO JAZIERKA. MAJITELIA KúPA-
CIEHO JAZIERKA ALEBO TZV. BIOBAZéNA SA MôžU OKúPAť 
A DOKONALE ZRELAXOVAť V PRíRODNEJ VODE A ZáROVEň SI 
VyCHUTNAť POHľAD NA OKOLITú ZáHRADU S MNOžSTVOM 
ZELENE. 

AKO BIOBAZéN

misy – jednoducho sa stačí len tešiť na 
vodné radovánky uprostred rozkvitnutej 
záhrady.

umiestNeNie VoDNej PLochy
Prvou a zásadnou otázkou je, kam takýto 
biobazén alebo kúpacie jazierko umiest-
niť. „Keďže v kúpacom jazierku potrebujeme 
teplú vodu na kúpanie, vodnú plochu je 
potrebné umiestniť tak, aby bola čo najdlh-
šie vystavená slnečnému žiareniu. súčasne 
by nemala byť blízko listnatých stromov, 
z ktorých lístie, kvety a plody môžu padať 
do jazierka,“ radí odborník na biobazény 
a kúpacie jazierka Dalibor Katreniak.

SPRáVNE DIMENZOVANÝ 
BioBaZéN
Biobazén alebo kúpacie jazierko je tvo-
rené dvomi časťami, a to kúpacou, resp. 
plávacou, a regeneračnou, nazývanou aj 
filtračná alebo samočistiaca zóna. Kúpacia 

časť je určená na plávanie, pričom hĺbka 
vody môže dosahovať od 1,2 m po 1,8 m, 
v závislosti od požiadaviek majiteľov. 
Dôležitou súčasťou prírodných jazierok 
je regeneračná časť, ktorá býva oproti 
kúpacej zóne plytšia, od 0,2 po cca 0,4 m. 
V tejto časti sú vysadené filtračné vodné 
rastliny, ktoré výrazne napomáhajú k udr-
žiavaniu čistej vody. Pri filtračnej zóne sa 
osádza fólia (klasická PVC fólia alebo gu-
mokaučuková fólia), pričom kúpacia časť 
môže byť aj murovaná. Tieto dve časti sú 
od seba oddelené zväčša múrikom, ktorý 
končí 20 až 30 cm pod vodnou hladinou.

Pomer týchto dvoch častí závisí od 
samočistiacej schopnosti biobazéna – ak 
nie sú použité žiadne filtračné zariadenia, 
regeneračná časť musí byť v zásade väčšia 
než kúpacia. „bez dostatočne dimenzova-
nej filtrácie je potrebné 70 % vodnej plochy 
plávacieho jazierka rezervovať pre výsadbu 

Kúpacie

Kúpacie jazierko má okrem možnos-
ti osvieženia a relaxácie aj mnoho 
ďalších výhod. Prírodné bazény, 

alebo aj biobazény, sú oproti klasickému 
bazénu oveľa ekologickejšie a šetrnejšie 
k prírode. Ponúkajú kúpanie vo vode 
bez chlóru a všelijakých chemikálií. Sú 
v harmonickej symbióze s prírodou a 
navyše poskytujú celoročné využitie – na 
jar a jeseň sú krásne na pohľad, v letných 
horúčavách ponúkajú príjemné osvieženie 
a v zime možnosť vytvoriť si napríklad 
prírodné klzisko priamo na záhrade, čo 
ocenia hlavne mladší členovia rodiny.

Ak práve uvažujete nad tým, že by ste si 
chceli na leto dopriať nový bazén, ale páči 
sa vám aj myšlienka záhradného jazierka, 
je táto voľba pre vás tou správnou. Pri 
biobazénoch a kúpacích jazierkach sa 
nemusíte rozhodovať a robiť kompro-

relax záhrada
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 prírodné bazény, 
alebo aj biobazény, 

sú oproti KlasicKému ba-
zénu oveľa eKoloGicKejšie 
a šetrnejšie K prírode.
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relax záhradarelax záhrada

filtračných vodných rastlín a pre samotné 
plávanie ostane 30 %. pri dobre fungujúcej 
biologickej filtrácii postačuje pre výsadbu 20 % 
 vodnej hladiny a 80 % je pre plávaciu časť,“ 
hovorí zo skúsenosti odborník zo spoloč-
nosti NUMA, s. r. o. Čo sa týka veľkosti 
kúpacieho jazierka a jeho čistoty, v zásade 
platí, že čím je kúpacie jazierko väčšie, tým 
je biologický systém jazierka stabilnejší.
 
ako Na čistotu VoDy?
 Veľmi dôležitou súčasťou biobazénov 
a kúpacích jazierok je udržanie vody 
čistej bez toho, aby sa počas roka viac-
krát vymieňala. Filtračné vodné rastliny 
sú schopné do veľkej miery napomôcť 
k čistote vody, ale netreba sa spoliehať len 
na ne z dôvodu ich krátkeho vegetačného 
obdobia. Preto je vhodné investovať aj do 
kvalitných filtračných zariadení, ktoré by 
v prípade biobazénov a kúpacích jazierok 
mali byť čo najjednoduchšie, nenároč-
né na údržbu a aby zásahy klientov do 
filtračného systému boli len minimálne. 
V súčasnosti je ich na trhu niekoľko, 
rozhodnúť sa treba podľa typu konkrét-
neho jazierka. Odborníkmi sa odporúča 
zaobstarať si aj skimmer (hladinový zbe-
rač nečistôt), ktorý zbaví hladinu vody od 
napadaného lístia, peľu, hmyzu a pod. Tie 
by bez odstránenia rýchlo klesali ku dnu 
a zbytočne by zaťažili filtračný systém. 

„dnes už existujú filtračné technológie 
určené pre kúpacie jazierka, ktoré obsahujú 

samočistiaci bubnový filter, biologický filter 
aj komoru s čerpadlami a uv-lampami v pro-
fesionálnom modulovom prevedení. tento 
systém od klienta prakticky nevyžaduje žiad-
nu údržbu. Každopádne pre kúpacie jazierko 
nie sú vhodne pieskové filtre, používané pri 
klasických bazénoch, pretože ide o filtráciu 
založenú na úplne odlišných princípoch,“ 
dopĺňa p. Katreniak.

kúPacie jaZieRko VeRZus 
BioBaZéN
Aj keď v princípe ide o rovnaký typ vodnej 
plochy, medzi kúpacím jazierkom a bi-
obazénom je jeden rozdiel. Ten spočíva 
v tom, že pri kúpacom jazierku je voda 
stojaca a pri biobazénoch sa využíva voda 
prúdiaca, kde sa cirkulácia vody dosahuje 
rôznymi druhmi čerpadiel. 

Pri kúpacom jazierku so stojatou vodou 
je možnosť výberu z troch typov. Prvou 
alternatívou je mať čisto prírodné jazierko 
bez akejkoľvek techniky. Nevýhodou toh-
to typu je usádzanie častíc na dno vodnej 
plochy, mierne zakalená voda, prípadne 
plávajúce častice na povrchu vody, ktoré 
treba priebežne odstraňovať. Treba podo-
tknúť, že pri tomto type regeneračnú časť 
tvorí až 70 % kúpacieho jazierka. Druhým 
typom je kúpacie jazierko s odsávaním 
hladiny. V takomto prípade sa využíva 
skimmer a čerpadlo, ktoré napomáhajú 
k udržaniu vodnej hladiny čistej. Posled-
ným variantom je zaobstarať si minera-

lizačný filter, ktorý zabezpečí relatívne 
čistú vodu v kúpacom jazierku po celý rok. 
Pri tejto voľbe je pomer plávacej a regene-
račnej časti zhruba 50 : 50.

tyPy BioBaZéNoV
Aj pri biobazénoch existuje viacero 
možností, ako sa o ne starať, aby čo naj-
lepšie vyhovovali požiadavkám každého 
majiteľa. V zásade je možné hovoriť 
o prírodných bazénoch s biofiltrom, ktorý 
pomocou jednoduchého čerpadla vodu 
zbaví všetkých nečistôt, pričom rege-
neračná časť tvorí zhruba 30 %. Ďalšou 
možnosťou sú bazény s väčším množ-
stvom techniky, čo sa, prirodzene, odrazí 
aj na kvalite vody. Pri tomto type dokonca 
nemusia byť vysadené ani žiadne rastliny, 
ak si to majitelia neželajú.

PReVáDZkoVé NákLaDy 
 Prevádzkové náklady na kúpacie jazier-
ko alebo biobazén sú priamo úmerné 
veľkosti, objemu vodnej plochy a použitej 
techniky. Aj na túto problematiku sme sa 
opýtali odborníka Dalibora Katreniaka 
zo spoločnosti Numa, s. r. o.: „náklady 
pozostávajú raz ročne z výmeny žiarivky  
v uv-lampe, aplikácií štartovacích baktérií a 
nákladov na elektrickú energiu, ktorú spot-
rebuje čerpadlo a uv-lampa. pri profesionál-
nom zapojení filtračného systému sa však dá 
použiť úsporné nízkoenergetické čerpadlo, 
ktorého spotreba sa vyrovná spotrebe klasic-
kej žiarovky. v zásade platí, že prevádzkové 
náklady sú oveľa nižšie ako pri klasickom 
bazéne.“

Návrat k prírode je dlhodobým trendom, 
ktorý sa odráža aj vo svete bazénov a 
záhradného dizajnu – čoraz viac obľúbe-
né kúpacie jazierka a biobazény sú toho 
dôkazom.

Noli

Foto: archív firiem a redakcie

pri Kúpacom jazierKu 
je voda stojaca a pri 

biobazénoch sa využíva 
voda prúdiaca, Kde sa cirKu-
lácia vody dosahuje rôzny-
mi druhmi čerpadiel... 



Akreditované laboratórium podľa ISO/IEC 17025:2005

Vykonáme pre Vás rozbor:

 podzemných vôd zo studní
 vody pre potreby kolaudácie
 vody pred a po úprave
 vody z malých domových čistiarní
 kotlovej vody
 ďalšie analýzy podľa požiadaviek       

     zákazníka

Kontaktujte nás na:
TEL.:02/456 914 77
MOBIL: 0911 171 092; 0907 200 092
www.aquaseco.sk, info@aquaseco.sk
Bernolákovská 18, Ivanka pri Dunaji
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MOžNO STE Už NIEKEDy 
POČULI, žE NAJLEPŠIE SA 
RELAXUJE, AK JE ČLOVEK 
OBKLOPENÝ ČISTOTOU, PO-
KOJOM A ZELEňOU. RAJ NA 
ZEMI SI MôžETE VyTVORIť I 
VO VLASTNEJ ZáHRADE. BUDE 
TO VAŠA SúKROMNá ZóNA 
POKOJA, PLNá RASTLíN A PO-
HODLNéHO NáByTKU. 

Súlad a harmónia medzi domom a 
záhradou vytvárajú príjemnú oázu 
pokoja, kde sa vy i vaši hostia budete 

cítiť naozaj príjemne. Moderné záhrady 
by mali vždy plniť nielen reprezentačnú, 
ale aj relaxačnú funkciu – sú totiž skôr 
rozšíreným obytným priestorom domu 
a za určitých okolností sa môžu stať aj 
domácim pracoviskom. 

kDe Však Začať? 
Skúste sa najskôr zamyslieť nad tým, kto 
všetko bude toto miesto využívať a na čo. 
Ďalej sa nezabudnite zamerať na spevne-
né plochy, nábytok, technické vybavenie, 
materiály a dekorácie. Chýbať by nemali 
efektné vydláždené plochy doplnené 
štýlovým exteriérovým nábytkom, ale ani 
lavička, hojdačka alebo ležovisko ukryté 
niekde v zadnej časti, ktoré bude slúžiť 
na únik pred svetom a načerpanie nových 
síl. To, čo v záhrade bude, v konečnom 
dôsledku, samozrejme, závisí od jej veľ-
kosti aj finančných možností. Určite nie 
je dobré zaplniť najmä menšie záhrady 
množstvom rôznych prvkov, záhonov 
a rastlín. Vhodné je rozdeliť priestor na 
niekoľko častí, vďaka čomu sa bude aj 
malá záhrada zdať väčšia a zaujímavejšia. 
Jednotlivé časti bez problémov oddelia 
tvarované živé ploty, múriky či drôtené 
koše naplnené kameňmi, tzv. gabiony.

stoLoVaNie V ZáhRaDe 
Kde inde si lepšie vychutnáte jedlo než 
vonku v prírode? Pre lepší pocit a menej 
komplikácií treba myslieť hlavne na to, 
aby dym, výpary z jedla a hluk neobťažo-
vali vašich susedov – to nikdy nedopadá 
dobre. Grilovací ostrovček tak môžete 
umiestniť v odľahlom kúte v obklopení 
vegetácie (pre väčšiu spätosť s prírodou) 
alebo priamo na terase pri dome (prak-
tickejšie riešenie s lepším prístupom na-
príklad do kuchyne). Intimitu a súkromie 
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ešte viac umocníte vhodne zvolenými 
drevinami a kermi, ale napríklad i popí-
navými rastlinami. V oblasti, kde budete 
mať umiestnený gril, je tiež dobré vysadiť 
bylinky, predovšetkým mätu, bazalku, 
pažítku, tymián… Tie budú nielen skve-
lou ingredienciou pre vaše pokrmy, ich 
vôňa dodá grilovaciemu kútiku dokonalú 
atmosféru.

Ak máte predsa len k dispozícii dostatok 
voľného priestoru, ideálnym riešením 
na vybudovanie grilovacieho kútika 
je altánok. Ten krásne dotvorí atmosféru 
záhrady a vykúzli absolútnu izoláciu a 
súkromie. Samozrejme, berte do úvahy 
ďalšiu veľkú výhodou altánkov, ktorou je 
ochrana pred nepriaznivým počasím. Pre 
dokonalý efekt je dobré altánok orien-
tovať smerom k najkrajšiemu výhľadu a 
doplniť ho malými dekoráciami z prírod-
ných materiálov. 

VODNÝ ElEMENt
No pokiaľ máte dispozície, čas a chuť vy-
ladiť svoju oázu pokoja do úplne zenovej 
dokonalosti, odporúčame zakomponovať 
i vodný element. Či už v podobe jazierka, 
fontány, alebo menšieho vodopádu – 
efekt bude zaručený! Zvuk tečúcej vody 
má totiž preukázateľne pozitívny vplyv 

na ľudskú myseľ a pôsobí veľmi upokoju-
júco. Zvoľte variant, ktorý bude jednodu-
chý na údržbu a materiálovo sa vám bude 
hodiť k vybaveniu záhrady.

ZáhRaDu ZútuLNia VhoDNé 
DEkORácIE
Vždy je možnosť záhradu doplniť o ori-
ginálne prvky, ktoré podčiarknu cítenie a 
štýl majiteľov. S trochou odvahy, kreativi-
ty, vtipu a využitím niektorých prvkov tak 
môže vzniknúť naozaj jedinečná záhrada.
Čo sa týka záhradného nábytku, nemu-
síte naň minúť tisícky eur, aby spĺňal 
to, čo má – mal by byť hlavne praktický, 
pohodlný a odolný voči poveternostným 
podmienkam. Pri výbere nábytku myslite 
aj na to, že ním finálne zvýrazníte charak-
ter a štýl záhrady, a tak nepodceňujte ani 
estetickú stránku.

No a v neposlednom rade netreba zabud-
núť na to, čo dodá vášmu exteriéru ten 
správny nádych oddychovej a relaxačnej 
zóny bez starostí – doplnky a dekorácie! 
Tie zanechajú v danom priestore kus vašej 
osobnosti a spoja ho s vaším bývaním 
a spôsobom života. Dokážu pritiahnuť 
pozornosť a pozmeniť prostredie z ro- 
mantického na štýlovo minimalistické. 
Určite skúste použiť hlavne svetelné ele-
menty – lampy, lucerny, svetelné reťaze, 
lampióny. No nezabudnite ani na textílie, 
deky a vankúše, ktoré vám pomôžu cítiť 
sa bezpečne a pohodlne i v chladnejšom 
počasí. No a, samozrejme, nebojte sa 
zapojiť ani kvetináče a iné rastlinné do-
plnky. Ste predsa v prírode, nie?

Reko v spolupráci s interiérovými dizajnérmi

a špecialistami z Bonami.sk

Foto: archív Bonami.sk

pri výbere nábytKu 
myslite aj na to, že 

ním finálne zvýrazníte 
charaKter a štýl záhrady, 
a taK nepodceňujte ani 
esteticKú stránKu



Kamenné oBKlaDy, Kamenné ploty, a lícová tehla
SLATíN

LÁMANÝ PÁSIK

EKOPLOT

KRIVÁŇ

KLINKER

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

Hľadáme regionálne zastúpenia pre SK

slovensKý výroBoK
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VyCHUTNáVAJTE SI LETO PLNÝ- 
MI DúŠKAMI. PREMENTE SVOJ 
BALKóN NA PRIESTOR, V KTO- 
ROM MôžETE RELAXOVAť A 
KDE NáJDETE VŠETKO TO, ČO 
VáM K ODREAGOVANIU POMá-
HA. AJ MALÝ VONKAJŠí PRIES-
TOR SA Dá ZARIADIť TAK, žE  
V ňOM NáJDETE VyROVNA- 
NOSť A KDE SI RADI VyCHUT-
NáTE RAňAJKy ČI POSEDENIA 
S RODINOU A PRIATEľMI.PO-
RADíME VáM, AKO SI KROK ZA 
KROKOM VyTVORIť NA BAL-
KóNE ZáHRADNú ATMOSfé-
RU A PRIESTOR PRE ODDyCH, 
RELAX A ČíTANIE. NEZáLEží NA 
VEľKOSTI, PRETOžE VHODNÝ 
VÝBER NáByTKU, KTORÝ Má 
SPRáVNE A EfEKTíVNE VyU-
žITIE, UŠETRí PRIESTOR A VáŠ 
BALKóN MôžE VyZERAť AKO 
OáZA ZELENE A POKOJA.   

PRiPRaVte BaLkóN 
NA LETO KROK ZA KROKOM
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Zložiť alebo odložiť
Ak si zvolíte skladacie alebo stohovateľné 
stoly a stoličky, jednoducho ich odložíte, 
keď už nie sú potrebné. A budete mať 
miesta, koľko a kedy len chcete (obr. 01).
 
Vytvorte si súkromie
V horúcich dňoch oceníte tieň, či už zvo-
líte slnečník, ak sa vám vmestí na balkón, 
alebo látkový záves, ktorý vás ochráni 
pred slnkom i vetrom. Jednoducho ho 
pripevnite na zábradlie a môžete sa slniť 
na balkóne bez zvedavých pohľadov  
(obr. 04).
 
Preneste textílie von
Textílie nie sú predurčené len do interié-
ru. Môžete ich využiť aj vonku. Vonkajšie 
koberce sú na to ako stvorené. Jednak 
sú nepremokavé, takže ich nemusíte 
zakaždým schovávať dovnútra a balkón 
príjemne oživia.

 
obklopte sa zeleňou 
Kvety a rastliny dodajú vášmu balkónu 
sviežosť i farbu a navyše môžu vytvoriť 
prírodnú stenu alebo zaujímavý archi-
tektonický prvok. Pri výbere jednotlivých 
rastlín myslite i na to, že ich možno bude 
treba presunúť. Jednoduchým riešením je 
stojan na kvety (obr. 02).

Romantické svetlo sviečok 
Vytvorte si na balkóne intímnu atmosfé-
ru pomocou sviečok a lampášov. Počas 
letných nocí dodajú príjemný pocit tepla 
a váš balkón sa zmení na perfektné mies-
to na vychutnanie si večera (obr. 03).

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

Najskôr si všetko premerajte  
Vyberte si vhodné rozmery záhradného 
nábytku, aby sa vám hodil na váš balkón. 
Malý „kaviarenský” stolík urobí aj z toho 
najmenšieho balkóna príjemné a poho-
dlné miesto na posedenie. Do malých 
priestorov využite skladacie stolíky či 
stohovateľné stoličky.

Využite priestor na maximum  
Lavica s úložným priestorom a násten-
ným panelom sa vmestí na väčšinu balkó-
nov. Budete mať dosť miesta na vystave-
nie svojich kvetín či byliniek, uskladnenie 
záhradného náradia i usadenie hostí.
 
Atmosféru dotvorte svetlami  
Vonkajšie solárne svetelné reťaze dokážu 
vytvoriť jedinečnú atmosféru aj na tma- 
vom balkóne. Nebudete potrebovať 
žiadne káble, príroda sa o svetlo postará 
sama.



relax štýl

122

Vinárstvo Ostrožovič má 25-ročnú 
tradíciu a pôsobí na slovenskom 
Tokaji už viac ako štvrťstoročie. Za 

toto obdobie vybudovali z malej rodinnej 
firmy manželia Ostrožovičovci stabilné 
vinárstvo s celým zázemím pre výrobu 
vína, vyše 55 hektármi vlastných vinohra-
dov, ale aj s možnosťami pre vaše cesty za 
vínom a relaxom.

oáZa Na tokaji
Osemhektárový areál je plný zelene a dáva 
príležitosti rôznym aktivitám a relaxu. To-
kajský dom vo Veľkej Tŕni s vínnou sálou 
pre 50 osôb je čarovným miestom, kde 

NA TOKAJI AKO

môžete usporiadať firemné školenia, se-
mináre alebo oslavy. Kvalitné audiovizu-
álne zariadenie, ozvučenie aj plátno patrí 
k výbave vínnej sály aj modernej školiacej 
miestnosti. Pokiaľ by ste potrebovali tro-
cha pohybu, môžete sa presunúť len zopár 
metrov na firemné golfové odpalisko a po-
trénovať odpaly. Aj iné športové aktivity 
ako petangue, guličky alebo bicykle sú pre 
záujemcov k dispozícii.    

DomoV kVaLitNého VíNa
Keď sa rozhodnete, že nastal ten správny 
čas, môžete vstúpiť do miest, kam slnko 
ukrýva svoje tajomstvá. Do pravej tokaj-

V JUHOVÝCHODNOM CíPE SLOVEN-
SKA, V MIESTE, KDE SLNKO VyCHáD-
ZA O TROCHU SKôR, NáJDETE MALú 
OáZU, KTORá JE PLNá VíNA, HROZNA 
A ZELENE.v raji
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skej pivnice. Zdoláte 80 schodov a v hĺbke 
13 metrov pod zemou objavíte iný svet...

Čas sa zrazu zastaví a vy v tichej tme 
osvetlenej len plamienkami sviečok 
môžete vnímať čaro vôní a chutí rôz-
nych ročníkov. Pol kilometra chodbičiek 
a chodieb, tri degustačné miestnosti 
a archív s množstvom vzácnych, plesňou 
obrastených fliaš sú ozajstným zážitkom. 
Keby vás ochutnávka vín unavila, môžete 
zložiť hlavu v jednej z rozprávkových izieb 
priamo vo vinárstve. Sú plne vybavené 
modernými prvkami ako  TV, SAT, WIFI, 
minibar a pod.

V lete iste poteší vyhrievaný bazén a 
jacuzzi, prístupné všetkým ubytovaným 
hosťom.

Nemusíte sa báť, že pôjdete späť hladní! 
Šikovné tokajské žienky vám pripravia 
domácu polievočku alebo kačku s lokšami. 
Iste nebude chýbať ani múčnik so starost-
livo vybratým vínom z vlastnej produkcie.

Z VLastNých ViNohRaDoV
Ostrožovičovci obhospodarujú 55 hek-
tárov vlastných vinohradov systémom 
integrovanej produkcie. Tá je šetrná k ľu-
ďom aj k prírode. V ich portfóliu nájdete 
prvé ľadové víno z Tokaja aj krásne slamo-
vé cuvée, ktoré zbiera medaily po celom 
svete. Značku Ostrožovič nájdete medzi  
1 000 najlepšími vínami sveta a každo-
ročne medzi 100 NAJ Slovenska v Národ-
nom salóne vín.

Keď budete mať chuť, príďte na Tokaj. 
Ostrožovičovci vás pozývajú do svojho 
kráľovstva vo Veľkej Tŕni celoročne. Víno 
je totiž ich život. 

Reko v spolupráci s J&J Ostrožovič

Foto: J&J Ostrožovič
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žIVOT NA BAlI
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Juhovýchodná Ázia skrýva mnoho 
tajomných a dych vyrážajúcich miest. 

Patria do nej krajiny, ktoré sú geograficky 
južne od Číny, východne od Indie, západne 
od Novej Guinei a severne od Austrálie. 
Indonézia, štvrtá najľudnatej- šia krajina 
sveta a rozlohou najväčšia ostrovná krajina 
na svete s viac ako 17 000 ostrovmi, 
jednoznačne spadá do tohto zoznamu. 
Ostrov Bali je rozhodne jedným z najpopu-
lárnejších a turisticky najvyhľadávanejších 
oblastí indonézskeho súostrovia. 

Niečo Z históRie 
Prvými Európanmi, ktorí pricestovali 
a priniesli prvé nejasné novinky o Bali, sa 
datujú do obdobia, keď sa známy objaviteľ 
Marco Polo plavil po svete a uskutočňo-
val medzinárodné obchody. Prvý známy 
kontakt s ostrovom Bali bol zaznamenaný 
v roku 1512 expedíciou vedenou dvomi 
Portugalčanmi – Antoniom Abreuom 
a Franciskom Serraom, ktorí pristáli na 
severnom pobreží. Nasledovali ďalšie 
expedície pod vedením Holanďanov 
v šestnástom a sedemnástom storočí. 
Pokúšali sa o nadviazanie kontaktov 
s domácimi, pričom ich najväčšou pri-
oritou bol obchod, záujem mali hlavne 
o ryžu, zvieratá a ženy. Za svojich otrokov 
platili balinézskym kráľom výmenou ópia. 
Viaceré holandské kolonizácie prebiehali 

na súostroví počas nasledujúcich storočí. 
Indonézia získala svoju nezávislosť 29. 
septembra 1949. 

NeoBVykLý hiNDuiZmus
Hlavným a prevládajúcim náboženstvom 
je hinduizmus, preto sa odlišuje od zvyš- 
ku Indonézie, kde majorita obyvateľov 
vyznáva islam. Na náboženstve vôbec ne-
záleží, islam tu nie je radikálny. Spozoruje-
te minimálne odlišnosti, ľudia sú rovnakí, 
chodia sa modliť tak ako veriaci u nás, 
nájdete medzi nimi dobrých aj zlých. Zrov-
na v prípade Bali je náboženstvo špecifická 
črta, pre ktorú ľudia tento ostrov navšte-
vujú.  Charakterizujú ho nádherné tradície 
a ceremónie, tanec, hudba a posvätné 
rituály. Základy hinduizmu pochádzajú 
z animizmu a védaizmu –  staroindického 
náboženstva. Typickou súčasťou ostrova sú 
hinduistické chrámy a spirituálne objekty 
v podobe zvierat, mystických bohov i bo-
hýň. Nachádzajú sa všade. Každý dom má 
svoj maličký hinduistický chrám s obetný-
mi darmi pre Bohov, kde sa chodia rodinní 
príslušníci modliť pravidelne päťkrát den-
ne. Bez tohto všetkého by Bali nebolo Bali.

VšaDe LeN Ryža
Hlavnou zložkou kuchyne je ryža, typický 
zdroj potravy v Ázii. Kto neobľubuje 
ryžu,  zemiakov sa na stole príliš nedočká. 

OBDIVOVATELIA VÝCHODNÝCH KULTúR MAJú ŠPECIfICKé DôVODy, PREČO UPREDNOSTňUJú 
PRáVE áZIU. EXOTICKé PIESOČNATé PLážE, DO NEBA SA TIAHNUCE MAJESTáTNE HORy, BUJNé 
DAžďOVé PRALESy, BOHATá fAUNA AJ fLóRA A NIEKDE TIEž DODNES VyKúKAJúCE AKTíVNE 
SOPKy. ZMES TÝCHTO PRíRODNÝCH KRáS, VZáCNEJ KULTúRy A POKOJNéHO žIVOTA V TROŠKU 
SPOMALENOM TEMPE MôžETE OBJAVIť NA PODMANIVO PRíťAžLIVOM OSTROVE BALI.

02 03
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relax cestovanie

Ryža býva konzumovaná zvyčajne trikrát 
denne. Domáci ju jedávajú na raňajky, 
obed a večeru, kombinujú ju s rôzny-
mi druhmi zeleniny, mäsa a čerstvých 
rýb. Zájdu do takzvaného „warungu“ –
reštaurácie a nakombinujú si jedlo podľa 
vlastných predstáv. Je to niečo ako forma 
bufetu, u nich sa nazýva „nasi campur“, 
nasi – ryža, campur – zmiešaný. Bali a 
veľké mestá Indonézie sú viac rozvinuté, 
nachádzajú sa tu reštaurácie, supermarke-
ty, obchody pre cudzincov. Dajú sa kúpiť 
rôzne moderné, hoci pre nás tradičné 
potraviny ako syr, chlieb, orechy, avšak si 
za ne riadne priplatíte.

sLNko, PLáž, RyžoVé PoLia
Či už ste plážový povaľač, alebo športový 
typ, ktorý na dovolenke trávi čas viac 
aktívne, nájde sa tu všetko. Pláže sa dajú 
využiť nielen na plávanie, šnorchlovanie, 
potápanie, ale fanúšikovia športov si užijú 
tiež oslobodzujúce surfovanie. Trekovanie 
či bicyklovanie cez ryžové polia, výstupy 
na sopky, rafting, jóga, možností je neú-
rekom... 

Alternatívou oddychového dňa môže byť 
autentická wellness skúsenosť. Zrelaxujte 
telo i ducha, ponorte sa do unikátnych 
holistických kúr, doplňte si životnú ener-
giu v tých najlepších salónoch.
Bali sa nachádza pri rovníku, teplota je 
počas celého roka tropická, preto je ostrov 
vhodný na návštevu kedykoľvek. Rozdiel 
nastáva iba v mesiacoch od novembra do 
apríla, obdobie dažďov prináša bláznivej-

šie upršané počasie, viac tepla a vlhkosti. 
Pre tieto príčiny turisti viac obľubujú 
obdobie sucha.

PRečo BaLi?
Z akého dôvodu vlastne rozprávam 
o Bali? Zavial ma sem vietor v roku 2012, 
pôvodne na ročné štúdium indonézskeho 
jazyka. Odvtedy som tu nechala kúsok 
srdca. Nielen srdca, ale aj kúsok seba, a to 
doslovne. Zahniezdila som sa, a hoci som 
sa medzičasom vrátila na čas do modernej 
Európy, neodolala som a utiekla naspäť 
do tohto jednoduchého prímorského raja. 
Bali mi učarovalo svojou magickou ostrov-
nou energiu, tropickou klímou, milými 
lokálnymi obyvateľmi, lahodnou štipľa-
vou kuchyňou, prenádhernými ryžovými 
poliami, chrámami na každom kroku 
a množstvom nádherných pláží. 

Niet divu, prečo sú domáci obyvatelia 
neustále vysmiati. Považujem Bali za 
miesto, kde sú šortky mojím najlepším 
priateľom a kokosový orech pri západe 
slnka určitým stereotypom. Večné slnko, 
absolútna pohoda, jednoduchý a radost-
ný život v tomto magickom raji. Toto sú 
len všedné súčasti môjho každodenného 
života na ostrove Bohov.

Petra Tiklová, sprievodkyňa CK Victory Travel

Foto: CK Victory Travel
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01 Ryžové polia, Tegalalang.

02 Tradičný hinduistický chrám v Ubude.

03 Výhľad z chrámu na Uluwatu.

04 Majestátne hory a dych vyrážajúce 

 scenérie.

05 farmár na ryžových poliach v Tegalalangu.

06 Nasi Campur, tradičná forma servírovania  

 jedla v Indonézii.





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

traja výhercovia získajú jednu z uvedených troch cien.

1. CENA: Ratanové kvetináče PENTOLA (2 ks) v hodnote 138 €
2. CENA: Vileda Steam Mop v hodnote 72 €
3. CENA: slnečník SUMMER šedý v hodnote 43 €

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

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

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

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

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

áno, záväzne si objednávam predplatné časopisu Dom a BýVaNie.
Dvojročné predplatné (8 čísiel) za 10,40 eur                                               
Ročné predplatné (4 čísla) za 5,20 eur                                                      
Označte číslo, od ktorého vám bude zaslané predplatné časopisu
Krížikom označte dĺžku predplatného.    

fyzická osoba/meno a priezvisko:.........................................................................................................................................................................................
Právnická osoba/názov firmy:................................................................................................................................................................................................
IČO/IČ DPH:.................................................................................................................................................................................................................................
Ulica a číslo..................................................................................................................................................................................................................................
Obec, PSČ:....................................................................................................................................................................................................................................
Telefón/e-mail:...........................................................................................................................................................................................................................
Číslo SIPO:....................................................................................................................................................................................................................................
Bankové spojenie/číslo účtu:..................................................................................................................................................................................................

Dátum:....................................*Podpis:.................................................................................................

* Svojím podpisom dávam až do písomného odvolania súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy. údaje budú použité na vlastné marketingové aktivity 
a služby pre všetky produkty  a médiá vydavateľstva Perpes, s. r. o. 

            

Predplaťte si Dom a BýVaNie 
a vyhrajte!



KLOBÚK DOLE!
Je tu

www.terran.sk



TOKAJSKÁ VÝBEROVÁ ESENCIA
ROčNíK 2002  

Degustácia: Výrazná iskra vzácneho jantáru obdarená tmavým zlatožltým fareb-
ným odtieňom, ktorý na pohľad umocňuje olejovitý viskózny koncentrát prezretých 
tokajských cibéb. Mohutná vôňa prírodného elixíru prináša široké spektrum tónov 
hrozienok s dominantou ušľachtilej botrytídy. Minerálna pôda, vysoká extraktivita 
cibéb spolu s pomalým dozrievaním vína v drevených sudoch v našej tufovej pivnici 
vytvorili vo výrazne sladkej a nekončiacej chuti oázu medových plástov plnú exo-
tického ovocia, v dochuti doplnenú o noty sladkého drievka, slivkovej marmelády 
s pomletými zrnkami arabskej kávy a dozdobenej hoblinkami poctivej horkej 
čokolády.
Menu: slivkové gule posypané domácim perníkom a poliate maslom; karamelový 
čips s limetovou smotanou a malinami; crème brûlée s vykrmenou pečeňou a vanil-
kovým luskom   
Teplota servírovania: 10 – 11 °C
Kalich: objem 450 ml v tvare širšieho, mierne otvoreného tulipánu

Vyrobené z hrozna a cibéb, vypestovaných vo vlastných vinohradoch.

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


