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INDUSTRIÁLNA A(R)TMOSFÉRA
LOFT V STAROM DOME TRENDY
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Vchodové dvere

Urban štýl                           

PRÁCA Z DOMU REKONŠTRUKCIA KÚPEĽNE 
VÝMENA OKIEN SKLOBETÓN 
STAVBA DOMU TRENDY V ZÁHRADE 
NAJKRAJŠIE MESTÁ USA

Študentská izba

2018
INTERIÉR

Príďte si pozrieť
nové kuchyne značky 
Dolti Collection!

Exkluzívne v sieti Oresi
www.oresi.sk
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Siemens domáce spotrebiče

Objavte dokonalý 
zabudovateľný dizajn.

Zoznámte sa zblízka: rad zabudovateľných spotrebičov 
iQ700 s dokonalým dizajnom a špičkovými technológiami.
www.siemens-home.bsh-group.com/sk/ 

Zoznámte sa s budúcnosťou.



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

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

Bratislava, Martin, Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina

KEĎ 
VINYLOVÁ PODLAHA, 
TAK MODULEO!

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

MODULEO.sk    
BRENO.sk

AVUKKKKKKUUUUUUPPPPPPÓÓÓÓÓNNNNN  NNNNNAAAAAA ZZZZZ¼¼¼¼¼¼AAAAAAÓÓÓ

Platí len do 31. 3. 2018! 
Vzťahuje sa iba na tovar v predajni. 
Zľavy sa nesčítavajú, neplatí spätne, 
na akciový tovar, ani na objednávku.

pri nákupe

-15%
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ledvance.com

Svetlo je OSRAM

• Diaľkové ovládanie
• Voľba bielej farby (studená/teplá)
• Funkcia časovača, stmievanie
• Uložiteľné nastavenie, nočný režim 
• Voliteľne s trblietavým efektom
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Silara
Prisadené LED svietidlo

LDV Silara inzerce 210x280 SK R3.indd   1 24.01.2018   15:11:06
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l Začalo sa obdobie jari. Tak ako sa menia ročné obdobia, meníme sa 

aj my. Obvykle sa zvykneme tešiť, ale po vyčerpávajúcej zime môže 
na nás doľahnúť jarná únava a vtedy sa nám nič nechce. Ak to chce-
me prekonať, potrebujeme nový impulz a zmenu, ktorá nás môže na-
budiť. Tak ako hľadáme pre seba a svoje vnútro pohodu a harmóniu, 
tak aj zmena prostredia nášho domova nám môže zlepšiť náladu. 
Preto vám v tomto aktuálnom vydaní prinášame témy, ktoré vám 
v tom pomôžu. 

Či už to bude úprava, rekonštrukcia alebo výstavba, tak si vytvorte 
taký domov, ktorý bude vašou súčasťou, bude vypovedať o vás, va-
šom vkuse, životnom štýle a ktorý vám zabezpečí potrebný komfort 
a pohodlie. Nemusí byť dokonalý, ale hlavne musí vyhovovať vám. 
Veď aj v estetike platí, že najzaujímavejšie je to, čo má istú dávku 
nedokonalosti.    
 
Prajem vám inšpiratívne čítanie a veľa energie.

DOM a BÝVANIE magazín zameraný na exteriér, interiér a moderné bývanie – ročník 12, č. 1/2018, mesiac vydania marec, cena výtlačku 1,50 eur, predplatitelia 1,30 eur, periodicita 4 x ročne,  
www.domabyvanie.eu * Redakcia: tel.: 037/ 77 321 42, 0911 033 070, 0911 522 752, fax: 037/ 77 321 42, e-mail: redakcia@domabyvanie.eu * Adresa redakcie: Redakcia DOM a BÝVANIE, Cabajská 
28, 949 01 Nitra * Redakčná rada: Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, Mgr. Ján Bugár, Lucia Kraushuberová * Spolupracovali: Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, Ing. arch. Dagmar Štěpánová, Andrea Gregorová,   
Ing. Juraj Vedej, Juraj Redeky, Igor Cvacho,  Martina Trginová, Bohuš Mäsiarčik, Ing. arch. Anna Palfiová, Michal Albert, Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD., Patrycja Grabińska, Ing. arch. Lucia Ortutová, 
Romana Klimeková, Ing. Ferdinand Leffler a ďalší * Layout, grafická koncepcia: Mgr. Ján Bugár, e-mail: bugar@domabyvanie.eu * Fotografi: Mgr. Ján Bugár * Zdroj fotografií:  archív redakcie 
a firiem, sxc.hu, TDX * Marketingové oddelenie: Marián Kraushuber, tel.: 0911 033 070,  e-mail:kraushuber@domabyvanie.eu * Vydavateľ: Perpes, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra, IČO: 44213841, 
www.perpes.sk * Sadzba: B DESIGN, s.r.o., Mgr. Ján Bugár, e-mail: bugar@domabyvanie.eu * Distribúcia: Mediaprint – Kapa Pressegrosso, Slovenská pošta, súkromní distribútori * Direct mailing: 
architekti, projekčné firmy, dizajnéri, stavebné organizácie * Predplatné: Objednávky na predplatné prijíma Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, P.O.BOX 183, 830 00 Bra-
tislava 3, tel.: 0800 188 826, 02/4989 3563, 02/4989 3564, 02/4989 3565, 02/4989 3566, Fax.: 02/3222 2256, alebo cez e-mail: predplatne@abompkapa.sk a www.ipredplatne.sk. Objednávky na 
predplatné prijíma aj každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty, alebo môžete objednávku zaslať cez e-mail: predplatne@slposta.sk. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a.s., Stredisko 
predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk * Zaregistrované: Ministerstvom kultúry  SR dňa 4.10.2006, EV 2282/08, ISSN 1337-4028 

Kopírovanie a rozširovanie obsahu je dovolené len so súhlasom redakcie alebo vydavateľstva. Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie. Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy 
totožné so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Za správnosť údajov v článkoch zodpovedajú autori. Vydavateľ nemôže prebrať zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli využitím týchto údajov na 
akýkoľvek účel. Niektoré príspevky a inzeráty neprešli jazykovou úpravou. Nevyžiadané materiály a podklady redakcia nevracia a nie sú honorované. 

TITULNÁ STRANA: 
Zdroj fotografie: Marks & Spencer
Návrh titulnej strany: Mgr. Ján Bugár



VY DODÁTE VÝHĽAD, MY OKNO.

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

Značkové okná NOVES okná, a.s. a ďalšie vyrábané a ponúkané pro-
dukty, sú vývojovo na technologickej špičke. Orientácia na požiadavky 
zákazníka, dôraz na detail, rýchlosť dodávky, dostupnosť predajného 
miesta, precíznosť prevedenia a dôraz na kvalitu stavajú okná NOVES 
okná, a.s. na popredné miesto na stavebnom trhu.
Infolinka: 0800 111 712 | Obchod: ponuky@noves.sk www.noves.sk     
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ČO KÚSOK, TO ORIGINÁLNY 
NÁPAD... V LOFTE HREBEN-
KY NENÁJDETE ZAUŽÍVANÉ 
RIEŠENIA INTERIÉRU, PRÁVE 
NAOPAK. BYT OČARÍ SVOJOU 
INAKOSŤOU, OKORENENÝ 
ŠTIPKOU EXTRAVAGANCIE. 
LOFT V STOVEŽATEJ PRA-
HE NEPOCHYBNE PATRÍ KU 
SKVOSTOM V MODERNOM, 
INDUSTRIÁLNE LADENOM 
ŠTÝLE BÝVANIA. 

INDUSTRIÁLNA 

a(r)tmosféra

01
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O PROJEKTE LOFT HREBENKY 

Architekt: Dagmar Štěpánová z Formafatal

Realizácia projektu: 2016

Rozloha bytu: 85 m2

Rozloha terasy: 50 m2

Lokalita: Praha, Česká republika

02

architektúra projekt
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Pod nevšedné až prekvapivé 
riešenia tohto unikátneho bytu 
sa podpísala architektka Dagmar 

Štěpánová zo štúdia Formafatal. Na 
85 metroch štvorcových sa jej podarilo 
navrhnúť a zrealizovať interiér loftu od 
základov a vyšperkovať ho do najmen-
ších detailov. 

OD NÁVRHOV K REALIZÁCII
Loft sa nachádza v novostavbe develo-
perského projektu s priestrannou tera-
sou. Dispozične nebol ideálne riešený 
a keďže majiteľ bytu si neželal žiadne 
väčšie stavebné zásahy, architektka mu-
sela pracovať s pôvodným pôdorysom. 
Navrhla tri možné varianty, v ktorých 
najviac potlačila dispozičné nedostatky 
bytu a vyzdvihla jeho plusy. 
„Všetky varianty zohľadňovali maximálne 
využitie každého hluchého miesta s dôra- 
zom na maximum úložných priestorov  
a zároveň som chcela, aby byt pôsobil ľahko 
a vzdušne,“ opísala svoj zámer Dagmar 
Štěpánová. Klient si vybral jeden z nich 
a architektke dôveroval natoľko, že jej 
dal takmer absolútnu slobodu, samozrej-
me, s ohľadom na daný rozpočet.

KEĎ MÁ ARCHITEKT VOĽNÚ 
RUKU...
Vďaka 44 atypovým riešeniam sa poda-
rilo architektke do veľkej miery vyriešiť 
komplikovanú dispozíciu rezidenčného 

bytu. Industriálne ladenie interiéru 
zvýrazňujú cementové stierky a nie-
ktoré odstránené omietky na stenách. 
Nábytok je zvolený v šedých a zemitých 
tónoch, vyberaný s vkusom a štýlom. 
Farebným akcentom sú izbové kvetiny, 
ktoré loft osviežujú a zútulňujú.

Výťahom sa dá dostať priamo do rezi-
denčného bytu, kde na prvý pohľad upú-
ta vešiaková zostava z roxorov. Prísne 
línie čierneho kovu zjemňuje odkladací 
stolík mäkkých, oblých tvarov v osvie-
žujúcom farebnom prevedení. Hlavná 
obytná miestnosť je v tvare písmena L 

03

04
01 V obývačke dokonale ladia farby a mate- 

riály v jemne industriálnom štýle s dôrazom na 

detaily.

02 Kuchyňa plynule prechádza do jedálne,  

v ktorej kraľujú medené svietidlá.

03 V relaxačnej časti si možno naplno vychut-

nať výhľad na okolitú Prahu.

04 Napriek tomu, že obývačka nie je priestoro-

vo príliš veľkorysá, vyzerá útulne a komfortne.
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ROZHOVOR S ARCHITEKTKOU 
DAGMAR ŠTĚPÁNOVOU

 Ako by ste vlastnými slovami 
charakterizovali projekt Loft Hre-
benky?
Industriálne ladený, ale zároveň útulný 
a farebne zemitý byt – táto kombinácia 
najviac rezonovala klientovi. Materiá-
lovým konceptom sa stali sami o sebe 
lacné materiály, avšak s dôrazom na ich 
povrchové úpravy, údržbu a predovšet-
kým s požiadavkou na detaily atypového 
nábytku. Vo finále tak lacné materiály 
lacno nepôsobia.

 V čom bola táto realizácia pre Vás 
výnimočná? 
Špecifická a výnimočná bola pre mňa  
v zmysle takmer absolútnej slobody 
v navrhovaní. Klient mi dal ohromnú 
dôveru, rýchlo sa rozhodoval a schva-
ľoval. Jediným obmedzením bola výška 
celkového rozpočtu. Nezabudnem 
na jeho vetu pri našej prvej schôdzke: 
„Navrhujte byt tak, ako by ste ho robila 
sama pre seba.“

 Ako prebiehala samotná realizá-
cia projektu?
Pri prvých schôdzkach s klientom som sa 
veľa vypytovala a počúvala, aby som do-
kázala zosumarizovať všetky požiadavky 
a priania klienta. Najkomplikovanejšie 
bolo vyrovnať sa s nevhodne riešeným 
dispozičným usporiadaním bytu, ktorý 
pôsobil veľmi stiesnene. Hlavný obyt-
ný priestor bol samá nika, dispozične 
do L a ani štipka veľkorysosti – okrem 
ohromnej terasy. Nadväzovala som na 
jeho prianie a v návrhoch interiéru som 
smerovala k ľahko industriálnemu štýlu, 
ktorý je mi blízky a páčil sa tiež klientovi.

 Čo by ste v lofte vyzdvihli? A je aj 
niečo, čo by ste označili ako nevý-
hodu tohto bytu?
Tým, že je v interiéri navrhnuté takmer 
všetko na mieru, podarilo sa mi po-
tlačiť alebo úplne zlikvidovať niektoré 
nedostatky samotného bytu. Nevýho-
dou je samotný bytový dom, v ktorom 
sa byt nachádza. Novostavba v rámci 
developerského projektu je na krás-
nom mieste, skvelá adresa, v okolí veľa 
zelene, prenádherný výhľad, kúsok do 
centra, ale tomuto domu po architekto-
nickej stránke chýba naozaj veľa a to je 
ohromná škoda.

a tvorí ju kuchyňa s obývačkou. Kuchy-
ňa pôsobí harmonicky, jednoducho, no 
zároveň veľmi štýlovo vďaka premyslene 
zvoleným materiálom. Plynule prechá-
dza do jedálne, ktorej dominantou sú 
medené svietidlá a originálne stoličky. 

KRÁSA UKRYTÁ V DOPLNKOCH
Obývačka uchváti hlavne doplnkami 
ako kožená žinenka na sedačke, veľko-
formátový abstraktný obraz na stene 
či hovädzia koža namiesto koberca. 
Z obývačky sa vychádza na priestrannú 

FORMAFATAL

Pražské štúdio Formafatal založila archi-

tektka Dagmar Štěpánová a tvorí v ňom 

spoločne so svojimi kolegami a kamarátmi, 

takisto šikovnými architektmi Katarínou 

Varsovou, Martinou Homolkovou a Janom 

Roučkom. Spoločne sa podieľajú na realizá-

ciách verejných priestorov, ako aj domovov 

v súlade s požiadavkami klientov. Do svojich 

projektov vháňajú nápad, harmóniu, krásu 

a štýl. Viac o ich kreatívnej práci nájdete na 

www.formafatal.cz.

05

architektúra projekt
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terasu, ktorá ponúka nádherný výhľad 
na okolitú Prahu. V spálni takisto do-
minujú zemité tóny, drevo a čierny kov 
a pozornosť na seba pútajú výrazné do-
plnky. Študentská alebo hosťovská izba 
je plná prekvapení. Poschodová posteľ 
je vskutku osobitým kúskom, ktorý per-
fektne zapadá do industriálneho štýlu 
bývania. V kúpeľni ostro kontrastujú 
svetlošedé  obklady s čiernymi kovovými 
konštrukciami na mieru. V tejto očistnej 
miestnosti asi najviac cítiť priemyselnú 
atmosféru, ktorá je pre industriálny štýl 
charakteristická.

„Podstatou projektu bolo navrhnúť funkč-
ný, užívateľsky príjemný a do posledného 
detailu premyslený byt v priestoroch, ktoré 
sa zdali byť takmer nezariaditeľné. Popaso-
vať sa s takto neľahkou úlohou bola výzva,“ 
vysvetlila Dagmar Štěpánová. Avšak táto 
výzva jej vyšla na výbornú, nemyslíte?

Noli

Foto: BoysPlaceNice

06

07 08

05 Pracovný stôl je unikátnym kúskom, ktorý si v miestnosti nemožno nevšimnúť.

06 Spálňa je navrhovaná a zariadená elegantne a v súhre s celkovým ladením bytu.

07 Vešiaková zostava z roxorov vo vstupnej chodbe je nápadná a dokonale funkčná.

08 Dominantou kúpeľne je oválna vaňa a priestor rozširuje priestranné zrkadlo na stene.



bývanie dizajn
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KOMBINÁCIA ČIERNEJ A BIELEJ JE KLASIKA, KTORÁ MÁ 
SVOJE ŠPECIFIKÁ. HODÍ SA DO ROZĽAHLÝCH A DOBRE 
OSVETLENÝCH PRIESTOROV S VYSOKÝMI STROPMI – TIE 
NACHÁDZAME V BYTE, KTORÝ SME SA ROZHODLI NA-
VŠTÍVIŤ. ORIGINÁLNE ARCHITEKTONICKÉ SPRACOVANIE 
JE JEHO NAJVÄČŠOU PREDNOSŤOU. 

Loft
V STAROM DOME

Zariadenie by nemalo jeho priro-
dzenú krásu zatieniť, ale, naopak, 
zvýrazniť. Nádherná podlaha zo 

širokých drevených dosiek v teplom 
medovom odtieni je ako stvorená pre 
kontrastné kompozície. Ďalšími dre-
venými prvkami v tejto miestnosti sú 
stolové dosky a kláty, ktoré plnia funk-
ciu stolíkov. S ich príjemným odtieňom 
ladí zlatistý luster, ktorý celú štylizáciu 
korunuje.
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SILA KONTRASTU? Na čiernu a bielu narazíte doslova všade. V týchto farbách sa nesú dekorácie, porcelán a dokonca aj majiteľki-
ne topánky. Pléd je síce šedý, ale tým rozhodne nevybočuje z nastoleného kurzu. Farebnú disciplínu narúšajú rozkvitnuté vetvičky, 
ktorým môžeme tento drobný priestupok prepáčiť. ĽAHKOSŤ A ENERGIA – LESK. Lesknú sa nielen zlaté časti lustra. S odleskami 
svetla si umne pohrávajú krištáľovo priezračné tabuľky vo dverách, zasklené grafiky i sklenené vázy – toto experimentovanie so 
svetlom dodáva interiéru ľahkosť a energiu. KOMODA INŠPIROVANÁ KNIŽNIČNOU KARTOTÉKOU je ukážkovým príkladom ná-
bytku, ktorý loftu padne ako uliaty. Trúfame si dokonca povedať, že tam nesmie chýbať! ČIERNE SVETIELKA? A prečo nie? Efekt 
je vskutku dokonalý! GRAFIKY A LAMPÁŠE S TEXTOM, prosté tvary v čiernych rámoch. „Kvapky“ zlata na komode dodávajú 
loftovému interiéru nádych extravagancie. DO INDUSTRIÁLNEHO CHARAKTERU ZAPADAJÚ AJ VANKÚŠE V MIESTNOSTI. 
Čierno-biele, samozrejme. DOKONALÁ HARMÓNIA – dvere sú vďaka výplni z brúseného krištáľového skla hotovým pokladom. 
Dômyselne zariadený interiér dá ešte väčšmi vyniknúť ich kráse.
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ZELENÝ KÚTIK – ak ho má niekto za 
oknom, určite by sa mal posnažiť, aby 
bol dobre viditeľný. To znamená predo-
všetkým nezakrývať okná, a to ani tým 
najkrajším závesom. Spätosť s prírodou 
je možné zvýrazniť napríklad aj vetvička-
mi orgovánu vystavenými na parapete. 
ZBIERKA DEMIŽÓNOV na loftovom sto-
líku interiéru určite neuškodí – všimnite 
si, že nijako nenarúša pohľad na drevenú 
konštrukciu verandy. 

Reko v spolupráci s Westwing Home & Living

Foto: Westwing Home & Living

bývanie dizajn
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Pýtali sme sa a prinášame tak trochu 
netradičný pohľad na trendy v býva-
ní očami interiérovej stylistky Romi 

Klimekovej.

 Ako vnímaš súčasné trendy v inte-
riérovom dizajne? 
Interiérový dizajn je trochu delikátnejšia 
vec, a to v zmysle, že príliš nepodlieha 
módnym vlnám ako spomínané jedlo či 
móda. Trendy sa určite dotýkajú dekoru, 
tapiet, látok, ale čo sa týka nábytku, rieši 
sa skôr jeho nadčasovosť a funkčnosť. 
Taktiež by bolo zložitejšie a nákladnej-
šie vymieňať napríklad podlahy alebo 
obklady len na základe trendov. Osobne 
preferujem a rovnako svojim klientom 
odporúčam, aby investovali do nadča-
sového základu, t.j. podlahy, obklady, 
svietidlá, a keď si chcú „uletieť“, tak nech 
sa vybláznia na vankúšoch, uterákoch a 
malých doplnkoch – ich zmenu v priesto-
re pocítite zásadným spôsobom a nebolí 
to veľmi vašu peňaženku. 

 Pre tento rok vyhlásila spoločnosť 
Pantone farbu roka „ultra violet”. 
Čo to znamená pre nás obyčajných 
smrteľníkov? 
Každým rokom sa robia nové vzorkovníky 
pre látky, kože, tapety, vždy pribudnú 
nové farby a ďalšiu sezónu v ponuke už 
byť nemusia. Osobne som zástancom 
klasiky a experimenty robím maximál-
ne v dekore. In budete vtedy, ak bude 
interiér vyhovovať vám a vašim potre-
bám. Je to identické ako s oblečením – ak 
si na seba vezmete trendy kúsky, ktoré 
neviete nosiť, úplne tie veci „zabijete“, 
a to platí aj v interiéri, ak sa v ňom cítite 
ako slon v porceláne, nepomôže vám 

žiaden posledný trend. A v čistých líniach 
a jednoduchosti je krása!

 Masová výroba v. remeselne spra-
cované kúsky nábytku. Čo hovoria 
trendy a čo odporúčaš?
Jednoznačne poctivé remeslo, jedineč-
nosť a kvalitné spracovanie. Na konci dňa 
budete mať vecí menej, ale o to lepšie 
si nákup premyslíte a dostanete kúsky, 
ktoré vám budú robiť radosť roky, ideálne 

ČI UŽ JE TO JEDLO, MÓDA, 
ARCHITEKTÚRA… TRENDY 
HOVORIA O TRVALEJ 
UDRŽATEĽNOSTI, SPOMALENÍ, 
VYUŽÍVANÍ LOKÁLNYCH 
ZDROJOV, RECYKLOVANÍ 
A OCHRANE ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA. A AKO NA TO 
ODPOVEDAJÚ INTERIÉROVÍ 
DIZAJNÉRI? 

KRÁSA SPOČÍVA V JEDNODUCHOSTI A ČISTÝCH LÍNIÁCH

Interiér  

ROMANA KLIMEKOVÁ – RK SELECTION

Romi Klimeková žije v Bratislave. Vyštudo-

vala právnickú fakultu, živí sa však ako in-

teriérová stylistka a dekoratérka. Počas 

vysokej školy pracovala v oblasti módy a 

venovala sa navrhovaniu interiérov. Po ško-

le nastúpila do praxe, urobila si doktorát 

a advokátsku koncipientúru. Čo sa počas 

štúdia javilo ako príjemné hobby, stalo sa 

nakoniec po 3 rokoch advokátskej praxe 

jej povolaním. Romi je tiež zakladateľkou 

občianskeho združenia Pes v núdzi.

www.romiklimekova.com
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celý život. Mňa osobne očarujú nadčaso-
vé dizajnérske a dedičné kúsky nábyt-
ku. Je to investícia, ktorú zhodnotia aj 
budúce generácie. Ideálne, ak ste už sami 
niečo zdedili. Tieto produkty majú príbeh 
a navyše vekom sa ich hodnota zvyšuje. 
Sú vyhľadávanými artiklami na aukciách 
a medzi ľudmi, ktorí sa rozumejú dizajnu 
a umeniu. Také ikonické kúsky od manže-
lov Eamesovcov, Jeana Prouvého, Miesa 
Van der Rohe, Jindřicha Halabalu, Adolfa 
Loosea, Le Corbusiera, Hansa Wegnera...  
Wau! Alebo treba investovať do značiek, 
ktoré sa vyznačujú kvalitou a spracova-
ním, dnes je výber naozaj široký. 

 Podliehajú trendom nejako výraz-
ne okrem farieb aj vzory? Sú vzory, 
ktoré sú vyslovene trendy, a sú 
také, o ktorých môžeme tvrdiť, že sú 
nadčasové? 
Áno aj nie. Je to veľmi individuálne podľa 
výrobcov.  Sú takí, ktorí vzory nemenia, 
obmieňajú len ich farebné kombinácie. 
Iní napríklad vyrabajú len podľa predaja a 
dopytu stále niečo nové, ale nič zapa-
mätateľné alebo trvalé. Vzory sú dobrá 
voľba, ale treba vedieť, kde ich použiť 

a koľko. Určite sa treba vyhýbať veľkým 
mixom, teda pokiaľ nemáte zmysel pre 
vysokú kombinatoriku, ktorú predstavuje 
eklektický smer. 
 

 Pracuješ vo svojich návrhoch s ta- 
petami? Tie už tiež dlhšiu dobu 
hlásia svoj návrat. Kde sa najlepšie 
uplatnia, ako s nimi v interiéri nará-
bať a aké vzory na tapetách sú in?
Tapety používam veľmi rada. Mám už 
aj svoje obľúbené značky, ktoré robia 
krásne motívy a vzory. Dá sa povedať, že 
ide už o umenie. Rozhodne to ale nie sú 
tapety, ako ich poznáme ešte z čias socia-
lizmu. Nebránim sa použitiu tapiet aj do 
kúpeľní, perfektne vyzerajú vo vstupných 
halách či chodbách, vtedy dodajú prí-
bytku šmrnc, dramatickosť a podľa typu 
tapety až príjemný hotelový charakter. 
In je pre mňa to, čo sa hodí pre daný štýl 
a koncept interiéru. 

 Dá sa hovoriť o trendy materiá-
loch alebo povrchoch? 
Je to otázka doby a technologického 
vývoju. Niekedy veľmi „fičal“ plast, teraz 
okrem pár ikonických kúskov je na ústu-

Ultra violet –  farba roka 2018 

podľa spoločnosti Pantone
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v používaní základných materiálov, t. j. 
nekombinovať na malej ploche viacero 
druhov dreva alebo kameňa. Ak drevo, 
skombinujte ho napríklad s kameňom, 
sklom a kovom.  Chcieť použiť na pár 
metroch dub, orech, smrek a javor, navy-
še každý v inej úprave, nemusí dopadnúť 
dobre. Pokojne aj dve kombinácie dreva 
alebo kameňa, ale musia byť spolu v har-
mónii a na oddelených plochách. 

 Odporúčaš zapojiť do interiéru 
zeleň? 
Zeleň má úžasnú atmosféru a schopnosť 
dať priestoru život. Trendy upriamujú 
našu pozornosť na izbové rastliny so 
vzorovanými listami. Pri práci sa však vždy 
radím s odborníkmi. Jedna vec je môj 
výber z hľadiska estetiky, druhá, či je daná 
rastlina alebo strom vhodný pre miesto, 
kam som ho vybrala. 

Reko v spolupráci s RK selection

Foto: RK selection, bonami.sk 

a archív redakcie

pe, svoje obdobie mali palety a výrobky 
z nich, OSB dosky a pod. Pre mňa sú stále 
materiálom číslo jeden drevo a kameň. 
Z kovov je to mosadz. 

  Z toho, čo vravíš, vychádza, že by 
sme mali byť viac nadčasoví než in – 
používať vlastný štýl bez napodob-
ňovania. Ako to dosiahnuť, aby bola 
zachovaná harmónia a všetko spolu 
pekne ladilo?
Treba mať jednoduchý a zdravý základ, 
na ktorom sa dá stavať. Byť striedmy 
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DIZAJN INTERIÉRU JE AKO SCÉNO-
GRAFIA DIVADELNEJ HRY, KTORÁ 
NÁM POMÁHA POCHOPIŤ DEJ A 
ZVÝRAZŇUJE POSTAVY. IMAGINÁ-
CIA A REALITA SA HARMONICKY 
PREPLETAJÚ A VYTVÁRAJÚ INTE-
RIÉR PLNÝ OSOBNOSTI A MÁGIE. 
TAK AKO PUZZLE, TAK KAŽDÝ VÝ-
ROBOK TVORÍ ČASŤ CELKU, KTO-
RÝ VYPOVEDÁ O NÁS, O NAŠICH 
ZÁĽUBÁCH ČI PREDSAVZATIACH. 
OBKLOPTE SA NÁBYTKOM A OB- 
ĽÚBENÝMI PREDMETMI V ŠTÝLE, 
KTORÝ SA K VÁM HODÍ. VYBUDUJ-
TE PRIESTOR, KTORÝ POTEŠÍ VAŠE 
ZMYSLY A V KTOROM MÔŽETE 
NÁJSŤ POKOJ A ODDYCH PO NÁ-
ROČNOM DNI.  

02

01
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01 Dekorácie a doplnky v interiéri, predáva www.westwing.sk

02 Pohovka Pedro Glam Velvet Violet-Black, predáva www.westwing.sk

03 Nástenné hodiny Savran, predáva www.westwing.sk

04 3-miestna pohovka Jasmin, predáva www.westwing.sk

05 Polica Crate II, predáva www.westwing.sk

06 Stolička Low značky Pedrali, predáva www.InspireDesign.eu

07 Stolík Concrete Nature, predáva www.westwing.sk

08 Kožušina Viborg, predáva www.westwing.sk

03
04

05

06

07
08
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Reko

Foto: archív firiem a redakcie

09 Posteľ Thin značky Bonaldo, 

predáva www.InspireDesign.eu

10 Kvetináč Nicole značky Plust, dizajn: Ilaria Marelli, 

predáva www.InspireDesign.eu

11 Dekorácia Dressm Dummy, predáva www.westwing.sk 

12 Textilný box na bielizeň Black&White, 

predáva www.nordicday.cz

13 Zrkadlo Deje, predáva www.westwing.sk 

14 Nástenné svietidlo Archi Wall III, 

predáva www.westwing.sk 

15 Stropné svetlo Fortune Black/Gold, 

predáva www.bonami.sk

16 Stolová lampa Concrete, predáva www.westwing.sk

13

14
15

16
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Moderný urban štýl interiéru 
vychádza z myšlienky indus-
triálneho loftu. Keďže majú 

oba štýly k sebe veľmi blízko, aj niektoré 
základné atribúty a materiály majú spo-
ločné. „Na rozdiel od industriálneho štýlu 
je urban štýl viac kompaktný, čiastočne 
minimalistický, taktiež využíva menšie 
zariaďovacie predmety, keďže štandardne 
je osadený do rozmerovo limitujúceho pro-
stredia mestských interiérov,“ vysvetľuje 
architekta Lucia Ortutová a prezradí, že 
urban štýl charakterizuje aj špecifický 
spôsob jeho dekorovania, ktorý môže 
byť miestami eklektický až bohémsky. 
Práve dekorovanie a integrovanie výraz-
ného umenia do tohto štýlu ho odlišuje 
od industriálneho, ktorý je citeľne tvrdší 
a drsnejší. 

Jednou z jeho základných čŕt sú otvore-
né dispozície a často prepojenie vnútor-
ných funkcií interiéru. „Charakteristické 
materiály sú, podobne ako u industriáleho 
štýlu, tie, ktoré sa už nachádzajú v priesto-
re. Ide o pôvodné exponované plochy 
a prvky, ktoré nevznikli len povrchovými 
úpravami, ale samotnou vlastnosťou 
stavebných prvkov, ktoré priestor architek-
tonicky a konštrukčne definujú,“ hovorí ar-
chitektka. Ako príklad uvádza materiály 
betón a tehlu, z konštrukčných prvkov 

ORIGINÁLNE MUROVANÉ STENY, DRSNÉ DREVENÉ PODLAHY, 
OTVORENÉ DISPOZÍCIE, VEĽA PRIRODZENÉHO SVETLA A ČO ĎA-
LEJ? AKÉ SÚ INGREDIENCIE A ČO JE KORENÍM DOBRE NAMIXO-
VANÉHO INTERIÉRU V URBAN ŠTÝLE? PREZRADÍ ARCHITEKTKA 
LUCIA ORTUTOVÁ.

SO SPRÁVNOU ATMOSFÉROU
Urban štýl
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VYTVORTE SVOJ OSOBNÝ ŠTÝL 
Tak ako platí, že interiér má jasne nad-
väzovať na architektonické prostredie 
a konštrukciu, v ktorej sa nachádza, 
rovnako platí aj jeho jednoznačné prispô-
sobenie užívateľovi, jednak po stránke 
funkčnej, ale aj výrazovej. Jeho mestský 
vzhľad a spomínaný drsný industriálny 
základ mnohokrát potrebujú zmäkčiť 
a to sa darí napríklad použitím tlmených 
a teplých farebností a materiálov, ktoré 
do priestoru vnesieme. Lucia Ortutová 
radí: „Doplnky nám do interiéru vnesú jeho 
osobný charakter, keďže by mali priamo 
súvisieť so životom jeho obyvateľov. Umenie 

priznané trámy – drevené alebo oceľo-
vé, pôvodné drevené stropy a podlahy, 
odhalené neopracované, akoby nedo-
končené steny – práve tie sú zodpoved-
né za vytvorenie výrazne moderného,   
bohémského vzhľadu. 

bývanie dizajn



nástenné svietidlá, ktoré môžu dizajnom 
reflektovať na pôvodnú funkciu budovy. 
Opatrným a precíznym dekorovaním 
môžeme do interiéru priniesť dokonca 
„šmrncovnejší“ druh osvetlenia, akým je 
napríklad dizajnový krištáľový luster.

PRIESTOR MU PRISTANE
Najviac tomuto štýlu svedčí, keď nad-
väzuje na priestory, ktoré mali pôvodne 
inú než rezidenčnú funkciu. Sú nimi 
napríklad staré továrne, rekonštrukcie 
rôznych podkroví, priemyselné priesto-
ry, lofty alebo iné interiéry s otvorenými 
dispozíciami. „Okrem neštandardných 
dispozícií a prepojenia vnútorných funkcií 
využíva urban štýl do veľkej miery verti-
kalitu a snaží sa pracovať s väčšou výškou 
stropu, než je to pri štandardných rezidenč-
ných interiéroch bežné.“ 

Urban štýl nie je nevyhnutne naviaza-
ný iba na mestské prostredie, napriek 
tomu, že niektoré jeho dekoračné pre-
javy mu občas dávajú až kozmopolitný 
závan. Môže byť správne zvládnutý aj 
v menšom meste či dokonca dedine.
„Pravdou je, že u nás ešte vždy nie je 
samozrejmosťou, že sa snažíme zachrániť 
priestory, ktoré sú pôvodné a architektonic-

ky dobré a správnym prístupom im dávame 
nový dych. Viac sa orientujeme na výstavbu 
novej architektúry, ktorá nie vždy spĺňa aj 
hlbšiu architektonicú hodnotu. Následne 
sa do jej interiérov snažíme natlačiť niečo, 
čo je falošné a čo tam nepatrí,“ popisuje 
situáciu u nás Lucia Ortutová a dodá-
va: „Toto je, bohužiaľ, mnohokrát prípad 
nákupných centier a novostavieb, v ktorých 
sa následne vytvárajú interiérové priesto-
ry. Tie sa snažia tak trochu nasilu prebrať 
nejaký štýl, ktorý je momentálne vo svete 
‚trendy‘ a ľudia naň reagujú pozitívne. 
Faktom však zostáva, že tak ako akýkoľvek 
iný, musí aj urban štýl v danom prostredí 
pôsobiť autenticky a nie umelo.“

Andrea Gregorová

Foto: www.bonami.sk a archív redakcie

 ,

URBAN ŠTÝL NIE 
JE NEVYHNUTNE 

NAVIAZANÝ IBA NA MESTSKÉ 
PROSTREDIE, NAPRIEK TOMU, 
ŽE NIEKTORÉ JEHO DEKORAČNÉ 
PREJAVY MU OBČAS DÁVAJÚ AŽ 
KOZMOPOLITNÝ ZÁVAN. 
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ING. ARCH. LUCIA ORTUTOVÁ

Vyštudovala odbor architektúra a urba-

nizmus na Fakulte architektúry na STU 

v Bratislave so zameraním na interiéry, 

výstavníctvo, scénografia. Venuje sa najmä 

rezidenčnej architektúre a interiéru. Spo-

lupracuje s TV JOJ pri vytváraní programu 

Nové bývanie. Lucia žije so svojím manže-

lom, ktorý je rovnako ako ona architektom, 

a spolu s ich 5-ročnou dcérkou v Bratislave.

www.ortutaarchitects.sk

a doplnky sa môžu odvolávať na niečo, čo 
má ich majiteľ rád, čo je spojené s nejakým 
osobným príbehom alebo dovolenkou, 
prípadne je to prosto niečo, čo sa mu páči.“ 
Urban štýl práve tento osobný prístup 
podporuje a necháva ho vyznieť, aj za 
predpokladu, že tento konkrétny objekt 
je napríklad výrazne farebný až bláznivý.

AKO PRACOVAŤ S OSVETLENÍM? 
Urban štýl výborne funguje v prostredí, 
ktoré má dobré prirodzené osvetlenie 
cez veľké okná alebo svetlíky a celkové 
prepojenie s vonkajšou fasádou a exte-
riérom. Interiéru to prirodzene dodáva 
krásnu vzdušnosť. Avšak, keďže hovorí-
me najčastejšie o interiéri s otvorenou 
dispozíciou a prelínaním sa rôznych 
funkcií, jeho osvetlenie je vhodné riešiť 
formou akýchsi scén a zón a týmto 
spôsobom regulovať intimitu a, naopak, 
exponovanosť pomocou jeho polohy  

a intenzity. V priestore vysokých 
stropov výborne vyznievajú 
nízko zavesené svietidlá  

s „fabrickým“ vzhľadom, kto- 
ré pri správne zvládnutej 
mierke vedia navodiť pocit 
intimity. Veľmi sympatické 

sú tiež voľne stojace alebo 
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Igor Cvacho patrí k multižánrovým 
umelcom, no najvýraznejšie sa 
presadil ako maliar a grafik, o čom 

svedčia jeho mnohopočetné výstavy 
nielen na Slovensku, ale aj vo význam-
ných svetových metropolách ako Brusel, 
Helsinki, Ottawa, Viedeň, Moskva či 
Šanghaj. V roku 2012 vyšla jeho rozsiah-
la monografia.

SEN VŠETKÝCH UMELCOV
Umelec sa v posledných rokoch venuje 
skoro výlučne voľnej tvorbe. „Voľná 
tvorba je kráľovská výtvarná disciplína a je 
v podstate snom všetkých umelcov zaoberať 
sa len ňou bez žiadnych obmedzení. Podarí 
sa to ale len veľmi malému počtu výtvar-
níkov. Ja si, chvalabohu, voľnosť slobod-
ného povolania, užívam už takmer tridsať 
rokov,“ povedal Igor Cvacho.

PESTRÉ PORTFÓLIO 
Výtvarné diela umelca sú veľmi roz-
manité – nájdeme v nich abstrakciu, 

MENO IGORA CVACHA MÁ 
V UMELECKÝCH KRUHOCH 
ZNÁMY CVENG. OKREM TOHO, 
ŽE JE VÝTVARNÍK S VIACERÝMI 
ÚSPECHMI A OCENENIAMI, 
PÔSOBÍ AJ AKO PESNIČKÁR ČI 
VYDAVATEĽ. AK STE NÁHO-
DOU O ŇOM EŠTE NEPOČULI, 
RADI VÁM HO PREDSTAVÍME.

ČO HO NAOZAJ BAVÍ
figurálne maľby, fantazijné diela, ale 
aj grafiky, ilustrácie, ex libris a iné. Pre 
výtvarné diela autora je charakteristická 
najmä ich farebnosť, expresívny výraz 
a vnútorná harmónia. V abstraktných 
maľbách autora kontrastujú teplé farby 
so studenými, pravidelné, rovné línie 
s mäkkosťou oblých tvarov, čo v ko-
nečnom dôsledku na diváka pôsobí 
veľmi harmonicky, pozitívne, aj keď so 
štipkou vnútorného nepokoja, ktorý je 
dôležitým elementom obrazu. Ten totiž 
dodáva dielu to správne „korenie“ – núti 
diváka „prelúskať“ obraz do detailov 
a odhaliť všetky jeho tajomstvá.Rovnaký 
princíp nájdeme aj v grafickej tvorbe 
Igora Cvacha. Figúry zväčša nahých tiel, 
ale i rôzne tváre s takým či onakým výra-
zom v spleti geometrických tvarov, línií, 
kruhov a pod. vytvárajú v konečnom 
dôsledku veľmi estetickú a harmonickú 
kompozíciu, ktorá vo svojich jednotli-
vých vrstvách, kúsok po kúsku, odkrýva 
svoj zmysel, svoj príbeh. 

01 02 03

Keď umelec robí,

01 Okno do neba

02 Magické oko

03 Búrka na svitaní

04 Pavilón vtákov



ROZHOVOR S IGOROM CVACHOM

 Ako a prečo ste si vybrali práve ume-

leckú dráhu? Čo Vás k tomu podnietilo?

Môj celkom prvý dôvod pre vydanie sa na drá-

hu výtvarníka bol veľmi prozaický – nechcelo sa 

mi vstávať ráno do roboty. Za socializmu jediní, 

ktorí nemuseli zavčas ráno chodiť pravidelne 

do práce, boli výtvarníci, nuž som si povedal, 

že nejaký talent mám, tak to skúsim. 

 Máte veľmi veľa záujmov. Kde hľadáte 

námety pre svoje diela? 

Inšpiráciou mi je život. Dá sa povedať, že ja 

námety nehľadám, ony prichádzajú ku mne. 

Mám veľa záujmov – doma veľkú knižnicu, 

taktiež filmotéku, počúvam hudbu, chodím 

pravidelne na bicykli do prírody a tiež s priateľ-

mi večer do kaviarní. Celý život športujem, čo 

mi prináša balans vo vzťahu k duševnej práci, 

a taktiež dosť cestujem. Tieto činnosti v spoji-

tosti s množstvom ľudí, ktorých na svojej ceste 

stretávam a spoznávam, vytvárajú veľmi dobrý 

mix, z ktorého sa dá čerpať kreativita.

 Povedzte nám aj o svojich ďalších 

úspechov okrem maľby? 

Veľmi úspešné boli moje vydavateľské počiny – 

art kalendáre alebo knižné bibliofílie, v ktorých 

som spolupracoval s mnohými významnými 

umelcami ako napríklad K. Kryl, J. Suchý, Vl. 

Merta, J. Lenčo, J. Satinský, M. Geišberg či Ľ. 

Feldek. Krásne knihy pre zberateľov vychádzali 

v malých nákladoch do sto kusov, sám som 

si ich dizajnovo navrhoval, ilustroval grafic-

kými listami a nakoniec som sa staral aj o ich 

distribúciu. Musím ešte spomenúť, že som aj 

hudobník a textár – píšem si vlastné pesničky 

a vystupujem so svojou folkrockovou kapelou 

3Drive. Hudba a písanie textov mi dávajú nový 

rozmer existencie. Ja som v podstate šťastný 

človek, že sa stále venujem tomu, čo ma baví.

 A aký máte vzťah k svojim obrazom? 

Nájde sa medzi nimi aj nejaká srdcovka?

Jasné, že niektoré z diel sa vám vydarí viac 

a iné menej. K niektorým by som sa dokonca, 

ak by to bolo možné, ešte aj vrátil a prerobil 

ich. V princípe si ale udržujem vo svojej tvorbe 

určitú kontinuitu, mám svoje diela rád a v pod-

state nemám nijaké špeciálne srdcovky. Je to 

podobne ako s vlastnými deťmi – každé je tro-

chu iné, osobité, ale každé ľúbite. Ku všetkým 

mám vzťah a všetky považujem za svoje deti.

Ďakujeme za rozhovor.

STENY S ENERGIOU
Takto pozitívne naladené diela so svojou 
hĺbkou zrejme nenechajú chladným 
takmer žiadneho diváka a možno aj 
preto sa diela Igora Cvacha tešia obľube 
nemalého publika. Umelec tvorí aj na 
zákazky, čo podľa jeho slov predstavuje 
vždy určitú výzvu. „Teší ma, že väčšinou  
s tým nemám problém a skoro vždy vý-
sledok prevýši očakávania. Rozdiel medzi 
prázdnymi stenami a tými výtvarne dotvo-
renými je obrovský a najväčšia odmena je, 
keď majitelia takto obohateného priestoru 
skonštatujú, že ako mohli doteraz bývať 
v dome bez umenia. Inštalované obrazy to-
tiž vyžarujú energiu a keď je táto pozitívna, 
denne sa to prenáša aj na ich majiteľov,“ 
hovorí výtvarník. A my máme na záver 
len jednu otázku: „Nie je práve toto zmys-
lom umenia?“

Noli

Foto: archív Igora Cvacha 

04

O AUTOROVI

Igor Cvacho (1961) profesionálne pôsobí 

vo viacerých umeleckých disciplínach. 

Je členom umeleckých združení ASA – 

Umelecká Beseda Slovenska, Združenie 

grafikov Slovenska a predsedom výtvarného 

združenia Cont Art. Na svojom konte má 

vyše 40 samostatných výstav na Slovensku 

i v zahraničí a tiež bohatú účasť na rôznych 

medzinárodných akciách a výtvarných 

sympóziách. Za svoju tvorbu dostal viacero 

ocenení, okrem iných dvakrát výročnú Cenu 

Ministerstva kultúry SR Najkrajšia kniha 

Slovenska (2004, 2008). Realizuje sa aj ako 

hudobník a textár. Vyšli tri jeho autorské CD 

a kniha textov. Žije a tvorí v Žiline.
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550

Vykrajovače 
veľkonočné
DELÍCIA
8 ks 
akčná cena

320
470



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-18456-AZ-Ostern-Slowakei-185x118.indd   1 07.02.18   13:21



34

Študentské izby sú útočiskom pre 
dospievajúce deti, ktoré prechá-
dzajú zložitým obdobím hľadania 

svojej identity a svojho miesta na svete. 
V tomto citlivom veku si potrpia predo-
všetkým na súkromie – miesto, ktoré je 
výsostne ich územím a môžu sa tu plne 
realizovať alebo jednoducho zabávať po 
svojom. Popri tom však musí izba spĺňať 
aj pár praktických úloh – poskytnúť po-
hodlný priestor na spánok a štúdium.

PRACOVNÁ ZÓNA
Minimálne od desiatich rokov by už 
každé dieťa malo mať svoj vlastný 

TAK AKO BEŽIA ROKY, MENIA SA POŽIADAVKY A NÁROKY NA PROSTREDIE, V KTOROM VAŠE DIE-
ŤA VYRASTÁ. POČAS DOSPIEVANIA SA POSTUPNE MENÍ JEHO ŽIVOTNÝ ŠTÝL, OBJAVUJÚ SA NOVÉ 
ZÁUJMY A PRIBÚDAJÚ ŠTUDENTSKÉ POVINNOSTI. NAVYŠE, TÍNEDŽER SA MENÍ AJ FYZICKY, A TAK 
TREBA POČÍTAŤ S TÝM, ŽE Z DETSKEJ IZBIČKY JEDNÉHO DŇA JEDNODUCHO VYRASTIE.

Študentská izba 
ÚTOČISKO PRE TAKMER DOSPELÝCH

01

bývanie interiér



pracovný kútik, ktorý by mal pozostávať 
z priestranného stola, kvalitnej ergono-
mickej stoličky a nastaviteľného osvetle-
nia. Pokiaľ ide o výber stola, z hľadiska 
správnej ergonómie je potrebné, aby 
jeho výška korešpondovala s výškou die-
ťaťa. Je preto vhodné siahnuť po stole 
s nastaviteľnou výškou. Vo všeobecnos- 
ti by mal mať pracovný stôl výšku 70 –  
75 cm, šírku 70 – 80 cm a dĺžku 135 – 
160 cm. Veľmi praktický je pracovný stôl 
do L, poskytujúci veľkú plochu, ktorá je 
celá na dosah ruky. Podceňovať netreba 
ani kvalitné osvetlenie. Dobrou voľbou 
je stolná lampa s nastaviteľným rame-

nom, vhodne tvarovaným tienidlom pre 
nasmerovanie svetla a tiež s regulovateľ-
nou intenzitou svetla.

Pri výbere stoličky k pracovnému stolu 
študenta by ste sa už mali rozhliadať 
v ponuke kvalitných kancelárskych 
stoličiek. Väčšie deti totiž strávia pri 
počítači niekedy viac času ako ľudia 
pracujúci v kancelárii. Správna stolička 
by mala byť na kolieskach, mať nasta-
viteľnú oporu chrbta, podpierky pre 
ruky, nastaviteľnú výšku sedadla a tiež 
hojdací a otáčací mechanizmus. Všetky 
tieto prvky slúžia na to, aby nezaťažovali 
chrbát a stimulovali chrbtové svaly.

ZÓNA PRE ODDYCH A ZÁBAVU
Kľúčovú úlohu v izbe tínedžera zohráva 
posteľ. Neslúži totiž iba na spanie, ale 
i na celý rad aktivít, či už ide o štúdium, 

02

03

05

04

01 Kvalitná stolička, ktorá zabezpečuje 

správne držanie tela, je pre študentov rovnako 

dôležitá ako pre ľudí pracujúcich v kancelárii. 

(kancelaria24h.sk)

02  Študentská izba by mala byť pripravená na 

časté návštevy kamarátov. Ideálnym dopln-

kom je napríklad sedací vak. 

03  Priestor v malej izbe je možné ušetriť 

napríklad tak, že posteľ umiestnite vo vyššej 

polohe. Priestor pod ňou potom môžete 

využiť ako úložný priestor.

04 Na žiadnom pracovnom stolíku by nemala 

chýbať pracovná lampa s tienidlom umožňu- 

júcim nasmerovanie svetla. (EGLO)

05 Ak chcete mať istotu, že zariadenie izby 

bude ladiť, vyberte si z ponuky sektorového 

nábytku. 
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počúvanie hudby alebo čas strávený na 
internete a sociálnych sieťach. Dieťa 
staršie ako 12 rokov si už zaslúži posteľ 
pre dospelých dlhú 200 až 220 cm,  
s kvalitným roštom a matracom. Ideálna 
šírka lôžka je cca 100 až 140 cm. Počítaj- 
te s tým, že cez deň bude posteľ slúžiť 
aj ako pohovka, kde váš potomok bude 
usádzať napríklad aj svojich kamarátov. 
Svoje využitie v izbe pubertiaka určite 
nájdu aj sedacie vaky, taburetka či štýlo-
vé otočné alebo hojdacie kreslo. 
Zariadenie izby sa bude od prípadu 
k prípadu líšiť aj podľa koníčkov a záľub 
dospievajúcich detí. Športovci budú mať 
v izbe športové náčinie a možno i svoje 
trofeje, nádejný muzikant hudobné 
nástroje, iní zasa maliarsky stojan alebo 
astronomický ďalekohľad. Mladé dámy 
sa zasa určite nezaobídu bez kozmetic-
kého stolíka s veľkým zrkadlom. 

ÚLOŽNÝ PRIESTOR
Pokiaľ ide o úložný priestor, platí zása- 
da – čím viac, tým lepšie. Popri šatníko-
vých skriniach by nemali chýbať skrinky, 
komody so zásuvkami, dostatok políc 
a prípadne aj mobilné úložné kontajnery 
na kolieskach. 

K zariaďovaniu študentských izieb 
pritom môžete pristupovať rôznymi 
spôsobmi. Jednou z ciest je výber soli-

térnych kusov nábytku, ktoré však treba 
vedieť správne a s citom zladiť, aby izba 
nepôsobila ako zlátanina. Kto chce mať 
istotu, že jednotlivé časti zariadenia sa 
k sebe budú perfektne hodiť, môže siah-
nuť po sektorovom nábytku. Výrobcovia 
majú v ponuke kompletné študentské 
zostavy, ktoré okrem systému skriniek 
zahŕňajú aj lôžko a pracovný stôl, často 
v rafinovaných kombináciách umožňujú-
cich úsporu priestoru. 

PRIESTOR PRE INDIVIDUALITU
Jednou vecou si pri zariaďovaní študent-  
skej izby rozhodne nemusíte lámať 
hlavu, a tou sú doplnky a dekorácie. Váš 
potomok už má v tomto veku vlastný 
názor a jasnú predstavu, ako svoje krá-
ľovstvo dotvoriť. Nemali by ste im v tom 
brániť, i keď sa vám plagáty či vlastná 
tvorba aplikovaná na stenách nemu-
sia veľmi páčiť. Obyvateľ izby by mal 
rozhodovať aj o farebnosti a celkovom 
štýle zariadenia, ktorému sa nekladú 
žiadne medze.O niečo komplikovanejšia 
situácia nastáva, pokiaľ ide o izbu pre 
dvoch či viacerých súrodencov. Každý 
z nich totiž potrebuje svoje súkromie 
a priestor pre svoje záujmy. Pokiaľ majú 
izbu zdieľať tínedžeri opačného pohla-
via, zrejme sa nezaobídete bez paravánu 
či závesu, ktorý súkromný priestor jasne 
vymedzí. 

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: archív firiem a redakcie

07

05

06
05 Izba pre dospievajúceho chlapca znesie 

aj výraznejšie a extravagantnejšie zariadenie. 

Netreba sa obávať ani kontrastných farieb. 

(Tomasella)

06 Mimoriadne praktickým riešením je rohový 

stôl, ktorého celá plocha je vždy na dosah ruky. 

(Ikea)

07 O štýle a farebnosti študentskej izby ne-

chajte rozhodnúť vaše dieťa. Vašou úlohou je 

postarať sa o praktickú stránku – ergonomický 

stôl a stoličku či dostatok úložných priestorov. 

bývanie interiér
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Ako však vraví staré príslovie: 
„Nie je všetko zlato, čo sa blyští“ 
a práca z domova rozhodne nie 

je vhodná pre každého. Konformita do-
mova totiž môže lákať k ničnerobeniu. 
Namiesto práce si „na chvíľu“ spravíte 
voľno pred televízorom, rozhodnete 
sa trošku „dospať“ a odrazu je tu večer 
a vy ste nič neurobili. V tom „lepšom prí-
pade“ sa z vás stane workoholik, ktorý 
sa nedokáže kontrolovať a namiesto 
obvyklých 8 hodín začne pracovať denne 
aj 16 a viac hodín.

ABY PRÁCA Z DOMU NEBOLA 
PEKLOM
Ak sa raz rozhodnete pre prácu z domo-
va, odporúčame vám vytvoriť si určité 
pravidlá a snažiť sa ich dodržiavať. V pr-
vom rade potrebujete systém, v ktorom 
sa nestanete otrokom práce, no záro-
veň vás to nebude zvádzať k leňošeniu 

a flákaniu. Ráno nepracujte z postele 
ale vstaňte tak ako do práce. Ako prvé 
si urobte stručný zoznam dôležitých 
úloh, ideálne s časovým plánom, a ten si 
postupne odškrtávajte podľa aktuálneho 
stavu. Vhodné je tiež nastaviť si naprí-
klad niekoľko pripomienok („budíkov“) 
v telefóne počas celého dňa, aby ste 
priebežne mohli kontrolovať, či a ako sa 
vám darí plniť plány. Špeciálne pri práci 
s počítačom čas letí neuveriteľne rýchlo 
a táto drobná pomôcka vám pomôže lep-
šie ho kontrolovať a mať vždy prehľad.

PRACOVNÝ KÚTIK
Aj keď sa vďaka technike a bezdrôtové-
mu internetu dnes dá pracovať takmer 
kdekoľvek, odporúčame vám vytvoriť 
si doma pracovný kútik – určité miesto, 
kde sa budete venovať vždy len svojej 
práci. Nie je potrebné mať vyhradenú 
celú miestnosť (pracovňu), pretože 
rovnako dobre vám poslúži aj stôl 
umiestnený niekde v rohu spálne. Aj keď 
si to nepriznáme, pracovné prostredie 
dokáže veľmi ovplyvniť naše výkony. Ak 
sa budete dobre cítiť, práca vám pôjde 
od ruky, no ak bude prostredie pre vás 
nekomfortné, výkony pôjdu značne dole. 

PRÁCA Z DOMOVA MÁ NEPO-
CHYBNE RAD VÝHOD, PRETO-
ŽE NAPRÍKLAD ŠETRÍTE ČAS. 
NEMUSÍTE NIKAM DOCHÁD-
ZAŤ, CESTOVAŤ, STRESOVAŤ 
SA V ZÁPCHACH. NEMUSÍTE 
DODRŽIAVAŤ „ŠTÁBNU KUL-
TÚRU“ A NAMIESTO V OBLEKU 
MÔŽETE PRACOVAŤ AJ V TEP-
LÁKOCH ALEBO V PYŽAME, 
AK VÁM JE TO POHODLNEJŠIE. 

z domu
Práca

bývanie interiér



39

ERGONOMICKÉ PROSTREDIE 
Sedavé zamestnanie je veľmi častou 
príčinou bolestí chrbta. Neergonomic-
ké pracovné prostredie tiež spôsobuje 
bolesti zápästia, šije alebo hlavy. Dlhé 
vysedávanie za počítačom by ste preto 
mali kompenzovať fyzickou aktivitou 
každý deň „po práci“ a tiež si vhodne 
upraviť pracovné miesto. Obzvlášť dô-
ležité je postavenie monitoru a periférií 
ako je myš a klávesnica. Už ich samotné 
rozmiestnenie môže viesť k viditeľnému 
zlepšeniu. 

V dnešnej dobe je pomer sedu k chôdzi 
10-krát väčší než na počiatku 20. storo- 
čia. Nebojte sa preto investovať do naozaj 
kvalitnej stoličky. Sedíme väčšinou viac 
než 10 hodín denne a navyše často v ne-
správnej pozícii. Špecializované ergono-
mické stoličky vás donútia sedieť vzpria-
mene so správnym prehnutím chrbtice. 
Výška stoličky by mala byť taká, aby sme 
v bedrových kĺboch mali najmenej 90°, 
lepšie až 100° alebo 110° a chodidlá pev-
ne na zemi zhruba v šírke panvy.

Rovnako dôležitá je výška stolu. Pokiaľ 
bude menší, než potrebujete, začnete sa 
automaticky hrbiť a deformácia chrbtice 
má zelenú. Výška stolu by sa mala po-
hybovať medzi 60 a 80 cm – podľa našej 
výšky. Stôl by mal byť v takej výške, aby 
sme naň mohli položiť pokrčené ruky 
väčšinou ich váhy. 

Veľmi dôležitá je tiež poloha monitoru 
na pracovnom stole. Ten by mal stáť 
priamo pred vami tak, aby ste sa pri prá-
ci vôbec nemuseli otáčať. Vzdialenosť od 
okraja stolu by mala byť zhruba 60 cm. 

Práca s klávesnicou by mala byť rovna-
ko čo najmenej namáhavá. Svalová sila 
potrebná na stlačenie tlačidla by mala  
byť minimálna, a preto sú vhodnejšie 
skôr klávesnice s nižším zdvihom klá- 
ves. Bezdrôtové riešenie síce nesúvisí  
s ergonómiou, ale umožňuje klávesni-
cu ľubovoľne využívať a ak si správne 
zvolíte, kvalita spojenia sa od káblovej 
líšiť nebude. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

  TIP:  

DX Racer: Tieto kreslá sú určené primárne pre hráčov, no majú 

dobrý pomer ceny a ergonómie, takže môžu poslúžiť aj ako dobrý 

základ pre homeworking. Poskytnú vám dobré pohodlie za rozumné 

peniaze aj pri vašej práci. 

www.dxracer.sk

 TIP:  
Stojan pre notebook: Ak doma nemáte sto-

jan pre notebook, nezúfajte. Dá sa veľmi ľahko 

nahradiť čímkoľvek – od prázdnej krabice až 

po kôpku kníh, ktorou si notebook vypodloží-

te. A keď sa vám to osvedčí, môžete si dopriať aj 

niečo elegantnejšie. 

 TIP:  
Logitech MX Master a CRAFT: Séria produktov MX 

patrí k drahším dizajnovým perifériám, no zároveň 

ide o jedno z najlepších riešení. Myš MX Master 

a klávesnica Craft majú funkcie, ktoré vám 

pomôžu byť kreatívnejší a výkonnejší. Ich 

dizajn je vysoko ergonomický. 

www.logitech.cz

  TIP: 

Druhý monitor: Ďalší monitor môže 

rapídne zvýšiť produktivitu. Môžete mať naraz otvorených viac 

dokumentov, dlhé tabuľky a využívať naplno výhody multitaskingu. Externý monitor je 

vhodný aj pre používateľov notebookov. 

Ak pri práci používate iba notebook, 
ako býva u práce z domova zvykom, je 
vhodné postaviť ho na stojan, ktorý vám 
monitor zdvihne na úroveň očí.

Myš i klávesnicu je najlepšie umiestniť 
tak, aby sa predlaktie pevne opieralo  
o stôl. Pokiaľ pracujete veľa s myšou, 
nezabúdajte uvoľňovať a preťahovať zá-
pästie ruky. Stačí ho čas od času položiť 
na stôl vedľa myši a pretiahnuť prsty do 
natiahnutia. Tým sa vyhneme syndrómu 
karpálneho tunelu, ktorý je zapríčinený 
poškodením stredného nervu v karpál-
nom tuneli hornej končatiny. Čiastočne 
môžu pomôcť rôzne podložky a opierky 
zápästia. Zaujímavým ergonomickým 
príslušenstvom môže byť aj trackball, 
ktorý poslúži ako dobrá náhrada za myš. 



FLOYDCOM s.r.o.
Prikopova 6
Bratislava 
floydcom@floydcom.sk
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POMOCNÍK NA (JARNÉ) UPRATOVANIE

Zabudnite na klasické umývanie okien, pri ktorom dostali vaše ruky aj chrbtica po- 
riadne zabrať. Na pomoc vám teraz prichádza multifunkčný 2 v 1 čistič okien 
Orava CO-270 s mokrým a suchým odsávaním nečistôt, ktorý je ši-
kovnou kombináciou dokonale priliehajúcej stierky a odsávača. 
Okná najprv umyjete vodou s trochou čistiaceho 
prostriedku a potom ich už len 
„prejdete“ zhora dole čisti-
čom, ktorý všetku špinavú vodu 
hygienicky odsaje ako malý vysávač 
do 150 ml nádržky bez kontaktu rúk so 
znečistenou vodou. Okná navyše vyleští tak, že na 
nich neostane jediná šmuha. Ergonomicky sadne 
do ruky, ľahko sa obsluhuje vďaka 360-stupňovej 
otočnej hlave a nízkej hmotnosti a na jedno nabitie 
vydrží pracovať 30 minút. Výborne vám poslúži aj 
na čistenie zrkadiel, obkladačiek, sklenených stolov 
či stien sprchového kúta. Využijete ho aj celoročne 
na suché vysávanie záclon, gauča či postelí.
Môže byť váš za 44,90 eur.

www.orava.eu

NA JEDNODUCHÉ A RÝCHLE SUŠENIE 
OBLEČENIA

Zvyknete po praní bojovať s nestabilným či hrdzavejú-
cim sušiakom, ktorý má už najlepšie roky za sebou? Vy-
skúšajte nový oceľový sušiak od Viledy, ktorý vám 
dokáže, že sušiak môže byť jednoduchý a praktický 
pomocník. Vešiak od Viledy navyše zabraňuje krčeniu 
bielizne, je nastaviteľný a dokonale skladný. Štvorúrov-
ňový sušiak Mixer 4 je ideálny pre tých, ktorí nemajú 
v byte miesta nazvyš. Zmestí sa totiž aj do sprchového 
kútu s minimálnou uhlopriečkou 100 cm. Sušiak sa  
tak stáva praktickým a maximálne efektívnym  
pomocníkom. 
 
Mixer 4 sa skladá z ôsmich nezávislých roštov na 
sušenie s ohromnou sušiacou plochou 40 metrov, 
pričom vďaka špeciálnemu kĺbu môžete použiť buď 
celkovú, alebo polovičnú sušiacu plochu. Okrem štan-
dardného vybavenia disponuje sušiak i dvomi vešiakmi 
na ramienka. Možno ho jednoducho zložiť i presúvať. 
Sušiak s príslušenstvom zakúpite už od 28,49 eur.

shop.vileda.sk

CHCIEŤ VIDIEŤ JE PRIRODZENÉ

Keď sa povie domáca kamera, chcete 
okamžite vidieť, čo sa deje doma. S no-
vými videoverifikačnými IP kamerami od 
Jablotronu je to možné. Vo svojom mobile 
máte minútový záznam z každej kritickej 
situácie. Videosekvencie sú bezpečne 
uložené a šifrované na cloudovom úložis-
ku Jablotronu. Záznam z kamier je v HD 
alebo FULL HD rozlíšení. Systém vám tak 
vie garantovať kvalitný záznam s mož-
nosťou ľahšej identifikácie situácie, ktorá 
nastala. Súčasne máte možnosť sledovať 
kamery on-line (livestream) vo svojom 
mobile či počítači, a to kedykoľvek a nech 
ste kdekoľvek. Z jednoduchej aplikácie 
MyJABLOTRON tak môžete ovládať alarm, 
automatizačné prvky, a pritom sledovať, 
čo sa práve deje. Alarm tak skutočne 
chráni a pomáha.

www.jablotron.sk



HYGIENICKÁ SVIEŽOSŤ PRI KAŽDOM 
SPLÁCHNUTÍ 

Preč sú časy, kedy sa čistiace prostriedky pre WC (tablety, gély 
alebo oplachovacie prostriedky s vôňou) upevňovali zdĺhavo 
a neesteticky priamo do toaletnej misy. Zabudnite na toto 
vizuálne nie príliš atraktívne a hygienicky nie úplne bezchybné 
riešenie, a to z dôvodu nahromadenia baktérií. Dnes skĺzne 
čistiaca tableta elegantne do záchytného košíka v splachovacej 
nádržke a postará sa pri každom spláchnutí o príjemnú sviežosť 
a hygienu. Perfektné riešenie pre toaletné misy bez oplachova- 
cieho okraja. Rám s vhadzovacou komorou od Viega je diskrét-
ne skrytý za ovládacím tlačidlom a je k dispozícii k mnohým 
svojim podomietkovým splachovacím nádržkám – i pre doda-
točné vybavenie. Je koncipovaný pre kombináciu s WC ovládací-
mi tlačidlami zo série Visign for Style 10. Jeho magnetická sila je 
navrhnutá tak, aby bola pre dospelých obsluha jednoduchá,  
pre malé deti z bezpečnostných dôvodov zase veľmi náročná.

www.viega.cz

PRÉMIOVÁ KRÁSKA Z ANTIKORA

Spoľahlivá varná kanvica za pár sekúnd prevarí vodu na čaj či na kávičku, keď chceme 
nad šálkou horúceho nápoja začať deň či zrelaxovať po celodennom strese. Vyber-
te si takú pomocníčku, ktorá nielen lahodí oku, ale aj spoľahlivo poslúži dlhé roky. 
Kráska Orava VK-3820 je vyrobená z antikora, vďaka čomu ponúka prevarenú vodu 
bez akýchkoľvek prímesí a zápachov, znehodnocujúcich chuť horúcich nápojov. Na-
raz zvládne priviesť do varu až 1,7 litra vody, jej výhrevné teleso je prekryté platňou 
z ušľachtilej ocele, disponuje odnímateľným podstavcom otočným o 360 stupňov, 
ochranou pred ohrevom bez vody a automatickým vypnutím po zovretí vody. Patrí 
k tomu najlepšiemu v segmente varných kanvíc a môže byť vaša za 49 eur.

www.orava.eu
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NOVÁ GENERÁCIA VINYLOVÝCH PODLÁH 
VÁS OČARÍ
 
Túžite po nádhernej podlahe pýšiacej sa prírodným vzhľadom, 
ktorá vyžaduje minimum údržby? Potom by nová generácia 
vinylových podláh nemala ujsť vašej pozornosti! Tento typ 
podlahovej krytiny začína porážať doposiaľ obľúbené podlahy, 
ako sú plávajúce laminátové, drevené a dokonca aj dlažbu. Jej 
jedinečnosť tkvie v ľahkej pokládke, odolnosti, tichosti, nená-
ročnej údržbe, pružnosti, vizuálnej atraktívnosti a v porovnaní  
s dlažbou i tepelnej vodivosti. Je ideálnou voľbou pre miest-
nosti s podlahovým vykurovaním alebo chladením. 

Ďalšou nespornou výhodou vinylu je široká škála dekorov, kto-
ré zahŕňajú aj súčasne toľko žiadaný moderný vzhľad opotre-
bovaného alebo recyklovaného dreva s dokonalou reliéfnou 
štruktúrou napodobňujúcou drobné praskliny, uzly či „zárezy“ 
po píle. To všetko s hrúbkou len 2,3 až 4,5 mm. 

Zoznámte sa bližšie s plusmi vinylových podláh, ktoré vám 
ponúkajú predajne BRENO.

www.breno.sk
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V DNEŠNEJ DOBE SA KÚPEĽNI, POPRI JEJ PRAKTICKEJ STRÁNKE, 
ČORAZ VIAC PRIZNÁVA AJ FUNKCIA RELAXAČNÉHO PRIESTORU. 
KAŽDÝ MODERNÝ ČLOVEK, KTORÝ KRÁČA S DOBOU, CHCE MAŤ 
SVOJU KÚPEĽŇU NIELEN PRAKTICKÚ, ALE AJ ÚTULNÚ A KOM-
FORTNÚ. AKO TO VŠAK DOSIAHNUŤ V BYTOCH, V KTORÝCH 
SÚ KÚPEĽNE VTESNANÉ NA MINIMÁLNEJ VÝMERE UPROSTRED 
DISPOZÍCIE? 

HĽADANIE SKRYTÝCH REZERV

REKONŠTRUKCIA 

kúpeľne

01
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bytu tak, že kúpeľňa sa napokon môže 
ocitnúť inde, než bola pôvodne – naprí-
klad na mieste kuchyne alebo menšej 
izby. Prínosom takéhoto riešenia je, že 
v kúpeľni získate okrem väčšej výmery 
aj okno, ktoré dodá priestoru celkom inú 
atmosféru. V takejto kúpeľni potom do-
kážete bez problémov umiestniť všetky 
požadované funkcie  – dvojité umývadlo, 
komfortnú vaňu, praktické skrinky a tiež 
miesto pre práčku. Z hľadiska stavebných 
a inštalačných prác, a teda aj z hľadis-
ka celkového rozpočtu pôjde o niečo ná-
ročnejšie riešenie, no môžete tak získať 
krásne a moderné miesto pre život, ktoré 
takmer ničím nepripomína uniformnú 
dispozíciu panelákových bytov.

KÚPEĽŇA NA PÔVODNEJ 
VÝMERE
Oveľa častejším prípadom pri prestavbe 
kúpeľní je zachovanie jej pôvodného 
umiestnenia aj výmery. Pozíciu tak 
menia iba niektoré zariaďovacie prvky. 
Je dobré zvážiť, či by ste sa vedeli nie-
ktorých funkcií v kúpeľni vzdať. Pokiaľ 
preferujete sprchu pred kúpeľom, mož-
no sa zaobídete bez vane. Alebo sa vám 
možno  podarí nájsť iné miesto pre prač-
ku. Tú je možné zabudovať napríklad do 
kuchynskej linky, do skrine v predsieni 
alebo umiestniť ju v komore. Ušetrený 
priestor v kúpeľni potom môžete využiť 
na inštaláciu dvojitého umývadla, na 
umiestnenie skrinky na uteráky a hy-

gienické potreby. Praktickým doplnkom 
v kúpeľni môže byť napríklad aj malý 
stolček na odkladanie vecí či sedenie.
Na realitu malých kúpeľní reagujú aj vý-
robcovia sanity a zariaďovacích prvkov. 
Príkladom toho sú napríklad priestorovo 
úsporné vane, ktoré sú zúžené v časti 
pre nohy, alebo špeciálne tvarované 
umývadlá, ktoré sa zmestia aj nad 
pračku. Popri obligátnych zrkadlových 
skrinkách nad umývadlom sú čoraz ob-
ľúbenejšie aj špeciálne skrinky pod umý-
vadlom. Pokiaľ ide o práčky, v ponuke 
sú zhora plnené modely s malou šírkou 
alebo spredu plnené práčky s menšou 

02 03 04
01 Horizontálne kladené obkladačky priestor 

kúpeľne opticky rozširujú. (Tonalite)

02 Moderné inštalačné systémy neukroja 

z priestoru kúpeľne viac ako 10 cm. (Geberit)

03 Najnovšie kolekcie kúpeľňového zariade-

nia už takmer ničím nepripomínajú sterilné 

vykachličkované kúpeľne, ktoré si pamätáme 

z detstva. (CAANdesing)

04 Viacčlenná rodina ocení dve umývadlá. 

Užitočný je aj odkladací priestor v skrinke pod 

umývadlom. (Laufen)

Rekonštrukcia kúpeľne je rozhodne 
jedným z najtvrdších orieškov pri 
renovácii bytu. I keď staré uma-

kartové priečky bytových jadier v pa-
nelákových bytoch nie sú samé o sebe 
veľkou prekážkou, obmedzené priesto-
rové možnosti neumožňujú veľký rozlet. 
Oveľa lepšie na tom nie sú ani kúpeľne 
v murovaných bytoch. Pokiaľ chcete svo-
ju kúpeľňu renováciou posunúť na vyšší 
level, musíte si najprv určiť priority a sta-
noviť si stratégiu. Ak rátate iba s novými 
kachličkami a výmenou sanitárnych prv-
kov, so žiadnou veľkou zmenou počítať 
nemôžete. Ak chcete niečo nové, budete 
sa musieť niečoho vzdať. 

ROZŠÍRENIE KÚPEĽNE
Jednou z možností, ako získať väč-
ší priestor pre kúpeľňu, je zväčšiť jej 
výmeru na úkor inej časti bytu. Môže to 
byť napríklad chodbička vedúca z pred-
siene do kuchyne. V tom prípade však 
musíte počítať s tým, že do kuchyne sa 
už dostanete len cez obývačku. V bytoch 
s priestrannejšími vstupnými halami je 
možné nájsť hľadanú rezervu práve tam. 
Naopak, kedysi obľúbený prístup spája-
nia kúpeľne s WC nie je práve najšťast-
nejším riešením, pretože sa tým nijako 
zásadne nezvýši využiteľná plocha 
kúpeľne a pri viacčlennej rodine môže 
nastať vážny problém s fungovaním 
takejto kúpeľne. Extrémnejším riešením 
je kompletne zreorganizovať dispozíciu 
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OPTICKÉ TRIKY
Pokiaľ ste vystavení výzve zariadiť malú 
kúpeľňu, jednou z možností, ako dosiah-
nuť želaný efekt aspoň psychologicky, je 
využiť optické klamy. Na prvom mieste 
v umení zväčšovania priestoru sú svetlé 
a jasné farby. Pokiaľ siahnete po obkla-
dačkách obdĺžnikového tvaru, ukladajte 
ich radšej v horizontálnom smere. Do-
jem rozšírenia priestoru môžete podpo-
riť aj ďalšími horizontálnymi prvkami, 
ako sú dekoratívne listely. Ak siahnete 
po vzorovaných kachličkách, používajte 
ich striedmo, inak priestor zbytočne 
zaťažia. Skvelým pomocníkom sú aj zr-
kadlá, ktoré môžu byť pokojne aj väčšie. 
O ich ľahkú údržbu sa postará špeciálna 
povrchová úprava, ktorá zabráni usadzo-
vaniu vodného kameňa na skle. V kúpeľ-
ni by malo byť aj viacero zdrojov svetla. 
Okrem toho hlavného by určite nemalo 
chýbať aj jedno pri zrkadle. Pozor na ich 
výber! Do kúpeľne môžete namontovať 
len svietidlo, ktoré spĺňa parametre 
použitia vo vlhkom prostredí.

KOMFORTNÁ KLÍMA
Pokiaľ sa už rozhodnete pre prestav-
bu kúpeľne, bola by škoda zanedbať 
niektoré technické detaily, ktoré môžu 
prispieť k vyššiemu komfortu. Medzi 
také patrí napríklad vyhrievaná podla-
ha, ktorá okrem toho, že je príjemná na 
dotyk, rýchlo vysuší zatúlané kvapky 
vody. Vykurovacia rohož za zrkadlom 
zasa zabezpečí, že sklo na jeho povrchu 
sa nikdy neorosí. Ak máte v kúpeľni 
radiátor, vymeňte ho za rebríkový, ktorý 
dobre poslúži na sušenie uterákov. Pre 
komfort primeraný dnešnej dobe je 
nevyhnutný stabilný prísun teplej vody. 
Pokiaľ ste odkázaní na vlastný zdroj tep-
la, zabezpečiť vám ho dokáže napríklad 
aj priestorovo nenáročný závesný kotol  
s prietokovým ohrievačom alebo vrstve- 
ným zásobníkom, ktorý sa do vašej 
kúpeľne hravo zmestí.

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: archív firiem a redakcie

hĺbkou. Ak túžite aj po sušičke, môžete 
siahnuť po kombinovanom spotrebiči 
alebo postavte pračku a sušičku na seba. 
Pokiaľ sa vám do kúpeľne nepomestia 
skrinky, vytvorte úložné miesto aspoň 
na policiach alebo na sokli, ktorý ob-
vykle vznikne nad inštalačnou priečkou. 
Jednoduché závesné drôtené koše na 
šampóny a hygienické potreby môžete 
umiestniť aj v priestore nad vaňou. 
Počet vešiakov zasa môžete zvýšiť ich 
umiestnením na dvere. 

Bez ohľadu na to, či je vaša kúpeľňa malá 
alebo veľká, nemali by ste šetriť na baté- 
riách. Ak ich nechcete po dvoch či troch 
rokoch znova meniť, siahnite rovno po 
tých kvalitnejších s keramickými kartu-
šami, ktoré majú nielen dlhšiu životnosť, 
ale i rôzne užitočné funkcie, napríklad 
šetrič vody, alebo sú vybavené termosta-
tom, vďaka ktorému bude mať voda tečú-
ca z kohútika vždy primeranú teplotu.

05

06

07

05 Drevo v kúpeľni už dávno nie je tabu. 

Správne ošetrené drevo je v kúpeľni príjemným 

spoločníkom na dotyk aj na pohľad. (Ravak)

06 Pokiaľ to nejde inak, aj do malej kúpeľne sa 

pomestí práčka. Dôležité je vedieť využiť každý 

voľný kút tým správnym spôsobom. (Amen-

ager studio)

07 Stabilný prísun teplej vody vám zabezpečí 

závesný kotlík s prietokovým ohrievačom 

alebo vrstveným zásobníkom, ktorý sa vďaka 

svojim malým rozmerom pomestí aj do vašej 

kúpeľne. (Buderus)

bývanie kúpeľňa



Viega Visign for More 105

Najlepší dizajn je čistý.
Čistý ako sklo.

Visign for More 105
pochrómovaný hliník, mat

Visign for More 105 
čierne sklo

Visign for More 105 
pochrómovaný hliník, lesk

viega.cz/Ovladaci-desky

Osvedčená technika v novej forme.
Nové tlačidlo Viega Visign for More 105 v sebe spája rovnú líniu - princíp nadčasovej bytovej 
architektúry - s jemnými geometrickými akcentami. Jasný a pôsobivý výraz, a to aj vďaka  
materiálovému prevedeniu v bielom a čiernom skle či v hliníku. Bez kompromisov. Bez zbytočných 
ozdôb. Inak povedané: Klasický kúsok, ktorý sa pod výnimočne ľahko udržovateľným povrchom 
spolieha na osvedčenú bovdenovú techniku. Viega. Connected in quality.

118088_Visign_for_More_105_210x280_SK.indd   1 13.02.18   12:32



Vrchom plnená práčka PLD 1273 TL  
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•	 nábytkové	látky,
•	 závesy,	záclony,
•	 stolová	bielizeň,
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Sklobetón je dnes príťažlivým mate-
riálom, ktorý je výzvou pre tvorcu 
priestoru. Jeho nesporné výhody 

stoja za úsilie uplatniť ho v súlade s no-
vodobými trendmi v architektúre. Je 
materiálom ponúkajúcim efektné rieše-
nia obvodových plášťov a exkluzívnosť 
pre interiéry. 

TROCHU HISTÓRIE
Sklobetón ako stavebný a výtvarný 
prvok prešiel viacerými vývojovými 
štádiami. U nás sa začal uplatňovať už 
v Rakúsko-Uhorsku a svoj najväčší roz-
kvet zažil za prvej republiky. V období 
funkcionalizmu bol veľmi obľúbeným 
architektonickým prvkom. Po druhej 
svetovej vojne došlo k jeho degradácii 
v dôsledku nevhodných a nevkusných 
aplikácií.  Spomíname si naňho ako na 
síce praktický, ale nie veľmi pekný pre-
svetľovací prvok, ktorý sa najčastejšie 
objavoval na fasádach priemyselných 
objektov, garáží, skladov, suterénov 
a pod. Mnoho architektov malo k nemu 
rezervovaný vzťah ako k neestetickému 
a neľúbivému prvku. Jeho nesporné 
výhody a aj nové vlastnosti, krása 
a účelnosť spôsobili, že sa dnes stal 
veľmi žiadaným, vkusným a moderným 
materiálom. Súčasnosť ponúka nepo-
rovnateľne väčšie množstvo dezénov 
a farieb sklenených tvárnic, čo umožňu-
je vytvárať originálne riešenia. 

Dnešný sklobetón sa „presťahoval“ zo 
svojho prevládajúceho exteriérového 
pôsobenia do priestoru interiéru.  Zá-
sluhou novodobej technológie sú tvo-
rené vzhľadovo dokonale pravidelné 
sklobetónové steny ako raster s presne 
vytvorenými škárami. Škáry sú pri nie-
ktorých prvkoch tak dokonalé, že stena 
vizuálne pôsobí temer ako z čistého 
skla. Najväčšia zmena v technológii 
nastala, keď z pôvodných tvárnic vo 
forme misky s jednou sklenenou stenou 
sa začali vyrábať tzv. dutinové tvárnice, 
ktoré sú zvarené z dvoch častí vnútri so 
vzduchovou medzerou. Sklenené tvár-
nice takto nadobudli lepšie vlastnosti 
a tým sa aj rozšírila škála ich použitia. 
Dnes už tento materiál neslúži výlučne 
jedinému účelu ako kedysi. Sklobetón je 
v súčasnosti vďaka efektným návrhom 
invenčných tvorcov súčasťou  svetovej 
architektúry.

SVETLO A SKLO, TIETO DVA NEROZLUČNE K SEBE PATRIACE 
FENOMÉNY NAŠLI V DNEŠNEJ DOBE, KTORÁ JE EPOCHOU 
VZDUŠNOSTI A SVETLOSTI V ARCHITEKTÚRE, SVOJE MAXI-
MÁLNE UPLATNENIE. SKLO OD NEPAMÄTI PONÚKA MNOHO- 
RAKÉ EFEKTY A FUNKČNÉ VYUŽITIE. ZAUJÍMAVÉ MOŽNOSTI 
A RIEŠENIA PONÚKA AJ PREMENA STROHÉHO SKLOBETÓNU, 
KTOROU DOSIAHNETE EXKLUZÍVNU ELEGANCIU.

SKLOBETÓN

stavba materiály



FUNKCIA SKLOBETÓNU – KDE HO 
UPLATNIŤ?
Najväčšiu oblasť použitia sklobetónu 
v súčasnosti predstavujú interiéry. Sú 
ideálnym materiálom aj pri rekonštruk-
ciách, ponúkajúcim tvorbu neštandard-
ného vnútorného priestoru s jedinečnou 
atmosférou. Sklobetónové tvárnice 
umožňujú vytvoriť pevnú stenu, a pri-
tom zachovať priepustnosť svetla, čo 
stena napríklad z tzv. plných tvaroviek, 
pochopiteľne, neumožňuje. Týmto ori-
ginálnym a elegantným materiálom je 
možné rozdeliť priestor. Presklená stena 
môže priehľadne oddeľovať priestory 
v byte či dome a súčasne zachovávať 
pocit súkromia. K použitiu sklobetóno-
vej steny pristupujeme najčastejšie v prí-
pade, ak potrebujeme opticky rozdeliť 
priestor na dve funkčné časti a súčasne 
potrebujeme dostať denné svetlo aj do 
miest, kde ho okná už nedodávajú. Taká-
to stena pôsobí temer nehmotne, vzduš-
ne a veľmi efektne. 

Sklobetónová stena môže napríklad  
„schovávať“ schodisko alebo výťahovú 
šachtu, presvetliť schodiskový priestor 
podestou zo sklobetónu, v byte naprí-
klad oddeliť kúpeľňu od spálne, v kú-
peľni sprchovací kút alebo WC, v izbe 
oddeliť pracovný kút a pod. Špecifické 
vlastnosti sklobetónu umožňujú zúčast-
ňovať sa na tvorbe priestoru vo všetkých 
oblastiach architektúry. Tak ako sa 
zdokonaľovala technológia výroby, na-
rastala aj škála variability využitia sklo-
betónových tvárnic. Sklobetónovými 
tvárnicami je možné vytvoriť priehľadné 
aj nepriehľadné steny, avšak vždy prie-
svitné, a to podľa prepúšťania svetla.  
Rozširovaním produktov a doplnením 
farebnosti sa z nich stal exkluzívny pr-

vok. Svoje uplatnenie našiel sklobetón aj 
pri tvorbe fasád a exteriéru. Ako výrazný 
architektonický prvok s pravidelnou 
štruktúrou je ho možné použiť namiesto 
okien, ale aj na fasády vytvorené z tepel-
ne izolačných tvárnic. Široké spektrum 
farebnosti tvárnic s prípadnou plastici-
tou ponúka tvorbu atraktívnych fasád. 
Sklobetónové tvárnice a sklobetónové 
panely sú dnes súčasťou obvodových 
plášťov.

TVAR, VEĽKOSŤ, VZOR, FARBA
Vytvorenie unikátnej atmosféry v pries- 
tore je závislé od voľby tvaru, rozmerov, 
vzoru a farby sklobetónových tvárnic. 
Nové odtiene a dezény predstavujú v sú-
časnosti  nezvyčajné možnosti uplatne-
nia rôznych efektov. Možnosti použitia 
sa rozširujú aj vďaka rôznym prevede-
niam povrchu, ako sú matovanie (jed-
nostranne alebo dvojstranne matované), 
čírosť  alebo štruktúra povrchu (hladké, 
vlnkované, rovnobežne či diagonálne 
riadkované). Na sklenenej tvárnici môže 
byť napríklad aj tenká vrstva mramoru, 
čím vznikne transparentná stena  s tex-
túrou kameňa. Zvláštnosťou sú tvárnice 
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01

02

01 Pôsobivé uplatnenie sklobetónu na deliacej 

stene s atraktívnym efektom na optické člene-

nie zón v kúpeľni.

02 V súčasnosti sa zo sklobetónu s obľubou 

modelujú veľké plochy stien v harmonickom 

kontraste s iným materiálom. 
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s kovovým efektom, ktoré odrážajú 
svetlo. Napríklad tvárnica s metalickým 
strieborným nástrekom na bočnej stra-
ne umožňuje vytvorenie luxusnej steny 
so zrkadlovým efektom. Vzory tvárnic 
je treba voliť podľa usmernenia svetla 
a potreby zachovania súkromia vo vnú-
tornom priestore. Kvôli nepriehľadnosti, 
napríklad pri sprchových priečkach, sa 
aplikujú tvárnice s matovaným povr-
chom (pieskovaním alebo chemickým 
leptaním). Pri sprchách sa používajú 
jednostranne matované tvárnice. Nema-
tovaná strana sa používa na vnútornú 
stranu sprchy kvôli údržbe.

Dekory tvárnic sú dnes na trhu vo veľ-
kej škále. Zaujímavosťou je napríklad 
český patent, pri ktorom je z každej 
strany tvárnice iný vzor. Takto tvárnica 
umožňuje rozdielne rozptyly svetla s vy-

tvorením inej atmosféry na oboch stra-
nách tvárnice. Vznikajú takto svetelné 
obrazce meniace sa podľa uhla pohľadu 
a podľa dopadajúceho svetla. 

Najrozšírenejším formátom je 19 x 19  
x 8 cm aj s polovičným rozmerom 19 x 9 
x 8 cm. Štandardným rozmerom je aj 24 
x 24 x 8 cm, s polovičným rozmerom 24 
x 12 x 8 cm. Tvárnice sa vyrábajú aj vo 
väčšom rozmere, a to 30 x 30 x 10 cm. 
Jedinečnú zostavu v interiéri je možné 
získať kombináciou rozličných formátov. 
Doplnkové prvky predstavujú špeciálne 
rohové tvárnice, ukončovacie elementy, 
liatinové rošty, otvárateľný rám so skle-
nenou tvárnicou  a pod. Pre ukončenie 
stien sú k dispozícii ukončovanie tvárni-
ce lineárne, zaoblené aj rohové. Dnes je 
možné vďaka týmto prvkom realizovať 
priečky s pravým uhlom alebo voľné 
ukončenie priečky dokonca aj zo všet-
kých troch strán. Farebné sklobetónové 
tvárnice sa delia podľa technológie výro-
by na dva typy. Ide o tvárnice prefarbené 
už v hmote alebo o tvárnice farbené 
v dutine. Pri výrobe tvárnic farbených 
v hmote sa farba pridáva do roztavenej 
skloviny s efektom na obvode, kde je 
sklovina najmasívnejšia. Tvárnice za-
farbené v dutine sa pri výrobe navŕtajú 
v rohu a farba sa vstrekne do dutiny. 
Tieto tvárnice sú v sýtejších odtieňoch 
ako tvárnice farbené v hmote. Kvôli 
malej odolnosti farby voči UV žiareniu a 
mrazu sa využívajú len v interiéri. Tvár-
nice farbené v hmote sú určené ako do 
interiéru, tak aj do exteriéru.  Od výberu 
dezénu a farby závisí svetelná priepust-
nosť, odraz svetla a rovnomernosť jeho 
rozptýlenia. Neobyčajné svetelné obrazy 
vznikajú pri exteriérových stenách za 
večerného osvetlenia exteriéru, rovnako 
ako aj  pri osvetlení v interiéri. Tvarové, 
štrukturálne a farebné alternatívy priná-
šajú zaujímavú hru svetla a neopakova-
teľnú atmosféru do interiéru. Sklobetón 
sa stáva nielen stavebným materiálom, 
ale exkluzívnym umeleckým prvkom. 

KONŠTRUKČNÉ PRINCÍPY
Steny zo sklenených tvárnic nie sú 
nikdy nosné, to znamená, nesmú byť 
namáhané iným zaťažením ako vlastnou 
hmotnosťou. Sklobetónová konštrukcia 
by mala byť oddelená od okolitých kon-
štrukcií dilatáciou. Pri zmenách teploty 
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môže konštrukcia meniť svoje rozmery. 
Je to dôležité hlavne pri exteriérových 
fasádach, v interiéri nie sú zmeny  
teploty také výrazné. V horizontálnych 
a vertikálnych škárach býva uložená 
oceľová výstuž. Škáry medzi sklenenými 
tvárnicami sú široké min. 2 mm, max. 
16 mm. Sklobetónové tvárnice sa spájajú 
špeciálnou škárovacou maltou, ktorá má 
byť pružná, vodovzdorná a mrazuvzdor-
ná. Škárovacia malta je v súčasnosti na 
trhu v 25 odtieňoch. Takto je možné na 
stene vytvoriť buď farebný kontrast, 
alebo jednofarebný celok. Pri sprchových 
priečkach sa robí škárovanie škárovacou 
hmotou so zložkou vodoodpudivou a an-
tibakteriálnou. Pri murovaní sa používa-
jú plastové dištančné krížiky, ktoré zaru-
čujú rovnakú medzeru medzi tvárnicami 
a dodržanie roviny. Pri tvárniciach so 
špeciálnym bočným profilom je možné 
použiť krížiky na škáru len 2 mm, čím 
sa škára stane nevnímateľnou a tvárnice 
vytvoria jednoliaty celok.

Oblúkové steny s menším polomerom sa 
murujú z tvárnic s polovičnou šírkou.  
Zo sklenených tvárnic sa dá vopred vy-
robiť aj panel s potrebnými rozmermi. 
Tento spôsob sa uplatňuje hlavne pri  
horizontálnych konštrukciách. V súčas-
nosti sú dostupné aj montážne systémy a 
komplety pre suchú montáž. Je tak mož-
né priečky zo sklobetónových tvárnic 
vytvárať bez použitia malty. Systém pre 
suchú montáž sa skladá z montážnych 
plastových profilov, lepidla a škárovacej 
hmoty. Šírka škáry je 2 alebo 5 mm. Vý-
hodou je rýchla a čistá práca.

HORIZONTÁLNE APLIKÁCIE
Optické prepojenie priestorov je možné 
vytvoriť nielen vo vertikálnom smere, 
ale aj v horizontálnom. Sklobetónové 
stropy poznáme zo stavieb minulého 
storočia, ale netradičnou konštrukciou 
sú aj dnes. Takéto stropy predstavujú 
nielen presvetlenie priestoru,  ale aj 
efektný interiérový prvok. Pre vodorov-
né konštrukcie, ako sú podlahy, stropy 
a strechy, sa používajú sklenené tvárnice 
vo forme samonosného panela. Tvárnice 
nie sú v horizontálnej zostave nosnými, 
prenášajú len vlastnú hmotnosť a záťaž  
kolmú na povrch. Záťaž by mala byť po 
povrchu rovnomerne rozložená. Bez-
pečnosť sa zvyšuje použitím sklenených 

tvárnic menších rozmerov. Do horizon-
tálnych sklobetónových konštrukcií sa 
vkladajú špeciálne tvárnice s oveľa hrub-
ším sklom a silnejšou výstužou v medze-
rách. Môžu mať aj protišmykovú úpravu. 
Atraktívnym riešením dnes sú použité 
sklobetónové tvárnice do konštrukcií, 
ako sú pochôdzne stropy, chodníky, 
lávky, anglické dvorčeky aj klenby nad 
veľkými priestormi. Pre tieto využitia 
sa vyrábajú špeciálne tvárnice, na vodo-
rovné aplikácie nemožno použiť tvárnice 
určené pre vertikálne konštrukcie.

STAVEBNO-TECHNICKÉ  
VLASTNOSTI SKLOBETÓNU 
Tvárnice vyrábané v súčasnej dobe majú 
podstatne lepšie konštrukčné, tepelno-
izolačné a zvukové vlastnosti a paramet-
re ako kedysi.

SVETLO
Sklenenou tvárnicou vnikajúce svetlo do 
vnútorného priestoru je jemné, rovno-
merné a stále. Priepustnosť kolmo dopa-
dajúceho svetla pri čírych tvárniciach je 
okolo 80 %. Je to podobné ako u obyčaj-
ného dvojskla. Pri farebných tvárniciach  
je to trošku iné, priepustnosť je 50 až 
70 %, závisí od farebného tónu. Na prie-
hľadnosť sklobetónovej steny má vplyv 
okrem farby aj dezén tvárnic. Hladké 
a číre  tvárnice sú najviac priehľadné. 
Aplikovaním matnej, vzorovanej a fareb-
nej tvárnice sa dajú vytvoriť nepriehľad-
né časti priestoru.
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03 Sklobetón je optimálnym efektným ma-

teriálom pre riešenie deliacich stien v interiéri, 

napríklad pre oddelenie sprchového kúta od 

ostatného priestoru kúpeľne.

04 V moderne poňatom interiéri obývacieho 

priestoru nájde svoje funkčné a estetické up-

latnenie stena zo sklobetónu obohatená  

výtvarným dielom.  

05 Vďaka doplnkovým prvkom tvárnic možno 

vytvárať nezvyčajné ukončenia interiérových  

priestorových skladieb. 
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ZVUK 
Vďaka vákuu vnútri tvárnic je sklobetón 
výborným zvukoizolačným materiálom. 
Pri porovnaní sklobetónových tvárnic 
s dvojsklom je akustická izolácia sklo-
betónu vyššia. Kvôli týmto výborným 
zvukoizolačným vlastnostiam je vhodné 
sklobetón použiť v oblastiach so zvýše-
nou hlučnosťou. Na trhu sú dnes aj tvár-
nice pre tvorbu zvukovoizolačných stien.

TEPELNÁ IZOLÁCIA A KONDENZÁCIA
Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti 
sklobetónu spôsobuje vákuum v sklene-
nej tvárnici. Vďaka tomu sa neprehrie-
vajú interiéry v lete a v zime nedochádza 
k úniku tepla. Vysoká tepelná izolácia 
zabraňuje kondenzácii vody na vnútor-
nom povrchu sklobetónových tvárnic, 
a tak bráni roseniu skiel. Sklobetónová 
konštrukcia je odolná aj voči námraze. 
Novodobým produktom šetriacim ener-
giu sú tvárnice s vlepenou platničkou 
s pokovovaným povrchom. Tato delí 
dutinu na dve časti, ktoré sa vyplnia ar-
gónom. Vznikne sklobetónová tvárnica 
tepelnoizolačná, určená na energeticky 

úsporné obvodové plašte. Ak sa použije 
tepelnoizolačná malta, súčiniteľ precho-
du tepla bude ešte nižší. Tvárnice s vyso-
kým tepelným odporom s tepelnoizolač-
ným výplňovým materiálom zabezpečia 
dobré parametre interiéru. 

POŽIARNA ODOLNOSŤ A BEZPEČNOSŤ
Jednou z najväčších predností sklobetó-
nu je požiarna odolnosť. Sklobetónové 
tvárnice bežne odolávajú ohňu až 60 
minút bez porušenia celistvosti. Na trhu 
možno nájsť tvárnice na vyhotovenie po-
žiarnych priečok  s hodnotou požiarnej 
odolnosti  až 90 minút. Sklenené tvár-
nice sú aj dokonale bezpečným materi-
álom. Odolajú silným nárazom vetra aj 
zemetraseniu. Ich mechanická odolnosť 
umožňuje vytvárať zvislé aj vodorovné 
plochy. Keďe sa v sklobetónovej kon-
štrukcii nachádza oceľová výstuž, takéto 
steny sú vskutku nepreniknuteľné. Keby 
aj došlo k malému porušeniu, nie je nut-
né demolovať celú stenu, stačí nahradiť 
poškodené tvárnice. 

RENESANCIA SKLOBETÓNU  
V ARCHITEKTÚRE
V súdobej architektúre sa sklobetón 
považuje za atraktívny materiál, ktorý 
prináša originalitu. Sklenené tvárnice 
umožňujú vytvoriť nádherné farebné 
efekty tak v exteriéri, ako v interiéri. Pri 
výbere tvárnic je k dispozícii široká škála 
rozmerov, dezénov a farebných odtie-
ňov. Je možné z nich vytvoriť rovné či 
zaoblené steny, prerušované či s nepravi-
delným ukončením, okná, stropy, streš-
né konštrukcie, klenby, ba aj kupoly. 
Sklobetón je pozitívnou provokáciou pre 
tvorcov, ktorí prepadli kúzlu skla a svo-
jou kreativitou posúvajú estetickú hod-
notu architektonického diela na vyššiu 
úroveň. Sklobetón s novými parametra-
mi patrí medzi novodobé materiály urči-
te s perspektívnou budúcnosťou.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Fakulta architektúry STU, Bratislava

Foto: archív firiem a redakcie

06

07
06 Časť fasády so sklobetónovými prvkami 

vytvára v interiéri neopakovateľnú jedinečnú 

atmosféru.

07 Aplikovaním sklobetónových tvárnic 

s rôznym vzorom možno dosiahnuť efektnú 

kompozíciu.
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O skle si myslíme aj to, že po 
rozbití je nebezpečné, nedokáže 
eliminovať hluk a prechádza cez 

neho veľa tepla. Dnešné výplne staveb-
ných otvorov však dokážu oveľa viac!

DNEŠNÝ ŠTANDARD? TO  
NAJLEPŠIE Z TROJSKLA  
A DVOJSKLA
Kým v minulosti nám stačili dve tabule 
skla, dnes je bežné trojsklo. Je to najmä 
kvôli tomu, že trojsklo ušetrí podstatne 
viac energie, čím šetrí prírodu a vaše 
úspory. Ak chcete dosiahnuť skvelé 
hodnoty solárnej energie, svetelnej 
priepustnosti a mať kvalitné tepelno- 
izolačné sklo, vyberte revolučnú novin-
ku v podobe nízkoemisného povlaku 
ECLAZ, ktorý v sebe spája výhody dvoj-
skla a trojskla. Je ideálny pre obytné 
miestnosti, má vynikajúce vlastnosti 
tepelnej ochrany a vysokú priepustnosť 
denného svetla. ECLAZ® tak definitívne 
stanovuje nové hodnoty, ktoré ostatní 
na trhu ešte len hľadajú: až o 11 % vyš-
šia svetelná priepustnosť a až o 15 % 
vyššie zisky solárnej energie, to sú hlav-
né kľúčové údaje. Jedinečná technoló-
gia okrem toho umožňuje, aby modré 
podiely svetelného spektra prechádzali 
sklom vo vyššej miere, a tým mali na 
človeka regeneračné a koncentračné 
účinky. ECLAZ® tak ponúka viac ako 
len denné svetlo. Sklo ECLAZ®, ideálne 
pre obytné miestnosti, má vynikajúce 
vlastnosti tepelnej ochrany, no zároveň 
veľmi vysokú priepustnosť denného 
svetla.

DÔLEŽITÝ JE AJ DIŠTANČNÝ 
RÁMIK
Dokonalú izoláciu nebudete mať 
s nekvalitným dištančným rámikom. 
Dištančný rámik spája a uzatvára 
tabule skla v dvoj- a trojsklách. Zod-
povedá dobrému utesneniu, no nielen 
za to. Rámiky sú plnené vysúšacím 
prostriedkom – molekulovým sitom, 
ktoré pohlcuje vlhkosť. Inými slovami, 

vďaka kvalitným dištančným rámikom 
sa vám nebudú rosiť okná a neunikne 
teplo. Medzi najkvalitnejšie dištančné 
rámiky patria tzv. teplé rámiky. Použitím 
dištančných rámikov SWISSPACER® do-
siahneme vyššie teploty na okraji skla, 
čím sa výrazne znižuje riziko vytvárania 
kondenzátu a znižuje sa alebo sa úplne 
zabraňuje vytváraniu zdraviu škodlivých 
plesní na oknách. 

Sklo ECLAZ®, ako aj jedinečný dištančný 
rámik SWISSPACER kúpite u výrobcu 
izolačného skla GLASSOLUTIONS 
Nitrasklo. Viac informácií nájdete na 
stránke www.glassolutions.sk.

Reko z materiálov Glassolutions Nitrasklo 

Foto: Glassolutions Nitrasklo 

ČORAZ VIAC DOMOV, BYTOV, 
AKO AJ KANCELÁRSKYCH 
PRIESTOROV TVORIA OKNÁ, 
SKLENENÉ DVERE A FRAN- 
CÚZSKE OKNÁ. SKLO MÁ 
MNOHO SKVELÝCH VLAST-
NOSTÍ, NO VÄČŠINA Z NÁS 
POZNÁ LEN DVE – PREPÚŠŤA 
SVETLO A VIDÍME VĎAKA 
NEMU NA ULICU.  

MÁME PRE VÁS ODPOVEĎ

RADY, NA KTORÉ BY STE PRI KÚPE 
OKNA ALEBO IZOLAČNÉHO SKLA  
MALI DOHLIADNUŤ:
1. Uprednostnite trojsklo pred 
dvojsklom. Znížia sa energetické úniky 
a ľahšie sa dosiahnu hodnoty podľa 
normy.
2. Vyberajte bezpečné sklo, teda 
také, ktoré ma nízke riziko poranenia 
v dôsledku rozbitia – vrstvené alebo 
tepelne tvrdené sklo.
3. Hluk výborne eliminujú vrstve-
né  sklá. Informujte sa, koľko vrstiev 
fólii je medzi sklami a z čoho sú. Zvuk 
lepšie eliminujú akustické PVB fólie 
než obyčajné.
4. Vyberajte sklo s povlakom – 
v zásade čo najviac svetla a najmenej 
úniku tepla, takže vysoké g a nízke Ug.
5. Uprednostnite kvalitný dištančný 
rámik – teplý okraj. Znižujete riziko 
rosenia a vzniku plesní.
6. Ak si chcete overiť, koľko energie 
vaše sklo momentálne spotrebuje a za 
aký iný typ by ste ho mali vymeniť, 
skúste kalkulačku Glass Compass. 

Dvojsklo alebo trojsklo? 
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Výmena okien je pre mnohých 
strašiakom. Znamená niekoľko 
dní v maximálnom diskomforte, 

prachu a po nej to nekončí – nastáva 
upratovanie a až po ňom návrat do pô-
vodného režimu. Vývoj však napreduje 
aj v tejto oblasti, a tak samotná výmena 
okien už nie je až tak časovo nároč-
ná, ako kedysi bývala. „Vymeniť okná 
možno počas všetkých ročných období a jej 
výhodou je to, že keď sa staré okná vyberú, 
automaticky sa za ne osadia nové, čiže veľa-
krát ani obyvatelia nemusia opustiť dom. 
Kvôli zvýšenej prašnosti je to však pre nich 
lepšie,“ hovorí Ľubomír Svetlík zo spo-
ločnosti Mirador. Z celej výmeny okien 
je samotná demontáž starých a osadenie 
nových okien v podstate najrýchlejšia 
práca. Následné murárske práce, niekedy 
spojené aj s maľovaním okolitých stien, 
zvyčajne trvajú niekoľko dní. 

CELÝ PROCES VÝMENY OKIEN SI 
VYŽADUJE ISTÝ ČAS
Učebnicový postup výmeny okien je 
v zásade veľmi jednoduchý: po stretnu-
tí s dodávateľom okien a po podpise 

zmluvy príde dodávateľ okná zamerať, 
zistiť podmienky, v akých sú ostenia 
okien, okná vyrobí a potom ich príde 
osadiť. Časovo to však také jednodu-
ché nie je. Pri všetkých materiálových 
typoch okien vždy finálna dodacia doba 
závisí od vyťaženosti vo výrobe. Výroba 
plastových okien trvá priemerne 2 – 3 
týždne, pričom pri dreve a drevohliníku 
aj dva mesiace. Na slovenskom trhu sú 
momentálne dominantné štyri typy  
materiálov, z ktorých možno vyrobiť 
okná – plast, drevo, drevohliník a hliník. 

NA ČO SI TREBA DAŤ POZOR? 
Staré typy okien, ktoré mali oddelené 
dve krídla, tzv. dvojité okná, mali záro-
veň aj dvojité ostenie. Stena nie je rovná 
ako pri novostavbách, ale je hrboľatá, 
preto ju treba opraviť buď prostredníc-
tvom rozširovacieho profilu, alebo treba 
ostenie domurovať. V ideálnom prípade 
by malo byť ostenie úplne hladké, aby 
bolo možné osadiť parozábranné a paro-
priepustné pásky.

Pri výmene okien by ste mali hľadieť 
aj na to, akým spôsobom je koncipova-
ná cenová ponuka, či obsahuje okrem 
okien aj zameranie a montáž. Lepšie 
je vydiskutovať si všetky nejasnosti 
s dodávateľom na začiatku – vyhnete sa 
predlžovaniu celého procesu a prípad-
ným reklamáciám. Pri cenovej ponuke 
nie je dôležitá len celková suma či výber 
materiálu. Sledujte rozmery, počet 

V SÚČASNOSTI SA ČORAZ 
VIAC HĽADÍ NA ENERGETICKÚ 
EFEKTIVITU A NA ÚSPORY, 
KTORÉ MOŽNO VO SVOJOM 
DOME DOSIAHNUŤ. JEDNÝM 
Z KROKOV, KTORÉ SA STA-
RAJÚ PRÁVE O DLHODOBÉ 
ŠETRENIE, JE VÝMENA OKIEN. 
POZRELI SME SA PRETO NA 
ŇU BLIŽŠIE. 

VÝMENA OKIEN



01 Po vybratí starých okien a opravení ostení 

treba ukotviť konštrukciu okna do steny. 

02 Na kotvenie konštrukcie slúžia kotviace 

plechy. Po dokončení tohto procesu 

nasleduje aplikácia montážnej peny do 

pripojovacej škáry otvorových výplní. 

03 Montážna pena sa po nanesení prelepí 

podlepenou paropriepustnou izolačnou 

páskou na okennom ráme. 

04 Po inštalácii sa kotviace plechy prelepia 

páskou. Tou sa prelepí aj nanesená mon-

tážna pena z exteriérovej a z interiérovej 

strany. 

05 Po zaschnutí montážnej peny možno 

osadiť okenné krídla. Keď sú hotové, pri-

chádza čas na dokončenie doplnkov, ako 

sú kľučky, sieťky a parapetné dosky. 

ODBORNÍK RADÍ: 

Čo je dôležité pri montáži okien?

Pri montáži okien zvyčajne laik nemá šancu 

rozpoznať, či všetko prebieha tak, ako má. Keď 

mu technik montážnej firmy hovorí, že úplne 

stačí montáž tzv. na penu a že hydroizolačné 

parozábranné a paropriepustné pásky sú zby-

točne drahé, obvykle ho počúvne. Hydroizolač-

né pásky skutočne zvýšia cenu jedného okna 

cca o 40 eur, ale pomôžu zaistiť, že investícia 

do výmeny okien nebola zbytočná! Žiadna 

polyuretanová pena totiž nie je parotesná, 

preto v zimnom období dochádza k prieniku 

vnútorného teplého a vlhkého vzduchu do 

hmoty peny a ku kondenzácii vodnej pary, 

ktorá môže viesť ku vzniku plesní. 

Pri výbere dodávateľa okien nehľaďte len na čo 

najnižšiu cenovú ponuku. Jediný spôsob, ako 

sa proti zlej montáži účinne brániť, je detailne 

vypracovaná objednávka. V nej treba uviesť 

nielen typ profilu a zasklenie, ale aj spôsob 
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okien, typy zasklení, no aj napríklad 
úroveň bezpečnosti jednotlivých kovaní, 
ktoré môžu dom pasívne ochrániť pred 
zlodejmi. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

01 02

03 05

realizácie pripojovacej škáry, vonkajších a 

prípadne vnútorných parapetov a začistenie 

ostenia po zabudovaní okien. 

Predpokladom úspechu je správne pripravený 

stavebný otvor a dodržanie klimatických pod-

mienok pri montáži. Zákazník by si mal určite 

nechať stanoviť správnu polohu okna v ostení, 

musí tiež vedieť, do akého materiálu a akým 

spôsobom sa budú okná kotviť. Montážna 

firma musí dbať na správne umiestnenie kot-

viacich prvkov a výber kotviaceho materiálu, 

ktorý závisí od typu ostenia. Kvalitné vyplnenie 

a utesnenie okenných škár je dôležité najmä 

z hľadiska tepelnoizolačných vlastností oken-

ných výplní. Škáru, do ktorej sa nanáša kvalitná 

PUR pena, treba vždy ochrániť z vonkajšej 

strany vodeodolnou paropriepustnou páskou, 

z vnútornej strany následne parozábrannou 

páskou. Ostenie treba dodatočne zatepliť 

izolačnou vrstvou hrubou 30 až 40 mm. Pro-

gresívni výrobcovia riešia tepelný most v tomto 

mieste ponukou dostatočne vysokých profilov, 

ktoré nenarúšajú harmonický vzhľad fasády. 

Majiteľ by mal tiež vedieť spôsob osadenia 

parapiet. Vonkajší parapet musí mať dostatoč-

ný sklon od okna a jeho predná hrana musí byť 

vodorovne. Osadenie vnútorného parapetu 

zas nesmie porušiť parotesnú fóliu. Veľmi dôle-

žité pri vonkajších parapetoch je vodotesné 

ukončenie parapetu v bočnom ostení. 

Petr Sýs, 

technický manažér spoločnosti Inoutic

04
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Spojenie prírodného materiálu s ko-
vom sa môže zdať na prvý pohľad 
zvláštne, má však svoje opodstat-

nenie. Každý z materiálov je využitý 
tam, kde sa najviac hodí. Kombinácia 
drevených okien s hliníkovým oplášte-
ním spája najlepšie vlastnosti oboch 
materiálov, vďaka čomu vzniká produkt 
vysokej kvality, funkčnosti a životnosti. 

IDEÁLNE RIEŠENIE
Kombinácia a spojenie dreva s hliníkom 
je ideálnym riešením, pretože slabou 
stránkou drevených okien je odolnosť 
voči vonkajším poveternostným pod-
mienkam. V prípade, že drevené okno 
nemá potrebnú údržbu, znehodnocuje 
sa jeho povrchova úprava. Použitím  
hliníkového opláštenia na vonkajšej 
strane okna sa tento nedostatok  
takmer odstráni. 

DREVO – najobľúbenejší prírodný 
materiál, z ktorého je nosná rámová 
konštrukcia, zaisťuje tvarovú stálosť, 
má svoju prirodzenú štruktúru, pôsobí 
útulne a teplo. Hliníkové opláštenie  
z vonkajšej strany zvyšuje odolnosť 
okien aj v náročných klimatických pod-
mienkach, zaisťuje bezúdržbovosť 
a zvyšuje životnosť.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE – stabilné a zá- 
roveň pohyblivé spojenie hliníkového 
plášťa s drevom si ľahko poradí s kolí-
saním teplôt a rozdielnou rozťažnosťou 
materiálov. Spojenie hliníka a dreva 
umožňuje plynulé odvetrávanie priesto-
ru medzi obložením a drevom, nevznika-
jú v ňom podmienky pre tvorbu plesní. 

Opláštenie sa dá aplikovať prakticky na 
všetky tvarové typy okien aj na rôzne 
spôsoby otvárania okien. Nenarušuje 
celistvosť dreveného okna ani jeho tepel-
no a zvukovoizolačné vlastnosti. Okná 
spĺňajú tiež požiadavky pre nizkoenerge-
tické stavby. Vhodnou voľbou farebného 
odtieňa drevohliníkových okien možno 
dotvoriť fasádu domu a dosiahnuť tak 
vysoko estetický vzhľad stavby. Viac na 
www.unigroup.sk

Reko z materiálov Unigroup

Foto: Unigroup

KONEČNÉ RIEŠENIE V OBLASTI ÚDRŽBY OKIEN. DOKONALÉ SPO-
JENIE DVOCH MATERIÁLOV – DREVA A HLINÍKA. Z VNÚTORNEJ 
STRANY PRÍRODNÉ DREVO – DOKONALÝ IZOLANT – A Z VON- 
KAJŠEJ STRANY HLINÍKOVÉ OPLÁŠTENIE, VĎAKA KTORÉMU 
OKNO NEPOTREBUJE ĎALŠIU STAROSTLIVOSŤ. 

 BEZ ÚDRŽBY, BEZ STAROSTÍ
Drevohliníkové okná



 okamžitý  optimálny vykurovací výkon telies

  významné úspory energie za vykurovanie 

  efektívne vykuruje, dochladzuje alebo chladí 

  pre všetky zdroje tepla vrátane tepelných čerpadiel

  podlahové, nástenné, lavicové prevedenie

KONVEKTORY  
DIZAJNOVÉ A EFEKTÍVNE  

VYKUROVANIE

korado.cz  |  info@korado.cz
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VCHODOVÉ DVERE SÚ VIDITEĽ-
NÝ A VEĽMI DÔLEŽITÝ PRVOK 
NÁŠHO DOMOVA. SÚ BRÁ-
NOU DO NÁŠHO SÚKROMIA, 
ODRÁŽAJÚ VKUS MAJITEĽA 
A ZÁROVEŇ SÚ VÝRAZNÝM 
ESTETICKÝM PRVKOM, KTORÝ 
URČUJE CELKOVÝ VZHĽAD 
STAVBY. DIZAJN DVERÍ VŠAK 
NIE JE VŠETKO, MUSIA SPĹŇAŤ 
AJ VYSOKÉ FUNKČNÉ NÁROKY. 
VCHODOVÝMI DVERAMI SA 
ZAČÍNA I KONČÍ KAŽDÁ NÁ-
VŠTEVA NÁŠHO DOMOVA. 

vchodové dvere
VYBERÁME

Vchodové dvere patria k namá-
haným častiam stavby, pretože 
sa denne otvárajú a zatvárajú. 

Aj preto sa kladú zvýšené nároky na ich 
kvalitu, pevnosť, odolnosť či bezpečnosť. 
„V prvom rade by mali dobre znášať rôzne 
poveternostné podmienky a výkyvy teplôt. 
Čím väčšia je hrúbka výplne, tým sú hodnoty 
tepelného prestupu nižšie,“ hovorí Petr Sýs, 
technický manažér Inoutic. Nezanedba-
teľné nie je ani jednoduché ovládanie dve-
rí a komfort bývania zvyšuje aj zvuková 
izolácia. Ani tie najlepšie vstupné dvere 
však nebudú funkčné, ak nebudú správne 
inštalované. Z toho dôvodu je potrebné 
zveriť ich montáž skúseným odborníkom. 

DELENIE DVERÍ PODĽA 
MATERIÁLU

01 OCEĽOVÉ DVERE
Oceľové dvere sú pevné a sú vhodné 
pre tých, čo do vstupných dverí nechcú 
veľmi investovať. Ich prednosťou je 
práve nízka obstarávacia cena. Pred-
nosťou takýchto vchodových dverí je 
ich vysoká bezpečnosť proti vlámaniu. 
Kvôli oceľovým výstuhám majú vyššiu 
hmotnosť, čo znamená, že manipulácia 
s nimi je ťažšia. Vyznačujú sa tiež nižšou 
odolnosťou proti poveternostným 
vplyvom a slabšími tepelnoizolačnými 
vlastnosťami. 
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02 HLINÍKOVÉ DVERE
Ďalšou možnosťou exteriérových dverí 
rodinného domu sú hliníkové dvere. 
Hliník je materiál, ktorý je odolný proti 
poveternostným vplyvom a dokáže odo-
lávať aj veľkým výkyvom teplôt, vlhkosti 
a starnutiu. Výrobcovia pri tomto type 
dverí garantujú odolnosť proti mecha-
nickému poškodeniu, protihlukovú 
úpravu dverí a protipožiarnu odolnosť. 
Ich údržba je celkom nenáročná. Nevý-
hodou môže byť vyššia cena.

03 PLASTOVÉ DVERE
Plastové dvere si majitelia vyberajú pre 
ich pevnosť, odolnosť proti poveternost-
ným vplyvom, optimálne tepelnoizolač-
né vlastnosti a zvukotesnosť. Kvalitné 
plastové dvere s vhodným kovaním 
a pántmi zaručujú, že tieto dvere sú 
tiež bezpečné. Plastové dvere sú navyše 
takmer bezúdržbové a vyžadujú si len 

minimálnu starostlivosť. Nezanedbateľ-
nou prednosťou je aj ich cena a možnosť 
výberu zo širokej farebnej škály. K mínu-
som týchto dverí patrí tepelná rozťaž-
nosť. Pri kvalitných plastových dverách 
sa však skrútenia dverí netreba obávať.  

04 DREVENÉ DVERE
Drevené dvere si ľudia do rodinných do-
mov volia najmä pre ich výzor. Ponúkajú 
širokú škálu dizajnových riešení a doká-
žu dotvoriť celkový vzhľad domu. Majú 
dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Údržba 
drevených dverí je náročnejšia, aspoň 
raz ročne ich treba ošetriť špeciálnym 
prípravkom na drevo. Cena drevených 
dverí je o niečo vyššia.

ODBORNÍK RADÍ: 

Výberu vchodových dverí sa medze 

nekladú

Vchodové dvere sú dôležitou súčasťou 

domu, pretože sú jednou z prvých vecí, 

ktoré vidia vaši hostia pri návšteve. Obľú- 

beným riešením, v prípade drevených a 

drevohliníkových dverí,  je biometrické 

ovládanie – na odtlačky prstov. Zámok na 

kľúč však ostáva vždy nadradený, aby ste sa 

dostali do domu, aj keby vypadol elektrický 

prúd. Po inštalácii špeciálneho systému sa 

dvere po nasnímaní odtlačku prsta samé 

otvoria a po nastavenom čase sa po zvu-

kovom upozornení samé zatvoria. Navyše 

sú vybavené postupným otváraním, takže 

v prípade prievanu alebo silného vetra sa 

otvárajú postupne. Drevo aj drevohliník 

navyše ponúkajú širokú škálu dizajnových 

možností, ktoré môžu podčiarknuť príjem-

ný vzhľad vášho domu. 

Ľubomír Svetlík, Mirador
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BEZPEČNOSŤ JE DÔLEŽITÁ
Aby exteriérové dvere dokázali ochrá-
niť dom a jej obyvateľov, musia byť 
bezpečné. Nekvalitné dvere bez bezpeč-
nostných prvkov sú totiž pre zlodejov 
veľkým lákadlom. Okrem kvalitného 
materiálu, z ktorého by mali byť vchodo-
vé dvere vyrobené, disponovať by mali 
aj vhodnými zárubňami. Ich profilové 
rámy by mali byť osadené pevne a hl-
boko do steny, aby ich nebolo možné 
zlodejmi vytrhnúť. Odolnosť exteriéro-
vých dverí rodinného domu sa dá zvýšiť 
integrovanými viacbodovými zámkami 
a bezpečnostným kovaním.  Aby odolali 
vlámaniu, je vhodné vsadenie výplne do 
bezpečnostnej dvojpätkovej lišty a spev-
nenie celej konštrukcie mechanickými 
rohovými spojkami. 

ODOLNOSŤ PROTI POŽIARU
Protipožiarna bezpečnosť je zásadná 
najmä pri vchodových dverách do bytu, 
ktoré sa nachádzajú vo vnútri budovy, 
teda v uzavretom priestore. Pri vchodo-
vých dverách do domu sa protipožiarne 
hľadisko nemusí veľmi riešiť, keďže pri 
požiari stačí vyjsť von na ulicu. Ale člo-
vek nikdy nevie, preto mať protipožiarne 
dvere v rodinnom dome tiež nie je na 
škodu. Vchodové dvere by mali odolá-

vať požiaru aspoň 30 minút. Za tento 
čas sa človek dokáže dostať z priestoru, 
v ktorom horí. Odolnosť proti ohňu a 
nepriepustnosti dymu zaisťujú takzvané 
protipožiarne a dymotesné uzávery.

DIZAJN DVERÍ 
Orientácia na dizajn vchodových dverí 
je v dnešnej dobe čoraz väčšia. Vchodové 
dvere by mali ladiť s fasádou domu, so 
štýlom, v ktorom je dom postavený, ale 
aj s prostredím, v ktorom sa nachádza. 
Vplyv na výber dverí má aj vkus majiteľa 
stavby.  Pestré farby naznačujú extro-
vertnosť a tmavšie farby a dekory sú 
typické pre tradične zmýšľajúcich ľudí. 
Pri vchodových dverách si možno zvoliť 
z veľkého množstva farieb, dekorov či 
fólií. „Vchodové dvere je optimálne zladiť 
s okenným profilom. Všetky profily použité 
na fasáde domu budú mať tak identický 
nielen tvar, ale aj farebnosť,“ hovorí Petr 
Sýs, technický manažér spoločnosti 
Inoutic.

Reko 

Foto: archív firiem a redakcie
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FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE NA KĽÚČ

SOLÁRNE SYSTÉMY • FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY • SOLÁRNE ELEKTRÁRNE • SOLÁRNY OHREV TÚV

SOLÁRNE SYSTÉMY OD PROFESIONÁLOV

Dotácia na fotovoltické solárne panely 2450 €.
Dotácia na slnečné kolektory 1750 €.

 EU-POWER, s.r.o.,  e-mail:  info@eu-power.sk,  tel. :  +421 908 548 551, www.eu-power.sk

POWER S MINI
2 948 € na kľúč

Ročná výroba: 2000 AŽ 2200 KWH
1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

2,12 kWp (Malý fotovoltaický systém pre výrobu 
elektrickej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej 
energie do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev 

TÚV v už inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 5 100 € 
s DPH / Výška dotácie: 2 152 €

POWER S +
3 980 € na kľúč

Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH
1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

3,24 kWp (Malý fotovoltaický systém pre výrobu elektric-
kej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej energie 
do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV v už 

inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 
s DPH /Výška dotácie: 2 350 €

POWER M 3f
4 150 € na kľúč

Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

3,24 kWp (Malý fotovoltaický systém pre výrobu elektric-
kej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej energie 
do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV v už 

inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 
s DPH /Výška dotácie: 2 350 €

POWER X 3f
6 662 € na kľúč

Ročná výroba: 5000 AŽ 5600 KWH
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

5,40 kWp / Stredný fotovoltaický systém pre výrobu 
elektrickej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej 

energie do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV 
v už inštalovanom zásobníku. /Celková cena: 9 012,00 € 

s DPH/ Výška dotácie: 2 350 €

POWER M - HYBRID 1f
6 898 € na kľúč

Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH
1 fázový FV systém s akumuláciou. INŠTALOVANÝ VÝKON 

ELEKTRÁRNE 3,24 kW. Pprípadné prebytky elektrickej 
energie sú ukladané do akumulátora Kvalitní LiFePo4 
Akumulátory Pylontech 2,4 kWh! Uloženú energiu je 
možné využiť i v dobe, kedy nesvieti slnko. V prípade 

výpadku prúdu funguje systém ako záložní zdroj.

Dotácia na fotovoltické solárne panely 2450 €.
Dotácia na slnečné kolektory 1750 €.
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INFOMIX

infomix aktuality

KOVADLINKOVÉ NOŽNICE 
NA KONÁRE FOR_Q

Od záhradného náradia for_q 
môžete očakávať kvalitu, na ktorú sa 
dá spoľahnúť. Nožnice na konáre 
for_q majú čepeľ z karbónovej ocele 
potiahnutú antiadhéznou vrstvou, 
vďaka čomu môžete na záhrade  
strihať prakticky čokoľvek. Vďaka  
kovadlinkovej technike ušetríte  
pri prenose sily až 15 % námahy  
v porovnaní s bežnými nožnicami  
na konáre. Nožnice vážia iba 1,5 kilo- 
gramu. Vďaka mäkkým rukovätiam 
sedia dobre v ruke a majú pohodlne 
vytvarovanú hliníkovú teleskopickú 
násadu. Maximálna dĺžka strihu je až  
4 cm. Nožnice na konáre for_q majú 
moderný dizajn a cenu 24,50 eur.

www.hornbach.sk 

KOSAČKA 21. STOROČIA

Inovácie, technológie, pokrok. Benzínová kosačka SP 
535 BW EL 4S prináša rad prelomových riešení a vylepšení. 
Obdivuhodný motor Briggs & Stratton sa prejavuje veľkou 
silou, húževnatosťou, nízkymi vibráciami aj spotrebou. Vďaka 
inovatívnemu systému InStart je možné túto kosačku na-
štartovať pohodlne jednoduchým stlačením tlačidla. 

Samozrejmosťou je robustné oceľové šasi, centrálne nastave-
nie výšky kosenia, ergonomické a ľahko nastaviteľné držadlá 
alebo kôš s optimalizáciou prúdenia vzduchu pre čo najlepší 
zber trávy a s optickou signalizáciou zaplnenia. Model dispo-
nuje tiež 4-rýchlostnou prevodovkou a systémom 4in1, ktorý 
umožňuje zber trávy, mulčovanie a zadný aj bočný odhod.

www.mountfield.sk

OKNO DO PLOCHEJ STRECHY 
SO ZAOBLENÝM ZASKLENÍM

Okno do plochej strechy so zaoble-
ným zasklením od spoločnosti VELUX 
kombinuje elegantný dizajn s intenzívnej-
ším presvetlením. Je výbornou možnosťou 
pre majiteľov novostavieb alebo pre tých, 
ktorí renovujú plochú strechu a vyžadujú 
od nej viac ako len jej primárnu funkciu. 
Novinku možno inštalovať do striech so 
sklonom 0° až 15°. Na jednej strane sa 
takto otvárajú nové dizajnové možnos-
ti architektom a na druhej strane táto 
inovácia reprezentuje postup v oblasti 
výroby stavebných materiálov. Tvrdené 
sklo chráni okno aj pred nepriaznivými 
poveternostnými vplyvmi, ako sú krúpy 
a mrznúci dážď, a tým je zabezpečená 
trvácnosť produktu.

V porovnaní s fasádnymi oknami možno 
okno do plochej strechy umiestniť kde-
koľvek, napríklad aj nad pracovnú plochu 
v kuchyni alebo nad písací stôl v detskej 
izbe. 

www.velux.sk 
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DIZAJN, KTORÝ UDÁVA TRENDY V ODVETVÍ

Dodávateľ hliníkových a plastových systémov pre okná, dvere a fasády, spoločnosť  
Schüco, až trikrát bodovala v medzinárodnej súťaži German Design Award 2018. 
Odborná jury zostavená zo špičkových odborníkov udeľuje ceny iba za priekopnícky  
a výnimočný dizajn, ktorý prispieva k rozvoju odvetvia. V kategórii „Building and 
Elements“ (Stavba a stavebné elementy) odborná medzinárodná porota zostavená 
zo 43 členov udelila zlatú cenu hliníkovému dverovému systému s dotykovým 
displejom Schüco ADS 90.SI SimplySmart Design Edition. 

Ocenenie Special Mention získal subtílny hliníkový fasádny systém Schüco FWS 
35 PD. V kategórii „Energy“ potom zvíťazil ventilačný systém Schüco VentoLife. 
Dôležité je spomenúť, že bolo hodnotených viac ako 5 000 podaných žiadostí. „Hli-
ník je vďaka svojim vlastnostiam stále obľúbenejší materiál v segmente dizajnového 
rezidenčného bývania. Poskytuje vysokú stabilitu, dlhú životnosť a širokú variabilitu pri 
minimálnych pohľadových šírkach. Umožňuje realizáciu veľkoformátových okien a dverí 
s optimálnou tepelnou izoláciou a vytvára individuálny charakter bývania s dostatkom 
svetla,“ komentoval výsledky German Design Award 2018 Peter Škvaril, vedúci organi-
začnej zložky spoločnosti Schüco na Slovensku.

www.schueco.sk

INDIVIDUÁLNE RIEŠENIA PRE SLNEČNÉ KOLEKTORY

Nie je umenie nainštalovať sériovo vyrábané zariadenia na využívanie Obnoviteľ-
ných zdrojov energie (OZE), napríklad slnečné kolektory, na ideálne plochy. Oveľa 
náročnejšie a pre väčšinu montážnych firiem aj takmer nemožné je vyhovieť indi-
viduálnym požiadavkám pri atypickej architektúre, historických a špecializovaných 
budovách či v náročných klimatických podmienkach. Jednou z firiem, ktorá si dokáže 
poradiť aj s netradičnými výzvami, je najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov 
firma THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. Medzi jeho majstrovské kúsky patrí logo hrocha 
zo slnečných kolektorov v ZOO Ostrava, dodávka pre solárnu loď a rôzne individuál-  
ne riešenia pre bytové domy, hotely a kostoly po celom svete. THERMO|SOLAR 
ponúka naozaj rôznorodé možnosti montáže solárnych panelov. Slnečné kolektory 
je možné použiť napríklad aj ako architektonický doplnok objektu. 

www.thermosolar.sk 

VARIANT S PREKRYTÍM KRÍDLA

Okná systému IDEAL 5000 view od spoločnosti NOVES 
okná, a. s., Spišská Nová Ves, majú inovatívny dizajn krídla. Je 
úplne skryté za rámom a predstavuje veľmi zaujímavé riešenie 
dizajnu, kompatibilné s novým trendom. Profilový vzhľad s vi-
diteľným povrchom rámu má šírku 109 mm a spĺňa tak požia- 
davky zákazníkov z hľadiska maximalizácie transparentných 
povrchov. Kvôli spôsobu inštalácie okien je rám takmer úplne 
pokrytý vrstvou izolácie a omietky. Vďaka tomu je viditeľná 
zvonka len minimálna časť rámu okolo sklenenej tabule a tým 
sú zlepšené aj tepelné vlastnosti celej konštrukcie. 

Systém zabezpečuje presvetlenie miestností v najväčšej možnej 
miere. Ponúka možnosť zasklenia izolačnými sklami s teplou 
hranou do celkovej hrúbky až 55 mm a taktiež možnosť skryté-
ho spodného odvodnenia. Má vynikajúcu protihlukovú ochranu 
a so stredovým tesnením „safetec inside“ s tromi tesneniami aj 
zvýšenú izoláciu či bezpečnosť proti vlámaniu. Hliníkové opláš-
tenie ponúka neobmedzené farebné možnosti. 

www.noves.sk

IDEAL  5000  VIEW

IDEAL 5000  standard



Ponuka platí do 30. 4. 2018.

HII 64500 FHTW919,-
BIR 14400 WGCS

 VĎAKA VÁM

MGB 25333 WG25

HII 64400 ATX859,-
BIR 32400 XMS

MGB 25333 X
25

HII 64400 ATX779,-
BIR 14400 BGCS

MGB 25333 BG
25

Darček

MOC 20100 W

Cena 
za set

Cena 
za set

Cena 
za set

Vyberte si tú správnu kombináciu

a my vám dáme darček ZADARMO

Rúra s funkciou Surf® nasáva vzduch z dutiny rúry k ventilátoru, 
kde sa zohreje a horúci je privádzaný bočnými prieduchmi priamo na 
úroveň zasunutia plechu, čas pečenia sa skráti až o 50%. Pri pečení 
na viacerých úrovniach súčasne nedochádza k miešaniu chutí a vôní.

*

* na vybrané spotrebiče



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.

+421 907 774 541
obchod@emex.sk

www.kuchynskedigestory.sk
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stavba finacovanie

Manažovanie vlastných finan-
cií či plánovanie finančného 
zabezpečenia svojho bývania 

je často nevyhnutnosť, na ktorú však 
mnohí nie sú dostatočne pripravení. 
A tak sú neraz postavení pred hotovú 
vec – čerpať a splácať úver bez poznania 
možných úskalí. Zaviazať sa finančne 
na dlhú dobu bez prípravy je risk, ktorý 
nemusí vždy priniesť zisk.

NEZNALOSŤ NEOSPRAVEDLŇUJE
Vhodným riešením môže byť stavebné 
sporenie. Je to finančný produkt, ktorý 
popri hlavných finančných benefitoch 
poskytuje aj prirodzenú edukáciu. Ne-
nútenou formou vedie sporiteľa k po-
stupnému vytváraniu finančnej rezervy, 
k prevzatiu zodpovednosti za vlastnú 
finančnú situáciu či rodinný rozpočet 
i za svoje bývanie. Pomáha vytvárať 
zdravý prístup k hospodáreniu s dispo-

nibilnými zdrojmi. Každý si tak môže 
včas vyskúšať, aký dopad bude mať na 
jeho bežný život pravidelné odkladanie 
určitej sumy z mesačného rozpočtu. Má 
šancu zistiť praktický dosah finančného 
záväzku skôr, než naozaj požiada o úver 
na bývanie, ktorý už bude musieť splácať 
povinne. Takáto skúsenosť je pridanou 
hodnotou, ktorú klient získa popri 
ostatných výhodách sporenia. Dnes, 
keď sa pri žiadosti o úver na bývanie 
stále viac prihliada aj na vlastné zdroje 
klienta, môže byť stavebné sporenie tým 
podstatným prvkom pre získanie očaká-
vaného bývania.

PRE NOVÁČIKOV EŠTE 
VÝHODNEJŠIE
Noví sporitelia majú teraz možnosť uza- 
vrieť si zmluvu s cieľovou sumou 12-tisíc 
eur len za 12 eur. Úročenie vkladov je vo 
Wüstenrot stavebnej sporiteľni 1 % p.a. 

STÁLE ČASTEJŠIE SA HOVORÍ 
O VYSOKEJ MIERE ZADĹŽENIA 
A NÍZKEJ FINANČNEJ GRAMOT-
NOSTI. AKO SPRÁVNE ZAOB-
CHÁDZAŤ S FINANCIAMI (NIE- 
LEN VTEDY, KEĎ ICH MÁME, 
ALE ZVLÁŠŤ VTEDY, KEĎ ICH JE 
MÁLO) SA V MINULOSTI VEĽMI 
NEUČILO. VLASTNÉ FINANČNÉ 
VEDOMOSTI SME VÄČŠINOU 
NADOBUDLI PRAXOU, NERAZ 
METÓDOU POKUS – OMYL. 
TAKÉ PONAUČENIE PRAVDE-
PODOBNE NIEČO STÁLO, NA 
DRUHEJ STRANE, VLASTNÉ 
CHYBY SI KAŽDÝ ZAPAMÄTÁ 
NAJLEPŠIE. ANI DNES NIE JE 
SITUÁCIA S VÝUČBOU FINANČ-
NÝCH ZRUČNOSTÍ IDEÁLNA. TO 
VŠAK MOŽNO ZMENIŤ A EŠTE 
PRITOM AJ ZÍSKAŤ – POZNATKY 
I FINANCIE.

KTORÉ SA OPLATÍ
Sporenie, 



až na 6 rokov, k tomu úrokový bonus 
2 % na prvých 12 mesiacov sporenia. 
Spolu so štátnou prémiou 5 % (max. 
66,39 €/osobu) tak zhodnotenie vkladov 
dosiahne v prvom roku až 8 %, a  to bez 
rizika. Klient si pritom sporením vytvá-
ra aj právny nárok na výhodný stavebný 
úver s garanciou nízkeho úroku na celú 
dobu splácania. To je výnimočný benefit, 
ktorý umožňuje prehľadne plánovať 
rodinné financie a tiež kvalitne a spokoj-
ne bývať.

Prednosti stavebného sporenia tým však 
nekončia. Pre rodinu s deťmi je prospeš-  
né uzavrieť detské sporenie Krôčik s be- 
nefitmi navyše. Jeho súčasťou je (pre 
klienta zdarma) balík poistenia, ktorý 
zahŕňa úrazové poistenie dieťaťa a po-
istenie zákonného zástupcu pre prípad 
úmrtia (s dosporením pre dieťa až do 
výšky ročného vkladu na získanie plnej 
štátnej prémie). Dieťa je poistené počas 
celej doby trvania sporenia, maximálne 
do veku 18 rokov. Sporenie je zvýhodne-
né aj poplatkovo. 

SPOLOČNOSŤ WÜSTENROT PONÚKA DOSTUPNÉ FINANČNÉ 
RIEŠENIE – PRIMÁRNE ALEBO DOPLNKOVÉ ZDROJE 

NA NOVÉ, KOMFORTNEJŠIE, BEZPEČNEJŠIE ČI ENERGETICKY 
ÚSPORNEJŠIE BÝVANIE PODĽA POŽIADAVIEK KLIENTOV.

NÍZKE ÚROKY, VYSOKÉ 
GARANCIE
Kto potrebuje získať chýbajúce finanč-
né prostriedky čo najskôr, môže využiť 
okamžitý úver na bývanie. Wüstenrot 
poskytuje úvery (aj bez predchádzajú-
ceho sporenia) až do 200 000 €/osobu, 
resp. 400 000 € /manželský pár, so 
zabezpečením nehnuteľnosťou, zvý-
hodneným úrokom na celú výšku úveru 
a splatnosťou až 30 rokov. Aktuálna 
(časovo limitovaná) úverová ponuka na 
bývanie začína na 1,39 % p.a. s fixáciou 
na 3 roky alebo 1,49 % p.a. s fixáciou až 
na 5 rokov, pri vinkulácii preferované-
ho životného poistenia. Čím skôr túto 
ponuku využijete, tým skôr môžete 
bývať vo vlastnom, podľa svojich potrieb 
a predstáv. Ide o transparentné financo-
vanie bývania bez prekvapení v ďalších 

rokoch – po skončení fixácie, ktoré vám 
šetrí starosti i financie. Je totiž dôležité 
byť schopný úver splácať nielen dnes, ale 
dlhodobo. 

Wüstenrot ponúka dostupné finančné 
riešenie – primárne alebo doplnkové 
zdroje na nové, komfortnejšie, bezpeč-
nejšie či energeticky úspornejšie býva-
nie. Bližšie informácie získate na  
www.wuestenrot.sk alebo infolinke 
*6060 (0850 60 60 60).

Reko z materiálov 

Wüstenrot stavebná sporiteľňa 

Foto: Wüstenrot stavebná sporiteľňa 
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stavba materiály

Jeden z materiálov, ktorý stojí za 
úvahu, je stavebný systém Ytong. 
Určite ho bude poznať vo vašom 

okolí kdekto – má dlhú tradíciu pri 
svojpomocnom stavaní. Málokto už ale 
vie, že veľa vecí okolo stavby pomôžu 
vyriešiť regionálni technickí poradcovia 
Ytongu. Všetko sú to ľudia s odborným 
vzdelaním a skúsenosťami zo stavebníc-
tva. Oplatí sa na nich obrátiť v ktorej-
koľvek fáze projektu – či už je to len 
prvotná predstava, že by na pozemku 
malo „niečo“ stáť, alebo sa chystáte na 
rekonštrukciu či prestavbu. Podľa vašich 
predstáv o cene, veľkosti, prevádzkových 
nákladoch i vzhľade dokážu pomôcť ale-
bo odporučiť osvedčenú projekčnú alebo 

architektonickú kanceláriu. Je dobré 
s nimi konzultovať aj váš zatiaľ nere-
alizovaný projekt – často im napadne 
optimalizácia, ktorá ušetrí náklady, čas 
výstavby či odstráni potenciálne kritické 
miesto.

OD NÁPADU PO KOLAUDÁCIU
Nápad teda máme, teraz potrebujete 
samotný materiál. Poradcovia vám 
vypočítajú, samozrejme, bezplatne jeho 
spotrebu a odporučia stavebniny v okolí. 
Rovnako tak majú kontakty na certifi-
kované stavebné firmy, ktoré sú kom-
pletne preškolené pre prácu s Ytongom, 
poznajú všetky novinky a dodržiavajú 
predpísané postupy. To je dôležité pre 
celkové kvalitné prevedenie stavby 
a výsledné bezchybné fungovanie. Ak 
sa chystáte vziať to celé do svojich rúk 
a stavať svojpomocne, oceníte komplet-
né plány kladenia napríklad pre schody, 
stropy či strechu. Navyše napríklad 
schodisko dodajú narezané na mieru, 
stačí ho len zostaviť! Ytong majstri vám 
bezplatne založia rohy stavby a požičajú 
pílu na opracovanie Ytongu. Skrátka 
mnoho technikov sprevádza zákazníkov 
stavbou, konzultujú s nimi čiastkové 
kroky a pomáhajú im.

VÝHODY KOMPLETNÉHO 
STAVEBNÉHO SYSTÉMU? CELÁ 
STENA VRÁTANE POVRCHOV
Stavebný systém Ytong sa už niekoľko 
rokov profiluje ako kompletný „až po 
strechu“. Teraz sú však jeho možnosti 
oveľa ďalej – jeho súčasťou je hydrofobi-
zovaná zakladacia séria tvárnic a mnoho 
technikov vám potvrdí, že  

ĽUDIA, KTORÍ MAJÚ SKÚ- 
SENOSŤ SO STAVBOU ČI 
REKONŠTRUKCIOU ZA SE-
BOU, ČASTO HOVORIA, ŽE 
NABUDÚCE BY UROBILI TO 
ALEBO ONO LEPŠIE. NIEKTO-
RÉ CHYBY NA STAVBE DO-
KONCA NAPRAVIŤ NESKÔR 
MUSIA. VO FÁZE ÚVAH  
O BÝVANÍ SA VÁM ČASTO 
ZO VŠETKÝCH DOBRÝCH 
RÁD AŽ ZATOČÍ HLAVA.  
A KEĎ NAZRIETE DO SVETA 
INTERNETOVÉHO MÚDRA 
O STAVANÍ, MOŽNO SI TO 
BUDETE CHCIEŤ ROZMYS- 
LIEŤ ÚPLNE. CHCELO BY TO 
SPRIEVODCU TOUTO NE-
ZNÁMOU KRAJINOU, ŽE? 
TUŠÍTE, KDE HO VZIAŤ? NA-
PRÍKLAD ZVÁŽTE OSLOVIŤ 
NIEKTORÉHO Z KVALITNÝCH 
VÝROBCOV STAVEBNÝCH 
MATERIÁLOV.

STAVAŤ DOBRE 
       HNEĎ NA PRVÝKRÁT
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tu táto novinka doteraz chýbala. Teraz je 
to aj podľa nových noriem. Od rovna-
kého výrobcu potom môžete použiť aj 
vonkajšie a vnútorné tepelnoizolačné 
omietky a stierky, ktoré zaistia bezchyb-
ný výsledok fungovania steny ako celku. 
Samozrejme, že všetky komponenty boli 
dlhodobo testované a vyvinuté tak, že 
eliminujú kritické miesta na stavbe, vzá-
jomne podporujú svoje tepelnoizolačné 
vlastnosti a vytvárajú zdravé prostredie. 
Dôležitá je ale pre koncového zákazní-
ka aj celková garancia výrobcu na toto 
riešenie – skrátka kompletné použitie 
systému odráža najlepšie skúsenosti 
zo stavebníctva, aktuálne poznatky 
z vývoja stavebných materiálov a stavba 
je takto pripravená slúžiť po generácie.

Reko z materiálov Ytong

Foto: Ytong

Stavba domu.

Veľké životné rozhodnutie.

Veľa práce, málo času.

Vďaka za každé šikovné ruky. 

Za každú dobrú radu. 

Otcovi, bratovi, kamarátom.

Vysnený cieľ je deň odo dňa 

bližšie. Dom rastie rýchlo  

pod rukami.

Pocit hrdosti.

Dobrá práca.

Keď staviate s YQ, je sa na čo tešiť.
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Luky plus s.r.o.
Holubyho 28 OC plus

902 01 Pezinok
Mobil: 0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

SCHODY 

výroba, 
dodávka 

a montáž

o 



DOMY
stavba úsporné bývanie

78

A prečo práve nízkonákladové 
domy? Pri zvažovaní stavania 
klasického murovaného domu 

väčšinou narážame na problém dlhého 
procesu výstavby a s tým spojenými 
neočakávanými výdavkami. Ak na 
použitých materiáloch šetríme, môžu sa 
začať kaziť, v dome je vlhké prostredie 
a stavba ďalej pracuje. Pri väčšej rozlohe 
príbytku musíme očakávať aj vyššie pre-
vádzkové náklady a obrovské množstvo 
vzniknutého odpadu zo stavby. Tomuto 
všetkému sa dá elegantne vyhnúť. 

VÝHODNÁ JE NIELEN CENA
Nízkonákladové montované Inovadomy 
majú hneď niekoľko výhod. Ide o proces 
suchej stavby, ktorý nie je viazaný na 
počasie ani ročné obdobie, preto sa dá 
realizovať aj v zimných mesiacoch. Od 
postavenej základovej dosky dostanete 
do šesťdesiatich dní kľúče od svojho 
vlastného domu. Inovatívna technológia 
vytvára optimálnu vnútornú klímu pre 
zdravie človeka, je vhodná pre alergi-
kov a šetrná k životnému prostrediu. 
Vzniknutý odpad pri tomto type stavby 
je nulový. Moderné, ekologické a kvalit-

BÝVANIE V DOME MÁ SVOJE 
NEZAMENITEĽNÉ ČARO. AK SA 
CHCETE SŤAHOVAŤ DO ŠESŤ-
DESIATICH DNÍ, MAŤ POUŽITÉ 
KVALITNÉ, TRVÁCNE A CERTIFI-
KOVANÉ MATERIÁLY S DLHO-
ROČNOU ZÁRUKOU A ZÁRO-
VEŇ UŠETRIŤ NA ENERGIÁCH 
O 80 % OPROTI KLASICKEJ 
TEHLOVEJ STAVBE, NESNÍVA 
SA VÁM. PREDSTAVUJEME 
NÍZKONÁKLADOVÉ DOMY – 
TREND, KTORÝ PRICHÁDZA 
ZO ZAHRANIČIA A STÁVA SA 
HITOM UŽ AJ NA SLOVENSKU. 

Nízkonákladové 

né domy sú zároveň aj cenovo dostupné 
a navrhnuté v modernom prevedení. 
Inovadomy patria do kategórie nízko-
energetických.

INOVATÍVNOSŤ A DLHÁ 
ŽIVOTNOSŤ
Prevádzkové náklady montovaného 
nízkonákladového domu sú až o 80 % 
nižšie v porovnaní s rovnakou rozlohou 
toho murovaného, a to bez toho, aby 
bolo nutné akékoľvek ďalšie zatepľova-
nie. Okrem toho, použité certifikované 
materiály sú vysoko odolné a trvácne 
vďaka moderným výrobným postupom 
a inovatívnej technológii 21. storočia. 

Montované Inovadomy majú až o 10 % 
menšiu hrúbku stien oproti tým mu-
rovaným. Zostáva tak väčšia úžitková 
plocha domu asi o 6 až 12 metrov štvor-
cových, no nie je to na úkor akustiky. 
Poskytujú totiž dokonalú protihlukovú 
ochranu, a tak sa nemusíte obávať ruchu 
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prichádzajúceho zvonku či zvukov 
prichádzajúcich z iných miestností a 
podlaží. To znamená, že získate priestor 
navyše v rozlohe približne jednej izby. 
Nie všetky nízkoenergetické domy 
majú krátku životnosť. Montované 
Inovadomy majú životnosť viac ako 100 
rokov, čiže v ňom môže bývať niekoľko 
generácií za sebou. Okrem toho ponúka-
jú tridsaťročnú záruku na konštrukciu a 
mimoriadnu desaťročnú záruku na hlav-

né stavebné práce. Vysoká kvalita pou-
žitých materiálov, dodržané ekologické 
požiadavky a moderný dizajn vytvoria 
z vybranej stavby útulný domov.

IDEÁLNY DOMOV PRE VŠETKÝCH
Montované Inovadomy ponúkajú jedi-
nečné prostredie dýchajúce pokojom  
a pohodlím a svojím bezbariérovým  
prístupom sú ideálne pre všetky generá-
cie, mladé rodiny s jedným či dvomi 

deťmi alebo páry. Viac informácií, ako aj 
možnosť získania dotácie až v hodnote 
8 000 eur sa dozviete na webovej strán-
ke www.inovadomy.sk.

Reko z materiálov Inova Domy

Foto: Inova Domy
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Snáď každý chce bývať zdravo 
a úsporne, pričom sa čoraz viac 
Slovákov začína zaujímať aj 

o ekológiu. Vznikajú tak alternatívne 
novostavby z dreva, hliny či dokonca 
slamy. Každý z týchto materiálov ale 
musí prejsť určitými úpravami, aby sa 
napríklad nestalo to, že sa do slamy 
pustia myši. Vysokej popularite sa tešia 
drevodomy, ktorých podiel neustále 
rastie. Ide najčastejšie o kombinácie 
OSB dosiek a zatepľovacieho materiálu, 
pričom domy sa stavajú pomerne rýchlo 
a ponúkajú, v závislosti od hrúbky izolá-
cie, dostatočný komfort pre bývanie.

Dominantné postavenia medzi ekologic-
kými materiálmi si ale naďalej zachová-

vajú tehly. Tie dokázali svoju trvácnosť 
a kvalitu, pričom ich kvalitu a funkčnosť 
v ostatných rokoch výrazne zvýšili po-
četné inovácie. „Moderná tehla predstavu-
je optimálne riešenie pre väčšinu rodinných 
domov. Tehlový dom dokáže lepšie dýchať, 
pričom murivo akumuluje výrazne menej 
tepla ako napríklad pórobetón. A to ani ne-
hovorím o zvukoizolačných vlastnostiach, 
vďaka ktorým získate v dome akustickú 
pohodu,“ vysvetľuje Gabriel Szöllösi. „Pá-
lená hlina je navyše ekologický materiál, 
ktorý nevlhne a vytvára v interiéri zdravú 
klímu,“ dodáva. Pri kvalitnej modernej 
tehle nie je dokonca potrebné ani doda-
točné zateplenie obvodového muriva. 

Náročný môže byť aj výber strešnej 
krytiny. Vo všeobecnosti sú na výber 
ľahké krytiny (drevo, plech či nie veľmi 
ekologický asfalt a plast) a ťažké krytiny 
(keramika a betón). Výber, prirodzene, 
závisí od finančných možností investora 
aj typu strechy. Pri šikmých strechách sa 
preferujú ťažké krytiny, pričom betón 
aj pálená škridla majú veľmi podobné 
vlastnosti. „Jeden z hlavných rozdielov 
je farebná stálosť krytiny, ktorá je nepo-
rovnateľne vyššia pri pálených krytinách,“ 
vysvetľuje Peter Šebeňa, produktový 

BÝVANIE V DOME JE SNOM MNOHÝCH SLOVÁKOV. PREDSTA-
VA POKOJNEJ ULICE A SÚKROMIA VO VLASTNEJ ZÁHRADKE ČI 
MINIMUM SUSEDOV JE NATOĽKO LÁKAVÁ, ŽE DOMY RASTÚ 
V OKOLÍ MIEST AKO HUBY PO DAŽDI. NAJJEDNODUCHŠIE RIE-
ŠENIE JE KÚPIŤ SI DOM VO VÝSTAVBE, NO V DÔSLEDKU TOHTO 
ROZHODNUTIA SA SČASTI VZDÁVATE AJ SÚKROMIA. AK SA 
ROZHODNETE STAVAŤ VLASTNÝ PROJEKT, POTREBUJE SA VY-
BAVIŤ ZÁKLADNÝMI ZNALOSŤAMI A HLAVNE NEKONEČNOU 
TRPEZLIVOSŤOU. ODMENA V PODOBE DOMU, KTORÝ BUDE DO 
VEĽKEJ MIERY PODĽA VAŠICH PREDSTÁV, JE ALE DOSTATOČNÁ 
MOTIVÁCIA.

Zdravé a ekologické

stavba úsporné bývanie
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manažér značky Tondach. „Na rozdiel od 
betónových, na ktoré sa farba nanáša, pri 
keramických krytinách je farebnosť dosaho-
vaná výpalom škridly, čím sa stáva pevnou 
súčasťou výrobku. Ak siahnete po škridlách 
s engobou alebo glazúrou, bude vaša stre-
cha vyzerať rovnako aj po desaťročiach,“ 
dodáva Peter Šebeňa.

EFEKTÍVNE VETRANIE
O veľké úspory na prevádzkových nákla-
doch sa dokážu postarať moderné tech-
nológie. Musíte však na to myslieť už pri 
plánovaní stavby. Niektoré technológie 
sa už dodatočne inštalovať nedajú alebo 
je ich dodatočná inštalácia nákladná 
a vyžaduje si zásahy do hotovej stavby. 
Efektívny spôsob, akým sa dá maxima-
lizovať energetická úspornosť domu, je 
rekuperácia. Ide o kontinuálne vetranie 
bez nutnosti otvárať okno. Rekuperačný 
výmenník vypúšťa vydýchaný vzduch 
a čerstvý nasáva. Pri tomto procese 
dochádza vo výmenníku k odovzdaniu 
tepelnej energie medzi vydýchaným 
a čerstvým vzduchom. Následne už nie 
je potrebné také množstvo energie pre 
dodatočné ohriatie alebo (pri drahších 
výmenníkoch) schladenie čerstvého 
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REKUPERÁCIA – PRINCÍP ČINNOSTI

Rekuperačný výmenník vypúšťa vydýchaný 

vzduch a čerstvý nasáva. Pri tomto procese 

dochádza vo výmenníku k odovzdaniu tepel-

nej energie medzi vydýchaným a čerstvým 

vzduchom. Následne už nie je potrebné také 

množstvo energie pre dodatočné ohriatie 

alebo schladenie (v lete) čerstvého vzduchu.

REKUPERAČNÝ
 VÝMENNÍK

VYDÝCHANÝ 
VZDUCH

ČERSTVÝ
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VZDICH



82

vzduchu. Práve rekuperácia je jednou 
z technológií, na ktorú treba myslieť už 
pri plánovaní a dodatočná inštalácia je 
prakticky nemožná. Rovnako je ne-
možná aj dodatočná výmena napríklad 
klasickej rekuperácie za rekuperáciu 
s klimatizáciou. 

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE
Maximalizovať energetickú efektívnosť 
domu vám rozhodne pomôže využitie 
obnoviteľných zdrojov. Práve využi-
tie alternatívnej energie na zlepšenie 
energetickej hospodárnosti budov je 
považované za kľúčové pre zachovanie 
udržateľného rozvoja v budúcnosti. 
Cieľom je dosiahnuť čo možno najvyššiu 
mieru nezávislosti budovy od dodávok 
energie zo siete. Samozrejme, využitie 
jednotlivých zdrojov závisí v prvom rade 
od geografickej polohy domu a podložia. 
V závislosti od týchto faktorov môže 
dom využívať energiu Slnka, vetra, vody 
či zeme.

Tepelné čerpadlá využívajú teplo z von- 
kajšieho prostredia a spolu s kvalit-
nou tepelnou izoláciou sú základom 
pre dosiahnutie úspor pri vykurovaní. 
Tepelné čerpadlá spotrebujú len malý 
podiel elektriny a poskytujú energetickú 
nezávislosť. Sú určené predovšetkým 
pre nízkoteplotné vykurovacie systémy 
(podlahové a stenové vykurovanie). 
V závislosti od klimatických či geologic-
kých podmienok sú na výber čerpadlá 

typu voda/voda, zem/voda, soľanka/
voda či vzduch/voda.

Snáď najpopulárnejšia spomedzi 
obnoviteľných zdrojov je na Slovensku 
slnečná energia. Na jej využitie môžete 
zvoliť solárne kolektory alebo fotovol-
tické panely. Samozrejme, výber závisí 
od toho, či chceme získať teplo alebo 
elektrickú energiu. Na ohrev úžitkovej 
vody slúžia solárne kolektory, ktoré sú 
schopné vypomôcť aj pri vykurovaní. 
Ak ale chcete vyrábať elektrickú energiu 
a získať aspoň čiastočnú nezávislosť na 
dodávkach energií, budete potrebovať 
fotovoltické panely. 

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM
Obnoviteľné zdroje sa snaží podporovať 
aj Európska únia. Na Slovensku podpo-
ra domácnostiam prebieha primárne 
formou programu Zelená domácnos-
tiam, ktorý prebieha v réžii Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) 
od roku 2016. 

„Priebeh každého kola programu Zelená 
domácnostiam ukázal obrovský záujem ob-
čanov o zelené technológie, pričom najvyšší 
záujem je naďalej o fotovoltiku,“ hodnotí 
Veronika Galeková, riaditeľka Sloven-
skej asociácie fotovoltiky a OZE. „Tento 
fakt by mal byť aj signálom pre vládu, 
aby obnoviteľné zdroje začala podporovať 
aj nefinančne, napríklad zavedením tzv. 
Lokálneho zdroja, ktorý umožňuje pripojiť 
do siete elektráreň, ktorá vyrába energiu 
len pre spotrebu priamo na mieste výroby,“ 
dodáva.

Zaujímavými riešeniami sú aj malé vod-
né elektrárne a veterné turbíny. Problém 
pri tomto type obnoviteľných zdrojov 
je ich špecifickosť a navyše sa na ne ani 
nevzťahuje podpora. Malé vodné elek-
trárne sú závislé na vodných tokoch, čo 
ich plošné využitie výrazne obmedzuje. 
Veterné turbíny sa, aj napriek pomerne 
dobrým klimatickým podmienkam, 
prakticky u nás neinštalujú. Dôvodom je 
predovšetkým aktuálne platná legislatí-
va a žiadna podpora zo strany štátu. 

Ing. Juraj Vedej

Foto: archív firiem a redakcie

TEPELNÉ ČERPADLÁ A SOLÁRNE ČI FOTO-

VOLTAICKÉ PANELY SÚ NAJROZŠÍRENEJŠIE 

TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA PRI VYUŽÍVANÍ  

OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE.

stavba úsporné bývanie



Spojenie značkovej kvality 
a kreatívnych riešení ako  
základ pre dlhodobý komfort 
bývania a života.
Oslávte s nami 10 rokov značkovej kvality CRH balených cementov. Pri tejto 
príležitosti vznikol unikátny projekt CRHouse. Ak sa rozhodnete pre jeho stavbu, 
môžete pri tom využiť všetky CRH stavebné materiály (cement, betón, kamenivo) 
a výrobky z nich. Stavajte na kvalite a spoľahlivosti.

www.crhslovakia.com I www.crhcement.sk I www.crhbeton.sk

CRHouse | www.apex-arch.sk
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už každý desiaty dom vybavený slnečný-
mi kolektormi, je tam 30-násobne viac 
kolektorov v pomere k počtu obyvateľov 
ako u nás. Podobná situácia je v Nemec-
ku, Dánsku, Švédsku, o krajinách na 
juhu Európy ani nehovoriac. Podmienky 
u nás sú vhodné na inštaláciu slnečných 
kolektorov, sú však značné medzery 
v osvete, motivácii obyvateľstva, v úrov-
ni ekologického povedomia. 

TERMICKÉ KOLEKTORY A ICH 
VYUŽITIE
Najčastejší spôsob aktívneho využívania 
slnečnej energie je jej premena na teplo 
v termických slnečných kolektoroch. Tie 
najčastejšie zabezpečujú ohrev pitnej 
vody (OPV), stále väčší počet systémov 
sa stavia na ohrev bazénov, za určitých 
podmienok je možné kolektormi pod-
porovať aj vykurovací systém v dome. 
Podľa rôznych odborných hodnotení má 

Je niekoľko ciest, ako na to – úspory 
palív a energie, využívanie nových 
technológií, využívanie obnovi-

teľných zdrojov energie. Do poslednej 
menovanej skupiny patrí predovšetkým 
slnečná energia a jej využite pomocou 
termických kolektorov.

AKÉ SÚ MOŽNOSTI SLNKA?
Slnko dodá za rok množstvo energie, 
ktoré presahuje súčasné energetické po-
treby ľudstva 14-tisícnásobne. Slnečná 
energia je však rozdelená nerovnomerne 
z teritoriálneho a časového hľadiska. 
Naše územie sa nachádza v menej priaz-
nivom pásme, ale možnosti jej aktívneho 
využívania sú obrovské. Vôbec neobstoja 
námietky pesimistov, ktorí tvrdia, že 
na Slovensku nemáme dobré podmien-
ky. Opak je pravdou! Máme vari horšie 
podmienky ako susední Rakúšania? Nie! 
A pritom v Rakúsku je v súčasnej dobe 

DÁ SA ZABEZPEČIŤ PEKNÉ A ZDRAVÉ BÝVANIE BEZ ŠETRNÉHO PRÍSTUPU K ŽIVOTNÉMU PRO-
STREDIU? URČITE NIE A AK ÁNO, TAK IBA KRÁTKODOBO. PODSTATNÝ VKLAD DO ZHORŠOVANIA 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRINÁŠA SPAĽOVANIE FOSÍLNYCH PALÍV (UHLIE, ROPA, ZEMNÝ PLYN). 
DNES UŽ MÁLOKTO POCHYBUJE O TOM, ŽE TREBA OBMEDZOVAŤ ICH SPOTREBU 
A S TÝM SÚVISIACE EMISIE SKLENÍKOVÝCH PLYNOV. 

AKO ALTERNATÍVA
Slnečné kolektory



práve slnečná energia na Slovensku po 
biomase druhý najväčší technický po-
tenciál využitia. Okrem toho na Sloven-
sku existuje už štyri desaťročia výroba 
kvalitných slnečných kolektorov.

AKÉ KOLEKTORY A ZA AKÚ 
CENU?
Najväčší podiel, aj v rámci projektu 
Zelená domácnostiam, majú ploché 
štandardné kolektory so selektívnou 
konverznou vrstvou. Tie sú vhodné na 
prípravu OPV, ohrev bazénov i podporu 
vykurovania. Solárny systém s tromi 
kolektormi a 300-litrovým zásobní-
kom na teplú vodu si môže domácnosť 
zaobstarať na kľúč už za cca 4-tisíc eur, 
pričom štát preplatí 1 750 eur. Bežná 
domácnosť so štyrmi osobami môže 
v lete ušetriť na ohreve vody až 30 eur 
mesačne, na celoročnej báze je to až 250 
eur ročne. Pri takmer nulových úrokoch 

z vkladov v bankách je to najlepšia in-
vestícia a bude prinášať benefity ďalších 
najmenej 40 rokov.

NA ČO SI DAŤ POZOR?
Slnečné kolektory sa i na Slovensku po-
stupne stávajú zaujímavým obchodným 
artiklom. Ako vždy, keď sa niečo začína 
intenzívne vzmáhať, objavujú sa aj  pod-
nikavci a špekulanti s vidinou rýchleho 
zbohatnutia. Pozor si treba dať hlavne 
na lacné výrobky od výrobcov z krajín 
s horúcim klímatom. Takéto kolektory 
sa dajú úspešne prevádzkovať v Grécku 
či severnej Afrike, ale zvyčajne nie sú 
vhodné do stredoeurópskych podmie-
nok. Treba sa držať overených riešení a 
vyžiadať si od dodávateľa referencie. Ne-
treba zabúdať na to, že seriózni výrobco-
via dnes bežne poskytujú na kolektory 
záruku 10 i viac rokov. Keď si záujemca 
o využitie slnečnej energie zoberie k srd-

cu aspoň časť z týchto rád, neobanuje 
a dlhé roky sa bude tešiť teplu zo slnka, 
za ktoré mu nikto faktúru nepošle. Viac 
o možnostiach využívania slnečnej ener-
gie na www.thermosolar.sk. 

Ing. Ján Tomčiak

Foto: THERMO/SOLAR Žiar

PODĽA RÔZNYCH ODBORNÝCH HODNOTENÍ MÁ PRÁVE SLNEČNÁ 
ENERGIA NA SLOVENSKU PO BIOMASE DRUHÝ NAJVÄČŠÍ TECHNICKÝ 
POTENCIÁL VYUŽITIA. OKREM TOHO NA SLOVENSKU EXISTUJE UŽ 
ŠTYRI DESAŤROČIA VÝROBA KVALITNÝCH SLNEČNÝCH KOLEKTOROV.
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Svojou robustnosťou a funkčnými vlast-
nosťami pripomínajú liatinové kotly 
a zaraďujú sa do triedy energetickej 
účinnosti „A“. Vhodné sú aj do starších 
domov s veľkým objemom vykurovacej 
vody. Obyvateľom bytov, ktorí chcú 
ušetriť miesto, odporúčame závesný 
kondenzačný kotol Tiger Condens. Má 
kompaktné rozmery a dokáže zabezpečiť 
vykurovanie i dostatok teplej vody, a to 
 aj pri súčasnom odbere z viacerých 
miest v domácnosti. Veľké množstvo 
teplej vody pripravuje vďaka kombinácii 
dodávky vody prietokovým spôsobom 
a zo vstavaného zásobníka. Opätovne 
nahriať zásobník dokáže v rekordne 
krátkom čase vďaka patentovanej tech-
nológii ISODYN2.

OVLÁDANIE CEZ SMARTFÓN
Pokiaľ ide o prevádzkové náklady, s in- 
teligentným smart regulátorom MiGo 
môžete docieliť viac úspor než s iným 
regulátorom tohto druhu, a to vďaka 
efektívnemu riadeniu systému presne 
podľa vašich zvyklostí a potrieb. Regu-
látor prehľadne graficky vyhodnocuje 
spotrebu energie v dome či bytovej 
jednotke. Vykurovanie a ohrev vody si  
s ním nastavíte dokonca aj na diaľku cez 
internet – prostredníctvom wifi pripo-
jenia a aplikácie v smartfóne či tablete. 
Viac na www.protherm.sk.

Reko z materiálov značky Protherm

Foto: Protherm

NOVÝ GAUČ ČI KVALITNÁ 
POSTEĽ – TO SÚ VECI, DO KTO-
RÝCH ČASTO INVESTUJEME, 
KEĎ SI CHCEME V DOMÁC-
NOSTI ZABEZPEČIŤ KOMFORT. 
EXISTUJÚ VŠAK AJ DÔLEŽITEJ-
ŠIE ZARIADENIA, VĎAKA KTO-
RÝM SA CÍTIME POHODLNE, 
PRETOŽE V INTERIÉRI ZABEZPE-
ČUJÚ PRÍJEMNÚ TEPLOTU.

Nové plynové kotly prinášajú so 
sebou najmodernejšie funkcie a 
mnohé výhody ako nastavenie 

vykurovania cez smartfón, jednoduchú 
montáž či úplne nové spôsoby šetrenia... 

NOVÉ SPÔSOBY ŠETRENIA
Neváhajte vymeniť svoj starý kotol za 
nový. Ak napríklad v domácnosti vy-
meníte plynový kotol starý 20 rokov za 
nový kondenzačný, môžete ušetriť až  
30 % plynu. Tým sa vám znížia pre-
vádzkové náklady na vykurovanie. Ak 
výmenu odkladáte, financovanie formou 
splátok predstavuje spôsob, ako ju zre-
alizovať rýchlo a ľahko. Všetky konden-
začné kotly značky Protherm sú dostup-
né už aj na splátky za veľmi výhodných 
podmienok. Protherm pritom garantuje 
aktuálne cenníkové ceny kotlov bez na-
výšenia. Informácie nájdete na webovej 
stránke www.protherm.sk, pod heslom 
„Financovanie kotlov Protherm“.

JEDNODUCHÁ VÝMENA
Domácnosti sa v súvislosti s renováciou 
vykurovania často zbytočne obávajú 
komplikácií a diskomfortu. Pre rodinné 
domy preto odporúčame stacionárne 
kondenzačné kotly Medveď Condens 
s výnimočne jednoduchou inštaláciou. 

01 Kotol Medveď Condens

02 Kotol Tiger Condens

03 Smart regulátor MiGo

01

02

03

PREČO VYMENIŤ STARÝ KOTOL ZA NOVÝ





AJ V DOBRE UTESNE-
NÝCH DOMOCH S NAD-

ŠTANDARDNOU TEPELNOU 
IZOLÁCIOU MÔŽE HORIEŤ 
ŽIVÝ OHEŇ BEZ ZBYTOČNÉHO 
PREKUROVANIA ČI STRATY 
ČERSTVÉHO VZDUCHU.
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Treba sa zamerať na akumulačné 
alebo sálavé stavby s menšími pre-
skleniami dvierok. Akumulačný 

krb s prstencami alebo kachľová pec s ťa-
hovým systémom je vhodným riešením 
aj do pasívneho domu. Nechcete si pred-
sa priestor prekúriť a mať pocit, ako by 
ste boli neustále niekde v saune. Tepelnú 
potrebu, naopak, potrebujete rozložiť na 
dlhší časový interval a odovzdávať ener-
giu v menších dávkach podľa tepelnej 
straty objektu. Pre tento typ domov bola 
vyvinutá kachľová pec s 12-hodinovým 
prikladacím intervalom (čiže 2-krát  za 
deň) a nízkym výkonom od 1,2 kW/h. 

ZVAŽUJETE KRB ALEBO PEC 
DO NÍZKOENERGETICKÉHO ČI 
PASÍVNEHO DOMU A NEVIE-
TE, AKÁ JE SPRÁVNA VOĽBA 
A ČI JE TO VÔBEC MOŽNÉ? 
JE TO MOŽNÉ. KRB ALEBO 
PEC V NÍZKOENERGETICKOM 
DOME MAŤ MÔŽETE, ALE UR-
ČITE NIE KLASICKÝ! 

Dnešné technológie a kachliarske mate- 
riály dovoľujú pracovať so širokým sor-
timentom. To znamená, že sa dá nájsť 
riešenie pre akýkoľvek interiér. 

VHODNÝ DO 
NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU
A aké parametre by mal spĺňať krb v níz- 
koenergetických stavbách? Krbová vlož-
ka alebo vložka do pecí či ohnisko musí 
mať prívod vzduchu pre horenie vedený 
vzduchotesne z exteriéru. Taktiež pre-
sklenie dvierok by malo byť čo najmen-
šie, aby sa znížil automatický prestup 
tepla cez sklo a aby sa teplota tlačila 
do akumulačných más, prípadne treba 
použiť dvierka s dvojitým presklením. 
Vzduchová medzera tak slúži ako izo-
lant a dokáže znížiť náporové teplo cez 
sklo až o 36 %. 

v nízkoenergetickom dome
KRB ČI PEC



89

ODBORNÍK RADÍ 

Pri návrhu vhodného systému treba v prvom rade zohľadniť tepelné 

straty objektu a podľa toho celé dielo nadimenzovať. Samozrejme, 

záleží na tom, aká je dispozícia domu, a možnosti priestoru, kde sa 

sálavý krb alebo pec bude nachádzať. V neposlednom rade treba 

zohľadniť požiadavky zákazníka, čo všetko chce vykurovať (len jednu 

miestnosť, celé prízemie či aj poschodie) a podľa toho za zvolí typ 

a technológia vykurovania. Preto je ideálne samotnú konzultáciu 

s kachliarskou firmou uskutočniť ešte v projektovej fáze domu, kedy sa v spolupráci s pro-

jektantom zákazníka prepočítajú výkonnostné parametre a nastavia technológie tak, aby 

bol krb šitý na mieru. V tejto fáze je výborné naplánovať aj komínový systém a exteriérový 

prívod vzduchu.  

Ing.Daniel Mičic, SVAROGUS, člen cechu kachliarov

a tesné tvárnice, prípadne nerezové 
systémy. Treba však dbať aj na tepelné 
mosty, ktoré vznikajú napríklad pri 
spomínanom prívode vzduchu z exterié-
ru či pri prestupe komína cez strechu. Na 
to slúžia špeciálne prvky, ako je dvojitá 
vzduchotesná klapka (samotný prívod 
musí byť, pravdaže, dostatočne zaizo-
lovaný) alebo deliaci izolačný prvok pre 
komínovú pätu či deliaci izolačný prvok 
pre prechod stropom.  Bližšie informácie 
získte aj na www.svarogus.sk.

Reko v spolupráci so SVAROGUS

Foto: SVAROGUS, Sommerhuber

ČO VŠETKO TREBA DODRŽAŤ?
Pri stavbe krbu v nízkoenergetickom 
dome treba dodržať tesnosť exterié-
rového prívodu vzduchu a tesnosť 
komína. Na to slúžia komíny určené do 
nízkoenergetických stavieb, ktoré majú 
integrovanú izoláciu a veľmi presné 
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Veľmi veľa domácností si už začína 
užívať výhody plynových krbov, 
ktoré sú trendy alternatívou. 

Odteraz už nebudete potrebovať triesky, 
noviny a rôzne podpalovače.  Odteraz 
vám bude stačiť stlačiť len jedno tlačid- 
lo. A to nie je všetko. Plynové krby DRU 
ponúkajú viac výhod.    

VÝHODY PLYNOVÝCH KRBOV
V čom sú teda silné stránky plynových 
krbov ? V prvom rade je to dokonale čis-
té prostredie. Už žiadny prach a neporia-
dok z polien, už žiadne vírenie prachu, 
popola a nečistôt. Zabudnite tiež aj na 
prípravu ohniska. Už žiadne výkyvy 
teplôt. Dokonale vyvážené teplo, ktoré  
môžete ovládať podľa potreby. Starosť 
je naozaj minimálna. Už žiadne špinavé 
sklo, žiadne vyberanie popola. A aby 
bola zaistená čo najvyššia miera pohod-
lia, krby DRU sú vybavené termostatom 
a tiež diaľkovým ovládaním. Zbavte sa 

UŽ STE O TOM POČULI? PLAMENE, 
ATMOSFÉRA KRBU A TEPLO BEZ 
PRIKLADANIA DREVA A STAROSTÍ? 
V DNEŠNEJ DOBE JE UŽ NAOZAJ 
VŠETKO MOŽNÉ! VSAĎTE NA 
SKVELÚ ALTERNATÍVU VOČI 
KLASICKÝM KRBOM NA DREVO.

na plyn
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nutnosti zháňania, skladovania a prípra-
vy dreva na zimu. Predstavte si tú situ-
áciu, keď prídete večer unavení domov 
a radi by ste si na dve hodiny zakúrili  
v krbe na drevo, ale na rozkúrenie ohňa 
už nemáte čas a ani silu. Pri plynovom 
krbe stačí stlačiť tlačidlo na ovládači  
a zrazu máte oheň.

PLYNOVÝ KRB NAOZAJ STOJÍ 
ZA TO
Pohodlie má svoju cenu a za plynový 
krb si budete musieť trochu priplatiť. 
Prevádzková cena plynového krbu na 
hodinu je od 25 centov a vyššie. Záleží 
od typu horáku a veľkosti ohniska. Ceny 
samostatných krbových vložiek a kachlí 
začínajú približne od 2 200 eur bez DPH. 
Treba zobrať na vedomie, že prvotné 
náklady sú vyššie ako pri krbovej vložke 
na drevo, no efektivita a návratnosť je 
ďaleko rýchlejšia. Pre inštáláciu krbu 

budete musieť použiť koncentrický 
komín. Jedna nerezová rúra slúži na 
odvod spalín a druhá na prívod vzduchu 
pre horenie. Krby sú napájané na zemný 
plyn alebo na propán-bután. Je možné 
to napojiť aj na keramický komín, kde 
pri funkčnosti krbu treba použiť špeciál-
ne nerezové dvojvrstvové hadice. 

BEZ PROBLÉMOV VYKÚRI CELÝ 
DOM 
Ak chcete vykúriť celý dom, tak si za- 
bezpečte plynový krb s výkonom 8 až  
12 kW, ktorý zvládne vykúriť priestor  
až do 180 m2. Veľkou výhodou je aj mož-
nosť inštalovať prieduchy, ktoré sa dajú 
izolovanými hadicami rozviesť do ostat-
ných miestností. Podstatné ale je, že krb, 
ktorý si pohodlne zapalujete diaľkovým 
ovládačom, si viete vďaka termostatu 
naregulovať na teplotu, akú len chcete. 
Niektoré typy krbov majú nastaviteľný 
režim EcoWave, kde sa intenzita prívodu 
plynu mení. Nielenže zaistí prirodzené 
plápolanie plameňa, ale aj ušetrí rodinný 
rozpočet až o 50 % vo vybranom reži- 
me. Záruka na realizácie pri plynových 
krboch je 5 rokov.

NOVINKA ROKA 2018
Pretože značka DRU nikdy nepresta-
ne inovovať, zavádza celý rad nových 
funkcií a modelov. Novinkou pre rok 
2018 je DRU MAESTRO 75 TUNNEL 
RCH. Má dynamický 3D horák a najau-

tentickejšie plamene, ktoré kedy DRU 
vyprodukovalo. Toto bolo dosiahnuté 
zavedením druhého horáku vsadeného 
do keramických polien. To vytvára ešte 
hustejší oheň, ktorý jemne plynie okolo 
keramických polien. Súčasťou vložky je 
energeticky úsporný systém Eco Wave, 
poskytujúci krásne plamene a pohodlné 
teplo. Ovladačom je možné ľahko znížiť 
výkon horákov a udržať krásný vysoký 
plameň tak, že si môžete vychutnávať 
príjemné teplo bez toho, aby to bolo na 
úkor vizuálnej stránky. Pomocou apliká-
cie je možnosť ovládať výšku plameňa či 
využiť veľa ďalších funkcií a možností. 
Za príplatok je aj možnosť inštalácie 
antireflexného skla CV Glass, ktoré vám 
umožní nádherný pohľad na plamene 
bez odrazu v skle krbu. Táto špeciálna 
antireflexná vrstva na skle spôsobuje 
vizuálny dojem, že krb nemá sklo. 

INŠPIRAČNÉ CENTRUM
Špecializovaný predajca plynových 
krbov, spoločnosť KRBEX, otvorila od 
1. marca 2018 nový showroom, kde sú 
k dispozícii funkčné plynové krby DRU 
a Global Fires. Veľmi radi vás privítajú 
a predvedú vám funkčnosť týchto špič-
kových holandských krbov. Taktiež vám 
poradia s výberom a možnou inštaláciou 
alebo zabezpečia kompletnú dodávku 
od projektu až po konečnú realizáciu. 
Bližšie informácie získate aj na stránkach 
www.krbex.sk alebo www.krbynaplyn.sk. 

Reko z materiálov Krbex

Foto: Krbex
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Uvažujete o drevených terasách  
či túžite po tehlových obkladoch, 
ale obávate sa ich zložitej údržby?

Riešením môžu byť špeciálne betónové 
imitácie tehly, kameňa či dreva, ktoré  
sú na nerozoznanie od pôvodných  
materiálov. 

VÍTANA ALTERNATÍVA
Betón je pre mnohých stavebníkov víta-
nou alternatívou drahých dovozových 
materiálov podobného určenia, avšak 
za oveľa nižšiu cenu. Aplikáciou naj-
progresívnejších stavebných technológií 
tu možno docieliť požadovaný výraz 
prvkov architektúry. Výrobky Stone 
BRiCK® totiž univerzálne zapadajú do 
akéhokoľvek stavebného štýlu, kde je 
potrebné dosiahnuť efekt starej tehly, 
kameňa či dreva. 

OBKLADY STIEN 
Tehlový a kamenný obklad Stone BRiCK® 
dodáva akýmkoľvek stavebným prvkom 
nenahraditeľnú atmosféru.  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 po-
dobu pôvodného materiálu. Majú široké 
využitie v interiéri aj exteriéri. Obklady 
stien skrášlia okrem vnútorných stien aj 
vzhľad fasád, sokle domov, murovaných 
plotov, stĺpov, komínov, krbov, štýlových 

vinární, barov, pivníc a pod. Vyrábajú 
sa v 15 farebných odtieňoch, vrátane 
rohových prvkov. 

DLAŽBA IMITUJÚCA DREVO
Svoje uplatnenie nachádza betón aj 
v záhradnej architektúre, kde nahrádza 
drevo bez potreby pravidelnej údržby. 
Šľapáky a podvaly sú určené pre záhrad-
nú dekoračnú architektúru, kde sa po-
užívajú na realizáciu chodníkov a terás 
v záhradách. Výhodou imitácie dreva je 
 aj to, že nepotrebuje každoročnú pra-
videlnú údržbu a nepodlieha vplyvom 
počasia ako prírodný náprotivok. Šľapá-
ky nájdete v imitácii dreva agátu, jaseňa, 
čerešne i kvetinového lemu. 

FUNKČNÉ A ESTETICKÉ VÝROBKY
Výrobky vznikajú podľa špeciálnej recep-
túry z vibroliateho betónu, doplneného 
prísadami na zušľachtenie zmesi. Farbia 
sa celoprierezovo, čím sa zabezpečí ich 
farebná stálosť. Celý rad skvelých vlast-
ností, ako sú mrazuvzdornosť, nízka 
nasiakavosť, farebná stálosť a difúznosť 
voči vodným parám, radí tieto výrobky 
medzi univerzálne a progresívne staveb-
no-dekoračné materiály. Viac informácií 
získate na www.byt-in.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Byt – In 

Foto: Byt – In

BETÓN SA VYVÍJA OD TRADIČ- 
NÉHO KONŠTRUKČNÉHO 
MATERIÁLU K NOVÝM TYPOM 
FUNKČNÝCH MATERIÁLOV. 
V SÚČASNOM PONÍMANÍ TIE-
TO FUNKCIE PREDSTAVUJÚ PRE 
BETÓN ISTÚ PRIDANÚ HODNO-
TU V MOŽNOSTIACH RIEŠENIA 
BETÓNU S VYŠŠÍMI ESTETICKÝ-
MI VLASTNOSŤAMI.

BETÓN JE IN
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Aby terasa bola nielen útulná, ale 
spĺňala aj vaše nároky na čisto-
tu či ľahkú údržbu, treba dbať 

na správny výber materiálu. Ideálnym 
materiálom a jednoznačným víťazom sa 
v posledných rokoch stal materiál wood- 
plastic composite (na báze dreva a vyso-
ko odolných polymérov), ktorý sa pýši 
dokonalým vzhľadom dreva, dlhoroč- 
nou životnosťou a minimálnou údržbou. 
A aké sú hlavné výhody materiálu WPC 
oproti iným materiálom?

CHCETE SI UŽIŤ LETNÉ LEŇOŠE-
NIE NA SVOJEJ NOVEJ TERASE? 
UŽ NA JAR MÔŽETE ZAČAŤ 
S JEJ STAVBOU, A TAK SI VY-
CHUTNAŤ UŽ PRVÉ SLNEČNÉ 
LÚČE. TERASY Z MATERIÁLU 
WOOD-PLASTIC COMPOSITE 
TOTIŽ ĽAHKO NAINŠTALUJETE 
V PRIEBEHU JEDNÉHO DŇA. 
PRETO NEVÁHAJTE A PUSTITE 
SA DO PLÁNOVANIA UŽ DNES.

PRE STAVBU TERASY

VYUŽITIE
Terasové dosky WoodPlastic® viete vy-
užiť na vonkajšie terasy, predzáhradky, 
ako podlahy v altánkoch alebo pergo-
lách, na balkónoch či strešnej terase. 
Ideálne sú aj k bazénom a vírivkám. Tak-
tiež sa dajú použiť na schody, záhradné 
cestičky, móla alebo pobrežné lávky.

RÝCHLE RIEŠENIE
Prajete si maximálne rýchle riešenie 
terasy? Vsaďte na terasy MAX, ktoré ma- 
jú extra široké terasové dosky a patria 
medzi to najlepšie zo súčasných trendov. 
Ťažko by ste totiž hľadali praktickejšiu 
a rýchlejšie postavenú terasu s minimom 
špár a takmer na celý život.

ATRAKTÍVNA FAREBNOSŤ
Zaujímavé farebné prevedenie? Potom 
skúste terasy FOREST PLUS alebo 
STYLE PLUS. Terasy s prívlastkom 
PLUS sú veľmi atraktívne a vyzerajú 
naozaj prirodzene vďaka nepravidelné-
mu žíhaniu. Veľmi atraktívne farebné 
stvárnenie má napríklad terasa FOREST 
PLUS PALISANDER, ktorá vás očarí 
svojou farbou „horkej čokolády“. Výber 
je naozaj pestrý.

VYRÁBANÉ V ČECHÁCH
WPC – Woodplastic, a. s., si ako výrobca 
a spracovateľ materiálu WPC dáva na 
kvalite spracovania záležať. Terasové 
dosky WoodPlastic® sú vyrábané v Če-
chách na americkú licenciu Strandex®. 
V ponuke sú len plné profily dosiek a sú 
možné aj „terasy šité na mieru“. Viac na 
www.woodplastic.sk.

Reko z materálov WPC – WOODPLASTIC 

Foto: WPC – WOODPLASTIC 

  Žiadne natieranie ani olejovanie,   
  jednoduchá údržba, žiadne triesky,

 vysoká odolnosť voči rozmarom  
  počasia – dažďu, mrazu, snehu,   
  slnečnému UV žiareniu, drevokazným  
  hubám, hnilobe či hmyzu,

 protišmyková úprava a odolnosť voči  
  chlórovanej aj slanej vode,

 jeho životnosť je až niekoľko desiatok 
  rokov, 

 jednoduchý stavebnicový systém  
  montáže, ktorú zvládne aj šikovný 
  domáci majster,  

 výber z mnohých možností dizajnu  
  a farebného prevedenia.

stavba materiály



UŽ STE SA STRETLI S POJMOM „LETNÁ ZÁHRADA“ ?

  mobilné zasklenie terás bezrámovými estetickými systémami
  patentovaný systém otvárania a posúvania 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 nešetria 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
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NA ROZDIEL OD MÓDY,  
V ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚ-
RE JE ROK KRÁTKA DOBA NA 
TO, ABY SA TRENDY OBRÁTILI 
HORE NOHAMI. MÔŽEME VŠAK 
HOVORIŤ O TRENDE K ZODPO-
VEDNÉMU PRÍSTUPU K NAŠEJ 
PLANÉTE A TIEŽ K PRIRODZENÉ-
MU A RADOSTNÉMU POBÝVA-
NIU V NAŠICH ZÁHRADÁCH. JEDNODUCHOSŤ A PRIRODZENÁ KRÁSA

v záhrade
TRENDY



SVET ZÁHRADNÉHO 
DIZAJNU HLÁSA 

NÁVRAT K JEDNODUCHOSTI, 
PRIRODZENOSŤ A RADOSŤ  
Z POBYTU V ZÁHRADE.
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Kúzlo v záhradách dnes nevníma-
me v prekombinovanosti a zby-
točne okázalých výrazoch. Tren-

dom sa stáva šmrnc, vyváženosť, vkus 
a harmónia. Ferdinand Leffler z ateliéru 
záhradnej architektúry Flera hovorí: 
„Dnes sa už klienti menej zaujímajú o to, čo 
tomu povedia susedia, a podstatne viac sa 
zameriavajú na svoje potreby a priania. To 
vedie k navrhovaniu a vytváraniu záhrad, 
do ktorých sa tešia a v ktorých potom radi 
pobývajú po celý rok.“

Lokálne prírodné materiály na záhra-
dách, kamene do múrikov, drevo na 
podlahu terasy a ani dlažba sa nevozí cez 
pol planéty. Prečo aj? Takto sa okrem 
dobrého pocitu často dostaví tiež har-
mónia v dizajne. Okrem toho, že dochá-
dza k zamedzeniu zbytočného plytvania, 
dosiahneme efekt reálneho materiálo-
vého prepojenia s pôvodnou zástavbou 
a s koreňmi miesta. „Ako inak to robili 
ľudia v danom mieste pred stopäťdesiatimi 
rokmi? Recyklujte a využite staré tehly, 
obitý smaltovaný lavór po babičke, trámy 
z krovu starej chalupy alebo napríklad lam-
pu, ktorú ste našli na povale. To všetko 
vie dať záhrade pečať jedinečnosti,“ radí 
architekt Ferdinand Leffler.

Veľkým trendom je návrat 
k jednoduchosti, a pre-
to si ľudia Ferdinanda 
Lefflera pozývajú, 
aby navrhoval 
nielen záhradu 
okolo domu ale-

bo vily, ale aby vrátil pôvodnú atmosféru 
ich vidieckemu bývaniu.

EKOLOGICKÉ PRÍSTUPY 
K ZÁHRADNÍČENIU
Čo si pod moderným slovom ekológia 
ale predstaviť? V záhradách je to dnes 
predovšetkým téma dažďovej vody. 
„Jednoznačne ide o vplyv, ktorý k nám pri-
chádza z iných krajín, kde už vody začína 
byť úplne reálne nedostatok. Je absolútne 
nevyhnutné začať sa zaoberať myšlienkou, 
ako s ňou rozumne zaobchádzať v záhrade, 
kde môže jej potreba ísť do nezmyselných 
tisícov litrov denne,“ vysvetľuje Ferdi-
nand Leffler a dodáva, že veľkou témou 
zostáva aj nezaťažovanie prostredia 
zbytočnými chemickými prípravkami 
a do povedomia sa, našťastie, dostáva aj 
veľmi opatrná a citlivá práca s ornicou.

K ekologickému prístupu patrí aj to, 
ako pracujeme s materiálmi pre komu-
nikácie. Aby ste mohli záhradu užívať 
v každom počasí, použite mlatové 
povrchy. Mlaty vám dovolia do 
záhrady vstúpiť aj pár hodín 
po daždi bez toho, aby ste si 
zničili trávnik a domov sa 
vrátili v zablatených to-
pánkach. Trend vytvárať 
mlatové cestičky je tiež, 
samozrejme, v súlade 
s klesajúcou plo-
chou trávnatých 
plôch v našich 
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záhradách. Lúkou alebo trvalkovým 
záhonom sa lepšie prebehnete po 
„vyšliapanej cestičke“. Ideálne, ak vás 
zavedie až do jedlej záhrady s drobným 
ovocím a záhonmi so zeleninou. Už ste 
snáď niekedy okúsili chutnejšie maliny, 
paradajky alebo petržlen než tie z vlast-
nej produkcie? Dnes sa v slovenských 
záhradách dokonca nebojíme ani sympa-
tického anglického trendu – combacku 
skleníkov.
 
VLASTNÝ ŠTÝL BEZ 
NAPODOBŇOVANIA
Nesnažte sa v záhradách napodobňovať 
exotické koncepty. „Klienti už neprichá-
dzajú s prianím pre vytvorenie záhrady 
v japonskom alebo francúzskom štýle, chcú 
mať svoj vlastný štýl. Štýl bez potreby uka-
zovať sa,“ hovorí o skúsenosti s požia-
davkami klientov Ferdinand Leffler.

Výberom lokálnych rastlinných druhov 
ako by sme zaspomínali na babičkinu 
záhradku. Dnes nie je také podstatné, 
aby trvalka mala kvet veľkosti volejbalo-
vej lopty, dôležitejšie je, aby na záhradu 
patrila. „Zjavný je tiež pokračujúci trend 
odklonu od vypiplaných trávnikov. Je to, 
samozrejme, reakcia na nedostatok vody 
a chuť správať sa v súlade s filozofiou udr- 
žateľnosti. V záhrade totiž nie je nič nároč-
nejšie než údržba dokonalého trávniku,“ 
vysvetľuje záhradný architekt. 

Môžeme pozorovať, že ani majitelia 
menších záhrad sa už neboja stromov. 
Chcú príjemné súkromie pod korunami. 
Z trvaliek sa presadzujú skôr rastliny 
v jemných tónoch. Pohodové posedenie 
v záhrade už zďaleka nezaisťuje len 
klasická sedacia zostava na terase, teda 
pár stoličiek s jedálenským stolom. 
K slovu prichádza stále viac záhradné 
sofa, kresielka s kávovými stolčekmi a 

rôzne typy dizajnového posedenia v  zá-
hrade. Môžeme sa tiež baviť o laviciach 
ukrytých v tajomných zákutiach záhrady 
alebo napríklad o pohodových „daybeds“ 
dobre schovanými pred pohľadmi suse-
dov detí a manželiek.

PATIO, TERASA A MALÁ
ZÁHRADKA K BYTU
Veľkej pozornosti sa začínajú tešiť malé 
záhradky a vkusné osobité ozelenenie 
terás a terások. V rámci nových develo-
perských projektov vzniká veľa obytných 
súborov, kde sa jedným z hlavných mar-
ketingových lákadiel stáva malá záhrad-
ka alebo väčšia terasa. „Toto je u nás úplne 
nová disciplína záhradnej architektúry. Ide 
o prelínanie interiéru s dizajnom terasy.
Zeleň je tu v porovnaní so zeleňou klasickej 
záhrady jednoduchšia a plní skôr cloniacu 
funkciu. V popredí potom stoja materiály 
podlahy, stvárnenie kvetináčov a nádob 
pre výsadby, originálne osvetlenie, nábytok 
ako kus umenia, zatienenie pred slnkom, 
vankúšiky a textílie. Dnes sa v podobných 
‚záhradkách‘ často objavuje aj ohnisko 
alebo vodné prvky,“ vymenúva Ferdinand 
Leffler. S pribúdajúcim počtom prírod-
ných jazier a jazierok v záhradách rastie 
chuť pre ich využitie aj v zimných me-
siacoch. „Toto je trend, ktorý nás do našej 
milovanej záhrady legitímne vyláka aj po 
štedrovečernej hostine,“ dodáva s úsme-
vom odborník.

DETI V ZÁHRADE – ZAKÁZANÉ 
OVOCIE? 
Zabudnite na klasické „hrady a zámky“, 
herné prvky vyzerajú úplne rôzne, len 
nie ako detské prvky. „Prichádzame s her-
nými prvkami, ktoré vo väčšine prípadov 
ani ako detské prvky nevyzerajú. Zaoberá-
me sa tým, čo deti naozaj v záhrade bude 
zaujímať a baviť. Sú to drevené kôlničky 
a klubovničky, natiahnuté akrobatické laná, 
hrazdy, preliezačky a šplhadlá. Všetko je 
potom v záhrade veľmi prirodzene integro-
vané a často rozosiate v celej ploche. Deťom 
skrátka nevymedzuje jedno jediné miesto 
k hre,“ dodáva architekt. 

V pozadí nezostávajú ani posilňovacie 
a naťahovacie vychytávky pre dospelých 
a kúpacie jazierka do väčších i menších 
záhrad. „Prírodné vodné plochy majú 
bezpochyby celý rad výhod oproti klasickým 
bazénom. V ich okolí je živo (vážky, vtáky), 
ďaleko lepšie sa zapoja do zarastenej zá-
hrady, na zimu ich neprikrývame plastovou 
zástenou a hlavne: voda v nich jednoducho 
vonia. Kto raz skúsil prírodnú vodu, ten jej 
spravidla prepadne tak, že ho chlórované 
bazény prestanú zaujímať.“ Ferdinand 
Leffler na záver odporúča vymedziť 
priestor aj pre ohnisko v záhrade, oheň 
vo svojom klasickom vyznení, teda sede-
nie okolo neho, praskajúce drevo a vôňa 
opečených špekáčikov. 

Andrea Gregorová

Foto: Ateliér Flera a archív redakcieFERDINAND LEFFLER

Narodený v roku 1978, je neprehliadnuteľná osobnosť domá-

cej českej a zahraničnej záhradnej architektúry, ktorá posúva a 

mení vnímanie záhradného umenia. Je zakladateľom ateliéru 

záhradnej tvorby Flera a spoluzakladateľom galérie súčasného 

sochárstva Flera Gallery. So svojím tímom realizuje súkromné 

a verejné zákazky v Českej republike, na Slovensku, v Rakúsku, 

Kanade či africkom Zanzibare. Je tiež moderátorom úspešného 

televízneho seriálu Ferdinandovy zahrady a autorom knižnej 

novinky Žijte ve své zahradě. 
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relax štýl

Od začiatku podnikania sa snažili scelovať 
a kupovať rozdrobené pozemky na Tokaji 
a v roku 2000 začali postupne vysádzať 
a obnovovať staré vinohrady. V štyroch 
etapách výsadieb vysadili do dnešného 
dňa vyše 40 hektárov nových viníc.

V roku 2000 vysadili na hone Vlčina 
a Makovisko svojich prvých 9,5 hektá-
rov, v rokoch 2005 až 2006 vysadili ďal-
ších 9,5 hektárov.

V roku 2010 na hone Chotár to bolo 9,69 
hektárov,  v roku 2015, po troch rokoch 
rekultivácie pôdy, vysadili ďalších 10,2 
hektárov na jednom z najlepších honov 
na Tokaji, na Makovisku. V roku 2017 
priniesol tento vinohrad prvú panenskú 
úrodu hrozna.

VINÁRSTVO OSTROŽOVIČ 
VO VEĽKEJ TŔNI JE NAJSTARŠOU 
RODINNOU FIRMOU NA SLO- 
VENSKOM TOKAJI. MANŽELIA 
OSTROŽOVIČOVCI JU ZALOŽILI 
V ROKU 1990 A V PRIEBEHU 
28 ROKOV TAK VYBUDOVALI 
STABILNÉ VINÁRSTVO S CELÝM 
ZÁZEMÍM PRE VÝROBU VÍNA. 
MOMENTÁLNE OBHOSPO-
DARUJÚ NA TOKAJI 58 HEK-
TÁROV VLASTNÝCH RODIVÝCH 
VINOHRADOV.

S 28-ROČNOU TRADÍCIOU
Začiatky podnikania neboli jedno-

duché. Po ukončení Vysoké školy 
zemědělské v Lednici na Morave sa Jaro 
vrátil domov a jeho spolužiačka z Mo-
ravy, vtedy už manželka, Jarka, išla žiť 
na Tokaj spolu s ním. Zopár drevených 
súdkov v novej pivničke, ktorú vybu-
dovali z novomanželskej pôžičky a tri 
riadky vinice – tak začali budovať značku 
Ostrožovič.

KROK ZA KROKOM
V roku 1993 ako prví priniesli na sloven-
ský trh reduktívne spracované tokajské 
odrody furmint, lipovinu a muškát žltý. 
V roku 1997 začali medzi prvými na Slo-
vensku používať systém riadenej fermen-
tácie, riadenej počítačom. Reduktívne 
vyrobené vína z tokajských odrôd hrozna 
zrazu začali byť svieže, piteľné, s ovoc-
nosťou, pripomínajúcou chuť hrozna. 

Vinárstvo



101

vzácnou plesňou obrastených fliaš, do-
tvárajú historickú atmosféru. 

Penzión v areáli  vinárstva so štrnástimi 
izbami poskytuje štýlové ubytovanie vo 
vidieckom duchu. Dostupné sú všetky 
výdobytky modernej doby ako WIFI, TV 
SAT, jacuzzi a bazén, v lete vyhrievaný 
slnečnými kolektormi. Poteší aj fľaša 
vína na izbe grátis. Klienti, ktorí vinár-
stvo navštívili, sa radi vracajú. Vinárstvo 
Ostrožovič, aj keď je na samom východe 

Slovenska, je malou oázou na Tokaji, 
ktorá si návštevu iste zaslúži. Viac nájde-
te na www.ostrozovic.sk.

Reko z materiálov Ostrožovič, spol. s r. o. 

Foto: Ostrožovič, spol. s r. o. 

Ostrožovičovci vedia, že víno sa rodí už 
vo vinici. Obhospodarujú na Tokaji 58 
hektárov vlastných rodivých viníc a ich 
vína získavajú ocenenia po celom svete.
Vo vínnom portfóliu  firmy nájdete 
vyše päťdesiat odrodových, značkových 
a tokajských vín v rôznych kategóriách 
a prívlastkoch, od tých najsuchších, 
cez polosladké až k Tokajskej výberovej 
esencii, ktorá obsahuje 219 g prírodného 
cukru na liter vína. 

RELAX NA TOKAJI 
Vo vinárstve Ostrožovič vo Veľkej Tŕni 
nájdete celé zázemie pre svoje cesty za 
vínom. Tokajský dom v osemhektáro-
vom areáli slúži pre stretnutia, školenia 
aj rodinné oslavy. 

Päťsto metrov tokajských pivníc, vyko-
paných v sopečnej vyvreline, tufe, očarí 
tajuplnými chodbami a degustačnými 
miestnosťami. Umelecké diela vytesané 
v stenách pivnice a firemný archív, plný 
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bioTomal
941 36 Rúbaň 23
tel: 035/6407740
www.biotomal.sk

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

Modré
proti strapkám

Biele
proti piliarke jablčnej, 
slivkovej a kvetárke 
kapustovej

Žlté veľké 
sférické
proti vrtivke čerešňovej

Lepové pásy
okolo kmeňa stromov

Žlté trojuholníky
na izbové rastliny

Mo

Ž é

ásy h l ík
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Biobit XL
proti húseniciam
motýľov

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

Imunofol alebo
Chitopron + CuproTonic
na posilnenie rastlín proti
hubovým chorobám

Fielder
na podporu rastu rastlín
a na ochranu proti
hubovým chorobám

Folicit 
proti kučeravosti broskýň a 
americkej múčnatke 

Entonem
proti smutivkám

Entonem
proti smutivkám

Dravé roztoče
proti strapkám,
roztočcom

Parazitické osičky
proti voškám, 
moliciam

 kompletne z eloxovaného hliníka,
 elegantný a moderný dizajn,
 odolné voči krupobitiu a námraze,
 integrovaný odkvap,
 možnosť viacerých prevedení: M, Y,

    Tandem atď,
 prevedenie: Hnedá, Nerez, Čierna ,        

    Bronz, Biela

MODERNÉ, ELEGANTNÉ,
FLEXIBILNÉ A STABILNÉ

COOPERIT, s.r.o.
Haburská 49/A
821 01 Bratislava
0918 657 047
e-mail: autopristresok@gmail.com 
www.auto-pristresok.sk



Nový sortiment postelí a matracov predstavíme na výstave Nábytok a bývanie v Nitre v dňoch 13. 03. – 18. 03. 2018, pavilón M5 stánok 5

www.materasso.sk 

 Apartmányod

NOVÝ TYP APARTMÁNOV 
CHALETS JASNÁ DE LUXE V PREDAJI
www.chaletsjasna.sale    |    +421 911 114 446

TOP LOKALITA
v centre Jasnej priamo 

pod Chopkom

ZISK
z vyťažovania 

vašej nehnuteľnosti

IN-HOUSE  
WELLNESS

priamo vo vašom 
apartmáne

bez DPH



 Apartmányod

NOVÝ TYP APARTMÁNOV 
CHALETS JASNÁ DE LUXE V PREDAJI
www.chaletsjasna.sale    |    +421 911 114 446

TOP LOKALITA
v centre Jasnej priamo 

pod Chopkom

ZISK
z vyťažovania 

vašej nehnuteľnosti

IN-HOUSE  
WELLNESS

priamo vo vašom 
apartmáne

bez DPH
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relax cestovanie

Najkrajšie mestá
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Spoznajte tieto neobvyklé americké 
mestá s mnohými prívlastkami a 
úžasnou atmosférou, ktoré bezpo-

chyby určujú trendy celému svetu. Ktoré 
to sú?

BEZ JABLKA ANI NA KROK
Konotácií v spojení s týmto ovocím 
môže byť hneď niekoľko. Keď ale ide 
o mestá Ameriky, je význam viac než 
jednoznačný. Aj napriek tomu, že New 
York nie je stálicou USA, jeho uvoľne-
ná atmosféra a neopakovateľný „vibe“ 
ho predurčujú k tomu, aby bolo rovno 
označované za hlavné mesto sveta, 
ktoré žije vo dne v noci. A môžete si byť 
istí, že v tomto prípade nejde o žiadne 
klišé. Prečo iné by Simone de Beauvoir, 
francúzska spisovateľka, povedala, že 
v newyorskom vzduchu je niečo, čo robí 
spánok zbytočným? 

Nie sú to len spisovatelia, pre ktorých 
je New York večným zdrojom inšpirácií. 
Milujú ho tiež režiséri a scenáristi. Mož-
no preto sa tu ročne točí až 250 filmov 
a niekoľko globálne úspešných seriálov, 

MESTÁ, KTORÝCH MENÁ SÚ 
VŠETKÝM ZNÁME, SÚ HLAV-
NÝMI TEPNAMI, CEZ KTORÉ 
PULZUJE ŽIVOT AMERIKY 
DŇOM I NOCOU. NO POZNÁ-
ME AJ ČARO TÝCHTO MEST-
SKÝCH KULTÚR, KTORÉ, AJ KEĎ 
VO VZÁJOMNOM KONTRASTE, 
SPOLOČNE DOPĹŇAJÚ NÁD-
HERNÚ SKLADAČKU RÔZNO-
RODÝCH SPOJENÝCH ŠTÁTOV? 

ako napríklad dnes už kultoví Priatelia. 
Mesto plné podnikavých ľudí a turistov 
z celého sveta je vo víre povinností, ale 
aj zábavy, prakticky nepretržite. Možno 
práve preto tu funguje metro 24 hodín 
bez prestania. Ak k tomu pridáme zvuky 
ostatnej rytmicky pulzujúcej dopravy, 
nie je také ťažké stať sa súčasťou tejto 
symfónie betónovej džungle a nechať 
sa len unášať. Multietnické mesto však, 
našťastie, dýcha svojimi zelenými pľú-
cami, ktoré sú rozlohou väčšie ako celé 
Monako – Central Park. A i keď v ňom 
žije vyše 8,5 milióna ľudí, patrí medzi tie 
s najnižšou kriminalitou v rámci USA.
New York New York, ako znie z piesne 
Franka Sinatru. Len sem sa s radosťou 
vráti i ten, kto ho už navštívil niekoľko-
krát. Na svete je len zopár miest, ktoré 
vyzerajú lepšie v skutočnosti, než na 
pohľadniciach. A naštastie pre nás, New 
York je jedným z nich!

Najkrajšie mestá

01

02

03

01/02 Brooklynský most je považovaný 

za symbol New Yorku, odkiaľ možno zažiť 

podmanivé výhľady na scenériu dychvyra-

žajúceho Manhattanu. Spája štvrte New 

York, Manhattan a Brooklyn a je jednou  

z najobľúbenejších turistických atrakcií. 

Most spája dva samostatné a rozdielne 

mikrosvety v rámci jedného veľkomesta. 

(New York)

03 Komerčný raj plný obchodov a 

vysvietených reklamných megaboardov. 

Pulzujúci Times Square na Manhattane. 

(New York)



S DŽEZOM V GÉNOCH
Kolíska džezu, Kráľovná juhu alebo The 
Big Easy. To všetko je famózne New Or-
leans v štáte Lousiana. Ktoré iné mesto 
by si zaslúžilo takéto prívlastky, ak nie 
rodisko Louisa Armstronga či Buddyho 
Boldena? Jedinečnú atmosféru však 
netvoria len zvuky tónov derúce sa zo 
saxofónu či iných hudobných nástrojov. 
Kreatívni ľudia majú na New Orleans 
slabosť a kumuluje sa ich tu pomerne 
dosť. To zistíte hneď pri prechádzke jeho 
uličkami a pozorovaní miestnych. 

Dizajnéri, módni guru, maliari a pouliční 
umelci, tí a mnohí iní denne vytvárajú 
tvár mesta, aké nemá nikde inde v rámci 
USA obdobu. Len tu možno nájsť zmes 
rozličných kultúr doplnené o cajunskú 
a kreolskú kuchyňu. Diverzita miestnych 
sa odrazila aj v architektúre. Krásne 
domy Francúzskej štvrte s jej dominan-
tou St. Louis Cathedral by pri srdci za-
hriali nejedného Francúza. Štvrť Vieux 
Carre je nielen najznámejšia, ale aj naj-

staršia. Mesto je ale dôkazom toho, že aj 
v Amerike sa dá spojiť staré s novým. 
Najvykričanejšou ulicou, kde to vrie, je 
bezpochyby Bourbonská. Ako sa vyjadri-
la Judy Deck, ak by nebolo New Orle-
ansu, Amerika by bola len skupinkou 
slobodných ľudí umierajúcich od nudy. 
To hovorí za všetko! Ľudia tu skutočne 
žijú naplno, nečakajú na neskôr. Načo 
aj, mesto totiž leží na trase hurikánov. 
Najničivejším bol ten menom Katrina 
v roku 2005. Preto neprekvapí, že naj-
obľúbenejší miestny nápoj dostal meno 
Hurikán. A ako správne tušíte, spravíte 
ho zmiešaním všetkého, čo máte práve 
po ruke. Pokojne si ho môžete vypiť aj 
na ulici bez toho, že by ste sa obávali 
kontroly mestskej hliadky. New Orle-
ans je jedno z mála miest v USA, kde sa 
môže alkohol konzumovať priamo na 
ulici bez ukrývania fľaše v papierovom 
vrecku.

Tiež niet v krajine iného mesta, kto- 
ré by bolo tak spojené s legendami  

05
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relax cestovanie

04 Jedinečná atmosféra ulíc najhudobnejšieho 

mesta USA presiaknutá jazzom. (New Orleans)

05 Francúzska štvrť v New Orleanse je hoto-

vým cestovaním v čase i priestore.

06 Lombardská ulica je neodmysliteľným 

symbolom San Francisca.

07 Golden gate zahalený v hmle. Červený 

most vedúci k plneniu snov. (San Francisco)

08 Štvrť Haight-Ashbury v San Francisku je 

známa najmä vďaka počiatkom výstrednej 

hippie kultúry. 

09 Prechádzka po pláži s výhľadom na jeden 

z najznámejších mostov sveta je neoddeliteľ-

nou súčasťou návštevy San Franciska. 
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voodoo ako New Orleans. Praktiky plné 
mágie a rituálov sem priplávali spolu 
s otrokmi zo západu Afriky. Obrady sa 
konávali v zátoke St. John. Tie bežnejšie 
sa usporadúvali na verejnom námestí 
Kongo. Pred belochmi sa o nich hovo-
rilo len ako o tancoch a práve v týchto 
tanečných zhromaždeniach má svoje 
korene aj džez. Za najslávnejšiu „lie-
čiteľku“ je považovaná Marie Laveau, 
ktorá si vyslúžila pomenovanie Kráľovná 
voodoo. Prečo liečiteľku? Voodoo bolo 
považované za nástroj liečenia a pomoci, 
kedy sa prostredníctvom amuletov, ritu-
álov, modlitieb a tanca dostalo chorému 
žiadaného efektu. Až neskôr nadobudlo 
voodoo negatívny význam, po tom, čo sa 
vraj začalo zneužívať aj na zabíjanie.  

Ktovie, možno aj vám New Orleans 
„učaruje“ natoľko, že sa odtiaľ nebudete 
chcieť vrátiť...

IKONA ZÁPADU, KDE ZAČALO 
HNUTIE HIPPIES
San Francisco – to je neobvyklé mesto so 
svojou liberálnou atmosférou a množ-
stvom atrakcií. Bolo to práve tu, v štvrti 
Haight – Ashbury, parku pod červeným 

mostom, kde začalo hnutie hippies. 
Sloboda sa tu však popíja v bočných ulič-
kách mesta plnými dúškami aj naďalej. 
Azda najznámejším symbolom San 
Francisca je neodmysliteľný červený 
most Golden Gate, často zahalený do 
hmly. Hmla je tu taká častá, že získala 
prívlastok sanfranciská. Každý deň 
zahalí mesto dopoludnia, aby sa v poo-
bedňajších hodinách rozostúpila. V San 
Franciscu vie byť tiež poriadna zima 
a to aj v lete. Preto sa vám bunda navyše 
vždy zíde. Rovnako ako most patria 
k ikonám San Francisca aj kľukaté uličky 
ako napríklad tá Vermontská alebo 
Lombardská. 

Vedeli ste, že sa tu nachádza druhá 
najväčšia čínska komunita mimo Ázie, 
takmer bez vplyvu USA? Tá najväčšia 
je, ako inak, v New Yorku. Práve tu boli 
vynájdené aj čínske koláčiky šťastia. Vy-
našiel ich ale japonský imigrant Makoto 
Hagiwaro. Nezvyčajné? Pre San Fran-
cisco, kde odjakživa dochádzalo k fúzii 
kultúr, nie. Ďalším zaujímavým faktom 
z histórie mesta je ten, že bolo pričle-
nené k USA až v roku 1848. Dovtedy 
patrilo Mexiku a volalo sa Yerba Buena, 

06 07

08 09
v preklade Dobrá bylinka, pretože sa na 
pobreží zálivu zvykla pestovať mäta.
O tom, ako sa budete cítiť po návšteve 
metropoly západu USA, svedčí aj výrok: 
„Možno, že nikde ‚tam‘ neexistuje nebo, 
ale niekde ‚tam‘ je San Francisco,“ ktorý 
nedokresľuje len malebnosť mesta. A to 
aj napriek tomu, že je považované za 
najkrajšie v Štátoch. Čím prekvapí San 
Francisco vás?

Martina Trginová, CK Victory Travel

Foto: Shutterstock, Lucia Kraushuberová 
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Inšpirujte sa aktuálnym vydaním aj v online verzii

Čítate nás už viac ako 10 rokov
 
Ďalšie zaujímavé témy nájdete  
zdarma v našom archíve 
 
www.domabyvanie.eu



1. CENA

2. CENA

3. CENA

Predplaťte si DOM a BÝVANIE a vyhrajte!
Každý, kto si predplatí alebo predĺži predplatné, bude zaradený do zlosovania v ďalšom kole predplatiteľskej súťaže o zaujímavé ceny. 

Traja výhercovia získajú jednu z uvedených troch cien.

1. CENA: Ratanové závesné kreslo UOVO čierne v hodnote 239 €

2. CENA: Steam Mop Vileda v hodnote 100 €

3. CENA: Elektrická rúra s dvojplatničkou Orava v hodnote 87 €

Bez odoslania kompletných požadovaných údajov nie je možné objednávku predplatného akceptovať.

Objednávky na predplatné prijíma aj Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., na č.: 0800 188 826, 02/4989 3563, 02/4989 3564, 02/4989 3565, 
02/4989 3566 alebo cez e-mail: predplatne@abompkapa.sk.
Taktiež môžete objednávku odovzdať priamo na každej pošte alebo doručovateľovi slovenskej pošty či objednať telefonicky na č.: 02/5441 8102, 
544 8091, 4524 8213 alebo cez e-mail: predplatne@slposta.sk.

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

* Objednaním predplatného dávate až do písomného odvolania súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy. Údaje môžu byť použité na marketingové aktivity 
vydavateľstva Perpes, s. r. o.

Predplatné môžete objednať 

vyplnením objednávky na

 www.domabyvanie.eu 

www.ipredplatne.sk



Zastrešíme vaše STRETNUTIA na TOKAJI

PRECHÁDZKA NAŠIMI VINOHRADMISLADKÉ UBYTOVANIE VO VINÁRSTVE DOMÁCA ZEMPLÍNSKA KUCHYŇA PRIESTORY PRE VAŠE  ŠKOLENIA A STRETNUTIA

OCHUTNÁVKA VÍN 13 METROV POD ZEMOU

Na vaše objednávky sa teší kolektív J & J Ostrožovič 
www.ostrozovic.sk   /   +421 908 996 042   /   marketing@ostrozovic.sk



Príďte si pozrieť
nové kuchyne značky 
Dolti Collection!

Exkluzívne v sieti Oresi
www.oresi.sk


