
    
  1

/2
01

7 
– 

ro
čn

ík
 X

I.
W

W
W

.D
OM

AB
YV

AN
IE

.E
U

 

2017
INTERIÉR

1,50 € 

m a g a z í n  z a m e r a n ý  n a  e x t e r i é r ,  i n t e r i é r  a  m o d e r n é  b ý v a n i e
číslo 1/2017 – 11. ročník                                                                                                                           www.domabyvanie.eu

Inteligentné 
sklo

ČESKÉ RETRO V KURZE  EXPRESIA V KAŽDOM ŤAHU ŠTETCA 
MINIMALIZMUS V KÚPEĽNI DETSKÁ IZBA JE SVETOM PREMIEN 

Bohémske lofty

STAVBA DOMU
Trendy 
v záhradesklo                  AKO VYBERAŤ OKNÁ 

PRIVÍTAJTE JAR 

Kľúč ku kvalite
vašej stavby

FINECEM
Cement s odolnosťou proti síranom

OPTIMCEM
Univerzálny cement na bežné betonáže

CLASSICCEM
Všestranný cement s výbornou spracovateľnosťou

SUPRACEM
Cement pre najväčšie zaťaženie a namáhané konštrukcie

www.cemmac.sk
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na sporáku

v rúre

Stlačte oranžové tlačítko 
na spodnej strane rukoväte 
a rukoväť zložte.

panvica

ø 20 cm

hlboká

ø 28 cm

wok

ø 28 cm

grilovacia

26 × 26 cm

na ryby oválna

26 cm

na palacinky

ø 26 cm

4 oká

ø 24 cm

Panvice SmartCLICK
Nové luxusné panvice s odnímateľnou rukoväťou umožňujú vďaka patentovanému systému 
SmartCLICK vyprážanie aj pečenie v jednej panvici! Panvice TESCOMA SmartCLICK  
sú vybavené špičkovým antiadhéznym povrchom a pokrmy sa v nich nepripaľujú ani na sporáku 
ani v rúre. Panvice sú vyrobené technológiou presného odlievania a nedeformujú sa ani pri veľmi 
vysokých teplotách a častom používaní. S nasadenou rukoväťou sú vhodné pre všetky typy 
sporákov vrátane indukčných a bez rukoväte do teplovzdušných, plynových aj elektrických rúr.  
5 rokov záruka.

Jediná panvica na vyprážanie aj pečenie!
Skladné!

www.tescoma.sk

Exkluzívny dizajn, 
jednoduché čistenie, 
integrované priečne spádovanie 
pre perfektný odtok

rakúska spoločnosť hL hutterer 
& Lechner gmbh vyrába už viac 
ako 60 rokov odtokové systémy 
a zápachové uzáverky. 

HL Hutterer-Lechner GmbH
M: +421 905 451 901
hlslovakia@outlook.com

www.hutterer-lechner.com
www.hl.blucina.net

Ing. Pavol Mayer
Obchodno technický poradca pre SR
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EXKLUZÍVNA
STAROSTLIVOSŤ
O VAŠU BIELIZEŇ   
Práčka so sušičkou
PLWD 16170 CroWn

Práčka so sušičkou s prehľadným ovládacím panelom
v češtine vyperie až 10 kg bielizne a usuší až 7 kg 
bielizne. Poháňa ju veľmi tichý invertorový motor BLDC. 
Máte na výber celkovo z 15 programov. Veľmi obľúbený
je „rýchly program“ ktorý bielizeň dokonale vyperie
a zároveň vysuší do 1 hodiny. s programom ekonomické 
pranie je možné skrátiť dobu programu, čím sa zníži 
spotreba vody aj energie. Funkcia Woolmark zase 
bezpečne vyperie vašu vlnenú bielizeň.

WWW.PhiLCo.sk



Jar nás napĺňa energiou a prináša so sebou potrebu aj priestor 
pre realizáciu nových nápadov. Vzbudzuje v nás inšpiráciu pre 
vytvorenie niečoho výnimočného. Výnimočného miesta, kde náš 
deň začína aj končí. Nášho domova. Využime teda jarnú energiu pre 
svieže nápady a odvážne rozhodnutia.

Jarnú sviežosť do našich príbytkov prináša aj farba roka 2017. Je 
ňou odtieň zeleno-žltej farby „Greenery“, ktorou je napísaný aj názov 
a zároveň nové logo na titulnej strane tohto aktuálneho vydania, 
ktoré práve držíte v rukách. Tak verím, že sa vám časopis v novom 
šate bude páčiť. Na nasledujúcich stranách sa môžete inšpirovať 
nielen novými farbami, tvarmi či interiérovým dizajnom, ale 
aj ďalšími témami, ktoré prinášajú rady a návody, ako 
vynoviť, zlepšiť či vybudovať svoj nový domov. 
Verím, že nájdete užitočné informácie pre vaše 
správne rozhodnutia. Veď domov by nemalo 
byť len miesto, ale hlavne by to mal byť pocit. 

Prajem vám príjemné čítanie a veľa 
pozitívnej energie.
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V KURZE
TO, žE AJ KLASICKé ČESKé RETRO 
MôžE OHROMIť A OSLNIť NEJED-
NéHO DIVáKA, DOKáZALA MLADá 
ARCHITEKTKA IVANA ŠUSTROVá 
VO SVOJOM NEDáVNOM PROJEK-
TE. MEZONET S PRIESTRANNOU 
TERASOU V RETRO ŠTÝLE S VÝRAZ-
NÝMI INDUSTRIáLNyMI PRVKAMI 
JE NAVyŠE SITUOVANÝ TAK, ABy 
PONúKAL NáDHERNÝ VÝHľAD NA 
PRAžSKé HRADČANy A PETříN.

České retro



77

Mezonetový byt s terasou sa  
nachádza na podkroví secesné-
ho domu na Zborovskej ulici  

v Prahe. Majitelia tohto bytu sa rozhodli 
pre spoluprácu s českou architektkou 
Ivanou Šustrovou z ateliéru Designist, 
pričom ich zadanie bolo z pôvodného 
bytu vytvoriť útulný a zjednotený priestor 
určený na krátkodobý prenájom. Zaují-
mavosťou bolo, že pri dekorácii interiéru 
podstatnou mierou prispela aj samotná 
majiteľka Erika Táborská.

V KURZE
České retro

Návrh a realizácia: Ivana Šustrová

Ateliér: Designist

Spolupráca: Erika Táborská

Projekt a realizácia: 2016

Úžitková plocha: 83 m2

MAlé ZMENy – SkVElÝ 
VÝSlEDOk
Pri tomto zadaní nebolo nutné zásadným 
spôsobom meniť dispozičné riešenie 
bytu. Väčšie búracie práce sa týkali iba 
vytvorenia priestoru pre spálňu, odkiaľ sa 
vybúrala pôvodná kúpeľňa a krb. Okrem 
toho boli vymenené všetky pôvodné 
podlahy, ktoré nahradili dubové. Z mezo-
netu sa odstránilo aj pôvodné dvojramen-
né schodisko, vrátane masívnej podesty 
a podporného stĺpu, a namiesto neho sa 
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architektúra projekt

ROZHOVOR S ARCHITEKTKOU IVANOU 
ŠUSTROVOU

 V čom spočívalo zadanie klientov 
a ako ste uvažovali pri návrhu tejto 
rekonštrukcie? 
V každom projekte vychádzam zo zada-
nia klienta. Pri tomto projekte bol dôraz 
na útulný byt, s výraznými retro prvkami 
a industriálnym charakterom. Zadaním 
bolo byt presvetliť, zjednotiť, dispozične 
vhodne upraviť a viac prepojiť s terasou. 
Byt je určený na krátkodobý prenájom, a 
preto nebolo nutné riešiť väčšie úložné 
priestory. Solitérny nábytok sa vyberal 

s apelom na klasickú formu českého retro 
nábytku, ktorý sa nechal pre účel vyba-
venia bytu vhodne repasovať. Celý byt 
prepojujú jednoduché industriálne prvky. 
Hlavný dôraz je na montované schodis-
ko schodisko s nadväzujúcou podestou, 
ktoré nahradilo pôvodné masívne dvojra-
menné schodisko.

 Ako ste postupovali pri realizácii 
a na základe čoho ste volili mate- 
riály a farby?
Pri realizácii som postupovala s dôrazom 
na zjednotenie bytu, a to tak materiálovo, 
ako aj dispozične. Podlahy sú na hornom 

i spodnom poschodí z jednotných dubo-
vých dosiek, konštrukčné prvky nahra- 
dzuje oceľové schodisko a podesta. Ďalej 
je dôraz kladený na farebné solitéry, ktoré 
sa v prípade potreby dajú obmeniť.

 Ako by ste vlastnými slovami 
charakterizovali mezonet po Vašej 
rekonštrukcii?
Byt je vhodný na krátkodobý prenájom 
s fantastickou terasou na oddych a rela-
xáciu. Nie je určený pre trvalé bývanie – to 
by bol inak riešený.
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umiestnilo vzdušné montované schodisko 
s novou podestou.

ObýVAčkA, Aká SA LeN tAk 
NEVIDí
Čo sa týka interiéru spoločenských miest-
ností, architektka stavila na český retro 
nábytok, ktorý sa veľmi vhodne zrepaso-
val. Nábytok v obývačke skvele doplnili 
industriálne prvky v podobe svietidiel 
a iných kovových doplnkov. Najväčší 
šmrnc miestnosti dodávajú doplnky ako 
koberec zladený s obkladačkami v kuchyni 
či originálny jedálenský kút, kde stoličky 
opticky harmonizujú s točitým schodis-
kom. A vychýrenou čerešničkou na torte 
boli v tomto prípade neprehliadnuteľné 
obrazy na pastelovej stene od výtvarníčky 
Michaeli.

kOmFORt A ReLAx Z POhOdLiA 
POSteLe
Mezonetové podkrovie tvorí komfortná 
spálňa. Architektke Ivane Šustrovej sa na 
poschodí podarilo vytvoriť elegantný a 
vkusný interiér v zemitých tónoch, ktorý 
navodzuje pocit pohody a relaxu. V spálni 
sú veľmi citlivo zakomponované retro 
kreslá a industriálne svietidlá, čím sa prí-
zemie a poschodie zjednocuje a navzájom 
korešponduje. 

Dominantou spálne sú, tak ako aj v spo-
ločenskej miestnosti, umelecky hodnotné 
obrazy, konkrétne od Martina Feri. 

VýhľAd NA NeZAPLAteNie
Azda najväčším plusom tohto mezone-
tového bytu je jeho úchvatný výhľad na 
Hradčany a Petřín, ktorý si možno vy-
chutnať priamo z postele alebo si vyjsť na 
priestrannú terasu a nabažiť sa výhľadu 
pri šálke kávy alebo poháriku vína. Ivana 
Šustrová z ateliéru Designist pri tomto 
projekte ukázala, že aj klasické české retro 
môže byť podmanivé, inšpiratívne a nad-
časové vo svojej farebnosti a pôsobnosti.

Noli

Foto: Tomáš Dittrich

O ARCHITEKTKE

Ivana Šustrová v roku 2012 založila 
ateliér Designist. Vo svojej praxi spo-
lupracovala s austrálskymi architekt-
mi a dizajnérmi v štúdiu IDW Design 
v Sydney. Architektúru vyštudovala 
v Brightone v Anglicku a ako stá-
žistka pôsobila na Stratford-u-Avon 
College vo Veľkej Británii a na Alpha 
Beta College v Austrálii. Architektka 
Ivana Šustrová sa v súčasnosti vo 
svojom ateliéri venuje návrhom 
a realizácii všetkých typov interiérov 
a ponúka aj poradenstvo vo výbere 
doplnkov či dekorácií. 
Viac na www.designist.cz.
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bývanie dizajn

TAK AKO KAžDÝ ROK,  
I V NOVOM ROKU 2017 SA 
NIEKTORí S NADŠENíM PUSTILI 
DO ZMIEN SVOJICH žIVOTOV A 
ZASTARALÝCH NáVyKOV. NIET 
SA ČOMU ČUDOVAť, PRETOžE 
PRíCHODOM NOVéHO ROKA 
ZAČAL ĎALŠí CyKLUS – ČO 
ZNAMENá, žE STARé SKONČI-
LO A NOVé ZAČíNA. ČO AK By 
SME TEDA ZMENy K NOVéMU 
PRENIESLI AJ DO NáŠHO INTE-
RIéRU A SPôSOBU BÝVANIA?

kRAľujÚci ROku 2017

Nabrať novú energiu, cítiť sa sviežo 
a mať radosť zo života a z vecí 
naokolo znie ako dobrý začiatok. 

Rozkrútiť kolotoč zmien môžeme práve 
vďaka prostrediu, v ktorom sa dennoden-
ne pohybujeme. Príchodom nového roka  
začali v interiéroch prevládať energiou 
nabité prvky. Ten najvýraznejší a rozhod-
ne najpozitívnejší predstavuje farba roka 
2017 podľa významného inštitútu farieb: 
Pantone Color Institute. Je ňou zelenkavá 
Greenery, ktorá sama osebe symbolizuje 
sviežosť a novú vlnu radosti po chladnej 
zime. Touto jarnou zelenou nepochybne 
oživíme akýkoľvek priestor, ktorý nás 
nabije tou správnou náladou a my dosta-
neme chuť aj na ďalšie zmeny. 

NáVRAt k PRiROdZeNOSti
Greenery má pôsobiť čerstvo, dodať nám 
plno elánu, vitality, evokovať prvé jarné 
dni a život ako taký. Výber tejto farby 
nebol náhodný. Hlavným úmyslom pri jej 
výbere bol silno sa rozvíjajúci spoločenský 
trend – návrat k prírode. Príroda a ohľa-
duplnosť k životnému prostrediu prenikli 
do mnohých odvetví bežného života a vo 
veľkej miere sa prejavili aj v oblasti inte-
riérového dizajnu. V dnešnom pretech-
nizovanom svete sa totiž objavuje stále 

väčšia potreba byť v spojení s prírodou 
a jej prirodzenosťou. Keďže táto farba 
vyjadruje nové začiatky v zhode s vege-
táciou, zmenu našich domovov môžeme 
začať práve ňou.

Osviežiť si interiér jarnou zelenou so 
štipkou žltého podtónu prináša úsmev na 
tvári už len v predstavách. Keď sa v zdra-
vej miere aplikuje pomocou bytových 
doplnkov, nábytku, tapiet či čalúnení, mô-
žeme vykúzliť hotovú oázu pokoja. Tejto 
farby sa netreba vôbec báť, avšak netreba 
to s ňou ani preháňať. Pre veľké plochy je 
skôr nevhodná, preto nie je potrebné, aby 
sme ňou vymaľovali celý byt. Stačí natrieť 
jednu dominujúcu stenu alebo na ňu po-
užiť zaujímavú tapetu v tejto farebnosti. 
Sviežosť Greenery pocítime už aj pri men-
ších zmenách, preto na oživenie interiéru 
pokojne postačí len jeden dominantný 
prvok a pôsobivý výsledok je na svete.  
I nové zelené závesy, vankúše, obraz alebo 
taburet dokážu na seba upútať želanú 
pozornosť a rozžiariť celý interiér. 

čAROVANie S FARbAmi
Spôsobov, ako môžeme použiť farbu roka 
v interiéri, je mnoho. Najúčinnejšie ju 
možno kombinovať s bielou, svetlosivou 
alebo s jemnými zemitými odtieňmi, 
popri ktorých krásne vynikne a vnesie do 
interiéru trochu tepla. Ak by sme ju však 
radi videli v detskej izbe, pokojne popusť-
me uzdu fantázii a skombinujme ju aj 
s inými pestrými farbami. Veľmi obľúbená 
je kombinácia svetlozelenej s chrómovou 
modrou alebo bledožltou. Vyniknúť môže 
aj v kuchyni či obývačke, kde perfektne 
pasuje so svetlým drevom a ďalšími prí-
rodnými materiálmi. 

Greenery je veľmi dominantná farba, 
preto si dávajme pozor, aby neovládla celý 
interiér, ale mu, naopak, prostredníctvom 

Interiér



Ten najvýraznejší 
a rozhodne najpozI-
Tívnejší prvok pred-
sTavuje farba roka 
2017. je ňou zelenka-
vá panTone Greenery, 
kTorá sama osebe 
symbolIzuje svIežosť 
a novú vlnu radosTI 
po chladnej zIme. 
farba TohoTo TexTu 
je ekvIvalenTom pan-
Tone Greenery. 

11
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ne udávajú trendy smer, ktorý ovplyvňuje 
interiér na dlhé obdobie. Nemusíme ich 
vždy striktne dodržiavať a každý nový rok 
meniť náš interiér podľa najmodernejších 
kritérií, stačí, ak si z nich vezmeme zopár 
prvkov, ktoré sú nám najbližšie a vďaka 
ktorým si zakaždým doprajeme kúsok 
invencie aj u nás doma. 

Týmto rokom nás doprevádza hlavne prí-
roda, ku ktorej sa s radosťou vraciame aj 
v interiéroch. Chladné druhy materiálov 
nahrádzajú tie teplé a celkovo sa v domo-
voch presadzuje teplo a pokoj. I dopo-
siaľ prevladajúci mramor je pomaly na 
ústupe a do popredia sa dostávajú surové 
teplé textúry ako drevo, prútie, terakota 
a korok. 

ŠtýLOVé mAteRiáLy SÚ SPäť
Korok ako originálny prvok roku 2017 
pôsobí nielen na naše zmysly, ale navyše 
ide o stopercentne prírodný, ekologický 
a veľmi kvalitný produkt. Dnes má veľké 
množstvo prevedení a skvele zapadne do 
moderného interiéru. Keďže má vynikajú-
cu schopnosť zvukovej, tepelnej a vib-
račnej izolácie, jeho použitie je pestré, 
napríklad vo forme korkových podláh, ale 
využíva sa aj na obloženie stien, výrobu 
nábytku, stolov, stoličiek a štýlových 
doplnkov. 

Terakota alebo vypálená hlina je ďal-
ším prírodným materiálom, ktorý sa 
teší veľkej obľube. Je špecifická svojou 
jedinečnou povrchovou úpravou, ktorá 
dokáže v ľuďoch vyvolať príjemné pocity 
domova a uvoľnenia. Je dobrou voľbou 
pre všetkých, ktorí hľadajú niečo priro-

korok ako orIGI-
nálny prvok roku 
2017 pôsobí nIelen 
na naše zmysly, ale 
navyše Ide o sToper-
cenTne prírodný, 
ekoloGIcký a veľmI 
kvalITný produkT.

zopár detailov vniesla ten správny šmrnc. 
Nie je ani pravidlom, že iné farby zostanú 
v tomto roku tabu. Pokiaľ niekto nevy-
hľadáva modernú zelenú a uprednostňuje 
skôr jej iné tóny, nemusí sa prísne držať 
len tohto zvoleného odtieňu. Pokojne si 
vyberajme z celej škály zelenej od svetlej 
žltozelenej až po tlmenú tmavozelenú. 
Ďalšími trendy farbami, ktorými roz-
hodne v roku 2017 nič nepokazíme, sú 
romantická pastelovo ružová a púdrová 
modrá, ktoré výborne ladia s kontrastu-
júcimi tmavými odtieňmi. Do interiéru 
s vysokými stropmi zapadne útulná tma-
vomodrá, modrozelená mu dodá magický 
pokoj a pozitívne vibrujúca žiarivá žltá 
plno energie. Minerálna šedá sa zase hodí 
do priestorov s rustikálnym nádychom, 
ale vynikne aj v moderných priestoroch.

PO StOPách mOdeRNých 
tReNdOV
Každý rok prinesie do sveta bývania niečo 
nové. Materiály, farby, doplnky, postupy – 
to všetko sa rokmi mení, preto každoroč-

bývanie dizajn



hygienické, ľahké na údržbu a do interiéru 
prinášajú náznak moderného industri-
álneho štýlu. Svojou unikátnou úpravou 
priestor jemne oživia, ale nepokazia a 
uspokoja tak mnoho zákazníkov hľadajú-
cich niečo špecifické.

RAdOSť Z dOkONALej 
ReLAxácie
Ak máme chuť na zmenu v kráľovstve 
spánku, môžeme pouvažovať o posteli 
s čalúneným čelom a opierkami.  Keď- 
že sa dostávajú do popredia, spánok 
v takejto posteli si nemusíme vychutnať 
len v luxusnom hoteli. Postele s mäk-
kými opierkami na hlavu sú ovenčené 
známkou elegancie a luxusu a postupne 
vytláčajú dlhodobo zaužívané drevené 
čelá. Či už sa rozhodneme pre čalúnenie 
v neutrálnych alebo výrazných farbách 
s klasickými gombíkmi, alebo zvolíme 
odvážnejšiu koženú či modernú zamato-
vú alternatívu, určite nevyjdeme z radu 
trendov. Okrem toho si spálňu môžeme 
skrášliť aj vzorovanými obliečkami, kožu-
šinami či hodvábnymi alebo priehľadnými 
materiálmi. Návrat k prírode pociťujeme 
aj u nadýchaných perín a vankúšov z pra-
vého peria, spracovaných tými najmoder-
nejšími technológiami. Všetko, čo zaručí 
harmóniu, pokoj a romantiku, od sviečok 
po závesy, je v spálni vítané. 

Tak ako sme kedysi chceli otvárať priestor, 
dnešným trendom je ho, naopak, špecifi-
kovať. Vo veľkých priestranných domo-

dzené a preferujú prírodnú, útulnú a tak 
trochu aj rustikálnu podobu interiérov. Aj 
ona vyniká, podobne ako korok, množ-
stvom osobitých vlastností. Je vhodná pre 
podlahové vykurovanie vďaka svojim te-
pelným vlastnostiam a regulácii vlhkosti. 
Hodí sa aj na obklad krbu, pretože svojím 
vzhľadom poskytuje priestoru prirodzené 
teplo a návrat k starým koreňom novým 
moderným spôsobom. 

Tento rok sa vrátime aj k lešteným kovom 
a čiernej oceli. Ich vábivý lesk pritiahne 
pohľady najmä na kuchynských spotrebi-
čoch, vodovodných batériách, svietidlách 
alebo iných zaujímavých doplnkoch. 
Leštené kovy, a to hlavne nerezovú oceľ, 
nájdeme najčastejšie v kuchyniach. Sú 

voch nám začal chýbať útulný kútik, kde 
by sme „zaliezli“ po ťažkom a náročnom 
dni, cítili sa útulne a nabrali novú energiu. 
Preto dnes máme potrebu vytvárať si 
vlastné útočisko, kde sa môžeme odtrh-
núť od súčasného rýchleného spôsobu 
života. V moderných interiéroch tak začali 
vznikať a prevládať miesta, kde môže-
me chvíľu osamote relaxovať, počúvať 
hudbu, čítať knihu alebo sa venovať iným 
obľúbeným činnostiam. Z toho dôvodu 
kladú dizajnéri veľký dôraz na použitie 
pohodlných pohoviek, vankúšov, rastlín, 
príjemného osvetlenia, moderných farieb 
a prírodných materiálov v našom súk-
romnom relaxačnom centre. Vytvoriť si 
takýto priestor pre seba nie je vôbec zloži-
té. Môžeme to docieliľ napríklad závesmi, 
paravánom alebo efektným policovým 
systémom.

Takto jednoducho si možno pretvoriť celý 
interiér. Stačí sa na to pozrieť s ľahkosťou 
a určite nám príde na um nejaký zaujíma-
vý nápad, ako si svoj domov prerobiť tak, 
aby sme v ňom boli spokojní. 

Lucia Kraushuberová

Foto: archív firiem a redakcie

13



ar
te

m
id

e.
sk

AKL s.r.o., výhradný dovozca svietidiel ARTEMIDE pre SR 
www.akl.sk

Chlorophilia
Ross Lovegrove



Villeroy&Boch
dom nábytku ATRIUM
Einsteinova 9, Bratislava

Tel. 02-63451477

www.nastol.sk
obchod@nastol.sk

VILLEROY-BOCH.COM

VBTAZ-17071-AZ-SoupPassion-Slowakei-185x118_F39.indd   1 13.02.17   16:24

POZÝVÁME VÁS 
NA VEĹTRH

Nábytok a bývanie
7. – 12. 3. 2017

Nitra | pavilon M4 | stánok č. 55
ako prví uvidíte naše novinky:

lakované dvierka             & nové dekory



bývanie dizajn

INTERIéROVÝ DIZAJN STáLE 
PRINáŠA RôZNE TRENDy A 
ZMENy TVAROV, fARIEB ČI 
MATERIáLOV. TO ALE NEZNA-
MENá, žE IM MUSíME HNEĎ 
PODľAHNúť. VEĎ ASI ANI 
NEEXISTUJE DOKONALÝ INTE-
RIéR, KTORÝ By VyHOVOVAL 
KAžDéMU. SKúSTE Byť TREN-
DOVO NETRENDOVÝ. PREJAV-
TE SVOJ VKUS A VyTVORTE 
SI VLASTNÝ ŠTÝL A DOMOV, 
KTORÝ BUDE OBRAZOM ľUDí, 
KTORí V ňOM žIJú. PRISPô-
SOBTE SI HO PODľA   VAŠICH 
PREDSTáV, ABy STE SA V ňOM 
CíTILI DOBRE. OVPLyVNIť 
CELKOVú ATMOSféRU MôžE 
KAžDÝ PREDMET, KTORÝ TAK 
DOPĺňA PREDSTAVOVANÝ 
DIZAJN INTERIéRU. STAČí PáR 
VÝRAZNEJŠíCH AKCENTOV A 
DOPLNKOV.     
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04

05

07

08

06

01 Závesné svietidlo Wiro od Wever & ducré, 

predáva Monobrand.cz

02 kreslo Era lounge od Normann 

copenhagen, predáva DesignVille.cz

03 Stolná lampa American Plumbing, predáva 

Donate.cz

04 Stojaca lampa xxL desk, predáva Donate.cz

05 lampa Metal grey, predáva Bellarose.sk

06 jedálenský stôl Supri z masívneho teaku, 

predáva Donate.cz

07 Sedačka – 3 miesta na sedenie, predáva 

Marks & Spencer home

08 Pohyblivá stolička na kolieskach blob, 

predáva Inspire Design



bývanie dizajn

09 Závesná lampa Veneer, predáva 

Nordicday.sk

10 Ležadlo, predáva Marks & Spencer home

11 Interiér s bytovými doplnkami, ktoré 

predáva Marks & Spencer home

12 Vypletany puf grey sky, predáva 

Nordicday.sk 

13 Stojaca lampa Oda od Sebastiana 

herknera, predáva Monobrand.cz

14 Nástenné hodiny Watch me Grey od 

Normann copenhagen, predáva 

Nordicday.sk

15 tácka s potlačou, predáva 

Marks & Spencer home

16 hrnček s potlačou, predáva 

Marks & Spencer home 

17 konferenčný stolík, predáva 

Marks & Spencer home

18 kožené kreslo Pedro, predáva Donate.cz
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Foto: archív firiem a redakcie



LUKáŠ KUBALA JE MLADÝ SLOVENSKÝ VÝTVARNíK, KTORÝ 
SVOJSKÝM A ORIGINáLNyM SPôSOBOM REfLEKTUJE SúČASNú 
SPOLOČNOSť V JEJ NAJROZMANITEJŠíCH PODOBáCH. V JEHO 
DIELACH DOMINUJE ČLOVEK A PROSTREDIE, KTORé SPOLU 
VyTVáRAJú NEURČITÝ A NA PRVÝ POHľAD NEDEfINOVATEľNÝ 
VZťAH PLNÝ OTáZOK A HMLISTÝCH ODPOVEDí.

36

bývanie umenie

20

Lukáš Kubala je rodený Bratislavčan, 
ktorý sa kresleniu a maľbe venuje 
už od detstva. Svoj vzťah k umeniu 

a k tvorbe naplno rozvinul na strednej 
umeleckej škole, a odtiaľ to bol len krôčik 
k maľbe na plný úväzok a k vytvoreniu 
si osobitého štýlu, ktorým mladý autor 
zachytáva svet vôkol seba. 

čLOVek VO SVOjej POdStAte
 Človek sa stáva hlavným protagonistom 
v Kubalových dielach – raz sú jeho postavy 
štylizované do rôznych polôh, inokedy sú 
zobrazené v ich prirodzenosti, akoby len 
zahliadnuté niekde na stanici či na ulici, 
avšak zakaždým sú niečím zaujímavé 
a pútajú na seba pozornosť. Maliar do 
istej miery pracuje aj s nahotou, hlavne 
ženskou, čím jeho diela nadobúdajú tro-
cha iný rozmer – nie erotický či vulgárny, 
ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, skôr 
naopak – veľmi poetický, snový, miestami 
až surreálny.

meStO V ObRAZOch
Lukáš Kubala, ako sme už spomenuli, si 
pre svoje námety vyberá také typy ľudí, 
ktoré sú niečím zaujímavé, a rovnako 
postupuje aj pri výbere prostredia, do 
ktorých svojich protagonistov umiestňuje. 
Zväčša pracuje s mestským prostredím, 
ktoré vôbec nie je prvoplánové, ale dôsled-
ne premyslené a vyšperkované do najmen-
ších detailov.

Nevšedným a veľmi originálnym prvkom 
v tvorbe mladého výtvarníka je prelína-
nie rôznych typov prostredia do jedného 
celku, ktoré je v konečnom dôsledku 
nerušivé a kompaktné. Obraz tak pôsobí 
ako séria náhodne vybraných výjavov 
zo života, dôkladne vložených do jedné-
ho súrodého obrazu. Týmto spôsobom 
autor komunikuje na viacerých úrovniach 
a oslovuje širšiu masu ľudí so svojimi 
pocitmi a chvíľkovými náladami. 

V KAžDOM ťAHU ŠTETCA...
Expresia

01



FARebNá exPReSiA
Tvorbu Lukáša Kubalu môžeme veľmi 
zjednodušene zadefinovať ako silne 
expresívnu, citovo podfarbenú, mier-
ne chaotickú a výrazovo i významovo 
veľmi pestrú a bohatú. Dynamické línie 
v autorových dielach zvýrazňuje farebnosť 
obrazov, ktorá je miestami tlmená, inoke-
dy veľmi markantná. Autor sa vo svojich 
maľbách nebojí využívať rôzne škvrny či 
fŕkance od farieb, čím dáva najavo, že ide 
len o ilúziu a je vítané, keď je človek nad 
vecou a neberie sa príliš vážne. 

Lukáš Kubala má napriek svojmu mladé-
mu veku za sebou už niekoľko samostat-
ných výstav na Slovensku a v Čechách 
a kolektívne vystavoval aj napríklad 
v Taliansku, Nemecku či Maďarsku. 

Noli

Foto: archív autora

ROZHOVOR S LUKáŠOM KUBALOM

 Aké kroky Vás viedli k tomu, aby 
ste sa stal výtvarníkom?
Kreslím už od základnej školy, potom 
som sa venoval grafity a až neskôr som 
sa rozhodol pokračovať na strednej 
umeleckej škole, čiže to u mňa prišlo tak 
postupne. Dodnes využívam niektoré 
techniky pri tvorbe.

 Ako sa u Vás rodí ten-ktorý obraz? 
čo tomu predchádza a ako pri tom 
postupujete?
Zo začiatku je to hlavne o premýšľaní a 
spracovaní myšlienky, potom ju prená-
šam do pracovného návrhu – to je 
 v podstate koláž, podľa ktorej maľujem, 
no obraz sa mení počas celého procesu, 
čiže výsledná podoba sa líši od predlohy.

 každý umelec hľadá inšpiráciu 
a námety niekde inde. kde ich na-
chádzate Vy pri svojej tvorbe?
Inšpiruje ma minulosť, prítomnosť a 
možná budúcnosť, ľudia celkovo a ich 
progres, rôzne momenty zo života atď. Je 
toho celkom veľa, mám v tom chaos :) 
Samotná tvorba mi dáva veľa, je to niečo, 
čo potrebujem, aj keď to nie je jedno-
duchá cesta, ale neviem si to bez nej 
predstaviť. 

 Vedeli by ste sám seba a svoju 
tvorbu zadefinovať?
V mojej práci sa zaoberám hlavne 
sociálnou a morálnou problematikou 
spoločnosti. Nesúdim, skôr poukazujem 
na spoločnosť ako takú. Obrazy skladám 
z rôznych a často so sebou nesúvisiacich 
momentov zo života, ktoré v konečnom 
dôsledku reflektujú môj osobný pohľad 
na veci, situácie, ktoré sa dejú alebo sa 
udiali. Maľby sú výpoveďou mojich ťažko 
chapateľných myšlienok, v ktorých sa 
občas strácam aj ja sám.

 Ak by ste mali pomenovať Vaše 
diela tromi slovami, ktoré tri slová 
by to boli?
Sny – realita – sebareflexia.

02

03

04 05

01 LANTERNS (Lampy), 

olej na plátne, 150 x 120 cm

02 LOST (Stratený), 

olej a akryl na plátne, 80 x 80 cm

03 RESEARCH (Skúmanie), 

olej na plátne, 120 x 100 cm

04 VISITOR (Návštevník), 

olej na plátne

05 CONfINED (Stiesnený), 

olej a sprej na plátne, 90 x 100 cm

O AUTOROVI

Lukáš Kubala sa 

narodil v roku 1983. 

Absolvoval Združenú 

strednú školu scénic-

kého výtvarníctva. Na 

svojom konte má viacero samostatných 

a kolektívnych výstav na Slovensku i v za-

hraničí. žije a tvorí v Bratislave. 
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bOhémSke

lofty

bývanie dizajn

PRIESTOR, V KTOROM SA NIE JE POTREBNé SCHOVá-
VAť, PRETOžE POSKyTUJE NEVIAZANú VOľNOSť A 
POCIT SLOBODy. TENTO ŠTÝL BÝVANIA NERáMUJú 
KONVENCIE ANI PRíKAZy, ZELENú V ňOM DOSTáVAJú 
NESPúTANé MyŠLIENKy A KREATIVITA. 
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Čistý a priestranný dizajn loftov sa 
opiera o históriu nespútaných 50. 

a 60. rokov minulého storočia. Loftové 
bývanie vzniklo z nevyužívaných priemy-
selných objektov, ktoré začali obývať rôzni 
umelci a voľnomyšlienkári. Tieto fabriky 
a továrenské haly boli pôvodne budované 
v blízkosti centier veľkých miest ako New 
York, Londýn či Paríž.

POhľAd dO čiAS 
iNduStRiALiZácie
Pôvodné a najstaršie lofty sa nachádzali 
v New Yorku v časti Manhattan. Prie-
myselná výroba bola sprvu orientovaná 
najmä v mestskej časti SoHo. Menšie pod-
niky a priemysel sa tu natoľko rozrástli, 
že sa postupne z tejto časti stala čisto 
komerčná oblasť. Ľudia sa sťahovali do 
obytnejších zón a majitelia firiem hľadali 
spôsob, ako ich prilákať späť. To vyvola-
lo vlnu zmien a fabriky sa pretvárali do 
nového pútavého šatu s cieľom pritiahnúť 
zrak okoloidúcich, a tak zabezpečiť  záu-
jem o výrobky. 

V architektúre sa začala objavovať liatina, 
ktorá nahrádzala kameň, avšak za menej 
peňazí. Liatinová fasáda umožňovala 
odlievaním vo formách vytvárať nové 
ozdobné prvky na budovách, a tak vniesla 
fabrikám osobitý charakter. Vďaka jej 
dobrej pevnosti vznikali budovy s vyso-
kými stropmi a mohutnými okennými 
rámami spolu s podpornými štíhlymi stĺp-
mi. Časom k stĺpom pribudla aj oceľová 
konštrukcia.

bOhémSke

lofty
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bývanie dizajn

TradIčné lofTy 
sa vyznačujú 
predovšeTkým 
oTvoreným a 
voľne prepojeným 
prIesTorom.



Rozrastajúce sa centrum spôsobilo, že 
fabriky sa už nenachádzali v okrajových 
štvrtiach. Zaberali zbytočne veľa miesta 
v atraktívnych a nákladných lokalitách 
a keďže aj obmedzenosť dopravy a 
priľahlé obytné budovy im nedovolovali 
rozrastať sa, výroba sa postupne presunu-
la na perifériu mesta. Továrne tak zostali 
na nejaké obdobie opustené až pokým 
ich nezačali obývať umelci či spisovatelia, 
ktorí nemali dostatok financií na drahý 
nájom v centre mesta. Opustená mestská 
štvrť  SoHo plná vysokých priemyselných 
fabrík sa tak stala známa ako zrod loftovej 
kultúry a pôsobisko umelcov, ktorí si 

iNduStRiáLNe PRVky
INTERIéR V ŠTÝLE LOfTU PRIťAHUJE 
NIELEN UMELCOV A VOľNOMyŠLIEN- 
KáROV. DNES SI POKOJNE MôžETE 
V TOMTO ŠTÝLE ZARIADIť AJ DOM 
ČI VäČŠí ByT. CHARAKTERISTICKÝ JE 
NáByTOK, KTORÝ JE NAJČASTEJŠIE 
KOMBINáCIOU KOVU, MASíVNEHO 
DREVA A KOžE. TyPICKé Sú HLAVNE 
KOVOVé LAMPy PRIEMySELNéHO 
VZHľADU. JE žIADúCE, KEĎ TIETO 
PRVKy PôSOBIA DOJMOM PATINy, 
ČI Už PRIRODZENEJ, ALEBO UMELO 
VyTVORENEJ.  

25

tento spôsob bývania zamilovali. Okrem 
minimálnych alebo žiadnych nákladov im 
takéto bývanie poskytovalo aj množstvo 
priestoru a svetla pre ich tvorbu, a to 
všetko v blízkosti spoločenského diania. 
Priemyselné objekty sa tak postupne 
pretvárali na ateliéry a netradičné obytné 
priestory, čím vznikli lofty ako originálny 
životný štýl prenesený do bývania. 

chARAkteRiStické PRVky 
Tradičné lofty sa vyznačujú predovšetkým 
otvoreným a voľne prepojeným priesto-
rom. Vysoké stropy dosahujú výšku aspoň 
dvoch bežných podlaží a priestor zvyčajne 

nedelia žiadne priečky. V pravom lofte 
nenájdeme miestnosti ako také. Dispo-
zícia priestoru vychádza z jej pôvodnej 
funkcie, čo umožňuje špeciálne navrhnutý 
pôdorys. Otvorený a flexibilný priestor je 
uzatvorený len v rámci kúpeľne, prípadne 
spálne. Zo svojej podstaty je takýto inte-
riér nečlenený a jednotlivé funkčné zóny 
sú v ňom spájané do jedného vzdušného 
celku čím pôsobí výnimočne. Nadroz-
merné okná nádherne presvetľujú celý 
interiér a spolu s autentickými materi-
álmi ako betón, obnažené nosné trámy, 
tehlové steny, kovové schodiská alebo iné 
priznané technické detaily ešte zintenzív-

04
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01 Čierne kovové svietidlo „Industrial Lamp”

02 Kovová červená skrinka kombinovaná s masívnym drevom

03 Štýlový porcelánový vypínač „Serie 1930 od Berker”

04 Nastaviteľná industriálna stolička s dreveným sedákom

05 Stolička „Lana” kovovej konštrukcie a sedákom z pravej kože  

06 Konferenčný stolík v teakového dreva „Irma Coffee Table”
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ňujú celkový industriálny ráz. Nedokon-
čený vzhľad s neomietnutými stenami, 
pôvodnými priemyselnými lampami a po-
nechanými klimatizačnými potrubiami 
dnes možno vnímať ako poctu pôvodným 
priemyselným objektom. 

StARé LOFty AkO iNŠPiRáciA 
mOdeRNej ARchitektÚRy
Túžba po bývaní v loftovom štýle postup-
ne prilákala bohatšiu vrstvu obyvateľstva 
a z pôvodne lacných priestorov sa stala 
luxusná a štýlová záležitosť. Ale pre ne-
dostatok pôvodných loftových priestorov 
sa v dnešnej dobe takéto bývanie prestalo 
zameriavať len na staré priemyselné 
budovy. Pôvodné „tvrdé“ lofty vznikajúce 
na pozadí opustených fabrík s tradičným 
industriálnym vzhľadom inšpirovali aj 
tzv. „mäkké“ lofty. Ide o výstavbu novo-
dobých bytov, ktoré sa svojím charakte-
rom aspoň čiastočne ponášajú na svojich 
predchodcov. I tie nové si však získali veľa 
nadšencov.  

dNeŠNý ObRAZ LOFtOVéhO 
iNteRiéRu
Neobyčajný priestor vyžaduje aj neoby-
čajné prvky. Umelci si vlastnými dielami 
a originálnymi nápadmi dotvárali pôvod-
né priemyselné priestory na svojrázny typ 
bývania, ktorý sa pre nich stal životným 
štýlom. Preto sú dnes vyhľadávané atrak-

tívne dizajnérske kúsky a detaily, ktoré 
vedia podčiarknúť nespútanú a vzneše-
nú povahu loftov. Genius loci každého 
loftu predstavuje priznaná patina, či už 
ide o patinu pôvodnú, alebo vytvorenú. 
Charakteristické pre tento priestor sú 
tradičné farby kovu, pohľadový betón, 
masívne drevo či priznaná tehla. Nábytok 
z masívneho dreva skvele ladí s kovovými 
prvkami matného čierneho efektu a aj 
sedací nábytok atypických tvarov výborne 
zapadne do tohto štýlu.  Súčasťou lofto-
vého interiéru sú doplnky priemyselného 
vzhľadu, industriálne lampy, kovové 
regály, veľkoformátové tmavé dlažby 
či prírodné materiály. Priestor jednoducho 
zútulnia bez toho, že by sme ich museli 
použiť vo veľkom množstve. Do popredia 
by sa mal ale dostať skôr samotný priestor 
a zariadenie má len dotvoriť jeho pôvab 
a prirodzenú krásu. Preto neberte tento 
štýl bývania príliš vážne, lebo k loftom 
sa neviažu prísne pravidlá a mal by byť 
hlavne symbolom slobody, voľnomyšlien-
kárstva a kreativity. 

Lucia Kraushuberová

Foto: archív firiem a redakcie

súčasťou lofTového 
InTerIéru sú doplnky 
prIemyselného vzhľa-
du, IndusTrIálne 
lampy, kovové reGály, 
veľkoformáTové Tma-
vé dlažby čI prírodné 
maTerIály.



KPP SK, s.r.o.

Profesionálny partner pre Vašu podlahu 
s tradíciou od roku 2003
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DETSKá IZBA JE V RáMCI INTERIéRU PRAVDEPODOBNE PRIESTOROM, V KTOROM 
SA POČAS ROKOV UDEJE NAJVIAC ZMIEN. PORADíME VáM, AKO ČO NAJLEPŠIE 
ZARIADIť A USPORIADAť DETSKÝ SVET, ABy SA V ňOM DETI CíTILI DOBRE A BEZ-
PEČNE V KAžDOM OBDOBí SVOJHO VÝVOJA.

JE SVETOM PREMIEN
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Detský svet je iný ako ten náš, 
dospelácky. Je hravý, veselý, fa-
rebný a pomerne výrazne sa mení 

a vyvíja. Preto zariadenie izby, farebnosť 
a doplnky prispôsobujeme  veku dieťaťa. 
Ak práve stojíte na začiatku zariaďovania, 
premyslite si prvky,  ktoré budú sprevá-
dzať dieťa pokojne aj do dospelosti. Oplatí 
sa do nich zainvestovať. Začnite pekne 
od podlahy. Vyberte materiály teplé na 
dotyk, ako sú drevo, prírodné linoleum 
či korok, ktorý dnes nájdete aj vo veľmi 
originálnych vzoroch. Doplňte podľa veku 
o mäkký neumelý koberec alebo behúň 
s protišmykovou úpravou alebo pod-
ložkou. Výhodou kusových kobercov je 
rýchla obmena motívov a farieb, pôvodná 
podlaha pritom ostáva. Dobrým varian-
tom je tiež celoplošný koberec s nízkym 
vlasom, ktorý sa dobre udržiava a je 
mäkký.

Niektoré kusy nábytku môžu celkom 
dobre slúžiť aj celé roky, napríklad dobre 
premyslená kusová alebo vstavaná skriňa 
neutrálnej farby. Za úvahu stojí nábytok, 
ktorý rastie spolu s dieťaťom. V ponuke 
sú pracovné stoly a postele. Rôzne modifi-
kovať sa tiež dajú niektoré skrinky a poli-
ce. V malej izbe sa výborne uplatní vyklá-
pacia posteľ. Často je súčasťou nábytkovej 
úložnej steny. Je to veľmi praktický prvok, 
pretože cez deň, keď je posteľ zaklopená, 

ostáva v miestnosti 
priestor na pohyb 
alebo hry. 

AkO NARábAť 
S FARebNOSťOu? 
Detský svet je plný 
rozprávok, rozprávko-
vých postáv, veselých 
farieb, mäkkosti a 
útulnosti. To všetko sa 
dá zakomponovať, podľa 
veku a pohlavia detí, v ich 
izbičke. Pokiaľ ste prí-
vržencom nadčasových 
riešení, na dominant-
ných a pevných prv-
koch, ako sú náby-
tok, podlaha a steny, 
zvoľte neutrálne far-
by v jemných a teplých 
odtieňoch. Tú správnu dávku hravosti 
vnesú do miestnosti menšie a ľahšie 
vymeniteľné doplnky. Môže to byť veselý 
luster, farebný koberec, závesy, farebné 
vankúše a posteľné obliečky s detskými 
motívmi. Nebojte sa nálepiek na stenu. 
Ľahko sa dajú odlepiť, vymeniť a nemali 
by po sebe zanechať žiadne stopy. 

Pokiaľ túžite vytvoriť originálnejší detský 
raj, inšpirujte sa obľúbenými rozprávkami 
a hračkami. Sú to princezné, zvieratká, 

deTský sveT je 
plný rozprávok, 
rozprávkových 
posTáv, veselých 
farIeb, mäkkosTI 
a úTulnosTI



Aj vy ste ako malí tajne pokreslili 

steny farbičkami? Toto lákavé 

dobrodružstvo je už dnes po-

volené. Na trhu nájdete tapety 

s predkreslenými líniami, ktoré  

stačí vyfarbiť. Druhú kresliacu možnosť 

predstavuje použitie tabuľovej farby na časti 

steny, kde sa kreslí kriedou. Keďže sa krieda 

poriadne práši, nie je to vhodné v malých 

miestnostiach, nad kobercom alebo v do-

mácnosti s alergikom.
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traktory či dinosaury? Malým princeznám 
doprajte na nábytku alebo stenách ružo-
vú, mäkký koberček, veselú posteľnú bie-
lizeň a nad postieľku zaveste baldachýn. 
Chlapec sa bude cítiť dobre v izbičke 
s prevahou chlapčenských farieb. Upred-
nostnite sivú alebo modrú v jemných 
odtieňoch. Dobre sa kombinuje s mäkkou 
bielou alebo dekorom dreva. Posteľ môže 
pripomínať rýchle športové auto, pirátsku 
loď alebo lokomotívu.

ZAPOjte Aj deti
Pri navrhovaní detskej izby nezabudnite, 
že priestor je ich svetom a nemá byť va-
ším splneným detským snom. Pri malých 
deťoch si všímajte, k akým farbám a hrač-
kám  inklinujú a tie potom zapracujte do 
návrhu. Deti v školskom veku zapojte 
do zmeny. Vyzvite ich, nech vám nakres-
lia, ako si izbičku predstavujú. Obrázok 
môžete potom použiť ako inšpiráciu pre 
skutočný priestor. Podporíte tak detskú 
fantáziu, osobnosť, ale tiež uvedomenie, 
že niekedy existujú limity a treba ich 
rešpektovať. 

Dorastajúce deti budú chcieť oveľa viac 
manifestovať svoju osobnosť a individu-
alitu. Preč pôjdu veselé a hravé koberce 
a závesy a všetky vyslovene detské prvky. 
Oveľa viac sa môžu prejaviť skutočné 
záujmy. Podľa želania môže pribudnúť 
kútik s činkami a ribstolami či veľké 
zrkadlo s priestorom na nácvik tanečných 
otočiek. Samolepky, fototapety a tapety 
sa uplatnia aj tu, akurát motívy budú iné 
ako kedysi.  

Monika Králová

Foto: bonami.sk

bývanie interiér



  

MÔJ DOMOV
Postavte sa s odvahou nepredvídaným  
situáciám, ktoré ohrozujú váš domov. 
Nové poistenie majetku ich vyrieši 
rýchlo a fér. A teraz vám vyskladáme 
poistenie podľa vašich predstáv ešte 
výhodnejšie.

allianzsp.sk 
Infolinka 0800 122 222

Poistenie majetku 
ešte výhodnejšie. 
Rýchlo a fér.
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bývanie technika

VĎAKA TECHNOLóGIáM SI DNES MôžETE UROBIť KANCELáRIU KDEKOľVEK, NAPRíKLAD AJ  
V POHODLí DOMOVA. V ZAMESTNANí SI SVOJ ČAS NEMôžETE PLáNOVAť PODľA VLASTNEJ 
VôLE, NO DOMA STE SVOJíM PáNOM. 

Práca z domova má nesporné výhody, 
pretože ušetríte dve hodiny denne 
dochádzaním do kancelárie, môžete, 

kedykoľvek je to potrebné, vyvenčiť svoj-
ho psa a vaše deti vás uvidia nielen pred 
spaním. Má to však aj úskalia, na 
ktoré treba dávať pozor – doma to 
napríklad láka k väčšiemu leňoše-
niu, roztržitosti či, naopak, k neustá-
lemu sedeniu pri počítači a práci aj po 
pracovnej dobe. Systém práce z do- 
mova využívajú najmä tí, čo majú 
samostatnú kreatívnu prácu – grafici, 
programátori, novinári, prekladatelia 
alebo dizajnéri. Vďaka možnosti vybaviť 
si doma pracovný kút modernými techno-
lógiami začínajú využívať prácu z domova 
stále častejšie aj manažéri a obchodní 
zástupcovia. 

Častou príčinou bolestí chrbta, šije a hla-
vy býva chybné usporiadanie pracovného 
priestoru. Zvlášť postavenie monitoru 
a periférií, ako je myš a klávesnica. Už 
samotné rozmiestnenie pracovnej plochy 
môže viesť k viditeľnému zlepšeniu 
ťažkostí. Vybudovanie optimálneho 
pracovného miesta je základom pra-
covného úspechu, správnej regenerá-
cie organizmu a psychickej pohody. 
Správne vybavenie pracovného mies-
ta je zvlášť dôležité pre prácu z do- 
mova. Vďaka pohodovej atmosfére, 
ktorú homeworking ponúka, máme 
sklon vybavenie domácej kancelárie 
značne podceniť. 

My vám prinášame niekoľko techno-
logických tipov pre efektívnejšiu prácu 
z domova.

 dOmácA kANceLáRiA Nie je dOmáce VäZeNie
Technológie nám dávajú slobodu pohybu. Ako svoje pracovné zariadenie si mô-
žete zvoliť napríklad aj smartfón, ktorý je považovaný za vrchol mobility a svoju 
kanceláriu môžete mať napríklad v kaviarni, v parku alebo na balkóne, terase či 

záhrade. S ohľadom na pohodlie je však na prácu vhod-
nejší veľký displej. Kúpou ľahkého notebooku (prí-
padne ultrabooku) alebo tabletu s väčším displejom 
rozhodne neurobíte chybu. Výkon aj tých lacnejších 
zariadení prevyšuje potrebu väčšiny používateľov 
a, samozrejme, nie je problém pripojiť k nim klasic-
ký monitor či televízor, bezdrôtovú myš, klávesni-
cu, externý disk a pod. Z mobilného zariadenia 
si razom vieme urobiť veľké PC, ktoré sa zas 
o toľko nelíši od tých skríň, čo obvykle skrýva-

me pod stolom.

 hLAVNe NeStRAtiť kONtAkt
Dnes sa už pri práci bez internetu nezaobídete, obzvlášť ak pracujete z pohodlia 
vášho domova. Je preto veľmi dôležité zabezpečiť si stabilné a dostatočne rýchle 
internetové pripojenie, ktoré vás nebude brzdiť v práci a zároveň vám dovolí ostať 

jednoducho v kontakte so svojimi kole-
gami alebo zákazníkmi. Ak potrebujete 
mať istotu neustáleho online pripojenia, 
vsaďte na niektorý z multi-WAN route-
rov, ktoré okrem klasického káblového/
DSL pripojenia majú aj slot na SIM 
kartu. Získate funkciu automatického 
prekonania výpadku prepnutím na 
mobilnú sieť alebo môžete kombinovať 

súbežne pripojenie k mobilnej 4G 
LTE/3G sieti a káblovej široko-

pásmovej sieti, čo umožňuje 
dosiahnuť ešte vyššie 
rýchlosti spojenia.

Pohodlie
             V DOMáCEJ PRACOVNI
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 NeSPRáVNe SedeNie môže SPôSObiť ťAžkOSti
Dnešná doba je pre naše telo veľmi záťažová. Väčšinu pra-
covného dňa trávime sedením pri počítači a permanentná 
statická záťaž je pre naše telo stresujúca. Takmer nikto z nás 
nemá dokonale nastavené držanie tela, a tak dochádza k vý- 
raznému preťaženiu svalov, kĺbov a chrbticových segmentov. 
Nesprávne sedenie môže vyvolať rad ťažkostí ako bolesti 
hlavy, závratov, bolesti ramien, hornej a dolnej časti chrbta. 
Vo výsledku to všetko môže viesť až k poškodeniu medzi- 
stavcových platničiek. Stačí pritom málo – vymeniť stoličku za 
ergonomickejšiu a striedať počas dňa sedenie na lopte. Ak sa 
posadíme na loptu, ktorá je nestabilná, automaticky nasta-
víme telo do správnej polohy. Lopta je pružná a len málokto 
z nás sa ubráni pohupovaniu, pri ktorom zvyšujeme aktivitu 
svalov, ktoré nás udržujú vzpriamene. Po 10 až 15 minútach 
sa unavíme a pomaly skĺzneme do „zhrbenej” polohy, preto 
je vhodné len chvíľkové cvičenie. 

  Vždy dOStuPNé VŠetky dátA
Správne nakonfigurovaný NAS server alebo sieťový disk vám umož-
ní prístup k vašim dátam vždy, všade a z ľubovoľného zariadenia. 
Takáto nevýrazná malá skrinka je v podstate diskový server, respek-
tíve vaše privátne cloud úložisko, ktoré vám poskytne priestor aj 
niekoľko desiatok terabajtov. Môžete tu mať nahrané všetky svoje 
pracovné súbory, archívy, fotky, ale aj hudbu či filmy, ktoré je mož-
né prehrávať priamo z NAS cez sieť do TV, počítačov, smartfónov  
a pod. Jeho všestranné zálohovacie funkcie umožňujú záchranu dát napríklad 
v prípade poruchy disku v notebooku. Chránené kritické dáta môžu byť umiestené nielen na 
interných pevných diskoch, ale dajú sa ukladať aj na lokálne alebo vzdialené pripojené úložné média a taktiež zálohovať 
online pomocou cloudových služieb, ako sú Amazon S3, Google Drive či Dropbox. Ku všetkému sa dostanete aj zo svojho 
mobilu.

 beZ PAPieROV tO eŠte Nejde...
Hoci už pred rokmi bolo veľkým trendom 
rozprávať o bezpapierovej kancelárii, stále sa 
papierovaniu úplne vyhnúť nedá. Problém 
ľahko vyrieši malé multifunkčné zariadenie. Je 
len na vás, či potrebujete aj farbu a či prefe-
rujete atrament alebo laserový toner. Každá 
technológia má svoje výhody i nevýhody, 
takže sa nedá odporučiť niečo univerzálne 
použiteľné. Aj lacnejšie multifunkcie však dnes 
majú bezdrôtovú konektivitu a umožňujú 
skenovanie alebo tlač aj priamo z mobilného 
telefónu. Môže to byť užitočná funkcia, nemyslíte? 
Platí však jedno zlaté pravidlo – čím drahšia je cena zariadenia, tým lacnejšia 
je cena výtlačkov, takže ak plánujete tlačiť naozaj veľa, nekupujte si lacnú 
tlačiareň a, naopak, pri drahších modeloch je návratnosť oveľa neskôr.

Reko
Foto: archív firiem a redakcie
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bývanie domácnosť

Zabudnite na rady, ako treba každé 
okno poriadne vyleštiť starými 
novinami a siahnite po moderných 

pomocníkoch, s ktorými sa okná budú 
lesknúť behom pár minút. 

beZ jediNej Šmuhy
Vyskúšajte elektrický vysávač na okná 
Windomatic od Viledy, ktorý má opro-
ti bežnej stierke mnoho výhod. Tento 
domáci pomocník odsaje všetku špinavú 
vodu do integrovanej vodnej nádržky, 
ktorú možno jednoducho a pohodlne 
umývať v umývačke na riad. Odpadne 
vám tak nekonečné leštenie a ostanú len 
dokonale čisté okná. Bez jedinej kvapky 
bude tiež parapet a podlaha. Vďaka flexi-
bilnej hlavici, ktorá zaisťuje ten správny 
uhol, sa ľahko dostanete do rohov a spod-
ných záhybov okien. Špeciálna dvojitá 
gumová lišta dokonale priľne k povrchu, a 
tak okná zostanú bez jedinej kvapky alebo 
šmuhy. 

V PReVádZke Až 40 miNÚt
Elektrický vysávač môžete používať vo 
vertikálnej, ale aj horizontálnej polohe, 
čo uľahčuje prácu. Dá sa použiť nielen 
na okná, ale aj na iné rovné povrchy 

ako oken-
né rámy, 
zrkadlá, sprchové kúty, 
autá a iné. Na jedno nabitie vydrží v pre-
vádzke až 40 minút, čo sa rovná ploche 
približne 120 m² a stačí ho nabíjať 4 
hodiny. 

RýchLO A jedNOduchO
Pokiaľ na umytej ploche nájdete šmuhy, 
nie je treba ich znova namáčať. Utrite 
ich handričkou z mikrovlákna, ktorá sklo 
dokonale vyleští. Skvelým pomocníkom 
je napríklad Actifibre mikrohandrička na 
okná, ktorú stačí len mierne navlhčiť a 
sklo s ňou utrieť. Jednoducho sa žmýka, 
rýchlo schne, nepoškriabe žiaden povrch 
a nezanecháva po sebe žiadne šmuhy ani 
chĺpky. Možno sa vám zdá, že vás čaká 
kopec práce. Pokiaľ sa však na všetko po-
riadne pripravíte, tak si môžete byť istí, že 
budete mať všetko hotové skôr, než by ste 
čakali. Odmenou vám bude čistý, útulný a 
prežiarený domov. Viac na www.vileda.sk.   

Reko z materiálov Vileda

Foto: Vileda

PRE VäČŠINU ľUDí JE UMÝ-
VANIE OKIEN NAJMENEJ 
OBľúBENOU ČINNOSťOU 
V DOMáCNOSTI. POKIAľ 
VŠAK CHCETE MAť DOKO-
NALE ČISTé OKNá, TEJTO 
ČINNOSTI SA LEN TAK ľAH-
KO NEVyHNETE. MôžETE 
SI VŠAK TúTO ČINNOST 
ZJEDNODUŠIť S POMOC-
NíKMI VILEDA. 

POZNáTE  SPRáVNU VÝBAVU 
NA umýVANie OkieN?



Showroom | Sklad:
Pestovateľská 8A, 821 04 Bratislava
+421 2 5479 1138, info@smartlight.sk
www.smartlight.sk

Smart Light s.r.o.  je pre slovenský trh dodávateľom dizajnových svietidiel 
od firiem Vistosi, Marset, Panzeri, El Torrent, Ole!, architektonických  
svietidiel – Prolicht, Ivela, Forma Lighting, SLV, Leds C4, TAL, Astro, Rendl  
a mnohých ďalších výrobcov.

Od svojho vzniku prešla spoločnosť dynamickým vývojom a za takzvanú čerešničku na torte 
je možné považovať nedávny redizajn showroomu na Pestovateľskej ulici v Bratislave. Vytvoril 
sa priestor, kde dokonale vynikli jednotlivé druhy svietidiel a kde sa zároveň dokážu zákazníci 
ľahko zorientovať pri výbere z bohatej ponuky svetelných zdrojov a príslušenstva. 
Vytvoriť showroom dostal na starosť architekt Peter Pagáč. S jeho precíznosťou a zmyslom 
pre detail je nadmieru spokojný aj jeden z majiteľov spoločnosti Karol Vrbatovič, pretože celý 
priestor je rozčlenený do niekoľkých častí, a tak každá zastúpená značka dostala svoj mikro-
priestor podobný realizáciám na výstavách.
O tom, že Smart Light sa nebojí inovatívnych riešení, sa vo vynovenom svetelnom štúdiu 
môžete presvedčiť každý pracovný deň od 9:00 do 17:30, kde vám skúsení pracovníci ochotne 
poradia pri výbere svetelnej techniky – počnúc špecifikáciou prvotných požiadaviek, výberom 
technicky, dizajnovo i finančne vhodného riešenia až po kompletnú dodávku svietidiel, potreb-
ného príslušenstva a zabezpečenie kvalifikovanej montáže.

kONtAkty:
vyhradný predajca teRmOmédiA  
Partizánska 93  
058 01 Poprad 
 

fíNSKE mASteNcOVé Pece  
 Pravá mastencová pec vám zabezpečí po 2 hodinách kúrenia príjemné teplo počas viac 

 ako 24 hodín a to pomocou 15 kg dreva. 
  Nunnauuni využíva vynikajúce tepelno akumulačné vlastnosti Mammutti mastenca. 
  Pece Nunnauuni sú celé vyrobené z mastenca - od spaľovacej komory, až po povrchové  

 časti. 
  Bohaté množstvo tepelnej energie vyprodukovanej vysokou teplotou je naakumulované 

 do kameňa v spaľovacej komore (ohnisku). 
  Mastencové jadro pece uskladní viac než 70 % tepelnej energie, zatiaľ čo zvyšná energia 

 je uskladnená v ostatných častiach pece prostredníctvom dymovodov.

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

01

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

902 01 Pezinok
Mobil: 0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

Schody 

výroba, 
dodávka 

a montáž



bývanie technikapaleta aktuality

36

ORiGiNáLNe SVietidLO

Chuť zútulňovať a zkrášľovať svoje okolie je prirodzená. Tvorivá energia nám prináša 
veľkú radosť a uspokojenie.  Ak teda túžite po zmene, tak to môžete skúsiť naprí-
klad s originálnym svietidlom, ktoré vynikne ako v čisto bielom priestore, tak ako 
doplnok k tapetám či vankúšom. Je spojením moderného grafického dizajnu  
s poctivou ručnou výrobou. Svietidlo je ľahké a prekvapivo pevné. V ponuke je veľké 
množstvo variácií a vzorov, ktoré sú jednoduché, prosté, hravé či ušľachtilo elegant-
né. Vy si tak môžete vytvoriť vašu vlastnú, originálnu kombináciu a ešte sa pritom aj 
baviť. Nebojte sa toho – výsledok bude vždy na jednotku. 

www.lavmi.sk

PReNOSNé RePROduktORy 
 
Rad prenosných bluetooth repro-
duktorov Oslo je ďalším prírastkom do 
rodiny reproduktorov Vifa, pomenova-
ných po hlavných mestách Škandinávie, 
ktoré v sebe spájajú tradičné remeslo so 
severskou eleganciou a perfektne sa hodia 
pre tých, ktorí sú neustále v pohybe, ale 
nechcú robiť kompromis s kvalitou zvuku.
 
Obdĺžnikové reproduktory Oslo pred-
stavujú zlatú strednú cestu medzi oblým 
reproduktorom helsinki a dvomi repro-
duktormi copenhagen a Štokholm. 
Sú o niečo menšie ako strana veľkosti A4 
a vďaka konštrukcii vyrobenej z jedného 
kusu hliníka si zachovávajú nízku váhu 
2,4 kg vrátane batérie. Reproduktory sú 
potiahnuté vodovzdornou, na zákazku vy-
robenou textíliou značky Kvadrat v šiestich 
farebných prevedeniach: anthracite grey, 
pebble grey, ice blue, ocean blue, pine 
green a sand yellow.
 
Reproduktor prehrá zvuk bezdrôtovo cez 
Bluetooth alebo pomocou 3,5 mm audio 
kábla. Jeho hmotnosť, rozmery a batéria 
ho priamo predurčujú ako ideálny repro-
duktor k mobilu.

designVille.sk

„NAduPANý“ ZVuk 

Aktívny 2.1-kanálový reproduktorový systém – soundbar Orava RPS-500 
vám uprostred obývačky vytvorí realistický zvuk pri sledovaní obľúbených filmov či 
počúvaní osobných hitparád. Umožňuje bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth®, 
vďaka ktorému soundbar aj bez použitia káblov spárujete s inými zariadeniami  
s rovnakým profilom, teda s telefónom, tabletom i počítačom. Môžete si ho zavesiť 
aj na stenu, skombinujúc ho tak s nástenným LED, LCD či plazmovým televízorom 
pre vytvorenie centra domácej zábavy. 

Orava RPS-500 je vybavený i USB vstupom, čo oceníte, ak svoju obľúbenú hudbu 
počúvate radi z tohto zdroja či z externej pamäte. Širokopásmový reproduktorový 
systém vie vyčarovať čistý a dynamický zvuk pri nežných tónoch aj výrazných baso-
vých linkách. Predáva Orava za 79,90 €.

www.orava.eu 



ikONický RObOt V meNŠOm PReVedeNí

kuchynský robot Artisan je stálicou na trhu a teraz k nemu pribudne aj menší 
a ľahší „braček“. S nerezovou pracovnou misou, ktorej objem je 3,3 l, a možnosťou 
výberu 10 druhov príslušenstiev zvládne MINI Artisan v kuchyni prípravu čers-
tvých domácich cestovín, pečiva, pizze či sušienok. Svojím zmenšeným prevedením 
je síce kuchynský robot kitchenAid miNi menej nápadný ako klasické kuchynské 
roboty z rady Artisan, to mu však nijako neuberá na jedinečnosti – s úplne novými 
a bezpochybne výraznými šiestimi farebnými odtieňmi na seba bude pútať pozor-
nosť každého, kto prejde okolo vašej kuchynskej linky. Ako inak – veď kitchenAid 
je predsa klenot vo vašej kuchyni! kitchenAid miNi Artisan si zakúpite u výhrad-
ného predajcu pre český a slovenský trh za 599 €. 

www.kitchenaid.cz

ZAbudNite NA dRiNu 

Neoceniteľným pomocníkom pri varení i pečení sa stali kuchynské roboty. fyzicky 
náročnú a zdĺhavú prácu pri príprave jedla zvládnu za nás – rýchlo, spoľahlivo a bez rečí. 
Vďaka ich neúnavnej pomoci si ušetríme presilené zápästia z dlhého miešania krémov 
na koláče či miesenia cesta na domáci chlieb s chrumkavou kôrkou. kuchynský robot 
3 v 1 Orava kR-500 s 500 W motorom sa u vás doma dostane k slovu, keď potrebu-
jete mať expresne vyšľahané, vymiesené i vymiešané. Do 3,5 l antikorovej nádoby stačí 
vložiť ingrediencie, nasunúť ju pod výklopné rameno robota, zvoliť práve 
potrebné násady na miešanie, šľahanie či miesenie, nádobu utesniť 
ochranným krytom proti striekaniu surovín – a potom si už len užívať 
ničnerobenie, zatiaľ čo robot si to „odmaká“ za vás. Plynulo nastaviteľný 
otočný regulátor rýchlosti umožňuje nastaviť jeho prácu v 5 rýchlos-
tiach. Gumové prísavné nožičky robota sa postarajú, aby vám šikovný 
pomocník neskackal po pracovnej doske ani pri tej najvyššej rýchlosti. Ak 
potrebujete vložiť surovinu do nádoby počas prevádzky, poslúži vám po-
dávacie hrdlo v ochrannom kryte nádoby. ľahko sa obsluhuje, výborne 
čistí a na kuchynskej linke vám nezaberie veľa miesta.  Môže byť váš za 
89 € v e-shope Oravy.

www.orava.eu

NA kAždý StôL

Výhovorka, že sa stravujeme prevažne 
v reštauráciach, pri zariaďovaní kuchyne ne-
obstojí. Okrem kuchynskej linky, ktorá tvorí jej 
hlavnú časť zariadenia, by sme ju mali plnohod-
notne vybaviť.

V prvom rade by sme mali myslieť na jedálenský servis. 
Taniere, ktoré sa dajú kúpiť samostatne, predstavujú ideálnu voľbu. Samozrej-
mosťou sú aj poháre a príbor. Nesmieme zabudnúť na kuchynský riad, ktorý 
bude spĺňať naše požiadavky pre zdravé varenie, ale aj požiadavky kladené 
na ich estetickú stránku. Do kuchyne napatrí len jedálenský servis a hrnce, ale 
mnoho iných doplnkov – od nožov, malých kuchynských pomocníkov, dosiek na 
krájanie až až po dekorácie a stolové prestieranie.

Ak teda stojíte pred zariaďovaním kuchyne, tak navštívte uvedenú stránku, kde 
si cez e-shop môžete objednať každodenné i sviatočné kuchynské vybavenie, 
alebo navštívte predajňu, kde vám s tým určite radi pomôžu.

www.nastol.sk
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DONEDáVNA BOLA KúPEľňA 
MIESTOM, KDE DIZAJN NE-
HRAL Až TAKú PODSTATNú 
úLOHU. DôRAZ SA KLáDOL 
NAJMä NA fUNKČNOSť 
A úČELNOSť. ANI DNES PRI 
ZARIAĎOVANí TIETO KľúČO-
Vé PODMIENKy NEOBCHá- 
DZAME, AVŠAK Už TO NIE Sú 
LEN úVAHy O OBKLADOCH 
V NEUTRáLNyCH fARBáCH 
A VOľBE MEDZI SPRCHOU 
A VAňOU. AK CHCEME, ABy 
NAŠA KúPEľňA VyZERALA 
VKUSNE A MODERNE, MALI 
By SME OKREM ERGONóMIE 
BRAť DO úVAHy AJ KVALITU 
A DIZAJN MATERIáLOV.

MINIMALIZMUS 
A PRIESTORNOSť

v kúpeľni

bývanie kúpeľňa



Každoročné trendy v oblasti kúpeľní 
neprichádzajú s prevratnými zme-
nami, novinky sa týkajú predovšet-

kým materiálov. Štýl je rozmanitý, pod-
lieha estetickému cíteniu majiteľa a mal 
by byť v súlade s celkovou atmosférou 
príbytku. Tak ako v každej oblasti, aj tu 
platí, že dôležitá je miera vkusu a dispo-
zícia, ktorú nám nielen priestor, ale aj 
peňaženka ponúka. Existuje však niekoľ-
ko základných pravidiel, vďaka ktorým 
sa z vašej kúpeľne celkom určite nestane 
miesto so zabudnutou architektúrou. 

jedNOduchOSť, PRíROdNé
mAteRiáLy A VeľkORySOSť  
Kúpeľňa je frekventovaným priestorom, 
ani nie tak pre návštevy, ako pre obyva-
teľov domu. Nábytok, sanitárna technika 
a rôzne doplnky podliehajú pôsobeniu 
vlhka a tepla a navyše sú vystavené 
každodennému opotrebovávaniu. Čisté 
línie idú ruka v ruke s ľahkou údržbou. 
Posledných pár rokov sa obľube teší naj-
mä drevodekor, imitácie kameňa, betónu 
a cementu. Prím hrajú stále neutrálne 
farby, výrazné farebné tóny nájdete v po-
nuke už len veľmi okrajovo. Zemité a prí-
rodné tóny  hnedej, šedej, bielej a čiernej 
sú nielen trendy, ale zároveň nadčasové.  

Moderná kúpeľňa by mala byť dostatočne 
presvetlená a vzdušná. Veľké formáty 
obkladov či dlažby menšiu plochu opticky 
zväčšia, dostatok svetla podčiarkne jed-
noduchosť a priestor. Ak túžite po útulnej 
kúpeľni, siahnite po pastelovo zemitých 

čIsTé línIe Idú ruka 
v ruke s ľahkou údrž-
bou. posledných pár 
rokov sa obľube Teší 
najmä drevodekor, 
ImITácIe kameňa, be-
Tónu a cemenTu. 
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farbách či rôznych imitáciách dreva, ktoré 
celkový interiér pocitovo prehrejú.

Kameň či betón môžete doplniť dlažba-
mi s dokonalou imitáciou oceľových 
či skorodovaných dosiek v bronzovej 
alebo platinovej farbe. Kúpeľňa tak získa 
industriálny nádych, ktorý môžete doplniť 
výraznými dizajnovými prvkami. Ak 
túžite po niečom netradičnom, siahnite 
po imitácii rôznych druhov textílií, ako je 
juta, vrecovina či tvíd. Originálne a záro-
veň elegantne pôsobia geometrické tvary, 
ktoré dokážu v kúpeľni vytvoriť zaujíma-
vý optický 3D efekt. Keramické obklady 
s 3D efektom však umiestňujte skromne, 
v tomto prípade platí, že menej je viac. 

VAňA či SPRchA?
Najväčšou dilemou pri zariaďovaní kúpeľ-
ne je pre mnohých okrem výberu správne-
ho odtieňa obkladačiek aj rozhodnutie, či 
vaňu, alebo sprchový kút. Na výber by ste 
mali myslieť už pri samotnom plánovaní, 
keďže rozloha kúpeľne je v tomto prípade 
kľúčová. V prípade veľkorysého priestoru 
je najlepším riešením umiestniť do kúpeľ-
ne oba varianty. 

Obe možnosti sú výsledkom individuálnej 
voľby a osobných priorít. V prípade malej 
kúpeľne je najlepším riešením sprchový 
kút. Ušetrí nielen mnoho miesta, ale 
najmä samotný čas. Pohodlná vaňa si 
vyžaduje viac priestoru, avšak súčasný trh 
ponúka viacero riešení aj pre tých, ktorí si 
bez nej kúpeľňu nevedia predstaviť. V po-
nuke je množstvo asymetrických vaní, 
ktoré sa prispôsobia každej kúpeľni. 

keď VAňA, tAk V PRieStORe
Najnovším trendom, ktorý korešponduje 
s dojmom priestornosti a vzdušnosti, je 
umiestnenie vane do priestoru kúpeľne. 
Je dokonalým riešením pre milovníkov 
relaxu a dizajnu, pohybuje sa v kategórii 
nadštandardu, keďže si vyžaduje väčší 
priestor ako klasická vstavaná vaňa. Voľne 
stojace vane sa líšia svojím tvarom, súčas-
nej kúpeľni dominujú predovšetkým mäk-
ké a oblé línie. Oblý tvar v nás vzbudzuje 
pocit bezpečia a podporuje uvoľnenie.

Voľne stojace vane môžu byť smaltované 
či akrylátové. Kvalitný akrylát je ľahší na 
manipuláciu, vaňa je pocitovo teplejšia 
a pomalšie vychladne, predstavuje preto 
komfortné zázemie pre dlhý relaxačný kú-
peľ. Pri voľne stojacích vaniach si môžete 
zvoliť z troch možností inštalácie baté- 
rie – batéria integrovaná na okraj vane, 
batéria stojaca vedľa vane a batéria inšta-
lovaná do steny, o ktorú sa vaňa opiera. 

V jedNOduchOSti je kRáSA 
Ani sprchovacie kúty nezatvárajú dvere 
pred komfortom. Dôraz na relax a pôži-
tok sa pretavujú aj do praktických riešení 
sprchových kútov. Podľa tvaru môžeme 
sprchové kúty rozdeliť na pravouhlé, oblé, 
dvere do niky či kombinácie pevných 
stien. Výber veľkosti a umiestnenie závisí 
do veľkej miery od priestoru. V súčas-
nosti existuje široké spektrum v rôznom 
prevedení – rámové, bezrámové, čiastoč-
ne rámové. Milovníkov luxusného relaxu 
v kúpeľni oslovia hydromasážne boxy 
alebo parné hydromasážne boxy. 

Čoraz väčšej obľube sa tešia takzvané 
walk-in sprchovacie kúty. Ide o priestor 
bez dverí, prípadne s minimalistickými 
a jednoduchými sprchovacími zástenami. 
Vyžadujú si však viac miesta a dostatočne 
veľkú, ideálne plochú sprchovaciu vanič-
ku. Trendy je použitie podlahových alebo 
stenových odtokových žľabov. Takéto mi-
nimalistické riešenie vnáša jednoduchosť 
aj do údržby – nedochádza k usádzaniu 
nečistôt v ťažko vyčistiteľných zákutiach 
a minimalistické sklá bez rámov vyzerajú 
veľmi elegantne. 

Reko

Foto: Hornbach a archív redakcie

najnovším Trendom, 
kTorý zdôrazňuje 
pocIT  prIesTornos-
TI a vzdušnosTI, je 
umIesTnenIe vane do 
prIesToru kúpeľne. 
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MODERNEJ KúPEľNE

Dizajn



JEDNODUCHé LíNIE, DôRAZ 
NA DETAILy A PRIRODZENé 
ODTIENE Sú ZáKLADOM 
VÝBERU TRENDOVéHO KúPEľ-
ňOVéHO NáByTKU. Tí, KTORí 
CHCú VyTVORIť PROSTREDIE 
V SúLADE S DOBOU, KTORé 
OKREM TOHO, žE JE fUNKČNé, 
JE AJ HARMONICKé A úTUL-
Né, SA MUSIA ZAMERAť NA 
KúPEľňOVÝ NáByTOK  
S MODERNOU A MODULáR-
NOU KONCEPCIOU, KTORá 
PONúKA ŠIROKú ŠKáLU KOM-
BINáCIí A UMOžňUJE PRISPô-
SOBENIE PROSTREDIA. 

ideálnou pre zvýšenie hodnoty akejkoľvek 
miestnosti prostredníctvom nábytku  
s jednoduchým dizajnom, ale pôsobivý-
mi detailmi, ktorý je vyrobený tradič-
nou technikou, ktorá zabezpečuje jeho 
dlhodobú životnosť. Kolekcia sa skladá zo 
závesných umývadiel s dvomi dvierkami, 
dvomi zásuvkami alebo ich kombinácie  
v hľuzovkovej farbe, ktorá zdôrazňuje 
kresbu dreva a jeho nuansy. Okrem toho 
sú k dispozícii v rôznych veľkostiach, 
takže sa zmestia do každej kúpeľne.

Každý kúpeľňový nábytok je možné kom-
binovať so zrkadlami s LED osvetlením 
alebo skrinkou. K dispozícii sú aj podsvie-
tené verzie s nástennými a stĺpcovými 
skrinkami rovnakej rady. Kúpeľňový 
nábytok Boston vám s jeho modernou 
striedmosťou umožňuje dodať prostrediu 
punc kvality a relaxačnú atmosféru, čím 
ho mení na naozaj jedinečné miesto.

PRe dOkONALý ReLAx
Medzi kúpeľňové vybavenie, ktoré nemô-
že chýbať v relaxačnom priestore, patrí 
sprchová kabína s hydromasážou, ktorá 
má rovnako ako kolekcia Iris kompaktný 
a jednoduchý dizajn a kúpeľni tak dodá 
osobitný a nekonvenčný nádych.

VŠetkO, čO POtRebujete
Ak uvažujete o zmene vášho sprchového 
kúta, aby bola vaša kúpeľňa z hľadiska 

dizajnu ešte viac funkčná, 
pohodlnejšia a príjemnej-
šia, Kvstore.sk má všetko, 
čo potrebujete.

Bohatá ponuka tohto e-sho-
pu je venovaná svetu kúpeľňové-
ho vybavenia známej talianskej 
značky, ktorá výhradne ponúka 
len vysoko kvalitné výrobky. Kv-
store.sk predstavuje „revolučné“ 
chápanie kúpeľňového vybavenia. 
K výberu výrobkov podľa vášho záujmu 
až po vybavenie dodávky vám stačí nie-
koľko jednoduchých kliknutí.

kLikNutím ZmeNíte Aj VáŠ 
SPRchOVý kÚt
V kategórii sprchový kút si v prvom 
rade môžete vybrať medzi polkruhovým 
sprchovým kútom, štvorcovým alebo 
obdĺžnikovým sprchovým kútom a tiež 
sprchové dvere so sklenenou konštruk-
ciou, sprchové steny typu Walk-in a iné.
Tento e-shop má účinnú reakčnú schop-
nosť na akýkoľvek typ potreby z hľadis-
ka priestoru, funkčnosti a estetických 
preferencií.

Reko z materiálov Valentina SK

Foto: Valentina SK

Nábytok, umývadlá a sprchovacie 
zóny musia byť v miestnosti 
vyvážene usporiadané a musia 

maximalizovať voľný priestor. Či už je 
kúpeľňa veľká alebo malá, každá by mala 
byť navrhnutá a zariadená nábytkom a 
sanitou tak, aby bola vyvážene usporiada-
ná a maximalizovala voľný priestor. 

kÚPeľňOVý NábytOk NA mieRu
Za týmto účelom môžete na stránke 
KvStore nájsť najoptimálnejšie zariadenia 
predstavujúce širokú škálu kvalitných a 
exkluzívnych výrobkov, ktoré prinášajú 
nové možnosti kúpeľňového nábytku na 
mieru a vedú k vytvoreniu unikátnych 
relaxačných zón.

Medzi mnohými možnosťami v inter-
netovom obchode Kiamami Valentina je 
kolekcia kúpeľňového nábytku Boston 
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UKRyTá POD POVRCHOM
Kvalita

SúČASNá PONUKA OBKLA-
DOV A DLAžIEB JE NAOZAJ 
PESTRá. DIZAJNéRI AJ V TEJTO 
OBLASTI fINáLNEJ úPRAVy 
POVRCHOV V INTERIéRI A 
EXTERIéRI UROBILI KUS PRáCE. 
POD VŠETKOU DIZAJNéRSKOU 
KRáSOU VŠAK TREBA VIDIEť AJ 
TECHNICKú A TECHNOLOGICKú 
DOKONALOSť. 

bývanie kúpeľňa
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Rozhodnutie vždy závisí od kvality pod-
kladu, podmienok použitia, ale aj druhu a 
veľkosti obkladu. A, samozrejme, všetky 
lepidlá pre obklady a dlažby musia spĺňať 
náročné parametre európskych tech-
nických noriem. Pri lepení keramických 
obkladov a dlažieb majú profesionálne 
lepiace malty nielen garantovať pevnosť, 
flexibilitu a priľnavosť, ale majú byť súčas-
ťou systémového riešenia, ktoré dlhodobo 
zaručuje dokonalosť výsledku. 

ŠkáROVANie V tReNdOVých 
FARbách
Obzvlášť dôležitú funkciu pri obkladaní 
má škárovanie. Predstavuje spojovací 
článok a zároveň významný prvok stvár-
nenia obkladu, ktorý súčasne ponúka 
ochranu a istotu. Správnou kombináciou 
obkladu a škárovacích hmôt v trendo-
vých farbách môžeme vytvoriť najrôz-
nejšie priestorové pôsobenie obkladu. 
S pružnou, vodotesnou, voči zašpineniu 
a znečisteniu mikroorganizmami odolnou 
škárovacou zmesou zabezpečíme obklada-
ným plochám krásu a istotu na veľa rokov. 
Optimálny doplnok k škárovacej hmote 
predstavuje trvalo elastický silikónový 
tmel, ktorý je určený na uzavretie dilatač-
ných a spojovacích škár rôznych materi-
álov v miestach so stálym mechanickým 
zaťažením.

SyStém PRe ObkLAdy A dLAžby
Baumit Baumacol je systém osvedčených, 
vysoko kvalitných produktov, ktorý 
prináša estetické, bezpečné a jednoducho 

realizovateľné riešenie pre každú kúpeľ-
ňu, balkón či terasu. Realizácia obkladov 
a dlažieb je teraz hračka, nezáleží na tom, 
či staviate nový dom, alebo rekonštruu-
jete byt. Viac o tomto systéme nájdete na 
stránke www.baumit.sk.

Reko z materiálov Baumit

Foto: Baumit

Bez kvalitných produktov a techno-
lógií aj tým najkrajším povrchom 

hrozí strata kvality. Investíciu do krásnej 
a kvalitnej dlažby či obkladu by preto mal 
sprevádzať správny výber produktov na 
prípravu podkladu, lepenie obkladov a 
dlažby či následné škárovanie.

POd dLAžbOu Aj POd 
OBklADOM
Nevyhnutným predpokladom pre ich 
kladenie a, samozrejme, pre perfektný vý-
sledok  je pevný, nosný a dostatočne rov-
ný podklad, ktorý dosiahneme použitím 
vyrovnávacích stierok. Podlahy a steny, 
ktoré sú vystavené priamej odstrekujú-
cej vode, musia byť zároveň aj bezpečne 
odizolované. Vysokokvalitné obklady 
a dlažby nespočetných farieb, vzorov, 
rozmerov či materiálov nekladú kreativite 
nijaké hranice. Dôležité je však vybrať si 
správny typ lepiacej malty tak, aby bola 
garantovaná stálosť a krása na veľa rokov. 

NáŠ tiP: 
PERfEKTNÝ VÝSLEDOK A ISTOTA 
TRVáCNOSTI. 
Baumacol Premiumfuge je pružná, 
vodoodpudivá a antibakteriálna 
suchá škárovacia zmes, ktorá ponúka 
spoľahlivé a dlhodobé riešenie pre váš 
interiér aj exteriér. Je vhodná na bežné 
obkladacie prvky, veľkoformátové ob-
klady a dlažby, mozaiky, umelý kameň 
alebo gres. Do vlhkých prevádzok aj 
na podlahové vykurovanie, pre steny, 
podlahy aj na terasy alebo balkóny. Je 
jednoducho a rýchlo spracovateľná, 
v praktickom 2 a 5 kg balení. Na výber 
máte 24 trendových odtieňov, ktoré 
ladia ku každému obkladu.

9 DOBRÝCH DôVODOV, PREČO 
OBKLADAť SO SySTéMOM BAUMIT 
BAUMACOL:
1.  na vonkajšie aj vnútorné použitie,
2.  lepenie s istotou,
3.  rýchle spracovanie,
4.  jednoduché čistenie,
5.  odolnosť voči vode aj mrazu,
6.  pružnosť a dlhá životnosť,
7.  široký sortiment farieb,
8.  široký sortiment výrobkov,
9.  osvedčený, ucelený systém.
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Sprchové kúty Blix sú jednoducho 
ideálne pre všetky životné etapy. 
Predstavujú to najlepšie v pomere 

vysokej kvality a výhodnej ceny. Ich pocti-
vé spracovanie a moderný dizajn prináša-
jú množstvo praktických výhod.

S NOVými tyPmi 
Sprchové kúty Blix teraz prichádzajú so 
zalamovacími a posuvnými trojdielnymi 
dverami, aby bola šírka variánt komplet-
ná. Nové posuvné trojdielne dvere Blix 
rozširujú súčasnú ponuku najobľúbenej-
šieho spôsobu otvárania. Medzi existujú-
ce modely BLDP4 (štvordielne – najširšie 
sprchové dvere na trhu so stredovým 
vstupom) a BLDP2 (dvojdielne – vhodné, 
naopak, aj do malých kútov) pribudol 
nový trojdielny model BLDP3, vhodný 
pre najpredávanejšie veľkosti sprchových 
kútov 90 cm alebo 100 cm. Aj pri rozmere 
90 cm zachovávajú trojdielne dvere kom-
fortnú šírku vstupu a nezaberajú žiadne 
miesto v kúpeľni. Majú synchronizovaný 
posun všetkých častí, kedy sa všetky diely 
otvárajú alebo zatvárajú súčasne, plynulo 
a ticho bez akéhokoľvek zatrhávania a 
kríženia.

PRíjemNá ObSLuhA
Posuvný systém sprchového kúta Blix je 
veľmi tichý a spoľahlivý, lebo je v spodnej 
časti vybavený mechanizmom SilentRun, 
ktorý zabraňuje zadrhávaniu a kríže-
niu posuvných dielov. Predstavuje tak 

doživotný sľub bezporuchového a tichého 
chodu sprchového kúta.

PRAktické 
Zalamovacie dvere Blix sa hodia najmä do 
kúpeľní, kde je cenný každý centimeter. 
Vďaka systému zalamovania smerom 
dovnútra kúta, dvere neuberajú okolitý 
priestor, nezmenšujú šírku vstupu a 
podlaha v kúpeľni ostáva suchá, pretože 
stekajúca zvyšková voda vždy zamieri 
dovnútra sprchového kúta. Pre jednodu-
chú manipuláciu teraz ponúka Ravak  
k zalamovacím dverám Blix aj špeciál-
ne držadlo, ktoré dovoľuje pohodlné 
zatiahnutie dverí. Zalamovacie dvere sú 
ponúkané v rozmeroch už od 70 cm.

BEZ OBMEDZENí
Nové typy dverí ponúka RAVAK so 
sklenenou výplňou, opatrenou ochrannou 
vrstvou AntiCalc v lesklom prevedení 
rámu. Rovnako ako všetky ostatné typy 
sprchových dverí sú aj nové modely 
ideálne či už k predeleniu ník, tak aj na 
kombinovanie s pevnou 
stenou. Užívateľ tak nie 
je obmedzený klasickým 
štvorcovým pôdorysom 
sprchovacieho kúta, 
ale môže si vytvoriť aj 
praktickejší obdĺžnikový 
tvar podľa konkrétnych 
ponúkaných rozmerov 
sprchových dverí a pevnej 
steny. Viac informácií na 
www.ravak.sk.

Reko z materiálov RAVAK

Foto: RAVAK

Až DVA METRE ŠIROKé DVERE 
OCHRáNIA SPOLOČNé ZážIT-
Ky ZO SPRCHOVANIA DVOCH 
ZAMILOVANÝCH, ŠTVRť-
KRUHOVÝ VARIANT POSLúžI 
HLAVNE V MENŠíCH KúPEľ-
NIACH A KúT SO ZNížENOU 
VÝŠKOU, KTORÝ JE VHODNÝ V 
KOMBINáCII S HLBOKOU SE-
DACOU VANIČKOU, SPRíJEMNí 
žIVOT RODINáM S DEťMI I 
SENIOROM. 

Atraktívny 

SPRCHOVÝ KúT

bývanie kúpeľňa



HARMONICKY 
ZLADENÝ

Všetko v jednom štýle. Koncept Chrome.

www.ravak.sk
KEĎ KÚPEĽŇU
TAK RAVAK
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sortiment výrobkov, ktoré sú na vyso-
kej úrovni a mnohé z nich sú chránené 
patentmi. Práve to zabezpečuje vysokú 
úroveň a jedinečnosť výrobkov. 

Medzi bezkonkurenčné a patentované vý-
robky patria napríklad sprchovacie žľaby 
a podlahové vpusty, ktoré majú plávajúci 
zápachový uzáver, ktorý sa po vyparení 
vody  uzatvorí a ani v suchom stave ne-
prepúšťa kanalizačné plyny. Tým odpadá 
problém dodatočného zalievania zápacho-
vých uzáverov vodou, čo nás oberá o čas 
a energie, stratené následným vetraním 
priestorov. Portfólio spoločnosti tvorí 
široký sortiment dnes už nevyhnutných 

bývanie kúpeľňa

zápachových uzáverov pre pračky, sušičky 
a umývačky riadu, ktoré vkusne dotvárajú 
prostredie kúpeľní a kuchýň.

jediNečNé RieŠeNiA
Pomocou zápachových uzáverov určených 
pre umývadlá a drezy je možné riešiť 
úsporu priestoru pod nimi, ktorého nie 
je nikdy dostatok. Vďaka tomu získate 
miesto na odkladanie väčšieho počtu 
predmetov. 

Všetky riešenia su jedinečné, chránené 
patentmi a s vynikajúcou funkcionalitou. 
Pričom ich dizajn je značkou kvality na 
vysokej úrovni. Zásluhou viac ako 60-roč-
ného vývoja a praxou dlhodobo overených 
výrobkov s kvalifikovanou technickou 
podporou je spoločnosť HL Hutterer-
-Lechner GmbH už 25 rokov spoľahlivým 
partnerom v stavebníctve pre profesioná-
lov, ale aj súkromné osoby na Slovensku. 
Svoje výrobky vyváža do viac ako 50-tich 
štátov sveta a je možné ich nájsť v celom 
rozsahu na www.hutterer-lechner.com.

Reko z materiálov HL Hutterer-Lechner

Foto:  HL Hutterer-Lechner

úROVEň CIVILIZáCIE ODRážA 
úROVEň KANALIZáCIE. O TOMTO 
VÝROKU By SA DALO URČITE 
DLHO POLEMIZOVAť, ALE POKIAľ 
V KRáSNEJ A DRAHEJ BUDOVE 
CíTIME ZáPACH Z KANALIZáCIE, 
NAŠE HODNOTENIE úROVNE 
BÝVANIA RÝCHLO KLESá.  

OdtOkOVé SyStémy

Kultúrna úroveň civilizácie sa už  
v minulosti hodnotila podľa úrovne 
kanalizácie. A práve túto problema-

tiku rieši rakúska spoločnosť HL Hutte-
rer-Lechner GmbH, ktorá je významným 
svetovým výrobcom kanalizačných 
tvaroviek (strešné, balkónové, terasové, 
podlahové, dvorné vpusty, vodoizolačné 
prestupy cez steny, zápachové uzávery pre 
vnútornú kanalizáciu, ako sú sprchy, vane, 
umývadlá, klimatizácie, pračky, spätné 
klapky a pod.).

ŠiROký SORtimeNt 
Pretože spoločnosť je úzko špecializovaná, 
má v danej problematike veľmi široký 

fUNKČNé 



OdtOkOVé SyStémy

Aby bolo teplo
® Elektrické vykurovacie rohože značky teplá podlaha a ich výhody:

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

www.TeplaPodlaha.COM / tel.: 0948 521 395 / Radi Vás budeme kontaktovať.

Vykurovacie rohože sú vhodné ako doplnkové vykurovanie pre vytvorenie teplej dlažby v renovovaných alebo nových 

kúpeľniach a kuchyniach. Jednoducho všade tam, kde je prianie mať príjemné teplo od podlahy.

Systém je regulovaný inteligentnými dotykovými termo-statmi, ktoré strážia peňaženku svojho majiteľa a zaisťujú teplo presne vtedy, 

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

Nízka spotreba je porovnateľná s lustrom v obývačke.

Hrejivé prebudenie, pretože kráčate po teplej dlažbe.

Neviditeľný komfort. Systém je skrytý pod podlahou.

Bezpečná. Netreba utierať dlažbu, po kúpaní vyschne sama. 

Bezúdržbový systém v priebehu celej životnosti novej podlahy.

Zvýšite si životnú úroveň za minimálnu investíciu.

Cca 5 - 7% z nákladov na renováciu kúpeľne.

Šetríte priestor. Nepotrebujete radiátor

ani iné teleso v priestore.

Minimálna konštrukčná výška, a to len

1,5 cm vrátane novej dlažby.

Nadštandardná desaťročná záruka.

185x118domabyv_Nitra2017_7601490.indd   1 21.02.17   11:06



ČI Už PLáNUJETE STAVBU, ALE-
BO ROZSIAHLU REKONŠTRUK-
CIU RODINNéHO DOMU, ByTU 
ČI CHALUPy, TAK S NAJVäČ-
ŠOU PRAVDEPODOBNOSťOU 
BUDETE MUSIEť RIEŠIť AJ 
OTáZKU PREKLADOV. POĎTE 
SA S NAMI POZRIEť, NA ČO SI 
DAť POZOR V SúVISLOSTI S TÝ-
MITO STAVEBNÝMI PRVKAMI, 
KTORé SA UMIESTňUJú NAD 
STAVEBNé OTVORy PRE OKNá 
A DVERE A MAJú ZA úLOHU 
PRENáŠAť STATICKé PôSOBE-
NIE MURIVA.

NAD DVERAMI
Preklady

budú umiestnené, nemá na druh prekladu 
vplyv. Pokiaľ túžite po dverách neobvykle 
vysokých či širokých, myslite len na veľ- 
kosť stavebného otvoru, váhu dverí nepo-
nesie preklad, ale špeciálne pánty.

A čO SkRyté ZáRubNe?
Uvažujete, že dvere namiesto štandardnej 
obložkovej zárubne zakomponujete do 
skrytej zárubne? Napriek tomu, že skrytú 
zárubňu tvorí pevná hliníková konštruk-
cia, nie je samostatná a preklad rozhodne 
vyžaduje. Skryté zárubne nevyžadujú 
špeciálne stavebné úpravy oproti obložko-
vej zárubni. Typ a dĺžku prekladu určuje 
stavebný systém, nie typ zárubne.

Stavebné preklady by nemali vo 
väčšine prípadoch chýbať pri inte-
riérových dverách. Neplatí to však 

stopercentne! To, či bude pri stavebnom 
otvore pre interiérové dvere nutné použiť 
preklad, závisí predovšetkým na použi-
tom systéme výstavby. Zatiaľ čo pri mu-
rovanej priečke treba umiestniť preklad 
nad stavebný otvor vždy, pri SDK priečke 
to nutné nie je. Základným nosným 
prvkom SDK priečky je totiž tzv. raster 
tvorený konštrukciou z kovových profilov, 
na ktorú sa aplikujú sadrokartónové 
dosky. Čo sa týka murovanej priečky, tak 
je dôležité vedieť, že veľkosť či hmotnosť 
dverí, ktoré v danom stavebnom otvore 

50

bývanie dvere



POSuVNé dVeRe beZ PRekLAdu? 
Iná situácia nastáva pri posuvnom 
systéme, ktorý je skrytý v strope, teda 
v prípade, keď dvere siahajú od podlahy 
až k podhľadu. Príkladom takého posuvu 
je napríklad systém Premium. Z pohľadu 
stavebných prekladov je jeho veľkou výho-
dou fakt, že nevyžaduje žiadne špeciálne 
dodatočné spevňovanie priechodného 
otvoru prekladmi, ale využíva vlastný 
strop, do ktorého sa prostredníctvom 
závitových tyčí kotví.

dVeRe Až PO StROP
Pokiaľ zvolíte do svojho interiéru vysoké 
otočné dvere bez nadpražia, kedy dverné 
krídlo siaha od podlahy až po strop, po-
tom vedzte, že nad nimi klasický preklad 
byť nemusí, pretože jeho funkciu pre-
vezme samotný strop. „Pre túto situáciu 
sa skvele hodia dvere Master, ktoré vo 
svojom vnútrajšku ukrývajú nielen pevnú 
hliníkovú konštrukciu, ale i hliníkové 
priečky, ktoré dvere vystužia a dovolia im 
dosiahnuť výšku až 3,7 metra, čo je roz-

hodne viac než obvyklá výška miestností,“ 
popisuje ďalšiu možnosť, ako nemať nad 
dverami stavebný preklad Petr Paksi.

SkLeNeNá SteNA
Na dostatočné ukotvenie je treba mys-
lieť aj pri sklenených stenách a dverách. 
Pokiaľ sklenená stena siaha až po stop, je 
poruke jednoduché riešenie – ukotvenie 
celej steny do stropu. Celkom iná situácia 
nastáva v prípade, že sklenená stena bude 
zasadená do priečky, potom je potreba 
nad celou dĺžkou sklenenej steny mať 
preklad s dostatočným presahom. Tiež je 
nutné myslieť na spevnenie bočnej steny, 
ktorá bude ďalším miestom kotvenia 
sklenenej steny.

Reko 

Foto: J.A.P. Slovakia

Naozaj diskrétne môžu byť posuvné dvere 
ukrývajúce sa v puzdre úplne bez oblo-
žiek. Ale i tu je potreba dopredu myslieť 
na dostatok miesta a preklad nad staveb-
ným otvorom, kde má byť bezobložkové 
puzdro schované. 

POSuV i beZ PuZdRA
Túžite po posuvných dverách, ale nemáte 
stavebný otvor pre umiestnenie posuvných 
dverí s puzdrom? Potom je tu jednoduché 
riešenie v podobe posuvného systému po 
stene, ktorý vyžaduje stavebný otvor len 
pre samostatné dvere. Pred priechodným 
otvorom je potom potreba mať v priečke 
pripravený pevný nosný podklad.
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TIP ODBORNíKA: 

AKO JE TO S POSUVNÝMI 

DVERAMI?

„Uvažujete o posuvných dve-

rách? Potom treba pripraviť preklad nielen 

nad otvor pre dvere, ale aj pre samostatné 

puzdro, čo je konštrukcia, ktorá umožňuje 

zaveseným posuvným dverám elegantne 

‚zachádzať do steny‘ a je potreba ju brať 

ako pokračovanie samostatného dver-

ného otvoru. Preklad tak musí byť nielen 

cez samotné dvere, ale i cez priestor, 

kam dvere zachádzajú, teda nad celou 

plechovou kapsou – stavebným puzdrom. 

Dĺžka presahu prekladu cez puzdro potom 

závisí na konkrétnom stavebnom systéme, 

či ide o stenu nosnú, alebo deliacu, a na jej 

hrúbke.“

Petr Paksi, výkonný riaditeľ J.A.P. Slovakia, 

výrobca dizajnových dverných systémov



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

www.vstavaneskrine.com

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

0903 344 343
Holíčska 7, Bratislava

0948 442 444
Bratislavská 72, Pezinok

AKCIA na vstavané skrine DO 35%.
DODANIE OD 3-10 DNÍ. Záruka až 5 rokov.
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Objednajte si ZDARMA nový 
skladový katalóg SIRO 2017! 
Platí pre všetky osoby 
s platným IČO.

Úchytky A vešIAky SIRO 

mobil: + 420 777 720 133, tel: + 420 569 434 420
www.siro.sk, info@siro.sk 

  Veľkoobchodný i maloobchodný predaj
  Známa rakúska značka špičkovej kvality

skladom pre rýchle dodanie
cez 
500 

modelov



hLiNíkOVé FASádNe 
OBklADy 

hliníkové obklady Premium sú 
fasádne obklady s moderným dizajnom 
a integrovaným systémom odvetrávania. 
fasáda s nimi dýcha a nevlhne, zároveň 
obklady zabraňujú úniku tepla a šetria 
tak výdavky za energie. Obklady Premi-
um sú bezúdržbové a spĺňajú požiadavky 
protipožiarnej odolnosti triedy A. Možno 
ich kombinovať aj s obkladmi z kompo-
zitného materiálu Twinson Premium. Ich 
drevený vzhľad vytvorí s hliníkom doko-
nalú dizajnovú fasádu. Hliníkové fasádne 
obklady Premium sú veľmi tenké, preto 
sa hodia na novostavby aj na staršiu 
zástavbu. Využijete ich na zateplenú aj 
nezateplenú fasádu, na obloženie von-
kajších stien, vikierových okien, strešných 
okien a odkvapov. Ponúkajú sa v širokom 
výbere farieb (všetky farby RAL, špeciál-
ne farby, eloxovaná čierna, strieborná, 
hnedá).

www.inoutic.sk

exOtikA V ŠAtNíku
 
Zahaľte svoj šatník do exotickej vône, ktorá prekvapí a zá-
roveň poteší. Prací prípravok Surf color tropical Lily & 
ylang ylang ponúka kombináciu dvoch neodolateľných 
kvetov. ženská, ale silná ľalia má jemne medovú, kveto-
vú vôňu, čo ju radí medzi jeden z piatich najžiadanejších 
rezaných kvetov na svete. Kvet ylang 
ylang, známy aj ako „kvet kvetov“, vyniká 
sladkou arómou, ktorá je zvodná a utišu- 
júca. Vraj jeho zmyselná vôňa dokáže spá-
jať myseľ a telo a vytvárať pocit eufórie.

Otvorte aj vy dvere neodolateľnému 
spojeniu, ktoré vás prenesie do exotic-
kých záhrad plných kvetín. Na kaž-
dom kroku vás bude sprevádzať 
žiarivá čistota, dlhotrvajúca 
vôňa a sviežosť. Vybrať si 
môžete z troch variant – te-
kutého pracieho prípravku, 
prášku na pranie a gélo-
vých kapsúl. Ak zbožňujete 
neopakovateľné kombi-
nácie vôní, do Surf color 
tropical Lily & ylang 
ylang sa určite zamilujete! 
Variant COLOR používajte 
na farebnú bielizeň. 

sk.surf.com

INfOMIX

54

infomix aktuality

RieŠeNiA PRe mALý PRieStOR

V domácnostiach sa často stretávame s problémom nedostatku úložných priesto-
rov. Možnosť zväčšenia odkladacích priestorov preto príde určite vhod. firma HL 
Hutterer-Lechner GmbH vyvinula sifón hL137 určený do kúpeľňového nábytku, 
pomocou ktorého je možné odvádzať odpadovú vodu z umývadla tak, že zmenšuje 
odkladací priestor len minimálne, čím sa výrazne zvyšuje využiteľnosť nábytku. Jeho 
prednosťou je tiež variabilita umiestnenia – kým u bežných sifónov musí byť odtok 
z umývadla presne v línií s otvorom pre odpad v stene, u výrobku hL137 je možné 
nábytok aj s umývadlom posúvať vpravo alebo vľavo, prípadne dopredu až v rádiuse 
35 cm, pomocou predĺženia HL10 i viac. Takýmto spôsobom sa dá výrazne meniť 
usporiadanie zariadenia kúpeľne. Výrobok má navyše veľmi dômyselne riešený 
zápachový uzáver, ktorý je samočistiaci. V prípade, že by predsa došlo k zníženiu 
prietoku, inštalovaný čistiaci kus je možné veľmi jednoducho vybrať a odstrániť 
nečistoty. Obdobným spôsobom môžeme zväčšiť odkladací priestor v kuchynských 
linkách pomocou výrobku HL126 navrhnutom pre drezy.

www.hutterer-lechner.com



ZAkukLite SA dO tePLA

Doprajte si doma po návrate z chladných exteriérov chvíle 
pohody, relaxujúc zabalení v elektrickej vyhrievacej prikrývke 
Orava eb-199 b. Je vyrobená z mäkučkej, na dotyk príjem-
nej syntetickej vlny, do ktorej sa vďaka rozmeru 200 x 130 cm 
ľahko zaviniete, aby vás zahriala až po končeky prstov. Vašu 
pokožku dokonale prekrví a navodí vám pocit tepelnej poho-
dy, nech už na gauči čítate strhujúci bestseller alebo pozeráte 
najnovší diel obľúbeného seriálu. Nastavenie 5 úrovní teploty 
signalizuje 5 LED kontroliek, navoliť si na nej môžete čas zohrieva-
nia až 8 hodín. Je vybavená bezpečnostnou poistkou a automatic-
kou reguláciou teploty, má príkon 120 W a po odpojení ovládania 
ju operiete aj v práčke pri teplote do 40 °C. Zakuklite sa a nechajte 
sa unášať vlnami tepla až do uvoľňujúceho spánku! Orava eb-199 b 
môže byť vaša za 49,90 €.

www.orava.eu 

cemeNt NA mieRu

Po uvedení špeciálneho cementu s odolnosťou proti síranom 
pripravil osvedčený slovenský výrobca cemmAc ďalšiu 
novinku – v tomto roku pridal do ponuky balených cemen-
tov cement cLASSiccem pevnostnej triedy 42,5 N. Cement 
nahrádza pôvodný cement nižšej pevnostnej triedy (32,5 R) 
a zodpovedá tak požiadavkám hlavne profesionálov na vyso-
kú kvalitu pri dodržaní finančnej efektívnosti. „cLASiccem 
42,5 N ideálne doplnil trojicu našich existujúcich cementov. 
S novým cementom si naozaj vyberie každý zákazník podľa 
špecifík stavby, ktorú stavia. Sme radi, že sme dokázali pruž-
ne reagovať na požiadavky našich zákazníkov a spoločne sa 
nám podarilo uviesť cement na trh v relatívne krátkom čase 
na začiatku stavebnej sezóny,“ hovorí obchodná riaditeľka 
spoločnosti Jana Pančíková. 

Nový cLASSiccem, vhodný aj na výrobu betónov vyšších 
pevnostných tried, sa bude predávať v stavebninách od 
polovice marca.

www.cemmac.sk
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tRAdičNý VýRObcA SA VRAciA 

Značka PhiLcO sa stala pre niekoľko generácií spotrebiteľov 
symbolom kvalitných elektrospotrebičov, predovšetkým práčok. 
Preto je určite dobrou správou, že sa tento tradičný výrobca vracia 
na európsky trh, a to s výrobkami, ktoré vynikajú nielen vysokou 
kvalitou, ale aj ústretovosťou k užívateľovi a životnému prostrediu. 
Výrobca je o kvalite svojich produktov presvedčený a ponúka na 
ne predĺženú záruku až 36 mesiacov. Veľký dôraz kladie na funkč-
nosť, technickú dokonalosť, širokú ponuku užitočných programov, 
intuitívne a pohodlné ovládanie, ale tiež na ohľaduplnosť voči 
životnému prostrediu. Jedným z príkladov tejto filozofie je aj nový 
rad vysoko úsporných práčok PhiLcO cROWN, predstavujúci 
mimoriadnu kvalitu starostlivosti o vašu bielizeň. Tichý invertorový 
motor dokáže rýchlo reagovať na zmenu počas otáčania bubna a 
efektívne tak využiť spotrebovanú energiu.
 
www.philco.sk





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

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

Balkónový system B-Integral

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

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

Nemecký patent
REG.DPMA-10361083

ź kozubové vložky
ź teplovodné kozubové vložky
ź piecky
ź kachľové piecky
ź dymovody
ź teplovzdušné rozvody
ź rozvody prívodu vzduchu
ź kachliarské šamoty
ź izolácie
ź materiály na stavbu kozubov

Dilatačný profil Niroflex
+421 907 774 541
obchod@emex.sk

www.kuchynskedigestory.sk

DIGESTOR
Kvalita a štýlový dizajn
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stavba energetické alternatívy

tichou prevádzkou (až  
o 8 dB nižšia hlučnosť) dokáže do miest-
ností nepretržite privádzať čerstvý čistý 
vzduch s optimálnou teplotou. Ľahko sa 
obsluhuje pomocou intuitívneho disple-
ja, jednoduchého ovládača či mobilného 
zariadenia.

mALý PRieStOROVý ZáZRAk
V menších bytoch či rekonštruovaných 
priestoroch zabezpečia nepretržitú 
výmenu vzduchu s rekuperáciou tepla 
decentralizované vetracie jednotky, ktoré 
sa vyrábajú v dvoch veľkostiach. Dokážu 
účinne prevetrávať jednotlivé miestnosti 
až do plochy 65 m2 či riešiť problémy so 
zvýšenou vlhkosťou a plesňami. Ľahko sa 

POPREDNÝ EURóPSKy 
VÝROBCA DIZAJNOVÝCH 
RADIáTOROV, KOMfORT- 
NéHO VETRANIA S REKU- 
PERáCIOU TEPLA A STROP-
NÝCH SáLAVÝCH PANELOV 
PREDSTAVIL NA VEľTRHU 
AqUATHERM  V NITRE 
HNEĎ NIEKOľKO NOVINIEK. 

ŠTÝLOVé 
VykuROVANie A VetRANie

0302

01

04

Spoločnosť Zehnder prináša do 
rodinných domov najvyššiu úroveň 
komfortu bývania s vysoko účin-

nými a tichými vetracími jednotkami 
novej generácie Zehnder ComfoAir Q. Pre 
menšie byty či rekonštrukcie sú vhodné 
malé decentrálne vetracie jednotky s reku-
peráciou tepla. Ďalšou novinkou sú nové 
dizajnové radiátory pre kúpeľne a obytné 
priestory. Niektoré z nich sú obzvlášť 
vhodné pre nízkoteplotné sústavy.

dýchAjte čeRStVý VZduch
16 inovácií a niekoľko patentov sa skrýva 
za novou, vysoko účinnou vetracou jed-
notkou novej generácie Zehnder Comfo-
Air Q. Táto vlajková loď rekuperačných 
jednotiek zaujme svojím moderným 
dizajnom a je k dispozícii aj s inovatív-
nym entalpickým výmenníkom tepla  
v tvare diamantu, ktorý má o 25 % 
väčšiu plochu a dosahuje o 5 % vyššiu 
účinnosť rekuperácie tepla než pred-
chádzajúci rad. Vďaka novej technoló-
gii ventilátorov má o 10 % nižšiu spot-
rebu elektrickej energie, čo znamená, 
že tri zimy vykurujete za cenu dvoch. 
Rekuperačná jednotka s mimoriadne 
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inštalujú, a to  priamo na obvodovú stenu 
bez potreby rozvodných potrubí. Postačí 
len jeden otvor v stene a elektrický prívod 
230 V. Za spotrebu energie tak zaplatíte 
ročne len okolo 11 eur.

ÚžASNá A PRAktická 
ASymetRiA
Kúpeľňové radiátory Yucca Asym, 
vyrobené z jemných guľatých trubiek, 
patria k bestsellerom medzi dizajnovými 
vykurovacími telesami. Nielenže vám vaše 
hygienické zázemie krásne vyhrejú, ale 
ponúknu vám aj praktické možnosti na 
zavesenie uterákov. Obľúbené sú najmä 
v chrómovanom vyhotovení, no fanúši-
kov si už našla aj novinka Zehnder Roda 
Spa Asym s plochým dizajnom a takmer 
50-timi brilantnými farebnými odtieňmi. 
Oba typy sú v ponuke pre teplovodné, 
kombinované alebo čisto elektrické vyku-
rovanie, v ľavom aj pravom vyhotovení.

eLeGANciA
Dizajnu kraľuje purizmus a na tento trend 
odpovedá aj úprava radiátorov pomocou 
priehľadného laku Technoline. Ten nechá-
va vyniknúť rýdzi strohý vzhľad ocele,  

takže vykurovacím telesám dáva rafino-
vaný moderný vzhľad. Najnovšie ním 
Zehnder opatril aj dizajnové radiátory 
Metropolitan širokými plochými trubi-
cami, ktoré navrhlo uznávané duo King 
& Miranda. Radiátory sa zároveň môžu 
pochváliť vysokým tepelným výkonom a 
maximálnou funkčnosťou – veľkorysý po-
vrch sa stará o účinné a optimálne sálanie 
tepla, a teda aj o príjemnú atmosféru  
v celom priestore.

miNimALiStický diZAjN
Nové kúpeľňové radiátory Zehnder Kleo 
očaria okrem vysokého výkonu aj svojou 
jemnou štíhlou konštrukciou. Vyrábajú sa 
v chrómovanom vyhotovení a v takmer 
50-tich farebných odtieňoch. Zvislé mo-
dely sú v kombinácii s jedným držiakom 
alebo viacerými úchytkami, vďaka čomu 
ich využijete v kúpeľni i v kuchyni. Alter-

natíva radiátora bez držiaka sa uplatní 
na chodbe, v predsieni alebo v iných 
priestoroch interiéru. Ak potrebujete 
výhrevné teleso inštalovať pod okno alebo 
v podkroví, môžete využiť vodorovné 
vyhotovenie, ktoré sa dá doplniť elektric-
kou vykurovacou tyčou na kombinované 
vykurovanie.

VySOká VARiAbiLitA
Ak rekonštruujete a hľadáte viac možnos-
tí z hľadiska rozmerov, pripojenia a tepel-
ného výkonu, stavte na radiátory Zehnder 
Charleston. Vyrábajú sa vo výške 190 až 
3 000 mm a v ľubovoľnej dĺžke či hĺbke, 
ktorá varíruje medzi 62 až 210 mm. 
Vyhotovenie článkov môže byť dvoj- až 
šesťrúrkové. Radiátory sa dokonca dajú 
inštalovať v nízkoteplotných vykurova-
cích sústavách. Umožňujú využiť tepelné 
čerpadlo alebo kondenzačný kotol, a 
pritom zachovať rovnakú výšku a šírku 
pôvodných radiátorov, vďaka čomu netre-
ba pristupovať k rozsiahlej rekonštrukcii.

Ak sa chcete dozvedieť o týchto novin-
kách viac, tak neváhajte a navštívte expo-
zíciu Zehnder na nadchádzajúcom veľtrhu 
Coneco, Bratislava, 22. – 25. 3., Hala B,  
č. 501. Viac informácií získate aj na  
www.zehnder.sk.

Reko z materiálov Zehnder

Foto: Zehnder

01 Jednotka Zehnder ComfoAir 70 (65 m3/h) je vhodná pre byty do 65 m2, 

pričom účinnosť rekuperácie dosahuje až 89 % tepla a 71% vlhkosti. Umožňuje 

dokonca prepojenie dvoch miestností, napríklad inštaláciou v kuchyni, kde na-

sáva znečistený vzduch, a vývodom v obývacej miestnosti – mikroventiláciou bez 

prievanu sa prevetrajú obidve miestnosti.

02 Vetracie jednotky Zehnder ComfoAIr q s výkonom 350, 450, 600 m3/h možno 

jednoducho zladiť s prvkami rozvodu vzduchu či s voliteľným zemným výmenní-

kom a chladiacimi jednotkami. Dodatočne možno integrovať

predhrievanie.

03 Nové kúpeľňové radiátory očaria okrem vysokého výkonu aj svojou jemnou 

štíhlou konštrukciou a dizajnom.

04 O čosi menšia decentralizovaná rekuperačná jednotka Zehnder ComfoSpot 

50 (55 m3/h) dokonale vyvetrá byt s plochou do 45 m2. Rekuperáciou sa využije 

až  82 % tepla a 71 % vlhkosti.

05 Radiátory sa vyrábajú takmer v 50- tich farebných odtieňoch. Ich veľkorysý po-

vrch sa stará o účinné a optimálne sálanie tepla a príjemnú atmosféru v interiéri. 

06 Zvislé modely sú v kombinácii s jedným držiakom alebo viacerými úchytkami, 

vďaka čomu ich využijete v kúpeľni i v kuchyni.

05

06
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ako bojler či prietokový ohrievač vody. 
Ak má vaša domácnosť väčšie nároky 
na dodávku teplej vody, optimálnymi 
pomocníkmi sú kotly Tiger Condens. 
Nedisponujú robustným zásobníkom, 
napriek tomu dokážu zabezpečiť potrebné 
množstvo teplej vody v rekordne krátkom 
čase. Teplá voda sa pripravuje súbežným 
využívaním prietokového ohrevu v dosko-
vom výmenníku a v jednom alebo dvoch 
zabudovaných vrstvených zásobníkoch 
z nehrdzavejúcej ocele, každý s objemom 
len 21 l. Zásobníky dokážu za krátky čas 
dodať až 185 litrov teplej vody s teplotou 
40 °C. Ide o prípravu teplej vody s tech-
nológiou ISODYN2, ktorá je v porovnaní 
s nepriamo vyhrievaným zásobníkovým 
ohrevom až trojnásobne rýchlejšia.

3. S iNteLiGeNtNým 
ReGuLátOROm uŠetRíte
Pokiaľ ide o úspory, tie dosiahnete nielen 
výberom vhodného šetrného kondenzač-
ného kotla, ale aj použitím inteligentného 
regulátora. Protherm prichádza na trh  
s novým systémovým regulátorom MiPro, 
špeciálne navrhnutým pre spoluprácu  
s kotlami značky Protherm. Ide o uni-
verzálny ekvitermický regulátor, ktorý 
umožňuje samostatné a veľmi efektívne 
riadenie až troch vykurovacích okruhov 
(napríklad okruhy s radiátormi a okruh 
s podlahovým vykurovaním). Inteligent-
ným ovládaním systému sa dosahuje 
vyššia účinnosť s následnými úsporami 
energie, a to aj vďaka ekvitermickému 
riadeniu a funkcii adaptívnej vykurovacej 
krivky. MiPro bude v predaji od 2. kvar-
tálu 2017. Všetky produkty Protherm si 
môžete dopriať aj na splátky. Informácie 
nájdete na www.protherm.sk.

Reko z materiálov značky Protherm

Foto: Protherm

NAJVyŠŠIE NáROKy DOMáCNOSTí NA TEPLO IDú V SúČASNOS-
TI RUKA V RUKE S POTREBOU VyBRAť SI Z PONUKy MODER-
NÝCH VyKUROVACíCH ZARIADENí TAKé, S KTORÝMI NAJVIAC 
UŠETRíME. AVŠAK NIE NA úKOR KOMfORTU. 

AKO VyKUROVAť KOMfORTNE 
A ZáROVEň úSPORNE

darí významne znížiť. Podľa zvoleného 
modelu vykúria garsónku, byt o veľkosti 
80 m2, ale aj väčšie rodinné domy. Neča-
kajte však žiadne mohutné vykurovacie 
zariadenia. Kotly Tiger Condens majú 
(na rozdiel od iných kotlov s podobnými 
parametrami) kompaktné rozmery a 
elegantný dizajn.

2. VykuROVANie Aj OhReV 
VOdy V jedNOm
Najpraktickejšie riešenie (najmä pre 
novostavby) predstavujú tie kondenzačné 
kotly, ktoré vykurujú a súčasne slúžia 
aj na ohrev teplej vody. Nemusíte totiž 
do domácnosti kupovať ďalší spotrebič 

Ak hľadáte nový kotol pre svoj dom 
či byt, ponúkame vám tri tipy, ako 
si vybrať správne.

1. VybeRte Si VýNimOčNe 
ŠetRNý kOtOL
Dnes už na trhu nájdete kotly, ktoré 
umožňujú vytvárať riešenia šité na mieru 
každej domácnosti a zároveň dokážu 
úsporne vykurovať. Také sú aj závesné 
kondenzačné kotly Tiger Condens, ktoré 
sú vlajkovou loďou značky Protherm. 
Majú vysokú účinnosť, tichú prevádzku, 
ľahko sa obsluhujú a ich zapojenie i spus-
tenie je nenáročné. Prevádzkové náklady 
domácnosti na vykurovanie sa im pritom 

tiPy

Kotol Tiger Condens sa hodí do ktorejkoľvek 
miestnosti

Nový regulátor MiPro 
pre kotly Protherm

stavba energetické alternatívy
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DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o.
Brněnská 3794 / 27
669 02 Znojmo

Kotle na štiepku
• výkon 20-200 kW
• kaskáda až 6 kotlov (max. 1200 kW)
• 5. emisná trieda
• ekodesign

Kotle na kusové drevo
• výkon 20-60 kW pro 1/2 m polena
• výkon 35 / 49 kW pro 1 m polena
• 5. emisná trieda
• ekodesign

Kotle na pelety
• výkon 6-200 kW
• kaskáda až 6 kotlov (max. 1200 kW)
• 5. emisná trieda
• ekodesign

Telefon: +420 515 241 848
Mobil: +420 725 311 119
Email: drevoprodukt@drevoprodukt.cz
           kotle@drevoprodukt.cz

www.hargassner.cz
www.drevoprodukt.cz
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elektrickej energie, ktorú spotrebuje. To 
znamená, že približne 75 % tepla vypro-
dukuje zadarmo,“ hovorí Eva Baltészová 
zo spoločnosti Daikin. Nízkotepelné 
čerpadlo Daikin Altherma LT pracuje až 
päťkrát účinnejšie než tradičné vykuro-
vacie systémy, navyše poskytuje možnosť 
pripojenia na solárne panely, čím sa úspo-
ra ešte zvýši.

mOdeRNý diZAjN 
A iNteLiGeNtNé OVLádANie
Nástenné vnútorné jednotky získavajú 
moderný nadčasový vzhľad. Neustále sa 
zmenšujú, napriek tomu si zachovávajú 
maximálnu účinnosť a funkčnosť. Dizajn 
„všetko v jednom“ spája hydrobox spolu 
s vopred vybraným zásobníkom teplej 
pitnej vody do kompaktnej jednotky. Tá 
obsahuje ovládač s veľkým displejom 
a intuitívnym ovládaním. V ponuke 
nastavení sú časovače pre vykurovanie, 

chladenie aj ohrev vody, ktorými docielite 
stabilné teploty. Tepelné čerpadlo Daikin 
Altherma LT tak predstavuje najlepšie, 
najkomfortnejšie a najúčinnejšie riešenie 
pre teplo vášho domova.

Reko z materiálov Daikin

Foto: Daikin

CENA ENERGIí JE KONŠTANTNE VySOKá, A PRETO MNOžSTVO 
ľUDí HľADá úSPORNé ALTERNATíVNE RIEŠENIA NA VyKURO-
VANIE DOMáCNOSTI. JEDNÝM Z NICH JE VÝMENA TRADIČNé-
HO KOTLA ZA TEPELNé ČERPADLO, KTORé VyPRODUKUJE Až 
75 % TEPLA úPLNE ZADARMO.

ÚSPORA 
  PEňAZí AJ PRIESTORU

Tepelné čerpadlá odberajú teplo 
z okolitého prostredia, následne ho 

odovzdávajú vykurovacej sústave – radi-
átorom alebo podlahovému vykurovaniu 
a využívajú ho tiež na ohrev pitnej vody. 
Na rozdiel od tradičných kotlov ich vyu-
žijeme aj v letnom období, počas ktorého 
môžu vyrábať studenú vodu pre chladenie 
vášho domu. Udržiavajú tak príjemnú 
klímu počas celého roka. Časť energie 
odoberajú z obnoviteľných zdrojov, vďaka 
čomu predstavujú ekologickú a zároveň 
úspornú alternatívu k tradičným vykuro-
vacím systémom.

ÚSPORA PReVádZkOVých 
NákLAdOV 
Tepelné čerpadlá Daikin šetria prevádz-
kové náklady. „V závislosti od modelu 
a vonkajších podmienok dodáva tepelné 
čerpadlo Daikin Altherma až do 4 kWh 
využiteľného tepla na každú kWh 

stavba energetické alternatívy



Daikin Altherma.
Vykurovanie aj chladenie  
pre každý domov. 

Komplexný servis pre váš domov.
Daikin Altherma je jednotkou na trhu tepelných čerpadiel už viac ako 10 rokov. Predstavuje moderné, vysoko spoľahlivé, 
užívateľsky prístupné  a mimoriadne úsporné riešenie v oblasti vykurovania a prípravy pitnej teplej vody v domácnostiach.

Tepelné čerpadlo je komplexným riešením pre komfortné bývanie a alternatívou k tradičným vykurovacím systémom. Teplo 
odoberá z okolitého prostredia, a následne ho odovzdáva vykurovacej sústave alebo ho využíva na ohrev pitnej vody. Počas 
chladenia funguje na princípe reverzného chodu.

V závislosti od modelu a vonkajších podmienok dodáva tepelné čerpadlo Daikin Altherma až do 4 kWh využiteľného tepla na 
každú kWh elektrickej energie, ktorú spotrebuje. To znamená, že približne 75 percent tepla vyprodukuje úplne zadarmo.

 

10 ROKOVv eÚ viac ako

2v1 - kúrenie 
aj chladenie

Dlhá 
životnosť

Profesionálny
servis

Nízka
 spotreba 

Možnosť pripojenia 
solárneho panelu

najpredávanejšie
tepelné čerpadlo v európe

www.altherma.sk
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projekčnú plochu alebo iba nahradiť rolety 
či žalúzie. Inteligentné sklo vďaka svojim 
špeciálnym vlastnostiam prináša široké 
spektrum využitia a aj najvšednejšiemu 
interiéru prináša originálnosť.

čO je tO iNteLiGeNtNé SkLO?
Inteligentné sklo poznáme tiež pod poj-
mom smart glass. Inteligentné sklo je hi-
-tech produkt, ktorý umožňuje za pomoci 
elektrického prúdu prepínať priehľadnosť 
skiel a tým navodiť napríklad v miestnosti 
súkromie. Inteligentná fólia vo vnútri skla 
alebo na skle je špeciálne vyvinutý film, 
ktorý pomocou elektrického prúdu mení 
vzhľad skla z nepriehľadného (matného) 
na priehľadný a naopak. Táto špeciálna 

SúČASNé TRENDy V ARCHITEKTúRE SI BEZ SKLA DNES NEVIEME PREDSTAVIť. SKLO JE VEľMI OB- 
ľúBENÝM MATERIáLOM VĎAKA SVOJIM VLASTNOSTIAM A EfEKTNéMU PôSOBENIU. VyTVáRA 
DOJEM ľAHKOSTI, VZDUŠNOSTI, Má ELEGANTNÝ VZHľAD. V STAVEBNíCTVE A ARCHITEKTúRE 
VĎAKA JEHO SCHOPNOSTI PREPúŠťAť SVETLO A JEHO fyZIKáLNyM VLASTNOSTIAM ZAUJALO 
MEDZI MATERIáLMI SVOJE NEZASTUPITEľNé  MIESTO. 

INTELIGENTNé SKLO 
NOVý tReNd V ARchitektÚRe

Počas celej histórie nadobudlo sklo 
mnoho podôb. Je materiálom, ktorý 
sa dá spracovať a využiť rozličnými 

spôsobmi. Technológie sa vyvíjajú míľo-
vými krokmi. Moderné sklo je bezpečné, 
vysoko odolné, dokonca ohybné a aj 
inteligentné. Súdobé sklo dokáže zadržať 
UV žiarenie, eliminovať nadmerné teplo, 
dokáže pracovať aj ako dotyková obrazov-
ka. Novinkou na našom trhu je inteligent-
né sklo (inteligentná fólia), inovatívny 
produkt, ktorý posúva technológie skla 
do nových dimenzií. Tento revolučný 
produkt vyrobený technológiou prepí-
nateľného skla ozvláštni každý interiér.
Umožňuje rýchlo zmeniť sklenú plochu 
z priehľadnej na nepriehľadnú, vytvoriť 
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fólia sa buď lepí ako samolepiaca na 
existujúce sklenené plochy, alebo je vo 
vrstvenom skle už vo výrobe súčasťou 
štruktúry medzi sklami ako inteligentné 
sklo. Film (fólia) sa skladá z tekutého 
kryštálu polyméru  (Polymer Dispersed 
Liquid Crystal – PDLC film) a zmení svoj 
vzhľad, ak je aktivovaný elektrický prúd. 
Stačí elektrický prepínač ovládania. Tieto 
unikátne fólie možno nalepiť na ľubovoľ-
né sklo alebo plexisklo.

Prepínanie medzi dvomi stavmi – prie-
hľadný a nepriehľadný vzhľad – sa môže 
uskutočniť cez malý diaľkový ovládač 
alebo mobilný telefón s príslušnou apliká-
ciou. Priehľadná  číra plocha sa v sekunde 

zmení na matnú nepriehľadnú plochu a 
naopak. Stlačením diaľkového ovládania 
možno okamžite získať súkromie v privát-
nych alebo pracovných priestoroch. Ak je 
fólia bez elektrického prúdu, je inteligent-
né sklo nepriehľadné ako sklo mliečne 
a ak do nej príde prúd, je priehľadné. 

POhľAd dO hiStóRie
Príbeh inteligentného skla sa začal písať 
asi pred 12 rokmi, keď progresívna britská 
spoločnosť pre technológie „Pro Display“ 
použila polymér z rozptýlených tekutých 
kryštálov – PDLC film ako zadné pro-
jekčné plátno, ktoré malo byť priehľadné, 
keď sa nebude používať. Táto technológia 
„prepínateľného filmu“ nadobudla odrazu 
obrovský potenciál pre využitie v prie-

NOVý tReNd V ARchitektÚRe

InTelIGenTné sklo 
je hI-Tech produkT, 
kTorý umožňuje po-
mocou elekTrIckého 
prúdu prepínať prIe-
hľadnosť skIel a Tým 
navodIť  napríklad 
v mIesTnosTI 
súkromIe.
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mysle a stavebníctve. Takto sa zrodilo 
inteligentné sklo a nasledoval vývoj inteli-
gentných sklenených produktov. Prepína-
teľná fólia bola predávaná na existujúce 
sklá ako vylepšenie komfortu pre získanie 
súkromia. Odberateľmi boli najmä firmy 
pre svoje zasadacie miestnosti a kancelá-
rie. Na začiatku šlo o jedno sklo tvrdené 
s vrstvou umožňujúcou prepínanie, ktorá 
bola na jednu stranu skla nanesená už pri 
výrobe. Odvtedy bolo vyvinuté vrstvené 
sklo s prepínateľnou vrstvou nanesenou 
medzi sklami. Tým sa zvýšila priehľad-
nosť skla v transparentnom stave, ak je 
napájané elektrickým prúdom. 

V súčasnosti existujú inteligentné sklá aj 
s trojitým zasklením. Novinkou je napá-
janie z batérie pre aplikácie, kedy sa môžu 
odstrániť rušivé káble. Spínacie a výkonné 
prvky sú umiestnené v malej jednotke, 
ukrytej napríklad vo vnútri dverí. Dvere 
so skleneným LCD displejom sú na trhu 
novinkou. Využívajú technológiu prepí-
nateľného tónovaného skla. Inteligentná 
fólia je k dispozícii už viacero rokov, ale 
cena bola pre väčšinu príliš vysoká. Dnes 
je tento inteligentný film na trhu za oveľa 
dostupnejšie cenu.

VýhOdy A FuNkcie 
iNteLiGeNtNej FóLie:

  rýchla tvorba súkromia – sklenená 
 stena sa zmení za sekundu na neprie- 
 hľadnú bielu plochu, 

  fólia v režime ON (nepriehľadný stav)  
 môže slúžiť ako plocha na premietanie 
 s HD rozlíšením. Vďaka unikátnej 

 vlastnosti sa môže využívať na premie- 
 tanie v smere do interiéru, ale aj von,

  jednoduché ovládanie ON/OFF, zmena  
 v časovom intervale 1 sekunda,

  univerzálne veľkosti,
 ochrana proti UV žiareniu, 
 zníženie tepelných vstupov, úspory  

 energie,
 možné viaceré farebné vyhotovenia,
  inteligentné sklo je dodávané napríklad  

 s transformátorom, diaľkovým ovláda- 
 čom a pod.

ObLASti uPLAtNeNiA 
Využitie moderného inteligentného skla 
je mnohostranné, môže sa aplikovať 
všade tam, kde sú podmienky pre jeho 
uplatnenie, napríklad presklená stena, 
sklenená priečka, okná, dvere a pod. Inte-
ligentné sklo poskytne každému priestoru 
originálne funkčné využitie. Optimálne 
sa hodí do priestorov, kde je potrebné 
vytvorenie okamžitého súkromia alebo 
bezpečnosti. 

Ako súdobý luxusný prvok v byte a dome 
nachádza uplatnenie napríklad:

 ako náhrada žalúzií, roliet a závesov,
 na stenách sprchovacích kútov,
 na deliacich stenách medzi miestnosťa- 

 mi v byte, napríklad spálňou a kúpeľňou,
  v saune,
  v skleníkoch a zimných záhradách,
  v priestoroch okolo bazénov,
  ako domáce HD kino.

V nebytových objektoch sa inteligentné 
sklo uplatňuje najmä na vytvorenie súkro-

fólIa je vyrobená 
so samolepIacou 
vrsTvou na jednej 
sTrane, čo umožňuje 
veľmI ľahké, nená-
ročné a rýchle InšTa-
lovanIe. je určená na 
nalepenIe na exIs-
Tujúce čI nové sklo 
alebo plexIsklo. 

stavba okná a dvere



mia a oddelenia priestoru napríklad:
  v zasadacích miestnostiach, 
  na priečkach v administratíve, rozdele- 

 nie pracovného priestoru pre rokovania,
  v prezentačných miestnostiach,
  v predajniach na zobrazenie reklamy cez 

  výklad, 
  v bankách a poisťovniach na vytvorenie  

 súkromia,
  v zdravotníckych zariadeniach a kúpe- 

 ľoch (poskytuje pacientom súkromie). 

PROdukty Z iNteLiGeNtNéhO 
SklA
1) SAMOLEPIACA PREPíNATEĽNá 
FóLIA
Inovatívny produkt vo forme samolepia-
cej prepínateľnej fólie ponúka veľmi jed-
noduchú, ale efektnú možnosť v porovna-
ní s inými prepínateľnými inteligentnými 
technológiami v sklárskej oblasti. Fólia 
je vyrobená so samolepiacou vrstvou na 
jednej strane, čo umožňuje veľmi ľahké, 
nenáročné a rýchle inštalovanie. Je urče-
ná na nalepenie na existujúce či nové sklo 
alebo plexisklo. Na montáž netreba nijaké 
špeciálne pomôcky. Po inštalácii jedno-
duchým prepnutím v režime ON/OFF 
dôjde k zmene zo stavu priehľadného na 
nepriehľadný – matný a naopak. V neprie-
hľadnom stave plocha ponúka súkromie aj 
bezpečnosť. V tejto svojej matnej pozícii 
sa zo sklenenej plochy stáva „projekčné 
plátno“ s vysokým rozlíšením pre prednú 
aj zadnú projekciu. Unikátna technoló-
gia takto zmení akýkoľvek typ skla na 
projekčnú plochu, kde možno premietať 
obrázky,  prezentácie, videá a pod., v in- 

teriéri aj exteriéri. Táto špeciálna fólia je 
vhodná pre trvalé alebo dočasné využitie. 
Jej vzhľad nepôsobí rušivo, a preto je 
aplikácia vhodná ako do moderného, tak 
aj tradičného interiéru. K najčastejším 
možnostiam využitia patria: presklené 
plochy obchodov, kaviarní, v múzeách,  
v hoteloch, v kanceláriách, učebniach   
a pod. Záujem o aplikáciu stúpa v posled-
nom čase aj v obytnom prostredí bytu 
či domu. Fólia sa vyrába v štandardných 
šírkach 120 cm, 150 cm, 180 cm, v prí-
pade požiadaviek zákazníka sa môže 
prispôsobiť požadovanej veľkosti a tvaru. 
Veľkosť jedného plátu fólie býva do 3 m.  
Pre tvorbu veľkých presklených prepína-
teľných plôch je možné lepiť fólie vedľa 
seba. Hrúbka fólie býva 0,4 mm alebo 0,7 
mm. Režim: ON – priehľadný stav, OFF – 
matný. Prepnutie trvá menej ako 1 sekun-
du. Spotreba elektrickej energie sa udáva 
5 alebo 7 wattov na m². Veľkou výhodou 
je ochrana pred UV žiarením až 99 %.

2) VRSTVENé INTELIGENTNé SKLO
Inteligentné sklo – smart sklo je produkt 
laminovaný s vloženým PDLC filmom. Pre 
výrobu takého skla sa používa bežné kale-
né sklo. Prepínateľný film do vrstvených 
inteligentných skiel sa vyrába už viacero 
rokov a výrobcovia týchto skiel ho použí-
vajú štandardne. Vývoj aj v tejto oblasti 
zaznamenal výrazný pokrok, zlepšenia sa 
týkajú tekutého kryštálového polyméru. 
Nové fólie poskytujú lepšiu kvalitu, väčší 
výkon aj dlhšiu životnosť. Rovnako ako 
pri samolepiacej fólii jednoduchý režim 
ON/OFF prepne stav z priehľadného na 

nepriehľadný. Takisto táto technológia  
mení sklo na plochu pre projekciu  
s vysokým rozlíšením, kde možno pre-
mietať obrázky,  prezentácie, videá a pod. 
Spotreba elektrickej energie sa udáva  
5 wattov na m². Prepnutie trvá menej ako 
1 sekundu. Maximálna šírka skla pre okno 
by mala byť do 180 cm. Hrúbka skla býva 
5mm+ fólia /0,4 mm/+ 5mm. Prednosťou 
je rovnako ochrana pred UV žiarením.

VýSkum PRiNáŠA VýSLedky
Zmena priehľadnosti pri inteligentnom 
skle je len jednou z možností fungovania 
nových inovatívnych druhov inteligent-
ných skiel. Výskum v tejto oblasti stále 
napreduje a v nedávnom čase vedci vyna-
šli prispôsobivejšie a aj menej nákladné 
inteligentné sklo. Na univerzite v Austine, 
v hlavnom meste Texasu, vyvinuli sklo, 
ktoré je schopné ovplyvňovať a regulovať 
ním prechádzané množstvo svetla a tepla, 
ktoré okenná plocha rovných či zakrive-
ných sklených plôch absorbuje. Výskumný 
tím chemických inžinierov pod vedením 
profesora Delie Milliron vyvinul nový 
inteligentný materiál pre okná, povrch 
ktorého je možné zosvetliť alebo stmaviť 
elektrickým nábojom s cca 4 V.  Tento 
materiál nazvali elektrochromatickým 
produktom, ktorý dokáže regulovať nielen 
množstvo svetla, ale aj tepla. Materiál je  
z chemicky  kondenzovaného oxidu nióbu 
s lineárnou štruktúrou, ktorá umožňuje 
iónom voľnejší pohyb v oboch smeroch. 
Táto nová technológia je aj lacnejšia  
v porovnaní so štandardnými úpravami  
s podobnými schopnosťami, ktoré bývajú 
aplikované priamo na povrch skla.  Takéto 
nové inteligentné materiály sú zamerané 
na úspory energie v dobe, keď je šetrenie 
energiou na jednom z popredných miest 
stratégie trvalo udržateľného života.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

fakulta architektúry STU, Bratislava

Foto: archív autora a firiem
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MNOžSTVO SVETLA V ByTE ČI DOME DO VEľKEJ MIERy OVPLyVňUJE KULTúRU NáŠHO BÝVANIA 
A CELKOVú ATMOSféRU. OKNá Sú DôLEžITOU SúČASťOU DOMáCNOSTI A TVORIA PODSTATNú 
ČASť fASáDy BUDOVy. OKREM ESTETICKéHO HľADISKA ZABEZPEČUJú OPTIMáLNE OSVETLENIE 
PRIESTORU, VÝMENU VZDUCHU, ŠETRIA VyKUROVACIU ENERGIU A OBMEDZUJú MIERU HLUKU 
Z OKOLITéHO PROSTREDIA. Sú DôLEžITOU SúČASťOU KAžDéHO OByTNéHO KOMPLEXU, A PRE-
TO JE DôRAZ NA VÝBER KVALITNÝCH A PRAKTICKÝCH OKIEN NA MIESTE. 

AKO PRISTúPIť 
k VýbeRu OkieN

stavba okná a dvere



Či už ide o rekonštrukciu a výmenu 
starých okien na existujúcej fasáde, 
alebo o novostavbu, fáza výberu je 

kľúčová. Každá nehnuteľnosť si vyžaduje 
pri výbere okien osobitý prístup. Správny 
druh a praktické okná sú cestou k plno-
hodnotnému využitiu potenciálu nehnu-
teľnosti. Okrem praktickej funkcie, ktorá 
by mala zabezpečiť jednoduchú manipu-
láciu a údržbu, je dôležité prihliadať na 
bezpečnosť a tepelnoizolačné vlastnosti. 
Vďaka nim totiž môžeme ročne výrazne 
znížiť spotrebu energií v domácnosti.

kAždý mAteRiáL má SVOje 
PRe A PROti
Z hľadiska dizajnu či veľkosti ponúka 
trh široký výber produktov. Pri voľbe 
materiálu sme však obmedzení na pár 
najpredávanejších variánt. Dnes si môže 
zákazník vybrať z hľadiska profilov okien 
medzi drevenými, drevo-hliníkovými, 
hliníkovými a plastovými oknami. Mo-
derným trendom dneška sú aj bezrámové 
presklenné plochy. 

Drevo je prírodný, rokmi overený mate-
riál, ktorý v spojení s najmodernejšími 
technológiami a remeselnou zručnosťou 
poskytuje vysoký komfort bývania a pri-
rodzený vzhľad. ,,kvalitné drevené rámy 
majú výborné tepelno-izolačné vlastnosti, 
sú však náročnejšie na údržbu a cenu,“ tvrdí 
odborník na okná Richard Klička 
z Hornbachu.

Hliníkové rámy majú majú takmer ne-
obmedzenú životnosť, výbornú pevnosť 
a zasklíme nimi aj veľké priestory bez ďal-
šieho pomocného delenia okna. Nevýho-
dou sú horšie tepelnoizolačné vlastnosti, 
čo súvisí s tepelnou vodivosťou hliníka, a 
ich vysoká cena. Plastové okná sú cenovo 
najdostupnejšie, majú vysokú životnosť 
a priemerné tepelnoizolačné vlastnos-
ti. Podľa odborníka Ivana Rusnáka zo 
spoločnosti A Produkt je pre zákazníkov 
kľúčovým parametrom pri výbere okien 
jednoznačne ich tepelnoizolačná vlast-
nosť. Farba, tvar, materiál a dizajn sú až 
na druhom mieste. 

kVALitA A ceNA
Najväčší dopyt je vždy po kvalitných 
a cenovo dostupných oknách. Kvalitu 
okna ovplyvňuje kvalita okenného rámu, 
zasklenia a osadenia, čiže montáže okna. 

Dôležitým faktorom, ktorý vplýva na 
funkčnosť a tepelnoizolačné vlastnosti, je 
správna montáž. Ak je totiž kvalitné okno 
nesprávne osadené, jeho vlastnosti zne-
hodnocujú úniky tepla cez škáry medzi 
okenným rámom a múrom, pričom naj-
viac sa podceňuje detail pod parapetom. 
Normy sú pre každého rovnaké, výroba 
okien sa automatizuje, ale montáže okien 
budú vždy vykonávať ľudia. A tu vstupuje 
do celého procesu ľudský faktor. Tak ako 
v každej oblasti, aj v našom stavebníctve 
vstupuje do popredia globalizácia a v bu-
dúcnosti je predpoklad, že okná budeme 
kupovať len od veľkých firiem.

beZPečNOSť
Okrem tepelnoizolačných vlastností 
a kvalitného materiálu je dôležitým 

ak je kvalITné 
okno nesprávne 

osadené, jeho vlasTnosTI 
znehodnocujú únIky Tepla 
cez škáry medzI okenným 
rámom a múrom, prIčom 
najvIac sa podceňuje 
deTaIl pod parapeTom. 
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plochu, ktorá im zaručí dostatok svetla 
v obytných priestoroch. Rozmerné pre-
sklenia dodávajú priestoru dojem luxusu 
a elegancie. Minimalizmus takýchto okien 
zväčšuje obytný priestor a ich jednodu-
chosť a prosté línie podčiarkujú eleganciu 
interiéru. 

Okná s minimom rámu a veľkými pre-
sklenými plochami sú ideálnou voľbou 
v prípade, ak je byt alebo dom situovaný 
uprostred prírody alebo má výhľad na 
rozľahlú záhradu. Okná bez zbytočných 
predelov pôsobia dojmom, že vaše obydlie 
je súčasťou okolitej prírody.

mySLite ÚSPORNe
V dnešnej dobe sú stredobodom záuj-
mu zákazníkov nízkoenergetické okná. 
Vďaka prísnym normám rastie záujem 
o takýto typ okien aj medzi zákazníkmi, 
ktorých domy sú pasívne. Kvalitné okno 
v nízkoenergetickom dome by malo mať 
nadštandardné fyzikálne vlastnosti po-
tvrdené certifikátom. S tým však súvisí aj 
nadštandardná cena. V súčasnosti sa níz-
koenergetické okná odlišujú od bežných 
okien lepšími fyzikálnymi vlastnosťami. 

Tak ako každé odvetvie napreduje, aj naše 
stavebné odvetvie používa pojem bežné 
okná v súvislosti s ich tepelnoizolačnými 
vlastnosťami. Nízkoenergetické a pasív-
ne domy či budovy sa stavajú na týchto 
princípoch. 

Či už si teda vyberiete drevené, drevo-
-hliníkové, hliníkové, alebo plastové okná, 
rozhodnite sa podľa toho, čo od nich oča-
kávate. Ak sa musíte zmestiť do určitého 
rozpočtu a nepotrebujete veľkorozmerné 
okná, budú vám stačiť aj plastové okná. 
Ale aj pri nich si dôkladne pozrite, aký 
majú súčiniteľ prestupu tepla, možnosti 
tesnenia, koľko majú skiel či akú stavebnú 
hĺbku dosahujú. A hlavne nezabudnite na 
kvalitnu montáž.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

faktorom najmä v našich zemepisných 
šírkach aj bezpečnosť okien. Okná sú totiž 
najčastejším miestom, kadiaľ zlodeji do 
bytu vnikajú. Podľa Kličku má dôležitú 
funkciu v súvislosti s ochranou proti ná-
silnému vypáčeniu okna okenné kovanie. 
Kovanie je možné vyberať podľa funkcie 
(otváravé, sklopné alebo otváravo-sklop-
né), podľa pántov (môžu byť skryté alebo 
viditeľné) a podľa funkcie kľučky (štan-
dardné, s detskou poistkou). Kvalitné 
a bezpečnostné kovanie je v dnešnej dobe 
samozrejmosťou. 

Najslabším článkom, ktorý v boji proti 
zlodejom zlyháva, je väčšinou sklenená 
výplň. Aj tu však existuje riešenie v podo-
be osadenia tvrdého izolačného dvojskla 
či trojskla alebo opatrenie bežného skla 
bezpečnostnou fóliou (najlepšie z vnútor-
nej strany, aby sa nedala vyrezať).

ViAc SkLA, meNej Rámu
Podľa Rusnáka výber rámu v súčasnos-
ti ustupuje do úzadia. „mení sa pomer 
skla a rámu v prospech skla,“ vysvetľuje. 
Ľudia dnes preferujú okná, ktoré majú 
minimum rámu a čo najväčšiu presklenú 

ľudIa dnes preferujú okná, kToré majú mInImum rámu a čo najväčšIu presklenú 
plochu, kTorá Im zaručí dosTaTok sveTla v obyTných prIesToroch. rozmerné 
presklenIa dodávajú prIesToru dojem luxusu a eleGancIe.

stavba okná a dvere
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STAVAJTE NA KVALITE
Spoľahnite sa na prémiové CRH cementy
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POžIADAVKy ZáKAZNíKOV A 
TRHU MOTIVOVALI SPOLOČ-
NOSť ISOTRA K TOMU, žE SA 
ROZHODLI ROZŠíRIť V ROKU 
2017 SúČASNú PONUKU 
MARKíZ A SCREENOVÝCH 
ROLIET CELKOVO O 4 NOVé 
TyPy. IDE O TECHNOLOGICKy 
PREPRACOVANé VÝROBKy, 
KTORé SPĺňAJú I TIE NAJNá-
ROČNEJŠIE POžIADAVKy Zá-
KAZNíKOV, KTORí VyžADUJú 
POHODLIE A DOKONALú 
fUNKČNOSť, VRáTANE DLHO-
ROČNEJ žIVOTNOSTI.

A DOKONALá fUNKČNOSť

V marci 2017 bude doplnená pro-
duktová skupina markíz dvomi 
celkom novými typmi kazetových 

markíz o nové typy OLIVIA a DAKOTA. 
Markíza OLIVIA patrí medzi luxusné mo-
dely kazetových markíz v celoeurópskom 
meradle. Vďaka dĺžke výsunu 4 metre je 
ideálna na zatienenie veľkých terás. Origi-
nálnym doplnkom je elektricky ovládaný 
spúšťací volán. Markíza DAKOTA svojím 
elegantným dizajnom zaručuje harmo-
nický vzhľad fasády domu. Uzavretý ka-
zetový systém zaisťuje, že tkanina je plne 
chránená, a to i na miestach vystavených 
dažďu alebo vetru. Ochrana pred slnkom 
cez deň a ochrana proti poveternostným 
vplyvom v noci. Oba typy markíz je mož-
né doplniť osvetlením integrovaným do 
spodnej časti profilu alebo ďalším dopln-
kovým vybavením (napríklad teplomet-
mi). Markízy možno spojiť až do celkovej 
šírky 12 metrov (2 ks markízy).

Pohodlie
stavba okná a dvere



Markíza OlIVIA markíza dAkOtA

min. výsun 2 000 mm 2 000 mm

max. výsun 4 000 mm 3 500 mm

min. šírka 2 750 mm 2 550 mm

max. šírka 7 000 mm 7 000 mm

uhol sklonu ramien 10° –  45° 10° – 35°

Farby konštrukcie RAl 9010, 9006, 8014, 7016 štruktúra

Ovládanie motor kľuka, motor

Screen hR7 Screen hR8-ZiP

min. šírka 3 500 mm 5 000 mm

max. šírka 3 500 mm 6 000 mm

max. garantovaná plocha 9 m2 18 m2

Farby profilov RAL 9010, 9006, 9007, 8014, 7035, 7016, 7016 štruktúra

Ovládanie kľuka, motor kľuka, motor

Produktová skupina screenových roliet 
bude doplnená o dva celkom nové typy 
HR7 a HR8-ZIP. Model HR7 je jednodu-
chým a efektívnym riešením na zaistenie 
príjemnej teploty v interiéri a na optimá-
lizáciu svetelných podmienok pre prácu 
i odpočinok. Tkanina rolety je napnutá 
vďaka vyváženej spodnej lište. Screenová 
roleta HR8-ZIP je ideálnou voľbou pre 
tých, ktorí si želajú extrémne robust-
nú roletu, ale zároveň aj ochranu proti 
hmyzu. Jedinečný ZIP systém s kovovou 
pružinou zaisťuje vysokú odolnosť proti 
vetru a udržuje látku dokonale napnutú. 
Tento model je ideálny pre pasívne stavby, 
pretože nie je narušený plášť budovy. Oba 
typy screenových roliet sa vyrábajú s dvo-

Bližšie informácie o týchto produktoch 
a ponuku ďalších produktov nájdete na 
www.isotra.cz.

mi typmi moderných boxov – hranatým 
pre strohú architektúru alebo zaobleným 
pre tradičnejšie budovy.

Reko z materiálov spoločnosti ISOTRA

Foto: ISOTRA

Od prvých náčrtov 
po spokojného zákazníka

www.isotra.c z

Ž A L Ú Z I E  •  R O L E T Y  •  M A R K Í Z Y

Navštívte nás na veľtrhu Coneco
22. - 25. 3. 2017
Hala B0, stánok 208
INCHEBA EXPO - BRATISLAVA

isotra_5594_B2B_komunikace_SK_185x118_Coneco_final.indd   1 17.2.2017   14:47:11
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stavba financovanie

Nájdite si vlastnú cestu
k svojmu vysNívaNému bývaNiu

Modrá cesta: 

Využívajú ju tradiční stavební sporitelia, ktorí si najprv bezpečne 

a výhodne sporia na svojom účte stavebného sporenia, až 

kým nesplnia vopred stanovené podmienky na získanie 

stavebného úveru. Je to úver s nízkou a garantovanou 

úrokovou sadzbou, ktorá sa nezmení počas celého obdobia 

splácania. Táto istota na obdobie až 20 rokov je naozaj na 

nezaplatenie. Stavebný úver do 50 000 € nie je potrebné 

zabezpečovať nehnuteľnosťou. 

cesta k vlastnému bývaniu vie byť niekedy poriadne kľukatá. vďaka stavebnému sporeniu však môže byť racionálne naplánova-
ná, dôkladne pripravená, pohodlná a bezpečná. alebo si ju môžete skrátiť tak, ako vám to najviac vyhovuje. dôležité je len, aby 
ste vedeli, že sa to dá a že niektorý z tisícky obchodných zástupcov prvej stavebnej sporiteľne vám s nastavením financovania 
vášho bývania rád pomôže. 

Žltá cesta: 

Predstavujeme vám najkratšiu cestu, ktorá vedie 

k bývaniu vašich snov. PSS, a. s., poskytuje aj také 

úvery, ktoré si nevyžadujú predchádzajúce 

sporenie na účte stavebného sporenia. Aj na 

ne sa vzťahuje aktuálna akciová ponuka, že 

po „bezkolíznom“ splatení úveru vám vrá-

time späť sumu peňazí zodpovedajúcu jednej 

splátke úveru za každé dva roky splácania.  

Červená cesta:

Toto je najčastejší spôsob, ktorý využívajú klienti  

PSS, a. s. Uzatvorte si zmluvu o stavebnom sporení, 

sporte a zhodnocujte svoje vklady na účte stavebné-

ho sporenia. Ak po čase zistíte, že potrebujete viac 

prostriedkov, vyberiete si niektorý z pestrej ponuky 

medziúverov a môžete realizovať svoje plány. 

Novinkou je, že ak požiadate o úver na financovanie 

bývania teraz, PSS, a. s., vám za každé dva roky 

splácania vráti jednu mesačnú splátku vášho 

úveru. Pri maximálnej dobe splatnosti to bude až 

15 splátok. 

stavebné sporenie 
uzatvorenie zmluvy o stavebnom 

sporení stojí od 20 €

online sporenie lišiak
s prístupom k peniazom kedykoľvek 

a bez poplatkov 

sporenie 
Junior extra

stavebné sporenie určené pre 
deti chránené extra istotou  
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štátna préMia 
pre sporiaceho klienta aj v tomto 

roku až 66,39 € 

stavebný úver 
po splnení podmienok s nízkou 
a nemennou úrokovou sadzbou 

Medziúver 
so sporením aj bez neho, bez 

zabezpečenia nehnuteľnosťou až 
do 50 000 €

po splatení úveru bez upomienky a po 
dodržaní dohodnutej doby splatnosti 
vám pss, a. s., dá odmenu vo výške 

jednej mesačnej splátky za každé dva 
roky splácania úveru

špeciálna 

odMena

unikátne poistenie 
pre vašu rodinu

ochráni vás i vašich najbližších 
pred neočakávanými situáciami

poistenie 
doMácnosti

rovnako ochranu potrebuje aj 
zariadenie bytu či domu 

poistenie doMu 
a bytu

ak investujete do bývania, určite 
si zaslúži ochranu 

nieČo navyše
okrem troch hlavných ciest k novému alebo 

lepšiemu bývaniu vám pss, a. s., ponúka aj niečo 
navyše, napríklad stavebné sporenie pre deti junior 

extra, online sporenie lišiak, úver na zariadenie 
domácnosti či zabezpečenie v podobe viacerých 

druhov poistení. 

poistenie úveru
resp. rizikové životné 

poistenie

úver na 
zariadenie doMácnosti

do 7 000 € bez predkladania 
bločkov a faktúr 

viac informácií získate na www.pss.sk 
alebo zatelefonujte na 02/58 55 58 55.
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stavba financovanie

PLáNUJETE STAVBU DOMU? VyZBROJTE SA TRPEZLIVOSťOU 
A ODHODLANíM. JE TO ORIENTAČNÝ BEH CEZ LES PREDPISOV 
A NARIADENí,  POSIATy MNOHÝMI PREKážKAMI. Dá SA TO 
VŠAK ZVLáDNUť A My VáM PORADíME, AKO NA TO...

Ak chcete stavať, mali by ste mať 
v prvom rade stavebný pozemok 
vo vlastníctve alebo dlhodobom 

prenájme. Aby ste dostali stavebné povo-
lenie, potrebujete rozhodnutie o umiest-
není stavby, ktoré potvrdzuje, že vaša 
predstava vysnívaného domu je v súlade 
s územným plánom. Čo ešte potrebujete?

StAVebNé POVOLeNie 
beZ ZdRžANí
Najdôležitejším dokumentom pre ude-
lenie stavebného povolenia je projekt 
vypracovaný oprávnenou osobou. Ten 
musí byť v súlade s rozhodnutiami všet-
kých dotknutých orgánov štátnej správy 
a správcov sietí.  Určite budete potre-
bovať vyjadrenie od distribútora plynu 
a elektriny, od vodárenského podniku 
a, pokiaľ budete kúriť plynom, si od obce 
musíte vyžiadať súhlas s malým zdrojom 
znečistenia ovzdušia. Tieto inštitúcie 
majú na vyjadrenie stanoviska 30 dní. 
Pokiaľ budú mať pripomienky, je nutné 
zapracovať ich do projektu a počkať si 
na ich vyjadrenie znova.  „o niečo jedno-
duchšie to majú stavitelia rodinných domov  

Stavba domu
ZAČíNA VyBAVOVAČKAMI

02

01
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v developovanej oblasti, akou sú napríklad 
záhorské sady, kde už má každý pozemok 
vybudované prípojky. vyjadrenie od správcov 
sietí  tak stavebníci môžu získať rýchlejšie 
a bez prieťahov,“  vyjadruje sa Karolína Ha-
nulíková, Project Consultant spoločnosti  
Penta Investments. „našim klientom vieme 
odporučiť aj spoľahlivých špecialistov v ob- 
lasti inžinierskej činnosti, ktorí im pomôžu 
v procese vybavovania povolení,“ dodáva.

POteNciáLNe PRObLémy 
RieŠte VOPRed
Pokiaľ už máte všetku potrebnú doku-
mentáciu pokope, môžete podať žiadosť 
o stavebné povolenie.  Stavebný úrad je 
povinný rozhodnúť o vydaní alebo za-
mietnutí stavebného povolenia najneskôr 
do 60 dní. Ak však úrad vyzve stavebníka, 
aby žiadosť doplnil, lehota sa môže ešte 
predĺžiť. Preto je dobré zájsť na stavebný 
úrad a informovať sa o rozsahu požado-
vanej dokumentácie k vášmu projektu 
vopred. Netreba zabúdať, že účastníkmi 
stavebného konania, ktorí majú právo 
podávať námietky k projektu, sú naprí-
klad aj susedia.  Je preto dobré mať s nimi 

01 Riešenie bývania treba plánovať v dlho- 

dobom horizonte. Ešte vždy je výhodné 

stavebné sporenie alebo môžete investovať 

do podielových fondov. 

02 Pozemky v novom obytnom areále Záhor-

ských sadov už majú vybudovanú kompletnú 

infraštruktúru, takže stavebníci  získajú od 

príslušných inštitúcii vyjadrenie k stavebné-

mu povoleniu bez prieťahov. 

03 Developerské spoločnosti, ktoré pre-

dávajú pozemky, obvykle  vedia svojim 

klientom ponúknuť aj doplnkové služby – 

napríklad odporúčať architektov  alebo 

stavebných inžinierov, ktorý im pomôžu pri 

vybavovaní povolení pre stavbu.  

prípadné sporné body prediskutované 
vopred.  Vybavenie stavebného povolenia 
na kľúč, ako i mnohých úradných náleži-
tostí môžete zveriť špecializovanej firme. 
Za ich služby síce zaplatíte cca 400 až 700 
eur, no ušetríte čas potrebný na behanie 
po úradoch a predídete prieťahom v sta-
vebnom konaní kvôli zháňaniu dodatoč-
ných dokumentov či riešeniu námietok. 

FiNANcOVANie StAVby 
PO mALých kROkOch 
Stavbu domu je ideálne financovať 
kombináciou vlastných zdrojov a hypote-
kárneho úveru. Pozitívom je aj to, ak máte 
uzatvorené stavebné sporenie a môžete 
čerpať stavebný úver alebo medziúver. 
Aj nižšia nasporená suma je dobrým  
východiskom. Veľkou výhodou je, ak už 
vlastníte pozemok. Umožní vám to čerpať 
hypotéku s postupným financovaním, pri 
ktorom na zabezpečenie úveru  poslúži 
pozemok a neskôr aj dom, ktorý začnete 
stavať. Pri žiadosti o úver je potrebné 
banku požiadať o hypotéku na budúcu 
hodnotu stavby.  Banka najprv uvoľní 
prostriedky oproti hodnote pozemku. Tie 

vybavenIe sTavebného povolenIa na kľúč, ako I mnohých úradných 
náležITosTí môžeTe zverIť špecIalIzovanej fIrme. za Ich služby síce 
zaplaTíTe cca 400 až 700 eur, no ušeTríTe čas... 03
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Je to nádherný pocit svojim zákazní-
kom odprezentovať výsledok práce a 
vedieť, že je dielo perfektne zhotove-
né. Preto vsádzam na Zambelli s jeho 
širokým sortimentom strešného od-
vodňovacieho systému a praktickým 
kompletným systémovým riešením. 
Výsledkom sú vždy pôsobivé riešenia. 
A predovšetkým spokojní zákazníci. Na 
Zambelli sa môžem vždy spoľahnúť. 
www.zambelli.cz

JEDNODUCHO MAJSTROVSKY ODVODNENé

GeRmAN QUAlitY

PeRfektNá 
VoľbA. 
ZAMbellI 
tO DOkáže.

Ďalšou možnosťou je kúpa pozemku na 
hypotéku, kde zábezpekou bude samotný 
pozemok. V závislosti od banky, ktorú 
si vyberiete, môžete touto cestou získať  
do 70 %, výnimočne až 100 % hodnoty 
pozemku. Výstavbu hrubej stavby a prí-
padné dofinancovanie pozemku je možné 
riešiť úverom zo stavebnej sporiteľne, 
ktorý nie je zabezpečený nehnuteľnosťou. 
Následne si môžete zobrať ďalšiu hypoté-
ku na dofinancovanie stavby, no musí byť 
v tej istej banke, v ktorej ste si brali hypo-
téku na pozemok. „po splatení časti úveru  
vo výške aspoň 10 % hodnoty nehnuteľnosti 
môže klient všetky úvery refinancovať a spo- 
jiť do jedného. celková splátka sa potom 
výrazne zníži,“ radí Mandzák. V prípade, že 
ste pri čerpaní prvého úveru založili inú 
nehnuteľnosť, po kolaudácii novostavby 
sa záložné právo môže preniesť na nový 
dom.

Ing.arch. Anna Palfiová

Foto: Záhorské sady a archív redakcie

04 Prostriedky na začatie stavby môžete získať 

z úveru, ktorý vám banka poskytne oproti cene 

pozemku. Ďalšie fázy stavby môžete financo-

vať cez úver s postupným financovaním. 

05 Ak je pre vás čas vzácnejší ako peniaze, špe-

cializované firmy za poplatok vybavia stavebné 

povolenie  za vás. 

by mali stačiť na výstavbu hrubej stavby 
aspoň do výšky jedného metra muriva. 
V takomto štádiu je možné rozostava-
ný dom geodeticky zmerať a vložiť do 
katastra. Tu nastupuje tzv. postupné 
financovanie výstavby domu.  „pri takých-
to úveroch sa financie uvoľňujú po častiach, 
obvykle v 3 až 4 tranžiach na základe ak-
tuálnej hodnoty nehnuteľnosti,“ vysvetľuje 
Vladimír Mandzák, odborný garant pre 
bankové produkty z Universal maklérsky 
dom. „banka obvykle uvoľní 90 % z hodnoty 
stavby v aktuálnom stave. z  týchto zdrojov 
klient postaví ďalšiu časť domu, čím sa opäť 
navýši hodnota nehnuteľnosti a banka môže 
uvoľniť ďalšie peniaze. počet tranží banka 
stanoví pri schvaľovaní úveru na základe 
aktuálnej a budúcej hodnoty nehnuteľnosti, 
ktorú vyčíta zo znaleckého posudku a projek-
tu,“ uzatvára Mandzák.

NAjPRV kÚPA POZemku, 
POtOm StAVbA
Zložitejšia situácia nastáva, ak na úver 
plánujete kúpiť aj pozemok. Úver na kúpu 
pozemku môžete získať založením inej 
nehnuteľnosti, napríklad domom rodičov. 

stavba financovanie
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unikátna klimatická
difúzne otvorená
konštrukcia ATRIUM

ORIGINÁL LEN OD FIRMY  ATRIUM SK

Lazovná 71, 974 01 Banská Bystrica 
tel: 0905 929 366, info@atrium-sk.sk

www.atrium-sk.sk

pozývame vás na: 

NÁBYTOK A BÝVANIE | NITRA | 7. - 12. 3. 2017

CONECO | BRATISLAVA | 22. - 25. 3. 2017

vela 115 vo vybavení All inclusive 
jarná akčná cena 112 864 € s DPH 

nova 109 vo vybavení All inclusive 
jarná akčná cena 115 136 € s DPH 

jarná akčná ponuka 2017
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AK SA S PRICHáDZAJúCOU JA-
ROU CHySTáTE TIEž „KOPNúť 
DO ZEME“ A ZAČAť S VÝSTAV-
BOU, STAROSTLIVO ZVážTE, 
ČO VáS TO BUDE STáť. NIELEN 
ČO SA TÝKA NáKLADOV NA 
DOM, ALE AJ NáKLADOV NA 
VáŠ ČAS, KTORÝ STRáVITE 
VyBERANíM DODáVATEľOV 
A ZISťOVANíM MNOžSTVA 
INfORMáCIí. MySLIEť By STE 
MALI TIEž NA TO, ČO VáS 
BUDE PREVáDZKA DOMU 
STáť, ABy SA úSPORA NA 
MATERIáLI NEPREMIETLA NE-
SKôR DO VyŠŠíCH NáKLADOV 
ALEBO KRATŠEJ žIVOTNOSTI 
MATERIáLU.

DO DETAILU
STAVBA

kVALitu StAVby tVORiA 
VyRieŠeNé detAiLy
Systém Ytong je neustále doplňovaný  
o ďalšie prvky, ktoré minimalizujú riziká 
tepelných mostov a vznik kritických 
miest. Jedným z inovatívnych prvkov 
je stĺpová tvárnica. Ako už sám názov 
napovedá, umožní jednoduché vytvorenie 
pilierov. Ďalším využitím môže byť zvý-
šenie únosnosti a stability stien, prenos 
horizontálnych tlakov alebo vytvorenie 
zvislého inštalačného kanála.

Stavebný systém Ytong je známy 
ako rýchle a jednoduché riešenie 
výstavby. Obľúbený je tiež pre svoju 

ľahkú tvarovateľnosť, vďaka ktorej je mi-
nimum stavebného odpadu aj v prípade 
tvarovo atypických projektov. Systémové 
stavanie s Ytongom však znamená oveľa 
širšie možnosti, ako stavať efektívne a bez 
rizika. Ytong predstavuje kompletné rie-
šenie stavby – okrem tvárnic a prekladov 
sú to diely pre výstavbu stropu, strechy, 
schodov. Tieto masívne prvky prispievajú 
k vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnos-
tiam, navyše zvyšujú celkový komfort bý-
vania. V strope je možné viesť napríklad 
inštaláciu a strecha zabraňuje letnému 
prehrievaniu. Schodiskové diely výrobca 
dodáva pripravené na mieru podľa projek-
tovej dokumentácie. Tepelnoizolačný rad 
je určený pre jednovrstvové murovanie 
bez zatepľovania.
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Výrobca tiež reagoval na dopyt súčasných 
investorov, pre ktorých sa už stalo štan-
dardom inštalovanie vonkajších žalúzií. 
Systém teda doplnil o žalúziový kastlík, 
ktorý je plne kompatibilný s celým systé-
mom a je vhodný pre väčšinu vonkajších 
žalúzií na našom trhu. Vyrába sa z pu- 
renitu, ktorý je vodeodolný, trvanlivý a 
neobsahuje škodlivé chemické látky. Jeho 
vlastnosti oceníte v prípade nízkoenerge-
tickej a pasívnej výstavby – umožňuje vy-
tvoriť detail bez tepelných mostov. Teraz 
sa teda dá povedať, že s Ytongom môžete 
stavať od samotných základov – do sys-
tému tento rok pribudne aj špeciálny rad 
zakladacích tvárnic. 

RieŠeNiA Aj PRe POVRchOVé 
ÚPRAVy
Pre perfektný výsledok výstavby pribudli 
do systému aj novinky, ktoré slúžia  
k povrchovým úpravám a boli vyvinuté 
špeciálne pre prácu s Ytongom. Vonkajšia 
ľahčená omietka zaistí ochranu steny aj 
pri dlhodobom striedaní teplôt a vlh-
kostných pomerov a napomáha celkovej 
kvalite prevedenia stavby, pričom je mi-
nimalizované riziko prasklín a vytvorené 
podmienky na dlhú životnosť.

Pre vnútorné úpravy Ytong vyvinul 
odľahčenú vnútornú omietku a hladenú 
vnútornú stierku. Vnútorná vápenno- 
cementová omietka umožní vďaka svojej 

zrnitosti 0,5 mm vytvárať veľmi hladké 
povrchy. Je mimoriadne priedušná a 
urýchľuje tak vysychanie stavby, zvyšuje 
tepelnoizolačné vlastnosti steny aj celko-
vú tepelnú pohodu. Vyniká tiež veľkou 
výdatnosťou, malou spotrebou a jednodu-
chou aplikáciou bez penetrácie. Pomáha 
tak k celkovému zrýchleniu povrchových 
úprav v interiéri.

Vnútorná stierka, vystužená vláknami, 
umožní vytvárať mimoriadne hladké 
povrchy a pre docielenie extra hladkého 
efektu je možná finálna úprava brúsením. 
Je tiež vysoko priedušná, pohlcuje vodnú 
paru a tým reguluje vzdušnú vlhkosť. 

Vďaka alkalickému zloženiu znemožňuje 
rozvoju plesní a rias. Ďalšou jej výhodou 
je ľahká opraviteľnosť po poškodení či 
úpravách interiéru.

dOdáVAteľ AkO PARtNeR PRi 
VýStAVbe
Systém Ytong ponúka aj široké možnosti 
poradenských služieb. Rozhodnúť sa pre 
jedného dodávateľa je nielen úsporou váš- 
ho času či zárukou kvalitného výsledku. 
Získate tiež podporu pri všetkých krokoch 
výstavby, od plánov až po samotnú  
realizáciu. 

Reko z materiálov ytong

Foto: ytong

yTonG predsTavuje 
kompleTné 

rIešenIe sTavby – okrem 
TvárnIc a prekladov sú 
To dIely pre výsTavbu 
sTropu, sTrechy, schodov. 
TIeTo masívne prvky 
prIspIevajú k vynIkajúcIm 
TepelnoIzolačným 
vlasTnosTIam
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Dosky Trespa Meteon patria do ka-
tegórie dosiek z vysokotlakového 
laminátu (high pressure compact 

laminate, HPL). Sú vyrobené zo 70 % 
drevených vlákien, ktoré sú pri vysokej 
teplote a tlaku nasýtené 30 % živicou. Tá 
tvorí čierne homogénne jadro, zreteľné  
v reze dosky. Výsledkom je vysoko stabil-
ný materiál s veľkou hustotou a dobrým 
pomerom pevnosti a hmotnosti. Povrch 
dosiek je vytvrdený unikátnou elektro-
nickou metódou Electron Beam Curing, 
EBC), ktorá ho dokonale uzatvára a za-
medzuje usadzovaniu prachových častíc. 
Zaisťuje tiež stálofarebnosť a výnimočnú 
odolnosť voči pôsobeniu atmosferických 
vplyvov. Slnečné žiarenie, kyslé dažde a 
vlhkosť nenarúšajú povrch ani jadro do-
siek. V prípade silného znečistenia alebo 
posprejovania možno dosky ľahko očistiť 
pomocou organických prostriedkov bez 
rizika ovplyvnenia stálosti farieb. Anti-
grafiti úprava je súčasťou štandardného 
prevedenia a povrch nevyžaduje žiadnu 
údržbu.

ideáLNe PRe PReVetRáVANé 
FASády
Dosky sa používajú najmä v systémoch 
prevetrávaných fasád. Mechanicky sa kot-
via alebo lepia schválenými lepidla mi na 
nosnú hliníkovú alebo drevenú podkon-
štrukciu, vyplnenú tepelnou izoláciou  

z minerálneho vlákna. Kotvenie fasád-
nych dosiek môže byť viditeľné (nity, 
skrutky) či skryté (špeciálne kotvy, 
systémy na lepenie). Izolácia je prekrytá 
vetrotesnou, difúzne otvorenou fóliou, 
ktorá ju chráni pred vzdušnou vlhkosťou. 
Odvetranie vlhkosti zaisťuje prevetráva-
cia medzera medzi tepelnou izoláciou a 
fasádnymi doskami.

ceLé FARebNé SPektRum
Dosky Trespa Meteon sú dodávané  
v 67 základných odtieňoch (UNI) po-
krývajúcich celé farebné spektrum, 13 
metalických odtieňoch (Metallics), 28 
drevených dekoroch (Wood Decors), 13 
štrukturálnych dekoroch (Naturals), 13 
farbách dekoru Lumen (viď pozadie textu)
s variabilnou svetelnou odrazivosťou pre 
intenzívne vizuálne efekty a úplne nová 
škála 9 metalických dekórov FOCUS. Šká-
lu možností vzhľadu ďalej násobí výber 
z hladkého (Satin) či reliéfneho (Rock) 
povrchu a u vybraných farieb tiež z rôznej 
miery lesku (Matt, Gloss). Dekor môže 
byť aplikovaný jednostranne (u fasád), 
obojstranne (napríklad pri výplniach 
zábradlí) alebo môže byť použitý rôzny 
dekor na rube a líci dosky.

SPĺňAjÚ VŠetky POžiAdAVky
Väčšina surovín pochádza z udržateľne 
spravovaných lesov a výrobky možno na 

EXTERIéROVé fASáDNE DOS- 
Ky S MATERIáLOM TRESPA 
METEON Sú TVRDé A ODOLNé 
VOČI VANDALOM, JEDNODU-
CHO UDRžIAVATEľNé, ľAHKO 
ČISTITEľNé SO SCHOPNOSťOU 
UCHOVAť SI SVOJU KRáSU PO 
MNOHO ROKOV. ČASTO Sú 
POUžíVANé VO fASáDNyCH 
SySTéMOCH, NA BALKóNOCH 
A RôZNyCH INÝCH APLIKá-
CIáCH PO CELOM SVETE. 

VEľKOfORMáTOVé 

fasádne dosky

01 02



kálnym vlastnostiam a širokým funkčným 
možnostiam splniť všetky požiadavky 
užívateľov a dodať stavbám s prevetráva-
ným fasádnym systémom reprezentatívny 
vzhľad.

StáLe NOVé tyPy
Dosky Trespa Meteon si obľúbili investori 
a architekti, ktorí pripravujú projekty 
nákupných centier, občianskej vybavenos-
ti, ale aj rodinných domov, a to najmä pre 
ich odolnosť voči okolitému prostrediu a 
stálosti vzhľadu.

vyžiadanie dodať i s certifikátmi šetrného 
obhospodarovania lesov PEFC a FSC. 
Spracovateľnosť dosiek je obdobná ako pri 
tvrdom dreve. K dispozícii je tiež variant 
so zvýšenou požiarnou odolnosťou. 
Dosky sa vyrábajú v hrúbkach 6, 8, 10 a 
13 mm. Štvorica plošných formátov po-
núka veľký priestor pre optimálny návrh 
fasády s minimom odpadu. Základné for-
máty dosiek sú 2 550 × 1 860 mm, 3 050 
× 1 530 mm, 3 650 × 1 860 mm a 4 270 
× 2 130 mm. Veľkoformátové HPL dosky 
Trespa Meteon dokážu vďaka svojim fyzi-

Preto výrobca dosiek Trespa, holandská 
spoločnosť Trespa International B.V., vy-
víja od svojho založenia v roku 1960 stále 
nové typy dosiek podľa prianí a požiada-
viek architektov a investorov. Poslednou 
novinkou je rad dekorov Lumen a Focus, 
predstavený vo februári 2016 a 2017, kto-
rý vďaka práci so svetelnou odrazivosťou 
povrchov umožňuje architektom integro-
vať svetlo do kompozície fasády. Bližšie 
informácie získate na www.ravago.sk.

Reko z materiálov RAVAGO SLOVAKIA

Foto: RAVAGO SLOVAKIA

03

04 05

01 – 03 Rodinný dom v Bratislave, autor pro-

jektu Ing. arch. N. Šmondrk, Trespa Meteon Sat 

A05.0.0 8 mm, 900m2 na hliníkovej 

podkonštrukcii Eurofox/Hilti                    

04 – 05 Trnavská univerzita, Hornopotočná 23, 

autor projektu Ing. arch M. Remenár, 

Ing. arch K. Viskupičová, Trespa Meteon Sat  

8 mm, 2500 m2 na hliníkovej podkonštrukcii 

Eurofox/Hilti
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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. 

eFekt StARej tehLy ALebO 
kAmeňA
Kamenný a tehlový obklad je pre mno-
hých stavebníkov vítanou alternatívou 
drahých dovozových materiálov podob-
ného určenia, avšak za oveľa nižšiu cenu. 
Aplikáciou najprogresívnejších staveb-
ných technológií tu možno docieliť výraz 
prvkov klasickej historickej architektúry. 
Výrobky Stone BRiCK® totiž univerzálne 
zapadajú do akéhokoľvek stavebného štý-
lu, kde je potrebné dosiahnuť efekt starej 
tehly alebo kameňa. Svoje uplatnenie 
nachádzajú aj v záhradnej architektúre, 
kde nahrádzajú drevo bez potreby pravi-
delnej údržby. Všetky kusy sa vyrábajú 
ručne, preto sa na ne treba pozerať ako na 
originálne produkty. Jednotlivé nerovnos-
ti a rozdielnosti, ako aj farebné odchýlky 
sú úmyselné a žiadané s cieľom dosiah-
nuť čo najvernejšiu imitáciu pôvodného 
materiálu. 

ŠiROké Využitie
Obklady stien majú široké využitie v inte-
riéri aj exteriéri. 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. 

NA NEROZOZNANIE OD DREVA
Betónová dlažba je originálna alternatíva 
imitujúca drevo. Je určená pre záhradnú 
dekoračnú architektúru a jej výhodou je aj 
to, že nepotrebuje každoročnú pravidelnú 
údržbu a nepodlieha vplyvom počasia ako 
prírodný náprotivok. Šľapáky a podvaly sa 
používajú na realizáciu chodníkov a terás 
v záhradách. 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

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

ALTERNATíVA
Originálna

Nenahraditeľnú atmosféru dodáva 
akýmkoľvek stavebným prvkom 
tehlový a kamenný obklad Stone 

BRiCK®. Tehlový a kamenný obklad je 
vyrábaný podľa špeciálnej receptúry  
z vibroliateho betónu, ktorý je  doplnený 
prísadami na zušľachtenie zmesi. Tieto 
výrobky sa farbia celoprierezovo, čím sa 



Krbové štúdio KOBOK opäť v Bratislave
Nový showroom otvárame už 1. 4. 2017

Stará Vajnorská 39, Bratislava 83104, 
Tel.: 0918 873 383



88

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

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.

VZhľAd 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:
z WPC jadra (drevené piliny + HDPE) a
povrchovej vrstvy Protect Shell z HDPE.
Práve povrchová vrstva z odolného HDPE 
zabezpečuje výrazný posun vo vylepšení 
najdôležitejších technických parametrov, 
ale aj vo vzhľade pripomínajúcom dreve-
né dosky.

ALTERNATíVA

 dreva

stavba materiály



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 preto, že 
drevené piliny sa obrúsením vyextrudo-
vaného profilu dostanú na povrch a drevo 
vplyvom UV žiarenia šedne. Toto nie je 
prípad profilov Timbermax vďaka povr-
chovej 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 odstránenie 

je dosť komplikované. Profily Timbermax 
sú dodávané s 25-ročnou zárokou na odol-
nosť 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.

AkO DREVO
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.

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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relax záhrada

TAK AKO KAžDÝ ROK, I TEN MI-
NULÝ PRINIESOL DO SVETA Zá-
HRADNEJ ARCHITEKTúRy NOVIN-
Ky A TRENDy, KTORé OBOHATILI 
SVET ZáHRADNéHO DIZAJNU A 
SPESTRIA NADCHáDZAJúCU SE-
ZóNU. POĎTE SA PO DLHEJ A Vy-
ČERPáVAJúCEJ ZIME POZRIEť DO 
SVETA KREATíVNE STVáRNENÝCH 
ZáHRAD A NECHAJTE SA INŠPIRO-
VAť AKTUáLNyMI TRENDMI.

V ZáHRADNOM
DIZAJNE 
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Nové trendy vo svete záhradneho di-
zajnu ovplyvňujú stvárnenie širokej 

palety prvkov, ktoré sa snažia spríjemniť, 
predĺžiť a obohatiť chvíle strávené v príro-
de – záhrade.

POZitíVNe FARby
Už uplynulé roky sa niesli v znamení 
výrazných farebných kreácií, či už na 
pôde záhradných stavieb, doplnkov, či 
rastlinných paliet. V kompozíciách dlho 
kraľovala fialová farba, ktorá v záhradách 
vytvárala pokojnú a neutrálnu náladu. 
V súčasnosti sa s obľubou používa oran-
žová a žltá farba a ich odtiene. Vnášajú do 
záhrady teplý, letný, pozitívny pocit. Mô-
žeme ich aplikovať na nudných povrchoch 
múrikov, záhradných doplnkov a samo-
zrejme, pomocou kvitnúcich rastlín.

lÚkA ZA OkNAMI
Mnohé minuloročné výstavné záhrady 
využili melancholický, jemný charakter 
lúčnych kvetov a vytvorili prirodzené a 
organické vyzerajúce krajinky. Prirodze-
né „lúčne“ zoskupenia okrasných tráv 
a trvaliek dokážu sprírodniť aj strohé 
línie moderných záhradných kompozícií 
a vniesť do nich romantickosť a jemnosť. 
Bonusom je farebná premenlivosť, dyna-
mika a nenáročnosť údržby.

POužíVANie PRíROdNých 
mAteRiáLOV
Po rokoch materiálového minimalizmu 
si návrhári všímajú obnovený záujem 

01 Túžba po organicky vyzerajúcej záhrade 

vracia na scénu pri rodzenosť a autentickosť. 

02 Kúpacie biobazény sú oproti klasickým 

oveľa ekologickejšie a šetrnejšie k prírode.

03 V súčasnosti sa s obľubou používa oran-

žová a žltá farba a ich odtiene. 

04 Tradičné materiály sa uplatňujú aj pri výbe-

re dlažieb, obkladov či svahových úpravách.

05 Zelenina a ovocie v hocakej podobe sú 

znova atraktívnou súčasťou našich záhrad. 

06 Aj v záhradnom nábytku sa preferujú pri-

rodzené materiály, ako sú kameň či drevo.
01

05

06

02 04

03
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architektúry. Veď kto už by dnes povedal, 
že zeleninová záhrada  so svojou krásou 
nedokáže konkurovať okrasnej záhra-
de. Zelenina a ovocie v hocakej podobe 
sú znova atraktívnou súčasťou našich 
záhrad. Nemali by sme sa ochudobňovať 
o možnosť svojpomocného dopestovania 
si vlastnej úrody. Samozrejme, v merítku 
a množstve, ktoré nám kapacitne vyho-
vuje. Vďaka vyvýšeným záhončekom či 
jednoduchým skleníkom z polykarbonátu 
je pestovanie možné aj tam, kde by sme 
s tým doteraz nerátali. Záleží len na nás 
a prekonaní predsudkov a lenivosti. 

žiVOt dO ZáhRAdy  SA VRAciA
Kurín, včelín, zajace, operence, psy, mač-
ky, kozy, ovce – život v záhrade je znovu 
v kurze, a to nielen pre úžitkovú hodnotu 
chovaných zvierat.  Ide o radosť z cho-
vu, radosť z pozitívnej energie, ktorou 
nás zvieratá pri každodennom kontakte 
častujú. Nič, čo by nám bolo cudzie, len 
akosi sme na ten pocit zabudli. Na vážky 
sme v uplynulých desaťročiach totiž kládli 
iba výnosy, efektivitu chovu či náš čas.  
Radosť išla bokom. Pokorné správcovstvo 
prírody je však znovu v kurze, tešme sa na 
nové chovateľské zážitky.

MIšMAš 
Urputné pridržiavanie sa určitému zá-
hradnému štýlu je pasé. Miešanie starého 
s novým je trendy nielen v interiéri, ale 
i v exteriéri. Mnohí, svetovo uznávaní  
záhradní architekti lámu tabu vo svojich 
kreáciách a miešajú nielen starý náby-
tok s novým, ale veľakrát aj jeden štýl 
s druhým. Na domácej pôde síce s podob-
ným prístupom máme bohaté skúsenosti, 
namiešať však harmonický a presvedčivý 
mix z moderného a tradičného si vyžaduje 
kreativitu a dobrý vkus.

iNteLiGeNtNé SyStémy 
V ZáhRAde
Nielen v rodinných domoch, ale aj v zá-
hradách pomaly nastupuje éra automati-
zácie. Prvou lastovičkou boli automatické 
závlahové systémy, o  výhodách ktorých 
sa nebudeme bližšie rozpisovať. Súčas-
ným trendom kraľujú automatické kosač-
ky. Investičné náklady na kúpu  kvalit-
ných produktov nie sú síce zanedbateľné, 
komfort, ktorý však ponúkajú, je však na 
nezaplatenie. Benefitom popri bezstarost-
nom kosení sú zdravé a husté trávnikové 
porasty. Nesmieme však zabúdať ani na 
celkom  podceňovanú výhodu, t. j. odpadá 
nakladanie s pokosenou trávou – odvoz, 
prípadne náročné kompostovanie.

OSLAVA ReGiONALiZmu
Hyperlokalizmus je súčasťou trendu, 
s ktorým prišla návrhárka Susan Cohan 
z New Jersey. Trend uprednostňuje  
použitie materiálov a rastlín z miest-
nych zdrojov. Pri výsadbách sa používajú 
pôvodné rastlinné druhy, z materiálov sa 
preferujú tie, ktoré sú vyťažené a spraco-
vané v blízkom okolí realizácie. Trend si 
rád tyká i s recykláciou materiálov a nevá-
ha pretvárať staré na nové. Návrhárskou 
výzvou, ako hovorí autorka konceptu, je 
nájsť rovnováhu medzi prírodnými prv- 
kami a potrebami človeka. Odpoveďou  
na túto výzvu dnes je regionálne zame- 
raný dizajn.

Ing. Zoltán Nagy, záhradný architekt

Foto: Grand Garden, Giardina Zürich 

a archív redakcie

zákazníkov o prirodzené materiály, ako 
sú kameň či drevo. Klienti sa odvraca-
jú od moderných a čistých materiálov 
k tradičným a uplatňujú ich nielen pri 
výbere dlažieb a obkladov, ale i doplnkov 
či nábytku. Túžba po organických a pri-
rodzených materiáloch vracajú na scénu 
patinu, autentickosť a reálnosť. Veľakrát 
sa to deje v eklektickom mixe s moderný-
mi prvkami.

VZOStuP umeLéhO tRáVNikA
Napriek sporu o jeho vplyve na životné 
prostredie používanie umelého trávnika 
je čoraz ďalej menším tabu. Je to aj vďaka 
jeho zdokonalenému – prirodzenému 
vzhľadu. Jeho atraktivita rastie hlavne pri 
malých plochách, kde sa majitelia nechcú 
zaťažovať náročnou údržbou. Pri detských 
ihriskách je nenahraditeľným funkčným, 
ale i hygienickým prvkom. A ak odrátame 
pravidelné hnojenie, kosenie a závlahu, 
ekologický rozmer (uhlíková stopa spoje-
ná s výrobou produktu) prestáva byť až 
takým ťaživým faktorom. 

jedLé ZáhRAdy
Úžitkové záhrady znovu zaujímajú 
svoju stratenú pozíciu na poli záhradnej 

relax záhrada

07 Kurín, včelín, zajace, operence, psy, mač ky, 

kozy, ovce – život v záhrade je znovu v kurze. 

08 Dávkou pozitívnej energie nás domáce 

zvieratá častujú pri každodennom kontakte. 

09 Nielen v rodinných domoch, ale aj v zá-

hradách nastupuje éra automati zácie.

07

08

09



THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

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

záruka

rokov

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

Špičkové termické kolektory triedy TS
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bioTomal
941 36 Rúbaň 23
tel: 035/6407740
www.biotomal.sk

Spoločne s prírodou 
      (biologická ochrana rastlín)
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Žlté
proti moliciam,  
voškám, skočkám

Modré
proti strapkám

Biele
proti piliarke jablčnej, 
slivkovej a kvetárke 
kapustovej

Žlté veľké 
sférické
proti vrtivke čerešňovej

Lepové pásy
okolo kmeňa stromov

Žlté trojuholníky
na izbové rastliny

Mo

Ž é

ásy h l ík
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V
É 
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O
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biobit Xl
proti húseniciam
motýľov

borOil/FerrumOil
proti voškám, pukliciam
na ovocných stromoch,
moliciam na zelenine

Imunofol alebo
chitopron + cuprotonic
na posilnenie rastlín proti
hubovým chorobám

Fielder
na podporu rastu rastlín
a na ochranu proti
hubovým chorobám

Nemaslug
proti slizniakom

entonem
proti smutivkám

entonem
proti smutivkám

Dravé roztoče
proti strapkám,
roztočcom

Parazitické osičky
proti voškám, 
moliciam
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dobre rozohrať vonku v záhradke, ako aj 
v črepnikových výsadbách na balkóne či 
pekných aranžmánoch v interiéri. Nád-
herne sa vynímajú v prútených košíkoch, 
drevených, hliníkových či kameninových 
nádobách.

Mnohé jarné cibuľoviny, ako sú narcisy 
a hyacinty, naplnia miestnosť príjemnou 
vôňou. Pre živé farby môžete zvoliť tulipá-
ny a o niečo jemnejšie modrice a snežien-
ky. Všetky sú ľahko dostupné v kvetinár-

ZIMA JE Už ZA NAMI, A PRETO 
JE NAJVyŠŠí ČAS ROZVESELIť 

NAŠE DOMOVy. VPUSTITE DO 
NICH ZáVAN JARI V PODOBE 

NEžNÝCH CIBUľOVíN! 

Cibuľoviny sú prvé kvety symbo-
lizujúce jar a potešia všetkých 
nedočkavcov, ktorí si chcú pripome-

núť príjemnú atmosféru tohto ročného 
obdobia. Nie sú to len pestré farby, ale aj 
vône, ktoré nás potešia v inak pomerne 
jednotvárnom ročnom období. Cibuľoviny 
nie sú náročné na pestovanie a starostli-
vosť a sú tiež dostatočne odolné. Všetky 
živiny si totiž berú zo svojich cibuliek, 
a tak potrebujú iba veľmi miernu záliev-
ku. Svoju farebnú šou dokážu rovnako 

privítajte jar
ARANžMáNMI Z CIBUľOVíN
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vých kompozíciách dopĺňajú cibuľoviny  
aj iné jarné rastlinky, ako sú čemerice,  
zvončeky, skoré azalky, cyklámeny alebo 
kvitnúce kalanchoe. Ich osvedčenými 
spoločníkmi sú tiež dvojročné rastliny – 
nezábudky, sirôtky, cheiranty a sedmok-
rásky, ktoré môžu vyplniť medzery medzi 
cibuľovinami a zakryť holú pôdu. Takáto 
kombinácia je vhodná nielen na záhony, 
ale aj do nádob. 

cibuľky dO SkLA
Krásnym dekoratívnym riešením je pou-
žitie sklenenej nádoby s úzkym hrdlom, 
do ktorej vložíte primerane veľkú cibuľu, 
najvhodnejšie sú hyacinty či veľkokveté 
narcisy. Takto vytvorený aranžmán v ná-
dobe stále rastie  a každý deň tak premie-
ňa svoj vzhľad.

Hladina vody v nádobe by mala byť 
približne 2 cm pod cibuľou. V tejto časti 
narastú korene. Vodu treba dolievať opa-
trne, nie vymieňať. Takto pripravenú ná-
dobu ponechajte na chladnom a tmavom 

stvach a záhradných centrách. Môžu byť 
vysadené len pre vás na zakázku alebo 
im môžete dať pečať vlastného osobitého 
štýlu tak, že si vytvoríte svoju vlastnú 
výsadbu či aranžmán.

S čím ich kOmbiNOVAť?
Cibuľoviny a na jar kvitnúce hľuznaté 
rastliny sú skvelými sólistami, krásne 
však vyniknú aj v spojení s na jar kvitnú-
cimi krami, napríklad zlatovkou, dulov-
com, ríbezľou, prútnatcom, azalkami 
a rododendronmi. Ideálnou kulisou pre 
záhon s cibuľovinami bude napríklad živý 
plot zo vždyzelených drevín. V kvetino-

mieste. Keď začnú rásť korienky a obja-
via sa aj kvetné puky, nádobu preneste 
do teplejších a svetlejších podmienok, 
približne do 18 °C. Pri vyšších teplotách 
budú kvety rýchlo odkvitať. Na urýchlenie 
použite cibule, ktoré už prešli obdobím 
chladu (tzv. dormancia) a väčšinou sa ob-
javujú v záhradníctvach a kvetinárstvach 
už na konci februára. Takýto jednoduchý 
aranžmán je krásnym doplnkom k sláv-
nostnému prestieraniu. 

Andrea Gregorová

Foto: Mgr. Valentína Nídelová, 

www.atelierpapaver.sk

cIbuľovIny a na jar 
kvITnúce hľuznaTé 

rasTlIny sú skvelýmI 
sólIsTamI, krásne však 
vynIknú aj v spojení s na 
jar kvITnúcImI kramI ... 
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Z MALEJ RODINNEJ fIRMy VyBUDOVALI MANžELIA OSTROžOVIČOVCI V PRIE-
BEHU DVOCH DESAťROČí STABILNé VINáRSTVO S 26-ROČNOU TRADíCIOU. 
JE TO VINáRSTVO S CELÝM ZáZEMíM PRE VÝROBU VíNA. OBHOSPODARUJú 
NA TOKAJI 55 HEKTáROV VLASTNÝCH RODIVÝCH VINOHRADOV SySTéMOM 
INTEGROVANEJ PRODUKCIE, KTORá  JE ŠETRNá K ľUĎOM AJ K PRíRODE.

A SKVELé VíNO
relax



Osemhektárový areál je plný zelene 
a dáva okrem vína príležitos-
ti rôznym aktivitám a relaxu. 

Tokajský dom vo Veľkej Tŕni s vínnou 
sálou pre 50 osôb je čarovným miestom, 
kde môžete usporiadať firemné školenia, 
semináre, ale aj rodinné oslavy. Príjemnú 
atmosféru umocní výborná zemplínska 
kuchyňa v kombinácii so skvelými vínami 
z vlastnej produkcie. Kvalitné audiovizu-
álne zariadenie, ozvučenie aj plátno patrí 
k výbave vínnej sály. 

OchutNáVkA VíN
Celoročne je možná ochutnávka 
vín v klasickej tokajskej pivnici, 
vytesanej v sopečnej vyvreline – 
tufe v hĺbke 13 metrov pod zemou. 
Pol kilometra chodbičiek a chodieb, 
tri degustačné miestnosti a firem-
ný archív s množstvom vzácnych, 
plesňou obrastených fliaš sú 
ozajstným zážitkom.

dOkONALý ReLAx
Priamo vo vinárstve  vybudo-
vali Ostrožovičovci penzión 
pre 40 osôb s izbami v tra- 
dičnom štýle, ktoré sú vyba-
vené modernými prvkami 
ako  TV, SAT, WIFI a pod. 
V lete určite poteší vy- 
hrievaný bazén a celo- 
ročne jacuzzi, ktoré 
je prístupné všetkým 
ubytovaným hosťom 
neobmedzene. 

VÝBEROVé VíNA
V portfóliu vinárstva nájdete prvé 
ľadové víno z Tokaja aj krásne sla-
mové cuvée, ktoré zberá medaily 
po celom svete. Značku Ostrožovič 
nájdete medzi 1 000 najlepšími vínami 
sveta a každoročne medzi 100 naj 
Slovenska v Národnom salóne vín.  
K medzinárodným úspechom patria  
zlaté medaily zo súťaží Finger Lakes 
International v Amerike, Bacchus 

Madrid v Španielsku, ďalej 
v slovinskej Ľubľane, 
gréckych Thessalonikách či 
na Grand Prix Austerlitz a 
aj AWC Vienna v Rakúsku. 
K najnovším významným 
úspechom patrí  zlatá me-
daila za tokajskú výberovú 
esenciu ročník 2000 na 

súťaži Michelangelo Wine 
Awards Južná Afrika a Best 
of Slovakia za tokajský výber 
6-putňový ročník 2003 na 

pol kIlomeTra 
chodbIčIek 

a chodIeb, TrI deGusTačné 
mIesTnosTI a fIremný archív 
s množsTvom vzácnych, 
plesňou obrasTených 
flIaš sú pre návšTevníkov 
ozajsTným zážITkom.

súťaži Terravino Izrael. Ostrožovičovci vás 
počas celého roka pozývajú k nim do Veľ-
kej Tŕni, ale pokiaľ máte na Tokaj ďaleko, 
vína vám radi zašlú kamkoľvek v rámci SR 
grátis do dvoch pracovných dní. Objednať 
si ich môžete cez www.ostrozovic.sk.

Reko v spolupráci 

s J&J Ostrožovič 

Foto: J&J Ostrožovič 
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www.edge-artefact.com

VÝSTAVA 
NÁBYTOK A BÝVANIE
NITRA 

7. 3. – 12. 3. 2017

HALA M3
STANOK 21



Relax v pohodlí vášho domova

Vírivky ~ Sauny ~ Infrasauny Spoľahlivosť
Skúsenosti

Kvalita
Tradícia

www.smissk.sk                                                                               www.virive-bazeny.sk     www.isauny.sk

dom_a_byvanie_1-3_hor.indd   1 27.11.2016   22:37:38

  kompletne z eloxovaného hliníka,

  elegantný a moderný dizajn,

  odolné voči krupobitiu a námraze,

  integrovaný odkvap,

  možnosť viacerých prevedení: M, y, Tandem atď,

  prevedenie: čierna, bronz, sépia, šedá, nerez.

MODERNé, ELEGANTNé, 
fLEXIBILNé A STABILNé  Autoprístrešky 

cOOPeRit, s.r.o.
Haburská 49/A, 082 01 Bratislava, 0918 657 047
e-mail: cooperit@cooperit.sk www.auto-pristresok.sk
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parížom
PRechádZkA

relax cestovanie
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MESTO, V KTOROM OžIL ROMáNOVÝ qUASIMODO A 
KDE SA RODILA KREHKá LáSKA PETRA A LUCIE Z PERA  
ROMAINA ROLLANDA, JE DNES PRESLáVENé NAJMä 
EIffELOVOU VEžOU, VíťAZNÝM OBLúKOM, ZáMKOM 
VERSAILLES ČI UMELECKÝM SVäTOSTáNKOM LOUVRE. 
PARíž. MESTO MóDy, NOBLESy A ŠARMU, KTORé INŠPI-
RUJE UMELCOV A LáKA MILIóNy TURISTOV. VITAJTE!

Každý, kto sa prvý raz vyberie  
do Paríža, automaticky mieri  
k Eiffelovej veži. Vyšliape si nie-

koľko stoviek schodov alebo sa vyvezie 
na panoramatickú vyhliadku a obdivuje 
rozľahlú metropolu, ktorou prúdi Seina. 
Fotografia s najvyššou budovou Paríža je 
jednoducho akousi povinnosťou, rovna- 
ko ako prechádzka neďalekým parkom  
s jedinečným výhľadom na 300-metrovú 
„železnú dámu“, ktorá počas prvej sveto-
vej vojny zohrala na fronte dôležitú úlohu 
pri riadení francúzskych vojakov signálmi. 
Prvonávštevník mesta si rád prezrie šarm 
Paríža z vyhliadkovej lode, nenechá sa 
odradiť davom turistov v Louvre, aby sa 
usmial na slávnu da Vinciho Monu Lisu, 
a vychutná si deň v rozľahlých záhradách 
zámku Versailles, niekdajšieho sídla 
francúzskych kráľov. Mimochodom, práve 
tu bola v roku 1920 podpísaná posled-
ná mierová zmluva po skončení prvej 
svetovej vojny, ktorá vymedzila hranice 
Maďarska s okolitými štátmi – Českoslo-
venskom, Rakúskom, Rumunskom a Krá-
ľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov.

V NAjStARŠej čASti 
Jednou z pých Paríža je isto Katedrála 
Notre Dame, do ktorej je zasadený aj 
romantický príbeh Viktora Huga Chrám 
Matky Božej v Paríži o zvonárovi Qua-
simodovi a krásnej Esmeralde. Gotická 
stavba stojaca v najstaršej časti mesta, vo 
štvrti Ille de la cité, láka tisícky turistov aj 
preto, že sa tu vydávala Maria Stuartov-
na, Napoleón tu bol vyhlásený za cisára a 
Janu z Arku tu prehlásili za svätú. Výstup 
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relax cestovanie



01 Slávne kníhkupectvo, kam chodieval 

Hemingway a tvoril tam Woody Allen.

02 Štvrť Marais stojí za návštevu.

03 V Paríži s Michalom Havranom.

04 Národné múzeum je plné 

francúzskeho umenia.

05 Moulin Rouge, jeden zo symbolov 

Paríža.

06 Kaviareň Café de flore dýcha 

históriou, tu pracoval aj francúzsky 

filozof a spisovateľ Jean Paul Sartre.

103

teRitóRium umeLcOV
Ak by ste si radi vizualizovali starý Paríž, 
nech vaše kroky smerujú do štvrte  
St. Germain, ktorá je dnes teritóriom 
umeleckej aristokracie. Tu počas nedeľ-
ného rána stretnete výtvarníkov v py-
žamách, vyhnané milenky bez mejkapu 
a začínajúcich japonských básnikov 
opantaných vierou v magické účinky ulíc 
rue de Jacob a Bucci. Štvrť nazvaná aj 
ako hlavné mesto francúzskej literatúry 
ukrýva vo svojich uliciach najstarší kostol 
Paríža. V Latinskej štvrti stojí slávna 
Sorbonne či Panteon. 

kým Pôjdete SPäť dOmOV
Zavŕšte večer v Paríži návštevou pre-
sláveného Moulin Rouge a doprajte si 
večeru vo výnimočnom francúzskom 
štýle, prípadne sa vyberte na divadelné 
predstavenie napríklad do Theatre de 
Raneleigh. Kým vaše kroky povedú späť 
domov, odskočiť si môžete napríklad do 
Londýna a v túlaní umeleckými štvrťami 
pokračovať.

Reko v spolupráci s CK Victory Travel

Foto: CK Victory Travel

centrum umenia a kultúry sa nachádza 
v historickom centre Paríža, len kilome-
ter od Notre Dame a Louvru. Presklené 
eskalátory ponúkajú fenomenálny pohľad 
na Paríž a podľa dostupných štatistík je 
dokonca táto stavba navštevovanejšia ako 
samotná Eiffelovka.

čO by Ste NemALi ObíSť?
Štvrť, ktorú by ste v Paríži nemali obísť, 
je Marais. Extravagantná zmes judaiz-
mu, chic butikov a gay životného štýlu 
v prostredí renesančných palácov v okolí 
Place des Vosges núka výnimočnú kávu. 
Pôvodne sa na týchto miestach starého 
Paríža nachádzali močiare, neskôr tu stála 
tiež slávna Bastila. Ak túžite objavovať 
miesta slávnych, rozhodne by ste sa pri 
prechádzkach Parížom mali vybrať do 
Café de Flore, kde voľakedy pracoval Jean 
Paul Sartre. Na rue Feru zase Alexander 
Dumas situoval Portosov byt. Navštívte 
anglo-americké kníhkupectvo Shakespe-
are and sons, kam chodieval Hemingway, 
Gertrude Stein a kde trávil dlhé hodiny 
Woody Allen a pripravoval tu scenár  
k filmu Polnočný Paríž, ktorý je voľnou 
adaptáciou Hemingwayovho Pohyblivého 
sviatku. 

viete, kde by ste v paríži našli najstaršiu cuk-
ráreň? Ide o café angelina na rue de rivoli 
a nachádza sa  pod oknami dostojevského 
a Turgeneva.

na vežu katedrály spestrí obhliadku ka-
tedrály aj pre ateistov.

PARíž iNAk
Pre milovníkov umenia a lačných pátra-
čov histórie ponúka cestovná kancelária 
Victory Travel trochu menej tradičné, 
ale o to autentickejšie poznávanie Paríža 
s názvom Dekadentný Paríž a Londýn. 
Namiesto Notre Dame vás známy novinár 
a spisovateľ Michal Havran vezme na 
ostrov St. Louis, ktorý sa rozprestiera 
za katedrálou. Tam sa nachádza Musée 
d´Orsay, národné múzeum sídliace v bu-
dove bývalej železničnej stanice, kde sú 
umiestnené umelecké zbierky francúzske-
ho umenia z čias od druhej polovice 19. 
storočia až po rok 1914. Najväčšiu stálu 
zbierku moderného umenia v Európe 
nájdete v Centre Georges Pompidou. Toto 
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Važení čitatelia,
ďakujeme všetkým, ktorí zaslali objednávku predplatného za dôveru a záujem 
o časopis DOM a BÝVANIE. Pevne veríme, že v časopise nájdete inšpiráciu a zaujímavé 
informácie, ktoré využijete pri zveľaďovaní vášho bývania. 

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

1. CENA: mikrovlnnú rúru Whirlpool v hodnote 180 €, 
 získava ing. Pavol Peli, Skalica 
2. CENA: čistič okien Vileda Windomatic v hodnote 58 €,
 získava Slavomíra čopáková, Snina
3. CENA: Robotický mop Vileda ViROBi Slim v hodnote 49 €,
 získava ing. jana Piesecká, žilina

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. 

            

Výhercom predplatiteľskej súťaže úprimne gratulujeme!



To najlepšie z ToKaja
www.ostrozovic.sk/eshop



Kľúč ku kvalite
vašej stavby

FINECEM
Cement s odolnosťou proti síranom

OPTIMCEM
Univerzálny cement na bežné betonáže

CLASSICCEM
Všestranný cement s výbornou spracovateľnosťou

SUPRACEM
Cement pre najväčšie zaťaženie a namáhané konštrukcie

www.cemmac.sk


