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„Áno, čakáme tretie, preto sme si na zveľadenie podkrovia 
vybrali to najlepšie – nové trojsklá VELUX. Skvele držia 
teplo vnútri a navyše ich teraz získame omnoho výhodnejšie. 
A aby malého nič nerušilo, prikúpili sme aj vonkajšiu roletu.”
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Leto vymenilo nestále jarné počasie a konečne nastal vhodný čas 
pustiť sa do projektov, ktoré sa odkladali. Letné obdobie je ideálne na 
výstavbu a rekonštrukcie aj väčšieho charakteru, pretože je zvyčajne 
teplo a slnečno. Práve preto v tomto vydaní prinášame aktuálne 
témy, ktoré vám môžu pomôcť pri samotnej realizácii a byť zdrojom 
užitočných informácií či nápadov pri obnove domova.  

Ak sa do projektov pustíte hneď teraz, tak verím, že popri obnove 
vášho domova budete mať čas aj oddychovať a vychutnať si letné 
slnko a teplo. Rozšírte svoj obytný priestor a žite vonku. Veď 
záhrada, terasa či balkón je v lete ideálna na posedenie s rodinou a 
priateľmi. Relaxovať môžete aj pri čítaní nášho magazínu, v ktorom 
môžete nájsť inšpiráciu a spôsob, ako aj pomocou malých zmien 
vytvoríte ideálne prostredie pre život. A pre tých, 
ktorí sa ešte nerozhodli, kam na dovolenku, môže 
byť inšpirujúci aj cestopis v závere tohto aktuálneho 
vydania.     

Prajem vám príjemné čítanie a veľa letnej pohody.      



Showroom KL design (OC Atrium), Einsteinova 9, 851 05 Bratislava, tel.: +421 2 63 53 04 10, email: ba@kldesign.sk
Showroom KL design (Nábytok Kollárová -1.posch.), Južná Trieda 123, 040 01 Košice, tel.: +421 55 625 94 56, email: ke@kldesign.sk
Showroom Zeno, Štúrova 40, 040 01 Košice, tel.: +421 55 685 40 62, email: kosice@zeno.sk

www.kldesign.sk

Sedacie súpravy, ktoré sa vždy
prispôsobia Vášmu priestoru a predstave

Sedacie súpravy od belgického výrobcu ROM sú symbolom pohody a relaxu. Moderné a multifunkčné, umožňujúce 
ľubovoľné konfigurácie podľa vašich potrieb. Využite možnosť 3D návrhu na počkanie s veľkým výberom modelov, 
rozmerov, funkčných možností, poťahových materiálov a uspokojte svoju chuť po kreativite a pohodlí.
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S KOMfORTOM RODINNéHO DOMU

Štýlový byt
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ZaujímaVé dispoZičNé 
RIEšENIE
Rozmiestnenie jednotlivých miestností 
bytu sa trochu líši od tradičného vzorca. 
Súkromná časť nie je prísne oddelená 
od spoločenskej časti, pretože architekti 
vyhoveli požiadavke majiteľov na spálňu  
s kúpeľňou a šatníkom hneď vedľa obý-
vačky. Práve spálňou, obývačkou a kuchy-
ňou s jedálňou je tvorená väčšia časť bytu. 
Tá menšia pozostáva z toalety, kúpeľne 
a dvoch izieb, z ktorých jedna slúži ako 
pracovňa a druhá ako izba pre hostí.

PRíRODNé MAtERIály 
hRAjú PRíM
Návrh bytu charakterizujú kvalitné 
prírodné materiály a hlavný spoločen-
ský priestor bytu je tvorený obývačkou 
s jedálňou. Tie oddeľuje a zároveň spája 
obojstranne fungujúci nábytkový prvok  
z bieleného dubového dreva. Práve pri 
tomto prvku sa museli architekti vynájsť, 
pretože stropné odskoky a vzduchotech-
nika mohli vizuál priečky pokaziť. Preto 
tento nedostatok zakryli sklom, ktoré 
lemuje nábytkovú stenu, a prechádza do 
sklených dverí. Práve obývačka s jedálňou 
tvoria najväčšiu časť bytu a hoci pôvodný 
návrh počítal s dnes obľúbeným prepo-
jením obývačky a kuchyne, architekti 
na žiadosť majiteľky tieto dva priestory 
oddelili. Výraz celého interiéru dotvára aj 

VEľKOMETRážNy ByT NA-
CHáDZAJúCI SA V NOVOM 
ByTOVOM DOME SA POD 
RUKAMI ARCHITEKTOV 
MIKULAJ & MIKULAJOVá 
ZMENIL NA NADČASOVé 
BÝVANIE PRE STARší PáR.  
Z ByTU SA STAL ELEGANT-
NÝ PRIESTOR S ORIGINáL-
NyMI KUSMI NáByTKU A 
ZAUJíMAVÝM DISPOZIČ-
NÝM RIEšENíM.

Byt s rozlohou 144 m2 a s terasou sa 
nachádza na najvyššom podlaží no-

vostavby v bratislavskom Starom Meste 
a nielen svojou rozlohou, ale aj ponúka-
ným komfortom, sa približuje pohodliu 
bývania v rodinnom dome. Pod taktovkou 
ateliéru Mikulaj & Mikulajová sa priesto-
ry bytu premenili na elegantné, útulné 
bývanie, ktoré disponuje čistými líniami. 
Tie sú doplnené zaujímavo skombinova-
nými farebnými kúskami nábytku a vďaka 
tomu vzniká príjemná a útulná harmónia 
kontrastov.
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01 Luptati aliquam qui officia non erum liquia 

peditatem autesequat.

02 Me perum qui aut hil ipsunt, sequam no-
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O ARCHITEKTOCH: 

Bratislavskí rodáci Juraj Mikulaj a Andrea Ambrovičová Mikulajová v roku 

2008 založili spoločný ateliér ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova. Obaja 

majú za sebou bohaté skúsenosti zo zahraničia a na konte spoluprácu 

s viacerými viedenskými ateliérmi a architektmi. Juraj Mikulaj strávil 

profesné začiatky v Amsterdame, kde absolvoval odbornú prax v ateliéri 

Architecten buro Schotman. Andrea Ambrovičová Mikulajová rok študo-

vala architektúru na Royal Institute of Technology v štokholme. 

tmavý box. V ňom je sústredený hygie-
nický blok, zvonka obložený tmavým 
orechovým drevom s perforáciou. 

Nábytok ako čeRešNička 
NA tORtE
Vizuál a atmosféru bytu dopĺňa elegantný 
nábytok od renomovaných talianskych 
a rakúskych dizajnérov. Dominantou 
kuchyne je klasicky kuchynská linka.  
V tomto prípade ide o na mieru vyhoto-
venú linku s bielym vysokým leskom a 
dvierkami s úchytmi. Kuchyňu dotvára 
aj dizajnovo výrazný jedálenský stôl. 
Obývačka disponuje troma okrúhlymi 
konferenčnými stolíkmi, ktoré sú z tej 
istej dizajnovej série ako farebné kreslá. 
Zútulňuje ju hodvábny ručne tkaný ko-
berec vytvárajúci príjemný pocit domova. 
Zariadenie bytu je na prvý pohľad možno 
nenápadné, no je vkusné a nadčasové, 
čím vzniká dojem sofistikovanej mestskej 
elegancie.

PS

Foto: Tomáš Manina
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a interiéru dodá pocit pravého domo-
va. Červená je ako stvorená pre vidiek. 
Okamžite vám pripomenie rozkvitnuté 
kvety alebo vzory na tradičných krojoch. 
Kombinujte ju napríklad s bielou, aby ste 
zmiernili jej výrazný temperament. Ak si 
na ňu netrúfate, vhodnou alternatívou 
bude modrá. Perfektne zafunguje ako 
výšivka na vankúši, motív na porcelá-
ne alebo kockovaný vzor na obruse, či 
závesoch. Milovníci pastelov tiež nemusia 
zúfať. Tlmené ružové, žlté a tyrkysové 
odtiene nepatria len do severských loftov. 
Vyskúšajte ich použiť na podsedákoch 
alebo vázach a rôznych nádobkách do ku-
chyne. Spolu so slnečnými lúčmi vykúzlia 
v miestnosti teplú mäkkú atmosféru.

NADÝchNItE SA DREVA
Prírodné dreviny krásne voňajú, sú 
hrejivé na dotyk a interiéru dokážu dodať 
mäkkosť. Domov, ktorý čerpá inšpiráciu 
z chalupárskeho prostredia, sa oblúkom 
vyhýba plastu či drevotrieske. Preferuje 
odolnejšie prevedenie v dyhe alebo masí-
ve. Práve na nich najlepšie vynikne štruk-
túra toho-ktorého stromu a vydrží naozaj 
celé generácie. “Odporúčam vyskúšať 
napríklad odolné a tvrdé drevo palisandra, na 
ktorom sa krásne striedajú jasné línie a farby. 
Aj keď je počiatočná investícia do nového 
stola či komody vyššia, môžete mať záruku, 
že vás len tak skoro neomrzí.”

staRé či NoVé? oboje!
Kedysi bolo bežnou záležitosťou niečo 
zdediť. Z rodiny do rodiny sa tak presúvali 
šperky, paplóny z husacieho peria, ale aj 
nábytok či dekorácie. Ak nabudúce príde 
ponuka na starší porcelán od člena rodiny, 

S ATMOSféROU

vidieka
ZA OKNAMI LES A Z KUCHyNE 
SA šíRI VôňA UPEČENéHO 
KOLáČA. PRIDAJTE POCTIVÝ 
NáByTOK, KTORÝ JE V DOKO-
NALEJ HARMóNII S HRAVÝM 
TEXTILOM, A PRAVá VIDIEC- 
KA POHODA JE NA SVETE.  
S NOVÝM ZARIADENíM A PáR 
KľúČOVÝMI DEKORáCIAMI JU 
MôžETE MAť AJ U VáS DOMA.

Rustikálny domov velebí mimo-
mestský svet a tradície, pričom si 
z každého berie len to najlepšie. 

Volí nábytok a dekorácie z prírodných 
materiálov, ako sú drevo, bavlna, kameni-
na či porcelán. Pri zariaďovaní sa nebojte 
používať staršie kusy nábytku, ktoré ste 
zdedili alebo objavili v bazáre. Aj keď ich 
oprava či renovácia zaberie nejaký čas, 
budete mať istotu, že váš domov zdobí 
kúsok, ktorý nemá nikto iný.

pRečo ho budete miLoVať
Aj keď si myslíte, že vidiecky dekor nie je 
pre vás, neveríme, že vás jeho malebné 
prvky nechytia za srdce. “Väčšie nábytkové 
kusy nie sú strohé a nenápadné, ako naprí-
klad v škandinávskom štýle, ale vyznačujú sa 
rôznymi vyrezávanými reliéfmi či maľo-
vanými ornamentami,” približuje prvky 
vidieckeho štýlu architektka Margaréta 
Švecová z Bonami. Svoje pevné miesto 
tu majú detaily, ktoré pripomenú jemnú 
čipku či lúčne kvety. Dobrá nálada panuje 
aj v textíliách a menších doplnkoch či 
dekoráciách. Biele kuchynské utierky sú 
zdobené kockami či vtáctvom a ladia s 
kameninovým riadom, smaltovanými 
vázami a dózami.

POhODOVé FARBy
Extravagantné odtiene síce u vidieckeho 
štýlu nenájdete, to však neznamená, že by 
vidiecke zariadenie bolo nudné. “V prvom 
rade nechajte vyniknúť farby dreva. Vyhnite 
sa tmavým lakom a presvetlite domov tep-
lými odtieňmi medovej alebo lieskovoorieš-
kovej, “ radí architektka. Veľmi obľúbený 
je tiež krémový či jemný zelenkavý náter. 
Patina v štýle shabby je tiež na mieste 

bývanie dizajn



Extravagantné odtiEnE 
sícE u vidiEckEho štýlu 
nEnájdEtE, to však 
nEznamEná, žE by vidiEckE 
zariadEniE bolo nudné...
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vezmite ho na milosť. Tanierky aj šálky 
môžu byť ozdobené jemnými ružami či 
lístkami, ktoré do rustikálneho štýlu do-
konale zapadnú. To isté platí o čalúnených 
stoličkách či kreslách. Ošúchané rúčky 
a nohy sa dajú prelakovať či dokonca 
natrieť na úplne inú farbu a opotrebovaná 
látka sa môže nahradiť novou. Odvážte sa 
pre výraznejší odtieň modrej, žltej alebo 
zelenej. Alebo siahnete dokonca po vzore? 
Dominanta obývačky či jedálne je hneď 
jasná!

od Xs až po XL
Vidiecky ladený nábytok býva prirodzene 
robustnejší - stoličky, komody aj knižni-
ce sa vyhýbajú kovovým nohám, dosky 
väčších stolov nikdy netvorí sklo. Práve 
preto sa ľahko stanú dominantou miest-
nosti, ktorú následne stačí jemne doplniť. 
Najprv sa zamerajte na textílie: poobzerať 
sa môžete po vankúšoch, utierkách a zá-
vesoch v rovnakom či podobnom motíve. 
Ak sa nechcete nechať spútať rovnakými 
vzormi, nevadí. V tom prípade dodržte as-
poň podobnú farebnú paletu: “Vankúše na 
pohovke môžu byť celé červené, na závesoch 
sa výrazná farba môže objaviť len ako spodný 
lem. A aj keď má nábytok hlavné slovo, rád 
znesie drobnejšie a prevedením jemnejšie 
dekorácie. Vezmite napríklad porcelánové 
taniere s vlnitým lemovaním alebo vzorom a 
vystavte ich na stenu namiesto ťažkopádnych 
obrazov,” dodáva architekta Margaréta 
Švecová.

Martina Sičák

Foto: www.bonami.sk

bývanie dizajn
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bývanie dizajn

OD ČIAS, KEď VIDLIČKA BOLA POVAžOVANá ZA DIABLOV NáSTROJ A JEJ 
POUžITIE NIEKTORí PANOVNíCI ODSUDZOVALI, JEDLO SA LyžICOU A STOLU 
PANOVAL JEDEN SPOLOČNÝ Nôž, UPLyNULO Už NIEKOľKO STOVIEK RO-
KOV. VIDLIČKA A Nôž Sú DNES PEVNOU SúČASťOU PRíBORU A STOLOVA-
NIE BEZ NICH SI ťAžKO MOžNO PREDSTAVIť. A HOCI EXISTUJE MNOžSTVO 
JEDáL, KTORé SA TRADIČNE JEDIA RUKAMI, STOLOVANIE AKO TAKé SI 
VyžADUJE ZNALOSť ISTEJ úROVNE ETIKETy A SCHOPNOSť VEDIEť SPRáV-
NE POUžIť PRíBOR SEM NEPOCHyBNE PATRí.

s tradíciou
PRíBORy A PORCELáN
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Súčasné trendy v stolovaní dovoľujú 
rôzne experimenty. Už dávno stoly  
v reštauráciách, hoteloch a domác-

nostiach nie sú nositeľmi len jedného 
druhu tanierov a príborov a stolovaniu 
nevládne uniformita. Spoločné stolovanie 
sa stalo rodinnou i spoločenskou udalos-
ťou, kuchyňa a jedáleň sú nazývané srd-
com každej domácnosti a ľudia investujú 
do kvalitných a dizajnovo zaujímavých 
produktov, ktoré ich domácnosť robia 
jedinečnou.

KVAlItNÝ A ODOlNÝ
Na trhu dnes možno nájsť obrovské 
množstvo výrobkov. Príbor či porcelán 
však nie sú produkty, ktorých kúpa by 
sa riešila denne. Pri ich výbere je vhod-
né zamerať sa v prvom rade na kvalitu 
nehrdzavejúcej ocele, z ktorej sú príbory 
vyrobené. Skutočne kvalitné príbory sú 
vyrábané zo zliatiny železa, ktorá obsa-
huje 18 % chrómu a 10 % niklu, preto sú 
označované číslom 18/10 alebo skratkou 
CNS. Takýto príbor je vďaka obsahu niklu 
v zliatine vysoko odolný voči korózii. 
Príbory označené číslom 18/0 alebo 
skratkou CR sú vyrobené zo zliatiny bez 
obsahu niklu, sú tvrdšie, avšak o niečo 
menej odolné voči korózii. 

Švajčiarsky výrobca Sola Switzerland  
s tradíciou od r. 1866 vyrába príbory tej 
najvyššej kvality, ktoré sú vhodné nielen 
pre hotely a reštauračné zariadenia, ale 
aj pre zákazníkov, ktorí na svoju do-
mácnosť kladú isté funkčné a estetické 
nároky. Hoci sú príbory značky Sola 
vyrobené z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, 
neznamená to, že v prípade nesprávnej 
starostlivosti nemôžu podľahnúť korózii. 
Sola odporúča predovšetkým dodržiavať 
zásady správneho umývania, medzi ktoré 
patrí najmä neponechávanie príborov vo 
vlhkom prostredí umývačky riadu. Nie je 
vhodné nechávať príbory namočené vo 
vode, pretože minerálne soli obsiahnuté 
vo vode môžu poškodiť ich povrch.

NetRadičNý diZajN
Každá domácnosť je špecifická a jedineč-
ná, čo si vyžaduje iný prístup k výberu 
jej vybavenia. Sola Switzerland ponúka 
odborné poradenstvo, nadštandardné 
služby a profesionálny osobný prístup. Aj 
produktové portfólio spoločnosti je nes-
mierne bohaté. Príborové línie s dutými 

s tradíciou
rúčkami, kované príbory so zameraním 
na detail, kombinácie rôznych dekorov rú-
čok, línia príborov s tradičným dizajnom, 
rôzne farebné prevedenia, matné alebo 
lesklé príbory, či produktové línie určené 
pre špeciálne potreby sektoru Horeca. 
Sola drží krok s najnovšími trendami  
v stolovaní a aj línie porcelánu, ktoré  
ponúka, sú nielen funkčné a kvalitné,  
ale zároveň nápadité, dizajnovo zaujíma- 
vé i netradičné. Najnovšia línia produktov 
s názvom Flow prináša novú harmóniu 
stolovania.

ZíSKAjtE INšPIRácIu
Načerpajte nové nápady pre svoje 
interiéry a získajte inšpiráciu aj vďaka 
dizajnérom spoločnosti Sola, ktorí pre zá-
kazníkov showroomu a predajne v Ivanke 
pri Nitre pravidelne pripravujú ukážky 
rôznych spôsobov stolovania na 

rozmanité príležitosti. Okrem porcelánu  
a príborov tu možno nájsť vybavenie  
pre kuchyne a domácnosti, ale aj drobné  
darčeky v podobe známych príborov  
s výrezom v tvare srdca, jogurtových 
lyžičiek a mnohých inovatívnych, funkč-
ných a dizajnových produktov. V predajni 
môžu zákazníci stráviť príjemné chvíle pri 
chutnej káve, bio limonádach a zakúpiť si 
môžu aj víno, bio džemy a oleje z domácej 
produkcie. Viac na www.solaswiss.com a 
www.solaswiss.sk.

Reko z materiálov Sola Switzerland 

Foto: Sola Switzerland 
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K dvadsaťročnému úspechu výstavy 
prispela aj osobná podpora býva-
lého riaditeľa Agrokomplex Nitra 

Ladislava Švihela, dlhoročného bývalého 
riaditeľa veľtrhu Nábytok a bývanie  
Ing. Jozefa Jenisa a tiež jeho nástupkyne 
Ing. Jarmily Lukáčovej. Po odchode Ivana 
Čobeja a Kataríny Hubovej z VŠVU prešlo 
Fórum dizajnu do Slovenského centra 
dizajnu (SCD), ktoré sa stalo hlavným 
organizátorom výstavy. 

podpoRiť V tVoRbe
Fórum dizajnu – ako naznačuje názov vý-
stavy – malo byť platformou pre mladých 
začínajúcich dizajnérov, budúcich dizaj-
nérov a najlepšie značky, ktoré vyrábali 
kvalitný nábytok a interiérové doplnky. 
Tento zámer sa podarilo naplniť – počas 
20 rokov výstava každoročne ponúkala 
svojou expozíciou aktuálny prehľad o 
nových myšlienkach, tvorcoch a experi-
mentoch zo študentských ateliérov. Od 
roku 2005, keď Fórum dizajnu  prevzalo 
Slovenské centrum dizajnu, sa koncepcia 
výstavy výrazne nemenila. Hlavní aktéri 
zostali, ale každý ročník výstavy sa tema-

MyšLIENKA ORGANIZOVAť 
PRAVIDELNé PREHLIAD-
Ky NáByTKOVEJ TVORBy 
SLOVENSKÝCH DIZAJNé-
ROV A šKôL POD NáZVOM 
fóRUM DIZAJNU, VZNIK-
LA NA VySOKEJ šKOLE 
VÝTVARNÝCH UMENí  
V BRATISLAVE, KONKRéTNE 
V RáMCI VÝSKUMNO-REA-
LIZAČNéHO CENTRA  (VRC). 
KONCEPT VÝSTAVy PRIPRA-
VILI IVAN ČOBEJ A KATARí-
NA HUBOVá. NESKôR SA K 
ORGANIZOVANIU VÝSTAV 
PRIPOJILA ADRIENA PEKá-
ROVá, KTORá PRISPELA 
HLAVNE IDEOU VyDáVAť 
TLAČENé MATERIáLy  
K VÝSTAVE. 

20 ROKOV FóRA DIZAjNu

Výzvy a inšpirácie

ticky zameral na konkrétny druh mate-
riálu alebo istú špecifickú tému z oblasti 
nábytku a interiéru. Ďalším prínosom 
bolo udeľovanie novej ceny veľtrhu – 
Cena Fóra dizajnu. Jej hlavným cieľom 
bolo ich držiteľov podporiť v ďalšej tvorbe 
tým, že dostali šancu vystavovať v galérii 
dizajnu SCD Satelit. 

REtROSPEKtíVNA VÝStAVA 
Fórum dizajnu 2017 s názvom Výzvy a 
inšpirácie – 20 rokov FD bola retrospek-
tívna výstava. Miešali sa tu však staršie 
práce z 90. rokov so súčasnými, a čo je po-
zitívne – skvele obstáli v porovnaní s tými 
novými. Spolu vystavovalo 68 autorov, 10 
značiek, 10 laureátov ceny Fóra dizajnu, 
6 škôl – 1 stredná odborná umelecká a 
5 vysokých škôl zameraných na výučbu 
dizajnu spolu s 38 študentmi. V tomto 
roku sa SCD rozhodlo cenu Fóra dizajnu 
neudeliť, keďže išlo viac o retrospektív-
nu výstavu ako o hľadanie zaujímavých 
talentov, študijných odborov či firiem. 
Výstavu Fórum dizajnu 2017 v Nitre 
navštívilo 82 738 návštevníkov.

Reko

Foto: Tibor Uhrín



Objavte novú
harmóniu stolovania
s líniou        .

Švajčiarsky výrobca príborov
a porcelánu s tradíciou od r. 1866

web & eshop
www.solaswiss.com



PRENESTE SI MAGICKú LETNú POHODU 
AJ DO VášHO OByDLIA, KDE VáS BUDú 
NA KAžDOM KROKU VíTAť SVIEžE fAR-
By, DODáVAJúCE VáM DOBRú NáLADU. 
PESTRá fAREBNOSť K LETU JEDNODU-
CHO PATRí A Má  PRIAMy VPLyV NA 
NAšE EMOCIONáLNE STAVy. POZORNE 
VyBRANé DOPLNKy V KOMBINáCII 
S INÝMI MATERIáLMI, TEXTúRAMI A 
NáByTKOM, MôžU OžIVIť AJ TEN NAJ- 
MONOTóNNEJší PRIESTOR A VyTVORIť 
PERfEKTNú ATMOSféRU. SKúSTE SA 
INšPIROVAť A NEBOJTE SA ZMIEN.

bývanie dizajn
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03
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01 Záhradné kreslo acapulco, 

predáva www.westwing.sk 

02 Kreslo Wired Mustard, 

predáva www.westwing.sk

03 stolička pedrali - snow, 

predáva www.InspireDesign.eu

04 sada 2 hrnčekov Coctails Green, 

predáva www.westwing.sk

05 Sada 2 vankúšov Fun, 

predáva www.westwing.sk

06 hojdací vak Currambera Cherry ii, 

predáva www.westwing.sk

05
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12

Reko
Foto: archív firiem a redakcie

1307 Nástenné hodiny aj pliump, 

predáva www.westwing.sk

08 Doplnky inšpirované morom, 

predáva www.westwing.sk 

09 stojaca lampa arina Green, 

predáva www.westwing.sk

10 stolička Cube yellow, 

predáva www.westwing.sk

11 stolička bonny, 

predáva www.westwing.sk

12 Sada tanierov,

 predáva www.westwing.sk 

13 sada príborov Zara Green, 

predáva www.westwing.sk

14 misa krenit bowl od Normann 

Copenhagen, predáva DesignVille.cz

14
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ENERGICKé, PLNé fARIEB A 
HIER SO SVETLOM - TAK By SA 
DALI CHARAKTERIZOVAť MAľ- 
By SLOVENSKEJ UMELKyNE 
XéNIE BERGEROVEJ, V KTOREJ 
TVORBE SA STRIEDAJú NáME-
Ty fAUNy A fLóRy S REfLE- 
XIAMI ARCHITEKTúRy A žEN-
SKEJ fIGúRy ČI AKTU. 

prípravy reštaurátorov, je maliarkou,  
ktorú poháňa temperament a emócie.  
Jej súčasná autorská tvorba je závislá  
od istých technologických postupov a  
v porovnaní s jej staršou tvorbou sa uberá 
minimalistickejším smerom. Vo svojich 
aktuálnych maľbách rieši umelkyňa prob-
lém priestoru, súhry maľby a reálneho 
svetla a venuje sa práci s využitím zlata, 
plátkových prvkov a ich oxidov. V jej 
dielach sa prelína svet reflexií transcen-
dentného stredovekého umenia a rôznych 
historických i iných odkazov. 

ÚčiNok a siLa FaRieb
Xénia Bergerová kladie vo svojej tvorbe 
značný akcent na funkcie farieb, ich 
silu a vplyv. Na jednej strane umelkyňu 
priťahuje veľká plocha plátna, no na 
strane druhej je fascinovaná maľbou na 
malých formátoch. V jej tvorbe môžeme 
postrehnúť záľubu vo vrstvení farieb, 
štruktúr, ale aj obsahov, no naopak, aj ich 
odkrývanie.

Rodená Bratislavčanka Xénia Berge-
rová sa podľa vlastných slov dostala 

k maľbe veľmi prirodzene, keďže sa už 
odmalička pohybovala v ateliéri svojho 
otca, akademického maliara Jána Bergera. 
Svoj vzťah k umeniu rozvíjala aj častými 
návštevami Školy úžitkového výtvarníc-
tva, na ktorej jej otec učil dve desaťročia. 
Umelkyňa sa v nej naplno prebudila 
počas štúdia textilnej tvorby, no časom 
sa rozhodla textil vymeniť za keramiku, 
a tak sa posunula o krok bližšie k maliar-
stvu. Záverečná fáza pri tvorbe keramiky, 
ktorou dostáva glazúra plastický tvar, jej 
veľmi učarila, a tak napokon vyštudovala 
maliarstvo na Vysokej škole výtvarných 
umení (VŠVÚ) v Bratislave, pričom nejaký 
čas strávila aj štúdiom na krakovskej 
Akadémii krásnych umení.

poháňaNá tempeRameNtom
Hoci je jej čas v ateliéri limitovaný paralel-
nou pedagogickou prácou na VŠVÚ, kde 
už desať rokov vedie Ateliér maliarskej 

ENERGIA 
SVETLA A

02

01

03 04

farby
bývanie umenie



jEj tVORBA BOlA VyStAVENá 
PO cElOM SVEtE
Xénia Bergerová má na svojom konte 
viacero umeleckých úspechov. Okrem 
samostatných výstav v slovenských mes-
tách má za sebou aj výstavy vo Varšave, 
Krakove, Rzeszove, Cieszyne, Českých 
Budějoviciach, ale aj v Sofii, Varne, Berlí-
ne, Ľjublane či v Bruseli. Zúčastnila sa tiež 

mnohých kolektívnych výstav, napríklad 
vo Varšave, Aténach, Viedni, Londýne, 
Budapešti aj v Los Angeles. V roku 2011 
získala Cenu kritiky na medzinárodnej 
výstave a súťaži Premio Internationale 
d´Arte, San Crispino v Taliansku. V roku 
2013 vydala odbornú publikáciu Malý prí-
beh farby a v roku 2014 editorsky pripra-
vila monografiu svojho otca. V septembri 

2016 bola ocenená Cenou Martina Benku 
za výtvarnú tvorbu za rok 2015.

PS

Foto: archív Xénie Bergerovej

ROZHOVOR SO XéNIOU 
BERGEROVOU

 čo Vás pri tvorbe 
inšpiruje, kde hľadáte 
námety? 
Vždy som bola maliarkou, 
ktorú poháňa vpred akási živelnosť, či 
temperament, a tak sa môže motorom 
stať i negatívna emócia. Maľba je pre 
mňa aj formou emocionálneho “detoxu”. 
Moja tvorba určite súvisí so životnými 
premenami. Moje dávnejšie zakotvenie 
vo výrazových formách maliarskeho rie-
šenia plynulejšie striedajú námety flóry, 
fauny, prírody, ale aj reflexie z maliarskej 
histórie či architektúry. Venujem sa tiež 
jednej z trvalých tém maľby, ženskej fi- 
gúre, či aktu. Túto tému stále vnímam 
ako živú s otvorenými možnosťami.

 Vystavovali ste v európskych 
metropolách aj v zámorí. čo myslí-
te, v čom spočíva tajomstvo Vášho 

umeleckého úspechu?
Obávam sa tak často zneužívaného slova, 
akým je v súčasnosti “úspech”. Poznám 
však pozitívne pocity, keď je niečo ak-
ceptované, čo poteší. Rada spomínam 
na jednu z prvých väčších a dôležitých 
autorských výstav. Bola to výstava v bru- 
selskom Berlaymonte. Už pri inštalácii 
v rozsiahlych priestoroch Berlaymontu 
ma prekvapoval sympatický záujem 
zamestnancov a návštevníkov, ich otázky 
a postrehy. Všetko však vyžaduje svoju 
poriadnu dávku energie.

 ak by ste mali pomenovať Vaše 
diela tromi slovami, ktoré tri slová 
by to boli?
Priestor, reflexie, farba? Myslím, že to 
však nedokážem skrátiť do troch slov.

 Vedeli by ste charakterizovať 
záujemcov o Vaše diela? tvoríte aj 
na konkrétne, dopredu dohovorené 
zákazky?

Skôr nevedela. V každom prípade je to 
kategória, ktorá často z veľkého nadšenia 
a obdivných gest prechádza do stratena. 
Nemám svojho manažéra, a tak ťažko 
možno myslieť na to, čo v dávnej minu-
losti bolo normálne, čo budovalo kultúr-
nu sféru spoločnosti, teda na zákazku. 

 Vy ako umelec máte svoj obľúbe-
ný osobný výtvor, ktorý pre Vás 
znamená, povedzme, viac než ostat-
né? dielo, ktoré je pre Vás srdcovou 
záležitosťou? 
Nemám konkrétny obraz, je ich viac. 
Povedala by som, že z každého obdobia 
mám dielo, ku ktorému mám bytostný 
vzťah. Väčšinou sú to obrazy, pri ktorých 
išlo o začiatok nejakej tvorivej cesty a 
majú v sebe nejaký kúsok špecifickej 
energie, čerstvosti.

PS

05 06

01  Ornament, akryl, 2016, 30x30cm

02  Lávový akt, olej, 2011, 120x100 cm

03  Modrá hviezda, kombinovaná technika,  

 2015, 130x110 cm

04  Orientálny motív, komb.tech., 2015,   

 130x110 cm

05  Veľký vejár, komb.tech., 2012, 180x120 cm

06  Jazero, komb.tech., 2015, 140x110 cm

O MALIARKE

Xénia Bergerová sa narodila v roku 1977 v Bra-

tislave. Absolvovala štúdium v Ateliéri maľby 

u prof. J. Bergera na Vysokej škole výtvarných 

umení v Bratislave. V roku 2000 bola na študij-

nom pobyte na Akademii Sztuk Pięknych  

v Krakove. Po doktorandskom štúdiu u prof.  

ľ. Hološku v roku 2006 obhájila titul „Artis doc-

tor“. Od roku 2004 dodnes pôsobí na Katedre 

reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení 

a v tom istom čase s prestávkami pôsobila aj na 

Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. žije a tvorí 

v Bratislave.
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Urobte z nej dominantu interiéru a 
odmeňte ju výraznými kúskami, 
ktoré budú vyžarovať štýl vám 

blízky. Nábytok a zariadenie obývacej izby 
to rozhodne dokáže. 
  
VÝRAZNé SEDENIE
Ak si môžete dovoliť investovať len do 
pár kúskov, voľba by mala padnúť na 
kvalitnú pohovku a zaujímavé kreslá. Aby 

miestnosť zaujala hneď na prvý pohľad, 
zvoľte sedenie vo výraznej či netradičnej 
farbe. Väčšina z nás volí overené odtiene 
sivej či krémovej. Rutinu môžete bez obáv 
narušiť ružovou, modrou, žltou alebo 
jemnou zelenou. Krikľavého výsledku sa 
báť nemusíte, ak zvyšok zariadenia bude  
v umiernenejších tónoch. „Už dávno nepla-
tí pravidlo, že kreslá musia s pohovkou ladiť – 
 siahnite napríklad po antracitovej alebo 

OBÝVACIA IZBA JE MIESTNOS- 
ťOU, KTORá REPREZENTUJE 
CELÝ DOMOV. KEď SME SAMI, 
TRáVIME V NEJ VOľNÝ ČAS A 
PRI šPECIáLNyCH PRíLEžITOS-
TIACH SA O ňU DELíME 
S HOSťAMI. 

DOMINANTNá

obývačka
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čiernej v zamatovom prevedení. Sedenie do- 
plňte dvoma-troma nízkymi stolíkmi v kom- 
binácii niekoľkých veľkostí. Pridajte ešte 
zopár vankúšov a mäkkú deku v podobnej 
farebnej palete a máte základ, na ktorom 
sa dá stavať,“ odporúča creative hunterka 
Eva Dvořáková, ktorá vedie nákupný tím 
e-shopu Bonami zameraný na doplnky a 
dekorácie.

KlENOt NA PODlAhE
Ak máte obývačku už čiastočne zariadenú 
a potrebujete ju oživiť, najlepšou voľbou 
je pekný a dostatočne veľký koberec.  
V prípade výraznejšieho vyznenia miest-
nosti sa opäť nemusíte báť živších tónov. 
Eva Dvořáková radí: „Poobzerajte sa okolo 
seba a zvoľte farby, ktoré budú s ostatnými 
kúskami harmonizovať.“ V prípade, že chce-
te ostať pri neutrálnych tónoch, vzrušenie 
prinesú do interiéru vzory alebo materiály 
so zaujímavou štruktúrou povrchu. Naprí-
klad geometrické vzory alebo dlhší vlas na 
textíliách navodia pocit luxusu. Pri výbere 
koberca si dajte pozor na jeho veľkosť – 
mal by byť vždy širší než je pohovka, pod 
ktorou bude umiestnený.

tAPEty hOVORIA ZA VšEtKO
Máte v obývačke stenu, na ktorú by sa 
hodila tapeta? V tom prípade sa nebojte 
zvoliť veľkoformátové fototapety. Zo 
širokej ponuky na trhu si vyberie naozaj 
každý – niekoho zaujme príroda, iné-
ho kvetinový detail alebo opakujúce sa 
geometrické tvary. „Tapeta by mala zdobiť 
najsvetlejšiu stenu, aby miestnosť nepôsobila 

tmavým dojmom,“ upozorňuje Dvořáková. 
Tapeta s výrazným vzorom na seba okam-
žite strhne pozornosť, preto ponechajte 
ostatné steny bez obrazov a dekorácií. 
Ich farby voľte v neutrálnej palete, aby 
„neprebíjali“ tapetu. 

sÚkRomNá GaLéRia
Ak tapety nie sú pre vás tým pravým 
orechovým, ale máte stenu, ktorá by si za-
slúžila krásnu výzdobu, zvoľte tzv. gallery 
wall. Ide o stenu, na ktorej bude pre-
myslene rozmiestnené väčšie množstvo 
obrazov. Zainvestovať môžete do umelec-
kých diel, nechajte si zarámovať zväčšené 
fotografie a doplňte ich plagátmi. Všetky 
prvky sa snažte držať v jednotnej farebnej 

TIP: Pohovku zvoľte v jednej z farieb 

použitých na tapete – oba prvky sa krásne 

prepoja.
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palete, aby stena nepôsobila neuprave-
ným a chaotickým dojmom. Naozaj sa 
nemusíte báť väčších formátov – uvidíte 
ich už pri vstupe do miestnosti a celú 
stenu ukotvia lepšie než malé obrázky.

moduLy podľa Vašej FaNtáZie
Modulové nábytkové kúsky dávajú 
priestor prispôsobiť vybavenie interiéru 
vašim potrebám, dispozičným možnos-
tiam, ale aj fantázii. Môžete ich poskladať 
do rôznych zostáv, nechať ich stáť voľne 
na zemi alebo zavesiť na stenu. Nevadí, 
že nejde o zákazkovú výrobu presne na 
mieru – vďaka variabilite produktov 
bude vaša obývačka stále originálom. Ak 
vám to priestor dovolí, siahnite po veľkej 
knižnici. Tá bude plniť svoju funkciu na 
uskladnenie kníh, ale ak na ňu vystavíte 
suverníry z ciest, vázy alebo sošky, stane 
sa z nej dominantný element. Postavte  
k nej pohodlné kreslo s kožušinou a stoja-
cou lampou a okamžite získate bod, ktorý 
pritiahne pozornosť každého hosťa.

Ing. Eva Dvořáková

Vedie nákupný tím so zameraním na 

doplnky, kuchynské vybavenie a deko-

rácie. Na Bonami priniesla obľúbené 

značky z celého sveta, napríklad vintage 

dekorácie Boltze z Nemecka či minima-

listické francúzske doplnky Coming B. 

Vo voľnom čase šije a najlepšie si vyčistí 

hlavu v rodnom Znojme.

kam ďaLej?
Máte pocit, že vášej obývačke stale niečo 
chýba? Začnite so zútulňovaním. Pohovku 
ozdobte pár vankúšmi, ležérne prehoďte 
mäkkú deku alebo cez opierku dajte hu-
ňatú kožušinu. Pokračujte konferenčnými 
stolíkmi, ktoré majú veľký dekoračný po-
tenciál. Nechajte na nich trvalo položené 
knihy z krásnymi obalmi alebo inšpiračné 
časopisy. Krása papiera a zaujímavý grafic-
ký dizajn ich symbiózu ešte viac podčiark-
ne. Na večer si zaobstarajte vonné sviečky, 
ktoré prevoňajú celý domov, ale zároveň 
miestnosti dodajú šmrnc vďaka zaujíma-
vým obalom či nápisom. Obývacia izba 
vám dáva skvelú príležitosť hrať sa s osvet-
lením. Ak to priestor dovoľuje, siahnite 
hneď po niekoľkých stropných svietidlách 
a zaveste ich v rôznych výškach. Stojacie 
lampy sú praktickým doplnkom na čítanie, 
ale ľahko sa stanú samostatným dekora-
tívnym prvkom. Raz zaujme ich tienidlo, 
inokedy výrazný podstavec. Najväčším 
trendom tohto roka sú živé rastliny. 
Umiestnite ich na police alebo do veľkých 
kvetináčov či váz, k pohovke alebo kreslu. 
Nenáročný na starostlivosť je fikus, figov-
ník alebo monstera. A ich krásne veľké 
listy sa hravo vyrovnajú iným dekoráciám 
v miestnosti!

Martina Sičák

Foto: www.bonami.sk a archív redakcie
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HOCI LEN NEDáVNO BOL VÝZNAM PODLáH HLAVNE VO fUNKČ-
NOSTI, DNES SA DO POPREDIA DOSTáVAJú ICH ESTETICKé 
VLASTNOSTI. I KEď SúČASNé TRENDy RAZIA CESTU MINIMALIZ-
MU, ORIGINáLNA PODLAHA PATRí K NAJVÝRAZNEJšíM PRVKOM 
V PRíByTKU. PREBERá úLOHU ByTOVÝCH DOPLNKOV A ČASTO 
JE DOMINANTOU INTERIéRU. JE PEVNÝM BODOM, KTORéMU SA 
PRISPôSOBUJú VšETKy OSTATNé ELEMENTy. 

Podlaha 
  AKO DOMINANtNÝ DOPlNOK Bytu

30
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Na trhu nájdete viaceré typy podláh 
alebo krytín. Najbežnejšie sú dreve-

né, laminátové alebo vinylové. Pre svoje 
vlastnosti sa stáva populárnou aj korková 
podlaha a zástancovia jednoduchého 
postupu zase nedajú dopustiť na dlažby a 
obklady. Úlohu zohráva aj vaša predstava. 
Chcete ladiť bývanie v prírodných tónoch 
alebo uprednostňujete farebnosť, či 
vzory? Výber závisí aj od vášho rozpočtu, 
preferencií, účelu a miesta, kde podlahu 
plánujete položiť. 

MIlOVANá DREVENá PODlAhA
Cenovo náročnejšia podlaha z drevené-
ho masívu je vyhľadávaná najmä pre jej 
vynikajúce tepelné a izolačné vlastnosti. 
Môžete ju jednoducho zladiť, pretože 
počet dostupných odtieňov na trhu je 
skutočne vysoký. Od neprekonateľnej 
čerešne po moderne sivý svetlý dub, 
ktorý presvetlí, opticky zväčší váš byt a 
dodá mu punc mestského bytu. Drevo je 
zárukou príjemnej a útulnej atmosféry a 
do priestorov vnáša teplo domova.

Drevené podlahy pohlcujú vlhkosť a za-
bezpečia jej odparovanie. Dokážu izolovať 
teplo, čím podporujú zachovanie opti-
málnej teploty v izbe. Do veľmi vlhkých 
miestností však drevo nepatrí, mohlo 
by sa totiž poškodiť. V takom prípade sa 
odporúča položiť na podklad celoplošnú 
podkladovú PE-fóliu alebo bežnú staveb-

Podlaha 

nú fóliu. „Dosky z masívneho dreva by ma- 
li mať maximálnu vlhkosť  do 10 %. Drevo  
s vlhkosťou viac ako 12 % sa na podlahové 
krytiny nehodí, pretože môže začať vysychať 
a v podlahe vzniknú škáry,“ upozorňuje Ri-
chard Klička, odborník z oddelenia podláh 
projektových marketov Hornbach. Ak 
chcete eliminovať zvuk chôdze, položte 
pod drevenú podlahu akustické izolačné 
dosky, ktoré krokový hluk úplne zmini-
malizujú.

EKONOMIcKÝ lAMINát
Najväčšou výhodou laminátových podláh 
je cena. Sú vhodnou voľbou, ak nepre-
ferujete prírodné materiály. Ľahko sa 
udržiavajú, sú odolné proti opotrebovaniu 
a zachovávajú si farebnú stálosť. Ďalšou 
výhodou je ich ľahká montáž, ktorú pri tro-
che šikovnosti zvládnete aj svojpomocne.

Keďže na Slovensku patria laminátové 
podlahy k veľmi obľúbeným, v ponuke 
nájdete čoraz presvedčivejšie reprodukcie 
dreva. Hladké povrchy dopĺňajú dekory  
s prírodným vzhľadom dreva s kefovanou 
alebo hrubo brúsenou imitáciou povrchu. 
Laminátové dosky dokonca nemusíte 
kúpiť ani v rovnakých dĺžkach a šírkach 
a vytvoríte tak zaujímavý nepravidelný 
efekt.

Aj pri tomto type podlahy si môžete 
vybrať, či uprednostníte lepený, alebo 

CENOVO NáROČNEJšIA PODLAHA  

Z DREVENéHO MASíVU JE VyHľADáVANá 

NAJMä PRE JEJ VyNIKAJúCE TEPELNé 

A IZOLAČNé VLASTNOSTI. MôžETE JU 

JEDNODUCHO ZLADIť, PRETOžE POČET 

DOSTUPNÝCH ODTIEňOV NA TRHU JE 

SKUTOČNE VySOKÝ. 
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podlahový variant. Mnohí uprednostňujú 
plávajúcu podlahu pre rýchlu pokládku, 
jednoduchú demontáž a výmenu po-
škodených kusov. Tieto podlahy však 
nemožno osadiť v miestnostiach s veľkým 
bodovým zaťažením, majú nízku odolnosť 
proti zatečeniu a horšiu izoláciu proti 
hluku. Oproti lepeným sú rizikové najmä 
kvôli zvlhnutiu v škárach.

„Pri výbere laminátovej podlahy si všímajte 
aj nosnú dosku. Tá vám prezradí veľa o jej 
kvalite. Ideálna má hrúbku až 8 mm,“ upo-
zorňuje Klička z Hornbachu. Všímajte si 
aj tvrdosť, vhodná je podlaha s HDF nos-
nou doskou a impregnovaným povrchom 
spojov či celej plochy.

PRAKtIcKÝ VINyl AlEBO PVc 
PVC a vinylové podlahy sú typy krytín  
z rovnakých materiálov. Kým v minulosti 
sme poznali iba PVC, dnes sa k nim pri-
družil aj vinyl. Rozdiel medzi nimi je  
v spôsobe, akým sa predávajú. PVC kry-
tiny sú zatočené do rolky a vinyl dosta-
nete v dielcoch rôznej hrúbky a šírky. Ich 
vodovzdorné vlastnosti z nich robia veľmi 
praktické alternatívy. Sú príjemne teplé a 
sú dokonca najvhodnejšie na podlahové 
vykurovanie. Bonusom je aj ich odolnosť 
voči poškriabaniu.

Vinylová podlaha zo syntetického mate- 
riálu absolútne nereaguje na zmenu 

vlhkosti, ani pri vytopení podlahy. Jed-
noducho ju utriete a vysušíte.  Je veľmi 
praktická na údržbu, ale pri nanášaní 
buďte pozorní. Vinylová podlaha musí 
mať svoj podklad dokonale rovný a 
hladký, v opačnom prípade uvidíte na jej 
povrchu každú nerovnosť. Jej nevýhodou 
je tiež rozmerová stálosť. Čím je teplota 
v miestnosti vyššia, tým viac sa vinyl 
rozťahuje. Preto pri stenách nechávajte 
dilatačné medzery.

ekoLoGiCký koRok
Korková krytina sa vyrába z kôry kor-
kového dubu. Ten rastie v okolí Stredo-
zemného mora, napríklad v Portugalsku, 
Taliansku, Alžírsku, Španielsku alebo  
v Maroku. Tvoria ho malé bunky, ktoré 
obsahujú z väčšej časti vzduch. Aj vďaka 
tomu je vysoko tepelne izolačná a silno 
tlmí a pohlcuje hluk. Vyzerá dobre takmer 
všade a je možné ju veľmi jednoducho zla-
diť. Ďalšie plusové body má za uchováva-
nie si tvarovej pamäte, absorpciu otrasov 
a širokú škálu vzorov a farieb, v akých sa 
predáva. Problém nebudete mať ani s jej 
pokladaním. Je odolná voči plesniam a je 
hypoalergénna. Vyžaduje si však pravidel-
nú údržbu pomocou špeciálneho laku a 
má pomerne vysokú cenu. Prach a špina 
môžu korkovú podlahu ľahko poškodiť, 
nie je veľmi odolná a ľahko sa v nej môže 
urobiť diera.

stáLe odoLNá dLažba
Dnešný trend kombinácie dlažby a chlad-
ného kovu či príjemného dreva praje aj 
keramickým dlažbám. Pre svoju vysokú 
odolnosť a dlhú životnosť je stále jasnou 
voľbou hlavne v rodinných domoch. V lete 
príjemne chladí a v zime si s jej chladným 
povrchom hravo poradíte vďaka podlaho-
vému kúreniu. Jej údržba je jednoduchá 
a nakoľko jej nevadí voda, je najčastejším 
riešením podlahy v kúpeľni. „Dlažba ne- 
uvoľňuje do ovzdušia škodliviny, je ekologic-
ká, a teda vhodná aj pre alergikov. Zákazníci 
ju majú v obľube aj pre jej nízku cenu a skúse-
nejší ocenia, že nie je náročná na zostatkovú 
vlhkosť,“ dodáva Klička. Mínusom môže 
byť klzkosť dlažby, komplikovanejšie 
kladenie a chladný povrch.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

bývanie podlahy

DLAžBA JE PRE SVOJU VySOKú ODOLNOSť 

A DLHú žIVOTNOSť  STáLE JASNOU VOľBOU 

HLAVNE V RODINNÝCH DOMOCH. V LETE 

PRíJEMNE CHLADí A V ZIME SI S JEJ CHLAD-

NÝM POVRCHOM HRAVO PORADíTE VďAKA 

PODLAHOVéMU KúRENIU.
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Výhody vinylových lamiel:
� zvuková izolácia   � odolnosť voči vlhkosti a opotrebeniu
� rozmerová stálosť   � jednoduchá údržba a opraviteľnosť
� dokonalá imitácia dreva alebo kameňa
� ideálne pre alergikov

Inšpirujte sa vo Vašej najbližšej predajni BRENO 
s najširším sortimentom podlahových krytín / 6x v SR

Bratislava, Martin, Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina

KEĎ 
VINYLOVÁ PODLAHA, 
TAK MODULEO!

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno.sk

MODULEO.sk    BRENO.sk

VUKUPÓN NA Z¼AVÓ

Platí len do 31. 7. 2017!  Nevzťahuje sa 
na už zľavnený tovar a akciové ceny. Nie je možné 
uplatniť spätne po nákupe ani kumulovať s inými 
zľavami. Nevzťahuje sa na tovar na objednávku.
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Ekologické podlahy
AK SA BAVíME O ZDRAVOM žIVOTNOM šTÝLE, VäČšINOU RIE-
šIME OBLASť ZDRAVEJ STRAVy, POHyBU, DOSTATKU SPáNKU, 
VyHÝBANIE SA STRESU, ALE Už MáLOKTO TENTO MODERNÝ 
SPôSOB žIVOTA VNíMA KOMPLEXNEJšIE. VEď KOľKO ČASU 
STRáVIME V UZATVORENÝCH PRIESTOROCH OBKLOPENí Ná-
ByTKOM, POČíTAČMI A NAPRíKLAD AJ (NE) VHODNOU PODLA-
HOVOU KRyTINOU. POTENCIáLNE NEBEZPEČNÝMI LáTKAMI, 
KTORé NIEKTORé UMELé KRyTINy MôžU V PRíPUSTNÝCH ME-
DZIACH HyGIENICKÝCH NORIEM VyLUČOVAť, Sú TZV. fTALáTy. 
IDE O DRUH ZMäKČOVADIEL, KTORé DNES RENOMOVANí VÝ-
ROBCOVIA VINyLOVÝCH PODLáH NAHRáDZAJú INÝMI TyPMI 
NEšKODNÝCH PLASTIfIKáTOROV A ZáROVEň PRICHáDZAJú  
S úPLNE NOVÝMI PRODUKTMI. 

PRE Váš "ZDRAVÝ" INTERIéR
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Významným trendom poslednej 
doby sa tak stávajú ekologické 
elastické podlahy na prírodnej 

báze. Tieto podlahy si zachovávajú skvelé 
úžitkové vlastnosti vinylov, zároveň však 
eliminujú ich slabšie stránky.

ekoLoGiCké eLastiCké 
PODlAhy
Hoci oficiálny názov týchto podláh v pod- 
state neexistuje, výrobcovia ich zvyčaj-
ne označujú ako ekologické elastické 
podlahy. Výrobné know-how si samo-
zrejme každá firma starostlivo chráni, 
rad charakteristík však majú ekologické 
elastické podlahy spoločných. Ich zloženie 
v princípe stojí na kombinácii prírodných 
a recyklovateľných surovín. Neobsahujú 
PVC, zmäkčovadlá, rozpúšťadlá ani chlór. 
Podlaha je úplne bez zápachu a emisií 
a ani v prípade požiaru z nej neunikajú 
žiadne toxické látky. "Hlavnými ingredien-
ciami obnoviteľných podláh nemeckej značky 
Wineo PURLINE je ricínový olej a sadra. 
Tieto suroviny sú prírodného pôvodu, radia 
sa medzi ekologicky obnoviteľné a materiál 
zvyšný po pokladaní tak môžete zlikvidovať 
aj v bežnom komunálnom odpade. PVC ani 
zmäkčovadlá v nich nenájdete a na rozdiel od 
vinylových podláh, ktoré aj napriek prísnym 
normám budú vždy určité – hoci i minimál- 
ne – množstvo emisií prchavých látok uvoľňo-
vať, majú ekologické podlahy emisie nulové," 
vysvetľuje Milan Mrkáček zo spoločnosti 
Kratochvíl parket profi. 

maXimáLNa odoLNosť
Ekologická podlaha je maximálne odolná, 
a to voči mechanickým aj chemickým 

vplyvom, užívateľsky vysoko praktická 
a príjemná aj pri chôdzi na boso. Náby-
tok na nej nezanecháva žiadne odtlačky, 
pretože má vynikajúcu schopnosť obnovy 
do pôvodného stavu. Podlaha radu Wineo 
PURLINE je stálofarebná a ani pôsobe-
ním UV žiarenia, voči ktorému je odolná, 
nebledne. Je takmer nezničiteľná, s dlhou 
životnosťou. Elasticita materiálu zaručuje 
šetrnosť ku kĺbom, povrch je príjemný na 
dotyk, nechladí, nešmýka sa na nej a je 
tiež tichá. Môžete ju umiestniť do vlhkých 
priestorov aj na podlahové vykurovanie.

Vysoko hyGieNiCká
Ekologické elastické podlahy Wineo PUR-
LINE majú dokonale uzavretý povrch, 
špina sa na ne nelepí, preto ich stačí vytie-
rať čistou vodou bez saponátov. Podlaha 

však samozrejme zvládne aj všetky typy 
čistiacich prostriedkov. Škvrny a nečistoty 
vždy bez problému odstránite. Povrch 
má antibakteriálny, skvele sa hodí aj do 
komerčných priestorov s prísnymi hygie-
nickými nárokmi, ako sú zdravotnícke, 
kúpeľné, stravovacie a športové zariade-
nia, školy a škôlky.

VARIABIlItA
Ekologické elastické podlahy sa na trhu 
objavili pred cca štyrmi rokmi a dnes už 
okrem vyhotovenia v roliach alebo dieloch 
určených na celoplošné lepenie ponúkajú 
aj rôzne typy konštrukcií so zámkovým 
spojom s možnosťou pokladania plávajú-
cim spôsobom. Kolekcie zahŕňajú jedno-
farebné varianty, rad imitácií (najčastejšie 
dreva a kameňa) aj súvisiace doplnky, 
napríklad fabionové sokle. Za zmienku 
určite stojí napríklad obrázková kolekcia 
Wineo PURLINE Artist do detských izieb. 
Poslednou novinkou, ktorú nemecký 
výrobca ekologických elastických podláh 
predstavil, je kolekcia so zámkovým 
spojom na HDF nosiči. "Výhodou zámkovej 
konštrukcie s HDF doskou je, že ak sa dodrží 
kritérium rovinatosti podkladu, tak sa dá 
položiť na podklady, ktoré by sa u bežných 
typov ekologických elastických (ale i celovi-
nylových podláh) museli upravovať stierkou, 
pretože akákoľvek drobná nedokonalosť 
podkladu by sa u nich časom prejavila," vy-
svetľuje Milan Mrkáček a dodáva: "Vďaka 
variabilite konštrukcií so zhodným vzorom 
môžu podlahári individuálne vyberať naj-
lepšie riešenie pre konkrétnu miestnosť." Pre 
bližšie informácie o ekologických elastic-
kých podlahách navštívte nové interneto-
vé stránky spoločnosti KPP www.kpp.sk. 

Reko z materiálov KPP

Foto: KPP



bývanie osvetlenie

Pri zariaďovaní interiéru v tomto 
štýle treba kombinovať "surové" 
staré pôvodné veci z továrenských 

hál – využívajú sa najmä kovové tienidlá, 
staré továrenské svietidlá a rôzne nadroz-
merné súčiastky. Rovnako tak starožitné 
prvky s modernými povrchmi, najmä 
v kombinácii so sklom a nerezom. Vzhľad 
"továrenskej dielne" možno kombinovať 
s viacerými štýlmi od rustikálnych až po 
minimalistické, aj s kúskami nábytku vo 
vysokom lesku. Obyčajná čierna šnúra 
omotaná okolo neopracovaného kusu 
dreva – to je vyznačujúci prvok surovosti 
technického industriálneho štýlu. Takéto 
niečo si budete chcieť zavesiť napríklad 
nad váš jedálensky stôl. 

žiadeN odpad
Plechové hrnce, surový betón, tehly, 
poškodená keramika, sklenené odmerky, 
všetko, čo by ste bežne považovali za 
odpad, sa šikovným dizajnérom podarí 
pretvoriť na okúzľujúce osvetlenie do 
súčasného bývania. Ide o mimoriadne 
úsporný spôsob bývania, preto by ste mali 

myslieť aj na šetrenie energie a využiť 
aj vo vašich industriálnych svietidlách 
úsporné LED žiarovky s retro dizajnom, 
tzv. „Edisonovky“, ktoré  podčiarknu do-
konalý vzhľad svietidiel v industriálnom, 
vintage či retro dizajne.

VlAStNé RIEšENIA
Prostredníctvom vhodného výberu svieti-
diel do vášho interiéru je možné vyjadriť 
svoj vkus a realizovať vlastné riešenia  
s rôznymi možnosťami efektov, farieb 
a odtieňov. Správna svetelná atmosféra 
dokáže premeniť aj bežnú domácnosť na 
výnimočnú. Osvetľovacie produkty  
v industriálnom štýle dokážu viac než len 
priestor osvetliť. Sú trendy a oživia každý 
kút domu či bytu. V ponuke spoločnosti 
FEIM nájdete široký sortiment svietidiel. 
Stačí si len správne vybrať. Svietidlá si 
môžete zakúpiť aj pohodlnou cestou cez 
internet, v e-shope www.feim.sk.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

INDUSTRIáLNy šTÝL BÝVANIA VZNIKOL POSTUPNE NAJMä NA ZáKLADE REKONšTRUKCIí OBJEK-
TOV, KTORé PôVODNE SLúžILI NA CELKOM INé úČELy A ICH NáSLEDNÝCH ADAPTáCIí NA OByT-
Né BUDOVy. IšLO PREDOVšETKÝM O OPUSTENé TOVáRENSKé HALy, ZASTARALé OBCHODNé 
DOMy, STARé šKOLy A INé PREVáDZKy.

V OSVEtlENí DOMácNOStí

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

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

Balkónový system B-Integral

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

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

Nemecký patent
REG.DPMA-10361083

Dilatačný profil Niroflex

Bioni Nature
Interiérová farba

Trvácna ochrana 
pro�  plesniam.

Vynikajúca 
pre alergikov.

Bez rozpúšťadiel. 
Obsahuje nano čas� ce 

striebra.
Viac na: 

info@nanotrade.sk 
0903 425 584

www.protiplesniam.sk
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plesni!

Bioni Nature
Interiérová farba
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Vynikajúca 
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info@nanotrade.sk 
0903 425 584

www.protiplesniam.sk

Trvácne 
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plesni!

FEIM | Gen. M. R. Štefánika 59 | 901 01 Malacky
Mobil: 0917 570 370 | Tel.: 034/ 774 3228
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majstRoVské Zážitky Na tV pLoChe

65-palcový smart 4k uhd Led tV prijímač oRaVa Lt-1653 Led a120b je 
ultratenký fešák, veľkorysý na plochu obrazu a zobrazenie detailov, ktorý dokáže 
premeniť sledovanie filmov aj športových okamihov na nezabudnuteľný zážitok vo 
vysokom 4K uhD rozlíšení (3 840 x 2 160 px). Vyniká širokým zorným uhlom, vyso-
kým kontrastom a nízkou odozvou. Vytvára žiarivý obraz bez kmitania, s úžasným 
jasom a farbami. 800 Hz obrazovka dosahuje extrémnu ostrosť zobrazenia pohybu, 
a teda čistý a živý obraz aj pri rýchlom pohybe na obrazovke. Do sveta online zábavy 
a sociálnych sietí vás vpustí stlačením jediného tlačidla na diaľkovom ovládači. 
Vie „komunikovať“ s kompatibilnými zariadeniami, takže si na TV ploche môžete 
pozrieť aj svoje súbory z tabletu, smartfónu či počítača. Má integrovaný webový 
prehliadač, prístup na internet zabezpečuje LAN konektor. LED obrazovka výborne 
poslúži vďaka 4 HDMI konektorom aj ako monitor pre notebook, počítač či PlaySta-
tion.  Sledovanie filmov  
z pevného disku alebo 
hranie hier sa tak u vás 
doma stane ozajstnou 
pasiou a reálnym dobro-
družstvom. Môže byť váš 
za 999 €.

www.orava.eu 

SPRíjEMNItE 
SI lEtO

Teploty každým 
dňom stúpajú a 
spolu s nimi aj chuť 
na dobre vychla-
dené drinky či 
zmrzlinu. Spríjem-
nite si leto kúpou 
novej kombino-
vanej chladničky 
s mrazničkou 
a vybavte svoju 
kuchyňu až troma 
novými spotrebič-
mi!

Spoločnosť Goren-
je prináša vylep-
šenú technológiu 
NoFrost Plus, 
ktorá zachováva 
všetky výhody 
klasického systému 
a spája osvedčené 

funkcie pre dlhšiu čerstvosť potravín. Ion- 
Air udržiava mikroklímu, ktorá predlžuje 
životnosť potravín. adapttech šetrí 
energiu, chráni potraviny pred teplotným 
šokom, a tak predlžuje ich trvanlivosť a 
multiFlow 360° udržuje rovnomernú 
teplotu vďaka štrnástim ventilačným 
otvorom. O kvalite produktov Gorenje 
niet pochýb, a preto spoločnosť ponúka 
možnosť registrácie predĺženej záruky na 
kompresor vašej kombinovanej chladničky 
až na 15 rokov!

A to najlepšie? Ak si zakúpite vybranú 
chladničku s technológiou NoFrost Plus 
do 31. 8. 2017, dostanete od nás darček  
v hodnote až 149 eur. Pre uplatnenie akcie 
Nofrost Plus Darček je potrebné zaregis- 
trovať zakúpenú kombinovanú chladničku 
na internetovej stránke www.gorenje.sk/- 
chladnicky-akcia. 

www.gorenje.sk

V MIxOch ExcElujE

Vysokootáčkový stolový mixér orava 
Rm-1550 zvládne aj tie najťažšie úlohy z mi- 
xovania na výbornú. Skvelo poslúži na mix 
tekutých, mäkkých a polotvrdých potravín ako 
dužinaté ovocie a zelenina, mrazených potravín, 
drvenie ľadu či pri sekaní orechov i korenia. S prí- 
konom 1 500 W roztočí počet otáčok až na 
30 000 za minútu, takže si poradí aj s obilím či 
kockami ľadu. Do 2-litrovej nádoby s praktickou 
odmerkou stačí vložiť zeleninu na sviečkovú, bio 
ingrediencie na detskú výživu alebo zdravím 
nabité kúsky, ak vyhľadávate „tekutú 
stravu“ v podobe lahodných smoothies. 
Ocenia ho teda domáce gazdinky aj 
športovci či vyznávači zdravého život-
ného štýlu. „Helfne“ vám aj pri príprave 
zmrzliny, polievok, ovocných dezertov 
či koktailov. Jeho antikorový 6-če-
peľový nôž sa len tak ľahko nezatupí. 
ľahko sa obsluhuje aj čistí a môže byť 
váš za 149 €.

www.orava.eu 
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NoVý set-top boX od oRaNGeu

Nový set-top box od Orangeu je kompaktné zariadenie, ktoré zaberie 
minimálny priestor a vďaka modernému dizajnu perfektne zapadne do 
každej obývačky či firemnej zasadačky. Orange rozširuje ponuku zaria-
dení k televízii na optike a zákazníci tak pri novej aktivácii služby alebo pri 
navýšení existujúceho počtu set-top boxov od dnes dostanú nové zaria-
denie - Arris VIP 4302. V porovnaní so svojim predchodcom je technolo-
gicky vyspelejšie, prináša vyššiu spoľahlivosť a výrazne vyšší výkon. Okrem 
funkcionality vyniká aj moderným dizajnom. Zákazníci si budú môcť set-top 
box štandardne prenajať za mesačný poplatok alebo zakúpiť za plnú cenu. 
Mesačný poplatok za prenájom zariadenia je 2 eurá, pri záujme o zakúpe-
nie zariadenia, zákazník zaplatí plnú sumu 129 eur. Arris VIP 4302 tak 
nahradí doteraz dostupné EVO set-top boxy, ktoré v ponuke Orangeu 
postupne končia. Orange tak chce svojim zákazníkom opäť skvalitniť 
zákaznícky zážitok zo sledovania televízie.

www.orange.sk

hudobNý RetRo koLotoč 

Zdedili ste klasické LP platne, no neviete, čo s nimi? Alebo hudobné „delikatesy“ ukryté 
práve na tomto nosiči vyslovene vyhľadávate ako zberateľské kúsky? Zvuk platne aj s jem- 
ným šumom a nostalgickým praskaním pri nábehu ihly na drážku je tak neopakovateľný! 
Na hi-tech zariadeniach s CD či USB vstupmi ich však neprehráte – a nepomôže vám  
v tom ani Bluetooth či „wifina“. Zato rádio s gramofónom orava RR-40, vyrobe-
né v retro dizajne à la 60-te roky, si s audio pokladmi hravo poradí. Gramofón  
s rýchlosťou prehrávania platní 33-1/3, 45 a 78 ot./min. je vybavený funk-
ciou automatického vypnutia, má výkon 2 x 3 W a kvalitnú reprodukciu 
zvuku zabezpečujú 2 širokopásmové stereo reproduktory. Vďaka 
AUX a Line Out konektorom k nemu pripojíte externý zdroj zvuku či 
zosilňovač. Mohutná čierna drevená ozvučnica je zvrchu chránená 
krytom, aby na jemnú gramofónovú mechaniku zbytočne nesadal 
prach. Ak sa práve netočí, funguje orava RR-40 ako klasické rádio. 
Gramofón môže byť váš len za 65,90 €.
www.orava.eu 

spotRebiče, ktoRé Nemusíte sChoVáVať 

Dlhoročný výrobca aj voľne stojacich spotrebičov, česká značka MORA, ponúka sporáky, umý-
vačky riadu, odsávače pár a mikrovlnné rúry, ktoré  nemusíte schovávať v kuchynskej linke. 

Nové indukčné sporáky moRa vynikajú nízkou spotrebou energie a vysokou 
účinnosťou – až 90 % energie sa premení na ohrev dna nádoby. Súčasťou 

týchto sporákov je multifunkčná rúra s množstvom praktických funkcií, 
ako je program Water system alebo funkcia cmax, ktorá zaistí rýchly 
predohrev na zvolenú teplotu. 
O čerstvý vzduch v kuchyni sa postará dizajnový ostrovčekový 
odsávač pár moRa s rýchlym odsávaním – charakterizuje ho vyso-
ký výkon, ktorý zvládne aj veľké množstvo pár s tichou prevádzkou. 
Dnes sú už bežnou súčasťou kuchýň umývačky riadu. Tie môžete 

mať tiež voľne stojace. Okrem toho, že vám umývačka ušetrí čas, 
ušetrí aj náklady na vodu.

ďalším obľúbeným spotrebičom v domácnostiach je aj mikrovlnná 
rúra, ktorú MORA tiež ponúka aj vo voľne stojacej verzii.
Všetky voľne stojace spotrebiče MORA majú tri základné výhody: jedno-

duchosť použitia a umiestnenia, bez ohľadu na vymeriavanie skriniek, 
nevyžadujú si umiestnenie priamo v kuchyni a tiež sú oproti vstava-
ným spotrebičom lacnejšie. 

www.mora.sk



technika
NAšI PRARODIČIA NEDOKáZALI POCHOPIť, AKO JE MOžNé HOVORIť DO TELEfóNU A ROZPRá-
VAť SA S NIEKÝM, KTO JE TAK ďALEKO, žE HO NEMOžNO ANI VIDIEť. RáDIO ČI fOTOAPARáT V 
SEBE UKRÝVALI MALÝCH šKRIATKOV A KEď PRIšLA TELEVíZIA... DOKážETE SI PREDSTAVIť, AKO 
By REAGOVALI NA VECI, KTORé DNES úPLNE BEžNE POUžíVAME?

4K Už NIE JE V KURZE!
Na náš trh totiž prichádzajú prvé UHD disky, ktoré prináša Bontonfilm. Je to úplne nový 
formát, ktorý je nástupcom Blu-Ray a prináša Ultra HD rozlíšenie pre domáce kino. 
Po dlhšom čase je to naozaj niečo nové, čo má zmysel (asi ako prechod od DVD k full 
HD Blu-Ray). Dávajte však pozor na značenie. 4K nie je automaticky Ultra HD, preto-
že tu nejde len o rozlíšenie. Mení sa komplet hardvér od HDMI káblov, ktoré musia 

spĺňať nové normy HDMI 2.0a, prehrávačov (UHD disky majú vyššiu 
kapacitu min. 66-100GB a nový kodek s ochranou HDCP 2.2), až 
po televízory alebo monitory s HDR obrazom, ktoré musia poznať 
nové štandardy a prispôsobiť im spôsob zobrazovania. Porozumieť 
všetkému je náročné aj pre technologicky vyspelejších používa-
teľov. Chaos v značení teraz robia samotní výrobcovia, pretože 
chybne označujú produkty ako 4K Ultra HD Blu-ray, čo sú tri rôzne 
technológie. Podstatné je, že ak zvažujete kúpu nového TV, určite 
investujte do UHD. Nie je to len nový marketing, ale nový spôsob 
distribúcie filmov. www.bontonfilm.sk

PRIESTOROVÝ ZVUK Už NESTAČí
Ten skutočne dokonalý filmový zvuk bol vždy výsadou len veľkých kinosál, no teraz sa 
všetko mení. S novým formátom UHD prichádza aj na náš trh nový zvuk vo vysokom rozlí-
šení, ktorý k tradičnému 5.1 alebo 7.1 kanálovému domácemu kinu pridáva nový rozmer 
v podobe Dolby Atmos. Celkovo možno použiť až 64 nezávislých zvukových kanálov, 
pričom reproduktory sa v priestore ukladajú nielen po stranách, ale aj hore a dole. Tento 
systém doposiaľ používali len tie najlepšie kiná, no už si ho 
môžete dopriať aj u vás doma. špičkové receivery 
ponúka na našom trhu napríklad Onkyo a zvu- 
kový zážitok je naozaj neopakovateľný. V pa- 
nelákoch to však veľmi využiteľné nie je. Teda  
ak nechcete robiť susedom akustický teror.
www.dolby.com, www.onkyo.com 

VINyL JE OPäť V KURZE
Gramofóny sa vracajú do módy – o tom niet pochýb. Nie je to už len zábavka pre audiofilov, ktorí 
vás budú presviedčať, aký kvalitný je ten zašumený praskajúci analógový zvuk oproti moderným 
digitálnym nahrávkam. Platne okúzľujú všetkých, pretože je v tom nepochybne isté čaro, keď sa 
vyberá vinyl z papierového obalu, kladie sa na tanier gramofónu a na platňu kladiete prenos-
ku. Jeden z najlegendárnejších modelov je Technics SL-1200, ktorý sa prakticky s minimálnymi 
kozmetickými úpravami vyrába v rovnakej podobe už od roku 1972. firma Matsushita ich výrobu 
na chvíľu zastavila v roku 2010, keď sa zdalo, že gramofóny už stratili zmysel. Ich výrobu opätovne 
spustili koncom roku 2016 a do predaja ide staronový model pre rok 
2017 s označením SL-1200GAE. áno, keď je niečo naozaj dobré, načo 
to meniť?! www.technics.com

ZáZRAČNá
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Produkty značky Bose si môžete zakúpiť v predajnej sieti Autorizovaných BOSE Partnerov. Info:  http://bose.basys.sk
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Modernú domácnosť si dnes 
nedokážeme predstaviť bez 
najrôznejšej elektroniky a ani 

bez stabilného internetového pripojenia. 
Za ostatných možno 50 rokov elektronika 
doslova zaplavila naše domácnosti. Rôzne 
technické vychytávky sú stále funkčnejšie 
a cenovo dostupnejšie. K internetu sa pri-
pája čoraz viac zariadení, od hodiniek cez 
chladničky, práčky, rýchlovarné kanvice, 
žiarovky alebo zubné kefky. Jednoduchá 
myšlienka vybaviť veci, s ktorými sa 
denne stretávame, snímačmi a pripojiť ich 
k internetu, prináša nielen nové možnosti 
vzájomnej interakcie medzi jednotlivými 
prístrojmi, ale aj nové možnosti ich ovlá-
dania napríklad aj pomocou spomínaného 
mobilného telefónu. Vďaka bezdrôtovej 
komunikácii a internetu dokonca aj na 
ľubovoľnú vzdialenosť.

Aj ten najlacnejší základný model smart-
fónu má dnes pokročilú výbavu pre bez-
drôtovú komunikáciu a dostatočný výkon 
aj na chod veľkých aplikácií. Uvedomte 
si, že to, čo bežne nosíme vo vrecku, má 
väčší výkon, než mala k dispozícii celá 
NASA pri pristátí na Mesiaci. Naprogra-

movať ovládanie nejakého zariadenia IoT 
je dnes tak lacné a tak triviálne, že si aj 
doma študenti (často aj s využitím 3D tla-
čiarní vlastnej výroby) vytvárajú vlastné 
produkty a riešia veľké projekty. Rozdiel 
vo výsledku medzi prácou „nadšencov“ 
a skutočným komerčným produktom je 
najmä v kvalite jeho prevedenia a spoľah-
livosti za každej situácie. 

Všetko ZačíNa už pRi dVeRáCh
Sú dve veci, bez ktorých dnes zvyčajne 
neopustíte dom – kľúče a mobil. Tak, ako 
dokáže váš telefón nahradiť kreditnú kar-
tu, môže nahradiť aj veľký zväzok kľúčov. 
Dvere sme predsa schopní spoľahlivo 
zamykať i odomykať elektronicky, pričom 
miesto kľúčov používame rôzne RFID čipy 
a tie dokáže mobil spoľahlivo nahradiť. 
Pre vyššiu bezpečnosť sa dá takéto rieše-
nie kombinovať aj s mobilnou aplikáciou, 
ktorá na otvorenie vyšle do dverí šifro-
vaný „kľúč“ (signál), alebo s prídavnou 
klávesnicou na dverách, kde treba vyťukať 
špecifický kód, prípadne možno využiť 
aj odtlačok prsta. Existujú tiež dverné 
jednotky s Bluetooth, ktoré umožňujú 
automaticky otvoriť napr. bránu do garáže 

JE Už DNES REALITOU
Budúcnosť 
MOBILNÝ TELEfóN Už DáVNO 
NESLúžI LEN NA TELEfONOVA-
NIE. MOBILOM DNES DOKážE-
ME ZAPLATIť V OBCHODE, VIE-
ME HO VyUžIť AKO NáHRADU 
ZA PRACOVNÝ POČíTAČ NA 
CESTáCH A POSLúžI NáM AJ 
AKO ZáBAVNé CENTRUM. ČO 
SME EšTE NEDáVNO POVAžO-
VALI ZA SCI-fI, MôžEME MAť 
Už DOMA.
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2N indoor touch  

Dotykovú obrazovku komunikátoru interkomu možno 

preprogramovať tak, že okrem obrazu z kamier bude 

vedieť ovládať aj svetlá, žalúzie, alebo klimatizačné 

jednotky. Inteligentný systém môže tiež obsahovať tzv. 

DNB mód (Do Not Disturb), kedy interkom „zablokuje“ 

zvonček a vy môžete pokojne relaxovať. Takéto riešenie 

však vyžaduje profesionálnu inštaláciu.

d-Link mydlink home smartplug  

Inteligentná zásuvka sa dá používať veľmi 

jednoducho, vďaka čomu ju môžete doma 

presúvať a skúšať, kde bude mať najlepšie 

využitie. V prípade, že potrebujete ovládať 

naraz viacero prístrojov, dá sa dokúpiť 

ďalšia. Sami tak môžete rozširovať svoj 

Smart Home.

2N bluetooth access unit  

Bránku, či dvere od garáže dnes otvoríte pomo-

cou Bluetooth aj mobilom alebo inteligentnými 

hodinkami. Stačí sa len priblížiť na určitú vzdiale-

nosť a počítač vám automaticky otvorí.
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alebo vstupnú bránu v rezidenčnej oblasti, 
keď sa k nej s mobilom priblížite na určitú 
vzdialenosť. Nemusíte ho dokonca ani 
vytiahnuť z vrecka, či tašky, ani spúšťať 
aplikáciu, alebo ho prikladať na snímač. 

PRE DOMácIch MAjStROV
Chcete svoj dom ovládať priamo z mobilu, 
počítača alebo tabletu? Tak si poskladajte 
sami inteligentnú domácnosť! Na trhu 
je množstvo riešení, ktoré si môžete jed-
noducho nainštalovať aj sami. Nedávno 
takéto zariadenia dokonca začal ponúkať 
za malý mesačný poplatok aj jeden z na- 
šich telefónnych operátorov. Výhodou 
takýchto „Smart Home“ riešení je, že 
nepotrebujete žiadne špeciálne znalosti, 
ani žiadne náradie, pretože sa vo väčšine 
prípadov pripájajú cez wi-fi a inštalujú sa 
do klasickej elektrickej zásuvky. Pomocou 
mobilnej aplikácie môžete všetky zaria-
denia ovládať naraz centrálne z jedného 
miesta, no treba si vybrať jednu značku, 
pretože len málo aplikácií umožňuje ovlá-
dať naraz zariadenia aj iných výrobcov.

Modulárnosť týchto systémov je však 
úžasná, a preto sú vhodné najmä pre ešte 
„nerozhodnutých“. Začať totiž môžete 
úplne pozvoľna – obvykle inteligentnou 
elektrickou zásuvkou, ktorú vsuniete 
ako medzičlánok do bežnej zásuvky a 
ovládate ju mobilom. Zariadenie sa dá 
naprogramovať ako časový spínač, a preto 
môže automaticky napr. spustiť čerpadlo 
a poliať vašu záhradu. Dá sa plne ovládať 
mobilom, takže môžete napr. ráno zapnúť 
svoj kávovar, večer vypnúť svetlá v celom 
dome alebo len tak zo služobnej cesty 
doma rodine rozsvietiť dekoračné svetlá 
na záhrade. Fantázii sa medze nekladú. 

Inteligentná zásuvka dokáže monitorovať 
aktivitu a merať spotrebu energie pripoje-
ných zariadení, vďaka čomu vám pomôže 
držať náklady na chod domácnosti pod 
kontrolou. Má tiež funkcie, ktoré vám pri 
preťažení alebo iných problémoch pošlú 
správu na mobil. 

Ak už máte viac smart zariadení od 
jedného výrobcu, môžete v aplikácii ľahko 
vytvárať rôzne podmienené scenáre, kde 
jedna akcia vyvolá viacero reakcií iných 
zariadení, napr. detekcia pohybu môže 
spustiť svetlo a v určitom zvolenom čase 
zároveň aj odoslať poplachovú správu, 
aktivovať kamerový systém alebo prehrať 
výstražné hlásenie do domáceho audio 
systému. 

D-Link mydlink Home SmartPlug: Inte-
ligentná zásuvka sa dá používať veľmi 
jednoducho, vďaka čomu ju môžete doma 
presúvať a skúšať, kde bude mať najlepšie 
využitie. V prípade, že potrebujete ovládať 
naraz viacero prístrojov, dá sa dokúpiť 
ďalšia. Sami tak môžete rozširovať svoj 
Smart Home.

KOMPlExNé RIEšENIA „NA 
kľÚč“
Krása týchto zariadení spočíva v ich 
jednoduchom používaní a jednoduchom 
pridávaní ďalších zariadení. Dnes si kú-
pite jeden komponent, o mesiac druhý a 
ani sa nenazdáte a o chvíľu bude celá vaša 
domácnosť s vami komunikovať cez tablet 
či smartfón.

Profesionálne centralizované riešenia 
spravidla nie sú až tak flexibilné a sú 
obvykle výrazne drahšie, no o ich návrh sa 
starajú špecializované firmy, ktoré vedia 
lepšie predvídať možné situácie a dokážu 
mnohé veci (vrátane hardvéru a aplikácií) 
elegantnejšie prispôsobiť presne vašim 
potrebám. Dodatočné rozširovanie riešení 
na kľúč je však drahšie a náročnejšie, 
takže sa často viac vyplatí väčšia investí-
cia na začiatku. Je to podobné, ako robiť 
dodatočné stavebné práce v už zabývanej 
domácnosti.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

Logitech pop 

Smart domácnosť sa dá ovládať aj jediným 

tlačidlom. Dôkazom je zariadenie POP Home 

Switch, ktoré dokáže naraz ovládať niekoľko 

rôznych zariadení. Stačí len použiť rôzne gestá 

pri jeho stláčaní a nepotrebujete hľadať mobil, 

či spúšťať aplikácie. 



FLOYDCOM s.r.o.
Prikopova 6
Bratislava 
floydcom@floydcom.sk
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aj alarm
VIE Byť SMART!

Dnešné elektronické zabezpečova-
cie systémy nie sú len o spustení 
hlučného alarmu, ktoré „hulákajú“ 

po celej ulici, ale skrývajú v sebe viacero 
iných užitočných vecí. Či už je to mo-
nitoring požiaru, detekciu nežiaducich 
plynov, alebo zaplavenia vodou, kon-
trolu prítomnosti osôb v požadovanom 
priestore, reguláciu kúrenia v prípade 
otvorenia okien, alebo ovládanie vyhrie-
vania bazéna. 

stRážte sVoj domoV oN-LiNe
Ak nastane kritická situácia, je potrebné, 
aby alarm nielen signalizoval, že sa niečo 
stalo, ale aby ste aj vy ako majiteľ domu 
mali možnosť okamžite zasiahnuť. Spolie-
hať sa totiž iba na okoloidúcich, že zabrá-
nia hroziacemu nebezpečenstvu, nestačí. 
„Dnes na to slúži mobilný telefón, aplikácia, 
ako aj webové rozhranie, kde si môžete vždy 
on-line skontrolovať stav vášho domu a sú-
časne ovládať váš alarm na diaľku,“ konšta-

ALARM DNES NESLúžI LEN NA 
PRIVOLANIE POMOCI V KRI-
TICKÝCH SITUáCIáCH. MO-
DERNÝM ALARMOM MôžETE 
POHODLNE OVLáDAť Až 32 
VECí VO VAšEJ DOMáCNOSTI. 
A TO VšETKO MôžETE UROBIť 
POHODLNE PROSTREDNíC-
TVOM WEBOVéHO ROZHRA-
NIA ALEBO PRAKTICKOU APLI-
KáCIOU VO SVOJOM MOBILE. 
NA DIAľKU TAK JEDNODUCHO  
OVLáDATE SVOJ DOMOV. 

tuje Ján Dérik zo spoločnosti Jablotron 
Slovakia. Základom je, že v prípade popla-
chu systém elektronického zabezpečenia 
zavolá majiteľovi bytu a súčasne môže 
poslať varovnú SMS až na osem vybra-
ných telefónnych čísiel. Prostredníctvom 
mobilnej aplikácie môžete ovládať zapína-
nie alebo vypínanie spotrebičov, kúrenia, 
zavlažovania či osvetlenia. „Rodinný alarm 
sa tak stáva skutočným inteligentným spoloč-
níkom, s ktorým máte celý život v dome plne 
pod kontrolou,“ konštatuje Ján Dérik zo 
spoločnosti Jablotron Slovakia. Súčasne si 
môžete kedykoľvek vizuálne skontrolovať 
váš dom prostredníctvom kamerových 
záznamov a fotografií. Ovládanie brány 
či vyhrievania bazéna prostredníctvom 
mobilnej aplikácie zvládne každý. Je len 
na vás, čo všetko chcete monitorovať a 
pohodlne ovládať vo vašej domácnosti. 
Začať využívať výhody inteligentnej 
domácnosti je tak veľmi jednoduché. Stačí 
vám na to kvalitný zabezpečovací systém, 
ktorý nielen chráni, ale aj pomáha. 

Michal Ondruš

Foto: Jablotron



VIE Byť SMART!

Snívate o kúpeľni, ktorá bude pre vás ozajstnou oázou pokoja a pre 
návštevy potešením pre oko? U nás nájdete vystavené jedinečné 
dizajnové kolekcie od popredných svetových výrobcov, ktoré vám 
tento sen určite splnia! Príďte navštívi showroom Kúpeľne Marktech 
v Bratislave v Light Parku a presvedčte sa sami. Náš personál vám 
s výberom rád poradí.

Dovoľte nám, aby sa aj pre vás stala kúpeľna z Marktech najobľúbe-
nejším miestom vo vašom domove.

VILLEROY & BOCH, KEUCO, GESSI, DORNBRACHT…

L U x U S N é  K ú p E ľ N E

oBKLaDy, DLaŽBy, SaNita
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KúPEľňA AKO VySOKO fUNKČNÝ PRIESTOR MUSí ZODPOVE-
DAť RôZNyM UžíVATEľSKÝM NáROKOM. ZáROVEň SI VšAK 
PRAJEME, ABy NáM SLúžILA AJ AKO PRIESTOR PRE RELAX 
A PRIMERANE TOMU VyZERALA. PRáVE SNAHA O SPOJENIE 
TÝCHTO DVOCH PROTIKLADNÝCH úLOH ČASTO VEDIE K DILE-
ME, ČI UPREDNOSTNIť VÝSOSTNE PRAKTICKé RIEšENIE, ALEBO 
DAť šANCU VíZII KOMfORTNEJ KúPEľNE.  

KúPEľňOVé 

dilemy

Na úvod treba povedať, že neexistu-
je jednoznačne správne riešenie a 
voľba je vždy vysoko subjektívnou 

záležitosťou. Samozrejme, vždy treba  
v prvom rade zohľadniť počet osôb, ktoré 
budú kúpeľňu využívať, ich vek a zdravot-
ný stav. Po splnení všetkých základných 
funkčných otázok, je potom každé ďalšie 
vyladenie zariadenia kúpeľne len otázkou 
rozpočtu. Poďme sa teda pozrieť, s akými 
dilemami sa stretávame pri riešení kúpeľ-
ní najčastejšie, a aké „za a proti“ pri tom 
musíme zvažovať. 

01
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postihnutím. Bezbariérový prístup do 
sprchy ocenia aj staršie, ťažšie pohyblivé 
osoby. Napriek všetkým týmto argumen-
tom vo väčšine slovenských domácností 
prevládajú kúpeľne s vaňami. To má tiež 
svoje opodstatnenie. Kúpeľňa je nielen 
miestom telesnej očisty, ale aj miestom 
pre relax, aký poskytuje práve obľúbený 
horúci kúpeľ. Pokiaľ disponujete len 
jednou kúpeľňou, bolo by škoda ochu-
dobniť sa o tento pôžitok. Napokon, aj 
vo vani sa dá sprchovať a pokiaľ je vaňa 
doplnená sprchovacou zástenou alebo 
závesom, nehrozí ani zamokrenie celej 
kúpeľne. Teba však siahnuť po vaniach 
s dostatočnou šírkou, aby vymedzený 
priestor poskytoval dostatok manévrova-
cieho priestoru. Pokiaľ je kúpeľní v dome 
viac, potom postačí, ak je vaňa situovaná 
iba v jednej, a tá je aspoň príležitostne 
dostupná všetkým členom domácnosti. 
Na druhej strane, umiestňovať v jednej 
kúpeľni vaňu aj sprchu je trochu zbytočný 
luxus. Daný priestor by totiž bolo možné 

spoLu aLebo oddeLeNe?
Jednou z častých dilem pri riešení kúpeľní 
je, či zahrnúť do jedného priestoru kú-
peľňu aj toaletu, alebo ich radšej oddeliť. 
Súčasné splachovacie záchody poskytujú 
vysoký užívateľský štandard a nezname-
najú žiadne riziko z hľadiska hygieny ani 
zápachu. Dôvodom pre ich oddelenie je 
skôr potreba súkromia. I keď v stiesne-
ných pomeroch panelákových bytov môže 
spojenie kúpeľne a toalety priniesť pár 
cenných centimetrov štvorcových navyše, 
treba zvážiť aj nevýhody tohto riešenia. 
V rannej špičke, keď prakticky všetci 
členovia domácnosti potrebujú navštíviť 
toaletu aj kúpeľňu, je oddelené WC na ne-
zaplatenie. Pokiaľ ste doma viac ako traja, 
mali by ste voliť skôr oddelené WC. 

V rodinných domoch alebo väčších bytoch 
je zvykom umiestniť samostatnú toaletu 
s umývadlom v blízkosti vstupu. Poslúži 
nielen domácim, ale aj príležitostným náv-
števám. Ďalšia toaleta umiestená bližšie 
k spálňam je tiež vítaná a tá už pokojne 
môže byť aj súčasťou hlavnej kúpeľne.

Vaňa či spRCha?
V priestorovo stiesnených kúpeľniach je 
často riešenou otázkou, či je nevyhnut- 
ná vaňa, alebo si vystačíme so sprchou.  
Z hľadiska nevyhnutnej základnej hygie-  
ny, určite postačuje aj sprcha. Tá je na-
pokon výhodnejšia aj z hľadiska menšej 
spotreby vody a je vhodnejšia pre osoby 
s trvalým alebo len dočasným telesným 

dilemy
02

03

04

01 Myslíte si, že sivá je nudná? Zrejme je to len 

uhol pohľadu. Práve neutrálna farba pozadia 

dáva vyniknúť čistému a dokonale funkčnému 

tvaru vane a umývadla. (Kakel Palatzet)

02 Príjemným ozvláštnením minimalisticky 

zariadeného interiéru môžu byť prírodné ma-

teriály použité pri úprave stien, podlahy alebo 

stropných podhľadov. To platí aj pri riešení 

kúpeľne.(Ravak)

03 Zdajú sa vám monotónne sa opakujúce 

vzory na kachličkách nudné? Kúpte si hneď 

niekoľko rôznych vzorov a vyskladajte si im-

pozantnú mozaiku. Zjednocujúcim prvkom by 

mala byť farebnosť. (Keramika Soukup)

04 Vymeňte sprchu za dážď. S touto ideou 

priviedla na trh jedinečný sprchovací panel 

spoločnosť Hansgrohe. (Hansgrohe)
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využiť aj inak – či už na praktický úložný 
priestor, alebo pohodlné kreslo.

spoLočNá aLebo sÚkRomNá? 
Vo vyspelých krajinách sveta je už 
takmer štandardom, že kúpeľní v dome 
je viac. V ideálnom prípade má každá 
spálňa vlastnú. Vtedy je však nevy-
hnutné mať k dispozícii aj jednu toaletu 
alebo kúpeľňu, ktorú by mohli využívať 
príležitostní hostia bez toho, aby vstupo-
vali do vašej výsostne súkromnej zóny. 
Zlatou strednou cestou je jedna veľká 
spoločná kúpeľňa, ktorú využívajú najmä 
deti a vyššie spomínaní hostia, pričom 
rodičia si môžu zriadiť vlastnú kúpeľňu 
prístupnú priamo zo spálne. V takýchto 
prípadoch funkcia kúpeľne nemusí byť 
od spálne striktne oddelená. Stretávame 
sa s rôznymi riešeniami, ktoré tomuto 
trendu nasvedčujú – či už ide o kúpeľňo-
vé zákutia bez dverí, kúpeľne oddelené 
od spálne priehľadnou sklenenou stenou, 
alebo dokonca sanitárne prvky umiest-
nené priamo v izbe. Reč je o umývadlách, 
prípadne aj voľne stojacej vani, ktoré sú 
situované priamo v spálni. Umiestnenie 
prakticky kamkoľvek v dome umožňu-
jú napríklad aj uzavreté sprchovacie, 
prípadne parné kabínky. Takéto riešenie 
si vyžaduje skutočne odvahu, no na 
druhej strane ponúka luxusný kúpeľňový 
priestor zaliaty denným svetlom a záro-
veň s komfortom obytnej izby. 

tReNdoVá aLebo NadčasoVá?
Každá kúpeľňa je riešená v určitom 
konkrétom čase a na rozdiel od iných 
miestností, jej zariadenie a štýl nie je 
také jednoduché zmeniť. Rozhodnutie 
o tom, ako si kúpeľňu zariadite, je teda 
rozhodnutím na celé roky. Na druhej 
strane, keď si uvedomíme, že rustikálny 
štýl a minimalizmus existujú súbežne 
vedľa seba už desaťročia, otázka aktu-
álnosti štýlu tiež nie je až taká horúca. 
V každom prípade, zariadenie kúpeľne 
treba štýlovo prispôsobiť riešeniu celého 
domu. Tomu by mali zodpovedať zvolené 
farby, vzory a tiež použité materiály. Popri 
obligátnej keramike a kove sa v kúpeľni 
nemusíte vyhýbať ani vhodne ošetrenému 
drevu či čalúneným prvkom. Pokiaľ ide 
o najaktuálnejšie trendy, populárne sú 
kúpeľne s decentnou a prevažne svetlou 
farebnosťou. Atmosféru ľahkosti dodáva 
kúpeľni nielen jej dostatočná výmera, ale 
aj dostatok svetla. Malé, vysoko posadené 
okienka v kúpeľni sa už nenosia. Pokiaľ je 
to možné, doprajte vašej kúpeľni dostatok 
denného svetla, na škodu nie je ani prepo-
jenie s terasou alebo balkónom. Dostatok 
súkromia zabezpečia nastaviteľné lamely 
na žalúziách, alebo sklá opatrené fóliami, 
ktoré sú priehľadné iba v jednom smere. 
Menším kúpeľniam vo vnútri dispozícii, 
kde okná nepripadajú do úvahy, opticky 
pomôžu nielen svetlé farby, ale napríklad 
aj veľké zrkadlá.

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: archív firiem a redakcie

05

06

07

05 S vkusom zvolená kombinácia farieb a 

kompozícia obkladov dodá aj striedmo zaria-

denej kúpeľni jedinečný charakter. (Keramika 

Soukup)

06 Jeden z minimalistických trendov v riešení 

kúpeľní predstavuje čierno-biela farebnosť 

zariadenia, ktorá podčiarkuje jednoduchú 

funkčnosť kúpeľne.

07 Drevené skrinky pod umývadlom dodajú 

vašej kúpeľni nielen šmrnc a eleganciu, ale 

poskytnú aj potrebný úložný priestor. (Laufen)



Objavte novú dimenziu 
tepla a teplej vody
Gepard Condens – inteligentný
a flexibilný kondenzačný kotol
Pre rodinný dom i byt, pre malú i veľkú rodinu 
sú tu závesné kotly Gepard Condens. Okrem 
toho, že spoľahlivo vykurujú, dodajú teplú 
vodu okamžite, prietokovým spôsobom alebo 
z externého zásobníka (podľa typu kotla). 
Výsledkom je veľký komfort na malej ploche. 
Kotly Gepard Condens disponujú vysokou 
triedou energetickej účinnosti „A“ pre kúrenie 
i prípravu teplej vody. Sú cenovo dostupné 
a ponúkajú takú úroveň bezpečnosti, ktorá je 
absolútne jedinečná. Kotly môžete ovládať aj 
na diaľku prostredníctvom smart regulátora 
a aplikácie vo vašom smartfóne alebo tablete.

Možnosť 
financovania 

kotlov na splátky. 
Viac na 

protherm.sk

www.protherm.sk
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všetky varianty. Nesie názov Alca Ecology a 
ide o systém, ktorý je vďaka zabudovanému 
vypúšťaciemu ventilu Ecology schopný bežný 
systém splachovania pretvoriť na ekologický 
a naopak,“ prezrádza vedúci marketingové-
ho a produktového oddelenia  Alca plastu 
Lukáš Vozdecký. 

Ruka v ruke s ekologickými tendenciami 
ide podľa jeho slov aj volanie zákazníkov 
po vyššej hygiene, praktickosti a jedno-
duchosti v údržbe WC misy. „Zaznamenali 
ich výrobcovia keramiky a prišli so systémom 
toaliet bez oplachového okruhu,“ približuje 
Vozdecký. Elegantné splachovanie po 
hladkom obvode misy bez akéhokoľvek 
záhybu, pod ktorým sa obvykle usádzajú 
nečistoty, sa však podľa jeho slov môže 
zmeniť doslova v nočnú moru. „Pokiaľ 
použijete nevhodný modul, voda bude striekať 
von a namiesto toalety opláchne jej okolie. Dá 
sa tomu však pomerne jednoducho predísť. 
Stačí do vypúšťacieho ventilu namontovať náš 

INOVUJTE SVOJ MODUL, 
PREJDITE NA ECOLOGy A 
UšETRíTE! S PREDSTENOVÝM 
INšTALAČNÝM SySTéMOM 
ECOLOGy VáS BUDE šETRENIE 
PEňAZí A PRíRODy BAVIť. 
REGULAČNÝ KRúžOK ZASE 
ZABRáNI, ABy SA REVOLUČNé 
TOALETy BEZ OPLACHOVéHO 
OKRUHU STALI NOČNOU 
MOROU. 

TRENDy

Trendy v šetrení vody zasiahli aj naše 
kúpeľne. Na trhu sa objavili rôzne 
možnosti, ako ušetriť. Odborníci zo 

spoločnosti Alca plast, ktorá je jednotkou 
medzi výrobcami sanitárnej techniky 
v strednej a východnej Európe, vám 
poradia, ako sa v nich vyznať a vhodne ich 
skombinovať tak, aby plnili svoj účel. 

KOMPAtIBIlNé RIEšENIA
Hneď niekoľko možností objemov vody 
pre splachovanie vašej WC misy možno 
nastaviť prostredníctvom vypúšťacieho 
ventilu. Je však nutné zladiť WC misu  
s vhodným predstenovým inštalačným 
 systémom, ak chcete modulom. V opač- 
nom prípade by ste totiž po použití 
toalety na prúd vody čakali len márne, 
alebo by vám naopak v lepšom prípade 
mohol opláchnuť nohy. „Nezáleží na tom, 
či si zákazník vybral WC misu pre štandard-
né splachovanie 3/6 litra, alebo ekologic-
kejších 2/4 litra. Prišli sme s riešením pre 

v šetrení vody
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ná traverza. Nainštalovaný systém sa zaklopí 
sadrokartónovými doskami, vďaka čomu nie 
sú potrebné žiadne prídavné vystužujúce či 
kotviace prvky,“ dodáva Vítová. 

Veľmi praktické je použitie Solomodulu, 
čo je rámový modul k zabudovaniu do 
sadrokartónových konštrukcií v priestore. 
Je samostojný, takže nepotrebuje opornú 
konštrukciu.  Využíva sa napríklad pri 
nízkej priečke v kúpeľni, ktorá opticky 
oddeľuje priestor s toaletou. Ponúka aj 
možnosť uchytenia bočných madiel pre 
seniorov či telesne postihnutých. Viac na 
www.alcaplast.cz.

Reko z materiálov Alcaplast

Foto: Alcaplast

01 – 02 Pre výber vhodného modulu je rozho-

dujúci okrem zodpovedajúcej výšky aj priestor.

03 Konštrukcia rámu systému Sádromodul 

dovoľuje kotvenie k samostatnej, dostatočne 

nosnej sadrokartónovej priečke.

04 Regulátor rýchlosti prietoku vody zabráni 

striekaniu vody von z WC.

05 Vďaka nastaveniu na 4 rôzne pozície je 

možné spomaliť prietok vody WC misou od 

5% až do 30%.

06 Regulátor prietoku – detail.

07 Moduly Alcaplast je možno použiť pre WC 

so splachovaním 3/6 litra aj 2/4 litra.

aby ich bolo možné vhodne zasadiť aj do 
znížených priestorov,“ vraví produktová ko-
ordinátorka spoločnosti Daniela Vítová.  
Ako poznamenala, rozhodujúci pre výber 
vhodného modulu, je okrem zodpoveda-
júcej výšky priestor, do ktorého má byť 
toaleta zasadená. „Je veľmi dôležité vedieť, 
či ide o priečku sadrokartónovú, bytové jadro 
v panelových domoch, či klasickú tehlovú 
stenu,“ upozorňuje na rozdiely medzi jed-
notlivými modulmi Vítová. „Konštrukcia 
rámu systému Sádromodul dovoľuje kotvenie 
k samostatnej dostatočne nosnej sadrokartó-
novej priečke alebo pred nosnú stenu. Vyzna-
čuje sa tým, že sama stojí na zemi a len sa po 
stranách uchytí,“ popisuje Vítová s tým, že 
do klasickej tehlovej steny u novostavieb 
je potom vhodným systémom Alcamodul, 
pri rekonštrukciách zase Renovmodul. 

Problémom sa môžu zdať panelákové jad-
rá. „Nie však pre nás. Zaťaženie pri systéme 
Jadromodul prenáša do bočných stien rozper-

regulátor rýchlosti prietoku vody, ktorý v tom-
to prípade obmedzí dynamiku vody,“ dodáva 
Vozdecký. Krúžok je naviac kompatibilný 
so všetkými typmi vypúšťacích ventilov a 
nádržiek Alca okrem variantu Slim. 

Využite pRiestoR 
NA MAxIMuM 
Ste majiteľom podkrovného bytu alebo 
máte atypicky riešenú toaletu? Poradíme 
vám, akým modulom ho vybaviť! Riešenie 
sa nájde pre každého! 

Predstenové inštalačné systémy spoloč-
nosti Alca plast sú od A po Z vyrobené  
v Českej republike. „Poskytuje to viacero 
výhod. Sme blízko českému a slovenskému 
zákazníkovi, pýšime sa krátkymi dodací-
mi lehotami a profesionálnym servisom. 
Ponúkame široký výber kvalitných modulov, 
vďaka ktorým pokryjeme akýkoľvek dopyt. 
Bývate v podkrovnom byte? Pre nás žiadny 
problém. Máme moduly prispôsobené tak, 

04

05

06

07



INfOMIX

54

infomix aktuality

tERRA – ZEMSKá 
pRítažLiVosť

Slovo terra znamená zem a všetko, čo 
je s ňou spojené. Ak máte radi dlažbu z 
materiálov, ktoré svojim povrchom stvár-
ňujú prírodný reliéf, určite si obľúbite 
platňu terra od Austria Beton Werk. 
štruktúra nie je nikde rovnaká a každá 
platňa je tak úplným originálom. Reliéfo-
vý povrch navodzuje pocit blízkej pláže a 
antických chrámov zo slávnych dôb bájí. 
dlažba terra sa dodáva s výnimočným 
rozmerom 60x40 cm a s nadštandardnou 
hrúbkou až 8 cm. Vďaka tomu je plne 
pochôdzná a pojazdná pre automobily 
do 3,5 tony. Môžete ju tak okrem terás 
a chodníkov použiť aj na vydláždenie 
príjazdovej cesty do garáže. Pre lepšiu 
kombinovateľnosť si ju môžete vybrať 
v troch farebných odtieňoch. Príjemná 
onyxová, vášnivá vulcano alebo štýlová 
platina. Dlažbu Terra môžete skombino-
vať s veľkým množstvom plotov a dlažieb 
z ponuky ABW. štandardom je vysoká 
požiarna odolnosť a mrazuvzdornosť .

www.abw.sk 

PRE ZDRAVIE A POhODu

Máte náročnú prácu a potrebujete pravidelne relaxovať, uvoľniť 
telo aj myseľ? Čo tak zriadiť si v záhrade kútik s akrylátovou 
vírivkou? Teplé a intenzívne hydromasáže totiž majú na ľudské 
telo blahodárne účinky. Okrem iného pomáhajú pri bolestiach 
svalov a kĺbov a odplavujú stres. To všetko vie vďaka 60 tryskám 
ponúknuť aj vírivka bahamas. Je "nadupaná" modernými 
funkciami a technológiami. Napríklad si môžete zvoliť intenzitu 
masáže, počúvať hudbu vďaka vstavanému audiosystému a 
večer si môžete dopriať chromoterapiu vďaka osvetleniu s 8 
voliteľnými farbami. Ponúka 3 miesta na sedenie a 2 miesta na 
ležanie. Čistenie vody v nej zabezpečuje ozónový generátor. 
Súčasťou vírivky je aj termokryt, ktorý dokonale chráni vírivku, 
vodu, a udržuje prevádzkové náklady na minimálnej hodnote. 
Je maximálne odolný voči rozmarom počasia. A pretože je po- 
tiahnutý kvalitnou imitáciou kože, tiež dobre vyzerá.

www.mountfield.cz

ZAKlADAcIA tVáRNIcA PRE 
VšEtKy tyPy MuRIVA

Stop chladu a vlhkosti! Zakladacie 
tvárnice ytong start sú prvým do-
plnkovým prvkom sortimentu ytong, 
ktorý je priamo určený na použitie 
nielen pre steny z tvárnic ytong, ale aj 
pre akýkoľvek iný murovací systém pri 
výstavbe stien. Znižuje vzlínavosť vlh-
kosti pri výstavbe a riziko vzniku plesní 
v kritických detailoch. Dopĺňa výškový 
modul stien a zlepšuje izolačné vlast-
nosti päty stien. Pri použití v kombi-
nácii s vápennopieskovými tvárnicami 
alebo keramickými tehlami prinášajú 
dokonca viacej výhod. Zakladacie tvár-
nice ytong Start majú lepšiu vodivosť 
a ľahko sa spracovávajú. Použité ako 
izolačná vrstva prvého radu nosných 
aj nenosných stien na prízemí alebo 
v miestnostiach nad nevykurovaným 
priestorom účinne chránia proti chladu 
a vlhkosti.

www.ytong.sk



FAREBNÝ SVEt BAuMIt lIFE

Nová webová stránka spoločnosti Baumit 
ponúka veľa možností, ako si vybrať ten správny 
odtieň na fasádu. Môžete si vybrať škálu farieb, 
ku ktorým najviac inklinujete. Alebo máte kon-
krétnu predstavu o vašej farbe, ktorá je spojená 
s obľúbeným názvom? Inšpirujte sa vybranými 
odtieňmi pre 22 obľúbených názvov farieb ako 
vanilková, čokoládová, broskyňová či olivová. 
Každá farba vás poteší svojim detailom. Pozrite 
sa, ktoré odtiene k nej najviac ladia, ako pôsobí 
v štruktúre či na fasáde domu. Ak vám nie sú 
ľahostajné aktuálne trendy, nechajte si poradiť 
odborníkmi. Konzultantka farieb Silvia Cejpková 
pripravila podľa štýlu architektúry 12 trendových 
farebných paliet. Zvoľte si štýl architektúry a 
trend, ktorého farby na vás najpríjemnejšie zapôsobili. farby každého trendu sú navrhnuté spolu s typom dreva, kovania a obkla-
dov a sú navzájom v harmónii. V rámci jednej palety môžete tvoriť so sebadôverou profesionála. Alebo sa inšpirujte psychológiou 
farieb v podaní farebného mága profesora Axela Venna. Jeho cieľom je ukázať svet farieb bez predsudkov. 

www.baumitlife.com. 

lASEROM DO StENy

S presnosťou a ostrosťou svetelného lúča je do steny ukotvené 
bočnicové schodisko. Svojou ľahkosťou a vzdušnosťou evokuje 
predstavu, že si len tak voľne pláva priestorom. „To je možné 
vďaka absencii viditeľných kotviacich prvkov. Schodisko LASER 
je uchytené len k nosnej stene,“ uvádza Petr Paksi, výkonný ria-
diteľ spoločnosti J.A.P Slovakia, výrobca schodísk do interiéru i 
exteriéru a dopĺňa: „Kovové bočnice tvoriace nosnú konštruk-
ciu schodiska sú veľmi vhodné pre doplnenie celoskleneným 
zábradlím, ktorého umiestnenie pri iných typoch schodísk 
môže byť problematické až nemožné.“ Sklenená výplň zábrad-
lia sa vyznačuje napriek svojej zdanlivej krehkosti pevnosťou a 
odolnosťou. „Všetky sklenené prvky v interiéri vyrábame z kale-
ného skla, ktoré je až päťkrát odolnejšie voči bočnému nárazu 
oproti sklu nekalenému. Obavy z rozbitia tak nie sú na mieste,“ 
dodáva Petr Paksi. Sklo snúbiace sa s kovovou konštrukciou vy-
tvára minimalistickú kombináciu, ktorá doplní vzhľad každého 
interiéru.

www.jap.sk
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ZAIStENé NAStAVENIE

Pohodlie začína drobnosťami a ovplyvňuje veľké veci. spoločnosť taconova má teraz v ponuke nový 
produktový variant topMeter Plus. Jedným otočením na vyvažovacom a uzatváracom ventile 
topMeter nastavíte dimenzovaný objemový prúd a v priezore si okamžite skontrolujete prietokové 
množstvo vody. Nastavenie okruhov plošného vykurovania a chladenia priamo na nosníku rozvádzača je 
pre kúrenárskeho odborníka obvyklou rutinou. Nové prevedenie topMeter Plus má k dispozícii ďalšiu 
doplnkovú funkciu, pomocou ktorej je možné nastavenie zafixovať. Pod červeným nastavovacím krytom 
sa za tým účelom nachádza šedý aretovací krúžok.

Reprodukovateľné nastavenie umožňuje to, že ventil môže zostať aj s aretovaným nastavením prietoko-
vého množstva uzamknutý. Pri ďalšom otvorení znovu získate naposledy nastavenú hodnotu. Na ochranu 
pred vykonaním zmeny nastavenia si môžete červený kryt nastavenia navyše zaplombovať. Veľkosť a 
montážny rozmer vyrovnávacieho a uzatváracieho ventilu topmeter plus sú rovnaké ako u doteraj-
šieho dielu TopMeter, takže je možná výmena u existujúcich rozvádzačov vykurovacích okruhov.

www.taconova.com
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stavba materiály

NEZáVISLí ODBORNíCI Z CELéHO SVETA SA ZIšLI AJ TENTO 
ROK, ABy VyBRALI fAREBNú PALETU PRE ROK 2017. V ME-
DZINáRODNOM ESTETICKOM CENTRE SPOLOČNOSTI AKZO-
NOBEL ZVOLILI DIZAJNéRI, ARCHITEKTI A NáVRHáRI fARBU 
ROKA A VyTVORILI šTyRI fAREBNé TRENDy, KTORé PONú- 
KAJú CELKOVO Až 45 ODTIEňOV. HLAVNOU MyšLIENKOU 
SA TENTO ROK STAL POHľAD NA žIVOT V NOVOM, LEPšOM 
SVETLE. VďAKA NEZVyKLéMU POHľADU JE JEDNODUCHé SI 
UVEDOMIť, PREČO STOJí ZA TO žIť.

Farebné trendy 
           

PRE TENTO ROK A ICH INšPIRáCIE
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ktorý je možné dobre využiť vo všetkých 
miestnostiach. Modrá je zároveň farbou 
každodenného života. Tento rok teda ne-
bude len farbou oblohy, ale i stien, ktoré 
nás denne obklopujú. Nadčasovú Popola-
vo modrú preto nájdete v každej z piatich 
nových paliet. Klasickú farbu súčasnosti 
i budúcnosti v palete dopĺňajú odtiene 
od najhlbšej atramentovo modrej až po 
najsvetlejšiu belasú. Zahaľte svoju izbu do 
upokojujúcich a trendy farieb, ktoré sršia 
čerstvosťou a sviežosťou.

NOVOROMANtIZMuS
Skúste skombinovať prírodné prvky s far- 
bami na stenách! Zaujímavý koncept 
interiéru uľahčí vaše splynutie s prírodou 

Spoločnou témou tohto roka je rov-
nováha. Tú tvorí zaujímavý kontrast 
medzi odvážnejšími nápadnejšími 

odtieňmi a tlmenými svetlými odtieň-
mi. Spektrum neutrálnych tónov skvelo 
vytvára pozadie pre svetlé trendy farby a 
dáva im tak možnosť dokonale vyniknúť. 
Všetky farby vo vybranej palete sú veľmi 
ľahko kombinovateľné a využiteľné. Vďa-
ka aplikácii Dulux Visualizer môžete hneď 
vyskúšať, ako by nové farebné kombinácie 
vyzerali u vás doma.

kRáľoVNou je popoLaVo 
MODRá
Túžime po spojení, zjednodušení, uznaní, 
spomalení životného tempa, zdieľaní. 
Túžime po jednoduchých a upokojujúcich 
farbách, ktoré chápeme i uznávame. Také 
farby disponujú históriou a význama-
mi, ktoré dodávajú odtieňom potrebný 
kontext.

Popolavo modrá je univerzálna, avšak kre-
atívna farba, ktorá je využiteľná v rôznych 
životných i interiérových štýloch. Zároveň 
ide o ideálny odtieň, ktorý odráža novú 
perspektívu pre tento rok. Paleta zvole-
ných odtieňov symbolizuje svieži pohľad 
na každodenný život, ktorý je trendy, 
jednoduchý a pochopiteľný, napriek 
tomu oplýva novotou, je sofistikovaný a 
univerzálny.

Modrá symbolizuje okamih. Aby sa dalo 
toto tvrdenie preniesť aj do vášho domo-
va, vybral tím odborníkov taký odtieň, 

POPOLAVO MODRá JE 
UNIVERZáLNA, AVšAK 
KREATíVNA FARBA, 

KTORá JE VyUžITEľNá V RôZ-
NyCH žIVOTNýCH I INTE-
RIéROVýCH šTýLOCH. 
ZáROVEň SA JEDNá 
O IDEáLNy ODTIEň, 
KTORý ODRážA NOVú 
PERSPEKTíVU PRE TEN-
TO ROK
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aj uprostred džungle veľkomesta. Buďte 
zodpovední za svet, ktorý vďaka vášmu 
snaženiu zostane zachovaný aj pre ďalšie 
generácie. Zabudnite na nakupovanie 
nových vecí, radšej si zaobstarajte použité 
predmety s minulosťou, ktoré môžete zo-
hnať napríklad formou výmeny. Využite 
starý nábytok znovu tým, že ho pretriete 
zaujímavou farbou.

Novoromantizmus vychádza zo zvýše-
ného záujmu ľudí o zdravie, zodpovednú 
produkciu potravín a tiež ich vlastného 
pestovania. Ak je domov zároveň vaším 
útočiskom, budú vás z tejto modernej pa-
lety baviť studené odtiene, ktoré pomôžu 
navodiť pokojnú atmosféru. Popolavo 
modrá dokonale ladí s temnou fialovou. 
Touto kombináciou ľahko prekonáte hra- 
nicu medzi interiérom a exteriérom, k čo- 
mu vám dopomôžu i rastliny a prútené 
dekorácie. 

Bohatá, prírodou inšpirovaná paleta je 
ideálna pre tých, ktorí sa zaujímajú o svet 
okolo seba viac než len o vlastný blaho-
byt. Ak je vám vlastný hippie a boho štýl, 
prírodné symboly dodajú vášmu domo-
vu čaro a novú životnú energiu. Buďte 
zodpovední k prírode, ale i k sebe samým, 
a vychutnajte si každý moment vášho 
života.  

spoLočNý iNdiViduaLiZmus
Použite vhodné farby a vytvorte tým 
príjemný priestor pre každého člena 
domácnosti. A to bez toho, aby ste prišli 
o estetickú hodnotu interiéru. Výskum 
odhalil, že sa ľudia čím ďalej tým viac 
upínajú k vlastnej individualite, napriek 
tomu, že sú súčasťou určitej siete ľudí.  
Vybraná paleta je svieža a hravá, takže 
vďaka nej výborne dosiahnete v dome ale- 
bo byte príjemnú atmosféru v spoločných 
priestoroch, kde sa bude páčiť každému.  
A to nielen v rodinnom kruhu.

POUžITE VHODNé FAR-
By A VyTVORTE TýM 
PRíJEMNý PRIESTOR 

PRE KAžDéHO čLENA 
DOMáCNOSTI. A TO 

BEZ TOHO, ABy STE PRI-
šLI O ESTETICKú HOD-

NOTU INTERIéRU.

stavba materiály
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Mestá sa stále rozrastajú, demografia a so-
ciálne nastavenie sa mení. Pre obyvateľov 
miest je podstatný pocit spolupatričnosti 
ku komunite ľudí určitého zamerania. Vy- 
užitie jednu spoločnú paletu. Pomôže to  
k súdržnosti, v ktorej si každý môže vybrať 
to svoje. Spoločne skvelo pracujú teplé a 
príjemné farby. Paleta je vybavená svetlý-
mi neónovými odtieňmi, jemnou ružovou 
i živou červeno ružovou, ktoré skvelo do-
plňuje Popolavo modrá. Práve farba roka 
prináša palete upokojujúci element, ktorý 
určuje charakter celého interiéru.

PRácA Z DOMOVA
Nájsť rovnováhu medzi pracovným a 
osobným životom nemusí byť pre kaž-
dého ľahké. Domov sa stal kanceláriou a 
kancelária sa stala miestom, kde trávi- 
me všetok čas - 24 hodín denne 7 dní  
v týždni. Domov a prácu totiž nerozdeľuje 
žiadna hranica. Odborníci Dulux preto vy-
tvorili príjemnú paletu farieb, ktorá vám 

pomôže vyčarovať niekoľko potrebných 
rozdielnych zón v byte alebo dome. I pre 
prácu, samozrejme, potrebujeme pekné 
prostredie, ktoré nás bude inspirovať. Vy-
tváranie zón a rozdeľovanie miestností je 
pri práci doma kľúčové! Pre malé priesto-
ry je ideálne využitie napr. okrového od-
tieňa, ktorý dokonale orámuje pracovný 
stôl a oddelí ho od zvyšku izby. Všeobecne 
sú najlepšími nástrojmi na docielenie 
dvoch odlišných priestorov v domácnosti 
kontrastné farby. Doplňte tieto odtiene 
nábytkom tón v tóne so stenami a vyvá-
žený priestor je na svete!

NOVODOBÝ luxuS
Neutrálna paleta vám umožní zamerať sa 
viac na spomienky a skúsenosti. V súčas-
nej dobe, keď môžete mať čokoľvek, čo 
si len želáte, a nič nie je nemožné, hrajú 
spomienky dôležitejšiu úlohu než hmot- 
né statky. Novodobý luxus zachytáva 
nový spôsob života, nový typ konzumu,  

v ktorom pravá hodnota nespočíva  
v majetku, ale v skúsenostiach. Spomien-
ky majú nevyčísliteľnú hodnotu a mali 
by byť vašou novou životnou prioritou. 
Nerobia neporiadok, ale tvoria prežitky. 

Široké horizontálne pruhy fungujú 
ako skvelý optický trik pre rozšírenie 
priestoru. Z palety zo zástupu mäkkých 
a neutrálnych tónov vystupuje aktuálna 
farba roka, Popolavo modrá, ktorá koru-
nuje nenútenú a zmyselnú hru ostatných 
odtieňov. Skombinujte farby s na dotyk 
príjemnými materiálmi, ako je kašmír 
alebo drevo. Nezabudnite ani na jednodu-
ché pravidlo - menej je viac. Jemnosť sa 
stáva novým symbolom luxusu. Zabudni-
te na stále nový dizajn, vychutnávajte si 
poetiku vecí s príbehom.

Reko

Foto: Dulux
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Väčšina ľudí pri stavbe domu venuje 
všetku energiu murivu či streš-
nej krytine, keďže pevné múry a 

kvalitná strecha sú pre dom esenciálne. 
Netreba však podceňovať ani fasádu 
domu, ktorá by mala mať hneď niekoľko 
dôležitých vlastností. Fasáda nielenže 
definuje konečný tvar a farbu budovy, no 
jej úlohou je dom aj chrániť. Je tak vysta-
vovaná vplyvom počasia či UV žiarenia a 
zvlášť pri domoch vo väčších sídlach sa 
často stáva aj obeťou vandalov. Nároky na 
fasády sú preto dnes oveľa vyššie ako len 
vizuálne. Zároveň ich treba vnímať ako 
ucelený systém spojený aj so zateplením.  

FASáDNA KlASIKA
Fasádne systémy poznáme kontaktné 
a odvetrávané. Za klasiku sa v našich 
končinách považujú pri rodinných 
domoch kontaktné fasády, no začínajú 
sa objavovať aj rodinné domy s fasádami 
odvetrávanými. Na dominancii kontakt-
ných fasádnych systémov sa podieľajú aj 
nižšie investičné náklady. Už ako napove-
dá samotný názov, izolácia sa pripevňuje 
priamo na obvodovú stenu domu. Ná-
sledne sa prekrýva sieťovinou a finálnou 
omietkou, ktorá tak definuje farbu aj tvar 
domu. Omietky nájdete na trhu s rôznou 
štruktúrou a vo všetkých možných far-
bách a zákazníci tak majú naozaj z čoho 
vyberať. Obľúbené sú omietky minerálne, 

fASáDA DáVA DOMU JEHO 
VÝSLEDNú PODOBU A PRE 
VäČšINU LAIKOV PRETO 
PREDSTAVUJE JEDEN Z KľúČO-
VÝCH fAKTOROV PRI HOD-
NOTENí CELéHO PROJEKTU. 
fASáDA VšAK MUSí SPĺňAť 
AJ TECHNICKé PARAMETRE A 
CHRáNIť OBVODOVé MURIVO 
DOMU. PRI VÝBERE fASáDy 
By PRETO MALO Byť CIEľOM 
NáJSť VIZUáLNE PRíťAžLIVé, 
NO ZáROVEň PO TECHNICKEJ 
STRáNKE KVALITNé RIEšENIE  
S DLHOU žIVOTNOSťOU.

NEPôSOBILA fáDNE

stavba fasády

Aby fasáda
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disperzné, silikátové, sanačné, aj izolač-
né. Líšia sa úrovňou paropriepustnosti 
a vodoodpudivosti, ktoré definujú aj ich 
použitie. Sanačné omietky sú napríklad 
vhodné na miestach, na ktorých sa na fa-
sáde prejavujú známky spodnej vlhkosti, 
a silikátové sú zas ideálne na konečnú 
úpravu historických objektov. 

Okrem omietok sa pri kontaktných fasá-
dach zvyknú používať aj rôzne obkladové 
materiály, ktoré sú lepené či už priamo na 
omietnuté murivo, alebo na kontaktný 
tepelnoizolačný systém. Najobľúbenejšie 
sú tehlové obkladové pásiky, ktoré ponú-
kajú bohatú paletu farebných odtieňov a 
zároveň sú cenovo dostupným riešením 
pre dosiahnutie vzhľadu neomietanej 
tehlovej fasády. Klasický, neomietnutý 
tehlový dom síce nie je v slovenskej archi-
tektúre bežný jav, no súčasné trendy jasne 
ukazujú, že čoraz viac Slovákov sa zaujíma 
o fasády s tehlovými prvkami či dokonca 
aj o fasády s výzorom neomietnutého 
tehlového domu. 

Aj keď  tehlové obkladové pásiky majú 
hrúbku len okolo 20 mm, kvalitne 
zhotovený obklad je na nerozoznanie od 
klasického  tehlového režného muriva. 
Tehlové obkladové pásiky sú ľahké a prácu 
s nimi zvládne aj šikovný domáci majster. 
Lepia sa na vhodne pripravený podklad 

stavebným lepidlom určeným na 
keramický obklad, ktorý je  vhodný do 
exteriéru. Citlivou kombináciou tehlo-
vých pásikov s omietkou sa dajú vytvoriť 
veľmi zaujímavé riešenia fasád.

MODERNé RIEšENIA
Súčasné trendy v architektúre jasne sme-
rujú k prevetrávaným fasádam. Rastúcej 
obľube sa prevetrávané fasády tešia aj pri 
rodinných domoch, kde sa využívajú tak 
lícové tehly, ako aj fasádne dosky. Pri od-
vetrávaných fasádach vzniká medzi tepel-
nou izoláciou pripevnenou na obvodovom 
murive a fasádnym obkladom vzduchová 
medzera určená na odvetrávanie vlhkosti 
a vodnej pary, čím sa minimalizuje riziko 
vlhnutia stien a prípadného vzniku plesní. 
Kvôli hydrofóbnym vlastnostiam sa pri 
odvetrávaných fasádach preferuje ako izo-
lant kamenná vlna. Konštrukcie, na ktoré 
sa upínajú dosky, bývajú hliníkové alebo 
drevené. Vyššie náklady však kompen-
zuje dlhšia životnosť, minimálna údržba, 
jednoduchá výmena poškodených dosiek 
a moderná, estetická fasáda s výbornými 
mechanickými vlastnosťami. Výhodou je 
aj suchá montáž, ktorá je pomerne jedno-
duchá a nezávislá od vonkajšej teploty.

VesmíR pLNý možNostí
Najatraktívnejšie sú na odvetrávaných 
fasádnych systémoch samotné fasádne 

PRI ODVETRáVANÝCH fASáDACH VZNIKá 

MEDZI TEPELNOU IZOLáCIOU PRIPEVNENOU 

NA OBVODOVOM MURIVE A fASáDNyM OB-

KLADOM VZDUCHOVá MEDZERA URČENá NA 

ODVETRáVANIE VLHKOSTI A VODNEJ PARy, 

ČíM SA MINIMALIZUJE RIZIKO VLHNUTIA 

STIEN A PRíPADNéHO VZNIKU PLESNí. 
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prvok pre prevetrávané fasády. Pri oboch 
materiáloch medzi neoceniteľné prednos-
ti patrí farebná stálosť, bezúdržbovosť 
a prakticky neobmedzená životnosť. 
Pri keramických fasádnych platniach je 
výhodou aj rýchla montáž a ľahká výmena 
platní v prípade ich poškodenia. „Výrobné 
technológie ponúkajú v súčasnosti na výber 
množstvo tvarov, farebných odtieňov a 
povrchových úprav,“ vysvetľuje Michal Dob-
rovodský, produktový manažér značky 
Argeton. 

Keramické sú aj lícové tehly. Ponúkajú 
všetky výhody prevetrávanej fasády a na-
vyše zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti 
obvodovej konštrukcie a bránia ochla-
dzovaniu obvodovej steny vplyvom vetra. 
Lícové tehly sa vyrábajú lisovaním a sú 
vypaľované pri teplote 1100 °C, čím hlina 
získava vlastnosti blízke kamenine. Tehla 
má hutný črep a jej nasiakavosť je veľmi 
nízka. Starnú do krásy a farebnú stálosť si 
fasáda udržiava dlhé roky bez akýchkoľ-
vek nárokov na údržbu. Každá stavba  
s fasádou z tehál musí byť dopredu kvalit-
ne naprojektovaná a výsledok by mal byť 
ukážkou dokonalej remeselnej práce.

dôLežitá je detaiLNá 
PRíPRAVA
Projektovanie prevetrávanej fasády môže 
byť pre architekta skutočnou výzvou. 
Usporiadanie okien a iných otvorov v ob-
vodovej stene musí architekt prispôsobiť 
rozmerom lícových tehál alebo fasádnych 
platní. Pri tehlovej fasáde je dôležitá aj 
farba škárovacej malty. Je to malý detail, 
ktorý výrazne ovplyvní celkový dojem  
z fasády. Dôkladná a detailná príprava sa 
v tomto prípade naozaj vyplatí. Výsled-
kom je moderná, elegantná a bezúdržbo-
vá fasáda. 

Ing.Juraj Vedej

Foto: archív firiem a redakcie

KERAMICKé Sú AJ LíCOVé TEHLy. PONúKAJú 

VšETKy VÝHODy PREVETRáVANEJ fASáDy A 

NAVyšE ZLEPšUJú TEPELNOIZOLAČNé VLAST-

NOSTI OBVODOVEJ KONšTRUKCIE A BRáNIA 

OCHLADZOVANIU OBVODOVEJ STENy VPLy-

VOM VETRA.

stavba fasády

obklady. Súčasný trh ponúka širokú škálu 
materiálov, tvarov aj farieb. Používané 
sú napríklad dosky z vláknocementu 
(eternitu), ktoré vznikajú lisovaním pod 
vysokým tlakom. Vďaka tomu získavajú 
vysokú odolnosť a ich životnosť sa odha-
duje na 50 rokov. Atraktívne pôsobia aj 
dosky vyrobené zo zliatiny zinku, medi a 
titánu, ktoré sú odolné proti elektrosmo-
gu a dokážu si navyše veľmi dlho uchovať 
svoj pôvodný vzhľad. V závislosti od úžit-
kových vlastností a dizajnových nárokov 
zvyknú architekti využívať aj iné kovy, 
ako napríklad hliník či oceľ. 

Zaujímavé riešenia prináša využitie ka-
meňa či dreva v kombinácii so sklom. Na 
údržbu náročné drevené fasády sa však 
často alternujú drevokompozitom, ktorý 
vzniká kombináciou drevených vlákien 
s termoplastom. Po vizuálnej a dizajno-
vej stránke už drevo dokáže nahradiť aj 
laminát.

Atraktívne, moderné a hlavne mnohoraké 
možnosti stvárnenia fasády ponúkajú 
materiály na báze pálenej keramiky, lícové 
tehly a keramické fasádne platne. Aj keď 
sú vyrábané z rovnakých prírodných su-
rovín, svojím vzhľadom sú predsa len roz-
dielne. Kým lícové tehly dodávajú domu 
konzervatívnejší ráz klasickej tehlovej 
stavby, keramické fasádne platne predsta-
vujú výsostne moderný architektonický 
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V súčasnosti majú architekti a deve-
loperi na výber viacero možností a 
výber im často uľahčujú aj aktuál-

ne trendy vo svete. Veľmi široké možnosti 
ponúkajú prevetrávané fasády, ktoré sú 
už niekoľko desaťročí štandardom pri 
veľkých developerských projektoch, no 
čoraz častejšie sa objavujú aj na rodinných 
domoch. Ak sa architekt s fasádou vyhrá, 
vznikne zaručene zaujímavá stavba  
s pozoruhodnými prvkami. 

PRíRODNá A ODOlNá
Vo všeobecnosti by mali fasády spĺňať tri 
základné vlastnosti; paropriepustnosť, fa-
rebná stálosť a bezúdžbovosť. Veľmi silný 

je trend návratu  
k prírodným ma-
teriálom. Z nich 
je dnes populárna 
napríklad kombi-
nácia dreva a skla, 
ktorá je však ná-
ročná na údržbu, 
a aj preto sa 

architekti aj developeri obzerajú po iných, 
kvalitných, no na údržbu nenáročných 
riešeniach. Odpoveďou môže byť novinka 
na slovenskom trhu, keramické fasádne 
platne Argeton a Argelite. Sú vyrábané 
z prírodných materiálov a prinášajú so 
sebou všetky výhody keramiky, akými sú 
vysoká odolnosť, prakticky neobmedzená 
životnosť či farebná stálosť aj po desaťro-
čiach.

NA MIERu
Fasádne dosky Argeton sa vyrábajú vždy 
na mieru, podľa zadania architekta alebo 
developera, na jedinom mieste na svete – 
v nemeckom meste Görlitz. Vďaka tomu 
dokáže značka garantovať prvotriednu 
kvalitu svojich výrobkov a do bodky plniť 
individuálne požiadavky odberateľov. 
Argeton ponúka širokú škálu farebnosti 
a tvarov fasád, ako aj farebné prevedenia 
„namiešané“ presne podľa želanej farby 
či odtieňu klienta. Keramické platne vo 
formátoch až do 500 x 1500 mm sa vy- 
paľujú v špeciálnej  dvojkomorovej  
peci skonštruovanej výlučne pre fasádne 
platne pri teplote 1080°C až 1280 °C.   
S denným výkonom produkcie približne 
1500 m2 patrí spoločnosť Wienerberger 
GmbH k najväčším európskym výrobcom 
keramických fasádnych platní.

Reko z materiálov 

Wienerberger slovenské tehelne

Foto: Wienerberger slovenské tehelne

KERAMICKé

fasádne dosky

STAVEBNé MATERIáLy UR-
ČUJú VLASTNOSTI A VZHľAD 
STAVBy, A PRETO JE ICH VÝBER 
VEľMI DôLEžITÝ. PLATí TO AJ 
PRE fASáDy, KTORé Sú PRE 
MNOHÝCH LAIKOV ČASTO 
HLAVNÝM KRITéRIOM HOD-
NOTENIA BUDOVy. fASáDA 
TOTIž DáVA BUDOVE TVáR A 
OSOBITOSť.  



Riešenie pre modernú fasáduRiešenie pre modernú fasádu

www.wienerberger.sk

Materiály, 
ktoré sa Vás dotýkajú.
Materiály, 
ktoré sa Vás dotýkajú.
Materiály,  
ktoré sa Vás dotýkajú.

Keramický fasádny systém Argeton má všestranné pou žitie od  veľ kých 
administratívnych budov až po rodinné domy, či od novostavieb až po 
rekonštrukcie. Medzi kľúčové atribúty keramických fasádnych dosiek 
patrí extrémne dlhá životnosť, vysoká odolnosť voči poveternostným 
podmienkam, farebná stálosť a minimálne nároky na údržbu. Argeton 
ponúka širokú škálu farebnosti a tvarov fasád.
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stavba materiály

Tehlový a kamenný obklad Sto-
ne BRiCK® dodáva akýmkoľvek 
stavebným prvkom nenahraditeľnú 

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

VERNé StVáRNENIE
Pre mnohých stavebníkov sú vítanou 
alternatívou drahých dovozových mate-
riálov podobného určenia, avšak za oveľa 
nižšiu cenu. Aplikáciou najprogresívnej-
ších stavebných technológií tu možno 
docieliť výraz prvkov klasickej historickej 
architektúry. Výrobky Stone BRiCK® totiž 
univerzálne zapadajú do akéhokoľvek sta-
vebného štýlu, kde je potrebné dosiahnuť 
efekt starej tehly alebo kameňa. Svoje 
uplatnenie nachádzajú aj v záhradnej 
architektúre, kde nahrádzajú drevo bez 
potreby pravidelnej údržby. Všetky kusy 
sa vyrábajú ručne, preto sa na ne treba 
pozerať ako na originálne produkty. Jed-
notlivé nerovnosti a rozdielnosti, ako aj 
farebné odchýlky sú úmyselné a žiadané  

s cieľom dosiahnuť čo najvernejšiu imitá-
ciu pôvodného materiálu. 

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

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

Reko z materiálov spoločnosti Byt – In 

Foto: Byt – In

AK TúžITE PO TEHLOVÝCH OBKLADOCH A DREVENÝCH TERASáCH, ALE OBáVATE SA ICH ZLO-
žITEJ úDRžBy, RIEšENíM MôžU Byť šPECIáLNE BETóNOVé IMITáCIE TEHLy, KAMEňA ČI DREVA, 
KTORé Sú NA NEROZOZNANIE OD PôVODNÝCH MATERIáLOV. Sú BEZúDRžBOVÝM RIEšENíM A 
MAJú šIROKé MOžNOSTI VyUžITIA V INTERIéRI AJ EXTERIéRI. 

Betónové riešenia
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stavba podkrovie

Aj keď váš dom disponuje šikmou 
strechou, nie je isté, že spĺňa 
stavebné a dispozičné požiadavky 

na zobytnenie podkrovia. Dnes sa totiž 
čoraz ťažšie hľadajú nehnuteľnosti,  
v ktorých sa priestory priamo pod 
strechou dajú bez problémov prerobiť 
na obytnú plochu. Ideálne predpoklady 
na rekonštrukciu poskytujú sedlové a 
manzardové strechy.  

DAjtE NA RADy ODBORNíKA
Skôr ako sa pustíte do búrania, vybavo-
vania potrebných povolení, nebodaj kúpy 
nehnuteľnosti, požiadajte o odborné 
posúdenie podkrovia statika a architekta. 
Nemusíte totiž na prvý pohľad odhaliť, 
či je na úpravu vhodné, alebo nie. Aj 
zdanlivé maličkosti môžu prekaziť vaše 
plány. Tvar strechy, jej sklon, svetelnú 
výšku miestnosti či statiku dokážu zhod-
notiť len odborníci, a preto dajte na ich 
rady, pretože najlepšie poznajú aktuál-

ZOByTNENIE PODKROVIA JE IDEáLNy SPôSOB, AKO ROZšíRIť PRIESTORy DOMU. AK SA NA 
JEDNOM METRI šTVORCOVOM TIESNI VEľA HLáV, DOMOV STRáCA NA POHODLí A JE POTREBNé 
POUVAžOVAť O VyTVORENí ďALšíCH MIESTNOSTí, V KTORÝCH KAžDÝ BUDE MAť SVOJE SúKRO-
MIE. AVšAK NIE VšETKy PODKROVIA Sú VHODNé NA REKONšTRUKCIU.

MáLO MIESTA VyRIEšI 

nu legislatívu a stavebné normy, ktoré 
musia stavby spĺňať. Rovnako nemôžete 
predvídať, či konštrukcia domu unesie 
ťarchu novovytvoreného priestoru a ani 
to, či niektoré časti krovu nie sú súce na 
sanáciu vplyvom deformácie, prípadne 
napadnutia dreva hubami či hmyzom. Je 
dobré posúdiť aj stav strešnej krytiny a 
spojovacích prvkov, ktoré v budúcnosti 
môžu sťažiť rekonštrukciu a značne navý-
šiť rozpočet stavby.

NepodCeňujte stabiLitu 
A DOStAtOK SVEtlA
Ideálnou konštrukciou na zobytnenie 
podkrovia je krokvová sústava bez väz-
ných trámov alebo hambálková s priečny-
mi vzperami. Poškodenú nosnú konštruk-
ciu musíte za každých okolností vymeniť 
a novú prispôsobiť podľa pokynov statika 
a architekta. Vždy je potrebné zvážiť nos-
nosť, pretože konštrukcia by ťarchu novej 
krytiny a zateplenia nemusela uniesť. 

zobytnenie podkrovia
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vaniu, malte, lepidlám a najmä zbytočnej 
vlhkosti. ,,Suchá výstavba je modernou 
technológiou s minimom mokrých zásahov 
vhodná do všetkých interiérov,“ radí Richard 
Klička, odborník na stavbu z projektových 
marketov Hornbach.

Suchý proces môžete použiť pri izolácii, 
podhľadoch i realizácii podláh. Základom 
systému suchej montáže izolácie sú pásy 
zo sklenej vaty a sadrokartónové dosky. 

Drevené časti ošetrite proti hubám alebo 
drevokaznému hmyzu.

Dôležitou požiadavkou pri zobytnení 
podkrovia je aj dostatok svetla. Pri výbere 
okna myslite na celkovú konštrukciu a 
dispozičné riešenie priestoru, teda počet 
miestností a ich veľkosť. Presvetliť pod-
krovie môžete oknami v priečelí, vikiermi 
či strešnými oknami. Čoraz obľúbenejšou 
voľbou sa stávajú svetlovody, ktoré miest-
nosti dodajú patričnú eleganciu. Technic-
ky však nie je možné ich osadiť kdekoľvek. 
Pri strešných oknách venujte zvýšenú 
pozornosť napojeniu strešného plášťa na 
konštrukciu okna. Presakujúca vlhkosť by 
mohla okno po čase deformovať.

miNimaLiZujte VLhkosť
Pri rekonštrukcii podkrovia je dobré vy-
hýbať sa mokrým stavebným procesom. 
Ideálnou voľbou je technológia suchej 
výstavby, vďaka ktorej sa vyhnete muro-

 PRI REKONšTRUKCII PODKROVIA JE DOBRé 

VyHÝBAť SA MOKRÝM STAVEBNÝM PRO-

CESOM. SUCHÝ PROCES MôžETE POUžIť 

PRI IZOLáCII, PODHľADOCH I REALIZáCII 

PODLáH.
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Tie sa pripevnia na nosné konštrukcie a 
vďaka tmelu a výstužným páskam dodajú 
interiéru nový rozmer. Ak sa rozhodne-
te pustiť sa do montáže svojpomocne, 
sústreďte sa v prvom rade na nosné 
konštrukcie medzi krokvami. Priestor 
medzi jednotlivými fošňami konštrukcie 
utesnite izolačnou vatou. Takúto izoláciu 
oceníte nielen v zime, ale aj v lete. „Za-
teplenie stropu a stien neslúži len na to, aby 
miestnosť nebola v zime premrznutá. V lete 
totiž zase napomáha k tomu, aby podkrovie 
nebolo prehriate, udržiava v ňom príjemnú 
klímu,“ vysvetľuje Klička.

Aby ste zabránili prieniku vlhkosti, pri-
kryte izoláciu medzi krokvami parotesnou 
fóliou, ktorej pásy nepriedušne zlepte 
dohromady. Rovnaký postup aplikujte aj 
pri izolácii stien. Po inštalácii izolačných 
pásov sklenej vaty a ich prekrytí paro-
zábranou pripevnite kolmo na nosníky 
drevenej konštrukcie krokiev profily na 
uchytenie dosiek. Narežte dosky sadro-
kartónu do požadovaných rozmerov a 
pustite sa do montáže, aby ste ich pomo-
cou skrutiek pripevnili na všetky steny 
miestnosti. Po osadení sadrokartónovými 
doskami zostáva zakryť špáry a upraviť 
rohy a sokle lištami.

Suchý proces voľte aj pri podlahe. Nerov-
nosti dlážky vyrovnajte suchým podsy-
pom, na ktorý umiestnite vrstvu tepelnej 
a zvukovej izolácie. Po položení izolačnej 
vrstvy pokračujte takzvanou roznášacou 
vrstvou, ktorej úlohou je rozložiť zaťaže-

nie po celej podlahe. Túto vrstvu vytvoríte 
použitím preplátovaných sádrovláknitých, 
drevovláknitých alebo cementovláknitých 
dosiek.  Podlahy oddeľte od stien a prie-
čok dilatačnou medzerou. Na takto pri-
pravenú podlahu napokon položte dlažbu, 
koberec, parkety alebo PVC krytinu.

Zakryť nerovnosti stropu či zlepšiť tepel-
né, akustické či protipožiarne vlastnosti 
miestnosti môžete pomocou sadrokar-
tónových podhľadov. Ak skombinujete 
závesný podhľad s tepelnou izoláciou  
z minerálnych vlákien, nielen že vyriešite 
tepelnú izoláciu stropu, ale aj akustiku 
či požiarnu ochranu podkrovia. Použiť 
môžete klasické sadrokartónové alebo 
kazetové dosky. Výberu dosiek prispôsob-
te nosné profily, na ktoré ich pripevníte. 
Sadrokartónové či sadrovláknité dosky 
môžete využiť aj pri montáži priečok. 

BEZ POVOlENIA SA NEPOhNEtE
Ak zvažujete rekonštrukciu podkrovia, 
musíte rátať s tým, že v úvode budete po-
trebovať povolenie od stavebného úradu.  
Nesmiete totiž vykonať zmeny v spôso-
be užívania stavby bez toho, že by vám 
toto rozhodnutie odklepol. Ideálne je, ak 
vybavovanie necháte na architekta, ktorý 
sa podieľal na zhodnotení danej stavby. 
K vydaniu povolenia budete potrebovať 
množstvo dokumentácie a pevné nervy. 
Ak sa do vybavovania pustíte svojpomoc-
ne, hneď v úvode si vyžiadajte zoznam 
potrebných dokumentov, ktoré musíte 
predložiť. Množstvo potrebných dokla-
dov sa však môže odvíjať od konkrétnej 
stavby. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

 SuchÝ PROcES VOľTE AJ PRI PODLAHE. 

NEROVNOSTI DLážKy VyROVNAJTE SUCHÝM 

PODSyPOM, NA KTORÝ UMIESTNITE VRSTVU 

TEPELNEJ A ZVUKOVEJ IZOLáCIE. 

 ZakRyť NeRoVNosti STROPU ČI ZLEP-

šIť TEPELNé, AKUSTICKé ČI PROTIPOžIARNE 

VLASTNOSTI MIESTNOSTI MôžETE POMO-

COU SADROKARTóNOVÝCH PODHľADOV. 

stavba podkrovie



Roto.
Zvyšujeme komfort, 
znižujeme náklady
 prvotriedna kvalita

 vynikajúce tepelné parametre 

 predajné miesta po celej SR

 široká ponuka produktov

 nadčasový dizajn

* pri rozbití skla krúpami, pri prasknutí ktoréhokoľvek 
dielu kovania,pri prasknutí rámu alebo krídla

www.roto-frank.sk

Pre vaše zdravie 
a zdravie vašich detí

Roto ako jediný výrobca strešných okien na svete otestoval svoje 

produkty. Výsledky potvrdzujú: nízke emisie a zdravotnú 
nezávadnosť.



Obývačku neraz predurčuje už vopred 
daná dispozícia bytu – či už prie-

chodnosť miestnosti alebo jej veľkosť. 
Niekedy sa tiež stane, že jej vyjde miesto 
priamo pod šikmou strechou. Práve zme-
na tvaru strechy ju predurčuje k originál-
nemu zariadeniu a využitiu. Ide o skvelú 
príležitosť, ako z nej vytvoriť priestor plný 
denného svetla, v ktorom sa budete cítiť 
príjemne vy, aj vaši hostia. Pri jej zariaďo-
vaní by ste však nemali zabudnúť na tieto 
štyri zásady.

1. poChVáľte sa Vaším taLeN-
tom a sChopNosťami
Baví vás vo voľnom čase niečo tvoriť? Tak 
sa s tým smelo pochváľte vašim známym. 
Či už fotíte, kreslíte, maľujete alebo vy-
šívate, práve obývačka je miesto, ktoré si 
pýta príjemné maličkosti a detaily. Vášmu 
koníčku sa dostane uznania a verte, že 
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zvýrazní ducha tohto reprezentatívneho 
priestoru. Neváhajte sa pochváliť svojou 
zbierkou kníh. Krásna knižnica plná kva-
litnej literatúry zahreje pri srdci nejedné-
ho vášho priateľa či člena rodiny. A ak je 
vaším relaxom napríklad pletenie, využite 
to a vyrobte si deku. Takú originálnu a 
jedinečnú určite v obchode nekúpite.

2. dostatočNé pResVetLeNie
Obývačka je spolu s kuchyňou srdcom 
domu. Neraz bývajú prepojené a tvoria 
tak jeho dominantnú spoločenskú zónu. 
Práve obývačka je jedným z priestorov, 
ktoré majú za cieľ hostí upútať a možno 
inšpirovať. V jednoduchosti je krása a tú 
podčiarkuje aj dostatok denného svetla. 
Práve preto, že sa v nej často zdržiavajú 
členovia rodiny i hostia, treba dbať na jej 
maximálne presvetlenie. Ak sa nachádza 
pod šikmou strechou, možno ju okrem 
fasádnych okien obohatiť o strešné okná. 
Tie dovnútra totiž prinesú až dvakrát 
viac denného svetla ako okná vsadené do 
fasády.

PRIESTRANNá, SPOLOČEN-
SKá A PLNá DENNéHO 
SVETLA. TAKá By MALA Byť 
OBÝVAČKA. MáME PRE VáS 
NIEKOľKO TIPOV, VďAKA 
KTORÝM SA V NEJ BUDETE 
VžDy CíTIť PRíJEMNE.

               KROKy K MAxIMálNEMu KOMFORtu

Obývačka
pod strechou

01
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3. meNej je ViaC
Trendy v zariaďovaní už dlhší čas in-
špiruje severský duch a využitie jedno-
duchého, ale kvalitného nábytku, ktorý 
je podčiarknutý príjemnými detailmi a 
doplnkami. Jemné pastelové farby na 
stenách môže doplniť mierne kontrastný 
koberec alebo príjemná vzorovaná tapeta. 
Prípadne kombinujte s drevom – interiér 
bude obohatený o prírodný materiál, 
pričom dosiahnete prirodzený a nenútený 
kontrast.

Nezabúdajte ani na pohodlné sedenie. Či 
už ste veľmi spoločenskí a často hostíte 
svojich priateľov a rodinu, alebo máte radi 

súkromie, nemali by ste podceniť výber 
pohovky a kresiel. V obývačke môžete 
oddychovať a tráviť čas aj osamote. K prí-
jemnejšiemu tráveniu času vám dopomô-
že aj komfortné sedenie.

odchode. Strešné okná ponúkajú možnosť 
vetrania aj pomocou ventilačnej klapky, 
ktorá nevytvára prievan, no aj napriek 
tomu zabezpečuje neustálu cirkuláciu 
vzduchu v miestnosti. To určite oceníte vy 
aj vaši známi počas dlhšie trvajúcej náv-
števy. Keď hostia odídu, stačí otvoriť okná 
a vďaka komínovému efektu sa za niekoľ-
ko minút vzduch v obývačke vymení.

Reko

Foto: Velux

4. NádyCh – VýdyCh
Nezabúdajte na dostatok čerstvého 
vzduchu. Veď sami viete, ako často počas 
návštevy otvárate okno – stačí o niekoľ- 
ko osôb viac a vzduch sa v miestnosti  
o toľko rýchlejšie vydýcha. Určite myslite 
na otvorenie okien počas upratovania, 
pred návštevou a, samozrejme, po jej 

TIP: Umocniť originálnu atmosféru 

v interiéri môžete aj pomocou tienenia. 

Tieniace doplnky sú veľmi praktickým 

pomocníkom. Prostredníctvom nich mô-

žete totiž denné svetlo vo výraznej miere 

regulovať.

RADA ODBORNíKA:

„Niekedy sú hlbšie časti obývačky tmavšie, 

ako je vhodné. Denné svetlo, prichádzajúce 

cez fasádne okná, nemusí pri veľkej rozlohe 

miestnosti dosiahnuť do úplnej hĺbky pries-

toru. Pre priestory, ktoré sa nachádzajú 

blízko ku stredu dispozície pod strechou, 

existuje jednoduché riešenie – inštalácia 

dodatočného zdroja denného svetla, ako 

je svetlovod alebo svetlík. Tie navyše šetria 

zdroje elektrickej energie, keďže majitelia 

počas dňa nemusia v hĺbke priestrannej 

obývačky prisvetľovať umelo,“ vysvetľuje 

architektka spoločnosti VELUX, Ing. arch. 

Klára Bukolská.  

01 Strešné okná v kombinácii s fasádny-

mi prinesú do priestorov pod strechou 

obrovské množstvo denného svetla.

02 Najlepším interiérovým doplnkom je 

dostatok prirodzeného svetla, ktoré je 

zadarmo.  

03 Priehľadné rímske rolety sa postarajú 

o hru denného svetla v interiéri počas 

celého dňa.

04 Vonkajšie tieniace doplnky zabezpečia 

v obývačke ten správny tepelný komfort 

počas všetkých ročných období.

05 Obývačku spestrí aj knižnica, prípadne 

kontrastný nábytok alebo veľký kvet.

02

03

04

05



Rozsvieťte si váš domov moderne a štýlovo
www.akl.sk

L U C E



vaillant.sk

recoVAR VAR 60

Ako si nevyvetrať teplo 

Dobrý pocit robiť správne veci.

 Vykurovacia technika   Solárne systémy   Tepelné čerpadlá

Lokálne vetracie jednotky s rekuperáciou 

Pre vetranie apartmánov či jednotlivých izieb v rodinných domoch je tu priestorovo úsporné a nákladovo efektívne riešenie. 
Jednotky recoVAIR VAR 60 značky Vaillant kombinujú jednoduché vytvorenie konceptu vetrania s rekuperáciou tepla 
s nízkymi nákladmi na inštaláciu a pohodlným ovládaním. Zároveň chránia miestnosti proti vlhkosti a plesniam. Ide o lokálny, 
decentralizovaný systém, ktorý možno namontovať aj dodatočne, v rámci modernizácie domu či bytu. Výsledkom je vysoký 
komfort, veľmi tichá prevádzka a aj úspora nákladov na vykurovanie vďaka optimálnemu využitiu tepla z odpadového vzduchu.

Viac informácií získate u Vášho najbližšieho Vaillant predajcu, na www.vaillant.sk  alebo na zákazníckej linke 034 6966 128.
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LETNé MESIACE PRE NáS VšETKÝCH PREDSTAVUJú ČAS PRáZDNIN A DOVOLENIEK. JE TO ČAS OD-
POČINKU, ALE ZáROVEň NáM TO PRINášA STAROSTI, KAM SA SCHOVAť PRED TEPLOM. POČAS 
LETNÝCH HORúČAV SA STRECHA ROZPáLI A NA HORNOM POSCHODí SA NEDá SPAť. STROPOM 
PRESTUPUJE TEPLO DO OByTNÝCH PRIESTOROV. V ZIME JE TU NAOPAK CHLADNO, PRETOžE TEP-
LÝ VZDUCH V MIESTNOSTI STúPA K STROPU A HľADá šTRBINKy, KADIAľ By UNIKOL VON. 

A KOMfORTNé BÝVANIE ?
LETO, HORúČAVy



riér je prehriaty. V noci nepomáhajú ani 
otvorené okná dokorán a stále sa cítite, 
ako by v domácnosti bolo zapnuté kúre-
nie. A nie ste ďaleko od pravdy, pretože do 
miestností skutočne môže sálať teplo  
z niečoho horúceho. A sú to práve strechy. 
Tento problém sa môže zdať ako zača-
rovaný kruh, ktorý nemá jednoduché 
riešenie. Priestory medzi stropom a 
strešnou krytinou sú malé a prístup je zlý. 
Ideálnou voľbou je, samozrejme, zateple-
nie plochých striech. Mnohé technológie 
a materiály sa však do týchto stiesne-
ných priestorov veľmi zložite inštalujú 
a realizácia býva nekvalitná. Našťastie 
však existuje materiál i metóda, ktorá si 
poradí dokonale i so zateplením týchto 
priestorov. Jediné, čo je potrebné, je malý 
vstupný otvor – vikier, ktorým dovnútra 
prejde človek. 

jEDNOtKA MEDZI 
teChNoLóGiami 
Ideálne pre zateplenie plochých striech 
je využitie fúkanej minerálnej izolácie 

MAGMARELAX. Izolácia sa nafúka 
pomocou hadice do strešných priestorov 
a vytvorí súvislú izolačnú vrstvu. Systém 
MAGMARELAX dosahuje skvelé tepelno-
-izolačné hodnoty a dokáže skvele brániť 
prenikaniu tepla. 

Aj PRE šIKMú StREchu
Máte šikmú strechu? Nezúfajte! Magma-
relaxové izolácie nie sú vynikajúce len pre 
domy s plochou strechou. Rovnako vhod-
né sú i pre domy so sedlovou strechou. 
Zateplenie povaly pod šikmou strechou 
ponúka i ďalšiu výhodu. Môžete si nechať 
vytvoriť novú, veľmi atraktívnu podlahu 
na povale a rozšíriť tak obytný priestor, 
čím sa významne zhodnotí dom. Podlaha 
je zmontovaná ako konštrukcia z OSB 
dosiek. Povrch je dokonale rovný a hladký, 
dobre sa udržuje a upratuje. Minerálna 
vata sa aplikuje zafúkaním priamo do 
konštrukcie podlahy. Priestor povaly je 
okamžite pripravený na užívanie.

VÝhRA PRE VáS
Zateplenie strechy vám pomôže odstrániť 
všetky vaše problémy. Pobyt v letných 
dňoch v dome sa stane príjemným a  
v zime zase udrží teplo. Všetko je hotové 
už za pár hodín, za plného chodu domác-
nosti, bez hluku a neporiadku. A ročne 
ušetríte stovky eur za vykurovanie. Viac 
informácií nájdete na internetovej stránke 
www.magmarelax.sk alebo na bezplatnej 
infolinke 0800 101 002.

Reko z materiálov spoločnosti 

IZOLAČNé PROJEKTy SK

Foto: IZOLAČNé PROJEKTy SK 

Aby sme si doma uchovali tepelnú 
pohodu, musíme v lete klimatizo-
vať a v zime viac kúriť. To povedie 

k veľkému nárastu výdavkov za energie. 
Naozaj sa nenájde spôsob, ako ich udržať 
v znesiteľných medziach? Isteže, nájde. 

úSPORA NA NEZAPlAtENIE
Jednotlivé druhy zateplenia rodinných 
domov majú jedinú úlohu – znížiť výdav-
ky domácností na vykurovanie. Ideálnym 
riešením je zateplenie povaly domu 
minerálnou fúkanou izoláciou. Dokonale 
utesní i tie najmenšie štrbinky, kadiaľ by 
teplý vzduch mohol uniknúť, alebo v lete 
zamedzí horúčave preniknúť do spální. 
Zvýši aj požiarnu odolnosť domu a utlmí 
hluk. Nechutí hmyzu ani hlodavcom a 
zabráni vzniku plesní.

Zateplenie stropu vrchného podlažia je 
najrýchlejším, najefektívnejším a naj-
lacnejším riešením zateplenia. Ušetrí až 
30% nákladov na kúrenie. Skúste overenú 
kvalitu – Systém MAGMARELAX®. Roz- 
diel teplôt v obytných miestnostiach 
ucítite hneď po zateplení, a to priemerne 
o 5 stupňov. 

keď je iNteRiéR pRehRiaty
Nezateplenou plochou strechou sála 
skutočne veľa tepla. Ak bývate v rodin-
nom dome s plochou pultovou strechou, 
možno sa vám naozaj v horúcich letných 
dňoch dosť ťažko zaspáva, pretože inte-
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PRI jEj VÝBERE StAVtE NA KVAlItu

PRIMáRNOU fUNKCIOU 
PODSTREšNEJ fóLIE JE VO-
DOTESNOSť A JEJ KVALITA. 
Z HľADISKA DLHOVEKOSTI 
PREDSTAVUJE NAJVyššIE RIZI-
KO PRE MAJETOK, SPOTREBU 
ENERGIí ČI POISTENIE. PRETO 
JE PRI JEJ VÝBERE POTREBNé 
MySLIEť PREDOVšETKÝM NA 
KVALITU.

difúznych fóliách, ktoré prešli procesom 
starnutia v skutočných podmienkach 
každodenného používania. V rámci 
testov preskúmal 17 striech s materiá-
lom Tyvek® inštalovaným pred viac ako 
dvadsiatimi rokmi a 13 striech s viacvrst- 
vovými alebo záterovými podstrešnými 
difúznymi fóliami inštalovanými pred 5 
až 10 rokmi. Spoločnosť DuPont nebola 
do procesu priamo zapojená a žiadnym 
spôsobom neovplyvnila výber striech 
alebo vzoriek, ktoré mali byť testované, 
ani nefiltrovala a neupravovala výsledky. 
Nezávislý odborník odobral vzorky zo 
striech a nechal ich testovať v nezávisle 
notifikovanom laboratóriu. 

Dôsledkom nekvalitne zvole-
nej podstrešnej fólie môže byť 
znížená funkcia tepelnej izolácie, 

resp. jej neúčinnosť, ktorá sa prejaví vo 
zvýšených nákladoch za vykurovanie.
Okrem toho sa v streche môžu objaviť 
plesne a hniloba, ktoré ohrozujú zdravie 
obyvateľov domu. V neposlednom rade 
hrozí zatečenie vody do obytných priesto-
rov, čo môže spôsobiť poškodenie stien a 
vnútorného vybavenia domu.

POZRIME SA tEDA POD StREchu
V uplynulom roku sa zrealizovali testy z 
terénu, počas ktorých nezávislý odborník 
odkryl 30 striech. Vykonal tak dôkladné 
testy vodostesnosti na podstrešných 

stavba podkrovie
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Pre testovanie vodotesnosti bol použitý 
klasifikačný systém tesnosti EN13859 
W1. Každá testovaná vzorka bola vysta-
vená dvadsiatim centimetrom vodného 
stĺpa počas dvoch hodín, aby sa zmeralo 
nielen prípadné presakovanie vody, ale 
tiež miera presakovania, oblasť jeho vý-
skytu na povrchu a to, ako rýchlo k nemu 
dochádza.

Výsledok podľa W1 testu udáva len 
hodnotu toho, či vzorka obstála alebo 
neobstála. V testovaní dopadol Tyvek® 
veľmi dobre – obstál v 75 % prípadov, 
zatiaľ čo zo záterových materiálov obstálo 
len 29 % percent a z viacvrstvových fólií 
obstálo 0 %. 

Výsledky sa však podľa tejto normy 
nedajú klasifikovať, preto odborníci 
určili klasifikáciu podľa miery a rýchlosti 
pretečenia od 10 do 1, pričom 10 značí, že 
k pretečeniu došlo už pri plnení testova-
cieho valca, teda k samotnému testovaniu 
ani nedošlo. Pre lepšiu predstavu je to, 
ako by sme testovali košeľu, ktorú máte 
práve na sebe. Kritérium funkčnosti fólie 
podľa expertov je hodnotenie 6 a viac.
Podľa tejto klasifikácie bolo funkčných 
všetkých 17 Tyvek® membrán a 4 zo 7 
záterových fólií. Takže u týchto dvoch 
skupín fólií boli vzorky, ktoré neprešli 
W1 testom, ale z hľadiska funkčnosti pod 
strechou sú v poriadku, pretože došlo len 
k malému pretečeniu. Prekvapivé však 
je, že všetkých šesť viacvrstvových fólií 
dostalo známku 1, čo znamená, že 
došlo ku kompletnému preteče-
niu ešte pred začiatkom 
testu. 

Aj keď nezohľadníme rôzny vek (vzorky 
Tyvek® boli podstatne staršie ako iné pou-
žívané produkty), sú podstrešné difúzne 
fólie Tyvek® na základe tohto testu naj-
spoľahlivejšie v zásadných vodotesných 
vlastnostiach, zatiaľ čo u alternatívnych 
podstrešných difúznych fólií je dôvod pre 
znepokojenie. Viac informácií o celej štú-
dii nájdete na www.tyvek.cz/teststrech.

Reko z materiálov RAVAGO SLOVAKIA

Foto: RAVAGO SLOVAKIA

3-vrstvová mikroporézna fólia

PRíKLAD Z PRAXE

Výsledky tohto testu potvrdzuje aj ďalší 

príklad. Išlo o unikátny reálny prípad,  

v ktorom bola vďaka náhode na jednej 

streche použitá viacvrstvová fólia 135g/

m2 a fólia Tyvek® Solid. Primárnou voľbou 

bola viacvrstvová fólia, ktorá bola kvôli 

chýbajúcemu materiálu narýchlo dopl-

nená jedným balením fólie Tyvek® Solid. 

Strecha bola inštalovaná v roku 2002 a 

vďaka použitiu dvoch rôznych fólií je mož-

né ich porovnať priamo na jednej streche. 

Podmienky boli teda pre obe použité fólie 

úplne rovnaké a na fotografii je viditeľný 

jasný rozdiel v ich kvalite. 

Tyvek® Solid
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triedy použitia, je odporúčané vykonať 
chemickú ochranu dreva, ktoré má byť 
zabudované pod strechou.

Použiť chemickú ochranu pre zvýšenie 
trvanlivosti dreva je vhodné, ak drevené 
prvky budú používané ako nosné, sú 
ťažko nahraditeľné alebo opraviteľné. 
Riziko predstavujú chyby v konštrukcii 
stavieb, ktoré môžu spôsobiť zatekanie 
pri daždi alebo kondenzácii vlhkosti pri 
kolísaní teplôt, a ďalej vodorovné plochy 
konštrukcií, odkiaľ prípadná voda ťažko 
odteká. V prípade vystavenia dreva pove-
ternostným podmienkam (napr. priamy 
dážď) existuje ešte vyššie riziko napadnu-
tia vďaka neustále zvýšenej vlhkosti.

SPôSOBy chEMIcKEj OchRANy 
DREVA
Preventívna dlhodobá chemická ochrana 
dreva proti biotickým škodcom sa vyko-

JEDNÝM Z ROZHODUJúCICH 
fAKTOROV, KTORÝ OVPLyV-
ňUJE žIVOTNOSť STAVEB-
NéHO DIELA, JE žIVOTNOSť 
DREVENÝCH KONšTRUKCIí.  
V PRIAZNIVÝCH PODMIEN-
KACH NáM DREVO MôžE 
SLúžIť PO DLHú DOBU, MUSí-
ME HO VšAK CHRáNIť PRED 
PôSOBENíM šKODCOV KON-
šTRUKČNOU OCHRANOU. 
TAM, KDE NIE JE TáTO OCHRA-
NA MOžNá, JE VHODNé PRIS-
TúPIť K OCHRANE CHEMICKEJ.

Ochrana 
DREVENÝch KONštRuKcIí

Odolnosť bežne používaných drevín 
(smrek, borovica, jedľa, smreko-
vec, dub, buk) proti drevokazným 

hubám nie je veľká, len dub je klasifiko-
vaný ako trvanlivý, ostatné dreviny sú 
stredne alebo slabo trvanlivé. Trvanlivosť 
sa navyše týka iba jadrového dreva, beľové 
drevo sa väčšinou považuje za netrvanli-
vé. Preto je potrebné drevo chrániť, aby 
neboli vytvorené vhodné podmienky pre 
napadnutie dreva, najmä vlhkosť a teplo.

požiadaVky Na tRVaNLiVosť 
DREVA
Z pohľadu noriem nájdeme jednoznačnú 
požiadavku na chemickú ochranu iba  
v prípade umiestnenia dreva do zeme 
alebo vody. V prípade použitia v interiéri 
alebo exteriéri bez kontaktu so zemou 
takto striktná požiadavka nie je. Na zá- 
klade STN EN 460, ktorá definuje požia-
davky na trvanlivosť dreva pre jednotlivé 
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náva náterom, postrekom, máčaním alebo 
vákuovo-tlakovou impregnáciou. Výsle-
dok impregnácie je výrazne ovplyvnený 
zmáčaním povrchu dreva kvapalinou, 
dôležitá je doba kontaktu kvapaliny s dre-
vom. Je nutné pamätať na následné ošet-
renie priečnych rezov, zárezov, plátovania 
a iných druhov spojov uskutočnených až 
po impregnácii, pretože práve tieto miesta 
sú škodcami a hubami ohrozené najviac. 

DlhODOBá OchRANA DREVA 
Kvalitnú ochranu dreva zaistí BOCHE-
MIT Optimal Forte od spoločnosti 
Bochemie Slovakia, ktorý je určený pre 
impregnáciu stavebného reziva v interié-
roch i v exteriéroch. Poskytuje dlhodobú 
ochranu dreva proti drevokazným hubám, 
plesniam a hmyzu. Má zvýšenú odolnosť 
proti vymývaniu účinných látok z dreva 
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Profesionálna dlhodobá ochrana 
vášho dreva 

›  proti drevokaznému hmyzu, hubám, plesniam a ohňu

›  v exteriéri aj interiéri 

bochemie slovakia, s.r.o., moštenická 3, 971 01 prievidza, t: 0911 271 947, W: www.bochemie.sk
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pôsobením poveternostných podmienok. 
Koncentrát sa pre aplikáciu (máčaním, 
náterom alebo postrekom) riedi vodou, 
na povrchu ošetreného dreva netvorí 
vrstvu, ošetrené drevo nezapácha. Drevo 
použité v exteriéri je potrebné po impreg-
nácii ošetriť vhodným krycím náterom. 
Životnosť vykonanej ochrany je u dreva 
použitého v interiéri časovo neobmedze-
ná a v exteriéri minimálne 10 rokov. 
Pri správnom použití zaručujú prípravky 
BOCHEMIT profesionálnu a spoľahlivú 

ochranu dreva a pomáhajú predísť mož-
ným komplikáciám a nákladom spojeným 
s následnou sanáciou napadnutého dreva. 
Viac informácii na www.bochemie.sk.

Reko z materiálov Bochemie Slovakia

Foto: Bochemie Slovakia a archív redakcie

POUžIť CHEMICKú 
OCHRANU DREVA JE 

VHODNé, AK DREVENé PRVKy 
BUDú POUžíVANé AKO NOS-
Né, Sú ťAžKO NAHRADITEľNé 
ALEBO OPRAVITEľNé. 



82

stavba strechy

STRECHA SA ČASTO POVAžUJE ZA AKúSI POMySELNú KORUNU DOMU, KTORá SA VEľKOU 
MIEROU PODIEľA NA VÝSLEDNOM TVARE STAVBy, PRIČOM SA HOVORí, žE STRECHU SI ČLOVEK 
KUPUJE ZA žIVOT LEN RAZ. ABy TO NAOZAJ PLATILO JE VšAK TREBA PRI VÝBERE STRECHy STAVIť 
NA KVALITU, KEďžE STREšNÝ SySTéM BÝVA NEUSTáLE VySTAVOVANÝ TAK VPLyVU OKOLITéHO 
PROSTREDIA, AKO AJ ROZMAROM POČASIA. 

Strecha 
         MUSí  VyDRžAť DLHé DESAťROČIA



Základom pri výbere strešnej krytiny 
je rozhodnutie o materiáli. Na 
výber dnes existuje množstvo 

rôznych krytín, napríklad asfalt, eternit, 
slama, drevo, plech, betón, či keramika. 
Rozhodovanie však nebýva zďaleka jedno-
duché, keďže každý materiál má rozdielne 
vlastnosti aj cenu. V konečnom dôsledku 
vždy hľadáme kompromis medzi kvalitou 
a našimi finančnými možnosťami. Pre 
správne rozhodnutie je dôležité poznať 
základné vlastnosti materiálov a hlavne sa 
poradiť s odborníkom. 

PRI VÝBERE KRytINy 
AKO SKúSENÝ INVEStOR
Jedným z hlavných aspektov rozhodova-
nia je v trhovej ekonomike nepochybne 
cena. Mnohí ľudia sa mylne domnievajú, 
že cena za novú strechu sa skladá len z 
obstarávacích nákladov a zabúdajú na 
budúce náklady spojené s údržbou a 
opravami. Tak, ako pri väčšine tovarov 
a služieb, aj pri krytinách a strešných 
systémoch platí, že s cenou by mala rásť 
aj kvalita. Vo všeobecnosti môžeme po-
vedať, že čím viac do strechy investujete, 
tým dlhšie bude vyzerať ako nová a tým 
dlhšie aj vydrží. Kvalitní výrobcovia preto 
bežne ponúkajú na krytinu záruku až 33 
rokov, avšak životnosť kvalitnej strechy 
presahuje aj 100 rokov.

ľahké či ťažké?
Typy krytín môžeme rozdeliť na ľahké a 
ťažké. Medzi ľahké strešné krytiny patria 
asfaltové, prípadne bitúmenové krytiny. 

Sú cenovo dostupné a ľahko sa s nimi 
manipuluje. Z hľadiska životnosti však 
nečakajte žiadne zázraky a pred kúpou sa 
dobre informujte aj o požiarnej odolnosti 
týchto krytín. O niečo drahšie sú plechové 
krytiny. Sú ľahké a vyznačujú sa pomerne 
jednoduchou montážou. Medzi nevýho-
dy však patrí tepelná dilatácia, kratšia 
životnosť, nutnosť pravidelnej údržby. 
Pri mnohých výrobcoch sa oplatí pozrieť 
si dĺžku záruky na prehrdzavenie, ktoré 
býva častým problémom pri týchto ty-
poch krytín. V podobnej cenovej hladine 
sa pohybujú aj v minulosti často využíva-
né eternitové (vláknocementové) krytiny, 
ktoré tiež patria medzi ľahšie. Majú dlhú 
životnosť a sú odolné proti mrazu aj 
ohňu a sú jednoduché na montáž. Medzi 
nevýhody patrí vysoká krehkosť, ktorá 
spôsobuje aj pomerne náročnú opravu. 

Kvalitatívne a aj cenovo sa na vyššej 
úrovni pohybujú betónové a keramické 
krytiny. Oba typy krytín sa vyznačujú dl-
hou životnosťou či odolnosťou proti ohňu 
aj mrazu. Veľkou výhodou je aj široká 
paleta tvarov a farieb. Medzi nevýhodami 
sa zvykne uvádzať vyššia hmotnosť a  
v prípade betónových krytín aj strata fa-
rebnosti a usádzanie machov a lišajníkov 
po dlhšom čase.

ťažkÚ stReChu NeodFÚkNe
Aj napriek vyššej hmotnosti sú pri stav-
bách, kde to rozpočet čo i len trošku do-
voľuje, preferované keramické a betónové 
krytiny. Je to predovšetkým preto, lebo 
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BETóNOVé A KERAMICKé 
KRyTINy SA VyZNAčU-

Jú DLHOU žIVOTNOSťOU, čI 
ODOLNOSťOU PROTI OHňU AJ 
MRAZU. VEľKOU VýHODOU JE 
AJ šIROKá PALETA TVAROV  
A FARIEB.



jednou z úloh krytiny je strechu zaťažiť 
tak, aby odolala náročným poveternost-
ným podmienkam. Samotné zaťaženie 
krovu a múrov je však dôležité konzul-
tovať so statikom. Vo všeobecnosti sa 
spomedzi krytín bežne odporúča ľahšia, 
pálená, a to aj napriek argumentom o jej 
vyššej nasiakavosti. „Rozhodne by som sa 
nasiakavosti pálenej škridly, na ktorú upo-
zorňujú predovšetkým výrobcovia betónových 
krytín, nebál,“ vysvetľuje Peter Šebeňa, 
manažér pre kvalitu a technický servis 
značky Tondach. „Kým objemová hmot- 
nosť bežnej pálenej krytiny dosahuje pod- 
ľa stavebných tabuliek hodnotu 1800  
kg/m3, pri betónových krytinách táto hodno-
ta predstavuje až 2300 kg/m3, čo je o takmer 
30% viac,“ dodáva Peter Šebeňa.

pRaVideLNá ÚdRžba
Výber, kúpa a položenie strešnej kryti-
ny je len začiatok. Predpokladajme, že 
strecha by mala vydržať aspoň 50 rokov. 
To je však veľmi dlhý čas, ktorý sa podpíše 
na nejednom materiáli. Dôležitá je preto 
kontrola a prípadná údržba. Náročnosť 
údržby sa pri rôznych materiáloch líši, pri-
čom môžeme skonštatovať, že s rastúcou 
cenou nároky na údržbu klesajú.

Asi najnáročnejšia na údržbu je plechová 
strešná krytina. Samozrejme, závisí to aj 
od materiálu plechu. Lacné oceľové plechy 
upravované protikoróznym náterom 
strácajú farbu pomerne rýchlo a proti-
korózny náter treba navyše pravidelne 
obnovovať. Antikorové, titánzinkové, či 

medené plechy povrchovú úpravu síce ne-
potrebujú, ale sú drahé. Pri skrutkovanej 
oceľovej krytine je navyše nutné pravidel-
né doťahovanie skrutiek a treba myslieť 
aj na obmedzenú životnosť tesnení pod 
skrutkami.

Betónové krytiny si tiež vyžadujú pravi-
delnú údržbu, aj keď nie tak častú. Okrem 
postupnej straty farby sa na povrchu 
škridiel zvykne usádzať nežiaduci porast. 
Ten sa musí zoškrabať mechanicky a 
nánosy v póroch a zvetraných častiach 
strechy následne vymyť vysokotlakovým 
čističom. Na machy a lišajníky sa použí-
vajú aj špeciálne prípravky s biocídnymi a 
dezinfekčnými účinkami, schopné zničiť 
na streche všetko, čo je organického 
pôvodu. Roztok sa pumpičkou nanesie na 
strechu a po krátkom pôsobení zmyje vo-
dou. Očistenú krytinu výrobcovia ešte od-
porúčajú chrániť penetračným náterom, 
ktorý vyplní mikropóry krytiny a pripraví 
podklad na vrchný ochranný náter. Naň 
sa ešte nanáša špeciálna akrylátová farba 
zvyšujúca odolnosť voči poveternostným 
vplyvom, vode aj UV žiareniu. Šírenie 
machov a lišajníkov sa dá spomaliť hydro-
fóbnym náterom.

Pálené škridly sú v porovnaní s betóno-
vými o niečo drahšie, no ich najväčšou 
výhodou je bezúdržbovosť. Odolnosť 
zvyšuje glazúra, či engoba. Pri engobovaní 
sa na vysušený výrobok nanesie vrstva 
ílovitého bahna s potrebným obsahom 
minerálov a oxidov kovov, pričom podľa 
druhu a množstva oxidov v hmote nado-
budne po výpale povrch krytiny požado-
vaný farebný odtieň. Engoba má matný 
až mierne lesklý povrch. Pri glazúre sa na 
povrch škridly nanesie ešte vrstva oxidov 
kremíka, ktorá pri výpale vytvorí sklovitý 
nepriepustný film a získa vysoko lesklý 
povrch. Vďaka týmto špeciálnym povr-
chovým úpravám a farebnosti vytváranej 
priamo pri vypaľovaní, si pálené škridly 
dokážu zachovať svoju sýtosť farieb dlhé 
desaťročia a zároveň prakticky eliminovať 
usadzovanie machov a lišajníkov.

Ing. Juraj Vedej 

Foto: archív firiem a redakcie

ANTIKOROVé, TITáNZIN-
KOVé, čI MEDENé PLE-

CHy POVRCHOVú úPRAVU SíCE 
NEPOTREBUJú, ALE Sú DRAHé. 
PRI SKRUTKOVANEJ OCEľOVEJ 
KRyTINE JE NAVyšE NUTNé 
PRAVIDELNé DOťAHOVANIE 
SKRUTIEK A TREBA MySLIEť AJ 
NA OBMEDZENú žIVOTNOSť 
TESNENí POD SKRUTKAMI.
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DrevOvLáknitá izOLačná DOska steiCO FLeX
steico Flex je prírodná izolácia vyrábaná z drevného vlákna. svojimi vlastnosťami a výhodami 
vysoko prevyšuje pridanú hodnotu bežnej tepelnej izolácie. Jej hlavnou prednosťou je vysoká 
akumulačná schopnosť (tzv. merná tepelná kapacita), ktorá výrazne znižuje prehrievanie vnútor-
ných priestorov v problémovom letnom období roka. a to hlavne v strechách nad obytným podkro-
vím. 

Ďalšou prednosťou tejto izolácie je výborná schopnosť pracovať s vlhkosťou a tak regulovať vnútornú mikroklímu. 
touto prirodzenou reguláciou vzniká v interiéri príjemné a hlavne zdravé prostredie pre človeka. Flexibilná drevovlák-
nitá izolácia je schopná absorbovať až 4 x viac vlhkosti na 1 m3 izolácie ako ľahké rolkové minerálne izolácie s nízkou 
objemovou hmotnosťou a nízkou akumulačnou schopnosťou. vďaka vyššej schopnosti absorbovať vlhkosť je dre-
vovláknitá izolácia tvarovo stála a nedochádza pri nej k deformácií rozmeru prípadne k zosadnutiu jej hrúbky. tieto 
vlastnosti preberá drevovláknitá izolácia zo svojej vstupnej suroviny – dreva, ktoré sa aj v prírode správa prirodzene 
a vie určitú vlhkosť bezpečne prijať a aj sa jej zbaviť a to bez zmeny svojich izolačných parametrov, alebo mechanic-
kých  vlastností.

steiCO FLeX (60 kg/m3)  – schopnosť absorpcie je 10 litrov vody na 1 m3 (20 %)

MineráLna izOLáCia (25kg/m3) – schopnosť absorpcie je 1,25 litra vody na 1 m3 (5 %)

DrevOvLáknitá izOLáCia steiCO FLeX netsráCa svOJe izOLačnÉ ParaMetre ani Pri 20 % 
vLHkOsti!!!

 Prírodný, tvarovo stály materiál (nedochádza k tvarovej deformácií)

  Ochrana voči chladu ale aj prehrievaniu!

 Difúzne otvorený materiál = regulácia vlhkosti = zdravá mikroklíma

 Ochrana proti hluku vďaka vyššej objemovej hmotnosti 

 Jednoduché a príjemné spracovanie

DrevOvLáknitÉ izOLáCie
tePOre s.r.O. 
www.tepore.sk 
info@tepore.sk
+421 915 987 019

Nový STEICO FLEX 036
s vyššou objemovou hmotnosťou až 60 kg/m3 
a nižšou tepelnou vodivosťou λ = 0,036 W/(m·K)

STEICO FLEX 036
komplexné riešenie ochrany 
vášho domova!
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KúPA  

STAVIATE DOM ALEBO 
PRIšIEL ČAS VyMENIť 
SúČASNú STREšNú KRy-
TINU A Vy S NADšENíM 
SLEDUJETE, žE PONUKA JE 
OBROVSKá A MNOHO PRE-
DAJCOV LáKA NA EXTRéM-
NE NíZKE CENy? PODľA 
SKúSENOSTí, BOHUžIAľ, 
NIE JE SKUTOČNOSť TAKá 
RUžOVá, AKO JU VyKRE-
SľUJú fIRMy NA SVOJICH 
PLAGáTOCH. PRETO URČI-
TE ODPORúČAME NEPO-
NáHľAť SA S PODPISOM 
ZMLUVy. NAJPRV SI ZISTITE 
A OVERTE POTREBNé IN-
fORMáCIE. PREDíDETE TAK 
MOžNÝM NEDOROZUME-
NIAM. POZRITE SI NASLE-
DUJúCE TIPy, AKO SA PRI 
KúPE STRECHy NENECHAť 
OKLAMAť. UšETRí VáM 
TO NIELEN ČAS A PENIAZE, 
ALE AJ VEľA PROBLéMOV 
PRI DOHADOVANí SA 
S PREDAJCOM.

Ak vás už zaujala konkrétna ponu-
ka, je dobré si preveriť, či predáva-
júci patrí medzi oficiálnych dílerov 

ponúkajúcej značky strešnej krytiny. 
Najjednoduchším spôsobom je vyhľadať 
si informácie na webových stránkach 
príslušného výrobcu či zavolať na ich 
bezplatnú linku. Obľúbenou praktikou 
neférových predajcov je inzerovanie se-
rióznej zavedenej značky, avšak vo finále 
zákazník nevedomky skončí s produktom 
menej kvalitného výrobcu. 

ZDANlIVO VÝhODNÝ NáKuP
Ďalší trik, ktorý je, bohužiaľ, pre kon-
cového zákazníka ťažko odhaliteľný, 

Na čo si dať 

poZoR!strešnej krytiny 



spočíva v úmyselnom oslabovaní plechov 
či ochrannej zinkovej vrstvy. Táto nekalá 
praktika môže viesť k rýchlemu opot-
rebovaniu strechy a radosť zo zdanlivo 
výhodného nákupu rýchlo pominie. „Pre 
bežného zákazníka ťažko odhaliteľný trik 
spočíva v úmyselnom zoslabovaní plechov 
z oficiálne deklarovaných 0,5 mm hrúbky 
na 0,45 mm i menej. Podobne aj ochranná 
vrstva zinku na povrchu oceľovej dosky 
býva predmetom podvodov, keď namiesto 
minimálne nevyhnutných 275g/m2 hazar-
duje výrobca lacných materiálov s 200 -  
250 g, čo prirodzene znižuje dlhodobú 
ochranu proti korózii. Napríklad spo-
ločnosť Ruukki už od samého počiatku 
výroby strešných krytín otvorene dek-
laruje ako použité hrúbky a triedy ocele 
(0,5mm), tak zinkovanie (275g/m2) a 
rovnako obojstrannú aplikáciu povrchovej 
úpravy s použitím moderných ekolo-
gických materiálov a túto kvalitu si drží 
desiatky rokov bez zmeny,“ vysvetľuje Jan 
Hála z divízie strešných krytín spoločnos-
ti Ruukki.

ZAujíMAjtE SA O cERtIFIKáty A 
ZáRuKu
Nezabúdajte, že predajca by tu mal byť 
pre vás aj potom, čo ste mu za strechu 
zaplatili; spravidla vám musí byť schopný 
zodpovedať všetky otázky a poskytnúť 
pomoc. Máte právo vyžiadať si infor-

mácie súvisiace so servisom, garanciou 
a podobne. Nechajte si predložiť certifi-
káty a prehlásenia o vlastnostiach, ktoré 
značkoví producenti s hrdosťou posky-
tujú svojim predajcom. Zaujímajte sa aj 
o záručné podmienky výrobcov. Záruka 
daná zákonom síce trvá dva roky, ale pri 
strešných krytinách by ste sa s týmto 
rozhodne nemali uspokojiť. Seriózny pre-
dajca dokonca štandardne ponúka záruku 
aj niekoľko desiatok rokov, čo predstavuje 
takmer doživotnú garanciu kvality. „Vďaka 
spracovaniu vlastnej ocele v našich závodoch 
s prísnou kontrolou kvality môžeme garanto-
vať hrúbku všetkých povrchových ochranných 
vrstiev. Preto sú naše garancie bez amorti-
zácie či skrytých podmienok až na 50 rokov,” 
dopĺňa Jan Hála.

POZOR NA PODStAtNé INFOR-
MácIE
Obchodníci, ktorí ponúkajú nevýhodné 
podmienky, sa vždy snažia vzbudiť u zá- 
kazníkov dôveru, ale nelichotivými 
detailmi sa pochopiteľne neradi chvá-
lia. Jedným z častých trikov je nutnosť 
„registrácie” zakúpeného produktu počas 
krátkej doby po nákupe. Ak k tomu ne-
dôjde, sľúbená dlhoročná záruka nebude 
platná. Ďalšou podvodníckou praktikou 
je maskovanie podstatných informácií do 
nenápadného odstavca, ktorý je naviac 
často napísaný drobným písmom. Môže 

sa tam napríklad ukrývať informácia  
o amortizácii zakúpenej strešnej krytiny 
rádovo 5 - 8 % ročne, čo pri prípadnej 
reklamácii môže znamenať obrovské zní-
ženie pôvodnej hodnoty. Vynaliezavosť 
niektorých predajcov nepozná hraníc a 
uvedené situácie predstavujú len príklady 
najčastejších praktík. 

DOBRá INVEStícIA
Z novej strechy by ste mali mať radosť 
niekoľkokrát. Po prvé, keď ju uvidíte zrea-
lizovanú a dom získa krásnu prikrývku,  
s ktorou bude dom krajší, než bol vo va-
šich predstavách. Ďalšia pozitívna emócia 
prichádza po rokoch, keď si uvedomíte, čo 
všetko strecha zažila a pritom vyzerá stále 
rovnako dobre. Verte tomu, že investíciu 
do strešnej krytiny nikdy nebudete ľuto-
vať, pokiaľ sa rozhodnete pre solídneho 
predajcu, ktorý ponúka kvalitnú značku. 
Rada na záver: Neponáhľajte sa s rozhod-
nutím a nepodceňte vyššie uvedené po-
strehy inšpirované konkrétnymi prípadmi 
z každodenného života, žiaľ aj na Sloven-
sku. Viac informácii na www.ruukki.sk.    

Reko z materiálov Ruukki

Foto: Ruuki
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KRyTINA 
RUUKKI PO VIAC, 
AKO PäTNáSTICH 

ROKOCH OD 
MONTážE.

"LACNá" 
KRyTINA, KTORá 

VyJDE MAJITEľA NE-
HNUTEľNOSTI EšTE 

VEľMI DRAHO.
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stavba strechy

Predovšetkým pri domoch „v zelenej 
oblasti“ by preto malo byť  
z odkvapového systému ihneď 

odstránené lístie, mach, ale aj ľad. Majiteľ 
domu by však v zimnom období musel 
často chodiť na strechu, a to je nielen 
namáhavé, ale tiež nebezpečné, keďže 
hrozí veľké riziko úrazu. Ochrana proti 
lístiu Gutter Stark od Zambelli je ele-
gantným riešením, ktoré bolo vyvinuté 
v krajine lesov – v Kanade. Gutter Stark 
presviedča tiež svojou vysokou efektivitou 
a životnosťou, čo je potvrdené aj nezá-
vislým testom. Lacné mreže a sitá z PVC 
nedokážu odolať náporom snehu a lístia. 
Buď musia byť počas obdobia mrazu kom-
pletne odstránené, aby sa nezdeformovali 
a nepoškodili odvodnenie striech, alebo sa 
upchajú a celý problém len zhoršia.

Nemôže pRetieCť
Jedinečná perforácia dier má aj pri 
100-percentnom pokrytí odtok 63 mm 
za hodinu na m2. Žľab nemôže pretiecť, 
pretože Roll-Back profil sa stará o to, aby 
mohlo určité množstvo vody odtekať 
aj pri prívalovom daždi. Lístie, sneh a 
ľad sú nepriateľmi každého strešného 

STREšNé ODVODňOVACIE 
SySTéMy MAJú ZA úLOHU 

CHRáNIť BUDOVU PRED 
VLHNUTíM A CESTy OKOLO 
BUDOVy UDRžIAVAť SUCHé 

A BEZPEČNé. PRI UPCHATOM 
ODKVAPOVOM SySTéME 

STEKá DAžďOVá VODA 
NEKONTROLOVATEľNE ZO 

STRECHy, POšKODZUJE fASá-
DU A NEúMERNE ZAťAžUJE 

ODKVAPOVÝ SySTéM. 

OCHRANA PROTI

 lístiu odvodňovacieho systému, 
preto ochrana Gutter Stark 

veľmi uľahčuje život majiteľom 
domu. Okrem toho má Gutter Stark 

pásku na elimináciu pretečenia, ktorá žľab 
hermeticky uzavrie. Ako sa teda dostane 
nahromadené lístie na zem? Je to jedno-
duché. Keďže nová ochrana proti lístiu nie 
je uložená príliš hlboko v žľabe, je lístie, 
mach a ihličie z neho vyfúknuté aj pri 
miernom vetre 10 km/h.

ODOlNé RIEšENIE
Gutter Stark je dlhodobým a proti 
poveternostným podmienkam odolným 
riešením. Systém je vyrobený z hodnotné-
ho hliníka, ktorý sa nezdeformuje ani pri 
extrémnych zimných a letných teplotách. 
Hliník je tiež možné bez problémov 
kombinovať s titánzinkom, oceľou a 
antikorom. Pre medené odkvapy je určený 
anodizovaný Gutter Stark. Zambelli 
poskytuje 25-ročnú záruku na funkčnosť 
a materiál. Podľa výrobcu tejto jedineč-
nej ochrany proti lístiu bolo celosvetovo 
namontovaných už viac ako 30 miliónov 
bežných metrov. V Severnej Amerike je už 
tretina všetkých domov vybavená ochra-
nou proti lístiu.

Systém je výnimočný nielen svojimi 
vlastnosťami, ale tiež ľahkou a rýchlou 
montážou. Jednoduchosť montáže 
si môžete pozrieť na YouTube kanáli 
spoločnosti Zambelli. Rovnako ako na 
kvalitu a spracovanie svojich produktov 
dbá Zambelli na informovanosť týkajúcu 
sa správnej montáže výrobkov strešných 
odvodňovacích systémov. Z tohto dôvodu 
sa zverejňujú montážne videá na YouTu-
be. Viac informácií nájdete na stránke 
www.zambelli.cz.

Reko z materiálov Zambelli-technik

Foto: Zambelli-technik
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CRH (Slovensko) a.s.
www.crhslovakia.com
www.crhcement.sk
www.crhbeton.sk
www.akostavat.com

AKO STAVAŤ?
KVALITNE
S PRÉMIOVÝMI
CRH CEMENTMI
Na balené cementy CRH sa môžete
pri stavbe domu naozaj spoľahnúť, patria
do kategórie najvyššej kvality. 
Nový cement Multicem+ PLUS
nájdete vo vybraných stavebninách.



Obľúbenosť betónu ako stavebného 
materiálu je aj vďaka estetickej 
stránke pohľadového betónu v ex- 

teriéri či interiéri stavieb a vďaka rôzno-
rodosti jeho použitia. Vysokokvalitné ce-
menty od slovenského výrobcu CEMMAC 
sú praxou overeným riešením pri realizácii 
akéhokoľvek stavebného projektu. 

jEDNOtKA PRE PROFESIONálOV
Tohtoročnou novinkou v ponuke bale-
ných cementov CEMMAC je vylepšený 
CLASSICEM s vyššou pevnosťou. Cement 
pevnostnej triedy 42,5N nahrádza pô-
vodný cement nižšej pevnostnej triedy 
(32,5R) a reaguje tak predovšetkým na 
požiadavky profesionálov na vysokú 
kvalitu pri dodržaní finančnej efektívnos-
ti. „Požiadavka vysokopevnostného cementu 
s normálnymi nábehovými pevnosťami 

stavba materiály
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KAžDá VÝSTAVBA ČI REKON-
šTRUKCIA BÝVANIA SI VyžA-
DUJE VHODNú KOMBINáCIU 
STAVEBNÝCH MATERIáLOV 
PRE DOSIAHNUTIE VÝSLEDNEJ 
KVALITy STAVBy. BETóN, AKO 
JEDEN ZO ZáKLADNÝCH STA-
VEBNÝCH MATERIáLOV, JE  
V SúČASNOSTI STáLE NAJPO- 
UžíVANEJšíM A VEľMI OBľú- 
BENÝM MATERIáLOM.

SIVá PESTROSť

betónu

prišla z radov predovšetkým profesionálnych 
zákazníkov. Sme radi, že sme dokázali veľmi 
rýchlo zareagovať na ich potreby a spolu s od- 
delením výroby sme dokázali uviesť cement 
na trh v krátkom čase na začiatku stavebnej 
sezóny,“ hovorí obchodná riaditeľka spo-
ločnosti Jana Pančíková. 

Univerzálnosť cementu CLASSICCEM, 
ktorý má vysoké pevnosti a stabilnú kvali-
tu, ho predurčuje k využitiu pre všetky 
typy betónov a mált v bytovej a občian-
skej výstavbe, a to aj na výrobu betónov 
vyšších pevnostných tried. Veľmi dobrá 
spracovateľnosť ho predurčuje na výrobu 
omietok či poterov a umožňuje dlhšiu 
manipuláciu pri ukladaní betónu. Vďaka 
mimoriadnej plasticite a dobrej čerpateľ-
nosti je vhodný aj pre strojové spracova-
nie (strojové potery a omietky).



91

Reko z materiálov Cemmac

Foto: Cemmac a archív redakcie

tuhne, čím sa minimalizuje riziko vzniku 
trhlín. Zásluhou nižšieho vývinu hydra-
tačného tepla a dobrej spracovateľnosti sa 
FINECEM hodí aj na výrobu poterov. Je 
tiež vysoko odolný voči síranovej agresi- 
vite pôdy, čo ocenia hlavne stavitelia  
v poľnohospodársky intenzívne využíva-
ných oblastiach a v oblastiach s vyšším 
výskytom síranov v pôde. Ide o oblasti 
Borskej nížiny na Záhorí, takmer celé 
južné Slovensko, južnú časť povodia Váhu 
a stredné a dolné Ponitire. Počas betonáže 
v teplom počasí však dbajte na dodržanie 
správneho postupu betónovania: pravi-
delné kropenie povrchu betónu vodou a 
jeho prekrytie vlhkými tkaninami alebo 
fóliami. Viac na www.cemmac.sk. 

uNIVERZálNE RIEšENIE
Výborným pomocníkom pri poteroch, 
murovacích maltách, základoch, ale 
rovnako aj betónoch a železobetónoch 
vyšších pevnostných tried, je univerzálny 
cement OPTIMCEM 32,5 R. Dôvodom je 
jeho mimoriadne dobrá spracovateľnosť, 
rýchly nárast počiatočných pevností, 
mierna odolnosť proti agresívnym zlož-
kám pôdy, objemová stálosť a v nepo-
slednom rade možnosť jeho celoročného 
použitia. Cement je vhodný pre takmer 
všetky betonáže v občianskej výstavbe.

NA SuPERPEVNÝ BEtóN
Vysokopevnostný portlandský cement 
SUPRACEM zodpovedá požiadavkám sta-
vebníkov na výrobu vysoko zaťažovaných 
a namáhaných betónov. Počas tuhnutia sa 
prejavuje vysokým vývinom hydratačného 
tepla, vďaka čomu vyhovuje aj betonážam 
v chladnom počasí. Je vhodný na výrobu 
prostého betónu aj železobetónu, no tiež 
na konštrukcie, pri ktorých je potrebné 
rýchle odformovanie (napr. samonosné 
schodiská, balkóny, stĺpy, múry a pod.). 
Vďaka rýchlemu nárastu počiatočných 
pevností umožňuje rýchlu pochôdznosť 
betónových plôch a rýchlu zaťažiteľnosť 
zhotovených betónov.  

spRáVNa Voľba počas 
LetNýCh betoNáží 
Cement FINECEM pevnostnej triedy 
32,5N bol vyvinutý na použitie v teplých 
letných mesiacoch, počas ktorých vzniká 
problém príliš rýchleho tuhnutia betónu 
z dôvodu pôsobenia vysokých vonkajších 
teplôt. Vďaka optimálnemu pomeru 
zložiek a špecifickému mletiu pomalšie 

VySOKOKVALITNé CEMENTy OD SLO-

VENSKéHO VÝROBCU CEMMAC Sú 

PRAXOU OVERENÝM RIEšENíM PRI 

REALIZáCII AKéHOKOľVEK STAVEB-

NéHO PROJEKTU. 
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ALTERNATíVNy ALEBO NíZKO-
ENERGETICKÝ DOM NIE JE Už ANI 
V NAšICH KONČINáCH NOVINKOU.  
JEHO STAVBA JE VšAK STáLE SKôR 
ZRIEDKAVÝM JAVOM, KEďžE JE 
SPREVáDZANá VyššíMI VSTUP-
NÝMI NáKLADMI A ROZDIELNyMI 
DEVELOPERSKÝMI PREfERENCIAMI, 
VďAKA KTORÝM SA UPREDNOST-
ňUJú STAVBy JEDNODUCHšíCH – 
MENEJ NáKLADNÝCH OByDLí.

stavba nízkoenergetické bývanie

NíZkoeNeRGetiCky
STAVAJTE
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V praxi je zaužívané, že ,,nízko-
energetický“ dom má mať spot-
rebu energií na vykurovanie do 

35 kWh/m² za rok. To kladie na stavbu 
určité špecifické požiadavky a zároveň to 
znamená, že nie každý dom, ktorý na-
zveme nízkoenergetickým, ním aj naozaj 
je. Podľa spotreby energie poznáme ešte 
pasívne domy, ktoré majú spotrebu len do 
15 kWh/m² za rok, alebo úsporné domy, 
ktoré nie sú až tak náročné na dodržiava-
nie noriem, so spotrebou 60 kWh/m² za 
rok.

Ak by sme teda chceli popísať nízko-
energetický dom vo všeobecnosti, je 
to každá stavba, ktorá využíva pasívnu 
izoláciu a materiál na vonkajších stenách, 
základoch, oknách, dverách, streche a 
medzistennom priestore. Rozhodujúcim 
parametrom energetickej spotreby domu 
je jeho spotreba energie na vykurovanie. 
Spotreba energie na vykurovanie sa chápe 
ako množstvo energie v palive, ktoré je 
nutné do budovy priviesť na pokrytie 
tepelných strát prestupom a vetraním. Ak 
sa tieto straty čiastočne kryjú pasívnymi 
solárnymi ziskami, ziskom od osôb a z do-
mácich spotrebičov, spotreba sa príslušne 
zníži. V spotrebe sú započítané aj straty  
v účinnosti zdroja tepla.

pRe Začiatok
Nízkoenergetické domy fungujú na inom 
princípe ako klasické zástavby. Ak teda  

z domu unikne iba zanedbateľná časť 
tepla a všetko ostatné sa zužitkuje v jeho 
prospech, bude treba iba túto zanedbateľ-
nú časť energie do domu doplniť, a to sa 
dá zabezpečiť aj alternatívnymi zdrojmi. 
Ak sa chcete dopracovať k domu, kto-
rý môžete nazvať nízkoenergetickým, 
nestačí ho iba osadiť izolačným trojsklom 
a solárnymi panelmi. Treba myslieť na 
ďalšie rozličné faktory. Významnú rolu 
zohráva správny výber pozemku a orien-
tácia domu vzhľadom na svetové strany, 
vhodné stavebné materiály, konštrukcie 
v súlade s nízkoenergetickou výstavbou a 
v neposlednom rade aj kvalitnou realizá-
ciou. Nezabúdajte taktiež na zohľadnenie 
geografickej polohy domu. Iné materiály 
budú potrebné na dom v severných čas-
tiach krajiny ako v teplejších nížinách.  
  
Ak sa chcete inšpirovať tvarom a dispo-
zíciou iných nízkoenergetických domov, 
treba si uvedomiť, že ide o domy s jed- 
noduchými líniami bez zbytočných 
výklenkov, balkónov a zalomení. Čím je 
tvar domu zložitejší, tým je ochladzova-
ná plocha väčšia a spotreba energie tým 
logicky narastá.

Keď máme pre dom vybraný vhodný 
priestor, polohu a návrh, mali by sme sa 

KEď MáME PRE DOM 
VyBRANý VHODNý 

PRIESTOR, POLOHU A NáVRH, 
MALI By SME SA SúSTREDIť 
NA VýBER VHODNýCH 
IZOLAčNýCH MATERIáLOV. 
OKREM KVALITNýCH OKIEN 
A DVERí SA DôRAZ KLADIE 
NAJMä NA OBVODOVé STENy 
A STRECHU. 

 nízkoenergetický dom má definovanú spotrebu do 35 kWh /m² za rok,
 pasívny dom má mať spotrebu do 15 kWh /m² za rok,
 úsporný dom by mal dosahovať spotrebu do 60 kWh /m² za rok.
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sústrediť na výber vhodných izolačných 
materiálov. Okrem kvalitných okien a 
dverí sa dôraz kladie najmä na obvodové 
steny a strechu. Na obvodové zateplenie 
sa odporúča použiť kontaktné zateple-
nie. Náročným procesom býva najmä 
výber vhodných okien. Ak staviame 
dom s nízkou spotrebou energie, mali 
by sme sa zamerať najmä na trojsklá. 
Predovšetkým netreba zabúdať, že okrem 
dostatočných parametrov pri tepelnej 
izolácii je pri oknách potrebné dbať aj na 
svetelnú a tepelnú priepustnosť zo slnka. 
Z tohto hľadiska je dôležité brať do úvahy 
rovnováhu medzi tepelnými ziskami a 
stratami cez okná. V zimnom období 
treba v nízkoenergetických domoch maxi-
malizovať solárne zisky a minimalizovať 
tepelné straty. V lete sa váš interiér môže 
kvôli oknám nepríjemne prehriať. Preto je 
kľúčové dômyselné tienenie, ktoré chráni 
vnútorné prostredie pred prehrievaním 
v lete a zbytočnými stratami v zimnom 
období.  

MODERNE RIEšENá StREchA
Za moderné riešenie dnes môžeme pova-
žovať plochú strechu so sklonom nižším 
ako je 10°. Jej hlavnými výhodami oproti 
šikmému riešeniu sú jednoduchšie kon-
štrukčné riešenie, rýchla montáž a vo väč-
šine prípadov aj nižšia cena. Nevýhodou 
je predovšetkým menší výber zo streš-
ných krytín (prevládajú riešenia z plechu 
alebo betónu), nižšia životnosť (vďaka sil-
nejšiemu pôsobeniu UV žiarenia) a nižšia 
odolnosť voči poveternostným vplyvom. 
Plochá strecha sa však dnes spája aj  

s nízkoenergetickými riešeniami. Marcel 
Modranský zo spoločnosti Bramac tvrdí, 
že vďaka nízkemu sklonu sú takéto stre-
chy výhodnejšie pre inštaláciu solárnych 
panelov, ktoré sú tak schopné prijímať 
viac slnečného žiarenia. Jednoduchšia 
konštrukcia výrazne zjednodušuje aj 
zateplenie, keďže sa zatepľuje len v jednej 
rovine, vďaka čomu tieto strechy oveľa 
jednoduchšie dosahujú dobré tepelno-
izolačné parametre. Čo sa týka polohy, sú 
tieto strechy svojou konštrukciou určené 
do rovinatých oblastí bohatých na slnečný 
svit, kde vo veľkej miere nehrozia extrém-
ne výkyvy počasia. Taktiež treba dodať, že 
je to v súčasnosti trendové riešenie, ktoré 
si pre novostavby vyberá stále viac ľudí.  
Z použitých materiálov tu najviac prevlá-
dajú betónové a plechové riešenia. 

Zateplenie strechy má priamy dopad 
na kvalitu bývania v podkroví, preto ho 
netreba za žiadnych okolností podceniť. 
Tepelnú izoláciu možno umiestniť viace-
rými spôsobmi – medzi krokvami, nad a 
pod krokvami. Asi najčastejšie sa jedna 
vrstva ukladá medzi krokvy a ďalšia pod 
alebo nad ne tak, aby sa v súčte dosiahla 
potrebná hrúbka izolácie. Ak bude izolácia 
nad krokvami, nezmenší sa výška pod-
krovného priestoru a obnažené krokvy 
sa môžu stať originálnym interiérovým 
prvkom.  Najpoužívanejším materiálom 
je minerálna  alebo sklená vlna. Vyznačuje 
sa dobrými tepelnoizolačnými vlastnos-
ťami a výhodou je aj jej vysoká odolnosť 
voči požiaru. Okrem nej sa však pri nad-
krokvovom zateplení vyžívajú moderné 
izolačné dosky na báze polyuretánu, ktoré 
sa vyznačujú oveľa nižším indexom tepel-
nej vodivosti (menšia hodnota je lepšia – 
22 cm polyuretánovej dosky má rovnaké 
izolačné vlastnosti ako 40 cm sklenenej 
vaty.). Hrúbku tepelnej izolácie ovplyvňu-
jú vonkajšia a vnútorná teplota, prúdenie 
vzduchu a vlhkosť. V praxi to znamená, že 
čím väčší je rozdiel teplôt medzi vnút-
rom a vonkajškom obydlia, tým hrubšiu 
izoláciu treba použiť. Minimálna hrúbka 
izolácie šikmej strechy je 16 cm, za dosta-
čujúcu izoláciu v našom podnebí možno 
označiť hrúbku 18 až 20 cm. 

Reko

Foto: archív redakcie a firiem

NáROčNýM PROCESOM 
BýVA NAJMä VýBER 
VHODNýCH OKIEN.  
AK STAVIAME DOM  
S NíZKOU SPOTREBOU 
ENERgIE, MALI By SME 
SA ZAMERAť NAJMä NA 
TROJSKLá...

stavba nízkoenergetické bývanie



  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



fOTOVOLTIKA SA V POSLEDNÝCH ROKOCH SKLOňUJE V SPOLOČENSKEJ DISKUSII ČORAZ ČASTEJ-
šIE. JE TO VďAKA POKLESU OBSTARáVACíCH NáKLADOV, NO NAJMä VďAKA PROGRAMU ZELE-
Ná DOMáCNOSTIAM, KTORÝ fORMOU DOTáCIE SPRíSTUPňUJE fOTOVOLTIKU A OBNOVITEľNé 
ZDROJE ENERGIE ľUďOM, KTORÝCH ZAUJíMA OSUD NAšEJ PLANéTy, ČI TÝM, KTORí CHCú LEN 
UšETRIť A ZNížIť NáKLADy NA ENERGIE. PODPORA fOTOVOLTICKEJ ELEKTRáRNE TOTIž PREPLá-
CA OD 30% DO 50% NáKLADOV NA REALIZáCIU. 

KEď SLNKO

Fotovoltika má hneď niekoľko výhod. 
Elektráreň s výkonom 1 kW zníži 
napríklad ročne hmotnosť emisií 

CO2 až o 900 kg. Keďže slnečné lúče sú 
zadarmo, majú fotovoltické elektrár-
ne navyše nízke prevádzkové náklady. 
Fotovoltická elektráreň je, samozrej-
me, investícia a je dôležité sledovať je 
návratnosť. Tá nezvykne presahovať, 

nezávisle od systému, 10 rokov, pričom 
garantovaná životnosť zariadení býva až 
do 20 rokov. Na Slovensku sa aktuálne 
inštalujú 3 základné druhy fotovoltických 
systémov: ON-GRID, HYBRID a systémy 
určené na ohrev vody, pričom výber závisí 
od očakávaní aj finančných možností 
objednávateľa.

šetrí za vás
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KEď SLNKO

oN-GRid
ON-GRID systémy sú domáce fotovol-
tické elektrárne určené na okamžitú 
spotrebu vyrobenej elektriny. Priemerný 
výkon systému sa pohybuje v hodnotách 
od 2500 Wp do 3000 Wp a pri správnom 
nastavení a 100% spotrebovanej elektriny 
má tento systém návratnosť už do 5 ro-
kov. Systém má len veľmi malé nároky na 
údržbu, keďže životnosť panelov je okolo 
30 rokov a životnosť meničov sa pohybuje 
v rozpätí od 10 do 20 rokov. Vyrobená 
energia však musí byť spotrebovaná  
v aktuálnom čase, takže nočná spotreba 
krytá nie je. Maximálna výška dotácie 
predstavuje sumu 2450 eur.

maXimáLNe Využitie sLNečNej 
eNeRGie
Pokrytie nočnej spotreby zabezpečujú 
vďaka batérii hybridné systémy. Ich 
priemerný výkon je od 2500 Wp do 3000 
Wp, pričom batéria má kapacitu od 5 do 
7 kWh. Ak sa systém navrhne správne, 
dokáže zužitkovať všetku vyrobenú elek-
trinu. Hybridné systémy sú drahšie ako 
ON-GRID, no odmenou je väčšia samo-
statnosť. Elektriku máte aj pri výpadku 
prúdu. Životnosť panelov aj meničov je 
pri kvalitných komponentoch rovnaká 
ako pri ON-GRID systémoch. Olovené ba-
térie sa štandardne menia po maximálne 
5 rokoch, no v súčasnosti už existujú  
aj lítiové varianty so životnosťou až do  

len pri použití kvalitných technológií  
s MPPT reguláciou nabíjania. Návratnosť 
sa pohybuje od 4 do 10 rokov v závislosti 
od technológie Ohrevu TUV. Cena systé-
mu sa pohybuje od 2600 do 3500 eur a 
maximálna výška dotácie je 2450 eur – 
maximálne 50% nákladov.

RočNá ÚspoRa až 360 euR
„Pri priemerných cenách a priemerných  
systémoch dokáže elektráreň s výkonom  
3 kWp vyrobiť  3000 kWh a usporiť tak  
ročne až 360 eur. Obstarávacie náklady na 
takúto fotovoltickú elektráreň sa pohybujú  
v rozpätí od 5500 do 6000 eur z čoho môže 
byť dotácia maximálne 2450 eur. Návrat- 
nosť pri 100% využití energie je teda okolo  
9 rokov,“ vysvetľuje Peter Uhlík člen vý- 
konného výboru SAPI. „Elektráreň s vý- 
konom systému 2,5 kWp s 5 kWh batériami 
stojí od 7000 do 8000 eur, pričom ročne 
dokáže usporiť okolo 300 eur. Po odrátaní 
dotácie vo výške 3350 eur sú však reálne 
obstarávacie náklady 3650 až 4650 eur. To 
predlžuje, respektíve skracuje, návratnosť na 
12 až 15 rokov, pričom však treba počítať aj  
s výmenou batérií,“ dodáva Peter Uhlík. 

Uvedené čísla rátajú s cenou 0,12 eur/
kWh. Reálne sa však ceny pohybujú aj 
vyššie a výroba môže byť aj o 20% vyššia. 
Treba si však uvedomiť, že ceny energií 
budú rásť a rovnako bude rásť aj záujem 
o fotovoltiku. Pri optimálnych podmien-
kach je teda už dnes možné dosiahnuť 
návratnosť pri ON-GRID systéme len  
do 5 rokov a pri Hybridnom riešení do  
10 rokov.

Ing. Juraj Vedej

Foto: archív firiem a redakcie

20 rokov. Cena celého systému sa pri  
olovených batériách zvykne pohybovať  
v hladine od 7000 a pri lítiových článkoch 
od 9000 eur. V dotačnom programe je 
systém preferovaný, pričom maximálna 
výška dotácie je 3350 eur. Návratnosť 
celej investície sa odhaduje do 10 rokov.

ohReV ÚžitkoVej Vody
Slnečná energia sa zvykne využívať aj na 
ohrev TÚV. Systém na ohrev TÚV s výko-
nom 1500 – 2000 Wp predstavuje najlac-
nejšiu alternatívu, no má reálny význam 
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www.slovaktual.sk

Plastové a hliníkové
okná a dvere 
Moderné okno musí spĺňať náročné kvalitatívne, izolačné,
bezpečnostné a dizajnérske požiadavky.

V Slovaktuale myslíme na každý detail.

Naše okná sú dnes značkou kvality, overenou tisíckami
spokojných užívateľov na Slovensku aj v zahraničí.

Táto spokojnosť je pre nás nielen obrovskou motiváciou,
ale tiež záväzkom do budúcnosti.

Okná pre život.
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V marci 2017 bola doplnená produk-
tová skupina markíz dvoma celkom 

novými typmi kazetových markíz o nové 
typy OLIVIA a DAKOTA. Markíza OLIVIA 
patrí medzi luxusné modely kazetových 
markíz v celoeurópskom meradle. Vďaka 
dĺžke výsunu 4 metre je ideálna na zatie-
nenie veľkých terás. Originálnym dopln-
kom je elektricky ovládaný spúšťací volán. 
Markíza DAKOTA svojím elegantným 
dizajnom zaručuje harmonický vzhľad 

POžIADAVKy ZáKAZNíKOV  
A TRHU MOTIVOVALI SPOLOČ-
NOSť ISOTRA K TOMU, žE SA 
ROZHODLA ROZšíRIť V ROKU 
2017 SúČASNú PONUKU MAR-
KíZ A SCREENOVÝCH ROLIET 
CELKOVO O 4 NOVé TyPy. IDE 
O TECHNOLOGICKy PREPRA-
COVANé VÝROBKy, KTORé 
SPĺňAJú I TIE NAJNáROČNEJ-
šIE POžIADAVKy ZáKAZNíKOV, 
KTORí VyžADUJú POHODLIE 
A DOKONALú fUNKČNOSť, 
VRáTANE DLHOROČNEJ 
žIVOTNOSTI.

ELEGANTNé A fUNKČNé

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

Volán výška 210/250/300 mm  210 mm

Variovolán Max. Výška 1 500 mm -

ovládanie motor kľuka, motor

montáž Čelne na fasádu, do stropu Čelne na fasádu

fasády domu. Uzavretý kazetový 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 možné doplniť 
osvetlením integrovaným do spodnej 
časti profilu alebo ďalším doplnkovým 
vybavením (napr. teplometmi). Markízy 
možno spojiť až do celkovej šírky 12 met-
rov (2 ks markízy).

markízy

Markíza OLIVIA

Markíza DAKOTA
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Screen hR7 screen hR8-Zip

max. šírka 3 500 mm 6 000 mm

max. výška 4 000 mm 5 000 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 
tak bude doplnená o dva celkom nové 
typy HR7 a HR8-ZIP. Model HR7 je 
jednoduchým a efektívnym riešením na 
zaistenie príjemnej teploty v interiéri a 
na optimálizáciu 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 
robustnú roletu, ale zároveň aj ochranu 
proti hmyzu. Jedinečný ZIP systém  
s kovovou pružinou zaisťuje vysokú odol-
nosť proti vetru a udržuje látku dokonale 
napnutú. Tento model je ideálny pre pa-
sívne stavby, pretože nie je narušený plášť 
budovy. Oba typy screenových roliet sa 
vyrábajú s dvoma typmi moderných bo-
xov – hranatým pre strohú architektúru 
alebo zaobleným pre tradičnejšie budovy. 
Bližšie informácie o týchto produktoch 
a ponuku ďalších produktov nájdete na 
www.isotra.cz.

Reko z materiálov spoločnosti ISOTRA

Foto: ISOTRA

www.isotra.cz

Interiérové žalúzie
Kvalita  |  Odolnosť  |  Design  |  Technológia

„Hlavne vďaka nej sa doma cítim v

BEZPEČÍ.“

… chráni vaše súkromie.

isotra_5684_B2C_vizual_185x118__SK_final.indd   1 11.5.2017   14:48:46



Kamenný koberec predstavuje moder-
nú atraktívnu podlahu s vynikajú-

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

čo je kameNNý kobeReC?
Ide o povrch na báze prírodných materiá-
lov – kameniva s dvojzložkovým spojivom 
zo živice. Kamenný koberec predstavuje 
teda trojzložkový systém zo zmesi oblých 
kamienkov a dvojzložkového spojiva. 
Kamenivo v požadovanej frakcii a farbe sa 
zmieša s čírou živičnou emulziou a kladie 
sa na pripravený podklad. Kombinácia 
kameniva a živice prináša vynikajúce 
vlastnosti ako vodeodolnosť, mrazuvzdor-
nosť, povrch bez špár. Kamennú zložku 
koberca tvoria kamienky. Pre získanie 
vysokej kvality musia byť kamienky čisté, 
prané a špeciálne sušené vo frakcii 2 –  
8 mm. 

stavba materiály
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Špeciálne spojivo pre kamenné koberce 
bolo vyvíjané viac ako 20 rokov a je na 
báze epoxidovej živice. 

PRE ExtERIéR Aj INtERIéR
Kamenný koberec je možné použiť v exte-
riéri aj interiéri. Táto podlaha je mimo-
riadne vhodná pri rekonštrukciách a ob-
novách. Používa sa najmä na úpravu už 
existujúcich pevných plôch, najčastejšie 
betónových, ale aj napr. na starú poško-
denú dlažbu. K prednostiam patrí najmä 
to, že je možné ju aplikovať bez náročnej 
prípravy existujúceho podkladu. Využitie 
nachádza pri externých plochách s vyso-
kou nosnou funkciou, ako sú napríklad 
príjazdové komunikácie ku garážam či 
parkoviská. Ide napríklad o miesta, ako sú 

NA TRHU SA  ČORAZ VIAC 
OBJAVUJú NOVé MATERIá- 
Ly, KTORé Sú TRVANLIVé A 
PRITOM SA AJ JEDNODU-
CHO úDRžIAVAJú. TAK JE 
TO AJ S PRíRODNOU PODLA-
HOU, KTORá NESIE NáZOV 
KAMENNÝ KOBEREC.  IDE 
O ORIGINáLNy POVRCH ZO 
ZMESI PRíRODNÝCH KA-
MIENKOV A UNIKáTNEHO 
SPOJIVA.

PRíRODNÝ

koberec
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plochy okolo bazénov, záhradné chodníky, 
terasy a povrchy v záhradnej architektúre, 
betónové podklady a keramické dlažby.  
V prípade potreby môže byť kamenný ko-
berec použitý ako alternatíva na povrchu, 
ktorý nie je vybetónovaný. Na balkóny 
a lodžie treba zvážiť špeciálne produkty, 
nakoľko v základnej verzii sa vďaka prie-
pustnosti vody nespráva ako vodotesná 
izolácia. Kamenný koberec pre exteriér 
nerieši hydroizoláciu napr. na strešnej 
terase. Vtedy sa použije hydroizolácia, 
ktorá sa musí aplikovať pred položením 
povrchu. Čo sa týka využitia v interiéroch, 
nachádza svoje uplatnenie v komerčných 

priestoroch aj v obytnom prostredí. Túto 
povrchovú úpravu je možné aplikovať 
v garážach, vstupných priestoroch, scho-
diskách, suterénoch, zimných záhradách, 
okolo vnútorných bazénov, ale aj v izbách 
a kúpeľniach. Je vhodná aj na zvislé 
plochy a interiérové prvky, ako napríklad 
zásteny za kuchynskými linkami, za TV, 
sprchové kúty, pulty, schody, steny a pod. 

K prednostiam kamienkovej podlahy 
vo vnútornom prostredí patrí najmä jej 
prírodný vzhľad, jednoduchá údržba, 
príjemný povrch, ktorý nechladí. Je tiež 
výborná pre podlahové kúrenie vďaka 
dobrej tepelnej vodivosti, povrch je bez 
škárovania, tlmí zvuk, je ľahko tvarova-
teľná a najmä efektne kombinovateľná 
s inými materiálmi a povrchmi. 

MNOhO VARIácIí
Pri vytváraní povrchov je možné dosiah-
nuť jedinečné úpravy. Zmiešaním kameni-
va rôznych farebných odtieňov je možné 
získať požadovanú farebnosť povrchu. 
Možnosti rozširuje aj použitie rôznej frak-
cie kameniva. Kombinovať možno rôzne 
typy povrchov a rôzne farebné vyhotove-
nia. Podľa požiadavky na vzhľad povrchu 
a podľa prostredia sa možno rozhodnúť 
pre viaceré možnosti, napríklad protišmy-
kový povrch s dodatočnou aplikáciou. 

jedNoduChá ÚdRžba 
Povrch kamenného koberca sa v požado-
vanom stave udržiava veľmi jednoducho. 
Ide jednak o mechanický spôsob – zame-
tanie, vysávanie, opláchnutie vodou – aj 

tlakovou s teplotou do 40 °C , parou alebo 
chemickou cestou  bežnými čistiacimi 
prostriedkami. V zimnom období v ex-
teriéri je možné použiť odhŕňače snehu, 
frézu alebo lopatu s gumovou násadou 
a tiež roztoky solí.

NA ZáVER
O kamennom koberci sa hovorí, že je 
dokonalejší ako iné povrchy. Pri svojich 
špecifických vlastnostiach poskytuje trva-
lo elegantný vzhľad vytvárajúc exkluzívne 
povrchy vysokej kvality. Kamenný kobe-
rec je zaujímavý v konečnom dôsledku 
aj z pohľadu ceny, nakoľko vyjde v nie-
ktorých prípadoch lacnejšie ako klasická 
podlaha, napr. dlažba. Pri jeho výbere 
je však potrebné brať do úvahy faktory, 
ktoré priamo ovplyvnia jeho vlastnosti, 
kvalitu a životnosť. Realizáciu je preto 
najlepšie zveriť skúseným odborníkom. 

Reko

Foto: TOPSTONE Slovensko a archív redakcie 

VÝHODy A VLASTNOSTI KAMENNéHO 

KOBERCA:

 odolnosť proti poveternostným   

 vplyvom, mrazuvzdornosť,

 vysoká pevnosť a odolnosť voči zaťaženiu,

 odolnosť voči soliam a chemikáliám,

  dobrá tepelná vodivosť,

  zvukový útlm,

 protišmykový povrch,

 vodepriepustnosť,

 pre interiér s dokonale uzavretým   

 povrchom, nepriepustnosť,

  je zdravotne neškodný, ideálny pre   

 alergikov, nevíri sa prach,

 prírodný vzhľad, farebná  stálosť,

 celistvý povrch bez špár, ľahko tvarovateľný,

 variabilita hrúbky, farebnosti, zrnitosti,

 jednoduchá aplikácia, podklad netreba  

 nivelovať,

 povrch pochôdzny po 24 hodín,

 jednoduchá údržba a dlhá životnosť.
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Ak ešte záhradný bazén nemáte a roz-
mýšľate o ňom, spravte si dôkladný 

prieskum trhu. Poskytne vám základný 
prehľad a načrtne vaše možnosti. Jedno-
duchým a ekonomickým riešením je za-
kúpenie rodinného nafukovacieho bazénu 
s pružnou konštrukciou. Práce s nimi nie 
je veľa, po nafúknutí sa napúšťaním vody 
postavia samy. 

O niečo zložitejším, no stále pomerne 
lacným riešením, sú aj bazény nadzemné, 
najčastejšie plastové. Trh ponúka široký 
výber bazénov v rôznych cenových relá-
ciách. Aby ste si vybrali ten najvhodnejší 
pre vaše potreby, treba si zodpovedať 
zásadné otázky. 

Ak má bazén slúžiť výhradne deťom, 
poobzerajte sa po menších alternatívach, 

BAZéN SA NA PRVÝ POHľAD MôžE JAVIť AKO LUXUS. KEď 
MNOHí SLOVáCI POČUJú SLOVO BAZéN, PREDSTAVIA SI 
LUXUSNé VILy S VEľKÝM PLAVECKÝM BAZéNOM. ZáHRADNé 
BAZéNy Sú VšAK ČORAZ DOSTUPNEJšIE PRE MNOHÝCH Z NáS. 
A ČORAZ VIAC TO MôžEME POZOROVAť AJ V SLOVENSKÝCH 
ZáHRADáCH.

LETO
v bazéne
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ktoré sú skladné a relatívne lacné. Ak 
však plánujete bazén ako celoživotnú 
investíciu, môžete sa inšpirovať napríklad 
modernými – zapustenými bazénmi, 
ktoré je možné kúpiť vcelku alebo ako 
montované bazény so stenami a betóno-
vým dnom. Zatiaľ čo proces pri monto-
vaných bazénoch je pomerne zložitý, pri 
vaniach vcelku stačí vyhĺbiť vhodnú jamu, 
vybetónovať dno a po vytvrdnutí uložiť 
na betón 2cm vrstvu polystyrénu. Na ten-
to podklad sa položí dodaný bazén, ktorý 
sa ešte obsype betónovou zmesou.

uMIEStNENIE A OKOlIE BAZéNu
Vždy pracujte s číslami a nie s odhadmi. 
Na miesto, ktoré vyberiete, sa bazén 
musí zmestiť. Dané miesto by malo byť 
zvolené tak, aby na bazén svietilo slnko 
čo najdlhšie. Zároveň sa snažte vyhnúť 
umiestneniu pod stromy, z ktorých by 
vám na hladinu mohli padať listy. Rovna-
ko nesmiete opomenúť prívod vody a vo 
väčšine prípadov aj prívod elektrického 
prúdu, bez ktorého vám nebude praco-
vať čistička. Ponechajte si aj priestor pre 
vypúšťanú vodu. Príliš veľký nával vody 
by vám mohol napríklad vytopiť pivnicu. 
Plocha pre bazén musí byť úplne rovná. 
Akákoľvek odchýlka a sklon od roviny 

 AK PLáNUJETE BAZéN AKO 
CELOžIVOTNú INVESTíCIU, 
MôžETE SA INšPIROVAť 
NAPRíKLAD MODERNýMI –  
ZAPUSTENýMI BAZéNMI, KTORé 
JE MOžNé KúPIť VCELKU ALEBO 
AKO MONTOVANé BAZéNy SO 
STENAMI A BETóNOVýM DNOM.

znamená, že sa voda bude hromadiť na 
jednej strane, čím naruší prirodzený tvar 
bazénu, bude sa prelievať a bazén môže aj 
poškodiť.

Aby bazén do vášho prostredia 
esteticky zapadol, je potreb-

né myslieť aj na úpravu 
jeho okolia. Dôležitým 

krokom je výber správ-
nej bazénovej dlažby, 
ktorá dotvára celkový 
vzhľad stavby a celého 
okolia. Najdôležitejším 
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parametrom takejto dlažby je, aby bolo po 
nej príjemné chodiť naboso, ale aj veľkosť 
jednotlivých dlaždíc. Menšie a členitejšie 
dlaždice totiž nie sú na chôdzu veľmi 
príjemné. Peter Molnár zo spoločnosti 
Austria Beton Werk vraví, že výrobcovia 
dlažby sú pripravení na splnenie takmer 
všetkých požiadaviek, týkajúcich sa 
výberu vhodnej dlažby k bazénu. Okrem 
samotných platní si môžete zakúpiť aj 
špeciálne bazénové lemy vhodné na 
okraje.  

NáKlADy NA PREVáDZKu 
Zaobstaranie bazéna nie je len otázka 
obstarávacej ceny, ktorá sa môže pri tých 
najmenších pohybovať od 30 eur až po 
tisíce eur za viacmetrové ovály s pies-
kovou filtráciou. Základnou variabilnou 
položkou v rámci nákladov tak bude 
voda.  

Ďalším dôležitým aspektom je čistota 
bazénu. S menšími bazénmi bežne dosta-
nete kartušovú filtráciu, no ak plánujete 
mať bazén na záhrade počas celej sezóny, 
bude vhodnejší kvalitný pieskový filter. 
Tie kvalitnejšie sa síce pohybujú od 100 
eur vyššie a piesok z detského pieskoviska 
stačiť nebude, no investícia je to dlhodo-
bá. Keď už naplníte bazén čistou vodou, 
mali by ste sa usilovať udržať jej čistotu čo 
najdlhšie. Predajcovia vám budú ponúkať 
sady prípravkov pre rôzne účely so vše-
možnými názvami. V skutočnosti si však 

pri prevádzke vystačíte s malou sadou na 
testovanie pH vody a k tomu prípravkom 
na úpravu pH. 

Na dezinfekciu, či už prvotnú, šokovú, 
alebo údržbovú, vám bohato postačí 
niektorý z bežne dostupných prípravkov, 
napr. chlór. Vy následne môžete ísť smelo 
do bazéna. Netreba však zabúdať na to, 
že starostlivosť o vodu v bazéne nie je 
jednorazová záležitosť. Aby sa čistá a hy-
gienicky vyhovujúca voda udržala po celú 
sezónu, musí sa pravidelne kontrolovať a 
ošetrovať. Starostlivosť venovaná čistote 
a hygiene vody v bazéne je dôležitá hlavne 
pre zdravie, ale tiež pre samotný pôžitok 
z plávania. 

MODERNá OchRANA BAZéNA
Uvedomelí majitelia bazénov ešte doplňu-
jú ochranu vody napríklad o ultrafialové 
prietokové zariadenie, ktoré vodu tiež 
dezinfikuje. Spolu s filtráciou (kartušovou 
či pieskovou) však toto zariadenie zvyšuje 
náklady na elektrickú energiu. Dobrou 
jednorazovou investíciou sú solárne 
plachty, ktoré dokážu natiahnuté cez 
bazén vodu ohrievať. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

            

TIPy NA LETNú úDRžBU BAZéNA

Zhrňme si niekoľkými bodmi to najdôleži-

tejšie, čo by mal dodržiavať každý majiteľ 

bazéna: 

1. Nestačí mechanické čistenie (pieskový 

filter, sieťka). Na zabezpečenie nezávad-

nosti vody je potrebné aj chemické čiste-

nie. Ideálna je kombinácia mechanického 

a chemického čistenia.

Chemické čistenie sa vykonáva: chlórom 

(najpoužívanejšie a 2-4x lacnejšie ako 

bazénová chémia), UV žiarením, ozónom. 

Najskôr je však potrebné bazén manuálne 

vyčistiť od nečistôt.

2. Dezinfekčný prípravok narieďte napr. vo 

vedre podľa inštrukcií na obale a následne 

pokropte povrch alebo nalejte do vody.

3. Dezinfekciu opakujte v dňoch kúpania 

min. 1x do týždňa (táto dezinfekcia sa 

nazýva udržiavacia dávka). Ak sú tep-

loty vyššie, skráťte interval dezinfekcie 

a naopak, ak sú teploty nižšie, intervaly 

predĺžte.

4. Dezinfikujte večer po kúpaní. Po dezin-

fekcii sa v bazéne môžete kúpať najskôr o 

hodinu.

5. Použitím chlóru ničíme aj zárodky rias, 

chlór by mal byť v bazéne prítomný v kon-

centrácii 0,3 – 0,6 mg na liter vody.

6.Akákoľvek zmena farby vody v bazéne 

signalizuje problém. Netreba zabúdať 

sledovať farbu vody a obstarať si pH meter 

(kvapkový tester) na meranie pH vody. 

Ideálne by sa malo pH pohybovať medzi 

6,8 až 7,2. 

7. Pred vstupom do bazéna je potrebné sa 

osprchovať (otužovanie, ale aj zmytie ne-

čistôt z tela, ako napr. opaľovacie krémy). 

8. Bazén je potrebné stavať na voľnom 

priestranstve (nie pod stromami), chránite 

sa tak pred ľahkým a rýchlym znečistením 

od listov či vetvičiek. 
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 bezúdržbová
 odolná voči UV žiareniu
 protišmyková

 

Ideálna terasa k bazénU
od francúzskeho výrobcu kompozitného dreva Silvadec

www.terasy-slovensko.sk
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PREPOJENIE OByTNéHO PRIESTORU S EXTERIéROM PATRí K ZáKLADNÝM ATRIBúTOM KVALITNé-
HO A ZDRAVéHO BÝVANIA. Tí šťASTNEJší MAJú K DISPOZíCII VEľKú TERASU, INí SA MUSIA USPO-
KOJIť S MALÝM BALKóNOM. V KAžDOM PRíPADE, KAžDÝ EXTERIéROVÝ PRIESTOR JE MOžNé  
S TROCHOU fANTáZIE PREMENIť NA ODDyCHOVú ZóNU.

PREMEňTE TERASU ČI BALKóN NA

exteriérovú izbu!

Po dňoch plných práce a zhonu môžu 
byť pokojné chvíle strávené na 
čerstvom vzduchu so šálkou kávy či 

pohárikom vína skutočným balzamom na 
dušu. Posedenie na balkóne alebo na te-
rase pritom prináša výhodu bezprostred-
ného prepojenia s vymoženosťami bytu, 
ktoré tu sú k dispozícii, či už ide o vyba-
venie kuchyne, toaletu, vodu, elektrinu a 
podobne. Balkón alebo terasa tak ponúka-
jú kompletný komfort domova a sezónne 
môžu slúžiť doslova ako exteriérová izba. 

SúKROMIE V ZáVEtRí
Aby balkón či terasa mohli plnohodnotne 
plniť svoju úlohu, mali by poskytovať 
vhodné klimatické podmienky a tiež 
dostatočné súkromie. Prvým krokom 
pri zobytňovaní balkóna alebo terasy, by 
preto malo byť vyhodnotenie situácie – či 
nie je potrebné použiť zásteny, alebo in-

štalovať tieniace prvky. Ideálne je siahnuť 
po takých prvkoch, ktoré sú dostatočne 
flexibilné, aby vedeli reagovať na zmeny 
počasia. Pokiaľ ide o tienenie, túto úlohu 
môže plniť slnečník, markíza, pergola, prí-
padne nastaviteľné slnolamy, či posuvné 
panely.

ZaskLeNie pRedLží seZóNu
Veľmi rozšírenou úpravou balkónov je ich 
dodatočné zasklenie. Okrem predĺženia 
sezóny, kedy balkón môžete využívať na 
relax, je veľkým prínosom dodatočného 
zasklenia zlepšenie hospodárenia s tep- 
lom v byte. Zasklenie tiež obmedzuje 
vniknutiu prachu či exhalátov a vytvára 
protihlukovú bariéru. Bytom na príze-
miach a nižších podlažiach poskytuje vyš-
šiu bezpečnosť pred vlámaním. Z hľadiska 
využitia balkóna v letnom období je ideál-
nym riešením voľba takej konštrukcie, pri 

01

02
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01 Obľúbenú formu relaxu na čerstvom 

vzduchu poskytujú už tradične hojdačky. 

Skladnou balkónovou verziou sú napríklad 

pohodlné závesné koše. (Hayneedle)

02 Súčasné trendy v obytnej architektúre 

podporujú čo najužšie prepájanie interiéru 

s exteriérom. Majitelia domov s tzv. patio 

si tak v lete môžu vychutnať komfort 

obývacej izby priamo na čerstvom vzduchu 

(Hayneedle)

03 Aj malý balkón sa premení na čarovné a 

romantické miesto, pokiaľ siahnete po tých 

správnych doplnkoch. Ten pravý komfort 

dodá mäkučká kožušina. (Ikea)

01

03
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dotvoriť príjemnú atmosféru pre večerné 
posedenie na balkóne. Siahnuť môžete aj 
po solárnych lampách, ktoré sa dajú za-
pichnúť do kvetináča. Kvôli svojmu slabé-
mu jasu však poslúžia len ako orientačné 
osvetlenie na zvýšenie bezpečnosti.

seZóNa GRiLoVaNia
Terasa či balkón v bezprostrednej nadväz-
nosti na interiér prináša výhodu prepoje-
nia exteriéru s vymoženosťami interiéru, 
ako je dostupnosť elektriny, vody či ku-
chyne. Môžete si tak na terase či balkóne 
veľmi komfortne pripraviť občerstvenie. 
Vítaným zariadením je aj gril, na ktorom 
môžete pripraviť chutné jedlo. Pokiaľ však 
bývate v bytovom dome, na drevené uhlie 
určite zabudnite. I keď samotná vôňa jed- 
la môže na okolie pôsobiť provokatívne, 
skutočným problémom je dym z otvore- 
ného ohňa. V takomto prípade je lepšou 
alternatívou gril elektrický a jedlo si mô-
žete na balkón priniesť aj z kuchyne.     

ZeLeň Nesmie Chýbať
Na žiadnom balkóne alebo terase by 
nemala chýbať zeleň. Balkónové rastliny 
pritom majú hneď dvojaký relaxačný 
účel – na jednej strane priestor skrášľujú 
a prinášajú kontakt s prírodou, na druhej 
strane starostlivosť o nich predstavuje 
príjemnú formu aktívneho oddychu. 
Niekto dá prednosť trvalej zeleni, iní 
siahnu po letných kvitnúcich rastlinách. 
Za pokus rozhodne stojí aj dopestovať si 
tu vlastnú zeleninu, jahody alebo aspoň 
bylinky. Aby ste neukrajovali z výmery 
balkónu, môžete kvetináče umiestniť do 
police na stene, upevniť ich na hákoch na 
zábradlí, alebo v prípade lodžií zavesiť zo 
stropu. Pri väčších otvorených terasách je 
veľmi príjemným riešením pergola, ktorá 
vytvorí oporu ťahavým rastlinám a tie 
počas horúcich letných dní poskytnú prí-
jemný tieň. Veľmi trendové sú v súčasnos-
ti napríklad aj vertikálne záhrady, ktoré je 
možné pomerne jednoducho zrealizovať 
aj svojpomocne. 

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: archív firiem a redakcie

ktorej sa celá zasklená plocha môže zložiť 
alebo zasunúť k stene. V čase príjemné-
ho letného počasia tak môžeme bariéru 
celkom odstrániť a kontakt s exteriérom 
zostane neporušený. 

PRAKtIcKé A POhODlNé 
ZARIADENIE
Využiteľnosť exteriérového priestoru 
ovplyvňuje zvolené zariadenie. Pokiaľ 
máte dostatok miesta, vítaná je mož- 
nosť vytvoriť priestor pre stolovanie.  
V každom prípade by tu nemalo chýbať 
pohodlné sedenie, či už na stoličkách ale-
bo laviciach. Chýbajúci stôl môže nahradiť 
rozšírený parapet okna alebo výklopný 
stolík. Rozhodnúť sa môžete medzi 
masívnym stabilným zariadením, ktoré 
dokáže odolávať počasiu po celý rok alebo 
ľahším skladacím stolom a stoličkami, 
ktoré je možné mimo sezóny uskladniť 
jednoducho a bez veľkých priestorových 
nárokov. Medzi obľúbené kusy exterié-
rového nábytku patria aj ležadlá alebo 
hojdačky. Na trhu nájdete napríklad 
aj veľké exteriérové sedačky a postele 
s baldachýnom. V súčasnosti môžeme 
pozorovať trend zariaďovať balkóny viac 
ako interiérovú miestnosť. Do hry tak 
vstupujú aj textílie – koberce, čalúnené 
epedy, vankúšiky, či dokonca koberce 
alebo závesy. 

NEZABuDNItE NA SVEtlO
Myslieť treba aj na spôsob osvetlenia 
vo večerných hodinách. Využiť môžete 
sviečky, lampáše, nástenné lampy či sve-
telné reťaze – čokoľvek, čo vám pomôže 

04

05

06

04 Letný relax na terase pri bazéne si najlepšie 

vychutnáte v horizontálnej polohe. Rozhodne 

stojí za to zainvestovať do kvalitných ležadiel a 

chýbať by nemali ani slnečníky.(Poterry Barn)

05 Na oázu pokoja sa môže s trochou fantázie 

a dobrého vkusu premeniť aj malý dvorček pri 

dome. Vždy príjemne a útulne pôsobí rustikál-

ny štýl (Art&Building)

06 V súčasnosti je na trhu široká ponuka 

kvalitného a odolného exteriérového nábytku, 

ktorý vďaka mäkučkému čalúneniu ponúka 

vysoký užívateľský komfort.(Hayneedle)
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Už ste sa stretli s pojmom  
„letná záhrada“ ?

 mobilné zasklenie terás bezrámovými  
 estetickými systémami

 patentovaný systém otvárania a po- 
	 súvania	sklenených	tabúľ	podľa	potreby
	tepelná	pohoda	v	každom	ročnom		
	 období
	variabilita	systému	predĺži	dobu	využí- 
	 vania	terás	či	altánkov
	podľa	potreby	uzavrie	terasy	najrôznej-	
	 ších	pôdorysných	tvarov

Zasklievací	systém	AllGlass®	je	špičkový	výrobok	špa-
nielskej	spoločnosti	Todocristal®.	Systém	AllGlass® 
ochráni	pred	nepriaznivými	vplyvmi	počasia	a	je	
vhodný	nielen	pri	zasklení	terás	rodinných	domov,	
ale	stále	viac	sa	využíva	aj	pri	zasklievaní	terás	či	lodžií	
nových	bytových	domov,	kde	architekti	častokrát	ne-
šetria s plochou na terasy, avšak v našich klimatických 
podmienkach	je	ich	využiteľnosť	veľmi	obmedzená.
Viac o zasklievacom systéme na www.vtr.sk.
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SVETLO-TIENENIE-SPOKOJNOSŤ

motorizované
5-ročná záruka
svetelný senzor
teplotný senzor
veterný senzor
ochrana súkromia
vysoká odolnosť voči vetru
modulovanie prirodzeného svetla
nastavenie ovládania slnečného svetla
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šTÝLOVO A LUXUSNE
Užívajte si leto

Slnečné clony Sunsails nespĺňajú len ich pri-

márnu funkciu - ochranu pred slnkom, resp. 

ochranu pred nepriaznivým počasím, ale tak-

tiež spĺňajú tie najvyššie nároky estetickosti a 

praktickosti pre každodenné použitie.

PRENESTE šTÝL, LUXUS A POHODLIE DO EXTERIéRU! 
PRE MNOHÝCH Z NáS SA EXTERIéR A ZáHRADA STáVA 
PRIESTOROM VENOVANÝM RELAXáCII, KDE SI DOBíJAME 
ENERGIU. POTEšTE ZMySLy, UVOľNITE SA A DOPRAJTE SI 
POHODLIE SúKROMIA.   
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Slnečné plachty svojím vzdušným 
vzhľadom  navodia  atmosféru 
jachtingu a prímorského letoviska. 

Dajte špeciálny nádych tomuto priestoru 
a vytvorte si oázu relaxu a komfortu.

Scénu plnú svetla, čerstvého vzduchu, 
mäkkých pastelových tónov zas vyčarí 
nadčasový nábytok a doplnky popredných 
dizajnérov. Značky FAST, RÖSHULTS, 
VONDOM, SLIDE, SERRALUNGA,  
GANDIA BLASCO, sú svetovými lídrami  
v tejto oblasti.
  
tIENIAcE PlAchty 
S pomocou nových technológií a vďaka 
použitým vysokokvalitným materiálom 
sú tieniace plachty Sunsails Soliday  ide-
álnym riešením pre tienenie vonkajších 
plôch. Navrhujú sa s použitím technológií 
a materiálov známych z jachtingu. 

Ovládanie môže byť manuálne alebo mo-
torové na diaľkové ovládanie, s možnos-
ťou veterného alebo aj slnečného čidla.

Rolovacie tieniace plachty Soliday umož-
ňujú zatieniť jedinou štvoruholníkovou 
clonou až 85m2 plochy. Sunsails Soliday 
môžu byť  samostatne stojace alebo pre 
upevnenie ich jednotlivých kotevných bo-
dov môžu byť využité stávajúce stavebné 
konštrukcie, alebo dokonca aj stromy. 

ExtERIéROVÝ NáBytOK 
A DOPlNKy
Luxusný exteriérový nábytok sa od toho 
interiérového na prvý pohľad nelíši. 
Používa sa textil, syntetická koža, umelé 

vlákna, technické textílie Batyline, exotic-
ké drevo, hliník, nehrdzavejúca oceľ, sklo 
a rôzne kompozitné materiály.  

Rozdiel zistíte až pri podrobnom skúma-
ní. Používané materiály svojou kvalitou 
a odolnosťou zodpovedajú podmienkam 
pre exteriér. Vďaka špeciálnym impregná-
ciám sú nenasiakavé, čím je zabezpečené 
rýchle vyschnutie po daždi. Matrace sú 
chránené zatavením do vodeodolnej fólie 
a farby odolné UV žiareniu zaručujú dlho-
dobú farebnú stálosť.

Tento luxusný exteriérový nábytok  je 
skutočne bezúdržbový, nenáročný, no 
zároveň dizajnový prvok pre váš exteriér. 

Reko z materiálov Mikenda Present

Foto: Mikenda Present

  Značka Röshults predstavuje absolút-

nu špičku vo svete exteriérového nábyt-

ku. Každý jeden kus prešiel dôkladným 

vývojom, počas ktorého sa kládol dôraz na 

odolnosť, dlhoročnú výdrž, estetický dojem 

a samozrejme ergonómiu. 

www.mikenda.sk 

www.terasovy-nabytok.sk

www.sunsails.sk

www.pergoly-corradi.sk

www.slnecniky.sk
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relax cestovanie

KEď SA POVIE KUBA, AUTO-
MATICKy  SA NáM V HLAVE 
VyNORIA SLOVá AKO RUM, 
CIGARy, SALSA A PLážE. OS-
TROV S PRíJEMNOU KLíMOU, 
KDE DOMáCI žIJú SKROMNE A 
STáLE fUNGUJú NA PRíDELO-
VOM SySTéME, NO AJ NA-
PRIEK TOMU PôSOBIA UVOľ-
NENEJšIE. KUBáNCI SA RIADIA 
HESLOM MAňANA – ZAJTRA, 
A TEDA „NEMáš SA KAM PO-
NáHľAť, IBA AK DO HROBU“. 

holá, kuba... 



Kuba. Pre mnohých symbol slobody, 
tak trochu zahalený rúškom tajom-

stva. Krajina, ktorá vás privíta v rytme 
salsy, je neopakovateľná svojou živelnos-
ťou a temperamentom miestnych. Jazda 
s vetrom vo vlasoch v tých najkrajších 
veteránoch v uličkách Havany, či sŕkanie 
daiquiri Papa (dvojitý rum bez cukru), 
aký si v bare Bodeguita dával aj Ernest 
Hemingway. Krajina, kde sa pestuje naj-
kvalitnejší tabak na svete a kde rum tečie 
potokom. No najmä panorámy, ktoré 
nemajú obdobu! Kuba, dodnes symbol 
slobody a revolúcie, vás nakazí atmo-

voľbou tej nežnejšej polovičky ľudstva).  
Na Kube sa takmer žiadny nápoj nezaobí-
de bez základnej suroviny v podobe rumu. 
Mojito, daiquiri, piňa colada – k namieša-
nému základu, si každý dolejte rum podľa 
vlastnej chuti. Alebo Cuba libre – aký 
to vznešený názov pre rum s kolou. 
Jednoducho rum je všade a domáci si ho 
pridávajú dokonca aj do kávy (ak vám ne-
oznámia, že sa im práve pokazil kávovar). 
Ten pravý a nefalšovaný kubánsky mix 
však pozostáva z 3 druhov tohto moku, 
ku ktorému pomaličky (lyžičkou) pridáva-
te našľahané mlieko. Presne to, ktoré sa 
používa pri príprave kapučína. 

CiGaRy - šÚľajÚ sa medZi 
StEhNAMI MlADÝch 
kubáNiek? 
Staršia pani balí cigary, ručne. V jej 
podaní to vyzerá naozaj jednoducho. No 
keď sa o to človek pokúša sám, zistí, že 
je potrebná ozajstná zručnosť. Šúľanie sa 
deje za stolom. Dnes je už stereotypná 
predstava o šúľaní cigár medzi stehnami 
pomerne ojedinelá. Pani berie pár usuše-
ných listov tabaku a do ďalšieho, ktorý si 

01 Koloniálny šarm kubánskeho mesta 

Trinidad. Je stvorené pre romantikov, ktorí 

sa tu môžu túlať pestrofarebnými uličkami.

02 šúľanie kubánskych cigár vyzerá naozaj 

jednoducho, ale keď sa o to človek pokúša 

sám, zistí, že je potrebná ozajstná zručnosť.

03 Tabakové polia, na ktorých sa pestuje 

najkvalitnejší tabak na svete.

01

02

03
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sférou presýtenou tónmi slávnej piesne 
„Hasta siempre, comandante“, ktorú na 
počesť Che Guevaru zložil Carlos Pueblo. 
Spoznajte bližšie zem plnú protikladov a 
krás ukrývajúcich sa pod povrchom. 

Rum Náš každodeNNý.
„Buenos días, mucho ron por favor!“ Prvá 
a najdôležitejšia veta, ktorú sa treba na 
Kube naučiť, znamená v preklade: „Dobrý 
deň, veľa rumu prosím!“ Rum, zlatistý 
omamný mok, je bezpochyby jedným z 
najdôležitejších vývozných artiklov Kuby. 
Máte ho všade. Biely, hnedý, žltý. Troj-
ročný či pätnásťročný. Za 5, či 160 eur. 
Omnoho viac možností ako len Havana 
Club, ktorý možno kúpiť aj na Slovensku. 
Byť na Kube a neochutnať Santiago de 
Cuba, či Ron Cubay, by bol doslova hriech.  
A Legendario tiež netreba vynechať (aj 

keď bude zrejme 
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relax cestovanie

ako tak vyrovná, ich na tesno zabalí. Aby 
cigara získala požadovaný tvar a pevnosť, 
musí ísť do lisu. Vrásky na tvári tejto milej 
ženy by sa dali rátať. No aj napriek tomu 
nám jej vek ostal neznámy. Na Kube sa 
ženy nesmiete priamo opýtať, koľko má 
rokov. Nezabrali ani šalamúnske otázky 
typu koľko rokov šúľa cigary? S pokojným 
úsmevom a cigarou v ruke len dodala, že 
tak robí už od svojich pätnástich rokov.

hudbu a taNeC majÚ V kRVi. 
Kuba sa stáva medzi turistami čoraz 
populárnejšia aj pre rôzne kurzy salsy. 
Hudba a tanec oslobodzujú a búrajú 
zábrany. Nevadí, ak ste nikdy netancovali, 
kroky salsy sú jednoduché a zvládne ich 
v ležérnom štýle aj to najväčšie „drevo“. 
Základné kroky dopredu, dozadu či do 
boku vás prakticky naučí ktokoľvek aj na 
ulici. Majú to jednoducho v krvi. Robia to 
hocikde a hocikedy. Pokojne aj uprostred 
obeda. Netreba sa preto obávať, keď  
k vám  z ničoho nič príde Kubánec a 
„ukradne“ vám manželku. Ide predsa iba 
o tanec. Bezpochyby celosvetovo najzná-
mejšou kubánskou pesničkou je Guanta-

namera. V miestnych „putikách“ je však 
paleta rytmov a typických tónov oveľa 
rôznorodejšia. Veď predsa, je to práve 
hudba a tanec, ktorý zrkadlí neviazanú 
dušu tohto ostrovného národa. 

pLáže, moRe a sLNko.
Kuba má vďaka svojej polohe ideálne pod-
mienky na návštevu počas celého roka. Až 
na obdobie, keď hrozia hurikány (Septem-
ber – Október). Je príjemne vypadnúť  
z našej zemepisnej šírky, prehriať si telo a 
načerpať vitamín D. Krásnych miest vola-
júcich po oddychu je hneď niekoľko. Či si 
už vyberiete severnú časť ostrova, aby ste 
sa okúpali v Atlantickom oceáne, alebo tú 
južnú, kde si vychutnáte pokojnejšie vody 
Karibiku. Panenský ostrov Cayo Blanco, 
ktorý okrem leguánov a krabov nik neo-
býva, je rajom, ktorý sa oplatí navštíviť. 
Široké pláže sú dostupné len katamará-
nom a cestou si môžete zašnorchlovať 
alebo sa okúpať v gýčovo tyrkysových 
vodách. Nesklamú ani tie na Guardalava-
ca so svojimi malebnými, romantickými 
zákutiami. Presne ako z plagátu. Netreba 
chodiť len na turistami vychýrenú časť 
Santa Lucia alebo na najznámejšie kubán-
ske letovisko Varadero.

Eva Halajová, CK Victory Travel

Foto: Shutterstock a CK Victory Travel

04 Tanečnica počas kabaretného predstavenia 

Tropicana v Havane, ktoré je neopakovateľné 

svojou živelnosťou a temperamentom. 

05 Kubánska vlajka v uliciach Havany, na ktorú 

často natrafíte pri pešej prechádzke starého 

mesta. 

06 Rozmanitý výber alkoholu (prevažne rumu) 

v jednom z kubánskych barov.

07 Havana dostane aj priaznivcov veteránov, 

ktoré stále jazdia v uličkách hlavného mesta.

04

05

06

07
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fontány a jazierka

už viac ako 20 rokov skrášľujeme Vaše mestá a záhrady

www.begra.sk

projektovanie, návrhy, predaj techniky,
poradenstvo, realizácia, celoročná údržba
servis, e-shop

Na Hriadkach 15, Bratislava, 841 07
02/ 64 770 770

už viac ako 20 rokov skrášľujeme Vaše mestá a záhrady

www.begra.sk

už viac ako 20 rokov skrášľujeme Vaše mestá a záhrady

www.begra.sk
už viac ako 20 rokov skrášľujeme Vaše mestá a záhrady
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bioTomal
941 36 Rúbaň 23
tel: 035/6407740
www.biotomal.sk

Spoločne s prírodou 
      (biologická ochrana rastlín)

97

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
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É 
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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



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.

predplaťte si dom a býVaNie 
a vyhrajte!

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. 

            

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.

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

traja výhercovia získajú jednu z uvedených troch cien:

1. CENA: Steam mop Vileda v hodnote 100 €,
2. CENA: elektrická rúra s dvojplatničkou 
 Orava v hodnote 87 €,
3. CENA: Mop a vedro Vileda – Easy Wring & Clean 
 TURBO v hodnote 50 €.



Fínska strecha
www.ruukkistrechy.sk I 0800 11 66 55
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Skrutky alebo podstre
šná fólia

ku stre
che Ruukki le

n do 30.6.



Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit 
Color

Baumit Life: Mladosť – inovácia – jedinečnosť
Vyberte si ten váš farebný odtieň z najrozsiahlejšieho systému fasádnych farieb v Európe. 
Všetko, čo ste si vysnívali, je teraz možné s 888 pulzujúcimi farbami Baumit Life. Sýte a in-
tenzívne odtiene na zateplenie? Žiaden problém – s Baumit cool pigmentmi neexistujú žiadne 
obmedzenia. Objavte neuveriteľný svet farieb Baumit Life – spýtajte sa vo vašich stavebninách, 
vášho majstra, architekta, alebo navštívte stránku www.baumit.com.

Baumit Colors
Spoľahnite sa na Baumit Colors a zvoľte najvyššiu kvalitu. Jednoduché spracovanie, zaručená 
farebná stálosť a extrémne dlhá životnosť. Veľký výber od samočistiacej NanoporColor cez 
mimoriadne odolnú StarColor až po PuraColor v intenzívnych farbách – Baumit ponúka široký 
sortiment fasádnych farieb v novej, ešte lepšej kvalite.

Nová receptúra, ešte lepšia kvalita
Nová receptúra prináša ešte lepšie spracovateľské vlastnosti fasádnych farieb Baumit Colors 
pre dlhotrvajúcu krásu a čistotu vašej fasády. Inovované fasádne farby majú vďaka hustejšej 
konzistencii lepšiu kryciu schopnosť, vyššia odolnosť proti oteru je zasa zárukou, že vaša fa-
sáda zostane atraktívna po dlhý čas. Všetky fasádne farby Baumit Colors sú teraz spracova-
teľné striekaním technológiou airless!

Chcete vidieť
život v najkrajších farbách?

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

Baumit Life 2017 inzercia 210x280.indd   1 24.3.2017   12:03


