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aj na najchladnejších miestach sveta.

Tepelný komfort

Dobrý pocit robiť správne veci.

 Vykurovacia technika   Solárne systémy   Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá: flexoTHERM exclusive  
a flexoCOMPACT exclusive
Výrobky, ktoré menia históriu, často vynikajú v niektorých dôležitých 
detailoch. Tepelné čerpadlá s označením Green iQ flexoTHERM exclusive 
a flexoCOMPACT exclusive s integrovaným zásobníkom teplej vody môžu 
využívať akýkoľvek prírodný zdroj tepla – zem, vodu alebo vzduch. Obidva 
nové typy sú veľmi tiché, vysoko efektívne a umožňujú dosiahnutie 
vysokej teploty 65  °C aj v zime, keď je vonkajšia teplota nižšia ako  
– 22 °C. Oba výrobky poskytujú funkciu aktívneho chladenia, možnosť 
pohodlného diaľkového riadenia a diagnostiku celého vykurovacieho 
systému.  

Viac o kvalite made in Germany získate u Vášho Vaillant predajcu, na  
www.vaillant.sk alebo na zákazníckej linke 034 6966 128. 

Komfort pre môj domov
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Pomocníčkovia do domácnosti   
Nové mobilné svietidla OSRAM

OSRAM NIGHTLUX Hall od 12,49 €*
OSRAM DoorLED Down od 15,49 €*
OSRAM NIGHTLUX Torch od 12,49 €*
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* Ceny sú orientačné. Nájdete ich vo vybraných obchodných reťazcoch a hobby predajniach.

LDV Inzerat 210X280 SK R1.indd   1 24.08.2017   9:45:53
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PRÍJEMNÉ
CHVÍLE POHODY...
na vonkajších kobercoch z kolekcie Adria

KUPÓN NA Z¼AVUÓ

Platí len do 30. 9. 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.

pri nákupe
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BRENO.sk

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

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

Bratislava, Martin, Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina
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Leto už definitívne za sebou zatvorilo dvere a posledné teplé slneč-
né lúče s typickými jesennými odtieňmi žltej farby nás stimulujú 
k tomu, aby sme sa mohli naplno pustiť do pracovného kolotoča. 
Po čase letných dovoleniek a oddychu prichádza opäť jeseň so svoji-
mi povinnosťami. Presúvame sa z vonkajších terás a posedení čoraz 
viac do svojich príbytkov a tešíme sa z ich útulnosti. Samozrejme, 
stále je čo zveľaďovať. Veď keď prídu tie pochmúrnejšie jesenné dni, 
je lepšie ich prekonať pracovnou aktivitou, akou môže byť aj rekon-
štrukcia či úprava interiéru bytu alebo domu. Práve preto vám nové 
vydanie časopisu Dom a bývanie opäť prináša zaujímavé informácie 
a inšpiráciu. 

Netreba zabúdať ani na to, že dni sa skracujú, počasie bude stále 
chladnejšie a treba ešte stihnúť prípravu na vykurovaciu sezónu.  
V aktuálnom vydaní nájdete aj témy, ako si vytvoriť hrejivejší domov 
a ešte ušetriť energiu. 

Verím, že všetko to stihnete, preto sa netreba 
nechať opantať rýchlym pracovným tempom. 
Zabudnite na to, čo od vás očakávajú iní a 
doprajte si aj čas na oddych. Stačí sa len 
pohodlne usadiť, otvoriť si fľašu dobrého 
vína a oddýchnuť si môžete aj pri týchto 
nasledujúcich stranách. Verím, že aj tento-
krát budú pre vás obohatením.
 
Prajem vám veľa šťastia a príjemnú jeseň 
      



feel the comfort
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architektúra projekt

Jedným z takýchto projektov je aj 
stavba dvojposchodového domu 
v Bratislave z minulého roka. Tím 

architektov z Deconceptu sa podujal reali-
zovať novostavbu na mieru pre potreby 
majiteľov. Výsledkom ich snaženia bol 
ucelený (de)koncept bývania, v ktorom 
by majitelia domu mohli naplno prežívať 
dni plné pohody a relaxu podľa svojich 
predstáv.

SÚHRA MATERIÁLOV A FARIEB
Projekt architekta Martina Franka v sebe 
spája mnoho prvkov, ktoré sa môžu zdan-
livo medzi sebou biť. Avšak jednotlivé 
materiály a štruktúry vďaka precíznemu 

oku a jemnocitu autora vytvárajú mierny 
kontrast, ktorý však nie je znepokojivý, 
ale práve naopak – je tým elementom, 
ktorý dodáva celému priestoru šarm 
a eleganciu. Prírodné materiály ako 
opracovaná koža, surové drevo, kameň 
v kombinácii s matnými povrchmi, be-
tónom či sklom pôsobia na prvý pohľad 
trocha vyzývavo, ale práve „wau efekt“ je 
pri tomto projekte neprekonateľný. Zvo-
lená farebnosť taktiež podčiarkuje súhru 
zvolených štruktúr. Biela, piesková, šedá 
a čierna sú maximálne nadčasové farby, 
ktoré snáď neomrzia nikdy. 

MODERNÝ ŠTÝL S NÁDYCHOM 
ORIENTU
Centrom domu je obývačka spojená 
s kuchyňou a jedálňou. Veľkometrážny 
otvorený priestor dáva v obývačke vynik-
núť veľkej sedačke v tvare do U, bielemu 
okrúhlemu stolu v matnom prevedení 
a krbu v jednoduchých líniách. Orientál-
ne motívy v doplnkoch sú použité ladne 
a s gráciou. V jedálenskej časti je absolút-
nou dominantou masívny stôl s prírod-
nými neopracovanými nohami a origi-
nálnymi kovovými stoličkami. Kuchyňa 
je jednoduchá, efektná a štýlová. Spája 
v sebe všetky spomínané prvky a farby 
a je pomyselnou kráľovnou v miestnosti.

Na poschodí sa nachádza priestranná 
spálňa s kúpeľňou. Spálňa sa nesie v po-
dobnom duchu ako spoločenské priestory. 
Prevládajúcu bielu farebnosť oživujú 
drevené a kovové predmety v miestnosti 

LEŽÉRNE, NÁPADITÉ, ESTETICKÉ – TAKÉ SÚ PROJEKTY ČESKEJ SPOLOČNOSTI DECONCEPT POD VE-
DENÍM ARCHITEKTA MARTINA FRANKA. ICH FILOZOFIOU JE VYTVORIŤ TAKÉ PRIESTORY, KTORÉ SÚ 
NIELEN MIMORIADNE KVALITNÉ PO MATERIÁLNEJ STRÁNKE, ALE PREDOVŠETKÝM PRÍJEMNÉ PRE 
BÝVANIE ČI PODNIKANIE S VYBERANÝM VKUSOM.

...ožívajú
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architektúra projekt

10

a pohľad v kúpeľni púta extravagantná 
hovädzia koža s výraznou bielo-čiernou 
textúrou. Prepojovacia chodba medzi 
poschodiami a samotné schodisko je na-
vrhnuté tak, aby ladili s celkovým štýlom 
domu a zvýraznili jeho charakter. 

VEDIA, AKO NA TO...
Deconcept je spoločnosť, ktorá vie, ako 
splniť podmienky pre komfortné bývanie 
tak, aby bolo originálne a hlavne nad-
časové. „Striedma a prostá architektúra 
stavieb sa prelína s ležérnym štýlom interiéru 
v neutrálnej farebnej palete použitých prírod-
ných materiálov a v kombináciách štruktúr. 
Strohé, ale pritom pokojné a prívetivé. Jed-
noduché, ale pritom ležérne a pohodlné pre 
život. Moderne klasické, a nie iba premenlivo 
módne – proste také, v ktorom sa príjemne 
žije,“ týmito slovami vystihol svoje projek-
ty architekt Martin Frank.

Noli

Foto: archív spoločnosti Deconcept

DECONCEPT JE ČESKÁ SPOLOČNOSŤ, 

KTORÁ BOLA ZALOŽENÁ V ROKU 2003 

V ZLÍNE. POD VEDENÍM ARCHITEKTA 

MARTINA FRANKA MÁ NA SVOJOM 

KONTE MNOHO ZDARNÝCH PROJEKTOV 

NIELEN BYTOV A RODINNÝCH DOMOV, 

ALE AJ INÝCH KOMERČNÝCH PRIES-

TOROV. NAVRHUJÚ INTERIÉRY PODĽA 

POŽIADAVIEK SVOJICH KLIENTOV 

VRÁTANE DODÁVKY NÁBYTKU A DO-

PLNKOV. VIAC O NICH NÁJDETE NA 

STRÁNKE WWW.DECONCEPT.CZ.



Relax v pohodlí vášho domova

Vírivky ~ Sauny ~ Infrasauny Spoľahlivosť
Skúsenosti

Kvalita
Tradícia

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

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

MILUJETE CESTOVANIE A SLOBODOMYSEĽNOSŤ? BOHO CHIC VÁM SPRAVÍ NÁLADU SÝTYMI 
FARBAMI, VÁBNYMI VZORMI A UVOĽNENÝMI DOPLNKAMI, S KTORÝMI SA BUDETE CÍTIŤ AKO NA 
NIKDY NEKONČIACEJ DOVOLENKE. VYDAJTE SA S TÝMTO ŠTÝLOM NA DOBRODRUŽSTVO PLNÉ 
PREKVAPENÍ!

ENERGICKÉ FARBY A ZÁPLAVA VZOROV

Boho štýl 



Bohémsky štýl je totiž inšpirovaný 
energickou južanskou atmosfé-
rou. Šťavnaté farby ovocia, ako je 

červená, fuksiová, fialová, sa tu miešajú 
s osviežujúcim prímorským prostredím, 
kde zas nechýbajú odtiene modrej, tyrky-
sovej, žltej. Nebráňte sa ich vzájomnému 
kombinovaniu a prípadne zájdite ešte 
ďalej s rozličnými vzormi. Eva Dvořáko-
vá, vedúca nábytkového tímu Bonami, 
radí: „Boho štýl sa nevie nabažiť aztéckych 
motívov, pačvorku, a dokonca ani kruhových 
mandál.“ Rôzne vzory môžete medzi 
sebou voľne miešať. 

Kruhová mandala vynikne ako nadroz-
merná nástenná dekorácia prípadne ako 
menší koberec, ktorý kontrastuje s tým 
hlavným. Dizajnéri milujú aztécke vzory, 
ktoré sa môžu vynímať napríklad na mäk-
kých vankúšoch. Pačvork nesklame na 
obrovskej deke, pod ktorú sa zmestí celá 
rodina aj s domácimi miláčikmi. 
 
MATERIÁLY A TEXTÚRY 
Ta ako farby, boho štýl miluje hravosť a 
variablitu v materiáloch a textúrach. Mäk-
ký zamat, priedušná bavlna skombinova-
ná s hrubším kobercom, to je ten pravý 
recept na interiér inšpirovaný kočovným 
spôsobom života. „Textúry  v nás ľahko 
evokujú cestovateľské spomienky po rôznych 
krajinách – tkaný koberec vám možno pripo-
menie Indiu, zamat zas španielske pobrežie, 
bavlna Taliansko,“ vysvetľuje Eva Dvořáko-
vá. Kombinovanie tak prirodzene ukáže 
hravú tvár vášho domova a človek 
v ňom hneď stratí pocit strojenosti. 

 
DOMÁCA ZELEŇ VÁS SPOJÍ  
S PRÍRODOU 
Spojenie s prírodou, čerstvým vzduchom, 
nohy špinavé od hliny či trávy – boho štýl 
sa jednoducho chce priblížiť Matke Zemi 
čo najviac. Nevadí, že nebývate vedľa roz-
ľahlej lúky, postačí vám aj zopár efektných 
izbových rastlín. Aj tu má hlavné slovo 
mixovanie. Eva Dvořáková prichádza  
s konkrétnymi nápadmi: „Skúste veľkolisté 
rastliny, ako je monstera, elegantné prevísa-
júce paprade a k nim kaktusy.“ Výhodou je, 
že každý druh môžete umiestniť do inej 
nádoby – monstera vynikne vo vysokej 
váze, paprade môžete dať do nízkeho 
kvetináča a upevniť do stropu v trendy 
macramé závese. Kaktusom zas pristane 
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BOHO ŠTÝL MILUJE HRAVOSŤ A VARIABLITU 

V MATERIÁLOCH A TEXTÚRACH. MÄKKÝ 

ZAMAT, PRIEDUŠNÁ BAVLNA SKOMBINOVA-

NÁ S HRUBŠÍM KOBERCOM, TO JE TEN PRAVÝ 

RECEPT NA INTERIÉR INŠPIROVANÝ KOČOV-

NÝM SPÔSOBOM ŽIVOTA.
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bývanie dizajn

NÁBYTOK ALEBO UMELECKÉ 
DIELO?  
Ak ide o komody, TV alebo konferenčné 
stolíky, vyhnite sa lesklému bielemu náte-
ru a kovu. Nie sú pre tento prírodný štýl 
typické a veľmi ľahko by narušili nefor-
málnu atmosféru. Vhodné sú rôzne druhy 
dreva, ktoré vyniknú nielen rozmanitými 
odtieňmi hnedej, béžovej a červenej, ale aj 
svojou unikátnou kresbou. Eva Dvořáková 
pridáva svoje tipy: „Bukové a dubové drevo 
so svojím jemným dekorom krásne splynie  
s okolím. Ak chcete, aby stôl či komoda 
upútala viac pozornosť, zvoľte drevo orecha, 
akácie alebo palisandra.“

DEKORÁCIE AKO ZBIERKA 
SPOMIENOK 
Dekorácie sú predmety, kde sa môže 
prejaviť vaša osobnosť a to, čo máte 
naozaj radi. Ak milujete cestovanie, 
vystavte svoju zbierku suvenírov. Vzoro-
vané prestieranie či obliečka na vankúš, 
kameninová vázička či dekoratívna soška 
do boho štýlu dokonale zapadnú. „Od-
porúčam tiež návštevu starých povál alebo 
pivníc rodinných členov. Niekedy tam na vás 
čakajú poklady, aké inde nenájdete, napríklad 
pletené košíky, kvetináče s patinou alebo mini 
otomany, ktoré sú pre boho štýl ako stvore-
né,“  uzatvára Dvořáková.

Martina Sičák

Foto: www.bonami.sk a archív redakcie

kvetináč vo výraznej terakotovej farbe či 
vo vintage dekore pokrytý patinou. 
 
POHOVKY A KRESLÁ, ČO ŽIARIA 
Väčšie kusy nábytku bývajú v domácnosti 
obvykle tie striedmejšie. V prípade boho 
chic štýlu pokojne nahraďte sivé, hnedé a 
tmavé  modré tóny niečím oveľa žiarivej-
ším. Kreslu alebo pohovke dobre padne 
zmena v podobe sviežej tyrkysovej, zelenej 
či tehlovo oranžovej farby. „Ak ste milovníci 
ružovej, aj tú môžete použiť. Aj keď  nejde 
o typický odtieň boho štýlu, ktorý by vám 
napadol ako prvý, krásne ukáže so zelenými 
rastlinami. Navyše má tú schopnosť vhodne 
upokojiť použité vzory na vankúšoch, kober-
coch či plédoch,“ objasňuje Eva Dvořáková. 

ING. EVA DVOŘÁKOVÁ

Vedie nákupný tím so zameraním na doplnky, 

nábytok rôznych štýlov, kuchynské vybavenie 

a dekorácie. Na Bonami priniesla obľúbené 

značky z celého sveta, napríklad vintage 

dekorácie Boltze z Nemecka či minimalistické 

francúzske doplnky Coming B. Vo voľnom čase 

šije a najlepšie si vyčistí hlavu 

v rodnom Znojme.



Produkty značky Bose si môžete zakúpiť v predajnej sieti Autorizovaných BOSE Partnerov. Info:  http://bose.basys.sk
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RADI CESTUJETE A CHCETE SI PRENIESŤ ATMOSFÉRU Z RÔZNYCH KÚTOV SVETA AJ DO VÁŠHO 
PRÍBYTKU ALEBO LEN HĽADÁTE SPÔSOB, AKO MU PRIDAŤ TROCHU EXOTIKY? SKÚSTE SPOJIŤ NE-
SMRTEĽNÚ KLASIKU S TAKÝMITO PRVKAMI. VYTVORTE PRIESTOR S DUŠOU, KTORÝ V SEBE SPÁ-
JA DOBRODRUŽSTVO A OTVORENOSŤ. INŠPIRUJTE SA VÝBEROM DOPLNKOV Z KAŽDÉHO KÚTA 
SVETA, KDE SA STRETÁVAJÚ RÔZNE PALETY ŠTÝLOV. AJ NAPRIEK SVOJEJ RÔZNORODOSTI DO 
SEBA KRÁSNE ZAPADAJÚ A INTERIÉR VYZERÁ HARMONICKY. AKÉ JE V TOM TAJOMSTVO? EKLEK-
TIZMUS – DODÁVA DO ARANŽOVANIA VEĽKÚ DÁVKU SLOBODY.

02
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01 Puf Riva, 

predáva www.westwing.sk

02 Dekorácie Flamingo, 

predáva www.westwing.sk

03 Kreslo Rochelle, 

predáva www.westwing.sk

04 Dekorácia Cactus, 

predáva InspireDesign.eu

05 Košík Caren, 

predáva www.westwing.sk

06 Dekorácia Orient, 

predáva www.westwing.sk

07 Stolík z moreného jaseňa, 

predáva DesignVille.sk 

08 Bábika kokeshi maxi Airi, 

predáva www.westwing.sk

02

03

04

05

07

06

08
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10

11

12



09 Doplnky v štýle Maroko, 

predáva www.westwing.sk

10 Puf Brian III, 

predáva www.westwing.sk

11 Kožené kreslo KS Chair od OX Denmarq, 

predáva DesignVille.sk 

12 Konferenčný stolík, 

predáva La Galleria

13 Hodiny Kiersten, 

predáva www.westwing.sk

14 Závesné svietidlo John, 

predáva www.westwing.sk

15 Tácka v štýle Maroko, 

predáva www.westwing.sk

16 Puf v štýle Boho, 

predáva www.westwing.sk

17 Dekorácia Ornament, 

predáva www.westwing.sk

18 Dekoračný podnos Claus, 

predáva www.westwing.sk

19 Dverová zarážka Kent, 

predáva www.westwing.sk

13

14

15

16

18

19

Reko
Foto: archív firiem a redakcie

19
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Vaňa MARLENE
170x80 cm
180x80 cm

190x90 cm
200x90 cm

ARENA
90x90x4 cm

LUSSA
90x90x4 cm

VARESA 
90x80x4 cm

100x80x4 cm
120x80x4 cm
120x90x4 cm

Vďaka zakrytiu sifónov
vynikne úplne kompaktný

vzhľad a čisté línie našich výrobkov.
Vyberte si z našej ponuky vaní

a sprchových vaničiek.

www.polysan.cz

český výrobca sprchových zásten a vaní

Dizajn
v kúpeľni



JULIE HALUZOVÁ

Narodila sa v Uherskom 

Hradišti (1981), ale v súčas-

nosti žije a pracuje v Brati-

slave. Vyštudovala Vysokú 

školu výtvarného umenia 

v Bratislave, odbor socha a 

maľba, navštevovala aj  Vyššiu odbornú školu 

odevného návrhárstva v Prahe. Vystavovala na 

Slovensku, v Česku, Izraeli, Rakúsku a USA.

(Foto: Oles Cheresko)
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JULIE HALUZOVÁ JE MLADÁ 
MALIARKA, KTORÁ VO 
VÝTVARNÝCH KRUHOCH 
SLOVENSKÉHO SÚČASNÉHO 
UMENIA REZONUJE TÝM, ŽE 
JE AUTORKOU NAJDRAHŠIE 
PREDANÉHO OBRAZU. 
NADNESENE POVEDANÉ, 
VĎAKA JEDINÉMU OBRAZU 
SA STALA MILIONÁRKOU. 

Julie Haluzová sa narodila v sused-
ných Čechách, ale už niekoľko rokov 
žije a pôsobí v Bratislave. Maľuje 

autorské diela nabité pozitívnou ener-
giou a príležitostne tvorí aj na zákazku. 
A práve takáto jedna zákazka jej vyniesla 
spomínaný (vtedy ešte) milión sloven-
ských korún za obraz v jednom z tatran-
ských hotelov. Ide o veľkoformátové dielo 
s motívom farebných kvetín. 

KVETY S PRÍBEHOM
Kvety či rozkvitnutá lúka sa odvtedy stali 
často aranžovaným a upravovaným mo-
tívom aj pre jej iné, možno až nezvyčajné 
kompozície. „Chcela som iba docieliť to, aby 
aj obraz pestrých kvetín rozprával svoj príbeh 
a neniesol ,iba‘ estetickú hodnotu,“ povedala 
Julie Haluzová. 

Jej diela s týmto motívom pôsobia veľmi 
pozitívne, niekedy až nostalgicky, a sú 
často doplnené o postavy či zvieratá. 
Výsledkom spojenia takýchto motívov sú 
originálne diela, ktoré prostredníctvom 
asociácií a symbolov vypovedajú príbeh, 
poukazujú na súčasnú situáciu v spolo-
čenskom dianí či nepriamo súvisia so 
základnými archetypmi ľudstva.

Maliarkin autorský proces tvorby je podľa 
jej slov viac intuitívny a náhodný. Baví ju 
experimentovať s postrehmi z bežného 
sveta, ktoré potom na plátne upravuje 
a kolážuje do nových významov. „Mám 
rada, keď má maľba vlastný príbeh, a nie 
je to len o maliarskej zručnosti,“ dodáva 
autorka.

FARBY V PRVEJ LÍNII
Každé dielo mladej umelkyne je farebné, 
pôsobí harmonicky a upokojujúco, nesna-
ží sa provokovať, skôr v ňom možno ba-
dať štipku irónie či nenásilného humoru. 
„Mám rada zábavné veci, a preto sa snažím, 
aby aj moja tvorba bola veselá. Myslím, že 
vážneho umenia je viac než dosť,“ povedala 
maliarka.

Farby sú tým elementom, ktorý je typický 
pre diela Julie Haluzovej. Jej pestrofareb-
ná tvorba je často doplnená metalickou 
zlatou, ktorá dodáva dielam pocit honos-
nosti. Abstrakcia sa v jej repertoári často 
prelína s figurálnou maľbou – ľudské 
postavy sú skôr v úzadí, ale pre samotný 
význam diela sú to práve ony, ktoré sú pre 
obraz kľúčové a smerodajné v kontexte 
s názvom diela.

01 02 03

ZLATÉ, FAREBNÉ, ZÁBAVNÉ
slová
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04

01 Cherry blossom deer, 100 cm

02 Zahájenie sezóny hedonistu, 40 cm

03 Svätá sviečková, 100 cm

04 Mala kvetinová pohroma, 40 x 40 cm

05 Veľké putovanie za malým rozprávaním, 50 x 50 cm 

06 Malé dobrodružstvo, 24 x 30 cm

05
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poznám. Ale v každom prípade to, čo robím, 
sa snažím robiť najlepšie, ako viem.“

Noli

Foto: archív autorky

ROZHOVOR S MALIARKOU JULIOU 
HALUZOVOU

 Aké tri slová najviac vystihujú Vašu 

tvorbu? 

Zlaté, farebné, zábavné.

 Svoju tvorbu delíte na dve hlavné 

časti  – tvorbu na zákazku a autorskú 

tvorbu. Ako je rozvrhnutý Váš umelec-

ký pracovný čas?

Zákazková tvorba je vždy o tom, aby sa klien- 

tova predstava preťala s mojím rozumom 

a estetickým cítením. Ale v podstate väčšina 

klientov prichádza na základe referencií 

a toho, že videli moje obrazy, a iba sporadic-

ky sa objaví niekto, kto si žiada namaľovať 

napríklad nejakú abstrakciu. S klientmi sa 

väčšinou stretávam osobne, porozprávame sa 

o ich predstave obrazu a ja potom na základe 

informácií vytvorím menší návrh a pokiaľ je 

klient spokojný, tak vzniká finálna verzia.

 A ako je to pri Vašej autorskej tvor-

be?

Pri autorskej tvorbe je proces viac intuitívny 

a náhodný. Baví ma experimentovať a kolá-

žovať postrehy z bežného sveta, cestovania, 

internetu atď., ktoré potom na plátne nado- 

búdajú nové významy. Mám rada, keď má 

maľba vlastný príbeh a nejde len o maliarske 

zručnosti. 

 Pracujete s prírodnými motívmi. Kde 

najčastejšie hľadáte námety pre svoje 

obrazy? 

S obľubou hovorievam, že si pre inšpiráciu 

chodím do lesa. A vďaka venčeniu mojej 

malej psej spoločníčky – foxteriérky Pepsi – 

sa v prírode ocitám celkom často, dokonca 

aj môj súčasný ateliér mám hneď pod lesom. 

 A ako Vy vnímate svoje diela?

V poslednej dobe je moja tvorba veľmi 

pestrofarebná, doplnená o metalickú zlatú 

farbu. Postupom času sa stal typickým aj 

motív kvetín, a to hlavne vďaka veľkoformá-

tovému obrazu, ktorý som namaľovala pre 

jeden hotel vo Vysokých Tatrách. A práve 

tento motív som aranžovala a upravovala do 

iných, možno až nezvyčajných situácií. Chcela 

som docieliť, aby aj obraz pestrých kvetín roz-

prával svoj príbeh a neniesol „iba“ estetickú 

hodnotu. A tiež mám rada zábavné veci, pre-

to sa snažím, aby aj moja tvorba bola veselá. 

Myslím, že vážneho umenia je viac než dosť. 

 Čo myslíte, v čom spočíva tajomstvo 

Vášho umeleckého úspechu?

Tak to by som tiež rada vedela (úsmev). Ani 

náhodou sa nepovažujem za najlepšieho 

maliara, akého poznám. Ale v každom prípa-

de to, čo robím, sa snažím robiť najlepšie, 

ako viem. Nemôžete byť predsa úspešní 

v niečom, čo vás nebaví, alebo v niečom, čo 

iba predstierate a naozaj necítite. 

N.                                                                           

Julie Haluzová je napriek svojmu mladé-
mu veku úspešnou výtvarníčkou, ktorá 
vystavuje po celom Slovensku, v Čechách 
a jej dielam sa tešili napríklad aj v ďale-
kom Jeruzaleme. A v čom tkvie maliarkin 
úspech? Toto je jej odpoveď: „Tak to by 
som aj rada vedela (úsmev). Ani náhodou sa 
nepovažujem za najlepšieho maliara, akého 

07

08

07  The Force of Colors Awakens, 

50 x 50 cm

08 Her story, 100 x 100 cm





www.nabytkarstvo.sk
showroom: Nitrianska cesta 139, Nové Zámky

Pre perfektný oddych

Farby bez limitov
Mello pôsobí vďaka prešívaniu a oddeleným 
sedákom naozaj pohodlne. Nič nelimituje farebnosť 
rohovej  sedacej súpravy môže byť v jedno- aj 
viacfarebnej podobe – záleží to len od Vás. Skvelou 
funkcionalitou je rozkladanie a úložný priestor. Vďaka 
svojmu rozmeru ponúka obrovkú plochu pre oddych 
alebo množstvo priestoalebo množstvo priestoru aj pre veľkú návštevu.

Moderné pohodlie
Sedacia súprava Rosso je komfortná v každom ohľade. 
Jej výhodami sú široké sedadlá, ergonomické opierky, 
naklonená lakťové opierka a predovšetkým individuálne 
nastaviteľné opierky hlavy. Navyše je vybavená úložným 
priestorom a rozkladaním. Je ideálnym riešením pre 
osoby, ktoré si nadovšetko cenia každodenné pohodlie, 
ale aj elegantnale aj elegantné, diskrétne tvary.



PROFESIONÁLNY PARTNER PRE VAŠU KÚPEĽNU

PRAHA: Mělnická 87, 250 65 Líbeznice, +420 283 090 762, sapho@sapho.cz
PŘÍBRAM: U Plynárny 291, 261 01 Příbram, +420 774 715 020, keramika1@sapho.cz
K dostaniu v sieti predajní po celej Slovenskej republike, viac na www.sapho.sk

KÚPEĽNE
PRIAMO OD VÝROBCU

Objednajte si 
katalóg zadarmo!
eshop.sapho.cz/sk/
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tejto liečby, ale nie každý má dostatočne 
veľký priestor pre jej umiestnenie. Preto 
je vhodnejšou alternatívou hydromasážna 
sprchová kabína, ktorá je minimálne rov-
nako efektívna a navyše šetrí priestor.

Hydromasážna sprchová kabína je jednou 
z najzaujímavejších noviniek, ktorá bola 
v poslednej dobe navrhnutá vo svete 
kúpeľňového vybavenia. Zmenila tradičnú 
hydromasáž na praktickejšiu, účinnejšiu 
a vhodnejšiu do priestorov spoločnej kú-
peľne. Rozmermi a dizajnom sa sprchová 
kabína nijako výrazne nelíši od klasického 
sprchového kúta, a preto môže byť súčas-
ťou aj menšej kúpeľne. 

ČI UŽ UZATVÁRAME ÚNAV-
NÝ DEŇ, ALEBO ZAČÍNAME 
NOVÝ DEŇ, TAK KÚPEĽŇA JE 
TOU MIESTNOSŤOU, KDE DEŇ 
ZAČÍNA AJ KONČÍ. PLNÍ VEĽMI 
DÔLEŽITÚ FUNKCIU V NAŠOM 
DOMOVE, A PRETO BY SME JEJ 
VYBAVENIU MALI VENOVAŤ 
PATRIČNÚ POZORNOSŤ. VY-
TVORTE SI Z NEJ RELAXAČNÚ 
ZÓNU, KDE SA MÔŽETE UVOL-
NIŤ, ODSTRANIŤ NEGATÍVNU 
ENERGIU A ZABUDNÚŤ NA 
UPONÁHĽANÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL.

kúpeľne
REKONŠTRUKCIA

K tomu prispieva každý výrobok, 
ktorý vytvára kúpeľňu. Či už ide 
o relaxačnú a osviežujúcu sprchu, 

alebo ďalšie vybavenie či doplnky, tak 
všetko prispieva k tomu, aby sme sa v nej 
cítili príjemne. Rozumne zrekonštruovaná 
a zariadená kúpeľňa nás napĺňa energiou 
a dobrou náladou, ktorú potrebujeme na 
plnenie našich povinností.
 
OZAJSTNÝ WELLNESS 
V DOMÁCEJ KÚPEĽNI
Keď sa všeobecne hovorí o hydromasáži, 
tak to okamžite vedie k myšlienke na hyd-
romasážnu vaňu. Je to vlastne najbežnejší 
spôsob využívania blahodarných účinkov 



NOVÁ KONCEPCIA 
HYDROMASÁŽE
V týchto sprchových kabínach sa hydro-
masážny účinok vytvára vďaka radu vod-
ných dýz umiestnených na vnútorných 
stenách kabíny v rôznych výškach, aby  
v plnom rozsahu pokryli celé telo. Keď 
stojíte, ako keby ste sa jednoducho  
sprchovali.
 
Z hľadiska funkčnosti si môžete vybrať  
z modelov, ktoré ponúkajú celý rad prog- 
ramov a sú schopné splniť rôzne požia-
davky. Kabíny All Inclusive sú vybavené 
kompletným príslušenstvom.

Hydromasážne sprchové kúty sú vyba-
vené sprchovou hlavicou, posuvnými 
koľajnicami, sprchovou vaničkou, bočný-
mi stojanmi a tiež všetkými ovládacími 
prvkami či užitočnými doplnkami pre to, 
aby ste si mohli priamo vo vašej kúpeľni 
dopriať relaxačnú hydromasáž.

AKO VYBRAŤ SPRCHOVÚ 
VANIČKU?
Vybrať sprchovú vaničku pre vlastnú 
kúpeľňu je úloha, ktorá musí byť vyko-
naná obozretne. Tento prvok významne 
ovplyvní estetiku a funkčnosť kúpeľne. 
Voľba sprchovej vaničky musí, samozrej-
me, závisieť od umiestnenia, v ktorom 
chcete kút inštalovať. 

Z hľadiska tvaru máte na výber zo širokej 
škály modelov, ktoré môžu mať štvorcový, 
obdĺžnikový alebo polkruhový tvar, čo je 
v prípade sprchových kútov inštalovaných 
v rohoch veľmi populárne riešenie. 

Ďalším veľmi dôležitým faktorom je tiež 
jej hrúbka. Z tohto hľadiska je k dispozícii 
viac možností a v poslednej dobe sa oce-
ňujú najmä modely s tenkou konštruk-
ciou. V tomto smere je veľa zaujímavých 
noviniek.

Tenká konštrukcia vaničky v skutočnosti 
predstavuje výber vysokej kvality, a to 
aj z estetického či funkčného hľadiska. 
Ultratenké sprchové vaničky a hlavne 
modely definované ako sprchové vaničky 
s inštaláciou na úrovni podlahy sú veľmi 
pevné a vďaka takmer nebadateľnej hrúb-
ke, rádovo asi 3 cm, predstavujú jedinečné 
riešenie z hľadiska štýlu a dizajnu.

AKO VYBRAŤ UMÝVADLO? 
Aké sú najčastejšie typy umývadiel? Na 
trhu existuje mnoho rôznych typov, pozri-
me sa teda, aké sú najobľúbenejšie modely. 

Riešenie, kde je priamo do nábytku zabu-
dované jedno či viacero umývadiel, môže 
byť zaujímavé pre tých, pre ktorých je 
dôležité nielen umývadlo, ale aj nábytok, 
na ktorom je položené. Dokonca aj vtedy, 
keď už máte nábytok, na ktorý ste položili 
umývadlo a máte záujem len o ďalšie, si 
môžete vybrať z mnohých možností.

Ďalšou možnosťou sú jednodielne umý-
vadlá, ktorých konštrukcia umožňuje 
umiestnenie priamo na zem. Ich keramic-
ké diely upútajú pohľad a sú ideálne pre 
klasické aj moderné kúpeľne.

Medzi súčasné riešenia patria tiež závesné 
umývadlá. Toto riešenie je vo svete kú-

peľní v poslednej dobe populárne nielen 
z hľadiska dizajnu, ale tiež z praktickej 
funkčnosti či z dôvodu jeho malých 
rozmerov.

Medzi najobľúbenejšie umývadlá celkom 
určite patria umývadlá na dosku, ktoré  
sa pýšia veľmi zaujímavým dizajnom.  
K dispozícii sú v rôznych tvaroch a mate- 
riálových prevedeniach, od tradičnej ke-
ramiky až po pôsobivé kamenné modely. 
Vo vzťahu ku kúpeľňovému nábytku sú 
jednou z najzaujímavejších noviniek a sú 
veľmi flexibilné v možnosti kombinovania 
s rôznymi modelmi vodovodných batérií. 
Viac na www.kvstore.sk.

Reko z materiálov Valentina SK

Foto: Valentina SK

ROZUMNE ZREKON-
ŠTRUOVANÁ A ZARIA-

DENÁ KÚPEĽŇA NÁS NAPĹŇA 
ENERGIOU A DOBROU NÁLA-
DOU, KTORÚ POTREBUJEME 
K PLNENIU NAŠICH POVIN-
NOSTÍ.
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FOTO: Anton Karpita Styling: Sandra Žigová Mejkap: Katarína Kmecová Vlasy: Ján Molnár
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brali šiestich z nich, ktorých by sme vám 
radi predstavili:

– zľava: Lukáš (25) – vývojár, Ivana (20) – 
brigádnička, Lenka (22) – operátorka vý-
roby, Milan (36) – vývojár, Ľudmila (26) – 
ekonómka, Filip (25) – kvalitár.

IDEÁLNA PRE „ZABÚDLIVKY“
Pri príležitosti 25. výročia prichádza 
spoločnosť s novým typom spredu 
plnených práčok FreshCare+. Moderný 
dizajn ukrýva úplne nové komponenty: 
tichý motor, inovovaný bubon, násypku či 
intuitívne ovládanie. Maximálna úspora 
elektriny a vody, stabilita, tichá prevádzka 
či široká ponuka programov pre všetky 
druhy textílií, to sú ich hlavné prednosti. 
Mnohé z nás však určite poteší práve 
funkcia FreshCare+, vďaka ktorej môžeme 
na bielizeň v bubne pozabudnúť. Po skon-
čení prania sa o ňu bude práčka dôkladne 
starať ešte ďalších 6 hodín, a to vďaka pra-
videlnému prevetrávaniu a osviežovaniu 
parou. Viac o nových práčkach na stránke 
www.freshcare.sk.

Reko z materiálov Whirlpool

Foto: Whirlpool

OD LEGENDÁRNYCH „TATRAMATIEK“ PO MODERNÉ „WHIRL-
POOLKY“ – TAKÝ JE PRÍBEH ÚSPEŠNEJ TOVÁRNE NA VÝROBU 
PRÁČOK SPOD TATIER. TENTO ROK JE TO PRESNE 25 ROKOV, 
KEDY DO ČESKO-SLOVENSKÉHO PODNIKU TATRAMAT VSTÚPILA 
AMERICKÁ SPOLOČNOSŤ WHIRLPOOL. TRIŠTVRTE ROKA PRED 
SAMOTNÝM ROZDELENÍM FEDERÁCIE SA TAK PODARILO ZAIS-
TIŤ, ŽE TRADÍCIA VÝROBY PRÁČOK V POPRADE NEZANIKNE.

PERIEME SPOLU

Darmo budete mať na sebe štýlové 
kúsky z najnovšej kolekcie, ak 
nebudú čisté a voňavé. Tak ako 

móda kráča s dobou, aj práčky prechá-
dzajú neustálym vývojom. Naše mamy či 
staré mamy si určite dobre pamätajú na 
tancujúce hlučné pomocníčky, no výhody 
oproti praniu v rukách boli nesporné. Za 
štvrť storočia prešli popradské práčky kus 
cesty a dnes sa radia k špičke. Za každým 
vyrobeným kusom, ktorý opustí továreň, 
stojí 1 400 jej zamestnancov. My sme vy-

      rokov





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

L U C E
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bývanie kuchyňa

Zariadenie kuchyne nie je práve 
najlacnejšia záležitosť, a tak je 
rozhodnutie o jej modernizácii 

alebo kompletnej výmene pomerne závaž-
ným krokom. Investovať doň treba nielen 
peniaze, ale i čas, kedy treba doma strpieť 
znížený komfort. To, či bude nutné starú 
kuchynskú linku úplne vymeniť alebo 
postačí jej vylepšenie, závisí v prvom rade 
od toho, v akom stave sú korpusy skriniek 
a, samozrejme, aj od toho, do akej miery 
korešponduje existujúce riešenie s novými 
predstavami. Požadované zmeny je nieke-
dy možné dosiahnuť aj doplnením alebo 
odstránením niektorých skriniek. Zväčše-

MÁTE POCIT, ŽE VAŠA KU-
CHYŇA UŽ ZASTARALA A RADI 
BY STE DO NEJ VNIESLI ZÁVAN 
ČERSTVÉHO VZDUCHU? NE-
MUSÍTE HNEĎ PRISTUPOVAŤ 
K RADIKÁLNEMU RIEŠENIU. 
VIZUÁLNE A FUNKČNE MO-
DERNÉ RIEŠENIE JE MOŽNÉ 
DOSIAHNUŤ AJ DODATOČNOU 
MODERNIZÁCIOU.

KEĎ POTREBUJE ZMENU

kuchyňa
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veľké zásuvky a výsuvné regály. V ponuke 
prepracovaných výsuvných systémov 
sa nájde riešenie aj pre ťažko dostupné 
rohové skrinky alebo rozmerovo a tvarovo 
atypické časti kuchynskej zostavy. Dodá a 
nainštaluje vám ich každý predajca znač-
kových kuchýň alebo stolár, ktorý kuchy-
ne vyrába na mieru. Veľkým pomocníkom 
sú tiež rôzne organizéry a držiaky, ktoré 
priestor v zásuvkách a regáloch prakticky 
rozčlenia a poskytnú uloženému riadu 
potrebnú stabilitu. 

NA PRACOVNEJ DOSKE ZÁLEŽÍ
Vizitkou každej kuchynskej linky je určite 
pekná a čistá pracovná plocha. Výmena 
dorezanej a fľakatej pracovnej dosky za 
novú dokáže doslova zázraky. Praktickým 
riešením, ktoré odolá času, je doska z dre- 
veného masívu alebo kameňa. Zaostávať 
by nemala ani zástena, ktorá nemusí byť 
nutne z kachličiek. Použiť sa dá obklad  
z rovnakého či podobného materiálu ako 
je pracovná doska. Veľmi štýlovo pôsobia 
napríklad aj zásteny z kovu alebo zo skla, 
ktoré môžu byť dekorované rôznymi 
obrazmi. 

nie úložného priestoru získate napríklad 
doplnením ďalšieho radu horných skriniek 
alebo rozšírením existujúcej linky pod 
oknom, prípadne i do priestoru formou 
kuchynského ostrovčeka. 

KUCHYŇA PATRÍ K BÝVANIU
Pokiaľ túžite po modernej štýlovej kuchy-
ni, možno bude musieť padnúť za obeť 
niektorá z priečok oddeľujúcich kuchyňu 
od obývačky, jedálne alebo vstupnej haly. 
Priestor kuchyne potom vymedzuje sa-
motná kuchynská linka, prípadne jedálen-
ský stôl. Nový a moderný vzhľad kuchyn-
skej linky, ktorý by pôsobil dostatočne 
reprezentatívne, sa potom dá dosiahnuť 
pomerne jednoducho – výmenou starých 
dvierok na skrinkách za nové, napríklad aj 
výklopné so sklenenými výplňami. Nieke-
dy však postačí aj prelakovanie existujú-
cich dvierok zaujímavou farbou.

PRAKTICKÝ ÚLOŽNÝ PRIESTOR 
Z hľadiska funkčnosti prinesie zásadnú 
zmenu vnútorné usporiadanie skriniek. 
Hlboké police sú neprehľadné a nepraktic-
ké, preto sa stali veľkým hitom v kuchyni 

01 Kuchyne ako súčasť obytného priestoru 

podporujú rodinné spolunažívanie. Prá-

ca v kuchyni sa pritom posunula z oblasti 

domácich povinností na úroveň voľnočasovej 

aktivity. (AMK)

02 Praktické a elegantné riešenie ponúkajú 

pri horných skrinkách výklopné dvierka.  

(AMK)

03 Vďaka výsuvným regálom  nezostane 

vo vašich skrinkách žiadne ťažko dostupné 

miesto. (Blum)

04 Vysoko účinný digestor je jedným z kľú- 

čových prvkov otvorených kuchýň.  Rýchly 

odťah výparov z varenia zamedzuje šíreniu 

pachov v dome a vďaka podtlaku do priesto-

ru prúdi čerstvý vzduch. (Miele)

01

02

04

03
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UMÝVACIE CENTRUM NIE JE 
LEN DREZ
Nevyhnutnou súčasťou každej kuchyne 
je tzv. umývacie centrum. Na výber dnes 
máte širokú škálu drezov, nielen pokiaľ ide 
o ich tvarové riešenie – s väčším počtom 
vaničiek a pomocných plôch, ale i materiá- 
lové prevedenie. Modernou alternatívou 
k plechu sú odolné kompozitné materiály 
alebo i keramika. Drez by potom mal byť 
doplnený tou správnou kuchynskou baté-
riou. Praktickým prevedením je určite pá-
ková batéria so spŕškou na ohybnej hadici. 
Popri kvalitnej batérii môže byť užitočnou 
súčasťou drezu i drvič na biologický od-
pad. Všetky ostatné obaly a zvyšky by mali 
smerovať do nádob na triedený odpad, 
pre ktoré je najlepšie miesto priamo pod 
drezom alebo v jeho blízkosti.  

BEZ SPOTREBIČOV TO NEJDE
Na rozdiel od starších kuchýň, kde sme 
si vystačili so sporákom, chladničkou 
a kuchynským robotom, v modernej 
kuchyni je potrebné umiestniť o niečo 
viac spotrebičov. Dnes sa už sotva niekto 
zaobíde bez mikrovlnky, umývačky riadu 
a výnimkou nie sú ani kvalitné presso-
vary. Pokiaľ nemá kuchyňa vyzerať ako 
sklad elektrospotrebičov, ideálne je čo 
najviac z nich zabudovať priamo do linky. 
Z hľadiska ergonómie je pre nich vhodné 
umiestnenie vo výške cca 80 až 110 cm 
nad zemou, čo zodpovedá práve výške 
pracovnej dosky. Je tak možné, že sa 
časť kuchynskej linky zmení na súvislú 
skrinkovú zostavu, ktorá môže siahať až 
po strop. Zabudované spotrebiče majú 
určitú výhodu aj v tom, že sú menej hluč-

né. To je potrebné zohľadňovať najmä pri 
otvorených dispozíciách. Tým hlavným 
kritériom pri ich výbere by však mala byť 
skôr funkčnosť a energetická trieda.

ZÁPACHY MUSIA PREČ 
Veľmi dôležitou súčasťou kuchyne je 
odvetrávanie. Platí to dvojnásobne v prí-
pade, že kuchyňa má byť súčasťou obytnej 
haly. Na pomoc prichádzajú digestory, 
ktoré môžu byť pripevnené na stene alebo 
môžu visieť priamo zo stropu. Pokiaľ je 
digestor napojený na vetrací prieduch a 
umožňuje reálny odťah znehodnoteného 
vzduchu, stáva sa integrálnou súčasťou 
riadeného ventilačného systému domu a 
účinne zamedzuje šíreniu pachov v dome 
a eliminuje vlhkosť. Tam, kde takéto 
riešenie možné nie je, pomôže aspoň cir-
kulácia vzduchu cez filtre digestora, ktoré 
zachytávajú pachy a mastnotu.

POLYFUNKČNÝ PRIESTOR
Nie je výnimkou, že v blízkosti priedu-
chov na vetranie sa nachádzajú aj komíny. 
V takom prípade môže byť práve kuchyňa 
ideálnym miestom pre umiestenie plyno-
vého kotla, ktorý vám zaručí nezávislosť 
na centrálnom vykurovaní a príprave tep-
lej vody. Vhodnosť takéhoto riešenia pod-
čiarkuje aj to, že moderné plynové kotly 
potrebujú napojenie na kanalizáciu kvôli 
odvádzaniu kondenzátu. Vďaka inovatív-
nym technológiám súčasných kondenzač-
ných kotlov sa už vôbec nemusíte obávať 
takéhoto riešenia z hľadiska bezpečnosti. 
Problémom rozhodne nebude ani dizajn, 
ktorým sa moderné kotly vyrovnajú tej 
najelegantnejšej bielej technike. 

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: archív firiem a redakcie

05 Kuchyňa ako „technologický hub“ vašej 

domácnosti je ideálnym miestom aj pre 

umiestnenie plynového kotla so zásobníkom 

teplej vody. Problémom už nie je bezpečnosť 

prevádzky ani dizajn.(Bosch)

06  Kvalitné kovové drezy patria ku klasike, 

ktorá nikdy neomrzí. Ich súčasťou môžu byť 

popri odkladacej ploche menšie odkvapkáva-

cie vaničky a dosky na krájanie. (Blanco)

07 Súčasným trendom v interiérovom dizajne 

je jednoduchá, strohá a kontrastná farebnosť . 

Zjemňujúcimi prvkami sú v tomto prípade prí-

rodné materiály – kamenné obklady a drevená 

podlaha.(Sykora)

05

06

07

bývanie kuchyňa
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OBĽÚBENÁ REŠTAURÁCIA ČI 
KAVIAREŇ JE MIESTOM, KDE 
SA DOKÁŽEME TEŠIŤ Z PO-
KOJNÝCH CHVÍĽ, CHUTNÉHO 
POKRMU ČI ŠÁLKY KÁVY. TÁ 
ISTÁ ATMOSFÉRA, ALE OMNO-
HO INTÍMNEJŠIA SA MÔŽE 
ZRODIŤ PRIAMO V NAŠEJ DO-
MÁCNOSTI, KDE SA PRÍJEMNÉ 
ARÓMY KÁVY ČI JEDLA STANÚ 
VÝZNAMNEJŠÍMI. POMOCOU 
KUCHYNSKÉHO VYBAVENIA SI 
DOKÁŽEME VYTVORIŤ TÚTO 
RELAXAČNÚ ATMOSFÉRU. 
NECHAJME VÁŠEŇ K VARENIU, 
ABY SA PREJAVILA V TÝCH 
NAJKREATÍVNEJŠÍCH PODO-
BÁCH, A TO POMOCOU TÝCH-
TO POMOCNÍKOV, S KTORÝMI 
PRIPRAVÍME OBĽÚBENÉ JEDLÁ 
ČI NÁPOJE PRE NAŠICH NAJ-
MILŠÍCH. 

PRAKTICKÍ POMOCNÍCI 

v kuchyni
CHUŤ ČISTEJ VODY

Tradičný taliansky dizajn a tradičná výroba v Taliansku, také sú kanvice od značky 
Laica. Spoločnosť, ktorá sa viac ako 20 rokov zaoberá filtráciou vody a patrí k sveto-
vým svetovým lídrom na trhu. Nie je nám jedno, čo pijeme. Účinnosť, efektivita a zdra-
votná nezávadnosť kanvíc Laica a filtrov  Bi-Flux 
sú podložené mnohými certifikátmi kvality, od 
medzinárodných organizácií a nezávislých 
výskumných laboratórií, ako aj atestom ne-
zavadnosti a potvrdením, výrobcom deklaro-
vanej účinnosti z tuzemskej štátnej skúšobne.
Premýšľali ste už niekedy nad tým, koľko minie-
te za vodu v PET fľašiach? Jeden filter Bi-Flux 
vám prefiltruje až 150 litrov vody, čo predsta-
vuje 100 klasických 1,5 litrových fliaš, ktoré by 
ste museli kúpiť a odniesť z obchodu, a to všetko 
za veľmi prijateľnú cenu. Bi-flux filtre, ktoré sa 
vkladajú do filtračných kanvíc Laica, sú 
prospešné aj pre vaše domáce spotrebi-
če. Filtre redukujú obsah vápnika vo 
vode a tým chránia vaše spotrebiče 
pred tvorbou vodného kameňa 
a predĺžia tak ich životnosť. 
Prakticky a elegantne ochut-
najte vynikajúcu chuť čistej 
vody Laica.

www.vzdy.sk

VYTVORTE SI LAHODNÉ SMOOTHIE

Potrebnú porciu vitamínov vám pomôže pripraviť kompaktný osobný mixér Te-
fal On the go BL1A0D38. Vyniká predovšetkým svojou rýchlosťou a jednoduchým 
používaním. Stačí len vložiť suroviny, uzavrieť nádobu s nožom a jedným stlačením 
vytvoriť lahodné smoothie. Nápoj nemusíte ani prelievať do inej nádoby, stačí vymev-
niť nože v spodnej časti za športový uzáver, ktorý výborne tesní, takže konzumácia 
je pohodlná aj pri chôdzi, pri športe či pri jazde autom. 
Objem 700 ml je navyše dostatočný na prípravu rôznych 
receptov. Myslite na to, že nie každý mixér je vhodný 
na prípravu tejto zdravé „bomby“. BL1A0D38 zvládne 
okrem krémových smoothie aj ďalšie mixované nápoje, 
polievky, studené omáčky, ľadovú kávu či koktejly. Poradí 
si i s tvrdšími ingredienciami ako napríklad oriešky, 
alebo aj s ľadom, a to vďaka múdrej funkcii PULr-
SE a odolnému telu motoru, ktorý je vyrobený 
z prémiovej nehrdzavejúcej ocele. Odpo- 
rúčaná maloobchodná cena je 49.90 €.

www.tefal.sk
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PRE ZAČIATOČNÍKOV AJ PROFESIONÁLOV

Optigrill+ XL GC722D34 od značky Tefal je skvelým riešením pre začia-
točníkov aj profesionálov, ktorí vždy vyžadujú perfektné výsledky a s obľubou 
varia pre väčšiu spoločnosť. Vďaka zväčšenej kapacite zvládne naraz viac 
porcií. Optigrill+ XL je vybavený inovatívnym senzorom na meranie 
hrúbky mäsa s automatickým prispôsobením teploty podľa zvoleného 
programu. Displej mení farbu, zobrazuje fázu pečenia a upozorňuje vás i 
zvukovým signálom o presnom stave grilovania. Povrch grilu je nepril-
navý, čistí sa teda ľahko. Grilovacie dosky a odkvapkávacia miska sa 
dajú vybrať a umyť v umývačke. Odporúčaná maloobchodná cena je 
244.90 €.

www.tefal.sk

ODŠŤAVENÉ – RÝCHLO A BEZ KRÁJANIA!

Zabudnite na kupované šťavy, so šikovným odšťavovačom si vyčarujete za pár 
sekúnd litre zdravého moku bez pridanej chémie z tých najkrajších kúskov ovo-
cia a zeleniny priamo u vás doma. Ak vás doteraz odrádzalo prácne krájanie 
zeleniny a ovocia, siahnite po odšťavovači s extra veľkým plniacim otvorom aj 
na celé jablká – po odstredivom odšťavovači Orava OS-111 s 1 000 W 
motorom a rozsahom 6 500 do 12 000 ot/min v luxusnom dizajne z materiálov 
odolných voči opotrebeniu a korózii. Vďaka vysokému výkonu a dômysel-
nej konštrukcii získate šťavu v tej najvyššej kvalite, dokonale odseparovanú 
od zvyškov ovocia a zeleniny, ktoré potom využijete na prípravu múčnikov, 
polievok či sušených čajov. Elektronický ovládač rýchlosti s LCD displejom 
umožňuje nastaviť až 5 rýchlostí odšťavovania, odšťavovač sa rýchlo a ľahko 
skladá, obsluhuje aj čistí. Môže byť váš za 139 €.

www.orava.eu 

AKO ŠÉFKUCHÁR

Profesionálnym šéfkuchárom môže dnes byť naozaj každý. Odborníci značky Tefal 
navrhli špeciálne pre tých, ktorí svoj najmilší čas trávia pri príprave lahodných pokr-
mov, kuchynský robot Masterchef Gourmet+. Kuchynský pákový robot Tefal 
Masterchef Gourmet+ QB612 je vybavený motorom s príkonom 1100 W a misou 
s objemom 4,6 litrov, v ktorej zvládne naraz spracovať až 1,8 kg cesta. 
Súčasťou balenia sú navyše aj nástavce, vďaka ktorým vytvoríte 
nielen tú najchutnejšiu čokoládovú penu, ale i konzistentne 
dokonalé cesto na výrobu domácich tortičiek, makroniek ale-
bo chrumkavých croissantov. Príslušenstvo z nehrdzavejúcej 
ocele obsahuje strúhadlo a krájač, mixér a mlynček. Štvori-
ca výmenných kotúčov na strúhadle zaistí hrubé i jemné 
strúhanie a krájanie. Verziu mixér využijete na prípravu 
vynikajúcich smoothies, koktejlov alebo na drvenie 
ľadu. Vďaka mlynčeku pripravíte čerstvé tatárské bifteky, 
mäsové guličky i profesionálne hamburgery. Dokonale 
prepracovaný kovový dizajn je potom už len čerešničkou 
na torte. Odporúčaná maloobchodná cena je 469.90 €.
 
www.tefal.sk



USUŠENÉ PRE ZDRAVIE S ORAVA SU-104

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

www.orava.eu 

ODVÁŽTE TO NA DREVE!

Vašou vernou pomocníčkou pri každodennom varení a pečení, ale aj keď 
potrebujete presne poznať gramáž potravy v mene štíhlej línie či pre vylade-
nie svojho zdravotného stavu by mala byť spoľahlivá kuchynská váha. 
Vyberte si šik krásku Orava EV-13 odetú v dreve, ktorá vyzerá luxusne 
s nádychom retra, zároveň však pracuje exaktne v duchu najmodernejších 
technológií. Suroviny vám na jeden šup odváži v metrických aj anglických 
merných jednotkách do hmotnosti 5 kg s praktickou funkciou dovažovania 
Tare. Komfortne sa obsluhuje vďaka veľkorysému a dobre čitateľnému LCD dis-
pleju a dostatočne veľkým tlačidlám. Môže byť vaša za 14,90 €.

www.orava.eu 

Reko
Foto: archív firiem    
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bývanie kuchyňa

STOJAN NA ODKLADANIE 
KUCHYNSKÉHO NÁČINIA 
JOSEPH JOSEPH

Počas varenia je občasné ochutnávanie a mieša-
nie samozrejmosťou. Medzitým varešky odkla-

dáme. Ale čo tá zašpinená pracovná doska? 
S tým sa Joseph Joseph popasovali 

tak, že navrhli najlepšieho pomocníka. 
Je ním stojan na odkladanie ku-
chynských nástrojov, ktorý nie- 
len šetrí miesto, ale hlavne všetky 
zbytky polievky či omáčok na va-
reškách stekajú do spodnej misky 
a nie na pracovnú dosku. A keďže 
Joseph Joseph radi dovedú aj 
posledným detailom kuchynské 
pomôcky do dokonalosti, je 
základňa stojanu vybavená 
protišmykovú úpravou.

www.bonami.sk



Smoothie 
Nutri mixér
SNB 6601RD 
SNB 6600BK

Prednastavené  
mixovacie programy

Nerezové nože pokryté 
vrstvou titánu

1200 W

www.sencor.sk

prednastavené mixovacie programy
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POKRAČUJTE OBKLADAČKAMI
Na ich čistenie použite hubku INOX od 
Viledy. Je vyrobená z exkluzívnej PUR ak-
tívnej vrstvy, ktorá je abrazívna, a poradí 
si i so zaschnutými nečistotami. Zároveň 
je ale šetrná k citlivým materiálom. A ako 
na zájdené špáry? Zmiešajte ¼ šálky 
octu, ½ šálky jedlej sódy, šťavu zo štyroch 
citrónov, teplú vodu a s takto pripravenou 
zmesou sa vrhnite do čistenia. 

AKO NA ĎALŠIE KUCHYNSKÉ 
VYBAVENIE? 
Drezy sú vyrábané z rôznych materiálov. 
S univerzálnou handričkou Actifibre sa 
však nemusíte báť žiadneho povrchu. 
Jednoducho s ním vyčistíte drez, oplách-
nete ho a môžete pokračovať s umývaním 
batérie. Tú pomocou handričky v jednom 
kroku zároveň vyleštíte. Pokiaľ potrebu-
jete vyčistiť i odpad, nalejte do neho deci 
octu, pridajte trochu soli, nechajte päť 
minút pôsobiť a nakoniec nalejte vriacu 
vodu.

NAKONIEC PODLAHA 
Podlahu najprv povysávajte. Ideálnym 
pomocníkom môže byť mop Ultramax od 
Viledy. S ním vám vytieranie zaberie oveľa 
menej času a vďaka košu na žmýkanie 
budete ušetrení od ručného žmýkania 
v špinavej vode. Pokiaľ máte podlahu 
extrémne znečistenú, pridajte do vedra 
s teplou vodou trochu octu, ktorý podla-
hu vydezinfikuje a tiež odmastí.  

Reko z materiálov Vileda

Foto: Vileda a archív redakcie

KUCHYŇA JE ZVÄČŠA NAJPOUŽÍVANEJŠOU MIESTNOSŤOU 
V CELEJ DOMÁCNOSTI. AK SA VŠAK V KUCHYNI SKUTOČNE 
PRAVIDELNE VARÍ, JE RAZ ZA ČAS GENERÁLNE UPRATOVANIE 
PRIAM NEVYHNUTNÉ. ZÁKLADOM JE DOBRÉ VYBAVENIE. 

bez chemikálií
GENERÁLNE 
UPRATOVANIE KUCHYNE

Pokiaľ máte tie správne pomôcky, 
nemusíte sa báť, že vám práca zaberie 

celý deň. Prinášame vám jednoduchý 
návod, ako s efektívnymi pomocníkmi 
skrátite dobu upratovania na minimum. 

ZAČNITE CHLADNIČKOU
Všetky potraviny vyberte von a skontro-
lujte ich dátum spotreby. Potom vytrite 
všetky poličky, zásuvky, priestor dverí i 
tesniace gumičky handričkou. Ideálna je 
na to mikrohandrička, s ktorou nebude-
te potrebovať žiadny čistiaci prípravok, 
stačí ju iba navlhčiť. Ak sa z chladničky 
valí nepríjemný zápach, skúste do nej dať 
nádobku s octom, rozrezaný citrón alebo 
jablko, ktoré pachy neutralizujú.



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

VBTAZ-17419-AZ-ArtesanoNature-SK-185x118_F39.indd   1 25.08.17   09:41
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INTENZÍVNA SVIEŽOSŤ 
A VÔŇA

Extra koncentrovaná a extra jemná záro-
veň – nová aviváž Coccolino Intense 
dodá vašej bielizni skutočne intenzívnu 
sviežosť a vôňu, a to v malej, ale zato 
koncentrovanej dávke. Vaša bielizeň bude 
vďaka koncentrovanej aviváži Cocco-
lino Intense voňavá a svieža omnoho 
dlhšie ako v prípade klasických aviváží. 
Coccolino Intense je tu pre vás v troch 
najobľúbenejších variantoch: Fresh Sky, 
ktorá vám navodí príjemný pocit sviežeho 
vánku, Fuchsia Passion, ktorá povzbudí 
vašu lásku k vôni kvetov, a Sunburst,  
s ktorou sa ponoríte do lúčov horúceho 
slnka. Aviváže Coccolino Intense vám 
bohato vystačia až na 64 pracích dávok, 
vaša bielizeň bude mäkučká a vzdušná 
a žehlenie vám pôjde ako po masle. S ex-
tra koncentrovanou avivážou Cocco-
lino Intense si vychutnáte vôňu, ktorá 
vo vás vyvolá tie najkrajšie spomienky na 
letnú pohodu. Koncentrované aviváže 
Coccolino Intense sú k dispozícií v dvoch 
veľkostiach, a to 960 ml (64 dávok) 
v odporúčanej cene 6,29 eur a 570 ml (38 
dávok) v odporúčanej cene 4,99 eur.

www.coccolino.eu

ZOZNÁMTE SA S „KAČKOU“

Ak môže mať auto prezývku chrobák, 
prečo by nemohol mať prezývku aj 
najpopulárnejší parný čistič vôbec?  
Zoznámte sa s „kačkou“, vlastným 
menom Ariete Vapori 4132.  Trochu 
odrastlejšia podoba gumenej kačičky 
z bazénov obsahuje nadobku na 1/4 
litra vody a malý kompresor, ktorý 
vytlačí pod tlakom paru horúcu presne 
tak, aby odstránila vodný kameň 
na vodovodnej batérii, kávovare či 
konvici. 

Parný čistič Ariete Vapori je ide-
álny na mastnotu na diges-
toroch, varných doskách 
aj zapečenú v rúrach. 
Minimalistický pomocník, 
so skvelým efektom stojí 
necelých 39,99 eur.

www.vzdy.sk

EFEKTÍVNY PARNÝ MOP 

Prach poctivo nalepený na mastnej dlažbe či rozliata limonáda na 
parketách? Koberec, v ktorom „nevidíte“ všetku špinu aj z vašich 
domácich miláčikov? Parný mop Ariete s ½ litrovou nádob-
kou na vodu odstráni horúcou parou nečistoty z vašej 
podlahy bez toho, aby ste sa pri tom spotili ako pri  
vysávaní.

Talianska značka 
Ariete práve pred 
20 rokmi prvá 
predstavila tech-
nológiu parného 
čistenia. Vďaka 
fyzike a Ariete 
dnes môžeme 
čistiť skutočne 
efektívne.

www.vzdy.sk
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DIZAJNOVÁ KLASIKA Z FÍNSKA

Fínska značka Artek, v ktorej sortimente nájdete predovšetkým nadčasovú tvorbu Alvara Aalta, výborne dopĺňa 
portfólio DesignVille, predajne a e-shopu so škandinávskym dizajnom. Značka Artek bola založená v roku 1935 man-
želmi a dizajnérmi Alvarom a Aino Aaltovými a ich priateľmi Maire Gullichsenovou a 
Nils-Gustavom Hahlom. V sortimente značky nájdete predovšetkým vysoko kvalitný 
nábytok, ktorý dnes patrí medzi ikony moderného dizajnu. Cieľom značky bolo, popri 
predaji originálneho nábytku, tiež určovať nový spôsob moderného života a vybave-
nia domácnosti. Najznámejším dizajnom v sortimente Artek je stolička 60 a z jej vzhľadu 
vychádzajúce stoličky 64, 65, 66 či 69. Všetky neomylne rozpoznáte vďaka konštrukcii  
z ohýbaného brezového dreva s nohami v tvare pís-
mena L. Medzi ďalšie ikony patrí napríklad stolička 
Rocket, kreslo Mademoiselle či svietidlo A331. 
V súčasnej dobe nájdete pod značkou Artek nielen 
nábytok, svietidlá a doplnky z pera manželov Aalto-
vých, ale aj návrhy svetovo známych dizajnérov, akými 
sú napríklad Ilmari Tapiovaara, Hella Jongerius, Harri 
Koskinen či Eero Aarnio.

www.designville.sk

ODKLADACÍ KOŠÍK 
V TVARE GULE 

Kaare je dizajnér nábytku, Nicolas zase 
šperkár. Jeden tak dokáže navrhovať 
funkčné tvary, druhý ich privedie až do 
detailu k dokonalosti. A tak spolu vymy-
sleli Pluk – guľu, ktorú zavesíte k stro- 
pu a dáte do nej napríklad čokoľvek, 
čomu neviete nájsť inde miesto. Tento 
netradičný a vizuálne chytľavý odklada-
cí priestor vám tak v jednom momente 
ušetrí miesto a ešte z vás urobí znalca 
dizajnu. 

www.bonami.sk

DAJTE SVOJIM FOTKÁM 
ŠMRNC! 
 
Roztomilý darček alebo trvanlivá spo- 
mienka na príjemné zážitky? Aj takto dnes 
slúžia momentkové snímky rodinných 
fotografií. Ale variant – papierová fotka  
v rámčekovej pasparte – je dávno OUT! 
Dnes si fotky držia šmrnc vďaka trvalému 
riešeniu v skle. Zalaminovať fotku pod 
odolné kalené sklo a navyše ju vytlačiť UV 
odolnými farbami, vďaka ktorým fotogra-
fie nevyblednú, to je to najjednoduchšie 
riešenie. LikeFoto zabezpečuje oboje a, 
samozrejme, ponúka možnosť jednodu-
chej on-line objednávky. Navyše majiteľovi 
prichádza z výroby domov už s háčikom, 
takže stačí vziať kladivo a klinček a jedno- 
ducho zavesiť. LikeFoto má štyri štan-
dardné veľkosti a vaše fotografie prídu 
poštou do 21 dní od on-line objednávky.

www.likefoto.cz
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Vstup do príbytku je hranicou 
medzi exteriérom a interiérom. Pri 
uskutočňovaní premien vstupnej 

zóny by ste nemali zabúdať na to, že je 
miestom prvého kontaktu s interiérom a 
mala by spĺnať určité požiadavky.

UČIŇTE Z PREDSIENE ŠATŇU
Trápi vás v interiéri nedostatok miesta 
a o samostatnej šatni, kam by ste mohli 
ukladať svoje oblečenie a obuv, si mô-

PRIESTORY
ŽIADNY BEZVÝZNAMNÝ VSTUP DO DOMU ČI BYTU. DNEŠNÉ 
VSTUPNÉ PRIESTORY MAJÚ AMBÍCIE STAŤ SA MULTIFUNKČ-
NÝM MIESTOM, KTORÉ POSLÚŽI NIELEN NA ODKLADANIE 
KABÁTOV A OBUVI. POZRITE SA NA ZAUJÍMAVÉ DIZAJNOVÉ 
TIPY NA ZARIADENIE PREDSIENE.

Vstupné
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  Vstavaná skriňa s fóliovanými dvierkami    

slonová kosť s motívom čerešňových kvetov

 Celosklenené dvere STRONG s posuvným 

systémom PREMIUM

 Šatníkové dvierka s motívom FOSILS

žete nechať iba zdať? Zvoľte elegantné 
riešenie v podobe vstavaných skríň, ktoré 
vytvoria šatňu priamo vo vašej predsieni! 
„Vďaka tomu, že môžu siahať od podlahy až 
po strop, dokážu vstavané skrine využiť vo 
vstupnej chodbe naozaj každučký centimeter, 
a poskytnúť tak omnoho viac priestoru než 
klasické skrine či komody,“ hovorí Martin 
Dusík zo spoločnosti Trachea, ktorá vý-
rába nábytkové dvierka. Vstavané skrine 
však oceníte nielen z hľadiska efektívneho 
využitia priestoru, ale tiež pre ich široké 
dizajnové možnosti. „Vstavané skrine môžu 
v predsieni pokryť pokojne celú stenu, takže 
sa priam ponúka pohrať sa so vzhľadom dvie-
rok, a učiniť tak z nich elegantný dizajnový 
prvok, ktorý dotvorí a podčiarkne celkové 
ponímanie interiéru,“ uvádza Martin Dusík 
a doplňuje: „Ak máte v obľube skôr tradič-
nejší štýl, môžete zvoliť nábytkové dvierka 
z niektorých zo širokej ponuky fóliovaných 
drevodekorov. V prípade, že sa vám páči skôr 
moderný minimalistický nábytok, tak sú 
pre vás ideálnou voľbou akrylátové dvierka 
T.acrylic, nech už vo vysoko lesklom variante 
alebo trendy hlbokom mate.“

ODLOŽTE SI SO ŠTÝLOM
V predsieni iste oceníte nielen úložné 
priestory, ale i praktické odkladacie steny, 
na ktoré môžete v každodennom zhone 
rýchlo zavesiť kabát, kabelku či dáždnik. 
Pokiaľ sa teda nechcete uspokojiť s oby-
čajnými háčikmi a vešiakmi, rozhodne 

venujte pozornosť štýlovým vešiakovým 
stenám s pôsobivými dekoratívnymi 
obkladmi. „Obkladové dekoratívne panely 
umožňujúce výber z celého radu najrôznejších 
dekorov navyše ponúkajú aj možnosť voľby 
zaujímavých 3D frézovaných vzorov,“ hovorí 
Martin Dusík a pokračuje: „Okrem toho ich 
možno veľmi ľahko zladiť s povrchom dvierok 
komody alebo šatníkových skríň a dosiahnuť 
tak dokonalé vizuálne zjednotenie priestoru 
predsiene.“   

CITLIVÉ ODDELENIE
 Vstupná hala býva priestorom, kde kaž-
dodenne odhadzujeme starosti všedných 
dní a ladíme sa na domácu bezstarostnú 
pohodu. Preto je potrebné ju od našich 
obývacích izieb dôrazne, a pritom štýlovo 
oddeliť. Dobrým riešením je zvolenie skle-
nených posuvných dverí STRONG. Vďaka 
svojmu zasadeniu do posuvného systé-
mu vám v predsieni ušetria veľa miesta. 
A nielen to. „Posuvné dvere STRONG majú 
elegantnú odľahčenú hliníkovú konštrukciu 
a vďaka svojej sklenenej výplni funkčne 
oddeľujú priestory, a pritom ponechávajú 
vizuálne prepojenie miestnosti,“ hovorí 
Petr Paksi, výkonný riaditeľ spoločnosti 
J.A.P. Slovakia, z ktorej výrobnej dielne 
dvere pochádzajú. Sklenenú výplň dverí 
možno tónovať do rôznych odtieňov 
a znížiť priehľadnosť na minimum. „Dvere 
STRONG taktiež nemajú problém s atypic-
kými rozmermi. Nech už je vaša vstupná 

TIP č. 1
OŽIVTE PREDSIEŇ DEKORÁCIAMI

Chcete urobiť na návštevníkov svojho 
domu či bytu čo najlepší prvý dojem? 
Tak rozhodne nezabúdajte na vzhľad 
svojej predsiene, ktorá je tým prvým, 
čo z vášho domova uvidia, a oživte 
ju pôsobivými dekoráciami. Pomôže 
vám unikátna grafická metóda Over-
face. „Overface je digitálna technoló-
gia, ktorá dokáže preniesť akýkoľvek 
grafický motív na povrch dvierok 
a iných nábytkových plôch, a to až  
do rozmeru 3 200 mm x 1 600 mm. 
V prípade viacdielnych zostáv navyše 
umožňuje jednoduché napojenie 
motívu, vďaka čomu dokáže potlačiť 
aj tie najrozmernejšie plochy šatníko-
vých skríň alebo obkladových pane-
lov,“ hovorí Martin Dusík. S pomocou 
Overface môžete svoju predsieň 
ľahko spestriť napríklad štylizovaný-
mi motívmi rastlín, abstraktnými or-
namentami, ale aj vlastnými fotogra-
fiami. „Vďaka vysokej odolnosti voči 
oderom i UV žiareniu pritom vôbec 
nemusíte mať strach, že by sa motív 
časom poškodil alebo vybledol, a pri-
šiel tak o svoj oslnivý pôvab,“ uvádza 
Martin Dusík. 
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hala akokoľvek veľká, dvere sa jej dokonale 
prispôsobia“ uzatvára Petr Paksi. 

ĽAHKOSŤ BYTIA
Doslova neprehliadnuteľnou súčasťou 
vstupného priestoru býva často tiež 
schodisko. Aj tak mohutný prvok môže 
pôsobiť vzdušne vďaka zvoleniu tých 
správnych materiálov. „Pri výbere schodis-
ka je dobré myslieť na to, aby jeho výsledná 
podoba vstupný priestor zdobila, a pritom 
nepôsobila príliš mohutne. Dobrou voľbou je 
napríklad skombinovanie dreva a skla. Nášľa-
py z bieleného dubu unesú prakticky čokoľvek 
a vzdušné sklenené zábradlie dodá celému 

schodisku ten správny odľahčený dojem,“ radí 
Petr Paksi, výkonný riaditeľ spoločnosti 
J.A.P. Slovakia, ktorá je výrobcom scho-
dísk, a dodáva: „Také schodisko sa stane 
skutočne perlou vašej vstupnej haly, ktorú 
každá návšteva náležite ocení.“

Možností, ako dizajnovo, a pritom prak-
ticky zariadiť predsieň, je naozaj veľa. 
Stačí vybrať len tú pravú.   

Reko v spolupráci s JAP Slovakia, TRACHEA, 

LikeFoto 

Foto: JAP Slovakia, TRACHEA, LikeFoto

TIP č. 2
OŽIVTE PREDSIEŇ 
SVOJIMI OBRÁZKAMI

Oživiť vstupný priestor pomôžu aj 
rôzne doplnky. Jedným z nich môže 
byť fotka v skle, ktorú jednoducho 
zavesíte na stenu. „LikeFoto zala-
minuje pod kalené sklo akúkoľvek 
fotografiu. Použité farby sú navyše 
UV odolné a vďaka tomu fotka nikdy 
nevybledne a tlač jej farebnosť ešte 
podporí. Veľkosťou je môžné ísť až 
do XL rozmerov s výškou obrazu cez 
pol metra,“ popisuje Aleš Rychetský, 
manager projektu. V predsieni vám 
rodinné fotografie spravia radosť pri 
každom vstupe.

 Schodisko so skleneným zábradlím a 

s nášlapmi z bieleného dubu 

 Jedným z doplnkov môže byť fotka v skle, 

 ktorú jednoducho zavesíte na stenu

bývanie vstupné priestory



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

www.vstavaneskrine.com

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

0903 344 343
Holíčska 7, Bratislava

0948 442 444
Bratislavská 72, Pezinok

AKCIA na vstavané skrine DO 35%.
DODANIE OD 3-10 DNÍ. Záruka až 5 rokov.

Vyrábame vaše sny...
luxusné postele a matrace

...na mieru a zo 100% prírodných materiálov

V posteliach Bedeur nájdete prírodné materiály vyberané s dôrazom na špičkovú kvalitu,
preukázateľný pôvod a šetrnosť k životnému prostrediu. Pretože vyrábame ozajstné skvosty

vynikajúce nielen svojimi vlastnosťami, ale tiež čistotou, dokážeme vám garantovať
dlhú životnosť a absenciu alergénov.

Showroom: Bratislava | Košice | Praha | Brno | Viedeň | Malaga

WWW.BEDEUR.COM

dab_16_04.indd   52 02.12.2016   11:32:29
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DNES MÁTE PRI VÝBERE DVERÍ DO INTERIÉRU 
NEVÍDANÉ MOŽNOSTI. OKREM TÝCH ZNÁ-
MYCH KLASICKÝCH SI MÔŽETE ZVOLIŤ DVERE 
„OD PODLAHY AŽ K STROPU“, DVERE „JAZDIA-
CE V STROPE“ ALEBO DVERE BEZ ZÁRUBNÍ. 
PRINÁŠAME VÁM PÁR PRAKTICKÝCH RÁD, NA 
ČO SA ZAMERAŤ PRI VÝBERE  DVERÍ.

V prvom rade je dobré si zvoliť, aký 
typ otvárania by vaše nové dvere 
mali mať. Medzi tie najtradičnej-

šie typy patria dvere otočné, ideálne pre 
prípad, že miestnosť za nimi potrebujete 
pevne uzavrieť. Kto chce v interiéri ušetriť 
miesto, volí väčšinou dvere posuvné, a to 
buď po stene, alebo do stavebného puzdra.

Ďalším nemenej dôležitým krokom je 
voľba povrchu dverí. Fantázií sa medze 

nekladú, na výber je mnoho druhov povr-
chov a je len na vás, ktorý z nich nakoniec 
na svoje dvere zvolíte ako ten najlepší.

DVERE MNOHÝCH TVÁRÍ
Aj tak sa dajú popísať dvere MASTER, 
ktoré ponúkajú naozaj pestrú škálu povr-
chových dekorov. Patrí medzi ne farebné 
sklo, dyha, stierka alebo tapeta. Hliníko-
vá konštrukcia týchto dverí  umožňuje 
kombinovať rôzne materiály, a to ako 
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v horizontálnej, tak vertikálnej rovine. 
Povrch dverí vám môže žiariť pastelovými 
farbami, ladiť s drevodekorom okolitého 
nábytku či niesť rovnaký vzor tapety alebo 
výmaľby, akú majú vaše okolité steny. Vďa-
ka tomu sa hodia do najrôznejších typov 
miestností i interiérov, ktoré premenia 
v trendy a elegantné celky.

OD PODLAHY AŽ K STROPU
Vďaka modernej hliníkovej konštrukcii 
nepredstavuje ani taká požiadavka pre dve-
re MASTER problém. Tradičná miera pre 
výšku dverí až donedávna činila 1,97 m. 
V súčasnej dobe sa volia  väčšinou dvere vo 
výške 2,1 m. Avšak, to ani zďaleka nie je 
všetko. Konštrukcia z hliníkových profi-
lov umožňuje týmto dverám vyrásť až do 
výšky 3,7 m. Pokiaľ zvolíte ich verziu tzv. 
bez nadpražia, vyrastú vám dvere skutočne 
od podlahy až k stropu a vy tým získate 
do svojho interiéru neprehliadnuteľný 
dizajnový kúsok.

A čo viac, pre tento typ dverí nepredsta-
vujú problém ani šikmé priestory, aké 
štandardne bývajú napríklad v podkrov-
ných miestnostiach. Aj týmto atypickým 
priestorom sa vedia skvele prispôsobiť. 
Dané šikminy totiž bez problémov svojím 
tvarom kopírujú.  

SKLENENÁ KRÁSA 
Pokiaľ máte v interiéri radšej sklo, mohli 
by pre vás byť dobrou voľbou sklenené 

TIP č. 1
DVERE, KTORÉ ŠETRIA MIESTO

Limituje vás pri výbere dverí obmed-
zený priestor vášho interiéru? Skúste 
siahnuť po posuvných dverách, ktoré 
môžu jazdiť po stene alebo zachá-
dzať do stavebného puzdra, ľudovo 
povedané do muriva. Dvere MASTER 
a STRONG disponujú aj svojím posuv-
ným variantom, vďaka ktorému vám 
pomôžu v interiéri ušetriť miesto. 
Takéto dvere je však nutné vybaviť 
tým správnym posuvným systémom. 
Dobrou voľbou môže byť napríklad 
posuvný systém PREMIUM, v ktorom 
doslova jazdí v strope. Jeho konštruk-
cia sa totiž dá schovať do stropného 
podhľadu, a teda nezostane na 
očiach.  

dvere STRONG. Sú tvorené elegantným 
hliníkovým rámom s výplňou v podobe 
skla. Úprava danej výplne je úplne na vás. 
V ponuke je hneď niekoľko typov skla 
pre ich výplň. Klasickou voľbou býva číre 
sklo, ďalej môžete voliť pieskované sklo, 
sklo planibel, teda tónované sklo, alebo 
grafosklo. Ak zvolíte pre výplň pieskované 
sklo, odporúča sa vybrať také, ktoré je 
upravené nanovrstvou. Tá totiž daný pies-
kovaný motív ochráni pred poškodením. 
Ďalšou nemenej zaujímavou možnosťou, 
ako ozvláštniť svoje sklenené dvere, je 
voľba ich výplne z už spomínaného gra-
foskla. Ide o sklo s vnútorným grafickým 
motívom, ktorého autorom môžete byť 
i vy sami. Týmto spôsobom môžete dvere 
doladiť do celkového štýlu vášho interiéru.   

NEVIDITEĽNÉ ZÁRUBNE
K otočnému variantu dverí neodmysliteľ-
ne patria dverné zárubne. Tým tradičným 
dreveným obložkovým už ale odzvonilo. 
Súčasné trendy hovoria – zárubne nechať 
zmiznúť! Jasnou voľbou sú preto skryté 
zárubne. Tie totiž skutočne robia česť 
svojmu menu, pretože sa vedia úpl-
ne schovať do steny a dokonale s ňou 
splynúť. V ponuke sú dva základné typy 
skrytých zárubní – AKTIVE a EMOTIVE. 
Skrytá zárubňa AKTIVE je celá schova-
ná v priečke a nenarušuje tak celistvosť 
steny. Naopak, skrytá zárubňa EMOTI-
VE je určená pre tých, ktorí sa obávajú, 
že si hranu priechodu nejako poškodia. 

01 Sklenené dvere STRONG v posuvnom            

systéme  PREMIUM

02 Dvere MASTER s povrchom z betónovej 

stierky

03 Dvere MASTER vo verzii tzv. bez nadpražia

04 Dvere MASTER s povrchom z farebného   

skla
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Využíva totiž minimalistický hliníkový 
rámček, ktorý chráni hranu steny pred 
poškodením.   
 
Ako je vidno, výber interiérových dverí 
poskytuje naozaj veľké možnosti. Tie 
správne dvere do vašich miestností si ale 
musíte zvoliť už vy sami. 

Reko v spolupráci s J.A.P. Slovakia 

Foto: J.A.P. Slovakia
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05 Sklenené dvere STRONG s pieskovaným 

motívom

06 Otočný variant sklenených dverí STRONG

07 Skryté zárubne AKTIVE a dvere MASTER    

08 Skryté zárubne AKTIVE

TIP č. 2: 
SKRYTÝM ZÁRUBNIAM JE JEDNO, NA AKÚ STRANU DVERE OTVÁRATE 

Túžite vo svojom interiéri po dizajnovo jednotných dverách, ale každé sa vám 
otvárajú na inú stranu? Opatrite ich skrytými zárubňami a váš problém je vyrie-
šený! Skryté zárubne neriešia či dvere otvárate „z“ alebo „do“ miestnosti – z po-
hľadovej strany vyzerajú pri oboch spôsoboch otvárania úplne rovnako a skvelo 
spolu lícujú.

05

07

06

08
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Je to nádherný pocit svojim zákazní-
kom odprezentovať výsledok práce a 
vedieť, že je dielo perfektne zhotove-
né. Preto vsádzam na Zambelli s jeho 
širokým sortimentom strešného od-
vodňovacieho systému a praktickým 
kompletným systémovým riešením. 
Výsledkom sú vždy pôsobivé riešenia. 
A predovšetkým spokojní zákazníci. Na 
Zambelli sa môžem vždy spoľahnúť. 
www.zambelli.cz

JEDNODUCHO MAJSTROVSKY ODVODNENÉ

GERMAN QUALITY

PERFEKTNÁ 
VOĽBA. 
ZAMBELLI 
TO DOKÁŽE.

Výroba nábytku

Showroom
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

www.danielainterier.sk
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Hoci výmena vnútorných dverí vy-
zerá na prvý pohľad ako práca pre 
profesionála, nie je to celkom tak. 

V nasledujúcich riadkoch vám poradíme, 
ako postupovať pri ich výmene.

ODOBERTE MIERKY
Najprv zistite, aká je šírka, výška dverné-
ho otvoru a hrúbka múru. ,,Pravé alebo 
ľavé dvere poznáte podľa toho, na ktorej 
strane sú umiestnené závesy. Ak sa pozriete 
na kľučku a pánty na zatvorených dverách 
smerom od kľučky, identifikujete pravé alebo 
ľavé dvere podľa toho, na ktorej strane sú 
pánty. Dvere sa posudzujú z miestnosti, do 
ktorej sa otvárajú,“ radí Tadeáš Tenkl, od-
borník na bývanie a zariadenia z projekto-
vého marketu Hornbach. 

PRÍPRAVA MONTÁŽE  
Odstráňte spodné časti závesov zo 
vzpriamených častí zárubní dverí. Najprv 
je potrebné uvoľniť skrutku s vnútorným 
šesťhranom. Potom položte časti zárubní 
dverí obložením s drážkou v tvare písme-
na U dole na čistú podložku. Na plochu 
šikmého rezu naneste transparentné 
disperzné lepidlo a spojte časti zárubní 
dverí. Prebytočné lepidlo utrite vlhkou 
vreckovkou. 

Na spojené časti zárubní dverí upevni-
te do príslušných otvorov sťahovacie 
excentre.  Otáčaním plastovej časti teraz 
upevňovacie strmene pevne napnite. ,,Pri 
sťahovaní kontrolujte uhol a vrcholy rohov, 
ktoré musia presne lícovať,“ pripomína 
odborník z Hornbachu. V rohoch spojov 
na jednej strane zastrčte oceľové svorky 
do jednej z dvoch drážok a kladivkom ich 
zatlčte do príslušnej protiľahlej drážky.
 
MONTÁŽ
Stavebný otvor musí byť čistý, zbavený 
prachu a drobných nečistôt. Vôľa na 
stranách by po vložení zárubne mala byť 
okolo 2 cm.

Zárubňu dverí postavte do otvoru v múre. 
Spodné časti závesov, ktoré ste predtým 
odstránili, znova nasaďte a napevno 
priskrutkujte vo vzdialenosti asi 2 mm od 
obloženia s drážkou. Zárubňu zafixujte 
v horných rohoch drevenými klinmi. Na 
podklade z obkladov alebo podobných 
materiálov musí mať zárubňa vzdialenosť 
od podlahy 2 – 3 mm.

Výmena
INTERIÉROVÝCH DVERÍ

INTERIÉROVÉ DVERE SÚ 
VÝZNAMNÝM DOPLN-
KOM KAŽDÉHO PRIESTO-
RU TAK Z ESTETICKÉHO, 
AKO AJ PRAKTICKÉHO 
HĽADISKA. CHRÁNIA 
SÚKROMIE, TLMIA ZVUK A 
ZABRAŇUJÚ ŠÍRENIU PRA-
CHU. PRI VÝBERE VHOD-
NÝCH DVERÍ JE DOBRÉ 
BRAŤ DO ÚVAHY ŠPECIFI-
KÁ KAŽDEJ MIESTNOSTI 
A ROVNAKO ZODPOVED-
NE TREBA PRISTUPOVAŤ 
AJ K SAMOTNEJ VÝMENE. 

bývanie dvere



NA ČO BY STE NEMALI ZABUDNÚŤ?

1. Dvere sa majú otvárať z väčšej miestnos-

ti do menšej, aby bol pri otvorení výhľad na 

najväčšiu časť miestnosti.

2. Dvere do kúpeľne by sa mali otvárať 

smerom von a ich povrch by mal počítať so 

zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti.

3. Šírka ideálneho stavebného otvoru je 

vždy širšia o 10 cm od vami požadovanej 

priechodnej šírky po osadení zárubne. Teda 

na 60-ky dvere je nutné pripraviť otvor so 

šírkou 70 cm, na 70-ky 80 cm. 

4. Ak otvárate dvere smerom k sebe a máte 

pánty na pravej strane, sú to dvere pravé. 

Ak otvárate dvere smerom k sebe a pánty 

máte na ľavej strane, sú to ľavé dvere.

5. Existujú taktiež systémy na obloženie 

existujúcich kovových zárubní bez nutnosti 

ich vybúrania. Obložková zárubňa ich 

dokáže schovať a obaliť.

Môžete zavesiť krídlo dverí, vyskúšať 
jeho funkciu a prípadne upraviť usade-
nie zárubne. Medzi zárubne vložte mini-
málne dve rozpery. Tieto rozpery by 
mali byť umiestnené vo výške závesov 
do zapadacieho plechu. Rozpery musia 
byť podložené tak, aby pri rozpínaní 
peny nevznikli otlaky na materiáli. 
Priestor medzi zárubňou a dverami 
vyplňte montážnou penou, zohľadnite 
pritom rozpínanie objemu. Podľa šírky 
škáry použite nízko expanznú penu 
alebo normálnu montážnu penu. Po 
úplnom stvrdnutí montážnej peny pre-
bytočné časti orežte nožom. Odstráňte 
aj drevené kliny a doštičky. 

Vodováhou skontrolujte zvislé časti 
zárubne dverí a tiež čelnú časť zárubne. 
Škáru medzi zárubňou a stenou vyplňte 
vo výške závesov a zapadacieho plechu. 

Reko 

Foto: archív firiem a redakcie
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BAUMIT FASÁDA ROKA 2017 
POZNÁ SVOJICH VÍŤAZOV

Súťaž Baumit Fasáda roka 2017 už 
pozná svojich víťazov. Víťazné fasády 
a ich tvorcovia boli predstavení 21. 
júna 2017 na slávnostnom galaveče-
ri, ktorý sa niesol v duchu „cinema“, 
keďže sa odohrával v netradičných 
priestoroch moderného kina Cinemax 
Bory v nákupnom stredisku BoryMall. 
Multiplexová kinosála privítala vyše 
400 hostí z radov architektov, inves-
torov, partnerov a spolupracovníkov 
Baumitu. Známa moderátorská dvojica 
Marcel Forgáč a Milan Zimnýkoval, 
alias Junior, nenechali nič na náhodu. 
Vtipnými glosami oživili odovzdávanie 
cien v jednotlivých kategóriách, čím 
prispeli k výbornej atmosfére večera. 
Súčasťou galavečera bol aj spomienko-
vý medailón na Ing. Ivana Tkáča z Ob-
lastného reštaurátorského ateliéru v Levoči, ktorý nás minulý rok náhle opustil. 
Ivan spolu so svojím tímom nadšených a kvalifikovaných pracovníkov reštauroval 
množstvo cenných pamiatkových objektov, z ktorých boli viaceré ocenené práve 
v súťaži Baumit Fasáda roka. Spomeňme aspoň Meštiansky dom v Levoči, kostol 
sv. Jakuba v Levoči a mnohé iné.  Vyvrcholením večera bolo odovzdanie Baumit 
Plyšovej kocky – ocenenia, ktoré odovzdáva spoločnosť Baumit spolu s finančnou 
dotáciou organizácii alebo subjektu, ktorý stavia nie doslova, ale v prenesenom 
význame. Oceňuje ľudské činy, ktoré „menia fasádu“ našej spoločnosti k lepšiemu. 

www.fasadaroka.sk a www.baumit.sk

PRED 106 ROKMI

FAB – tradičná česká značka zámok a 
cylindrických vložiek má za sebou viac ako 
storočnú históriu. Firma Fáborský a Šeda, 
dnes známa pod názvom FAB, bola zalo-
žená v roku 1911. Od r. 1997 je súčasťou 
portfólia nadnárodného koncernu ASSA 
ABLOY. Rychnovská továreň ročne vypro-
dukuje viac ako 8 miliónov cylindrických 
vložiek, samozamykacích zámok, otvára-
čov dverí a kovaní, ktoré mieria do celého 
sveta. Spoločnosť stavia na neustálej 
inovácii a vývoji. Úzko spolupracuje s vy-
branými zámočníctvami, prostredníctvom 
ktorých ponúka nielen široký sortiment 
výrobkov, ale tiež profesionálny servis a 
poradenstvo v oblasti zabezpečenia. 

www.fabsk.sk

REVOLÚCIA NA TRHU EMULZNÝCH FARIEB

Značka prémiových maliarskych farieb Dulux prišla na trh s revolučnou novinkou. 
Dulux EasyCare je matná, vysoko umývateľná disperzná maliarska farba novej 
generácie, ktorá odpudzuje vodu i nečistoty a je vhodná pre nátery stien i stropov 
v interiéri. Vyberať môžete zo 45 farebných odtieňov, ktoré vynikajú svojou ľahkou 
kombinovateľnosťou. Dulux EasyCare chráni povrch stien pred absorbovaním 
tekutín a nečistôt a tým zamedzuje tvorbe škvŕn. Vďaka hydrofóbnemu efektu sa 

tekuté nečistoty vyzrážajú na povrchu stien do malých 
kvapiek, ktoré po ňom ľahko skĺznu dolu. Stenu je potom 
možné jednoducho otrieť papierovou kuchynskou utierkou, 
navlhčenou handričkou alebo špongiou. I po niekoľkoná-
sobnom umytí ostáva náter bez poškodenia či škvŕn a steny 
si zachovávajú živé a žiarivé farby. Produkt ponúka vynika- 
júcu kryciu schopnosť, vysokú výdatnosť až 16 m2/l (jedno 
2,5 litrové balenie vystačí až na 40 m2). Náter pritom zostáva 
paropriepustný a umožňuje tak stenám dýchať.

www.dulux.cz

RODINNÝ DOM 3X3, HRUBÁ BORŠA 
Architekti: Ing. arch. Tomáš Dupkala, 
Ing. arch. Štefan Petras, 
Ing. arch. Matúš Repka, 
Ing. arch. Pavol Ružbarský



HROZBA OTRAVY OXIDOM UHOĽNATÝM 

Oxid uhoľnatý je produktom spaľovacieho procesu kotlov, 
krbov alebo prietokových ohrievačov. Vzniká, keď je teplota 
spaľovania príliš nízka, aby mohlo dôjsť k úplnej premene na 
oxid uhličitý, alebo ak nie je k dispozícii dostatok kyslíka pre 
dokonalé spaľovanie. Pri nedostatočnom ťahu komína hrozí 
jeho únik do okolia spotrebiča, kde predstavuje smrteľné 
nebezpečenstvo. Na Slovensku ročne zomrie na otravu oxidom 
uhoľnatým viac než 100 ľudí a stovky ďalších sa priotrávia. Oxid 
uhoľnatý nie je cítiť a otrava prebieha pomaly a nenápadne. 
Preto je najdôležitejšou ochranou prevencia. Kľúčová je hlavne 
pravidelná údržba kotla. 

Na trhu sú dostupné aj hlásiče úniku CO. Oxid uhoľnatý je 
ľahší než vzduch, preto je dôležité nainštalovať detektor do 
výšky minimálne 1,5 metra prípadne na strop. Baterky vydržia 
aj niekoľko rokov, v prípade, že sa vybijú, hlásič vydá signál k ich 
výmene. Cena detektoru sa pohybuje okolo 40 eur. 

www.thermona.sk
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CENY NEHNUTEĽNOSTÍ POSKOČILI 

Ceny nehnuteľností v rámci celého Slovenska neprestali v raste ani počas prvého 
polroka 2017. V ponuke portálu TopReality rástli hlavne ceny inzerovaných bytov. 
V období január 2017 až jún 2017 zdraželi inzerované garsónky o 11,6 %, 1-izbové 
byty o 6,9 %, 2-izbové o 27,2 %, 3-izbové a 5-izbové o 5,3 % a rodinné domy  
o 1,9 %. Vyplýva to zo štatistiky spoločnosti Topreality.sk, s. r. o.

Dvojciferný rast cien inzerovaných nehnuteľností za polrok neznamená, že sa 
o rovnaké percento zvýšila cena rovnakých objektov. Údaje sú priemerné a môžu byť 
ovplyvnené aj tým, že do ponuky pribudli nové nehnuteľnosti v drahších novostav-
bách a atraktívnejších lokalitách. Napríklad práve 4-izbové byty majú vyšší podiel 
v novopostavených projektoch než v starej zástavbe. 

Ale tým, že rástli priemerné ceny všetkých inzerovaných kategórií nehnuteľností na 
bývanie, je tu jasný trend, že trh stále zrýchľuje. Poháňajú ho najlacnejšie hypotéky 
v histórii, rastúce nominálne platy, ale aj nálada na trhu a ochota Slovákov míňať 
a zadlžovať sa.

www.topreality.sk 

OPTIMAL LEVANDUĽA – BIELA FARBA S PARFÉMOM LEVANDULE

S maľovaním bytu alebo domu je to ako s kosením trávnika. Každý z nás si vie predstaviť vôňu čerstvo pokosenej trávy a konečný 
pocit z dobre vykonanej práce. Presne tento istý pocit viete dosiahnuť pri používaní interiérovej farby Optimal – biela farba 
s parfémom levandule.  Ako je to možné? Jednoducho. Predstavte si prímorskú krajinu, teplý morský vzduch, úzke uličky plné 
obchodíkov so suvenírmi a všade naokolo vôňa levandule. Radi by ste si tento pocit preniesli aj do svojich domovov a neviete ako? 

Máme riešenie. Vymaľujte si svoj domov s novinkou na trhu Optimal Levanduľa. Táto interiérová 
farba je nielenže obohatená o prekrásnu a upokojujúcu vôňu, ale je určená predovšetkým na revi-
talizáciu priestorov. Najdôležitejšou vlastnosťou farby Optimal je kvalita. A táto kvalita sa odráža 
aj v ostatných výhodách. Má výbornú kryciu schopnosť, vysokú paropriepustnosť, matný vzhľad 
a dokonalú belosť. 

Levanduľa má jedinečnú vôňu. Svojou schopnosťou dokáže aj zatuchnuté 
miestnosti premeniť na priestor, ktorý si podmaní vaše zmysly. Vyskúšajte 
a neobanujete. Dodajte starým priestorom ducha prímorskej krajiny.

www.farby.sk
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Okrem kachieľ a klasických krbov 
na drevo sú vhodným riešením aj 
elektrické alebo tzv. bio krby. Tie 

sú vhodné predovšetkým do priestorov, 
kam nie je možné umiestniť klasický krb, 
či už ide o byty, kancelárie, reštaurácie, 
alebo hotely, všeobecne priestory bez 
komína. 

ČO ROBIŤ, KEĎ KACHLE KÚRIA 
VEĽA, ALEBO, NAOPAK, MÁLO?
Kachle sa mimo vykurovacej sezóny väčši-
nou nepoužívajú, ale aj počas chladnejších 
večerov je možné zapáliť oheň v krbe, 
aby mierne prehrial miestnosť a dodal jej 
útulnú atmosféru. Všetky kachle a krby 

KRBY A KACHLE SÚ SKVELÝM DOPLNKOM INTERIÉRU, KTORÝ  
NIELEN KRÁSNE VYZERÁ, ALE PLNÍ PREDOVŠETKÝM SVOJU 
HLAVNÚ FUNKCIU – HREJE. KACHLIAM I KRBOM JE VŠAK PO-
TREBNÉ ZABEZPEČIŤ SPRÁVNU ÚDRŽBU A VČAS ZAČAŤ RIEŠIŤ 
VŠETKY ŤAŽKOSTI, KTORÉ SA U NICH MÔŽU OBJAVIŤ. PRIPRAV- 
TE ICH NA PLNÚ ZÁŤAŽ BEŽNEJ ZIMNEJ PREVÁDZKY.

PRIPRAVTE NA ZIMU
Kachle či krb
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ale potrebujú údržbu a kontrolu, ktorú 
by mal pravidelne vykonávať odborník. 
Je tiež potrebné pravidelne ich čistiť a 
kontrolovať, aby nedošlo k ich poškodeniu 
alebo výraznému opotrebeniu.

Ak na jeseň zistíte, že vaše kachle nehoria 
tak, ako by mali, môže byť príčina v zlom 
tesnení dymovodu. V takom prípade je 
potrebné odmontovať dymové rúrky, po-
škodené vymeniť a skontrolovať utesnenie 
komínových dvierok. Pokiaľ je na vine 
zlý ťah komína, musí sa do práce pustiť 
kominár alebo kachliar, ktorý zistí presnú 
príčinu a podľa toho bude postupovať. 
Ešte predtým ale skontrolujte všetky dvier-
ka kúrenísk a čistiace otvory do komína, 
či nie sú zavreté. Prípadne vyskúšajte iný 
druh paliva. 

NIE JE VÁŠ DOMOV DOSTATOČNE 
VYKUROVANÝ?
Pokiaľ sa vám zdá, že vaše kachle kúria 
nedostatočne, môže to byť tiež spôsobené 
ich nízkym výkonom. Vhodným riešením 
je napríklad zateplenie priestoru, čím 
minimalizujete tepelné straty. Môže však 
ísť o znečistenie dymovodov a kachlí, kedy 
je jediným riešením ich dôkladná očista. 
Pokiaľ sú dymovody natoľko zanesené 
sadzami, že ich nie je možné ani prečistiť, 
dokúpte náhradné diely.

Taktiež môžete naraziť aj na opačný 
problém, teda, že vaše kachle kúria až 
príliš. Skontrolujte, či sú dvierka popol-
níka zavreté alebo či nie je poškodené ich 
tesnenie. V takom prípade neostáva iné, 
len ich vymeniť. 

Pokiaľ sa chcete zbaviť nadmerného 
dymu alebo zápachu, je nevyhnutné 
kachle správne vyčistiť. Ďalším dôvodom 
zápachu potom môže byť aj vypaľovanie 
ochranného laku kachieľ, pokiaľ sú nové. 

Príslušenstvo a náhradné diely ku 
kachliam si môžete zakúpiť u tuzemských 
renomovaných dodávateľov alebo sa ne-

chajte v tejto sezóne príjemne prekvapiť 
funkčnosťou nových typov. 

Reko 

Foto: archív redakcie



KÚRENIE DREVOM MÁ SVOJE ČARO A MNOHO ĽUDÍ SA 
K NEMU POSTUPNE VRACIA. DREVA SME SA VZDALI NAJMÄ 
KVÔLI POHODLNOSTI INÝCH ZDROJOV TEPLA. PRAVDEPODOB-
NE SME ALE NEVEDELI, ČOHO VŠETKÉHO SA VLASTNE VZDÁ-
VAME. ZA POHODLNOSŤ SI, SAMOZREJME, PRIPLATÍME, NO 
ZĎALEKA TO NIE JE VŠETKO. KÚRENIE DREVOM, OKREM TOHO, 
ŽE JE EKONOMICKEJŠIE, JE AJ EKOLOGICKEJŠIE A DOKONCA AJ 
ZDRAVŠIE. 

ÚSPORA, EKOLÓGIA, ZDRAVIE
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Vykurovanie drevom 
stavba vykurovanie



Dnes, keď už je veľa domov zatep-
lených, úspora pri kúrení drevom 
nie až taká výrazná. Ak však 

vlastníte starší dom, môže pre vás kúrenie 
drevom byť zaujímavé aj z dôvodu výraz-
ného ušetrenia rodinných financií.

FINANČNÁ ÚSPORA
Pri novom alebo dodatočne zateplenom 
rodinnom dome o rozlohe okolo 120 m2 
je možné vykurovaním drevom ušetriť 
približne 100 € – 150 € za vykurovaciu se-
zónu. Avšak pri staršom dome môže byť 
úspora aj 500 € a viac. A ak by ste si drevo 
narúbali či popílili sami, úspora môže byť 
ešte podstatne vyššia. 

EKOLÓGIA 
Porovnanie dreva a iných zdrojov tepla 
z pohľadu ekológie vychádza ešte zaují-
mavejšie. Na prvý pohľad by sa mohlo 
zdať, že vykurovanie elektrinou neznečis-
ťuje životné prostredie. Ale nie je všetko 
zlato, čo sa blyští. Pre produkciu elektric-
kej energie sa vo veľkej miere používajú 
neekologické zdroje ako uhlie či ropa. Pri 
výrobe 1 kWh elektrickej energie sa uvoľ-
ní približne 0,3 kg CO2. Čo pri štandard-
nej vykurovacej sezóne znamená 3 – 10 
ton CO2 na jeden rodinný dom. Pri kúrení 
drevom sa taktiež uvoľňuje CO2, avšak len 
v množstve, ktoré sa absorbovalo počas 
života dreviny. Preto je celková bilancia 
pri kúrení drevom 0 kg CO2 za celú vyku-
rovaciu sezónu. A to už je veľký rozdiel.

SÁLAVÉ TEPLO A ZDRAVIE
Tepelné zdroje ako radiátory, podlahové či 
stenové kúrenie vyhrievajú priestor tak, 
že ohrejú najprv vzduch a ten teplo odo-
vzdáva predmetom a ľuďom v priestore. 
Takýto zdroj tepla sa nazýva teplovzduš-
ný. Ak ale kúrime krbom, pecou alebo 
kachľami, väčšina tepla sa z výhrevného 

telesa dostane do prostredia sálaním. To 
znamená, že sa priamo ohrievajú predme-
ty a ľudia a až od nich sa následne ohrieva 
vzduch. Takýto zdroj tepla má viaceré 
pozitívne účinky na naše zdravie a nazýva 
sa sálavý. V prvom rade stačí, aby sme 
mali v miestnosti približne o 2 °C nižšiu 
teplotu. Napríklad ak máte radi 22 °C pri 
štandardnom teplovzdušnom kúrení, 
pri kúrení krbom alebo kachľami vám 
bude  stačiť 20 °C. To umožňuje zachovať 
prirodzenú vlhkosť prostredia.  A keďže 
je teplo uložené najmä v stenách a pred-
metoch a v menšej miere vo vzduchu,  
môžete aj v zime viac vetrať. 

AKÝM DREVOM KÚRIŤ?
Každý typ dreviny má svoje výhody aj 
nevýhody. Drevo ihličnatých stromov horí 
jasnejším osvetľujúcim ohňom a teplo 
odovzdáva rýchlejšie, takže je veľmi 
vhodné na rýchle zohriatie chladného 
priestoru, no treba ho aj častejšie prikla-
dať. Oproti tomu, tvrdé drevo listnatých 
stromov zas horí pomalšie a nezostáva po 
ňom takmer žiadny popol.

Či už budete kúriť drevom listnatých ale-
bo ihličnatých stromov platí, že najlepšie 
horí drevo, ktoré schlo aspoň 1,5 roka. To 
znamená, že si nikdy nechystáte drevo na 
najbližšiu zimu, ale až na tú nasledujúcu. 
Nedostatočne usušené drevo má nižšiu 
výhrevnosť a zanáša komín. Treba si 
však dať pozor, lebo podobne sa správa aj 
drevo, ktoré schne viac ako 3 roky.

TEPELNÝ ZDROJ
Aký tepelný zdroj teda zvoliť? Máme na 
výber od jednoduchých kachľových pecí 
za niekoľko sto eur až po murované kach-
ľové pece a krby, ktorých cena sa pohybu-
je v tisícoch až desaťtisícoch eur.

Veľké akumulačné pece majú výhodu 
v tom, že do nich stačí priložiť 2- až 4-krát 
za deň, aby si teplo udržali a postupne 
ho odovzdávali. Nevýhodou je, že treba 
robiť výrazné stavebné úpravy, ktoré sú 
i finančne náročné.

Krbové kachle a sporáky sú lacnejšie, ľah-
ko sa pripoja ku komínu, no treba do nich 
častejšie prikladať. 

Kompromisom potom môžu byť naprí-
klad kachle so zásobníkom na drevené 
pelety.

Reko v spolupráci so spoločnosťou Kinekus

Foto: Kinekus
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Tabuľka: Porovnanie výhrevnosti drevín

Druh dreva
Výhrevnosť pri ideálnej vlhkosti 20 % 

v MJ na priestorový meter

smrek 5 440

jedľa 5 800

borovica 6 730

topoľ 4 440

jelša 5 550

vŕba 5 740

breza 7 100

buk 7 320

dub 7 430 

TVRDÉ DREVO 
LISTNATÝCH STROMOV 
HORÍ POMALŠIE A 
NEZOSTÁVA PO ŇOM 
TAKMER ŽIADNY 
POPOL...

Vykurovanie drevom 
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S PRICHÁDZAJÚCOU JESEŇOU JE AJ VONKU ČORAZ CHLADNEJ-
ŠIE A POSTUPNE SA BUDE ROZBIEHAŤ AJ VYKUROVACIA SEZÓ-
NA. DLHODOBO RASTÚCE CENY PLYNU A ENERGIÍ NÁS NÚTIA 
S TEPLOM NARÁBAŤ ČORAZ ÚSPORNEJŠIE. NAŠŤASTIE DNES UŽ 
EXISTUJE VIACERO EFEKTÍVNYCH SPÔSOBOV, AKO NA PREVÁDZ- 
KOVÝCH NÁKLADOCH DOMU UŠETRIŤ.

SA DÁ AJ PRI ZACHOVANÍ 
TEPELNEJ POHODY

Šetriť na kúrení

01
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Zateplenie budovy je dnes pova-
žované za štandard a aj mnohé 
staršie budovy sa preto v rámci 

rekonštrukcie či revitalizácie zatepľujú. 
Materiálových alternatív je viacero, a to 
od EPS a minerálnej vlny, cez polyuretán, 
fenolovú vlnu či penové sklo, až po ovčiu 
vlnu alebo slamu. Ak staviate dom, mô-
žete si stavbu uľahčiť tehlami, ktoré majú 
už priamo dutiny vyplnené minerálnou 
vlnou, a potom už dodatočné zateplenie 
riešiť nemusíte.

Ak plánujete zatepliť obvodové steny 
budovy, budete stáť aj pred rozhodnu-
tím o výbere fasádneho systému. Popri 
klasických kontaktných fasádach sa ale 
do módy dostávajú aj fasády odvetrávané. 
„Na rozdiel od klasicky zateplených fasád 
je pri prevetrávaných fasádach vytvorená 
vzduchová medzera medzi obvodovou stenou, 
respektíve izoláciou, a fasádnymi platňami,“ 
vysvetľuje Michal Dobrovodský, produk-
tový manažér značky Argeton. „Táto vzdu-
chová medzera umožňuje prúdenie vzduchu 
a zabezpečuje trvalé odvádzanie vlhkosti, 
čo umožňuje maximálne využitie vlastností 
tepelnej izolácie,“ dodáva. Pre dokonalé odi-
zolovanie domu je ale potrebné investovať 
aj do okien a dverí. Práve tadiaľto môže 
dochádzať k výrazným únikom tepla. 

REKUPERÁCIA
K dokonale izolovanému interiéru 
rozhodne patrí rekuperácia. Vďaka 
rekuperácii dokážete totiž vetrať bez 
otvorenia okien či dverí a interiér tak 
ostáva dokonale izolovaný bez zbytočných 
únikov tepla. S rekuperáciou treba počítať 
už pri stavbe, inak môže byť inštalácia 
neuveriteľne náročná a často aj nemožná. 
Výmena vzduchu prebieha cez výmenník, 
v ktorom vzduch odvádzaný z miestnosti 
odovzdáva svoju tepelnú energiu vzduchu 
prichádzajúcemu zvonku pri minimálnych 
tepelných stratách. Rekuperačné systémy 
bývajú navyše vybavené filtráciou schop-
nou zachytávať prach, peľ či iné nečistoty 
a alergény, ktoré vnikajú do interiéru pri 
klasickom vetraní oknami. 

VYKUROVACIE SÚSTAVY
Moderné technológie ale ponúkajú 
viacero ďalších vychytávok, ktorých 
cieľom je znižovať náklady na tepelnú 
pohodu v domácnosti. Postupne sa tak 
prechádza od vysokoteplotných na níz-

Šetriť na kúrení koteplotné systémy, ktoré majú výrazne 
vyššiu účinnosť. Medzi bežné riešenia  
v rodinných domoch patria kondenzačné 
kotly a podlahové či stenové vykurovacie 
systémy. Tieto sálavé vykurovacie systémy 
dokážu poskytnúť rovnomernú teplotu 
v celej miestnosti, čo môže byť v zime na 
nezaplatenie. Samozrejme, svoju dobu 
nezaspali ani radiátory, a tak sú okrem 
článkových na výber aj panelové, rúrkové 
či konvektory.

Maximálne využitie potenciálu vykuro-
vacích sústav ale umožňuje až ich vhodná 
regulácia. Tá môže prebiehať v závislosti 
od vnútornej alebo vonkajšej teploty. 
Častejšie sa využíva regulácia na základe 
vnútornej teploty, kde sa v každej miest-
nosti nastavuje teplota individuálne na 

02

04

01 Centrálna rekuperačná jednotka s integro-

vaným kompaktným čerpadlom vzduch/voda 

zvládne okrem vetrania, kúrenia a chladenia aj 

ohrev vody. Výhodou je aj možnosť pripojenia 

solárneho systému. 

02 Rekuperačné systémy umožňujú vetranie a 

zabezpečia optimálnu tepelnú pohodu. S reku-

peráciou ale musíte počítať už pri projektovaní 

domu. 

03 Moderným riešením pri rodinných domoch 

sú odvetrávané fasády, ktoré ponúkajú okrem 

moderného dizajnu aj množstvo ďalších výhod. 

Novinkou na slovenskom trhu sú keramické 

fasádne platne. 

04 Vďaka rekuperácii dokážete vetrať bez 

otvorenia okien či dverí a interiér tak ostáva 

dokonale izolovaný bez zbytočných únikov 

tepla. 

03
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každom vykurovacom telese. Tento typ 
regulácie sa označuje aj ako zónová, keďže 
je budova rozčlenená na jednotlivé zóny. 
V každej zóne, respektíve miestnosti si 
môžete zvoliť čas kúrenia aj teplotu. Pri 
modernejších kotloch sa využíva ekviter-
mická regulácia, ktorá umožňuje regu-
láciu výkonu zdroja tepla v závislosti od 
vonkajšej teploty a teploty vody vracajúcej 
sa do výmenníka.

VYUŽITIE ALTERNATÍVNYCH 
ZDROJOV ENERGIE
Šetreniu na kúrení môže výrazne pomôcť 
aj zapojenie obnoviteľných zdrojov do 
systému. Asi najvyužívanejšie je Slnko. 
Ak máte veľké a dobre izolované okná 
orientované na južnú stranu, dokážu 
vám slnečné lúče príjemne vyhriať izbu aj 
bez dodatočného kúrenia. Technológia, 
samozrejme, umožňuje aj efektívnejšie 
využitie slnečných lúčov, a to pri solár-
nych paneloch na ohrev vody alebo pri 
fotovoltike na výrobu elektrickej energie, 
s ktorou môžete ďalej pracovať pri ohreve 
vody a vykurovaní. „Aj keď fotovoltic-
ké systémy vzhľadom na svoje fyzikálne 
charakteristiky nie sú úplne najvhodnejšie 
na pokrývanie spotreby energie pri vykuro-
vaní, pri ich vhodnom nastavení a regulácii 
je možné ich úspešne využiť na ohrev teplej 
pitnej vody (TPV). Pri priemernej domácnos-
ti žijúcej v rodinnom dome, ktorá si ohrieva 

TPV pomocou elektriny, ide o spotrebu okolo 
1,500 kWh, čo predstavuje asi 200 eur ročne. 
Táto položka nebude klesať ani pri neustálom 
znižovaní energetickej náročnosti budov, ale 
naopak, jej podiel na celkovej spotrebe ener-
gie budovy bude v percentuálnom vyjadrení 
rásť,“ hovorí Ján Karaba, člen výkonného 
výboru Slovenskej asociácie fotovoltické-
ho priemyslu  a OZE.

Okrem solárnych kolektorov a fotovoltiky 
môžete využívať na získavanie energie aj 
kotle na biomasu, veterné turbíny či te-
pelné čerpadlá, ktoré využívajú teplo pro-
stredia. Využitie alternatívnych zdrojov 
energie si bude vyžadovať vyššiu vstupnú 
investíciu, no tá sa vám môže vrátiť už  
v priebehu niekoľkých rokov, v závislosti 
od systému, ktorý si vyberiete.

Možností, ako ušetriť na kúrení a ener-
giách, je viacero, no nie všetky môžu byť 
vhodné pre konkrétnu stavbu. Veľkú 
úlohu zohráva región, podložie, orientácia 
na svetové strany či v neposlednom rade 
aj finančné možnosti investora. Náro-
ky na znižovanie spotreby energií však 
budú čoraz viac rásť, a je preto dôležité sa 
pripraviť. Vaše možnosti konzultujte vždy 
s odborníkmi, ktorí trh aj technológie 
poznajú a vedia vás lepšie usmerniť. 

Ing. Juraj Vedej

Foto: archív firiem a redakcie

05

07

06

05 Dokonalú tepelnú pohodu vám zaru-

čí správne nastavená regulácia. Moderné 

systémy umožňujú reguláciu teploty pomo-

cou jedného termostatu v každej miestnosti 

samostatne. 

06 Solárne panely slúžia na ohrev teplej úžit-

kovej vody. Často sa využívajú aj na ohrev vody 

v bazénoch. 

07 Radiátory dnes ponúkajú viacero alternatív. 

V kúpeľniach sa obľube tešia rúrkové modely.

stavba energetické alternatívy
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Åke sa rozhodol v nehostinných 
podmienkach vyskúšať dve 
tepelné čerpadlá značky Vaillant. 

Najchladnejšie miesto vo Švédsku je 
odvtedy oveľa prívetivejším a zaujíma-
vejším. „Chcel som svetu ukázať, že teplo a 
útulne môžete mať doma kdekoľvek na svete, 
dokonca aj keď bývate za polárnym kruhom,“ 
dodáva.

NÁVŠTEVNÍCI SA CÍTIA 
POHODLNE
V modernej meteorologickej stanici si  
Åke užíva príjemné teplo vďaka tepelné-
mu čerpadlu flexoTHERM exclusive.  
Návštevy z nej obdivujú krásny výhľad na 
rozľahlé polia plné snehu a okolité lesy.  
V príjemnom teple im Åke rozpráva 
o práci meteorológa za polárnym kruhom. 
Zároveň si zo záujmom obzerajú tepelné 
čerpadlo. Ide o inteligentné zariadenie  
flexoTHERM exclusive s označením 
Green iQ, ktoré je v maximálnej miere 
ekologické a dokáže využívať každý  
z alternatívnych prírodných zdrojov  
tepla – zem, vodu či vzduch. Åke si vybral 
poslednú možnosť, pretože v náročných 
podmienkach za severným polárnym 

kruhom predstavovala najľahšie riešenie. 
Značka Vaillant nastavila týmto tepelným 
čerpadlom najvyššiu latku pre trvalo 
udržateľné tepelné technológie v celej 
Európe. Toto tepelné čerpadlo patrí medzi 
najúčinnejšie zariadenia na trhu, má veľ-
mi tichú prevádzku a môže sa pochváliť 
nízkymi prevádzkovými nákladmi. Bežne 
si ho ľudia dávajú do novostavieb, ale aj  
v rámci rekonštrukcií, najčastejšie do 
rodinných i menších bytových domov.  
V súlade s európskou smernicou ErP sa 
flexoTHERM exclusive zaraďuje do naj-
vyššej energetickej triedy A++/A+++. Je 
možné ho ovládať aj cez smartfón alebo 
tablet, jednoducho a pohodlne, prostred-
níctvom Wi-Fi a aplikácie multiMATIC.

DOMOV ZA POLÁRNYM KRUHOM
Podobné pohodlie si Åke doprial aj u seba 
doma. Rozhodol sa pre tepelné čerpadlo 
flexoCOMPACT exclusive vzduch/voda  
s označením Green iQ, ktoré umožňuje 
dosiahnuť najvyšší komfort na minimál-
nom priestore. Má totiž zabudovaný 185 l 
zásobník teplej vody a okrem vykurova-
nia ho Åke využíva aj na prípravu teplej 
vody. Má kompaktné rozmery, inštalácia 
bola rýchla a presvedčila ho aj najnižšia 
hlučnosť spomedzi tepelných čerpadiel 
dostupných na trhu. Tepelné čerpadlo 
dosahuje výstupnú teplotu až 65 °C, má 
nízke prevádzkové náklady a pracuje 
veľmi spoľahlivo. Jeho mimoriadne tichá, 
zvukovo optimalizová vonkajšia jednotka 
s názvom aroCOLLECT je nainštalovaná 
vonku za Åkeho domom. Vďaka dô-
kladnému tlmeniu vibrácií a efektívnej 
zvukovej izolácii je jej hlučnosť iba 42 dB. 
Podobne ako predošlé tepelné čerpadlo, aj 
flexoCOMPACT exclusive možno ovládať 
cez smartfón. Viac na www.vaillant.sk a  
www.kvalitne-tepelne-cerpadla.sk.

Reko z materiálov Vaillant

Foto: Vaillant

KOMFORT U VÁS DOMA 
KDEKOĽVEK NA SVETE

NAJCHLADNEJŠIE MIESTO 
VO ŠVÉDSKU LEŽÍ 235 KM 
ZA SEVERNÝM POLÁRNYM 
KRUHOM. IDE O METEOROLO-
GICKÚ STANICU V NAIMAKKE, 
KDE TEPLOMER NEZRIEDKA 
UKAZUJE AJ -40 °C. NATRVALO 
JU OBÝVA LEN JEDEN ČLOVEK, 
80-ROČNÝ METEOROLÓG ÅKE. 
„BOL SOM OSAMELÝ, MÁLO-
KEDY SOM MAL NÁVŠTEVU,“ 
PRIZNÁVA. DOSTAL PRETO 
VÝBORNÝ NÁPAD, AKO NA 
EXKURZIU PRILÁKAŤ OVEĽA 
VIAC TURISTOV.



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

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

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

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

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

www.hargassner.cz
www.drevoprodukt.cz

19. až 23. 9. 2017, 
hala 4, expozícia 4C16

Inšpirujte sa aktuálnym vydaním aj v online verzii

Čítate nás už viac ako 10 rokov

Ďalšie zaujímavé témy nájdete  
zdarma v našom archíve na  
www.domabyvanie.eu



68

Slnečné kolektory najväčšieho sloven-
ského výrobcu patria niekoľko desať-
ročí k najpredávanejším produktom 

na trhu OZE. Svoje postavenie na trhu 
potvrdili aj v doterajších kolách podpor-
ného programu zelená domácnostiam, 
kde boli najžiadanejšími a najčastejšie 
inštalovanými výrobkami. Slnečný kolek-
tor TS300 je najčastejšie inštalovaným 
zariadením zo všetkých zariadení v rámci 
tohto projektu.

OVERENÁ KVALITA
Od druhej polovice 70. rokov prešli sl- 
nečné kolektory slovenského výrobcu 
THERMO/SOLAR mnohými vylepšenia-
mi a inovatívnymi riešeniami, z ktorých 
niektoré sú chránenými patentovanými 
riešeniami. Špeciálny spôsob spájania 
medeného potrubia s hliníkovým absor-
bérom zabezpečuje mimoriadne efektívny 
prenos tepla, zatiaľ čo 4 mm hrubé kalené 
sklo, trvalo odolné extrémnym výkyvom 
počasia, sa stáva v dnešnej dobe neustále-

ho znižovania nákladov už takmer raritou. 
Plochý vákuový kolektor TS400 ostáva aj 
po viac ako dvoch desaťročiach stále jedi-
ným priemyselne vyrábaným kolektorom 
tohto druhu na svete. 

MIMORIADNE DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
Spoločnosť stavia na dlhoročných skú-
senostiach v oblasti výskumu a vývoja, 
ktorých začiatky sa datujú do 70. rokoch 
20. storočia. Výrobky tak majú praxou 
overenú vyše 40-ročnú životnosť, ktorou 
sa nemôže v súčasnosti pochváliť žiadny 
európsky výrobca slnečných kolektorov. 

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
Po ohlásení podporného programu zelená 
domácnostiam prišlo veľké množstvo 
spoločností s rôznymi balíkmi vztiahnutý-
mi na tento program. Výnimkou nie je  
ani spoločnosť THERMO/SOLAR, no  
v ich prípade dostáva zákazník oveľa viac. 
Každý návrh solárneho systému je do istej 
miery unikátny, a tak je aj každý podnet 

V SÚČASNOSTI NAJLACNEJŠÍM A NAJLEPŠIE VYUŽITEĽNÝM ZARIADENÍM V OBLASTI OBNOVITEĽ-
NÝCH ZDROJOV ENERGIE (OZE) SÚ SLNEČNÉ TERMICKÉ KOLEKTORY. SLNEČNÉ KOLEKTORY OD 
SPOLOČNOSTI THERMO/SOLAR ŽIAR DÁVAJÚ ZÁKAZNÍKOVI ISTOTU, ŽE KUPUJE VÝROBOK, NA 
KTORÉHO VÝVOJI A VÝROBE SA PODIEĽAJÚ SLOVENSKÍ ZAMESTNANCI SLOVENSKEJ SPOLOČNOS-
TI. ZÁKAZNÍK ZÍSKAVA ZÁRUKU 12 ROKOV A PRAXOU OVERENÚ ŽIVOTNOSŤ KOLEKTORA VIAC 
AKO 40 ROKOV. KU KAŽDÉMU ZÁKAZNÍKOVI MÁ VÝROBCA INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP A JE SCHOP-
NÝ ZABEZPEČIŤ NIELEN DODÁVKY ŠTANDARDNÝCH ZOSTÁV, ALE TIEŽ ŠPECIFICKÉ RIEŠENIA NA 
ZÁKLADE POŽIADAVIEK ARCHITEKTA, PROJEKTANTA ALEBO KONCOVÉHO UŽÍVATEĽA. 

NÁKLADOV NA TÚV
Okamžitá úspora

stavba energetické alternatívy
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návrh solárneho systému, skontaktovanie 
so zhotoviteľom až po konečnú realizáciu. 
To, že realizácia solárneho systému v akej-  
koľvek časti územia Slovenskej republiky 
nie je problém, dokazujú desiatky  pre-
školených zhotoviteľov, inštalujúcich ich 
produkty.
 
PODPORA DOMÁCEHO TRHU
V dnešnom svete presadzovania a doto-
vania zahraničných výrobkov prevažne zo 
západnej časti Európy je podpora domá-
ceho trhu dôležitejšia ako kedykoľvek 
predtým. Kúpou slnečných kolektorov 
od žiarskeho výrobcu dostáva zákazník 
istotu, že tento výrobok bol vyvinutý a 
vyrobený v jeho domácej krajine, rukami 
slovenských zamestnancov, a podporil tak 
rast domácej ekonomiky. 

O tom, že slovenský výrobca si stojí za 
kvalitou svojich výrobkov, svedčí aj fakt, že 
na ne poskytuje záruku 12 rokov. V súčas-  
nosti ide o najdlhšiu záruku na slnečné 

kolektory a nosné konštrukcie na európ-
skom trhu.

Reko z materiálov THERMO/SOLAR 

Foto: THERMO/SOLAR 

od zákazníka individuálne posudzovaný. 
Zákazníci sa môžu oprieť o plnú podporu 
zamestnancov spoločnosti, ktorí majú dl-
horočné skúsenosti v oblasti OZE. Každý 
zákazník má tak istotu, že jeho predstavy 
a požiadavky budú vypočuté a dosiahne 
sa riešenie, ktoré bude viesť k uspokoje-
niu jeho potrieb. 

KOMPLEXNÉ SLUŽBY
Tak ako sa postupne mení spôsob života 
a potreby ľudí, mení sa aj ponuka služieb. 
Zatiaľ čo v minulosti bolo možné mnohé 
práce vykonávať svojpomocne, dnešná 
technologická úroveň mnohých zaria-
dení to už neumožňuje a do popredia sa 
dostávajú spoločnosti, ktoré vedia svojim 
zákazníkom ponúknuť komplexné služby.  
V prípade spoločnosti THERMO/SOLAR 
 to znamená okrem individuálneho prís-  
tupu k zákazníkom aj tzv. realizáciu solár-
neho systému „na kľúč“. Zákazník tak do-
stáva komplexnú službu, od prekonzulto-
vania zámeru, cez odborné poradenstvo, 



Pre súčasné stavby už nie je najdô-
ležitejším faktorom cena samotnej 
energie. Významný vplyv hrajú tiež 

obstarávacie náklady, teda udržiavacie ná-
klady a životnosť vykurovacieho systému 
a jeho komponentov. Spotreba energie na 
vykurovanie je totiž u týchto domov už 
tak malá, že napríklad u tepelných čer-
padiel, hoci dokážu vyrobiť teplo najlac-
nejšie, je návratnosť investície dlhšia ako 
životnosť zariadenia. 

DOKONALEJŠIE ROZLOŽENIE 
TEPLÔT
Elektrické vykurovanie tak dokáže aj pri 
nízkom plošnom príkone vyhriať miest-
nosť na požadovanú teplotu. Charakte-
ristickým rysom týchto systémov je aj 
dokonalejšie rozloženie teplôt v miest-
nosti a pre naše zdravie vhodnejšia vyššia 

vlhkosť vzduchu a nižšia prašnosť pros-
tredia. Podlahové či stropné vykurovanie 
navyše vďaka tomu, že je „schované“ pod 
podlahou či stropom, nijako nenarušuje 
vzhľad interiéru.

Myslíte, že rovnakú službu nám urobí 
aj teplovodné podlahové vykurovanie? 
Áno, podobne ako vykurovanie elektric-
kými podlahovými fóliami (ECOFILM) 
či rohožami (ECOFLOOR) poskytuje 
najrovnomernejšie rozloženie teplôt. Dva 
podstatné rozdiely tu však sú – elektric-
ké podlahové vykurovanie sa vyznačuje 
vyššou flexibilitou a výbornou regulo-
vateľnosťou (z pohľadu prevádzkových 
nákladov je to v porovnaní s teplovodným 
vykurovaním úplne zásadná výhoda) 
a jednoduchšou, t. j. lacnejšou inštaláciou, 
teda nižšími obstarávacími nákladmi.

S TEPELNÝM ČERPADLOM ČI
S PLYNOM VYJDE VYKUROVA-
NIA LACNEJŠIE AKO ELEKTRI-
NOU. TOTO PRAVIDLO VŠAK 
DNES UŽ NEPLATÍ VŽDY A VŠA-
DE. U NÍZKOENERGETICKÝCH 
A ENERGETICKY PASÍVNYCH 
DOMOV VYJDE Z POROVNA-
NIA NAJLEPŠIE ELEKTRIKA, 
PRESNEJŠIE VYKUROVANIE 
POMOCOU PODLAHOVÝCH 
A STROPNÝCH FÓLIÍ, PODLA-
HOVÝCH ROHOŽÍ ALEBO FOR-
MOU SÁLAVÝCH PANELOV.

SA OPLATÍ VYKUROVAŤ 
ELEKTRINOU

Úsporné domy
stavba energetické alternatívy
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Najekonomickejšie vykurovanie pre
váš nízkoenergetický dom - elektrické
vykurovacie systémy FENIX

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

>> múdré vykurovanie <<

home 185x118 mu?dre? sk ned:Sestava 1 1.8.2017 7:38 Stránka 1

JEDNODUCHOSŤ A KRÁSA 
SÁLAVÝCH PANELOV
Aj sálavé vykurovanie pomocou panelov 
je komfortné, zdravé a úsporné, čo okrem 
iného potvrdzuje aj dlhodobý záujem  
o sálavé panely zo sortimentu spoločnosti 
Fenix Slovensko. Sklo aj mramor v sebe 
spájajú jednoduchosť a krásu prírodného 

materiálu a využitím týchto materiálov 
pre sálavé vykurovanie vznikli v portfóliu 
spoločnosti Fenix esteticky ojedinelé vý-
robky – sklenené panely GR a mramorové 
panely MR. Medzi cenovo dostupné a 
vzhľadovo veľmi atraktívne panely patria 
sálavé panely ECOSUN G so sklenenou 
čelnou doskou. Tieto panely sa vyrábajú aj 

s potlačou na želanie a dajú sa montovať 
na strop aj na stenu. 

LIMITY ELEKTRICKÉHO 
VYKUROVANIA
Aké sú limity elektrického vykurovania? 
Nedá sa efektívne prevádzkovať v star- 
ších budovách s vyššími tepelnými stra-
tami. Tu je teplovodné vykurovanie pri 
obstaraní síce drahšie, ale z pohľadu pre-
vádzkových nákladov vychádza lepšie. Pri 
súčasných novostavbách však vychádza  
z pohľadu obstarávacích a prevádzkových 
nákladov lepšie elektrické vykurovanie. 
Elektrické systémy sú vzhľadom na svoju 
vysokú flexibilitu o 20 – 25 % efektívnej-
šie ako systémy teplovodné.

Na webových stránkach www.fenix.sk 
nájdete mnoho energeticky úsporných 
domov, kompletne vykurovaných elektri-
nou. Stačí sa len inšpirovať.

Reko z materiálov Fenix Slovensko

Foto: Fenix Slovensko 
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stavba okenné systémy

SÚČASNÝM TRENDOM V OB-
LASTI OKIEN SÚ DREVOHLINÍ-
KOVÉ OKNÁ. Z EXTERIÉROVEJ 
STRANY SÚ ODOLNÉ VOČI 
POVETERNOSTNÝM VPLYVOM 
A Z INTERIÉROVEJ STRANY JE 
PRIZNANÁ ESTETIKA DREVA. 
KOMBINÁCIA PRÍRODNÉHO 
MATERIÁLU S KOVOM SA 
MÔŽE ZDAŤ NA PRVÝ POHĽAD 
ZVLÁŠTNA, MÁ VŠAK SVOJE 
OPODSTATNENIE.

DREVOHLINÍKOVÉ OKNÁ
Odolné

Každý z materiálov je využitý tam, 
kde sa najviac hodí. Kombinácia 
drevených okien s hliníkovým 

opláštením spája najlepšie vlastnosti 
oboch materiálov, vďaka čomu vzniká 
produkt vysokej kvality, funkčnosti a 
životnosti. 

PREČO KOMBINOVAŤ DREVO 
S HLINÍKOM?
Slabou stránkou drevených okien je 
odolnosť voči vonkajším poveternostným 
podmienkam – v prípade, že okno nemá 
potrebnú údržbu, znehodnocujú jeho 
povrchovú úpravu. Použitím hliníkového 
opláštenia na vonkajšej strane okna sa 
tento nedostatok takmer odstráni. Preto 
je spojenie týchto materiálov ideálnym 
riešením. 

Drevo – najobľúbenejší prírodný materiál, 
z ktorého je nosná rámová konštrukcia, 
zaisťuje tvarovú stálosť, má svoju priro-
dzenú štruktúru, pôsobí útulne a teplo. 
Hliníkové opláštenie z vonkajšej strany 
zvyšuje odolnosť okien aj v náročných 

klimatických podmienkach, zaisťuje bez-
údržbovosť a zvyšuje životnosť.

Konštrukčné riešenie – stabilné a zároveň 
pohyblivé spojenie hliníkového plášťa  
s drevom si ľahko poradí s kolísaním 
teplôt a rozdielnou rozťažnosťou mate- 
riálov. Spojenie hliníka a dreva umožňuje 
plynulé odvetrávanie priestoru medzi ob-
ložením a drevom, nevznikajú v ňom pod-
mienky pre tvorbu plesní. Opláštenie sa 
dá aplikovať prakticky na všetky tvarové 
typy okien aj na rôzne spôsoby otvárania 
okien. Nenarušuje sa celistvosť dreveného 
okna ani jeho tepelno- a zvukovo-izolačné 
vlastnosti. Okná spĺňajú tiež požiadavky 
pre nízkoenergetické stavby. Vhodnou 
voľbou farebného odtieňa drevohliníko-
vých okien možno dotvoriť fasádu domu 
a dosiahnuť tak vysoko estetický vzhľad 
stavby. Viac informácií nájdete na stránke 
www.unigroup.sk. 

Reko z materiálov Unigroup

Foto: Unigroup
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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

motorizované
5-ročná záruka
svetelný senzor
teplotný senzor
veterný senzor
ochrana súkromia
vysoká odolnosť voči vetru
modulovanie prirodzeného svetla
nastavenie ovládania slnečného svetla

+421 903 861 374, +421 911 840 445

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

VTR, s.r.o.    
Bratislavská 2    
940 01 Nové Zámky   
Tel.: 035 / 64 23 252, Fax: 035 / 64 23 251
Mobil:  0903 263 119,  0907 986 721
www.vtr.sk , e-mail: vtr@vtr.sk

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.

Bez názvu-1   1 02.06.2017   9:13:11

UŽ STE SA STRETLI S POJMOM
„LETNÁ ZÁHRADA“ ?

  mobilné zasklenie terás bezrámovými
 estetickými systémami

  patentovaný systém otvárania a posú 
 vania sklenených tabúľ podľa potreby

  tepelná pohoda v každom ročnom
 období

  variabilita systému predĺži dobu 
 využívania terás či altánkov

  podľa potreby uzavrie terasy 
 najrôznejších pôdorysných tvarov

Zasklievací systém AllGlass® je špičkový výrobok 
španielskej 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.

VTR, s.r.o.
Bratislavská 2
940 01 Nové Zámky
Tel.: 035 / 64 23 252, Fax: 035 / 64 23 251

Mobil: 0903 263 119, 0907 986 721
www.vtr.sk , e-mail: vtr@vtr.sk



Prahy, ktoré majú výšku len 1 alebo 2 
cm, zvyšujú nebezpečenstvo zakopnu-

tia nielen u detí a seniorov, ale v podstate 
u každého, kto nesie cez dvere niečo 
objemnejšie. Tento problematický úsek 
rieši nový bezbariérový prah pre balkó-
nové a vchodové dvere s profilmi Inoutic 
Eforte. „Naše prahy Easystep, ktoré sú 
zapustené do podlahy, nepredstavujú žiadnu 
prekážku pre odrážadlá, chodítka, invalidné 
vozíky a podobne,“ hovorí Petr Sýs, tech-
nický a produktový manažér spoločnosti 
Inoutic. 

TESNOSŤ A ODOLNOSŤ
Spúšťacie mechanické tesnenie v krídle 
zaručuje vysokú tesnosť proti prudkému 
dažďu a silnému vetru. Nerezová drenáž 
zas zaisťuje kontrolované odvodnenie 
s cieleným odtokom vody. Poškodenie 
stavby vodou z dôvodu zatekania do pra-
hu tak nehrozí. Konštrukcia prahu umož-
ňuje umiestnenie prídavných uzatvára-
cích bodov. Ich použitie zvyšuje odolnosť 

prvkov voči vlámaniu. Vyberateľná lišta 
tiež uľahčuje čistenie. Pozametať si pred 
vlastným prahom nie je s produktom 
Easystep vôbec zložité. 

VIACERO VÝHOD
Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti 
systému Eforte (so súčiniteľom tepelnej 
prestupnosti rámom Uf = 0,95 W/m2.K) 
tento bezbariérový prah neobmedzujú – 
tepelne oddelený prah totiž optimalizuje 
napojenie podlahy a zamedzuje tak tepel-
ným stratám. 

Systém PVC okenných a dverových 
profilov Inoutic Eforte s parametrami 
pre pasívne bývanie je veľmi flexibilný – 
umožňuje stavbu okenných prvkov do 
výšky miestnosti, špeciálne zasklenie 
podľa požiadaviek zákazníka, ponúka aj 
veľkú paletu farieb a dekorov, ktoré verne 
napodobňujú drevo alebo kov (obojstran-
né metalické fólie s charakteristickým 
trblietavým efektom). 

Z hľadiska výroby prahu Easystep je 
výhodou aj to, že ho možno zmontovať 
s prídavnými dielmi z už existujúceho 
štandardného prahu a už existujúcich 
držiakov prahu. 

Nový bezbariérový prah „Easystep“ od 
spoločnosti Inoutic je integrovaný do 
podlahy. Vyniká zvýšenou tesnosťou proti 
prudkému dažďu a kvalitnou drenážou 
z nerezovej ocele. 

Reko z materiálov Inoutic

Foto: Inoutic 

VSTUP NA BALKÓN ČI TERASU
Bezbariérový

V PRÍPADE INTERIÉROVÝCH 
DVERÍ SME SI NA RIEŠENIE 
BEZ PRAHU DÁVNO ZVYKLI, 
NO SKUTOČNE BEZBARIÉ-
ROVÝ VSTUP NA BALKÓN 
ČI TERASU MÁ LEN MÁ-
LOKTO. NOVÝ PRAH „EA-
SYSTEP“ PRE BALKÓNOVÉ, 
TERASOVÉ A VCHODOVÉ 
DVERE S PROFILMI EFORTE 
OD SPOLOČNOSTI INOUTIC 
MÁ VÝŠKU 0 CM. 
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pokládky môže byť však aj vyššia. Podľa 
typu kameniva je tu možnosť rôznych 
farebných modifikácií.

PRE EXTERIÉR AJ INTERIÉR
Kamenný koberec je možné použiť  
v exteriéri aj interiéri. Táto podlaha je 
mimoriadne vhodná pri rekonštrukciách 
a obnovách. Používa sa najmä na úpravu 
už existujúcich pevných plôch, najčastej-
šie betónových, ale aj napríklad na starú 
poškodenú dlažbu. K prednostiam patrí 
najmä to, že je možné ju aplikovať bez 
náročnej prípravy existujúceho podkladu. 
Využitie nachádza pri externých plochách 
s vysokou nosnou funkciou, ako sú naprí-
klad príjazdové komunikácie ku garážam, 
parkoviská, kde je možné dosiahnuť nos-
nosť až 350 t/m². Je ideálna všade tam, 
kde treba zabezpečiť odvodnenie dažďo-
vej vody. Táto povrchová úprava prepúšťa 
vodu do priepustnej zeminy. Ide naprí-
klad o miesta ako plochy okolo bazénov, 
záhradné chodníky, terasy a povrchy v zá-
hradnej architektúre. Na balkóny a lodžie 
treba zvážiť špeciálne produkty, keďže 
v základnej verzii sa vďaka priepustnosti 
vody nespráva ako vodotesná izolácia. 
Kamenný koberec pre exteriér nerieši 
hydroizoláciu napríklad na strešnej terase. 
Vtedy sa použije hydroizolácia na cemen-
tovej báze, 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, schodištiach, suterénoch, 
zimných záhradách, okolo vnútorných 
bazénov, ale aj v izbách a kúpeľniach. Je 
vhodná aj na zvislé plochy a interiérové 
prvky ako napríklad parapety, pulty, scho-
dy, steny a pod. 

V interiéri na podlahách môžu byť, samo-
zrejme, použité typy s dokonale uzav-
retým povrchom, nepriepustným vode. 
K prednostiam kamienkovej podlahy 
vo vnútornom prostredí patrí najmä jej 

Kamenný koberec
VÝVOJ MATERIÁLOV A ICH 
UPLATNENIE PRINÁŠA STÁLE 
VIAC MOŽNOSTÍ. NA TRHU 
SA  OBJAVUJÚ NOVÉ MATERI-
ÁLY, KTORÉ SÚ TRVANLIVÉ, A 
PRITOM SA AJ JEDNODUCHO 
ÚDRŽIAVAJÚ. TAK JE TOMU AJ 
S PRÍRODNOU POVRCHOVOU 
ÚPRAVOU, KTORÁ NESIE NÁ-
ZOV KAMENNÝ KOBEREC.  IDE 
O ORIGINÁLNY POVRCH ZO 
ZMESI PRÍRODNÝCH KAMIEN-
KOV A UNIKÁTNEHO SPOJIVA.

Tento materiál predstavuje moderné 
atraktívne stvárnenie s vynikajú-
cimi vlastnosťami. Ide o pomerne 

novú technológiu dekoratívnej a odolnej 
úpravy povrchov. 

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 vysokú pevnosť povrchu, 
farebnú stálosť, vysokú odolnosť voči 
poveternostným vplyvom. Kamennú zlož-
ku koberca tvoria kamienky. Pre získanie 
vysokej kvality musia byť kamienky čisté, 
prané a špeciálne sušené. Veľkosť kamien-
kov je rôzna od 2 mm až po 8 mm. 

Špeciálne spojivo pre kamenné koberce 
bolo vyvíjané viac ako 20 rokov a je na 
báze epoxidovej alebo polyuretánovej 
živice. Kamenný koberec sa nanáša naj-
častejšie v hrúbke od 1 cm do 2 cm, výška 
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prírodný vzhľad, jednoduchá údržba, prí-
jemný povrch, ktorý nechladí, je výborná 
s podlahovým kúrením kvôli dobrej tepel-
nej vodivosti, povrch je bez škárovania, 
tlmí zvuk, je ľahko tvarovateľná a najmä 
efektne kombinovateľná s inými materiál-
mi 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 lesklý pri-
rodzený povrch či zvýšený protišmykový 
s dodatočnou aplikáciou. 

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA 
Povrch kamenného koberca sa v požado-
vanom stave udržiava veľmi jednoducho. 
Ide jednak o mechanický spôsob – za-
metanie, vysávanie, opláchnutie vodou, 
možné je tlakovou vodou do 40 °C , 

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,
  nešmykľavý povrch,
  priepustnosť vody, netvoria sa 

 kaluže,
  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 hodinách,
  jednoduchá údržba a dlhá životnosť .

parou alebo chemickou cestou  bežnými 
čistiacimi prostriedkami. Odolné škvrny 
môžu byť odstránené acetónom alebo 
benzínom. V zimnom období v exteriéri 
je možné použiť odhŕňače snehu, frézu 
(nie s reťazami) 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, pretože vyjde v nie-
ktorých prípadoch lacnejšie ako klasická 
podlaha, napríklad dlažba. Pri jeho výbere 
je ale 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 
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Keď sa už rozhodnete urobiť niečo 
pre seba a pre svoj dom a necháte 
si vypracovať kalkuláciu, koľko by 

taká dokonalá izolácia domu stála, veľmi 
často prídete k záveru, že veľa. Ak teda 
nechcete, aby sa investícia vrátila až va-
šim deťom, nezostáva vám nič iné, len sa 
trochu zamyslieť. Ako iste viete, tak teplo 
stúpa nahor a strechou unikne zhruba  
25 – 30 %. Práve preto je najväčším po-
kladom zateplenie stropu. Ten v zimných 
mesiacoch udrží drahocenné teplo vo 
vnútri, ale súčasne zabráni i prehrievaniu 
miestností počas horúceho leta. Zateple-
nie tejto časti domu je ten najjednoduchší 
spôsob, ako znížiť náklady na vykurova-
nie a dostať svoje bývanie do čo najúspor-
nejšieho energetického režimu.

JEDNOTKA MEDZI 
TECHNOLÓGIAMI
Rozhodnúť sa, akým spôsobom strechu 
izolovať, znamená zvoliť si materiál a 
technológiu. Tie určujú, za aký čas a  
s akou prácnosťou z vašej strany sa 
strecha zateplí. A, samozrejme, ovplyvní 
okrem výslednej ceny a kvality izolácie aj 
jej úžitkové vlastnosti a celkovú životnosť.

Pre väčšinu priestorov, v ktorých je možné 
vyplniť dutinu ľubovoľného tvaru, po 
vzájomnom porovnávaní vychádza ako 
optimálna fúkaná izolácia – systém MAG-
MARELAX.  Ten vytvorí súvislú izolačnú 
vrstvu bez tepelných mostov a dokážete 
ju aplikovať bez toho, aby ste museli 
mať do dutiny dokonalý prístup. Stačí 
pomerne malý otvor a sypký materiál 

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

VOĽBA KVALITNEJ REALIZÁCIE
Ako už viete, je dôležité vybrať si správ-
ny materiál, avšak minimálne rovnako 
významná je tiež voľba kvalitnej realizač-
nej firmy. Čo je pri dnešnej ponuke, ktorá 
priamo kypí vetami o rozprávkovo jed-
noduchom zateplení, takmer nadľudská 
úloha. Fúkané izolačné materiály majú 
svojím spôsobom tú nevýhodu, že sú pre 
mnoho stavebných firiem lákavé práve 
jednoduchým spracovaním. A tak nie je 
výnimkou, že sa do podnikania púšťajú 
bez väčších znalostí a skúseností. Výsled-
ky potom nebývajú radostné. Aby teda 
naozaj výsledkom bola spokojnosť a kva-
litná izolácia sa prejavila v dosiahnutých 
úsporách, treba preferovať pri realizácii 
tých, ktorí majú za sebou skutočné refe-
rencie, používajú certifikované materiály 
a stroje a sú schopní vám vždy odporučiť 
to najlepšie riešenie a poskytnúť záruku 
až 15 rokov. 

KLADIETE SI NIEKEDY OTÁZKU, 
AKÉ POKLADY SA SCHOVÁ-
VAJÚ POD VAŠOU STRECHOU? 
NA POVALE SA DÁ NÁJSŤ 
MNOHO ZAUJÍMAVOSTÍ A 
NIEKEDY I CENNOSTÍ, ALE 
MALI BY STE SA POZRIEŤ NA 
TÚ NAJVÄČŠIU – NA DUTINU 
STROPU.  PO ZATEPLENÍ TEJTO 
ČASTI DOMU MÔŽU BYŤ PRÁ-
VE UŠETRENÉ NÁKLADY NA 
VYKUROVANIE TÝM PRAVÝM 
POKLADOM. 

POKLAD PRE VÁŠ DOM
Dokonalá izolácia

ZAIZOLOVANÝ DOM ZNAMENÁ TIEŽ NAPRÍ-

KLAD AJ MENŠÍ ROZDIEL TEPLOTY MEDZI 

PODLAHOU A STROPOM, TAKŽE UŽ NEBUDETE 

MUSIEŤ DOMA NOSIŤ HRUBÉ PONOŽKY. JED-

NÁ SA O NAJLACNEJŠIU A NAJEFEKTÍVNEJŠIU 

METÓDU ZATEPLENIA DOMU. 
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AKÉ TYPY KONŠTRUKCIÍ STRIECH 
SA FÚKANOU IZOLÁCIOU 
ZATEPĽUJÚ NAJČASTEJŠIE?

PLOCHÁ STRECHA
V prípade plochých striech je veľkým 
nedostatkom z predchádzajúcich rokov 
všeobecne zlá či vôbec žiadna tepelná 
izolácia. V lete sa preto interiér prehrieva 
a v zime je, naopak, chladnejší z dôvodu 
únikov tepla. Tomu sa dá zabrániť apli-
káciou fúkanej izolácie do dutiny plochej 
strechy. Stačí mať revízny otvor alebo ho 
možno počas realizácie vytvoriť.

BETÓNOVÝ STROP
Pri betónovom strope sa izolácia väčši-
nou nafúka priamo na povrch existujúcej 
podlahy. Tam, kde nie je potrebná podla-
ha, ale je potrebné dostať sa napríklad ku 
komínom, sa ukotvia revízne lávky. 

Pokiaľ je potreba tzv. pochôdznej podla-
hy, ľahko vznikne nový izolačný priestor 
vďaka stropnému systému MAGMARE-
LAX®. Tým sa nielen vyrovná existujúca 
podlaha, ale zároveň sa vytvorí zároveň 
dutina pre fúkanú izoláciu s minimálnymi 
tepelnými mostami.

TRÁMOVÝ STROP
Mnohí z nás uvažujú o izolácii v stropnej 
konštrukcii. Pokiaľ však nie je povala vyu-
žívaná na bývanie a nie je vykurovaná, je 
oveľa efektívnejšia izolácia dutého trámo-
vého stropu. Je to veľmi rýchle, technicky 
jednoduché a účinné riešenie, kedy stačí 
odklopiť niekoľko dosiek v konštrukcii 
stropu a vďaka tlakovému fúkaniu sa 
následne vyplnia dutiny až do 5 m.

VÄZNÍKOVÁ STRECHA
Tento typ strešnej konštrukcie je veľmi 
obľúbeným variantom strechy ako pre 
rodinné domy, tak i pre komerčné haly. 
Nevýhodou pri využití izolácie skladanej 
z dosiek alebo rohoží je veľké množstvo 
detailov, čo je veľmi prácne a mnohokrát 
fakticky nemožné kvalitné zaizolovanie. 
Aj z tohto dôvodu je optimálnou voľbou 
fúkaná izolácia, ktorá i v konštrukcii  
s radom prvkov vytvorí celistvú tepelno-
izolačnú vrstvu.

NEMÁTE MOŽNOSŤ ŠTANDARD-
NE IZOLOVAŤ STROP?
Vytvorte si tepelnoizolačný podhľad. 
Síce sa vám trochu zníži svetelná výška 
miestnosti, ale môže to byť zaujímavé 

riešenie tam, kde nie je možné izolovať 
nad stropom.

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

Reko z materiálov spoločnosti IZOLAČNÉ 

PROJEKTY SK

Foto: IZOLAČNÉ PROJEKTY SK
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Aktuálne požiadavky teplotech-
nickej normy na tepelný odpor 
stavebných konštrukcií sú prísne 

a po roku 2021 budú približne o 50 % 
prísnejšie. Preto by mala byť investícia do 
zateplenia použitá rozumne a efektívne. 
Okrem výmeny okien, krovu, poprípade 
strešnej krytiny a, samozrejme, zateplenia 
obvodových stien netreba zabúdať na po-
valový priestor. Spoločnosť Austrotherm 
ponúka rýchle a jednoduché riešenie, 
ktorým zabránite prehrievaniu budovy  
v lete a získate úspory tepla v zime. 

ZATEPLENIE, KTORÉ DÝCHA
Tepelnoizolačné kombinované dosky 
Austrotherm GrEPS Kombi sa vyrábajú 
spojením difúzne otvoreného expandova-

ného penového polystyrénu s prímesou 
grafitu a 10 mm hrubej sádrovláknitej 
platne. Dosky majú praktický rozmer 
1 015 × 515 mm, vďaka tomu je s nimi 
jednoduchá manipulácia a bez problémov 
sa dajú uložiť do povalového priestoru 
cez typizované povalové výlezy. Únosnosť 
dosiek je vysoká – pevnosť v tlaku majú 
až 1,0 t/m2. 

„Netreba zabúdať na to, že zateplenie je 
dlhodobá investícia, preto, ak sa rozhodnete 
zatepliť, odporúčam použiť hrúbku 200 mm, 
aby bola dodržaná očakávaná  prísnejšia 
norma,“ radí Roman Pindeš, produktový 
manažér Austrotherm.

Austrotherm GrEPS Kombi je ideálnym 
riešením pre dodatočné zateplenie pova-
lového priestoru, vďaka ktorému získate 
nielen úspory tepla, ale aj ihneď pochôdz-
nu povalu. Navyše dosky sú vyrobené zo 
zdravotne nezávadného materiálu, ktorý 
dýcha. Viac na www.austrotherm.sk.

Reko z materiálov Austrotherm

Foto: Austrotherm 

KOMBINOVANÉ DOSKY 
AUSTROTHERM GREPS KOMBI:

  vynikajúce tepelnoizolačné 
 vlastnosti, 

  difúzne otvorené = dosky dýchajú,
  rýchla montáž suchou 

 technológiou,
  použiteľné pri rekonštrukciách 

      aj pri novostavbách,
  ukladanie aj na ťažko dostupných  

 miestach, 
  ihneď po uložení pochôdzne. 

AKO NAJLEPŠIE ZATEPLIŤ

povalu?

POVALOVÝ PRIESTOR JE 
ČASŤ DOMU, NA KTORÚ SA 
PRI REKONŠTRUKCII ČAS-
TO ZABÚDA A ZOSTÁVA 
NEZATEPLENÁ. PRÁVE CEZ 
ŇU DOCHÁDZA K VEĽKÝM 
TEPELNÝM STRATÁM. ABY 
SA IM EFEKTÍVNE ZABRÁ-
NILO, IDEÁLNYM RIEŠENÍM 
JE POUŽITIE DODATOČNEJ 
TEPELNEJ IZOLÁCIE AUS-
TROTHERM GREPS KOMBI, 
KTORÁ DÝCHA A JE IHNEĎ 
POCHÔDZNA.

stavba materiály
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Vo všeobecnosti môžeme povedať, 
že z hľadiska kvality a estetiky sú 
najlepšou voľbou pre novostavby 

aj rekonštrukcie pálené škridly. Keramické 
krytiny sú vysoko odolné voči rozmarom 
počasia aj UV žiareniu. Sú z prírodného 
materiálu a majú hlboké odvodňovacie 
drážky. Ich najväčším benefitom je stálo-
farebnosť. Farbu pálenej škridly nezmyje 
dážď ani nevytiahne slnko. Špeciálne 
povrchové úpravy ako matná a pololesklá 
engoba či lesklá glazúra nemenia svoju 

farebnosť, sýtosť, charakter ani inten-
zitu počas celej životnosti. Navyše 

eliminujú usadzovanie machu, 
prachu či nečistôt a aj po 

mnohých rokoch tak 
vyzerajú, ako keď ste 

ich práve kúpili.

PRESNE PODĽA PREDSTÁV
Aj medzi výrobcami pálených krytín 
nájdete výrobky rôznej kvality. Dôležité 
je preto siahnuť radšej po osvedčenom 
výrobcovi s dobrou reputáciou. Takýto 
výrobca dokáže poskytnúť široký výber 
produktov. Značka TONDACH napríklad 
ponúka až 200 rôznych kombinácií tvarov 
a farieb keramických krytín. Vďaka tomu 
si naozaj môžete vybrať strechy presne 
podľa svojich predstáv.

NARODENINOVÉ ZĽAVY 
NA KRYTINY AŽ DO 50 %
Tondach tento rok oslavuje 20 rokov na 
slovenskom trhu. Za ten čas sa môže 
značka popýšiť množstvom realizácií, 
medzi ktorými nájdete aj novú strechu na 
hrade Krásna Hôrka. Okrúhle narodeniny 
sa Tondach rozhodol osláviť vo veľkom 
štýle, aby ste aspoň chvíľu nemuseli robiť 
kompromisy medzi kvalitou a rozpočtom. 
Na pálené krytiny Tondach totiž môžete 
od 21. augusta do 27. októbra 2017 získať 
zľavy až do 50 %! Stačí sa v danom období 
zaregistrovať na www.tondach.sk alebo na 
čísle 0800 500 330 a špeciálna narodeni-
nová zľava je Vaša!  

Reko z materiálov Tondach

Foto: Tondach

STRECHA JE NEPOCHYBNE 
DOMINANTOU KAŽDÉHO 
RODINNÉHO DOMU. MUSÍ 
DOKONALE PLNIŤ OCHRANNÚ 
FUNKCIU, NO VYSOKÉ SÚ AJ 
ESTETICKÉ NÁROKY. S KVALI-
TOU RASTIE, SAMOZREJME, AJ 
CENA, A PRETO MUSIA ĽUDIA 
PRI VÝBERE STREŠNEJ KRYTINY 
ČASTO ROBIŤ KOMPROMISY.

UŽ ŽIADNE

kompromisy

stavba materiály
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TONDACH TENTO ROK 
OSLAVUJE 20 ROKOV NA 

SLOVENSKOM TRHU. ZA TEN 
ČAS SA MÔŽE ZNAČKA POPÝŠIŤ 
MNOŽSTVOM REALIZÁCIÍ, 
MEDZI KTORÝMI NÁJDETE AJ 
NOVÚ STRECHU NA HRADE 
KRÁSNA HÔRKA.
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NÁKLADY NA VYKUROVANIE 
SÚ AZDA NAJBOLESTIVEJŠOU 
POLOŽKOU KAŽDEJ DOMÁC-
NOSTI. OBZVLÁŠŤ VYSOKO SA 
DOKÁŽU VYŠPLHAŤ V PRÍPADE 
STARŠÍCH RODINNÝCH DO-
MOV, KTORÉ MAJÚ ZLÉ TEPEL-
NOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI. 
SÍCE INVESTÍCIA DO ZATEPLE-
NIA FASÁDY ROVNAKO NEPA- 
TRÍ K LACNÝM ZÁLEŽITOSTIAM, 
NO KVALITNÁ IZOLÁCIA JE ČA-
SOM ZÁRUKOU PRAVIDELNEJ 
ÚSPORY. 

Zateplenie
ROZHODUJE KVALITA 
A PRECÍZNOSŤ
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Straty tepla sú, pochopiteľne, najvyš-
šie v zimnom období. Ak ide  
o dlhodobo neriešený  problém,  

náklady na vykurovanie môžu v extrém-
nych prípadoch presiahnuť aj celkovú 
hodnotu nehnuteľnosti. Vhodnou 
izoláciou fasády pritom môžete ušetriť 
desiatky až stovky eur na energiách. 
,,Dobrá tepelná izolácia nielen znižuje spot-
rebu energie, ale zabraňuje aj zatekaniu do 
obvodového plášťa budovy, zabezpečuje jeho 
požiarnu ochranu  či znižuje tepelnú záťaž 
jednotlivých prvkov konštrukcie,“ mieni 
Richard Klička, odborník na stavby  
z projektového marketu Hornbach. 

KDE ZAČAŤ?
Prvým krokom pri zatepľovaní domov je 
vykonanie energetického auditu. Vďaka 
nemu zistíte, aká je vaša reálna ročná spot-
reba energie a do akej kategórie nehnu-
teľnosť patrí. Staršie domy boli kedysi 
postavené z pálených alebo nepálených 
tehál, tie mladšie z ľahčených tvaroviek či 
pórobetónu. V čase, kedy sa takéto stavby 
realizovali, sa nekládol zvýšený dôraz na 
tepelnú ochranu domov a dnes tieto ma-
teriály nemajú dostatočné tepelnoizolačné 
vlastnosti a je potrebné ich zatepliť. 

Vo všeobecnosti platí, že zateplenie bude 
plniť svoju funkciu len v prípade, ak sa 
zvolí správna hrúbka izolácie. Nároky na 
energetickú úspornosť domov sa kaž-
dým rokom zvyšujú. Kým v minulosti 
odborníci odporúčali v prípade rodinných 
domov 10 cm hrúbku izolačnej vrstvy 
obvodových stien domu, dnes odborníci 
radia investovať do zateplenia, ktoré bude 
mať minimálne 15 cm. Ak sa rozhodnete 
pre tenšiu vrstvu izolácie, síce ušetríte 
na prvotných nákladoch, no v konečnom 
dôsledku prerobíte na platbách za spot-
rebovanú energiu. Investícia sa totiž ani 
časom neodrazí na vašich úsporách. ,,Vy-
berať dnes môžete zo širokej škály izolačných 
materiálov, ktoré sa líšia nielen cenou, ale aj 
vlastnosťami. Stále však platí, že najrozšíre-
nejšou formou izolácie je polystyrén,“ tvrdí 
Richard Klička. 

POLYSTYRÉN
Ide o najčastejšie využívaný materiál 
vyrobený polymerizáciou styrénu ropy, 
ktorý je obľúbený najmä vďaka cenovej 
dostupnosti. Je ľahko spracovateľný a 
vhodný na kontaktné zateplenie fasády 

Zateplenie

starších i nových domov. Neodporúča sa 
však použitie polystyrénu na vlhké mu-
rivo. Zateplenie fasády polystyrénom je 
tradičný a jednoduchý spôsob izolácie. Pre 
rodinné domy sa používa izolácia v hrúb-
ke od 150 mm až po 300 mm, v závislosti 
od energetickej hospodárnosti budovy. 

MINERÁLNA VLNA
Ide o najčastejší minerálny izolačný mate-
riál, ktorý je zložený z kremíka s príme-
sami a z dreveného recyklovaného skla. 
Izolácia minerálnou vlnou sa vyznačuje 
vysokou požiarnou bezpečnosťou a tva-
rovou stálosťou. Jej nevýhodou je najmä 
vysoká cena v porovnaní s polystyrénom. 
Vyznačuje sa však dobrou odolnosťou 
voči škodcom, plesniam, ale najmä paro- 
priepustnosťou, čím zaručuje dobré 
odparovanie vlahy zo stien domu. 

KAMENNÁ VLNA
Od sklenenej sa odlišuje najmä surovi-
nou, z ktorej sa vyrába. Základ kamennej 
vlny totiž tvorí čadič. Má nízku tepelnú 
rozťažnosť, nepohlcuje vlhkosť z ovzdu-
šia. Je ideálna na izoláciu kontaktných či 
prevetrávaných fasád. Patrí k výborným 
izolačným materiálom v letných aj zim-
ných mesiacoch.

DREVOVLÁKNITÁ IZOLÁCIA
Drevovláknité izolačné dosky sú ekologic-
kou alternatívou zatepľovania. Pripravujú 
sa z jemných drevených vlákien, ktoré sa 
kombinujú s prímesou prírodných živíc. 
Obsahujú tiež parafíny a látky, ktoré 
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dobre odpudzujú vodu. Vďaka svojej 
štruktúre efektívne tlmia zvuk a prepúš-
ťajú vodnú paru, sú preto vhodné najmä 
na drevostavby. 

NA ČO DBAŤ PRI MONTÁŽI 
IZOLÁCIE?
Zateplenie rodinného domu skutočne 
nie je záležitosť, ktorú by ste zvládli bez 
odbornej pomoci. Je dobré, ak vám so sa-
motným výberom materiálu, jeho hrúbky 
i realizáciou pomôžu skúsení odborníci. 
,,Zlá izolácia sa totiž nevypláca a neskôr sa 
môžu na fasáde objaviť rôzne nedostatky. 

Najčastejšie ide o riasy, plesne, ale aj odlupo- 
vanie povrchovej vrstvy či trhliny, ktoré sú 
 spôsobené nedostatočným prekrytím výstuž- 
nej mriežky,“ varuje odborník z Hornbachu. 
Zateplenie fasády je náročné na precíznosť. 

Pri aplikácii izolácie je preto dôležité dbať 
na niektoré detaily, ktoré značne ovplyv-
nia funkčnosť tepelnoizolačnej vrstvy. 
Zatepľovací systém sa musí aplikovať na 
vhodne upravený podklad, teda očistený 
od prachu či odlupujúcich sa častí. Škára 
medzi zakladajúcim profilom a podkla-
dom musí byť dokonale utesnená. Pozor-
nosť treba venovať aj nanášaniu lepidla 
na izolačné dosky. „Lepidlo sa totiž nesmie 
dostať na bočné strany dosiek, zaberať má 
zhruba 40 % plochy,“ vraví Klička. Dosky sa 
nelepia k sebe, ale tesne vedľa seba. V prí-
pade minerálnej vlny s kolmými vláknami 
sa používa celoplošné lepenie. Vždy sa 
tiež uistite, že ste dosky namontovali vo-
dorovne, preto ich zakaždým skontrolujte 
vodováhou. Každá doska musí byť dosta-
točne ukotvená na viacerých miestach, 
aby časom zatepľovací systém nepopadal. 
Na mieste, kde sa dosky dotýkajú, by ne-
mali byť trhliny v podklade a spojenie by 
taktiež nemalo pripadnúť na tú časť,  
v ktorej sa spájajú dve rôzne konštrukcie. 
Dbajte aj na to, aby ste dodržiavali rozo-
stupy a aby ich škáry dosiek neprekrývali.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

FINANCIE POSKYTNE AJ ŠTÁT

Slovenské domácnosti dostali opäť 
možnosť získať dotáciu na zatepľova-
nie rodinných domov. Záujemcovia  
o finančnú podporu majú tri mesiace 
na podanie žiadosti. Štát plánuje 
podporiť vlastníkov rodinných domov 
starších ako desať rokov. Celkom by 
sa to malo dotknúť 500 domácností. 
Maximálna výška dotácie vzrástla 
oproti doterajších 6 500 eur na 8 800 
eur. Nárok na príspevok majú majite-
lia SR, ktorí dom obývajú minimálne 
10 rokov. O príspevok môžu požiadať 
po ukončení zateplenia domu, ale aj 
pred jeho realizáciou.

stavba materiály
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Apropo, tehla – pevný prírodný ma-
teriál s dlhou životnosťou, ktorého 
novodobá podoba termoblokov 

so vzdušnými dutinami a poréznymi ste-
nami má dobré ako tepelnoizolačné, tak 
aj tepelnoakumulačné vlastnosti. Chráni 
pred hlukom a je priedušná. Tehlový 
dom je synonymom kvality a zdravého 
bývania. Stúpajúce nároky na energetický 
štandard stavieb však dlhodobo nútia 
výrobcov dodatočne posilniť aj vlastnosti 
tehly.  

STARÉ TEHLOVÉ BUDOVY
„Ak má tehlová budova, nová alebo rekon-
štruovaná, vyhovieť súčasným požiadavkám 
noriem, zatepleniu sa pravdepodobne nedá 
vyhnúť,“ hovorí Ing. Ivan Vozárik, technic-
ký poradca zo spoločnosti Wienerberger 
slovenské tehelne. „Pálená tehla je vďaka 
svojim mechanickým vlastnostiam vhodným 
podkladom pre tepelnoizolačné systémy,“ 
dodáva. Dodatočné zateplenie starších 
tehlových budov je možné realizovať kon-
taktným zatepľovacím systémom.

„Je dôležité zvoliť vhodný systém  zateplenia 
a  zrealizovať ho odborne. V prípade nespráv-
ne zvolenej  izolačnej skladby, ale hlavne 
neodbornej inštalácie, nemusí zateplenie 
spĺňať svoj účel a v konečnom dôsledku ne-
prinesie predpokladanú finančnú úsporu, ale 
ďalšie náklady,“ konštatuje Martin Henčel, 
odborník zo spoločnosti ROCKWOOL. 
Samotnému zatepleniu však v prípade 
rekonštrukcie musí predchádzať dôklad-
né zhodnotenie stavu stavby – statiky, 
vlhkosti stien, stavu povrchových úprav 
a pod. „Je nutné vypracovať projekt doda-
točného zateplenia, podľa možnosti v nad-
väznosti na ostatné časti obvodového plášťa, 
najmä výplne otvorov. Spolu so zateplením 

ŽIJEME V DOBE ZATEPĽOVACEJ. TREND ZATEPLENIA BUDOV 
JE TU Z VIACERÝCH DÔVODOV – PREDĹŽENIE ŽIVOTNOSTI 
STAVIEB, SPLNENIE  LEGISLATÍVNYCH POŽIADAVIEK NA ENER-
GETICKÚ  HOSPODÁRNOSŤ BUDOV (SMERNICA EÚ EPDB II 
2010/31/EU), ÚSPORA NÁKLADOV NA ENERGIE A TAKISTO 
ZVÝŠENÁ OHĽADUPLNOSŤ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU. ZATE-
PĽOVANIE PANELOVÝCH BUDOV JE V PODSTATE NUTNOSŤOU. 
OTÁZKA ZATEPĽOVANIA TEHLOVÝCH NOVÝCH ČI STARŠÍCH 
STAVIEB SA VŠAK ČASTO JAVÍ SPORNÁ. BUDE MÔCŤ TEHLOVÝ 
DOM PO ZATEPLENÍ „DÝCHAŤ“? JE NUTNÉ ZATEPĽOVAŤ TEHLU, 
KTORÁ MÁ SAMA OSEBE DOBRÉ TEPELNOIZOLAČNÉ VLAST-
NOSTI? ZATEPĽUJE SA TEHLA VÔBEC?  

A ZATEPLENIE
Tehla 
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konštrukcie budovy, ktorú chráni pred 
teplotnými výkyvmi či kondenzáciou 
vodných pár.

„Zateplenia starších tehlových budov 
kamennou minerálnou vlnou sa netreba báť. 
Naopak, keďže oba materiály sú prírodné, 
paropriepustné a majú výborné tepelnoizo-
lačné vlastnosti, stavba touto kombináciou 
len získa na kvalite i bezpečnosti,“ hovorí M. 
Henčel. 

TEHLOVÉ NOVOSTAVBY
Pri stavbe domu býva vždy orieškom, ako 
vybrať priority spĺňajúce stavebné mate-
riály a vmestiť sa pritom do rozpočtu. Na 
obvodových stenách nie je vhodné šetriť, 
pretože by mali spĺňať prísne požiadavky 
technických noriem na tepelnú ochranu 
budov z hľadiska tepelných strát a tým 
aj budúcich nákladov na energie. Ak teda 
chceme v budúcnosti ušetriť náklady na 

vykurovanie (či chladenie v lete), je vhod-
né investovať do zatepľovacieho systému 
z kamennej minerálnej vlny.

Dôležitú rolu pri výbere stavebných 
materiálov by malo hrať aj bezpečnost-
né hľadisko. Nedávne tragické prípady 
požiarov obytných budov upozorňujú na 
fakt, že oheň nie je jediný, ktorý zabíja. 
Je tu hrozba udusenia, ktorú predstavuje 
dym, uvoľňujúci sa pri požiari z  tlejúcich 
stavebných materiálov obsahujúcich to-
xické látky. Izolácia z kamennej minerál-
nej vlny patrí do najvyššej triedy reakcie 
na oheň A1, to znamená, že odoláva 
teplotách vyšším ako 1 000 °C. Zateplenie 
vonkajšieho plášťa budovy tak môže byť 
dôležitou investíciou nielen z hľadiska 
budúcich výrazných úspor na energiách, 
ale aj bezpečnosti jeho obyvateľov. 

To platí aj v prípade, keď sa rozhodnete 
pre tehlovú stavbu. „Pálené tehly sú vďaka 
svojim mechanickým vlastnostiam vhodným 
podkladom pre zateplenie. Vďaka tradičnej 
technológii výroby, ktorej súčasťou je výpal, 
sa na stavbu dostávajú s nulovou expedičnou 
vlhkosťou. Ak sa aj počas výstavby dostane do 
nich nejaká vlhkosť, veľmi rýchlo sa jej zbavia. 
Tepelnoizolačný systém je možné aplikovať 
bez výraznejšej čakacej doby na vysychanie 
muriva,“ uvádza I. Vozárik zo spoločnosti 
Wienerberger. V súčasnosti medzi naj-
častejšie používané systémy vonkajšieho 
zateplenia fasády patrí kontaktný tepelno-
izolačný systém (ETICS). Obľúbené sú aj 
prevetrávané fasády. Moderným alter-
natívnym riešením je kombinácia pále-
ných tehál s minerálnou vlnou vo forme 
tehál s integrovanou izoláciou, napríklad 
z kamennej minerálnej vlny, ktorá vypĺňa 
dutiny keramickej tvarovky. 

Kamenná minerálna vlna je ideálnym 
izolačným materiálom aj na zateplenie 
budov postavených z iných materiálov, 
napríklad panelových, ktoré sa zatepľu-
jú prevažne kontaktným zatepľovacím 
systémom. Vďaka svojim vlastnostiam 
prispieva k tepelnej i akustickej pohode  
a v neposlednom rade k požiarnej bez- 
pečnosti stavby. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie 

 

PÁLENÉ TEHLY SÚ VĎAKA SVOJIM MECHANIC-

KÝM VLASTNOSTIAM VHODNÝM PODKLA-

DOM PRE ZATEPLENIE. VĎAKA TRADIČNEJ 

TECHNOLÓGII VÝROBY, KTOREJ SÚČASŤOU JE 

VÝPAL, SA NA STAVBU DOSTÁVAJÚ S NULO-

VOU EXPEDIČNOU VLHKOSŤOU. AK SA AJ 

POČAS VÝSTAVBY DOSTANE DO NICH NEJAKÁ 

VLHKOSŤ, VEĽMI RÝCHLO SA JEJ ZBAVIA. 

TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ APLI-

KOVAŤ BEZ VÝRAZNEJŠEJ ČAKACEJ DOBY NA 

VYSYCHANIE MURIVA...

je vhodné riešiť aj prípadnú zmenu spôsobu 
vetrania,“ dodáva M. Henčel.

Ideálnym partnerom tehly, ktorý podpo-
ruje a dopĺňa jej vlastnosti ako stavebné-
ho materiálu, je kamenná minerálna vlna. 
Má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, 
je paropriepustná (má veľmi nízky difúz-
ny odpor a zachováva priedušnosť stien, 
čím znižuje riziko zadržiavania vlhkosti  
v konštrukcii), je tvarovo aj objemovo 
stála. Takisto zvyšuje požiarnu bezpeč-
nosť stavby, pretože je nehorľavá. Dobre 
pohlcuje zvuk, čo umožňuje akustický 
komfort  v interiéri, a je neorganického 
pôvodu (nenapádajú ju plesne, huby 
ani baktérie). Navyše, ide o recyklovateľný 
prírodný materiál. Zateplenie kamennou 
minerálnou vlnou tiež predlžuje životnosť 
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JEDNODUCHO, RÝCHLO A KVALITNE
Obnova fasády

MOŽNOSTÍ, AKO OBNOVIŤ 
FASÁDU, JE VIACERO. PODĽA 
STAVU ZNEČISTENIA ALEBO 
POŠKODENIA SA ODVÍJA SPÔ-
SOB OBNOVY, OD OŽIVENIA 
VZHĽADU NÁTEROM AŽ PO 
KOMPLETNÚ OBNOVU. OB-
NOVA FASÁDY S MATERIÁLMI 
BAUMIT DÁ VÁŠMU DOMU NA 
MNOHO ROKOV OPÄŤ NOVÚ 
TVÁR. 

a s extrémnou vodoodpudivosťou Baumit 
StarColor. Obzvlášť vhodná je ako po-
vrchová úprava pre fasády s extrémnym 
zaťažením poveternostnými vplyvmi 
alebo nadštandardnými požiadavkami 
na ich ochranu. Ak je fasáda znečistená 
riasami, je pred aplikáciou fasádnej farby 
potrebné povrch zbaviť machov a rias 
pomocou Baumit FungoFluid. V prípade 
väčšieho znečistenia je potrebné odstrániť 
mastnotu a nečistoty pomocou Baumit 
ReClean.

FASÁDA S MENŠÍMI TRHLINAMI
Podpísal sa na vašej fasáde zub času, farba 
je vyblednutá a objavujú sa prvé trhlinky? 
Potom je najvyšší čas obnoviť fasádu tak, 
aby voda a poveternostné vplyvy ne-
spôsobili väčšie škody. Trhliny so šírkou 
menšou ako 0,5 mm vyžadujú pred nane-
sením fasádnej farby aplikovať základný 
náter Baumit FillPrimer, ktorý vyplní 
drobné poškodenia a trhliny na povrchu 

Skôr, ako začnete riešiť obnovu fasády, 
zistite, aký je jej stav. Ak na fasáde nie 

sú viditeľné trhliny ani iné poškodenia, 
fasáda je pevná, súdržná, bez rias, húb 
a machov, ale je znečistená vplyvom 
okolitého prostredia alebo je vyblednutá, 
váš dom potrebuje iba oživenie vzhľadu 
náterom. Pred samotnou obnovou je po-
trebné fasádu umyť prúdom vody, čím sa 
odstránia nečistoty, ktoré môžu vytvoriť 
tzv. separačnú vrstvu. Po umytí je potreb-
né fasádu vysušiť a následne zrealizovať 
fasádny náter.

KVALITNÉ FARBY, 
KRÁSNA FASÁDA
Čo sa týka farby, odporúčame použiť 
fasádnu farbu najvyššej kvality so samo-
čistiacim efektom Baumit NanoporColor 
s unikátnou aktívnou ochranou pred 
organickým znečistením pôsobením mik-
roorganizmov. Alternatívou je silikónová 
farba s vysokou krycou schopnosťou 



so šírkou väčšou ako 0,5 mm, jej obnova 
si vyžaduje špeciálny prístup.  

V prípade poškodenia povrchu staršieho 
zateplenia je potrebné pôvodný povrch 
dôkladne očistiť a celoplošne prestierkovať 
povrch fasády renovačnou stierkou Bau-

mit MultiWhite s vložením sklotextilnej 
mriežky, čo zabezpečí ideálne pevný, pruž-
ný a dostatočne vodeodolný podklad pre 
nanesenie novej fasádnej omietky Baumit 
NanoporTop alebo Baumit SilikonTop. 
Pre obnovu starších, výhradne minerál-
nych povrchov s dostatočnou súdržnos-
ťou, je možné použiť renovačný štuk 
Baumit VivaRenova, do ktorého sa podľa 
potreby vloží sklotextilná mriežka. Jemný 
zrnitý vzhľad je ideálny pre následné na-
nesenie ľubovoľnej fasádnej farby Baumit 
Color. V prípade požiadavky na zrnitejší 
vzhľad fasády je možné realizovať novú 
povrchovú úpravu fasádnou omietkou 
Baumit Top. Viac informácií získate na 
www.baumit.sk.

Reko z materiálov Baumit

Foto: Baumit

fasády. Ako finálny náter sa odporúča 
použiť niektorú z vysoko kvalitných 
fasádnych farieb Baumit Color. 

FASÁDA S VÄČŠÍMI TRHLINAMI
Ak sú na fasáde poškodenia viditeľné aj 
pri zbežnom pohľade, fasáda má trhliny 
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TÚŽITE PO TEHLOVÝCH OB-
KLADOCH A DREVENÝCH 
TERASÁCH, ALE OBÁVATE 
SA ICH ZLOŽITEJ ÚDRŽBY? 
RIEŠENÍM MÔŽU BYŤ ŠPECI-
ÁLNE BETÓNOVÉ IMITÁCIE 
TEHLY, KAMEŇA ČI DREVA, 
KTORÉ SÚ NA NEROZOZNA-
NIE OD PÔVODNÝCH MA-
TERIÁLOV. 

architektúre, kde nahrádzajú drevo bez 
potreby pravidelnej údržby. Všetky kusy 
sa vyrábajú ručne, preto sa na ne treba 
pozerať ako na originálne produkty. Jed-
notlivé nerovnosti a rozdielnosti, ako aj 
farebné odchýlky sú úmyselné a žiadané  
s cieľom dosiahnuť čo najvernejšiu imitá-
ciu pôvodného materiálu. 

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

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

Reko z materiálov spoločnosti Byt – In 

Foto: Byt – In

STVÁRNENIE
Verné

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. 

VÍTANA ALTERNATÍVA
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 

stavba materiály



CEMENTY
pre každý váš

projekt

OPTIMCEM
univerzálny
na bežné betonáže

CLASSICCEM
s výbornou
spracovateľnosťou

FINECEM
odolný proti
síranom

SUPRACEM
pre najväčšie
zaťaženie

www.cemmac.sk
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V prípravnej fáze je dôležité premys-
lieť si, na čo celý priestor využijete, 
aké prvky v ňom chcete mať a aký 

je váš rozpočet. Predpokladom je územný 
plán, kde máte rozplánovanú celú dispo-
zíciu domu, a viete, kde má byť terasa, 
záhrada, chodník, prípadne príjazdová 
cesta a oplotenie.  Snažte sa premyslieť 
si každý krok a v prípade, že potrebujete 
pomoc odborníka, skúste sa obrátiť aj na 
architekta. Práve ten vám dokáže pomôcť 
s plánovaním, vizualizáciou, návrhom 
rozpočtu a v konečnom dôsledku aj so 
samotnou realizáciou. Ak dávate prednosť 
samostatnej príprave, sústreďte sa na čo 
najpresnejšie plánovanie, meranie a vý-
počty, aby ste sa vyhli zbytočným chybám 
a stratám.

ROZPOČET
Rozpočet je veľmi dôležitým faktorom 
pri plánovaní. Dodnes sa možno stretnúť 
s prípadmi, kedy si ľudia vyberajú najlac-
nejšie riešenia. Väčšinou to vyplýva len 
z dôvodu rýchlejšieho ukončenia stavby 
alebo nedostatočného povedomia o tom, 
aká má byť kvalitná dlažba a múry. Navy-
še, ak je aj najkvalitnejšia dlažba položená 
nesprávne, vypomstí sa to v budúcnosti 
v podobe nákladov na opravu. Šetriť na 
kvalitných pokladačoch a záležitostiach, 
ktoré ovplyvnia vzhľad a kvalitu vašej 
dlažby, sa preto neodporúča. Dôkladným 
plánovaním prác vopred môžete svoje 
náklady, naopak, výrazne optimalizovať. 
Dlažba nie je vôbec ľahký materiál, takže 
prevoz z ďalekých oblastí sa môže tiež 
podpísať pod výslednú cenu pokládky. 
Vopred si tak zistite dostupnosť jednot-
livých druhov vašej preferovanej dlažby 
v blízkom okolí.

ESTETIKA A DIZAJN
Každý máme vlastné predstavy o výbere 
správneho druhu, tvaru a farebného od-

AJ NA JESEŇ SA POČAS 
SLNEČNÝCH DNÍ DÁ 
ZVLÁDNUŤ REKONŠTRUKCIA 
ČI VÝSTAVBA DOMU A PRÁCE 
SÚVISIACE S JEHO OKOLÍM. 
ÚPRAVA EXTERIÉRU DOMU 
PATRÍ MEDZI PROJEKTY, 
KTORÉ JE LEPŠIE PREMYSLIEŤ 
SI VOPRED A S CHLADNOU 
HLAVOU. ALFOU A OMEGOU 
JE V TOMTO PRÍPADE NAJMÄ 
VÝBER KVALITNEJ DLAŽBY, 
MÚROV ALEBO OPLOTENIA. 
NA ČO BY STE PRI ICH VÝBERE 
NEMALI ZABUDNÚŤ?

tieňa dlažby. Niekedy však nie je na škodu 
nechať si pri výbere poradiť od architekta. 
Pomoc odborníka je dôležitá, pretože 
dokáže prispôsobiť výber dlažby okoliu,  
v ktorom žijete, terénu, ale aj fasáde 
vášho domu. Ak preferujete rôzne druhy 
dlažieb, nie je problém ich vkusne na-
kombinovať aj s inými produktmi, keďže 
výrobcovia sami tvoria svoju produktovú 
ponuku do jednotlivých radov, ktoré 
k sebe prirodzene ladia. Nezabudnite, že 
v súčasnosti máte možnosť využiť rôzne 
vzorové plochy, nepreberné množstvo 
farebných odtieňov, reliéfov, povrchových 
úprav či grafických vizualizácií. ,,Výrobco-
via si uvedomujú vysoký dopyt po množstve 
farebných a tvarových variácií jednotlivých 
dlažieb, takže zákazníkom radi vychádzajú 
v ústrety,“ tvrdí Peter Molnár zo spoloč-
nosti Austria Beton Werk. 

DLAŽBA PRE KAŽDÉHO
Niekto rád preferuje funkčné a kvalitné 
veci, ktoré sú zároveň nenápadné. Ak 
vyznávate podobné hodnoty, dlažba 
s klasickým hladkým povrchom, je pre vás 
to pravé. Keďže je pevná a robustná, je 
nielen príjemná na chôdzu, ale väčšinou 
je aj plne pojazdná pre automobily. Takáto 
dlažba pôsobí ako elegantný doplnok, kto-
rý zvýrazní a podčiarkne kontúry vášho 
domova. Vďaka svojej univerzálnosti  sa 
hodí ku každému typu domu.

AKO SI ZARIADIŤ 

exteriér domu?

relax záhradarelax záhrada
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Môžete si však vybrať aj z elegantných 
druhov dlažby, ktoré okolie vášho domu 
nielen dotvárajú, ale najmä vylepšujú jeho 
vzhľad. Na rad tu prichádzajú reliéfové 
prvky na povrchu, ktoré dlažbe dodávajú 
zaujímavý dizajn. Takéto dlažby sa skôr 
hodia na minimalistické novostavby alebo 
staršie domy s vlastnou históriou a prí-
behom.  Štruktúrovaný reliéf  pripomína 
antické časy chrámov a budov, kde sa 
písala história. Aj váš dom tak môže mať 
zaujímavý a jedinečný vzhľad. 

Ak považujete terasu za dominantu 
vašej záhrady, zvoľte si veľkoformátové a 
okrasné platne. Ich povrch verne stvár-
ňuje rôzne prírodné povrchy.  Na svojej 
terase tak môžete mať dlažbu s povrchom 
travertínu, lámaného kameňa alebo 
dreveného povrchu, ktorý je na nerozo-
znanie od skutočného dreva. Táto dlažba 
sa svojou štruktúrou hodí aj k bazénom 
alebo vysunutým záhradným terasám.   

FARBA JE DÔLEŽITÁ
Jednotné a prírodné farby travertínu, 
štiepaného kameňa a dreva sú reprezen-
tované najmä svetlými odtieňmi béžovej, 
striebornej alebo antracitovej. Tieto farby 
príjemne a  elegantne dotvoria vaše 
spevnené  plochy, či už na záhrade, alebo 
terasách.

Dlažbou však môžete aj zaujať. Melírova-
né farebné zmesi, ktoré sú dostupné pri 
množstve dlažieb, sú toho dôkazom.  Na 
vytvorenie zaujímavého vzhľadu  si môže-
te zvoliť melíry magmu, béžovo-mušľovú 
alebo hnedo-antracitovú.

Dlažbu môžete vnímať aj ako dôstojný 
doplnok k vášmu domu. V tom prípade si 
vyberte z klasických tvarov a základných 
farieb, ako sú strieborná, béžová, čierna 
alebo olivová, ktorá je súčasným trendom.  
Tu sa potvrdzuje, že menej je niekedy 
viac.

PRIDAJTE VHODNÝ PLOT
Dnes už dávno neplatí, že betónové ploty 
a múry majú len ochrannú a oddeľovaciu 
funkciu. Výrobcovia dlažby ich ponúkajú 
vo svojich produktových portfóliách už 
dlhú dobu. Exteriér vášho domu tak môže 
byť celý zladený v jednotnom farebnom 
štýle – dlažba, schody, ale aj obvodové 
múry. Váš domov si tak môžete prispôso-
biť do najmenších detailov.

Vrcholom ponuky sú obojstranne štiepa-
né ploty. Takto opracovaný kameň ladí so 
zaujímavými farebnými odtieňmi, ktoré 
môžete získať vo variantoch granitu, jury 
alebo medi. Tieto farby sú veľmi dobre 
kombinovateľné s takmer všetkými druh-
mi dlažby a farieb.

Okrem klasických alpských plotov sú 
k dispozícií aj plotové systémy s hladký-
mi povrchmi, bočnou fázou a strieškou. 
Všetky druhy plotov obsahujú niekoľko 
rozmerov a druhov kociek, z ktorých si 
môžete vyskladať vlastný múr.

Bez ohľadu na výber sú už dnes v ponuke 
múry nehorľavé, mrazuvzdorné a s níz-
kou nasiakavosťou. Možnosti výskytu 
výkvetov sa nedá zbaviť úplne, ale prípra-
vou kvalitného podkladu a pokládkou od 
majstrov ich výskyt výrazne obmedzíte.

Vaša záhrada však môže byť vnútorne 
predelená aj živým plotom, ktorý jej dodá 
neopakovateľný šarm. Pôsobí ako vetro-
lam a chráni pred prachom a hlukom, čo 
je významné pre zvýšenie kvality bývania. 
Jeho nevýhodou je nutnosť pravidelnej 
starostlivosti. Taktiež mu trvá niekoľko 
rokov, kým vyrastie a vytvorí živú bariéru. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie 

DLAŽBU MÔŽETE VNÍMAŤ AJ AKO 

DÔSTOJNÝ DOPLNOK K VÁŠMU DOMU. 

V TOM PRÍPADE SI VYBERTE Z KLASIC-

KÝCH TVAROV A ZÁKLADNÝCH FARIEB, 

AKO SÚ STRIEBORNÁ, BÉŽOVÁ, ČIERNA 

ALEBO OLIVOVÁ, KTORÁ JE SÚČASNÝM 

TRENDOM.
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relax záhrada

ZMYSLOM JESENNEJ ÚDRŽBY 
ZÁHRADY JE PRIPRAVIŤ JU NA 
ZIMU, A TAK ČO NAJLEPŠIE 
OCHRÁNIŤ PRED NEPRIAZŇOU 
POČASIA. A NIELEN TO. DOBRE 
ZVLÁDNUTÉ JESENNÉ PRÁCE 
SÚ ZÁROVEŇ SKVELOU PRED-
PRÍPRAVOU NA ĎALŠIU SEZÓ-
NU. PORADÍME, AKO NA TO. 

A JESENNÁ ÚDRŽBA
Záhrada

svedčí september, ale i október. Jednodu-
ché pravidlo, do akej hĺbky vysádzať, sa 
odvíja od veľkosti cibuľky. Uložte ju  
do raz takej hĺbky, ako je jej priemer.   
V prípade prostokorenných a balových 
stromov je ideálnym časom na výsadbu 
prelom októbra a novembra. Je vlhkejšie 
a teploty pre zakorenenie sú priaznivejšie. 
Doplniť môžete i sortiment ovocných 
stromov. Cena tých prostokorenných je  
v porovnaní s tými v kvetináčoch výrazne 
priaznivejšia.

Dni sa skracujú, teploty klesajú 
a spolu so zberom posledného 
ovocia a zeleniny je potrebné sa 

postarať i o okrasnú záhradu. Na jeseň sú, 
zo záhradníckeho hľadiska, dva okruhy 
činností, do ktorých sa môžete pustiť. 
Jednak je to príprava záhrady na zimu, 
kam patrí zazimovanie závlahového 
systému, jazierka či bazénu a starostlivosť 
o rastliny a trávnik. Druhým okruhom je 
výsadba a výsev. Pre výsev nového tráv-
nika alebo dosev zničených plôšok v ňom 
zvoľte september. Aj výsadbe cibuľovín 
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POMÔŽTE IM PREZIMOVAŤ 
Zimnú ochranu v podobe čečiny, suchých 
rastlinných zvyškov bez semien alebo 
pohrabaného lístia vyžadujú čerstvo vysa-
dené dvojročky, ako sú napríklad sirôtky, 
ale i záhonové ruže, pivonky a figovníky. 
Navrstvite tento materiál na záhony 
a okolo kmienkov. V tuhých mrazoch 
pomôže zachrániť figovník obalenie jeho 
kmeňa a kostrových konárov do hrubej 
jutoviny. Korunky stromčekových ruží 
jemne zviažte a následne obaľte jutovi-
nou, čo zabráni snehu polámať ju. Venujte 
pozornosť i stĺpovitým ihličnanom. Ko-
runu zviažte na niekoľkých miestach, čím 
zabránite vytváraniu snehových „vankú-
šov“ a následnému polámaniu. 

AKO NA OKRASNÉ TRÁVY 
Okrasné trávy sú dvojakého typu. Stredne 
vysoké a vysoké trávy pred príchodom 
snehu zviažte „do stĺpa“. To ochráni 
rastový vrchol pred snehom a vymrznu-
tím. Zrežte ich až na jar približne koncom 
marca, tesne pred pučaním, a to hneď nad 
rastovým vrcholom. Vždyzelené druhy, 
napríklad ostrica morowova, sa nemusia 
strihať vôbec. 

BAMBUSY A VŽDYZELENÉ 
DRUHY
Na jeseň pred zamrznutím pôdy sa odpo-
rúča intenzívne zaliať vždyzelené rastliny.  
Patria sem rododendrony, pierisy, aukuby, 
vavrínovce, mahónie, ale i bambusy. Vodu 

im ale dožičte aj počas miernych zím. 
Dopadajúce slniečko a teploty nad nulou 
totiž vyprovokujú intenzívne vyparovanie 
vody z rastliny a tú treba doplniť. 

Bambusy obmieňajú lístky celoročne, no 
výraznejšie v predjarí. Nadmernému opa-
du predídete zabalením celej rastliny do 
tieniacej záhradnej textílie. To ju chráni 
pred vysušujúcimi vetrami a slnkom. 

TRÁVNIK NA JESEŇ
Začiatok jesene je po jari druhé obdobie 
vhodné pre vertikutáciu. Plytké prerezanie 
uskutočnite v dvoch na seba kolmých sme-
roch. Termín vyberte tak, aby sa trávnik 
do príchodu mrazov celkom zregeneroval. 

Október je i posledný mesiac pre hnojenie 
trávnika. Použite jesenné hnojivo s pre-
vahou draslíka, určené pre toto obdobie. 
Vďaka nemu steblá spevnejú a stanú sa 
odolnejšie voči snehu a zime. 
 
Koste podľa potreby, čiže na výšku 3 – 4 
centimetre a do obdobia, kým teplota 
neklesne trvalo pod 5 stupňov Celzia. 
Vtedy tráva prestáva rásť. 

Ing. Ferdinand Leffler

záhradný architekt

www.flera.cz

RADA ODBORNÍKA

TRVALKY SO ZAUJÍMAVÝM, 

HOCI ODKVITNUTÝM KVETEN-

STVOM NECHAJTE NA STANOVIŠTI. PRI-

PRAVÍTE SI TAK NEVŠEDNÉ ZIMNÉ POHĽA-

DY. ZHNEDNUTÉ LISTY, ZVYŠKY STVOLOV 

A KVETOV ZREŽTE TESNE NAD ZEMOU 

AŽ PO MRAZOCH V PREDJARÍ, PRIBLIŽNE 

V MARCI. NEVZHĽADNÉ A ZAHNÍVAJÚCE 

ČASTI RASTLÍN ČI TAKÉ, KTORÉ BY SA 

NADMERNE VYSEMENILI, ODSTRÁŇTE UŽ 

NA JESEŇ.
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filtrácií a filtrácií schovaných v nezamŕ-
zajúcej šachte môžete nechať cirkuláciu 
zapnutú. Pri zimnej cirkulácii vymeňte 
filtračné čerpadlo za model s výkonom až 
o polovicu slabším.

Z bazénov sa voda čiastočne vypúšťa, 
hladinu znížte asi 10 cm pod skimer. 
Naopak, v jazierkach ponechajte všetku 
vodu. Po prvých mrazoch sa zamerajte 
na bahenné rastliny. S výnimkou vachty 
trojlistej odstráňte všetky nadzemné listy 
a stonky. Zabránite tak ich neželanému 
hnitiu a klesaniu ku dnu. Dno jazierka 
vyčistite vysávačom, aby ste predišli roz-
kladu organickej hmoty. Pri jej tlení totiž 
vznikajú jedovaté plyny, ktoré zhoršujú 
kvalitu vody a prezimovanie rýb. 

V oboch prípadoch pripravte vodnú hladi-
nu tak, aby počas zimy celkom nezamrzla. 

To umožní priebežnú výmenu plynov 
z vody do vzduchu a naopak, a zabráni 
poškodeniu stien.  Na výber je niekoľko 
možností, ako na to, napríklad pomocou 
vzduchového kompresora, polystyrénové-
ho plaváku či špeciálneho ohrievača. 

BIOODPAD VO VAŠICH SLUŽBÁCH
Obce už dnes umožňujú uloženie biood-
padu zo záhrady, no vy sa tak vzdávate 
zelenej hmoty, ktorú dokážu pôdne 
baktérie premeniť na prospešný kompost. 
Ak ešte nemáte založené kompostovisko, 
s chuťou do toho. Nájdite preň miesto 
v polotieni. Nesmie byť vzduchotesný a 
udržiavajte ho vlhký. Sypte doň hrubšie 
a tenšie rastlinné časti, suché i zelené. 
Sem-tam priložte i niekoľko lopát ornice. 
Približne za dva roky je kompost hotový. 
Čas skrátite použitím špeciálnych kom-
postovacích baktérií.  

Bioodpad viete využiť i na založenie kom-
postovacieho vyvýšeného záhona. Pri-
pravte okraje a položte na terén. Vykopte 
ornicu a uložte ju na stranu. Do vykopa-
nej časti vhadzujte bioodpad zo záhrady, 
na spodok hrubšie konáre zo živého plota 
či ovocných stromov, navrch mäkké lístie, 
burinu a pokosenú trávu. Navrstvite až 
nad okraj a zasypte ornicou. Do jari sa 
všetko mierne zľahne a môžete vysádzať. 
Takto pripravený záhon je však z hľadis-
ka živín a pestovania najlepší v druhom 
roku, po ňom môžete proces opakovať.   

DO ČISTA
Keď máte záhradu na zimu pripravenú, 
očistite, osušte a uložte na suché miesto 
nástroje i strojových pomocníkov. Aby sa 
neznížila kapacita akumulátorov, nene-
chávajte ich v záhradnom domčeku,  
v ktorom mrzne. Aj kosačka, vertikutátor 
a iné stroje vyčistite a odložte pripravené 
na novú sezónu. Nenechávajte v nich olej 
s benzínom. Na pekný slnečný  a teplý 
deň si naplánujte očistu spevnených 
plôch, ako sú terasa a chodníky. Pozornosť 
venujte i záhradnému nábytku a grilu. 
Dobrým pomocníkom je tlakový čistič 
vody. Drevo po vyschnutí ošetrite na to 
určeným náterom. 

Monika Králová

Foto: atelier Flera

Vyhrabávajte spadnuté lístie zo stromov, 
inak pod ním tráva do jari odumrie. 

Nezabudnite tiež zazimovať závlahový 
systém. Vodu z neho vyfúknite pomocou 
kompresora a vyčistite filter. Ak to ne-
zvládnete sami, včas si objednajte záhrad-
nícky servis. Zabudnutá voda v okruhoch 
ak zmrzne, závlahu roztrhá a zničí.  

VODNÝ PRVOK, BAZÉN, 
JAZIERKO
Všeobecne platí, že je potrebné pred- 
chádzať zamrznutiu vody v častiach,  
v ktorých by mohol ľad spôsobiť škody. 
Ide o potrubia, ventily, čerpadlá a filtráciu. 
Vodu včas vyfúknite, filtre vyčistite. Čer-
padlo a UV lampu schovajte na miesto, 
kde nemrzne, a zimný čas využite na 
ich údržbu. Záleží však i od toho, kde je 
technológia umiestnená. U gravitačných 

DNO JAZIERKA VYČISTITE 
VYSÁVAČOM, ABY STE PREDIŠLI 
ROZKLADU ORGANICKEJ 

HMOTY. PRI JEJ TLENÍ TOTIŽ VZNIKA-
JÚ JEDOVATÉ PLYNY, KTORÉ ZHORŠU-
JÚ KVALITU VODY A PREZIMOVANIE 
RÝB. 







www.chaletsjasna.sale

NOVÝ TYP APARTMÁNOV  
CHALETS JASNÁ DE LUXE V PREDAJI 

TOP LOKALITA
v centre Jasnej priamo  

pod Chopkom

ZISK
z vyťažovania  

vašej nehnuteľnosti

IN-HOUSE  
WELLNESS

priamo vo vašom  
apartmáne
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Z VTÁČEJ PERSPEKTÍVY PRIPO-
MÍNA KVAPKU PADAJÚCU DO 
VÔD INDICKÉHO OCEÁNU A 
SVOJOU RÔZNORODOSŤOU 
PATRÍ MEDZI NAJKRAJŠIE 
DESTINÁCIE SVETA. BOHATÝ 
NIELEN KULTÚROU, ALE TIEŽ 
PRÍRODOU. TROPICKÝ OSTROV, 
KDE JE POČAS LETNÝCH ME-
SIACOV VZDUCH TAK HORÚCI 
A PREŤAŽENÝ VLHKOSŤOU, 
AŽ JE NEDÝCHATEĽNÝ. OD 
ROVNÍKA TENTO RAJ DELÍ LEN 
7° SEVERNE A VĎAKA SVOJEJ 
KRÁSE DOSTAL MENO PERLA 
INDICKÉHO OCEÁNA.

VEČNÝ SERENDIB
Srí Lanka

Prví arabskí obchodníci, ktorí na svojich 
lodiach k ostrovu plávali, ho zas na-

zvali Serendib – Vrodené šťastie. Tým sa 
inšpiroval aj spisovateľ Horace Walpole, 
vďaka čomu dal svetu nové slovo seren-
dipity, a teda „objavovanie šťastia, krásy 
a dobra bez toho, že by sme sa o to nejak 
obzvlášť snažili“. A presne taká je Srí 
Lanka! 

MULTI – KOMBO
Mix chutí (najmä tých pikantných), vôní, 
emócií a pocitov. To všetko odohráva-
júce sa v rýchlo sa meniacich kulisách 
rozmanitej prírody. Ostrov plný pláží 
síce prevažne pokrývajú úrodné nížiny, 
no jeho stredom sa tiahne vysokohorský 
masív, dosahujúci miestami výšku okolo 
2 500 m.n.m. Klíma je tu príjemná a 
znesiteľnejšia ako v takých pobrežných 
oblastiach, kde sa dá vlhkosť doslova krá-
jať. Národ leva, ako Sinhálcov poznáme, je 

01

02
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odhalené aj na niekoľko metrov. Správa 
o doposiaľ nevídanom jave sa po okolí 
rýchlo rozpŕchla a prišlo sa pozrieť mnoho 
ľudí, najmä detí. Odhalené dno bolo pre 
niekoho atrakciou, niektorí začali rýchlo 
zbierať mušle a kraby s vidinou budúce-
ho zisku. Keď sa z diaľky valila vražedná 
niekoľkometrová vlna, utekať už bolo 
neskoro. Koho zaujíma, ako to asi prebie-
halo napríklad v susednom Thajsku, nech 
si pozrie pomerne realisticky vykresľujúci 
film Nič nás nerozdelí (The Impossible).

Paradoxne však Srí Lanka zaznamenala 
rozkvet turizmu až po tsunami a s prvými 
dobrovoľníkmi a členmi neziskových or-
ganizácií sa začalo objavovať aj čoraz viac 
dovolenkujúcich. A tak je dnes z ostrova 
populárna a finančne pomerne dostupná 
destinácia.

Či táto prírodná katastrofa prispela  
k ukončeniu občianskej vojny, je otázne. 
Tak či onak, stalo sa tak v roku 2009 a 
Tamilské tigre boli donútené stiahnuť sa.

ZO ŽIVOTA
Kto by ale čakal, že Srí Lanka je ako jedna 
z rozvojových zemí podstatne lacnejšia 
od Slovenska, mýlil by sa. Od potravín, 
cez oblečenie až po elektrinu či prenájom 
bývania a ceny nehnuteľností – za toto 
všetko sa tu platí nemálo srílanských ru-
pií. Zem, ktorá je v hlbokom debete, je tak 

teda právom pyšný na to, kde sa narodil. 
A vôbec im neprekáža, že podľa legendy 
vzišli zo spojenia radodajnej ženy a leva. 
Toho by ste tu však hľadali márne. Žiadny 
tu nežije! Hlavnou atrakciou ostrova je 
však rozhodne slon! Ako národné zviera 
má význam nielen pre obyčajný život 
miestnych ako zviera ťažné, či dnes už 
skôr ako prostriedok zarábania financií 
vďaka turistom, no v krajine, kde je domi-
nantným náboženstvom budhizmus, má 
aj silný náboženský význam. Najlepšie sa 
o tom možno presvedčiť počas festivalu 
Perahera, kde sa zástupy vyzdobených 
slonov spolu s tanečníkmi a akrobatmi 
promenádujú ulicami mesta Kandy  
s relikviou Budhovho zubu na chrbte.  
Ten sa koná každoročne na prelome  
júla a augusta. 

SÚČASNOSŤ
Srí Lanka si ako jedna z mála zemí prešla 
svojím peklom už krátko po vstúpení do 
21. storočia. Tesne po Vianociach, práve 
v roku 2004, zasiahla Srí Lanku masív-
na vlna tsunami, ktorá bola spôsobená 
zemetrasením na Sumatre o sile 9,1. 
Nešťastie si vyžiadalo 228-tisíc mŕtvych 
(vrátane Čechov a Slovákov).

Domáci, ktorí majú hrôzy tsunami v ži- 
vej pamäti, túto udalosť popisujú vždy 
rovnako. Oceán sa stiahol do seba, akoby 
voda odtekala cez lievik a pobrežia ostali 

03 04

AJ KEĎ OSTROV PLNÝ 
PLÁŽÍ POKRÝVAJÚ PRE-

VAŽNE ÚRODNÉ NÍŽINY, JEHO 
STREDOM SA TIAHNE VYSOKO-
HORSKÝ MASÍV, DOSAHUJÚCI 
MIESTAMI VÝŠKU OKOLO 2 500 
METROV NAD MOROM. KLÍMA 
JE TU PRÍJEMNÁ A ZNESITEĽ-
NEJŠIA AKO V POBREŽNÝCH OB-
LASTIACH, KDE SA DÁ VLHKOSŤ 
DOSLOVA KRÁJAŤ. 

relax cestovanie
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nútená nastavovať vysoké dane z dovozu 
odrážajúce sa v cenách. Aj keď sú tu dane 
započítané v cene rovnako ako u nás, 
neplatí to všade. Preto človek ostane pre-
kvapený, ak si po objednaní v reštaurácii 
nájde na lístku sumu aj o 25 % vyššiu, ako 
bolo uvedené v menu. Nie každý si totiž 
všimne miniatúrne písmo informujúce  
o tejto „prirážke“ za služby a dane.

ČAJ NAMIESTO KÁVY A K TOMU 
„RIZOTO“
Veru veru, Srí Lanka je jedna z mála 
krajín, kde si dáte namiesto kávy radšej 
pravý cejlónsky čaj s mliekom a cukrom. 
Presne ako za starých koloniálnych čias. 
Čajovník, komodita, na ktorej Briti ako 
kolonizátori aj tohto kúska zeme zbohatli, 
tvorí významný exportný artikel i v súčas-
nosti. Okrem čaju je to tiež škorica a va-
nilka, ktorou je ostrov prevoňaný. Kto by 
sa však pri pohľade na široké sviežozelené 
koberce ryžových políčok nazdával, že sa 

obchoduje aj s ryžou, opäť by sa (podobne 
ako v prípade lacných cien) mýlil. Ryža sa 
tu síce pestuje vo veľkom, no s populáciou 
22 miliónov a rozlohou len o málo väčšou 
ako Slovensko, im to, čo dopestujú vystačí 
akurát tak pre nich samotných. Jedno je 
však isté. Posledné, čo si budete chcieť 
doma po návšteve Srí Lanky dať, bude 
rizoto! Ryžu tu jedia častejšie, ako sa u 
nás je chleba či zemiaky.

RAJ LEMOVANÝ PLÁŽAMI
Práve Srí Lanka je zemou zasľúbenou, čo 
do kilometrových piesočných pláží, kde 
by chcel nejeden z nás sŕkať osviežujúci 
king coconut, v tieni kokosových paliem a 
pohľadom upreným do azúrovo modrých 
vĺn. Veru, krása žiť!

Srílanské pláže, ktoré už boli niekoľko-
krát ocenené svetovými cestovateľskými 
portálmi ako tie naj z NAJ, sú vhodné pre 
každého. Pokojné vody Trincomalee či 
Passikudah na východe s jemným bielym 
pieskom ako na Maldivách alebo buráca-
júci oceán s vlnami ideálnymi na surfo-
vanie o kúsok južnejšie v oblasti Arugam 
Bay. Bohatý je aj podmorský svet ideálny 
na šnorchlovanie a potápanie alebo aj 
pozorovanie veľrýb v okolí Mirissy. Dá sa 
tu však pozorovať aj samotný zázrak zro-
denia života v akcii, a to vďaka prirodze-
ným hniezdiskám korytnačiek – najlepšie 
v okolí Weligamy.

AKO SA RODIA KORYTNAČKY?
Priviesť na svet kožatku či karetu nie je 
vôbec jednoduché. Po spárení prichádza 
samica vždy na tú istú pláž, kde hľadá 
ideálne miesto na nakladenie vajíčok. 
Výber je náročný a korytnačka je vtedy 
viac než zraniteľná. Keď sa už rozhodne, 
začína hrabať.

Aj samotné kladenie je však hotová 
alchýmia a samica musí dbať na to, aby 
vajíčka neboli dole hlavou. Priemerne 
ich nakladie okolo 100. Počas tohto 
aktu, ktorý môžeme prirovnať k tranzu, 
samici tečú po tvári slzy veľké ako hrach. 
Vajíčkam potom trvá 50 dní, aby sa z nich 
vyliahli mláďatká. Ich pohlavie závisí od 
klimatických podmienok. Primeraná tep-
lota a vlhkosť sú základ. Ak je príliš vlhko, 
zárodky vnútri zahynú. Pri teplote okolo 
31 stupňov sa liahnu zväčša samice, pri 
tých nižších, pod 28 stupňov, zase samce. 
Príroda je úžasná, na Srí Lanke obzvlášť!

Martina Trginová, CK Victory Travel

Foto: Shutterstock a CK Victory Travel
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01 Romantické pláže s rybárskymi loďami, 

lemované palmami kokosovníka.

02 Čajovníkové plantáže v okolí Nuwara 

Eliya boli vysadené Britmi, ktorí svojho 

času Srí Lanku kolonizovali. Pracovná sila 

sa dovážala prevažne z Tamil Nadu v Indii.

03 Slon ako najposvätnejšie zviera bud-

histov je zároveň symbolom ostrova. Dnes 

využívaný predovšetkým v turistickom 

priemysle. 

04 Rybári, nazývaní aj „still fishermen“ do-

nedávna praktizovali najtradičnejší spôsob 

rybolovu. Stojac v slnku na bambusových 

tyčiach číhali na ryby, ktoré chytali na jed-

noduché oštepy. Tento spôsob rybolovu je 

však neefektívny, a tak dnes rybári pózujú 

viac-menej pre objektívy turistov.

05 Typický srílanský „street market“, trh 

na ulici, na ktorom možno nájsť šťavnaté 

čerstvé ovocie od manga, cez rambutan, 

jackfruit, durian, drevené jablko, mangos-

team, po papáju, ananás či banány.

06 Kožatky a karety každoročne sa liahnu-

ce na brehoch ostrova v okolí Weligamy 

sa úporne snažia dostať do vôd Indického 

oceánu.



Važení čitatelia,
ďakujeme všetkým, ktorí zaslali objednávku predplatného za dôveru a záujem 
o časopis DOM a BÝVANIE. Pevne veríme, že v časopise nájdete inšpiráciu a zaujímavé 
informácie, ktoré využijete pri zveľaďovaní vášho bývania. 

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

1. CENA: Steam mop Vileda v hodnote 100 € 
získava Mária Fábriková, Marcelová

2.CENA: Elektrická rúra s dvojplatničkou Orava v hodnote 87 €   
získava MUDr. Natália Čegiňová, Bardejov

3. CENA: Mop a vedro Vileda – Easy Wring & Clean TURBO v hodnote 50 € 
získava Andrej Danech, Žilina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

            

Výhercom predplatiteľskej súťaže úprimne gratulujeme!



Dostupnosť tovaru u jednotlivých predajcov môže byť na objednávku. Použité obrázky môžu mať ilustračný charakter. Prečiarknuté ceny sú bežné ceny u iných predajcov. Za tlačové chyby predajca nezodpovedá. 

ŽILINA
Kamenná 4, 041/777 77 77, za@kinekus.sk

TRENČÍN
Belá 7575 (oproti OC Laugaricio),
032/640 12 95 - 96, tn@kinekus.sk

BRATISLAVA – PETRŽALKA
Fedinova 14, 02/638 11 447, 0918 378 463, ba@kinekus.sk

RUŽOMBEROK
Bystrická cesta 2159
044/435 39 10 - 12, rk@kinekus.sk

PRIEVIDZA
Nábrežná 11, 0907 999 225, info.pd@kinekus.sk

MARTIN
Jilemnického ulica 8851 (bývalá BILLA)
0907 999 223, info.mt@kinekus.sk

PÚCHOV
Okružná 1746/74 (pri ČS Slovnaft) 042/471 03 03 - 5, info.pu@kinekus.sk

KOŠICE
Južná trieda 66, budova ADESSO, 055/789 84 62, info.ke@kinekus.sk

POPRAD
Dlhé Hony 4587/1 (OC Kriváň, oproti OC MAX) 
052/202 22 02, info.pp@kinekus.sk

Krbové kachle 
BORGHOLM KERAMIK TOP
Krásny keramický obklad sa bude 
skvele vynímať vo vašej obývačke.

zelená 
oliva

kapučíno

gaštan

hnedé

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 97x73x37 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný, zadný

Hmotnosť 115 kg

Účinnosť 79 %

2000716

2000715

2000714

2000719

2000718 Sporák AS LUX
Vďaka kombinácii smaltovaných bokov 
a prednej nerezovej časti sa tento sporák 
stáva neprehliadnuteľným funkčným 
doplnkom každej modernej domácnosti.

Výkon 8 kW

Rozmery (vxšxh) 84,5x90x65,4 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu horný

Hmotnosť 155 kg

Účinnosť 78 %

nerezovo
červený

ľavý - 203490 
pravý -203489

203855

Krbové kachle EKONOMIK LUX
Kachle vás oslovia liatinovou varnou platňou 
pre príležitostnú prípravu a ohrev jedla. 

červené

antracit

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 90x40x46 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 47 kg

Účinnosť 63 %

203853

203854

139,-
200,-

855,-
689,-

1990

TEPLO Z DREVA JE EKONOMICKEJŠIE, EKOLOGICKEJŠIE A ZDRAVŠIE.

Jednoduché a opakované použitie

Plná recyklovateľnosť

Znižuje emisie CO2

Znižuje zanášanie komína

Životnosť až 500 hodín

Zvyšuje účinnosť horenia

Šetrí palivo, čas a peniaze

SUPER TIP! úspora dreva až

33%
čarovná  
mriežka

roštwww.carovnamriezka.sk

Čarovná mriežka

2 ks v balení

Pohodlné nakupovanie aj cez   www.kinekus.sk

Využite ponuku viac ako 100 krbov, kachlí a sporákov od spločnosti Kinekus.



Myšlienky s budúcnosťou.

Obnova 
fasády

Kto je špecialistom 
na večnú krásu vašej fasády?

Jednoducho, rýchlo a trvácne
Je vaša fasáda po rokoch vyblednutá, má trhliny alebo sa na nej dokonca oddeľujú časti prefar-
benej omietky? Baumit má jednoznačne najlepšie, najrýchlejšie a najvýhodnejšie riešenie.

Nový náter – nový život
Ak vaša fasáda nemá žiadne viditeľné znaky poškodenia, Baumit vám ponúka širokú paletu vyso-
kokvalitných fasádnych farieb: Baumit NanoporColor, StarColor alebo PuraColor. Pri vlasových 
trhlinách odporúčame použiť ako základný náter Baumit FillPrimer. Všetky fasádne farby Baumit 
Colors sú teraz spracovateľné striekaním technológiou „airless“!

Správna sanácia – perfektná optika
Pri väčších trhlinách alebo pri poškodenej fasáde máte k dispozícii účinné riešenie:
vašu fasádu hravo opravíte pomocou stierky Baumit MultiWhite s armovacou mriežkou StarTex. 
Na zahladený povrch Baumit MultiWhite môžete naniesť omietku Baumit Top alebo môžete 
upraviť štruktúru povrchu pre aplikáciu fasádnej farby Baumit Color pre perfektný vzhľad a do-
konalú ochranu vašej fasády.

Obnova fasády
■ Jednoduché, rýchle a kvalitné riešenie pre všetky znečistené a poškodené fasády
■ Systémové riešenia ušité presne na vaše požiadavky
■ Nekonečné možnosti stvárnenia fasády pomocou BaumitLife

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