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DOM NA SAMKOVOM DVORE  SVENJIN INŠPIRUJÚCI INTERIÉR V BIELEJ 
KUCHYŇA UŠITÁ NA MIERU VAŠIM POTREBÁM PRAKTICKÉ TIPY PRE NOVÚ KÚPEĽŇU 
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Pozvite domov prírodu
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Dizajnové spájanie priestorov







KUCHYNSKÉ ŠTÚDIO
PRE VÁŠ DOMOV

DOHODNITE SI STRETNUTIE NA WWW.ASKOKUCHYNE.SK

Kuchyňu naplánujeme do každého priestoru.

Kuchyňa nie je len obyčajnou miestnosťou. Často býva označovaná za srdce celého domu. Pre mnohých je symbolom harmónie, bezpečia a pravého domova. Už dávno 
nie je len miestom na prípravu jedla, ale aj spoločenským centrom celého bytu. Výberu novej kuchyne sa preto oplatí venovať dostatok času a starostlivosti. Vytvoriť 
pekný a zároveň funkčný kuchynský priestor je často náročné. Obrátiť sa však môžete na odborníkov v kuchynských štúdiách spoločnosti ASKO - NÁBYTOK, ktorí vám 
s realizáciou vašej vysnívanej kuchyne radi pomôžu.

Vyberte si kuchyňu snov

MONTÁŽPLÁNOVANIE 
ZADARMO

3D
ZAMERANIE PORADENSTVO DOPRAVA

Široký sortiment a pestré variácie farieb zároveň ponúkajú aj množstvo  
dizajnových riešení. 
„Kuchyne z radu A-line dokážu splniť aj náročné požiadavky  
klientov na dizajn. K dispozícii je aktuálne silný trend, ktorý 
kombinuje čierne a šedé tóny s výraznými farebnými odtieňmi.  
Milovníkov tradičnejších vzhľadov a dekorov zas určite zaujme  
prevedenie v dizajnovom štýle Provence,“ hovorí Andrea Štěpánová.
Kuchyne zároveň ponúkajú veľký výber pracovných dosiek, korpusov aj de-
korov skriniek, ktoré môžete kombinovať podľa vašich preferencií a vkusu.

Pripravili  

sme pre Vás  

kuchynské štúdiá  

v NOVOM
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l Konečne je tu jar! Je obdobím aktivity, zdravšieho života 

a dynamických premien. Všetko podlieha vývoju a zmenám, čo 
nás môže inšpirovať k tomu, aby sme aj my dali zárodok niečomu 
novému a lepšiemu. Otvorme okná dokorán, poupratujme 
a zbavme sa všetkých starých vecí a zvykov. Spravme pozitívne 
zmeny v našich životoch a životnom priestore. Verím, že toto jarné 
vydanie k takým zmenám prispeje.

Pripravili sme témy, ktoré prinášajú inšpiráciu, tipy a riešenia aj 
pre zodpovedný prístup pri realizácií domova. Či už ide o výstavbu, 
alebo o dizajn interiéru, tak je už nevyhnutné, aby sme mysleli 
aj na to, aký to má dopad na životné prostredie. Ešte začiatkom 
milénia mali budovy spotrebu až 70 % vyrobenej elektrickej 
energie a taktiež produkovali takmer 70 % všetkých odpadov. 
Práve preto by malo byť trvalo udržateľné bývanie našou prioritou. 
A nezabudnime, že aj malé veci môžu viesť k veľkej zmene, 
či už je to v našom domove, alebo v živote.

Želám všetkým vždy tie správne 
rozhodnutia a krásnu jar.
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Masívne konštrukcie pre viac pohody

Masívne konštrukcie slúžia ako zásobník energie. Domy s kvalitnou vysoko 

paropriepustnou izoláciou a masívnymi konštrukciami sú energeticky 

najúspornejšie a dokážu optimálne vyrovnávať krátkodobé teplotné výkyvy počas 

horúcich i chladných dní.

Hmotnosť zaváži

 Ochrana pred hlukom

 Stabilná teplota

 Bez škodlivín

                   Užívaj si
                     zdravý domov

Hmotnosť zaváži

Váš domov.  Vaše s teny.  Vaše zdrav ie .
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MALEBNÁ OBEC RABČA SKRÝVA MNOHO KRÁS. JEDNÝM ZO ZAUJÍMAVÝCH POHĽADOV V MALEJ 
OBCI NA ORAVE JE AJ TAKÝTO ARCHITEKTONICKÝ SKVOST – DOM NA SAMKOVOM DVORE.

DOM NA SAMKOVOM DVORE
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N
ovostavba v obci Rabča je umiest-
nená neďaleko hlavnej cesty, 
avšak je riešená tak, že majiteľom 
poskytuje súkromie a pokojné 

prostredie aj napriek blízkosti pomerne 
rušnej cesty. Pod zaujímavo riešený dom 
je podpísaný architekt Stanislav Šutvaj 
z ateliéru a02. 

Dom vytvára kompozíciu v tvare L. 
Severo-južné krídlo tvorí bariéru medzi 

rušnou cestou a pozemkom majiteľa. 
Touto dispozíciou architekt čiastočne 
obetoval západné slnko, avšak cieľom 
bolo získať pokojnejšiu časť na bývanie. 
Problém so svetlom sa šikovne vyriešil 
strešnými svetlíkmi, cez ktoré prenikajú 
lúče zapadajúceho slnka. 

OSVIEŽUJÚCA KOMBINÁCIA
L-kompozícia je veľmi pragmatickým 
riešením pre majiteľov domu. Svojím 
starším deťom poskytli súkromie a do-
statok priestoru v severo-južnom krídle, 
pričom manželia obývajú východno-zá-
padné krídlo. Vonkajšie riešenie je veľmi 
štýlové. Kombinácia dreveného obkladu 
s výraznou žltou farbou je moderná 
a svieža. Okolitý veľkorysý pozemok ne-
chá dokonalo vyniknúť krásu priestran-
ného domu. 

Interiér domu však nie je o nič menej 
pôsobivý. V novostavbe jednoznačne 
dominuje drevo, jednoduché čisté línie 
na bielom podklade. Táto nadčasová 
kombinácia snáď nikdy neomrzí a aj po 
rokoch bude pôsobiť štýlovo a harmonic-
ky zároveň. 
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ROZHOVOR S ARCHITEKTOM 
STANISLAVOM ŠUTVAJOM

 Ako ste uvažovali pri návrhu 
tejto novostavby?
Prvým predpokladom dobrého riešenia 
bolo nájsť spôsob, ako vytvoriť v pomer-
ne frekventovanej časti obce dom, ktorý 
poskytne aj benefity bývania v rodin-
nom dome – pokoj, zeleň, súkromie. 
Objekt domu je umiestnený v blízkosti 
štátnej cesty, firemného areálu stolár-
skej výroby majiteľa a iných občianskych 
prevádzok. Z tohoto dôvodu sme návrh 
riešili v tvare L, pričom jedno krídlo tvorí 
líniovú bariéru od paralelne trasovanej 
štátnej cesty. Všetky obytné miestnosti 
sú orientované do vnútorného dvora.

 Stretli ste sa s klientmi v názo-
roch ohľadom výstavby?
Samozrejme, s klientmi sme sa stretli 
viacnásobne. Myšlienky, spôsob osade-
nia domu, dispozíciu a architektúru sme 
konfrontovali s názormi celej rodiny, 
vrátane dospievajúcich synov.

 Ako ste riešili dômyselnú kom-
bináciu materiálov, farieb a povr-
chov v exteriéri?
Materiálové riešenie fasády bolo v ne-
malej miere ovplyvnené aj samotným 
vzťahom klienta k drevu, keďže s dre-
vom pracuje celý život. Okrem toho 
drevené, zvislo kladené obklady sú veľmi 
bežným a tradičným spôsobom riešenia 
vonkajších obkladov na Orave. 

 Ako by ste novostavbu v Rabči 
zhodnotili po výstavbe?
Dom je napriek svojmu veľkorysému rie-
šeniu dispozície na prízemí prekvapivo 
nenápadný. Tým, že je jednopodlažný, 
nepôsobí v kontexte okolia dominant-
ne, v pohľade od cesty pôsobí dokonca 
utiahnuto. Všetky prednosti vyniknú, 
až keď vstúpite do vnútorného dvora, 
respektíve keď sa prechádzate alebo se-
díte v interiéri. Tento zámer sa podarilo 
naplniť a z toho sa tešíme ako architekti 
najviac.

Architekt: Ing. arch. Stanislav Šutvaj 

Ateliér: a02

Druh stavby: novostavba

Lokalita: Rabča, Slovensko

Realizácia: r. 2014 – 2018

Rozloha domu: 295 m2
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projektu,“ zhodnotil architekt Stanislav 
Šutvaj z a02 na záver.

Noli

Foto: Igor Kubčo

JEDNODUCHOSŤ S KÚSKOM 
PRÍRODY
Kuchyňa prepojená s jedálňou a obývač-
kou je rovnako ladená do neutrálnych 
farieb a jednoduchých línií. Priestoru 
nedominujú žiadne farebné doplnky či 
výrazné solitéry. Majitelia skôr stavili 
na dizajnové prvky stoličiek v jedálni či 
vstavanú knižnicu, ktoré priestor doko-
nale oživia, ale nepôsobia rušivo. 

Interiér si vymysleli a zrealizovali 
majitelia sami prostredníctvom vlastnej 

stolárskej firmy Kubik Interiér. Kúsok 
prírody si majitelia vtiahli do svojho 
domu aj prostredníctvom zelene, ktorá 
zútulňuje priestor. Štýl v interiéri je 
jednotný a pôsobí ako harmonický 
a kompaktný celok. 

Novostavba v Rabči je veľmi príjemným 
a sviežim projektom, ktorý očarí hneď 
na prvý pohľad. „Majiteľ s jeho rodinou 
si po rokoch tvrdej práce splnili svoj sen 
o bývaní v dome s krásnou záhradou a sú 
spokojní, čo považujeme za najväčší klad 
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VIAC AKO 100 DRUHOV  
KVALITNÝCH LAMINÁTOVÝCH PODLÁH!

DYNAMIC I EXCLUSIVE I SELECTION
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VIAC AKO 100 DRUHOV  
KVALITNÝCH LAMINÁTOVÝCH PODLÁH!

DYNAMIC I EXCLUSIVE I SELECTION
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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 

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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O
 zmene spotrebiteľského správa-
nia hovorí Michal Pauer z deve-
loperskej spoločnosti CRESCO 
REAL ESTATE, ktorá stojí aj za 

najväčšou obytnou štvrťou postavenou 
na Slovensku od revolúcie – Slnečnice 
v Bratislave. „Pred desiatimi-pätnástimi 
rokmi sa trh s novostavbami na Slovensku 
iba rozbiehal. Dnes je situácia iná, klienti 
majú odvtedy za sebou často kúpu jednej – 
dvoch nehnuteľností, sú skúsenejší, omnoho 
sofistikovanejší,“ hovorí Michal Pauer, 
riaditeľ predaja CRESCO REAL ESTATE, 
a pokračuje: „Už sa naučili kupovať z pa-
piera, sú omnoho právne zdatnejší, majú 
konkrétnu predstavu o tom, ako chcú bývať. 
Zaujímajú sa o použité materiály, spôsob 
financovania, prevádzkové náklady, budúcu 
správu nehnuteľnosti. Ale, samozrejme, aj 
o prostredie, kde vyrastá nehnuteľnosť, ako 
je vybudovaná infraštruktúra, ako sú rieše-
né spoločné priestory, či ponúkajú možnosť 

komunitného života. Pri rozhodovaní do is-
tej miery zaváži aj renomé predávajúceho.“

FUNKČNE & PRAKTICKY
Pre predkrízové roky bolo príznačné 
rýchle tempo výstavby, na samotný pro-
dukt a jeho účelnosť sa nekládol príliš 
veľký dôraz. „V čase boomu neboli výni-
močné napríklad veľkometrážne dvojizbové 
byty s nepraktickou dispozíciou, ktoré mali 
potom problém pri predaji,“ vysvetľuje Mi-
chal Pauer a dopĺňa: „Stále narastajúca 
cena za štvorcový meter dnes zvyšuje pri 
bytoch v strednej kategórii tlak na men-
šiu výmeru, ktorá však má svoje limity 
a efektivitu, napríklad dostatok úložných 
možností, oddelená denná a nočná časť či 
nepriechodnosť miestností. Samozrejme, 
iná je situácia pri luxusných nehnuteľnos-
tiach, kde sú nároky na priestor iné.“

S PRÍRODOU
Dosah klimatických zmien sa z roka na 
rok zintenzívňuje. Podľa Michala Pauera 
sú aj v tomto ohľade zákazníci omnoho 
prezieravejší, začali viac preferovať byty 
orientované na menej exponovanú stra-
nu (východ). Stúpa záujem zákazníkov 
o byty s predprípravou na klimatizáciu 
či exteriérové tienenie.  „Zaznamenali 
sme napríklad aj dopyt po parkovacích 
miestach s pripojením na nabíjanie elek-

RENOMÉ DEVELOPERA, 
REFERENCIE INÝCH 
ZÁKAZNÍKOV, SPRÁVA 
BUDOVY, PROSTREDIE, 
VYBAVENOSŤ, POUŽITÉ 
MATERIÁLY ČI ORIENTÁCIA 
BYTU SÚ FAKTORY, KTORÉ 
POPRI CENE ZÁSADNE 
OVPLYVŇUJÚ VÝBER NOVÉHO 
BYTU. NÁROKY ZÁUJEMCOV 
O BÝVANIE NA SLOVENSKU 
SA ZA POSLEDNÚ DEKÁDU 
VÝRAZNE ZMENILI. 

ovplyvňujú aj klimatické zmeny
VÝBER BYTU

architektúra projekt
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tromobilu, čomu sme sa v zóne Slnečnice 
Viladomy prispôsobili. Na vyčlenené gará-
žové parkovacie miesta sme nainštalovali 
elektrickú prípojku na nabíjanie. Pokiaľ 
klient o takéto garážové miesto prejaví 
záujem, vieme mu ho ponúknuť,“ dopĺňa 
Michal Pauer.

Celkovo sa v Slnečniciach aktuálne na-
chádza 6 exteriérových nabíjacích staníc, 
každá je určená na nabíjanie dvoch elek-
tromobilov súčasne. V zóne Viladomy 
je jedna z nich, v zóne Mesto sa tri na-
bíjacie stanice nachádzajú priamo pred 
bytovými domami A1, A2, a A3 (otvo-
rená čoskoro). Okrem toho sa v areáli 
Slnečnice Market nachádzajú ďalšie dve, 
ktoré môžu využívať nielen obyvatelia, 
ale aj návštevníci obchodných prevádzok 
či gastrozóny. Developer pri  budovaní 
infraštruktúry elektronabíjacích staníc 
spolupracuje so spoločnosťou ZSE. 
Podľa prvých štatistík sú stanice najviac 
využívané v letných, dovolenkových 
mesiacoch.  

VÍZIE & PERSPEKTÍVY 
Aktuálne sú hypotéky na rekordne 
minimálnych úrovniach úrokových 
sadzieb, dostupnosť úveru na bývanie 
však trochu zhoršil limit osemnásobku 
čistého ročného príjmu. Kým v minulos-

ti prevládal predaj bytov na jednotlivca, 
dnes sa situácia zmenila. „Kvôli navý-
šeniu príjmu si aktuálne nehnuteľnosti 
zvyknú kupovať páry,“ tvrdí Michal Pauer. 
Pri otázke, ako vidí situáciu s trhom 
nehnuteľností s perspektívou na najbliž-
šie roky, sa zamýšľa: „Ceny bytov určite 
nemajú dôvod klesnúť. Rast stavebných 
nákladov a momentálne najnižší počet 
voľných bytov budú ceny ešte zvyšovať. Čo 
sa týka financovania, klient má stále rôzne 
možnosti na dofinancovanie hypotéky. 

U nás ho napríklad ponúka Žltý melón. 
Pokiaľ sa však stane pre klientov financo-
vanie výrazne nedostupné, zvýši sa tlak na 
nájomné bývanie.“ 

Reko z materiálov CRESCO REAL ESTATE

Foto: CRESCO REAL ESTATE





VILLEROY&BOCH
Atrium — dom nábytku

Einsteinova 9, 851 03 Bratislava
Tel: 02-63451477, 09 10 613 993
www.nastol.sk · obchod@nastol.sk

Ďalšie novinky nájdete na villeroy-boch.com

Anlage: 225 x 135 mm Besch.: 0,3 mm (3 mm) RZ- 
Version: 

V1 V2 V3 V4
Ausgabe: 2250 x 1350 mm Farbe: 4c ISOcoatedV2 V5 V6 V7 V8

pi

M.I.M., s.r.o. 
Tupolevova 16, 
851 01 Bratislava
ponúkame  – metrový bytový textil, obrusy, obrúsky, návlečky na vankúše, froté uterá-
ky, posteľnú bielizeň, záclony, celoročné i sezónne vzory, materiály klasické a moderné, 
šijeme konfekciu i podľa požiadavky zákazníka.

Radi Vás obslúžime na adrese: 
M.I.M.s.r.o. – predajňa TEXTREND Palackého 4, 811 01 Bratislava, 
Po.-Pia. 11,00  – 16,30  hod., 1.poschodie - zvonček
INFOLINKA: 00421 905 858164,
www.m-i-m.sk, 
TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU! www.domabyvanie.eu

Čítate nás už viac ako 13 rokov
Ďalšie zaujímavé témy nájdete zdarma v našom archíve

Inšpirujte sa aktuálnym vydaním aj v online verzii
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Svenjin inšpirujúci 

INTERIÉR V BIELEJ

Svenja Brücker

Miesto: Viedeň 

Štýl bývania: škandinávsky 

Blog: Traumzuhause
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VIDELI SME VEĽA KRÁSNYCH APARTMÁNOV, ALE NAŠU 
POZORNOSŤ UPÚTALI PÔSOBIVÉ DVERE S MOSADZNÝMI 
KĽUČKAMI A VEĽKÉ STARÉ OKNÁ
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03

F
ascinácia škandinávskym štýlom pri-
šla aj do Viedne – a bez pochýb aj do 
Svenjinho príbytku. V starom byte 
sa jej perfektne podarilo zvládnuť 

umenie aranžovania interiérov v škandi-
návskom štýle.

ZDIEĽA POZNATKY O TRENDOCH
Spoločne so svojím priateľom Jonasom, 
profesionálnym hráčom pokra, majú 
veľký byt s rozlohou stodvadsať metrov 
štvorcových. Dom, v ktorom žijú, patrí 
k najkrajším a najlepšie zrekonštruova-  
ným viedenským budovám. Svenja každý 

01

02

01 Stolička s opierkami Costa, 2 ks, Westwing Collection, 

179 eur, WestwingNow.sk 

02 Okrúhly koberec Peace Out, 117 eur, WestwingNow.sk

03 Rám na obraz Pioro, 15,99 eur, WestwingNow.sk

VIEDEŇ JE MESTOM MNOHÝCH 
TVÁRÍ. KLASICKÁ ARCHITEK-
TÚRA, ZELENÉ PARKY A PRIA-
TEĽSKÁ ATMOSFÉRA SÚ DÔVO-
DOM TOHO, ŽE KAŽDÝ, KTO JU 
ASPOŇ RAZ NAVŠTÍVIL, SA SEM 
VŽDY RÁD VRACIA. TENTORAZ 
PADLO ROZHODNUTIE NAVŠTÍ-
VIŤ SVENJU, ZNÁMU BLOGERKU 
A MILOVNÍČKU KRÁSNYCH IN-
TERIÉROV. JEJ BLOG S NÁZVOM 
„TRAUMZUHAUSE“ INŠPIRUJE 
MNOHÝCH VIEDENČANOV.



deň sedí za počítačom a zdieľa svoje po-
znatky o najnovších trendoch v interié-
rovom dizajne.

GENIUS LOCI
Historické budovy a kľukaté uličky sú 
jedným z dôvodov, prečo sa nemecký pár 
rozhodol žiť v hlavnom meste Rakúska:
„Videli sme veľa krásnych apartmánov, 
ale našu pozornosť upútali pôsobivé dvere 
s mosadznými kľučkami a veľké staré okná.“ 

DÔRAZ NA DETAILY
Svenja kladie veľký dôraz na detaily nie-
len pri hľadaní bytu. Zmysel pre detail 
vidieť aj na dekoráciách v jej vysníva-
nom príbytku. Výnimočný nábytok, ako 
napríklad drevená lavica, ktorú Svenja 
a Jonas zmenili na odkladací stolík, ešte 
viac zútulňuje interiér.

SPLNENÝ SEN
Na prvý pohľad je vidieť, že Svenja zbož-
ňuje biele interiéry. Drevené a tmavé 
akcenty poskytujú správnu dávku kon-
trastu. Na poličkách nechýbajú suveníry 
a fotografie privezené z ciest, ako aj 
knihy o architektúre. Zdá sa, že Svenji 
sa veľký sen o krásnom dome skutočne 
splnil.

Reko v spolupráci s Westwing

Foto: Westwing

04

05

04 Svietnik Heima, 52 eur, 

WestwingNow.sk

02 Stolová lampa Audrey, Westwing 

Collection, 89 eur, WestwingNow.sk

03 Poťah na vankúš Home, 14,99 eur, 

WestwingNow.sk

06
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V harmónii so sebou samým aj so svetom: 
kto tu býva, ucíti prepojenie s prírodou.  
V popredí je úžitok a dlhá životnosť, nie 
prebytok. Aj farebne sa prejaví jeho plný úči-
nok vďaka organickej jemnosti a jasnosti.  
Je dokonalý pre všetkých, ktorí chcú byť in. 

Ďalšie trendy bývania pre jar a leto nájdeš 
on-line na hornbach.sk/svetybyvania.

1

2

3

4

5

1  Záves s očkami Gittytex 140x280 cm, béžový 6037141 2  Závesné svietidlo Tycho  
1x E27, kov/čierna 6083614 3  Vliesová tapeta 10,05x0,53 m, grafická 10209837  
4  Obraz na plátne Dobytok 100x150cm 10141174 5  StyleColor Selection 2,5 l  
odtieň 03 Sila bambusu, 2,5 l na cca 25 m2, 2,5 l 6111273 6  Pravá ovčia koža  
60x90 cm, hnedá 5766730 7   Vankúš Exotic VI. 45x45 cm 10186959  
8  Sada obrazov 5 ks, 53x65 cm, čierne 1014118

Svet bývania

SUMMER CLOUDS
20.03.01

NORDIC OAK
30.05.02

JET BLACK
90.02.06

FLINTSTONE
20.01.04

NATURAL STONE
30.02.06

QUIET EARTH
70.04.01

6

7

8

Dom_byvanie_210x280_SK.indd   2Dom_byvanie_210x280_SK.indd   2 19.02.20   11:1319.02.20   11:13
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01

DANUŠE MARKOVOVÁ JE ČESKOU UMELKYŇOU, KTORÁ NA VÝTVARNEJ SCÉNE PÔSOBÍ 
TAKMER 20 ROKOV. ZA TEN ČAS SA VYPROFILOVALA A ZARADILA K REŠPEKTOVANÝM  
MALIAROM SÚČASNÉHO ČESKÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA.

ktoré otvárajú dvere ľudskej fantázii
OBRAZY,



02 03
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T
vorba Danuše Markovovej je na 
prvý pohľad subtílna, nežná a plná 
poetiky. Je jej blízka abstrakcia,  
avšak jej diela nemožno považovať 

za rýdzo abstraktné, pretože maliarka  
do každého diela vkladá fragmenty 
štruktúr a tvarov, ktoré pozornému 
divákovi neuniknú.

„Pre mňa obraz nesmie byť jednoznačný. 
Musí vo mne otvoriť priestor pre fantá-
ziu, imagináciu, vtiahnuť ma omnoho 
hlbšie, aby som nad ním mohla dlho pre-
mýšľať. Ak sa to podarí, tak si aj divák 
príde na svoje a má možnosť prechádzať 
podobným procesom ako jeho tvorca,“ 
opisuje Danuše Markovová.

ČARO OKAMIHU
Maliarka sa vo svojich obrazoch snaží 
o zachytenie prítomného okamihu, 
v ktorom dôležitú úlohu zohráva svetlo 
a farba. Inšpiráciou je jej hlavne príro-
da a jej krásy, ktoré spočívajú na prvý 
pohľad v jednoduchosti a v čare oka-
mihu. Autorkinou záľubou je chodenie 
po horách, kde, ako hovorí, zakopáva 
o kamene, ktoré sú jej srdcovkou. 

V prírode ju inšpirujú premenlivé farby 
okolia, štruktúry a atmosféra. Ak u nej 
príde ten správny čas na tvorbu, tak sa 
maľovaniu venuje nepretržite. Tvorí 
v sínusoidách. „Väčšinou vytváram väčší 
cyklus jedného námetu, pokiaľ nevyčerpám 
všetky svoje možnosti,“ hovorí maliarka.
Príroda je jej veľmi blízka, čo sa odzrkad-

ľuje aj v autorkiných obrazoch. Okrem 
inšpirácií z prírody sa venuje aj indus-
triálnym námetom. Industriálne obrazy 
maľovala Danuše Markovová viac ako 
rok a vzniklo ich naozaj mnoho.

VNÚTORNÝ MONOLÓG
Ak by sme mali v kocke opísať ma-
liarkinu tvorbu, asi najtrefnejšie by ju 
charakterizovali slová ako imaginácia, 
viacvrstevnatosť a poetika. Svet na 
plátne otvára dvere ľudskej fantázii, pri 
pohľade na diela si divák kladie mno-
hé otázky, na ktoré vzápätí nachádza 
odpovede. Možno povedať, že svojím 
spôsobom ide o akýsi vnútorný monológ 
medzi divákom a maliarkiným obrazom. 
Tie sa prihovárajú ticho, ale o to viac 
chytia za srdce, ak im venujeme dosta-
točnú pozornosť. Možno aj pre túto 
schopnosť, ktorú dokáže Markovová 
vniesť na plátno, sú jej obrazy obľúbené 
a vyhľadávané. 

VŠESTRANNÁ UMELKYŇA
Danuše Markovová sa okrem výtvarné-
ho umenia venuje aj písaniu detskej lite-
ratúry, učeniu a organizovaniu rôznych 
spoločenských aktivít. V marci usporia-
da už piaty ročník Salónu umenia, kde 
vznikajú rôzne podnetné nápady pre 
budúce výstavy a projekty. „Stretávajú 
sa u mňa zaujímaví ľudia z výtvarnej, 
literárnej či hudobnej branži nielen z Čiech, 
ale tiež je ich veľa aj zo Slovenska,“ uvádza 
Markovová, ktorá disponuje vlastnými 
galerijnými priestormi s príznačným 

01 Cyklokrajiny, 

akryl na sololite, 120 x 90 cm

02 Premenlivosť, 

akryl na plátne, 100 x 100 cm

03 Krajina vody, 

akryl na plátne,120 x 80 cm

O AUTORKE

Danuše 
Markovová je 
absolventka 
Ostravskej uni-
verzity v od-
bore výtvarná 
výchova – český jazyk. Vo svojej 
voľnej tvorbe sa venuje hlavne  
maľbe akrylom na plátno. Svoje 
obrazy koncipuje do ucelených cyk- 
lov – Pražský kaleidoskop, Pohád-
kové časy, Měsíční rytmy, Příbeh 
kamene, Krajina vody a mnohé iné. 
Od roku 2005 je členkou Únie vý-
tvarných umelcov Českej republiky.
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názvom UMNĚ. Za tie radostné stretá-
vania spriaznených duší podľa autorki-
ných slov ďakuje svoju synovi Danielovi, 
ktorý je zhodou okolností úspešným 
architektom, pôsobiacim vo Švajčiarsku. 

Danuše Markovová je všestrannou umel-
kyňou, ktorá má svoj jedinečný rukopis, 
vie, čo chce povedať, a hlavne vie, ako to 
pretaviť na plátno, a nechať pritom dušu 
spievať. 

Noli

Foto: Pavel Zuchnický a Daniel Markov

ROZHOVOR S DANUŠOU MARKOVOVOU

 Ako tvoríte a ako k Vám prichádzajú 

námety?

Dokážem už rozpoznať ten správny mo-

ment. Ak v sebe nemám potrebnú hnaciu 

silu, tak sa ateliéru vyhýbam širokým ob- 

lúkom. Maľujem v sínusoidách. V kľudovom 

období o námetoch premýšľam a vnútorne 

ich spracovávam. Až keď to vo mne dozreje, 

tak maľujem dosť urputne, som poháňa-

ná zvedavosťou, ako obraz dopadne. Pri 

samotnom procese maľby sa moja pôvodná 

predstava môže i dosť vzdialiť a potom som 

sama prekvapená výsledkom.

Najväčšia inšpirácia okrem industriálu je 

príroda, jej premenlivé farby, štruktúry 

a atmosféra. Maľovanie pre mňa znamená 

nesmiernu pokoru a túžbu objaviť v sebe 

ešte neobjavené. To je ten hnací motor, 

ktorý ma ženie stále dopredu.

 Vedeli by ste vlastnými slovami 

vyjadriť podstatu Vašej tvorby? 

Snažím sa v obrazoch zachytiť bezprostred-

nú náladu okamihu, v ktorom zohráva dôle-

žitú úlohu farba a svetlo. Pre mňa obraz 

nesmie byť jednoznačný. Musí vo mne 

otvoriť priestor pre fantáziu, imagináciu, 

vtiahnuť ma omnoho hlbšie, aby som nad 

ním mohla dlho premýšľať. Ak sa to podarí, 

tak si aj divák príde na svoje a má možnosť 

prechádzať podobným procesom ako jeho 

tvorca. Pri moje tvorbe ma ovplyvnil aj 

môj brat, ktorý bol výborným maliarom a 

dizajnérom. Získal cenu za dizajn hračiek 

v Prahe.

 Tvoríte aj na konkrétne, dopredu 

dohovorené zákazky?

Zákazky typu: Mám žltý koberec, namaľuj 

mi žltý obraz, odmietam. Maľujem slobod-

ne a obrazy musia so mnou súznieť. Čas 

od času sa nájde kupec, ktorý na náhod-

ne objaví na výstave či v galérii alebo na 

internete. Myslím si, že moje obrazy kupujú 

ľudia všetkých vekových kategórií a preva-

žujú hlavne ženy.

04

05

06

04 Vryté do pamäti, 

kombinovaná technika, sololit,130 x 100 cm

05 Stromoradie, 

akryl na plátne, 50 x 70 cm

06 Otepľovanie, 

akryl na sololite, 82 x 73 cm
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CESTA K EKOLOGICKEJŠIEMU 
ŠTÝLU ŽIVOTA, UDRŽATEĽ-
NOSTI A ZODPOVEDNOSTI ZA 
SEBA A ZA SVOJE OKOLIE UŽ 
NIE JE „LEN“ TRENDOM. JE TO 
DOSLOVA NEVYHNUTNOSŤ. 
HOCI SA MÔŽE ZDAŤ, ŽE STOJÍ 
VEĽA ČASU, ÚSILIA ČI PEŇAZÍ, 
V KONEČNOM DÔSLEDKU TO 
TAK NIE JE. ČAS NÁM TOTIŽ 
DÁVA – AK SA ROZHODNETE 
ZARIADIŤ SI DOMOV UDRŽATEĽ-
NE S OHĽADOM NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE, DOSLOVA SA OD 
VÁS VYŽADUJE „POMALOSŤ“. Trendový a udržateľný

INTERIÉR 



TIP dizajnéra: 

STAVTE NA MENČESTER
Hľadáte neprehliadnuteľný a trendový doplnok do obývačky? Skúste menčester. Čo 
si pod ním predstavíte? Ikonické nohavice, ktoré sme kedysi nosili všetci? „Okrem 
klasických materiálových stálic, akými sú zamat, mramor, koža, začínajú niektorí výrob-
covia zaraďovať do ponuky tiež menčester. Na čalúnenom nábytku alebo dekoračných 
vankúšoch vyzerá až šokujúco dobre,“ zdôrazňuje Eva. Veľmi obľúbený je aj tzv. 
teddy materiál. Najčastejšie ho nájdete na doplnkoch do obývačky či spálne – sú 
to presne tie mäkučké deky pripomínajúce plyšáky, ktoré jednoducho zvádzajú 
k relaxu na gauči s dobrou knihou a hrnčekom čaju. Skvelé sú najmä na chladnejšie 
obdobie. V letných mesiacoch ich môžete nahradiť ľanom. Táto klasická tkanina má 
skvelé termoregulačné vlastnosti (hodí sa preto výborne napríklad aj ako posteľná 
bielizeň), výborne saje (v podobe uterákov či kuchynských utierok) a luxusne vyzerá 
(v podobe prestierania či obrusov). Ľan patrí k udržateľným materiálom, nevyžadu-
je žiadnu špeciálnu starostlivosť a ak si nebudete robiť starosti so žehlením, tiež tým 
nič nepokazíte. 

29

N
a čo sa orientovať pri výbere no-
vých kúskov do interiéru a ako si 
zariadiť domov trendovo radí Eva 
Dvořáková, interiérová dizajnérka 

z  Bonami, e-shopu s nábytkom a vychy-
távkami do domácnosti.

Porovnávajte, študujte, čakajte na ten 
správny kúsok. Možno si vyberáte jedá-
lenský nábytok či kreslo na čítanie, ktoré 
s vami bude do konca života. Robili to 
tak kedysi aj naši predkovia a kúsky, kto-
ré by ste našli na povale svojich prasta-
rých rodičov by rovnako dobre slúžili 
ešte aj dnes. Dbalo sa na kvalitné spra-
covanie, prvotriedny materiál a dizajn, 

ktorý len podporuje funkciu. Orientujte 
sa na správne hodnoty a doprajte si čas. 
Tie najštýlovejšie interiéry totiž vznika-
jú postupne. 

S OHĽADOM NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE
„Aj výrobcovia nábytku a doplnkov si čoraz 
viac uvedomujú svoj dopad na životné 
prostredie. Nie je ničím výnimočným, že 
sa orientujú viac na recyklované plasty a 
biologicky odbúrateľné materiály, akými sú 
produkty z morskej trávy, z bambusu alebo 
korkové doplnky,“ zdôrazňuje Eva Dvořá-
ková. A práve tieto doplnky dokážu 
veľmi efektne osviežiť interiér. Dokonale 



5. ZODPOVEDNÉ NÁKUPY 
Vyberajte si kvalitné produkty, hľaďte na 
materiálové zloženie a zohľadnite tiež 
postupy výroby, ku ktorým sa dnes už 
relatívne jednoducho dostanete – mo-
derné značky sa snažia vyrábať transpa-
rentne. 

FARBA ROKA 2020 V INTERIÉRI 
Osudovou farbou na rok 2020 je podľa 
Pantone klasická modrá s číselným ozna-
čením 19-4052. Tento nadčasový modrý 
odtieň symbolizuje pokoj, dôveru a pre-

zapadnú do kúpeľne či do kuchyne – 
napríklad ručne pletený košík z morskej 
trávy využite na použité uteráčiky, 
ktorými nahradíte jednorazové odličo-
vacie tampóny – perfektná a ekologická 
kombinácia! 

5 TIPOV, AKO NA TRENDOVÝ & 
UDRŽATEĽNÝ INTERIÉR 
1. MENEJ JE VIAC
Snažte sa neplytvať (obmedzte a zra-
cionalizujte nákupy tak, aby ste nemu-
seli vyhadzovať potraviny po záruke), 
pripravte si vhodné zázemie na správne 
skladovanie (košíky na zeleninu, deb-
ničky na zaváraniny, dostatok textilných 
vrecúšok po ruke na nákupy a pod.) 
a začnite zbavovať svoju domácnosť 
zbytočností – nie však vyhadzovaním do 
koša. Čokoľvek skúste ponúknuť v bazá-
roch alebo v swapoch, aby ste zbytočne 
neprispievali k tvorbe odpadu. 

2. HYGIENICKÝ TEXTIL
Snažte sa v priebehu roka nahrádzať 
všetky jednorazové hygienické potre-
by textilnými (na opätovné použitie). 
Od uterákov na ruky až po odličovacie 
tampóny, nahradiť sa dá takmer úplne 
všetko. Do módy sa vracajú aj klasické 
vreckovky, aké používali naši prastarí 
rodičia. Tie sú navyše aj veľmi milým 
darčekom pre hostí. 

3. MATERIÁLY Z PRÍRODY
Prírodné materiály s ekologickým certi-
fikátom sú zárukou toho, že výrobca dbá 
na životné prostredie. Ak vám napríklad 
ľanová utierka doslúži, v prírode sa 
rozloží. 

4. DRUHÁ ŠANCA
Rekonštruujete či len osviežujete svoj 

interiér? Snažte sa nájsť druhý domov 
kúskom, ktoré nepotrebujete. 

Tento cirkulárny prístup, 
kedy si váš starý, no 
stále pekný gauč nájde 
uplatnenie v inom 
interiéri (skúste ho 
ponúknuť napríklad do 
mestskej knižnice, prí-
padne darujte za odvoz 
cez sociálne siete), je 
oveľa zmysluplnejší, ako 
keby sa z neho stal len 
ďalší kus odpadu. 
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pojenie. Podľa oficiálneho stanoviska 
spoločnosti Pantone zdôrazňuje túžbu 
po spoľahlivom a stabilnom základe, na 
ktorom sa dá stavať, keď prekročíme 
prah novej éry. Klasická modrá vnáša 
do interiérov eleganciu a  zmyselnosť. 
Úžasne sa kombinuje a v každej farebnej 
kombinácii vyznie inak – s bielou pôsobí 
vzdušne, ľahko až letne, so smaragdovou 
takmer kráľovsky. Nebojte sa modrej 
ani vo výraznom interiérovom prvku, 
napríklad v podobe pohovky či kresla. 
„Mladšie generácie stále viac uprednostňu-
jú v interiéroch sýte farby. Okrem modrej 
sa postupne začína objavovať aj výrazná 
žltá alebo neprehliadnuteľná tekvicová 
červenooranžová farba,“ dodáva Eva 
Dvořáková z Bonami. Z neutrálnych 
farieb sa dostanu v novej sezóne na výsl-
nie všetky odtiene béžovej, od jemných 
tónov šampanského, cez pieskovú až 
po sýtu, hrejivú až takmer hnedú farbu. 
Žiadnu nudu nečakajte, skôr hrejivý 
a útulnejší minimalizmus. Béžové odtie-
ne sú oku lahodiace, výborne sa kombi-

nujú s prírodnými materiálmi (napríklad 
drevom či ľanom) a len tak jednoducho 
sa neopozerajú. V doplnkoch zostávajú 
stále v kurze pastelové odtiene. 

VEĽKÝ KUS NÁBYTKU, VEĽKÁ 
ZMENA
Ak túžite po oživení spálne, vyberte si 
čalunenú posteľ. Je to neprehliadnu-
teľný kúsok, v ktorom je zosobnené 
pohodlie a útulnosť. Nová posteľ spálňu 
úplne zmení – podobne ako nový gauč 
obývačku. Ak na takúto zmenu nie ste 
pripravení, no aj tak túžite po závane 
dizajnérskej sviežosti, vymeňte nočné 
stolíky alebo vymaľujte jednu stenu 
(napríklad tú za čelom postele) výraznou 
farbou. Nebojte sa spomínaných sýtych 
odtieňov (napríklad žltej), ktoré famóz-
ne prehrejú celú miestnosť, alebo aj 
odvážnej tmavej. „Na výslní obľúbenosti 
sa v roku 2020 budú okrem spomínaných 
odtieňov stále hriať aj obľúbené tmavé 
farby – čierna, tmavošedá, tmavomodrá. 
Dodajú interiéru zaujímavý kontrast, 

keďže vytvárajú 
krásne pozadie 
pre nábytok,“ radí 
Eva Dvořáková. Tma-
vomodrá stena v spálni 
s výraznou čalúnenou 
posteľou v smarag-
dovom odtieni a 
k tomu žlté dekoratívne 
vankúše = neprehliadnuteľná 
trendová spálňa je na svete.

Postavte sa aj vy k trendom zodpoved-
ne – vyberajte si kúsky, ktoré vás budú 
hriať pri srdci dlhý čas, také, ktoré sú 
nekompromisne krásne, na ktorých vám 
naozaj nič neprekáža, pri ktorých cítite, 
že je to to pravé. Tak budete mať istotu, 
že sa stanú stálicami vášho domova 
nehľadiac na sezónu. 

Zuzana Tureková

Foto: archív Bonami, redakcie a Westwing
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V ROKU 2019 SOM MAL 
MOŽNOSŤ V ČÍNE SPOZNÁ-
VAŤ PROCESY VZDELÁVANIA 
NÁBYTKOVÉHO DIZAJNU, 
STAVU PRIEMYSLU A SITUÁCIU 
V SEGMENTE ZARIAĎOVACÍCH 
PRVKOV. ČÍNA JE OBROVSKÝ 
TRH. JE NENASÝTENÝ A ĽU-
DIA CHCÚ BÝVAŤ V INTERIÉRI 
OBKLOPENÝ NOVÝM NÁ-
BYTKOM. MARKETING FUN-
GUJE TAK AKO U NÁS, NO JE 
ROZŠÍRENÝ AJ DO MOBILNEJ 
KOMUNIKÁCIE A SOCIÁLNYCH 
SIETÍ. VPLYV MÁ DEVELOPER-
SKÁ ČINNOSŤ, KEĎ VZNIKAJÚ 
OBROVSKÉ BUDOVY A CELÉ 
ŠTVRTE.

V Číne sú silné architektonické 
kancelárie, ktoré pôsobia globálne, 
majú svetovú úroveň ako MAD Ar-
chitects. Zaujímavosťou v mego-

polách je koexistencia často extrémnych 
stavieb a pôvodných štvrtí „hutong“. 
Niekedy sú skoro v pôvodnom stave ved-
ľa mondénnych bulvárov s obchodnými 
centrami západného strihu. Zaujímavá 
je interakcia na južnej strane námestia 
Tiananmen. Tu je prvá čínska prevádzka 
McDonald's (1988) a za týmto symbo-
lom západu sa nachádza štvrť, ktorá 
nemá vždy lesk i vôňu, ktorú by ste na 
takúto lokáciu očakávali. 

ROZDIEL JE V MNOŽSTVE  
A VEĽKOSTI
Aká je krajina, také sú výstavy. Na jeseň 
boli v Šanghaji silné nábytkové výstavy: 
Furniture Expo, Maison a CIFF. 26. roč-
ník Furniture Expo sa konal na výstavis-
ku podobnom zväčšenému výstavisku 

Správa spoza 

ROHU ZEMEGULE

Design: © R.E.D. a René Baďura

Design: © R.E.D. a René Baďura
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v Nitre. Rozdiel je v množstve a veľkosti 
všetkého – neuchopiteľná masa ľudí, 
veľkosť a počty pavilónov. Výstava je 
medzinárodná s prevahou čínskych 
a ázijských firiem. „Známe“ európske 
firmy boli zastúpené obchodníkmi. 

DIZAJN – NÁBYTOK – ČÍNA
U nás sa pojem „čínsky výrobok“ spája 
s lacným brakom. Tu si uvedomíte 
zradnosť tohto klišé, väčšina firiem 
ponúka jedinečný dizajn. Je to ten, ktorý 
definujeme ako „globálny“, no s esenciou 
ázijskej estetiky. Výstava Maison nebola 
rozsahom na čínske pomery veľká. 
V Číne je záujem o „európsky“ a „škan-
dinávsky“ dizajn, hoci schéma vnímania 
formy a interpretovania interiéru stojí 
na diametrálne odlišných klimatických 
a životných podmienkach. Poslednou 
z veľkých výstav bol 44. ročník CIFF, 
ktorá sa podobá výstave Interzoom. 
Dizajn bol iba okrajovou záležitosťou 

ku komponentom a materiálom. Inšpira-
tívna tu bola aj síce neveľká, ale o to zau-
jímavejšia zóna podobná milánskemu 
Salone Satellite. 

INŠPIRATÍVNE IMPULZY
Možnosť navštíviť výrobcov je mimo-
riadne zaujímavá. V malom niekoľko-
miliónovom „mestečku“ som navštívil 
fy Ewann, ktorá sa zaoberá komplexnou 
rekonštrukciou interiérov nemocníc, 
stacionárov a domovov dôchodcov. „Fir-
mička“ má vyše 500 zamestnancov, tri 
závody: drevovýrobu, spracovanie kovov 
a výrobu plastov, plus realizačnú skupi-
nu. Jej showroom rozlohou zodpovedal 
asi bývalej budove IKEA v Bratislave. 
Dole bol nemocničný nábytok, na po-
schodí kompletný „domov dôchodcov“ 
s kompletným zázemím a množstvom 
rôzne kategorizovaných izieb, od nízke-
ho po VIP štandard, pre ležiacich, pre 
dementných a pod. 

Na záver sa chcem poďakovať TU vo 
Zvolene, že mi umožnila získať nové 
impulzy, BFU v Pekingu za možnosť pô-
sobiť na tejto univerzite a za množstvo 
miest, ktoré som mal možnosť navštíviť.

doc. akad. soch. René Baďura, vedúci Katedry 

dizajnu nábytku a interiéru TU vo Zvolene

Foto: archív autora
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úplne nový pohľad na dvere ako na pro-
dukt, ktorým sa chcete obklopiť. Žiadne 
zbytočné pohyby, stláčanie kľučky alebo 
vizuálne detaily navyše. Skrátka len 
minimalistický produkt, ktorý nechá 
vyniknúť materiálový a farebný vkus 
zákazníka. 

Petr Novague je podporovateľom čes-
kých firiem, spolupracoval na oživení 
značky bicyklov Favorit s českosloven-
ským podtextom, navrhoval dizajn mo-
bilných telefónov českej značky KINZO, 
ale i dizajn športového auta R200. V sú-

časnosti vytvára dizajn kancelárskych 
stolov novej nábytkárskej značky a pra-
cuje na návrhu zariadenia na meranie 
rádioaktivity v raketoplánoch.

Inšpiratívny český dizajnér Petr No-
vague bude čestným hosťom veľtrhu 
Nábytok a Bývanie 2020 v Nitre. 

Reko

Foto: výstavisko Agrokomplex

SVETOVO ÚSPEŠNÝ DIZAJNÉR PETR NOVA-
GUE JE DRŽITEĽOM DESIATICH OCENENÍ  
RED DOT AWARDS, ŠTYROCH OCENENÍ 
GERMAN DESIGN AWARDS A ĎALŠÍCH VIAC 
AKO SEDEMDESIATICH PRESTÍŽNYCH CIEN. 
Z JEHO DIZAJNÉRSKEHO ŠTÚDIA NOVAGUE 
POCHÁDZA MNOHO NÁVRHOV PRODUK-
TOV, OD NÁBYTKU, CEZ BICYKLE, SPOTREB-

NÚ ELEKTRONIKU, ZUBNÉ KEFKY AŽ PO KONCEPTY AUTOMO-
BILOV. TRŽBY ZA PRODUKTY S JEHO DIZAJNOM PREDSTAVUJÚ 
VIAC AKO 100 MILIÓNOV EUR. 

Hosť veľtrhu Nábytok a Bývanie 2020
PETR NOVAGUE 

P
otešenie nachádza v samotnom 
pracovnom procese, kedy sa snaží 
splniť očakávania zadávateľa, no 
zároveň vkladá do produktu svoje 

hodnoty a filozofiu: „Pri svojej práci 
zohľadňujem i ekologické aspekty výro-
by, nie však v nejakej povrchnej rovine. 
Zamýšľam sa nad tým, či je daný výrobok 
naozaj potrebný, a preto nikdy nenavrhnem 
nejakú vázičku alebo inú vec, ktorá slúži len 
na dekoráciu.“ 

Petr Novague je autorom dizajnu dverí 
MUTEO značky Sapeli, kde prináša 
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P
osledné dve dekády výrazne zmenili 
vnímanie nábytku, ktorý sa vďaka 
nízkej kvalite a ešte nižším cenám 
stal pre spotrebiteľov prakticky 

spotrebným tovarom. Z obchodného 
modelu dostupného nábytku dodnes 
ťažia veľkí predajcovia. Premenlivosť 
módy sa totiž odhaľuje aj v interiérovom 
dizajne a inšpirácie predajcov či okolia 
bývajú silným motívom na zmenu zaria-
denia. Mnohým slovenským spotrebite-
ľom napríklad po kúpe či stavbe nehnu-
teľnosti už prostriedky na zariadenie 
neostanú. Siahajú preto po lacnom a 
menej kvalitnom nábytku z veľkoob-
chodov s tým, že ho aj tak za nejaký čas 
vymenia za kvalitnejší. 

V posledných rokoch sme však svedka-
mi viacerých udalostí, ktoré podporili 
uvedomelosť spotrebiteľov a postupne 
prispievajú k odklonu od konzumného 
spôsobu života. Zároveň rastie aj kúpna 
sila obyvateľstva a ľudia si môžu dovoliť 

aj kvalitnejšie produkty. Na tieto trendy 
reagujú aj dizajnéri a výrobcovia, ktorí 
produkty prispôsobujú po materiálovej 
a kvalitatívnej stránke tak, aby vydržali 
a slúžili svojmu účelu dlhšie a aby boli po 
skončení životnosti recyklovateľné. 

UDRŽATEĽNÝ DIZAJN
Udržateľný dizajn je pre výrobcov obrov-
skou výzvou. Znamená, že nábytok nie 
je len vyrobený z ekologického a prírod-
ného materiálu, ale že je vyrobený aj 
ekologickým spôsobom, má nízku uhlí-
kovú stopu a je po skončení životnosti 
recyklovateľný. Skĺbenie týchto faktorov 
predstavuje veľkú výzvu pre dizajnérov 
a väčšiu pre výrobcov, ktorí sa musia 
pohybovať v nákladových rámcoch. Pre-
dĺženie životného cyklu výrobkov zna-
mená nižšiu frekvenciu nákupu a tým 
aj nižšie zisky. Zároveň treba počítať so 
zvýšením výrobných nákladov, keďže 
kvalitné materiály sú drahšie a náročnej-
šie je aj ich spracovanie. Rastúci dopyt 
po udržateľných výrobkoch by však 
mohol byť pre výrobcov doteraz absen-
tujúcou motiváciou.
  
PRÍRODNÉ MATERIÁLY
Základom udržateľného dizajnu je biolo-
gicky a ekologicky odbúrateľný materiál. 
Možností je dnes viacero, no často sa di-
zajnéri musia popasovať s limitmi, ktoré 

KLIMATICKÉ ZMENY 
A ZHORŠUJÚCA SA 
KONDÍCIA NAŠEJ MODREJ 
PLANÉTY NÚTIA ĽUDÍ 
PREHODNOCOVAŤ SVOJE 
NÁKUPNÉ SPRÁVANIE. DNES 
JE JASNÉ, ŽE EKONOMIKA 
ZALOŽENÁ NA SPOTREBE NIE 
JE DLHODOBO UDRŽATEĽNÁ 
A SPOTREBITELIA ZAČÍNAJÚ 
KLÁSŤ ČORAZ VÄČŠÍ DÔRAZ 
NA TO, ABY PRODUKTY, 
KTORÉ SI KÚPIA, VYDRŽALI 
ČO NAJDLHŠIE. VÝNIMKOU 
NIE JE ANI NÁBYTOK.

Trvalo udržateľná 

VÝROBA NÁBYTKU?



každý takýto materiál má. Medzi najob-
ľúbenejšie ekologicky odbúrateľné ma-
teriály patrí prirodzene masívne drevo. 
V našich končinách je to dané aj histo-
rickým kontextom, keďže ešte niekoľko 
desaťročí dozadu drevo v nábytkárstve 
jednoznačne dominovalo. Bolo dostup-
né a dal sa s ním kompletne zariadiť 
interiér. Dizajn sa však vyvíjal a masívne 
drevo strácalo svoje dominantné po-
stavenie, keďže často nebolo technicky 
možné, aby tento krásny prírodný mate-
riál konkuroval v tvarovateľnosti a cene 
moderných, často syntetických materiá- 
lov. Moderné technológie spracovania 
dreva už výrobcom masívneho nábytku 
umožňujú experimentovať s dizajnom 
a výsledkom sú často pozoruhodné 
kúsky. Výrobný proces je náročný, keďže 
sa drevo musí sušiť, hobľovať, brúsiť 
a tvarovať do polotovarov, ktoré sa ná-
sledne spájajú. „Dizajnový návrh, výroba 
a kompletizácia nábytku z masívu musia 
primárne prihliadať na vlastnosti dreva, 
jeho neustále formovanie či zmeny tvaru 
a objemu,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ 
Javoriny, Slavomír Alžbetkin. „Preto sú 

konštrukcia, materiály a spôsoby, akými 
sa masív spája, tým najväčším know-how 
skutočných majstrov,“ dodáva Alžbetkin. 
Keďže drevo neustále pracuje, vyžaduje 
si aj starostlivosť. Ideálnou ochranou pre 
zachovanie jeho vlastností je prírodný 
olej, ktorý nielen vytvára ochrannú 
vrstvu, ale svojím organickým pôvodom 
zároveň vyzdvihuje jeho farbu, kresbu a 
otvorené póry, ktorými drevo naďalej aj 
vo svojom novom prostredí dýcha.

V posledných rokoch sa aj na Slovensku 
rozšíril bambus. Veľmi dobre sa s ním 
pracuje a vďaka tomu ponúka široké 
možnosti uplatnenia. Do interiéru na-
vyše vnáša aj kus exotiky. Z odrastených 
kusov bambusu sa nevyrábajú len po-
pulárne doplnky, ale aj stoličky, postele, 
stoly, kreslá či dokonca sedacie súpravy. 
Bambus je nenáročný na údržbu, stačí 
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ho z času na čas utrieť vlhkou handrou. 
Bambus si mnohí Slováci zvyknú pliesť 
s ratanom. Kým bambus sa stále radí 
medzi trávovité rastliny a jeho vnútro je 
duté, ratan pochádza z palmy  a nachá-
dza uplatnenie predovšetkým v exte-
riéri. Ak siahate po prírodnom ratane, 
treba počítať s tým, že je, ako väčšina 
prírodných materiálov v nábytkárstve, 
náchylný na zmeny počasia. Vyhovuje 
mu teplo, a preto by mal byť v zime 
uskladňovaný v interiéri a prútené 
vlákna by sa mali pravidelne natierať 
špeciálnymi olejmi. 

Zaujímavým a pomerne exkluzívnym 
materiálom je korok. Charakter tohto 
prírodného materiálu neponúka široké 
možnosti pre uplatnenie v nábytkárstve, 
no o to vzácnejšie a zaujímavejšie sú 
kúsky, ktoré sa z korku vyrábajú. Okrem 
doplnkov sú to hlavne stolíky, prípadne 
stoly či stoličky. Veľkej obľube sa tešia aj 
korkové svietidlá. Podobne zaujímavým 
materiálom je aj morská tráva. Robia 
sa z nej výplety, prevažne pre stoličky, 
kreslá, ale aj stoly. Kostru nábytku tvorí 
zvyčajne drevo. Morská tráva je trvácna 

a nenáročná na údržbu. Postačí vám oby-
čajná vlhká handra.

NADČASOVÝ DIZAJN
Dôležitým aspektom udržateľnosti je 
nadčasový dizajn. Nábytok musí byť na-
vrhnutý tak, aby sa neopozeral, aby ne-
vyšiel z módy a aby pôsobil moderne aj 
o niekoľko rokov. Krásnym príkladom je 
napríklad posteľ NEXT, ktorá je na trhu 
už 20 rokov a stále patrí medzi najpre-
dávanejšie produkty. Kvalitný nábytok je 
totiž zároveň aj investíciou.

RECYKLÁCIA
Akokoľvek sa snažíme nábytok udr-
žiavať, každý kus raz príde na koniec 
životného cyklu. Pri menej kvalitnom, 
lepenom, drevotrieskovom či plastovom 
nábytku prichádza koniec rýchlejšie, 
pri kvalitnejších materiáloch produkty 
vydržia dlhšie. Preto je dôležité, aby bol 
nábytok z recyklovateľného materiálu. 
Plastové stoličky možno svojho času 
pôsobili dizajnovo a moderne, no keď 
materiál začne po pätnástich rokoch 
praskať, zistíte, koľko zbytočného odpa-
du z nich vznikne.

EKOLOGICKÝ PRÍSTUP
Spolu s kvalitným prírodným materiá-
lom treba vyberať aj kvalitného výrobcu, 
ktorý má potrebné certifikáty, dodržuje 
výrobné postupy a neplytvá surovinami. 
Niektorí výrobcovia masívneho nábytku 
dokonca vysádzajú nové stromy, aby 
tak zabezpečili udržateľnosť produkcie. 
Dôležitým faktorom udržateľnosti je 
uhlíková stopa. Tá hovorí o objeme emi-
sií, ktoré vznikajú pri výrobe, ale aj pri 
preprave. To stavia do popredia záujmu 
lokálnych výrobcov, ktorí spracúvajú 
lokálne suroviny a polotovary v prevádz-
kach s nízkou spotrebou energie. K zní-
ženiu uhlíkovej stopy tak vie pomôcť 
modernizácia výroby či obnoviteľné 
zdroje energie. V logistike sa na západe 
postupne rozvíja elektromobilita. 

Ing. Juraj Vedej

Foto: archív Javoriny, firiem a redakcie
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TRENDY
IDEÁLNY DOMOV SPÁJA 
POHODLIE MODERNÉHO 

PRIESTORU S OSOBNOSŤOU 
A VYTVÁRA TAK PROSTREDIE, 

KTORÉ NÁS NIELEN NABÍJA 
ENERGIOU, ALE AJ INŠPIRUJE. 

JE NAŠÍM ÚTOČISKOM, 
MIESTOM, KDE SA TÚŽBY 

A NAŠA OSOBNOSŤ 
ZHMOTŇUJÚ DO TVAROV, 

FARIEB A TEXTÚR. UŽ OD 
VSTUPU DO INTERIÉRU 

PRISPIEVAJÚ ORIGINÁLNE 
AKCENTY A KAŽDÝ DETAIL 
K VYTVORENIU ÚŽASNÉHO 

PRIESTORU, V KTOROM SA MY 
AJ NAŠI HOSTIA BUDÚ CÍTIŤ 

PRÍJEMNE. 

01

02

04
03

05
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06

07
08

09
01 Závesná lampa SKYMNINGEN, 

predáva www.ikea.sk

02 Petrolejovo-modrý kôš Wire Bas-

ket od Ferm Living, predáva DesignVille 

03 Nábytok a doplnky z kolekcie 

SPRING 2020, predáva H&M

04 Stolička Synnes z prírodného 

dubového dreva s podsedákom od 

Menu, predáva DesignVille  

05 Dizajnová komoda Camden so 

vzhľadom dreva, 

predáva WestwingNow.sk  

06 Vybavenie pre stolovanie z kolek-

cie SPRING 2020, predáva H&M

07 Kožená pohovka Canyon, 

predáva WestwingNow.sk 

08 Veľký borovicový stôl Pine Table, 

predáva DesignVille 

09 Komoda Amy, 

predáva WestwingNow.sk 
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14

15

16

17

18
19

Reko
Foto: archív firiem a redakcie

10 Inšpirácia a produkty pre stolovanie, predáva WestwingNow.sk, 11 Sklenená 

nádoba Johnny, predáva WestwingNow.sk, 12 Košik RISATORP, predáva www.ikea.sk, 

13 Sada dvoch dekoračných tácok Kirkby, predáva WestwingNow.sk, 14 18-dielna 

jedálenská súprava Cyril, predáva WestwingNow.sk, 15 Okrúhly ratanový nástenný 

regál Bankuan, predáva WestwingNow.sk, 16 Masívna dubová stolička Tuba, predáva 

Javorina 17 Pracovný stôl s bielym odkladacím stolíkom Germania Oslo, predáva 

www.bonami.sk, 18 Dekoračná súprava TONAD, predáva www.ikea.sk 19 Ekologické 

vrecko, predáva www.uashmama.sk



A
j keď pri vytváraní relaxačnej 
miestnosti neexistuje špeciálny 
zoznam pravidiel, môžete sa 
nechať inšpirovať nasledujúcimi 

možnosťami, ale čo je najdôležitejšie, 
využite iba tie prvky, ktoré máte radi. 
Návod, ako zvýšiť pohodlie vášho domo-
va, začína hľadaním správneho nábytku, 
doplnkov a farieb. 

PRÍRODA JE NAJLEPŠOU  
INŠPIRÁCIOU
Väčšina z nás zažíva pocit pokoja, keď 
sme v prírode. Príroda je organicky 
relaxačná a liečivá, takže do miestnos-

bývanie dizajn
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ti, v ktorej chcete načerpať energiu, 
vneste akékoľvek prírodné prvky, ktoré 
uprednostňujete. Napríklad drevo ako 
základný prírodný materiál je hrejivé 
a príjemné. Skúste farebnosť tónova-
nú z prírodného dreva a zeme, aby ste 
získali domov inšpirovaný lesom, alebo 
farebnosť naplaveného dreva inšpirova-
ného plážou. 

Pridanie elementov prírody do vašej do-
mácnosti vás okamžite upokojí a naplní 
rovnováhou. Váza rezaných kvetov, rast-
liny (zvážte vôňu jazmínu), misa plnená 
pieskom a mušľami alebo malá vodná 
fontána vám môže pomôcť priblížiť sa 
k prírode. Niekedy všetko, čo potrebu-
jeme na rozjasnenie priestoru, je pridať 
trochu prírodných doplnkov a zelene. 
Rastliny menia teplotu domácnosti a pri 
pohľade na ne sa cítime dobre. Dizajn 
sviežich zelených rohov zvýši dekor 
miestnosti a naplní ju harmonickou 
energiou. 

SVETLO AKO SÚČASŤ DIZAJNU
Bez slnečného svetla sa môže váš domov 
zdať pochmúrny a tmavý, čo nevyhnut-
ne ovplyvní aj vašu náladu. Na druhej 
strane privítanie prirodzeného svetla 
do vášho domova nielen zvýrazní jeho 
prirodzene krásne vlastnosti, ale aj vás 
naplní pohoda. Mali by ste teda viac 
odostrieť okná či odstrániť hrubé závesy, 
aby ste maximalizovali zásah slnka do 
interiéru. V prípade závesov zvoľte 
priehľadnú tkaninu v odtieni, ktorý roz-

ČO AK BY NÁM DIZAJN 
NÁŠHO DOMOVA MOHOL 
POMÔCŤ VIESŤ ZDRAVŠÍ 
ŽIVOTNÝ ŠTÝL? PREDSTAV-
TE SI, ŽE MÁTE VO SVOJOM 
DOME ZÓNU, KTORÁ VÁM 
DÁVA MOŽNOSŤ UNIKNÚŤ 
PRED KAŽDODENNÝM STRE-
SOM, NABIŤ SI TELO FYZIC-
KY AJ PSYCHICKY A UDRŽAŤ 
SI ŽIVOTNÚ ROVNOVÁHU. 

DIZAJN 
pre pokojný domov
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ptyľuje svetlo a kompenzuje tmavé alebo 
neprirodzene osvetlené priestory. Takis-
to je možné využiť zrkadlá, ktoré dokážu 
odrážať svetlo v celom príbytku a robiť 
ho ešte jasnejším. Ak v miestnosti chýba 
prirodzené svetlo, je nutné zamerať sa 
na výber správnych svietidiel. V závislos-
ti od osobných preferencií môžete mať 
záujem o tlmené alebo jasné osvetlenie. 
Uistite sa, že máte možnosť mať obe 
možnosti, pretože vaša nálada sa môže 
meniť zo dňa na deň a podľa toho si 
prispôsobíte osvetlenie. Pod bielym 
svetlom žiariviek sa nemusíte zrovna 
cítiť najlepšie. Preto navrhujeme pohrať 
sa s príkonom aj farbou žiarovky a uistiť 
sa, že vybrané svietidlá sú vybavené 
stmievačmi. Odporúčame žiarovky skôr 
v teplejších ako v chladnejších tónoch. 
Taktiež farebné schémy v našich 
domovoch môžu byť prekvapujúcimi 

prostriedkami na zlepšenie nála-
dy. Upokojujúci priestor dosiahnete 
neutrálnou farebnou paletou a prírod-
nými materiálmi. Mäkké hnedé, béžové, 
jemné zelené a žlté odtiene vám môžu 
pomôcť vytvoriť štýlový vzhľad, ktorý 
bude pôsobiť relaxačne. Príliš živé alebo 
vysoko kontrastné farby znižujú vibrácie 
a nadmerne stimulujú myseľ a telo. 
Avšak nielen po vizuálnej stránke sme 
ovplyvňovaní. V príjemne prevoňanom 
interiéri sa podnecujú naše zmysly. 
Pravidelne zapaľujte sviečky s aromate-
rapiou a čoskoro sa dostaví výsledok.

ŽIADNA TECHNOLÓGIA
Radi by sme odporučili zaviesť jedno 
pravidlo – okrem prehrávača hudby 
by vo vašej oddychovej časti nemala 
pôsobiť žiadna elektronika. Doprajte si 
chvíľu bez rušivého „cinkotu“ textových 

správ, e-mailov či telefonických hovorov, 
stačí vysloviť nie telefónom a inej rušivej 
elektronike.

Prijatie týchto jednoduchých pravidiel 
vám pomôže zariadiť si domov, ktorý 
vyžaruje pohodu a vyrovnanosť. Pamä-
tajte, že žiadna domácnosť nie je príliš 
malá na vašu osobnú svätyňu.

Reko z materiálov Kika Nábytok

Foto: Kika Nábytok
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D
opriať si dokonalý relax a komfortný 
spánok nemá byť pre nikoho výsada, 
ale priorita. Vyspatý človek predsa 

zvládne všetko! A aké výhody má naozaj 
zdravý spánok? 

1. PLNÉ NASADENIE
Nevyspatý človek nie je príliš aktívny a 
ani mu to dvakrát nemyslí. Môže za to 
únava. Rozmýšľa len nad tým, kedy si 
konečne bude môcť zdriemnuť. Ak sa 
však ráno zobudí po zdravom spánku, 
zvládne rýchly každodenný zhon a po-
vinnosti v práci aj v rodine. Je odpoči-
nutý, energický, s mozgom fungujúcim 
na plné obrátky a nevystraší ho žiadna 
neočakávaná stresujúca situácia. 

2. DOBRÁ NÁLADA
Po prebdenej noci nikomu z nás nie je 
dvakrát do reči, bez spánku sme nevr-
lí, nepríjemní a nervózni. Nedostatok 
spánku sa môže v niektorých prípadoch 
pretaviť až do depresie. Obrátiť všetky 
tieto negatívne aspekty je jednoduché – 
vyspite sa, ale kvalitne, zdravo a poriad-
ne. Kto by to povedal, že zbaviť sa stresu 
je také jednoduché!

3. CELKOVÉ ZDRAVIE
Maximálny odpočinok v podobe spánku 
pôsobí priaznivo aj na imunitu človeka. 
K správnej životospráve nepatrí len 
aktívny pohyb či zdravá strava, ale aj 
dostatočný odpočinok a regenerácia. 
Vedia to aj športovci, ktorí sa pred poda-
ním dôležitého výkonu musia kvalitne 
vyspať. 

4. CHRBTICA BEZ BOLESTI
Je najzaťažovanejšou časťou nášho tela 
počas dňa. Nesie celú váhu tela, preto by 
sa mala počas noci zregenerovať a odľah-
čiť. To je možné dosiahnuť tak, že celý 
chrbát na matraci bude vo vodorovnej 
polohe, aby boli nohy vyššie. Z kvalitnej 

SPÁNOK JE V KAŽDODENNOM 
PRACOVNOM KOLOBEHU 
PRE MNOHÝCH ČASTO 
JEDINOU FORMOU RELAXU A 
ODPOČINKU. PRÍSŤ DOMOV, 
ZHODIŤ ZO SEBA OBLEČENIE, 
PRACOVNÉ PROBLÉMY, 
VHUPNÚŤ DO PYŽAMA, 
ĽAHNÚŤ SI A...

 zdravého spánku
 VÝHOD
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postele by ste ráno nemali vstávať dolá-
maní, práve naopak – mala by riešiť vaše 
problémy s chrbticou.

Bolesti chrbtice trápia mnoho ľudí. 
Sedavé zamestnanie, nedostatok pohybu 
a zlá životospráva – to všetko vplýva na 
váš chrbát. Po celom dni už netúžite po 
ničom inom, len po momente, kedy si 
ľahnete a bolestivú časť tela odľahčíte. 
Aj tak sa nám však stáva, že sa ráno 
budíme dolámaní a neodpočinutí.

Preto by mal každý zvážiť výmenu 
postele alebo aspoň matraca. Správne 
zvolený zdravotný matrac totiž vie uľaviť 
od bolesti a dožičí zdravý spánok. Na vý-
bere postele by si mal dať záležať každý, 
pretože ideálna posteľ môže slúžiť aj ako 
prevencia pred bolesťami chrbtice.  

Doprajte preto svojmu organizmu 
maximálny oddych počas spánku. Aby sa 
vaša chrbtica zregenerovala, mala by byť 
v prirodzenej polohe. Ak sa vám v noci 
chrbtica zabára do matraca príliš hlboko 
alebo ak ste neprirodzene vystretí, chrb-
tica je celý čas napnutá a neoddýchne 
si. Prvým krokom k chrbtu bez bolesti 
je práve matrac, na ktorý si líhate každý 
deň.

5. KRÁSA AKO BENEFIT
Okrem toho, že sa vyspatí budete na 
celý svet usmievať a tým pádom budete 
hneď krajší, je ďalšou výhodou spánku aj 
to, že sa zároveň regeneruje pleť. Počas 

zdravého spánku sa pleť vyrovnáva, 
omladzuje.

STAVTE NA KVALITU
Prišli ste po prečítaní týchto dôvodov na 
to, že váš spánok je nedostačujúci, ak aj 
spíte osem či dokonca viac hodín? Prob-
lém môže byť niekde inde – v posteli. 

Aby ste sa celý deň netešili len na spá-
nok, ale aj na posteľ, stavte na kvalitu 
SAFFRON BEDS. Posteľ z prírodných 
materiálov vyrobená na mieru presne 
podľa vašich predstáv spôsobí to, že 
obyčajná posteľ zrazu nebude obyčajnou. 

Pri výbere svojej postele si nechajte 
poradiť. Odborníci na zdravý spánok 
v showroomoch SAFFRON BEDS 
zohľadnia pri hľadaní matraca ideál-
nej tuhosti váš vek, výšku, hmotnosť 
a zdravotný stav. Medzi „tajný tip“ 
jednoznačne patrí aj dostatočne vysoká 
posteľ, ktorú oceníte vo vyššom veku, 
keď vás začnú trápiť kolenné kĺby. Vstá-
vanie z vyššej postele ich zaťaží omnoho 
menej a bude pohodlné. 

SAFFRON BEDS ponúka kontinentálne 
postele vyrobené šikovnými rukami 

 zdravého spánku

slovenských majstrov. Vlna, bavlna, 
kašmír a hodváb pochádzajú z Talian-
ska, ostatné materiály, ako je bavlnená 
poťahová látka, konské vlasy, borovicové 
drevo a pružiny z Nemecka, Belgicka, 
Holandska, Anglicka a Francúzska. Sta-
rostlivo vybraní dodávatelia zabezpečujú 
prvotriedne spracovanie pri zachovaní 
funkčnosti, vzdušnosti a hebkosti mate-
riálov.

Vďaka možnosti vyskladať si posteľ na 
mieru podľa vašich fyzických a spálňo-
vých dispozícií nájdu v SAFFRON BEDS 
riešenie pre každého. Viac informá-
cií získate v showroomoch alebo na 
www.saffronbeds.com. 

Reko z materiálov Saffron beds

Foto: Saffron beds
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SPACEWER, s.r .o.  
Strojnícka 20, 080 01 Prešo v, 
0902 246 989, 051/ 77145 95

E-SHOP AJ „KAMENNÁ“ PREDAJŇA

už viac
      ako

rokov

CELODREVENÉ PODLAHY     

     

 2

LAMINÁTOVÉ PODLAHY     CLASSEN, KAINDL, KRONOoriginal, SWISS KRONO, EGGER

DUB ALDABRA 3463 – hrúbka 8mm/AC4 komerčná záťaž – 6,98 EUR/m2

DUB MURANO 3501 – hrúbka 8mm/AC4 komerčná záťaž, V-Drážka – 7,99 EUR/m2

DUB GRAND 2594 – hrúbka 8mm/AC4 komerčná záťaž, V-Drážka – 7,99 EUR/m2

DUB DENVER 2898 – hrúbka 8mm/AC4 komerčná záťaž – 7,28 EUR/m2

JASEŃ SHAMONAI – hrúbka 7mm/AC3 najvyššia bytová záťaž  – 5,98 EUR/m2

DUB CRAFT WHITE K001 – hrúbka 10mm/AC4 komerčná záťaž, V-DRÁŽKA – 10,70 EUR/m2

VINYLOVÉ PODLAHY    KRONOXONIC,  TARKETT,  VIN IN

KRONOXONIC – 20 dekorov, hr. 5mm/AC6 TOP komerčná záťaž, integrovaná podložka na podlahe, 
vodeodolné, click bez lepenia, uvádzacia cena 21,90 EUR/m2

DUB ŠTANDARD – celodrevená veľkoplošná 
podlaha, rozmer dosky 1100 x 207 mm, 
hrúbka 14mm, nášľap cca 4mm, parkety 
4-lamela, 7xUV lak, click bez lepenia, 
19,80 EUR/m2

JASEŇ ŠTANDARD – celodrevená 
veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 
1100 x 207 mm, hrúbka 14mm, nášľap cca 
4mm, parkety  4-lamela, 7xUV lak, click 
bez lepenia, 
19,80 EUR/m2

JASEŇ MILK MOLTI – celodrevená 
veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 
1100 x 207 mm, hrúbka 14mm, nášľap cca 
4mm, parkety 3-lamela, 7xUV lak, click bez 
lepenia, 
19,90 EUR/m2

BUK ŠTANDARD – celodrevená veľkoplošná 
podlaha, rozmer dosky 1100 x 207 mm, 
hrúbka 14mm, nášľap cca 4mm, parkety 
4-lamela, 7xUV lak, click bez lepenia, 
19,80 EUR/m2

DUB PICCOLO – celodrevená 
veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 
725 x 130 mm, hrúbka 14mm, nášľap cca 
3mm, masív landhausdielen 1-lamela, 
7xUV lak, V-DRÁŽKA, kartáčovaná, 
click bez lepenia, 
27,80 EUR/m2

JASEŇ PICCOLO  – celodrevená 
veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 
1100 x 130 mm, hrúbka 14mm, nášľap 
cca 3mm, masív landhausdielen 
1-lamela, 7x UV lak, V-DRÁŽKA, click 
bez lepenia, dl. 0,725m, 
28,80 EUR/m2

DUB VARIOUS GRANDE – celodrevená 
veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 
1800 x 180 mm, hrúbka 14mm, nášľap 
cca 3mm, masív landhausdielen 
1-lamela, 7xUV lak, click bez lepenia, 
V-DRÁŽKA, 
31,80 EUR/m2

DUB CINAMON GRANDE – celodrevená 
veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 
2200 x 180 mm, hrúbka 14mm, nášľap 
cca 3mm,1-lamela, OLEJ, click bez 
lepenia, V-DRÁŽKA, kartáčovaná, 
35,80 EUR/m2

AKCIA

DUB BRUSHED – celodrevená 
veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 
2200 x 180 mm, hrúbka 14mm, nášľap 
cca 3mm, masív landhausdielen 
1-lamela, OLEJ, click bez lepenia, 
V-DRÁŽKA, kartáčovaná, 
31,80 EUR/m2
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paleta aktuality

DIZAJN A SOFISTIKOVANÁ FUNKČNOSŤ

Kuchyňa je nielen prostriedkom k realizácii najlepších kulinárskych špecialít, ale zároveň je priestorom, kde trávite veľa vášho 
času. Práve preto je dôraz na vysokú kvalitu kuchyne úplne oprávnený. Kuchyne Ballerina nenechajú žiadne priania nesplne-
né. Sú premyslené do najmenšieho detailu, sofistikovane funkčné a vybavené najmodernejšou vnútornou technikou, aby vám 

uľahčovali každodennú prácu. Veľkú pozornosť Ballerina venuje 
dizajnu a výberu materiálov, lebo vedia, že práve prostredie, 
v ktorom žijeme, výrazne ovplyvňuje kvalitu nášho života.
Dlhodobo najpredávanejším segmentom kuchýň sú moderné, 
svieže kuchyne všetkých farieb a materiálových prevedení. 
BALLERINA KÜCHEN je známa nielen vysokou kvalitou svojich 
kuchýň, ale aj čoby trendsetter v brandži. Dizajnovou lahôdkou 
je napríklad Smart glas matt 4001 XL – imitácia mramoru v kom-
binácii s čiernym lakovaným dekórom dreva Signum B 31098, 
doplnená o otvorený regálový systém, ktorý nájde využitie nielen 
v kuchyni, ale napríklad v predsieni či obývačke.

www.ballerinakuchyne.com

PRVÉ ŠTVORKOMOROVÉ 
KAPSULY NA PRANIE 

Starostlivosť o oblečenie do-
káže byť skutočnou alchýmiou. 
Každý jeden kúsok môže časom 
stratiť žiarivú farbu, pôvodný 
tvar či sviežosť z neho pominie 
skôr, ako ho uložíme na poličku. 
Spoločnosť Henkel Slovensko 
preto prináša unikátnu novinku, 
s ktorou bude o šatník vždy doko-
nalo postarané.

 Persil Discs sú vôbec prvé štvorkomorové pracie 
kapsuly na trhu. Každá komora v sebe ukrýva 
jednu funkciu. V jednej komore je unikátna zmes 
enzýmov, ktorá si poradí aj s tými najodolnejšími 
škvrnami a nečistotami. Druhá osahuje účinné polyméry 
a tie dokážu rozjasniť oblečenie až o 50 %. Súčasťou tretej komory sú vonné 
zmesi, ktoré sú zárukou dlhotrvajúcej sviežosti. Posledná – štvrtá komora  
sa stará o vlákna a zachováva pôvodný stav oblečenia. Maloobchodná 
odporúčaná cena za balenie s 11 dávkami je 5,99 eur.    

www.henkel.com

NOVINKA, KTORÁ MYSLÍ NA 
BUDÚCNOSŤ! 

Čo v sebe snúbi efektivitu, kvalitu a 
ohľaduplnosť k životnému prostrediu? 
Seventh Generation! Výrobky celého 
radu majú široké uplatnenie, od kuchyne 
až po kúpeľňu. Navyše krásne voňajú – 
čistou voľnou prírodou. Nemusíte byť 
nutne „ekofanatik“, stačí urobiť drobné 
ústretové krôčiky k tomu, aby bolo 
lepšie na planéte nielen nám, ale aj 
budúcim generáciám. Presne v tomto 
duchu rozmýšľa aj značka Seventh 
Generation, ktorá prichádza na 
slovenský trh. Všetky výrobky sú založené 
na prírodnej báze a neobsahujú žiadne 
farbivá. Použité obaly sú z opakovane 
recyklovateľného materiálu, takže sa 
dajú šetrnejšie spracovať. Na produktoch 
nájdete ešte jednu záruku. Je ňou logo 
Ecolabel, environmentálny certifikát, 
teda garancia prísnych kritérií výberu 
látok, z ktorých sú produkty Seventh 
Generation vyrobené. Produkty 
Seventh Generation si môžete zakúpiť 
v sieti drogérií DM. 
www.mojadm.sk

http://www.mojadm.sk/domacnost


ZABUDNITE NA OLEJ! FRITUJTE HORÚCIM VZDUCHOM!

Dali by ste si dochrumkava prepečené kuriatko, hranolčeky, vyprážaný syr či karfiol? 
Práve tieto jedlá sú gastro hitmi malých aj veľkých, hoci výživoví poradcovia a osob-
ní tréneri nad nimi krútia hlavami a neodporúčajú ich konzumáciu. Na vine je olej, 
na ktorom sa pečené, vyprážané a fritované dobroty pripravujú. Vy sa však týchto 
hitov vzdať nemusíte – vymeňte však nezdravý, prepálený olej za cirkulujúci horúci 
vzduch! Chrumkavé delikatesy si urobte šetrnejšie bez jedinej kvapky oleja v teplo-
vzdušnej fritéze Orava Airy. S ňou budete mať gastro pochúťky hotové 
rýchlo, bez mastných fľakov z prskajúceho oleja a s dobrým pocitom, že 
varíte v duchu zdravšieho životného štýlu. Airy sa rýchlo nahreje a umožní 
vám pečenie horúcim vzduchom od 90 do 200 °C. Do objemného, až 2,5-li-
trového koša s nepriľnavým povrchom vložte surovinu na vyprážanie, 
pečenie či fritovanie a nastavte čas a želanú teplotu prípravy. Rýchlu veče-
ru, pochúťku na párty aj slávnostný obed budete mať na stole za chvíľku. 
Orava Airy môže byť vaša za 79 eur.

www.orava.eu 
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NIE JE JEDNO, AKOU VODOU ZALIEVATE ČAJ A KÁVU

Viete, že nie všetky horúce nápoje je správne zaliať čerstvo prevarenou vodou 
s teplotou 100 °C? Aby sa na maximum rozvinula chuť a aróma rôznych druhov čaju 
a kávy, každý potrebuje inú teplotu ohriatej vody. Na zaliatie klasického „turka“ je 
vhodná voda s teplotou 90 °C, inak bude káva príliš horká alebo málo vylúhovaná. Takú 
istú teplotu vody použite aj pri ovocnom čaji, zelenému čaju zas vyhovuje voda s teplotou 
60 – 70 °C. Len čierny čaj by ste mali zaliať práve zovretou, 100-stupňovou vodou. Práve 
preto je na ohrev vody ideálna taká rýchlovarná kanvica, ktorá vďaka regulácii teploty 
umožňuje ohriať vodu presne na ideálnu teplotu. Luxusnou a múdrou pomocníčkou pri 
čajových a kávových obradoch u vás doma bude rýchlovarná kanvica Orava Delux 
s reguláciou teploty v štýlovom antikorovom šate a s objemom až 1,7 litra, ktorá vám 
ponúka až štyri rôzne prednastavenia teploty ohrevu vody – 70, 80, 90 a 100 °C. Na to, že 
je už voda zohriata presne podľa vášho priania, vás kanvica upozorní nielen svetelnou, ale 
aj zvukovou signalizáciou, čo oceníte, ak ste práve v inej miestnosti. Ohriatu vodu vám 
udrží pri stabilnej teplote až 60 minút, čo vás poteší, ak po polhodinke dostanete chuť 
na ďalšiu šálku svojho obľúbeného horúceho nápoja. Orava Delux môže byť vaša za 
65,90 eur.

www.orava.eu  

MAXI EFEKTÍVNE UPRATOVANIE S MINIMOM NÁMAHY

Zvládnite jarné upratovanie bez presilených zápästí a bolesti krížov! Tento rok sa vyhnite náročnej gymnastike pri 
čistení okien a vysávaní a zaobstarajte si šikovného pomocníka, s ktorým vás aj veľké čistenie, drhnutie, leštenie a 
vysávanie bude baviť! Multifunkčný čistič okien Orava Lautus s mokrým a suchým odsávaním nečistôt je 
šikovnou kombináciou dokonale priliehajúcej stierky a odsávača. S ním zvládnete vyriadiť na jeden šup aj celý dom! 
Okná najprv umyte vodou s trochou čistiaceho prostriedku a potom ich už len „prejdite“ zhora dole čističom. 
Ten špinavú vodu hygienicky odsaje ako malý vysávač do 120 ml nádržky bez toho, že by sa vaše ruky dostali do 
kontaktu so znečistenou vodou. Okná vyleští tak, že na nich neostane jediná nečistota. Ergonomicky sadne do 
ruky, vďaka 360-stupňovej otočnej hlave a nízkej hmotnosti sa ľahko obsluhuje, do boja s nečistotami vo výš-
kach je vybavený  teleskopickou tyčou a na jedno nabitie pracuje až 30 minút. Oceníte ho aj pri čistení zrkadiel, 
obkladačiek, sklenených stolov či sprchového kúta. Celý rok vám poslúži aj na suché vysávanie záclon, gauča či 
postelí. Môže byť váš za 49,90 eur.

www.orava.eu 

http://www.orava.eu/
http://www.orava.eu/
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bývanie pracovňa

Funkčná
DOMÁCA PRACOVŇA
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STÁLE VIAC ĽUDÍ MÁ ZÁUJEM 
O FLEXIBILNÉ ZAMESTNANIE, 
ČO ČASTO ZNAMENÁ AJ PRÁ-
CU Z DOMU. NA ČO SA TREBA 
ZAMERAŤ, ABY BOL PRACOV-
NÝ PRIESTOR VO VAŠEJ DO-
MÁCNOSTI VYUŽITÝ ČO NAJ- 
EFEKTÍVNEJŠIE A ZÁROVEŇ 
VÁS STIMULOVAL PRI SEBARE-
ALIZÁCII A TVORBE KREATÍV-
NYCH RIEŠENÍ? VYSKÚŠAJTE 
TIETO NÁPADY A OKREM 
MIESTA, KDE VÁM PÔJDE PRÁ-
CA OD RUKY, ZÍSKAJTE AJ VIAC 
ROVNOVÁHY MEDZI PRÁCOU 
A SÚKROMÍM. 

A
k ste sa už rozhodli nosiť si prácu do-
mov a zariadiť si kvôli tomu pracov-
ňu alebo pracovný kút, zvoľte miesto 

v byte, ktoré je svetlé a pokojné, aby 
ste mohli nerušene pracovať. Ak bude 
pracovný kút súčasťou inej miestnosti, 
snažte sa vyhnúť spálni. Tá by mala byť 
vyčlenená iba na spánok a oddych. Inak 
by ste si mohli privodiť problémy so 
spánkom či zbytočný stres pred zaspá-
vaním. Ak máte to šťastie, že máte doma 
voľnú izbu, zariaďte ju na rôzne účely. 
Najčastejšie je pracovňa využívaná aj ako 
hosťovská izba, čo sa dá jednoducho za-
riadiť umiestnením rozkladacej pohovky. 
Myslite však na dostatok odkladacieho 
miesta, aby ste návštevu neubytovali 
medzi kopu neporiadku. Multifunkčnej 
miestnosti pokojne pridajte aj tretie 
využitie tým, že premeníte jeden kút 
v miestnosti na čitateľský alebo na do-
mácu kreatívnu dielničku. 

Ak si chcete zariadiť funkčné a flexibilné 
pracovisko v obývacej izbe, ktoré nena-
ruší vzhľad celej miestnosti, vyberajte 
nábytok v štýle vášho interiéru. Vyu-
žite farebné kombinácie a vzory, ktoré 
umožnia úložným priestorom splynúť 
so zvyškom miestnosti.

MYSLITE NA ZDRAVIE 
Sedavé zamestnanie so sebou prináša 
niekoľko zdravotných komplikácií. Vy-
sedávanie za počítačom má za následok 
bolesti chrbtice a ochabnutie svalstva. 
Dôležité je preto zadovážiť si kvalit-
nú kancelársku stoličku, na ktorej si 

môžete nastaviť výšku a hĺbku sedadla či 
sklon operadla, aby ste za stolom sedeli 
v správnej polohe. Stolička by mala byť 
nastavená do takej výšky, aby ste mali 
pri písaní na klávesnici ruky zohnuté 
v lakťoch v 90° uhle. Práca z domu aj 
bežné vyhľadávanie na internete bude 
jednoduchšie, ak máte stôl presne podľa 
potreby. Vyberte si taký, ktorý bude po-
skytovať dostatok miesta na všetko,  
čo budete pri svojej práci používať.  
Ideálnym riešením v modernej kancelá- 
rii je stôl s nastaviteľnou výškou. Strie-
daním sedenia a státia uľavíte nielen 
chrbtici, ale aj nohám. Stlačením jedného 
tlačidla môžete nastaviť požadovanú výš-
ku stola a pokračovať tak vo svojej práci 
v stoji. Takýto stôl nájdete aj v ponuke 
obchodného domu IKEA. Napríklad stôl  
IDÅSEN, ktorý môžete ovládať aj na diaľ-
ku pomocou smartfónu alebo tabletu.

ZAISTITE DOBRÉ OSVETLENIE 
Pracovný stôl umiestnený pri okne má 
síce dostatok denného svetla, ale je 
dôležité doplniť ho vhodnými pracovný-
mi lampami. Stolové lampy prispievajú 
k efektívnej, produktívnej a pohodlnej 
práci. Vyberte si z pracovného osvetlenia 
v rozličných štýloch také, ktoré výborne 
dotvorí atmosféru vašej pracovne. Na-
príklad lampu s nastaviteľným ramenom 
a tienidlom, ktorú si nasmerujete presne 
podľa potreby. Spríjemnite si pracovné 
prostredie bez námahania očí alebo 
zhrbeného chrbta pri sedení. Pri výbere 
osvetlenia v pracovnej časti myslite na 

 TIP 

Otočná stolička ALEFJÄLL z IKEA  kom-

binuje klasický štýl s modernou ergonó-

miou. Má vyvažovací mechanizmus sklo-

nu, ktorý podporuje pohyb a povzbudzuje 

krvný obeh. Takže sa môžete pohodlne 

oprieť, automaticky sa prispôsobí 

vašej váhe a pohybom. Vďaka materiálu 

z pravej lícovej kože je veľmi pohodlná 

a príjemná na dotyk. Navyše koža časom 

krásne starne a získava patinu.
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sa nezaobíde bez súpravy políc. Do-
plňte tie vaše zakladačmi, škatuľami 
na archiváciu dokumentov či malými 
úložnými škatuľami. Všetko bude mať 
svoje miesto a zostane schované, až 
kým to nebudete potrebovať. Označte 
zakladače a škatule, aby ste všetko ľahšie 
našli. Nálepky alebo doma vyrobené 
štítky vyzerajú pekne a pomôžu vám 
udržať prehľad vo veciach. Ak uskladníte 
všetky kancelárske doplnky na jednej 
stene ušetríte vela miesta. Na menšie 
veci využite vložku do zásuvky a všetko 
sa vám bude ľahšie hľadať.

POVZBUĎTE KREATIVITU
Ak bude vaša pracovňa či pracovný kút 
usporiadané miesto s príjemnou atmo-
sférou, bude sa vám lepšie sústrediť na 
prácu. Čím viac neporiadku a zbytočnos-
tí budete okolo seba mať, tým viac vás 
budú rozptyľovať. Aby ste sa pri práci 
cítili príjemne, umiestnite v okolí stola 
niečo, čo máte radi, pokojne aj difuzér 
s obľúbenou vôňou. Domáca pracovňa 
by vás mala v neposlednom rade inšpiro-
vať pri kreatívnych projektoch. Vytvorte 
si nástenku s úlohami, ktoré vás čakajú, 
s užitočnými informáciami, ktoré potre-
bujete mať na očiach, ale aj s inšpiratív-
nymi odkazmi či citátmi. A nezabudnite 
na rastliny – pomáhajú znižovať stres 
a podporujú kreativitu. 

Reko

Foto: IKEA a archív redakcie

to, že biela farba osvetlenia sa na prácu 
hodí viac. Povzbudzuje k pracovnému 
výkonu, pretože je blízka dennému 
osvetleniu.

USPORIADAJTE DROBNOSTI 
Steny ponúkajú veľa nevyužitého 
priestoru, ktorý sa dá využiť na úložné 
priestory a zaistiť si doma prehľad a po-
riadok. V IKEA nájdete aj rôzne riešenia, 
ktoré jednoducho upevníte na stenu 
a získate veľa miesta, ako napríklad 
perforovaný panel SKÅDIS, vďaka kto-
rému si vyskladáte úložné riešenia podľa 
svojich potrieb. Žiadna kancelária 

 TIP 

Tvar pracovnej lampy HEKTAR z IKEA je 

inšpirovaný starými lampami z tovární 

alebo divadiel. Vytvára vhodné osvetlenie 

na rôzne aktivity a izbe dodáva rustikálny 

vzhľad. Vďaka bezdrôtovému nabíjaniu 

vám uľahčí nabíjanie smartfónu. Stačí ho 

položiť na zabudovanú nabíjačku. Okrem 

toho je vybavená zabudovaným USB por-

tom, takže môžete nabíjať dve zariadenia 

súčasne.



NÁVRH PRIESTOROV VÝROBA DOPRAVA MONTÁŽ

ADRESA VZORKOVNE: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Tel./Fax:+421 (0)2 444 55 777, Mobil: +421 (0)905 415 777, E-mail: medcom@medcom.sk

www.medcom.sk

To najlepšie pre Váš obchod 
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V KAŽDEJ DOMÁCNOSTI TO CHODÍ INAK. NIEKDE SÚ SPOLU UŽ 
PRI RAŇAJKÁCH, INDE DLHO SPIA A RODINA SA SPOLU STRETNE 
AŽ PRI VEČERI. CHVÍLE ZA STOLOM SÚ POČAS PRACOVNÉHO 
TÝŽDŇA ČASTO JEDINOU PRÍLEŽITOSŤOU POROZPRÁVAŤ SA SO 
VŠETKÝMI ČLENMI RODINY. AJ PRETO SA KUCHYŇA OZNAČUJE 
ZA SRDCE DOMÁCNOSTI.

KUCHYŇA 
ušitá na mieru vašim potrebám
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P
rispôsobte tento priestor svojim 
individuálnym potrebám a vyskla-
dajte si kuchyňu, ktorá bude prí-
jemným útočiskom a zároveň vám 

ušetrí čas a námahu pri varení. 

PLÁNOVANIE KUCHYNE 
Koľko času trávite v kuchyni a ako ju 
používate? Tieto otázky by ste si mali 
zodpovedať predtým, ako sa pustíte do 
plánovania. Pokiaľ staviate dom alebo 
podstupujete kompletnú prerábku bytu, 
kuchyňu je dobré naplánovať ešte pred 
dokončením prác. Ušetríte si tak starosti 
s prípadným posúvaním elektroinštalá-
cie či prívodu vody. Meranie priestoru 
zopakujte po dokončení všetkých úprav. 
Presnosť rozmerov ovplyvňujú aj nerov-
né steny, rohy či vytŕčajúce objekty zo 
steny. Ak už máte rozmery a dispozíciu 
kuchyne zaznačené, môžete využiť na-
príklad šikovný IKEA plánovač kuchýň 
METOD, vďaka ktorému uvidíte svoj 
návrh v 3D zobrazení. V obchodnom 
dome IKEA Bratislava alebo v košickom 
Pop-upe IKEA vám tiež plán radi skon-
trolujú, premerajú a dokončia.

PRAKTICKÉ RIEŠENIA
Každý kuchár má pri varení svoje návy-
ky, na ktoré pri plánovaní kuchyne myslí 
automaticky. Je však dobré zvážiť aj rady 
odborníkov. Najčastejšie sa týkajú dis-
pozičných riešení. Ideálna plocha na prí-
pravu jedla je podľa odborníkov medzi 
drezom a varnou doskou, preto potre-

bujete počítať 
s minimálne 
80 cm širokým 
priestorom. 
Z druhej strany 
varnej dosky 
si nechajte 
priestor, aby 
ste mali kam 
odložiť horúce 
hrnce. Varná 
doska sa nemu-
sí nachádzať 
nad rúrou, práve naopak. Keď budú 
zvlášť, varenie bude efektívnejšie, najmä 
ak v kuchyni varí viac ľudí naraz. K vyš-
šie umiestnenej rúre sa navyše nemusíte 
skláňať. Vedeli ste, že ak umiestnite 
chladničku do najchladnejšej časti miest-
nosti, spotrebuje oveľa menej energie? 
Veľmi praktické môžu byť aj malé 
šikovné nápady. Police a háčiky sú skvelý 
spôsob, ako uvoľniť pracovnú plochu a 
využiť voľné miesto na stene. Ďalším 
jednoduchým riešením na nedostatok 
odkladacích priestorov je vozík. Hodí sa 
aj do tých najmenších priestorov a mô-
žete ho presúvať, kdekoľvek potrebujete.  

AKÝ ŠTÝL ZVOLIŤ? 
Či už preferujete tradičný, moderný 
minimalistický štýl, alebo sa nachádzate 
niekde medzi tým, určite nájdete niečo 
presne podľa vášho vkusu. Plánovanie 
kuchyne snov začnite výberom dvierok 
a čiel zásuviek, osvetlenia, pracovnej 

ušitá na mieru vašim potrebám

TIP ODBORNÍKA 

Malé detaily prinášajú veľké zmeny! 
Úchytky sú čerešničkou na torte. 
Zvýraznia váš štýl a ozvláštnia vzhľad 
dvierok a zásuviek. Môžete ich zladiť 
s ostatným zariadením alebo vymeniť 
len tak, pre zmenu. Možno úchytky 
považujete len za maličkosť, vedia však 
kuchyni vdýchnuť osobitosť. Kožené 
úchytky ÖSTERNÄS prinesú do vašej 
kuchyne príjemný závan škandinávie. 

Kristína Klika Rastocká, 
vedúca oddelenia kuchýň z IKEA
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dosky, drezu, vodovodnej batérie, úchy-
tiek a príslušenstva, ktoré sa vám páčia.  
Ak vytvoríte v rade skriniek s dvierkami 
elegantné prerušenie otvorenou skrin-
kou, kuchyňa bude osobitejšia, a často 
používané predmety, ako napríklad ku-
chárske knihy, budete mať vždy poruke. 
Premýšľate, aká farba kuchynskej linky 
by bola ideálna pre váš domov? Odvážte 
sa pre výraznejšie farby a dodajte svojej 
kuchyni moderný ráz. Aktuálnym tren-
dom sú tlmené odtiene tmavých farieb 
ako sivá, modrá, zelená, ale aj čierna. 
Matný povrch pôsobí upokojujúco a na 
rozdiel od lesklých povrchov na ňom až 
tak nevidno šmuhy a odtlačky prstov. 

INTELIGENTNÉ RIEŠENIA
S lepším osvetlením pracovnej dosky je 
práca v kuchyni bezpečnejšia, ľahšia a 
príjemnejšia. Napríklad v ponuke IKEA 
nájdete kuchynské osvetlenie navrh-
nuté špeciálne pre nástenné skrinky 
či do zásuviek, ktorého inštaláciu 
hravo zvládnete. Zlepšite si kuchyňu 
s inteligentným osvetlením. Pomocou 
diaľkového ovládania TRÅDFRI môžete 
na diaľku stmievať, zapínať a vypínať 
všetko pripojené osvetlenie pracovnej 
dosky a skriniek naraz. Doprajte si čas 
a poriadne zvážte výber kuchynských 
spotrebičov. Tie sa v dnešnej dobe už ne-

zameriavajú len na funkčnosť. Prinášajú 
maličkosti, ktoré sú často nepostrehnu-
teľné, ale významne zlepšujú každoden-
ný život v kuchyni. 

Štýl vašich spotrebičov by nemal byť na 
druhom mieste. Prečo by mali byť všetky 
rovnaké? Siahnite po zaujímavom di-
zajne či rozličných farbách a vytvorte si 
v kuchyni vlastný štýl.

UDRŽATEĽNÁ KUCHYŇA
Nezabudnite, že kvalitná kuchyňa 
schopná zvládnuť nástrahy každoden-
ného života by mala ponúkať aj prak-
tické riešenia, ktoré podporujú trvalú 
udržateľnosť. IKEA tiež ponúka rôzne 
možnosti na triedenie odpadu, úsporné 
batérie a energeticky efektívne spotre-
biče. Recyklovať a znižovať množstvo 
odpadov môže v domácnosti každý. Ide 
to jednoducho, dokonca sa možno aj 
zabavíte. Vyberte si z rôznych veľkostí 
podľa toho, ako triedite odpad. Možno 
sú to maličkosti, ale majú veľký význam. 
Vďaka nim nebudete šetriť iba našu 
planétu, ale aj vašu peňaženku.  

Reko

Foto: Ikea a archív redakcie

Dvierka a čelá BODARP, ktoré nájdete 
v IKEA sa vyrábajú z fólie z recyklova-
ných plastov PET za použitia energie 
z obnoviteľných zdrojov. Kuchyni do-
dávajú otvorený a príjemný vzhľad so 
štipkou modernosti. S čelami BODARP 
a flexibilným kuchynským systémom 
METOD si vychutnáte lepšiu kuchyňu a 
prispejete k udržateľnejšiemu životu.

bývanie kuchyňa



česká značka s nápadmi

Číre polievky

45:00

Krémové polievky

24:00 15:00

Omáčky

1 1:00

Pyré Smoothie

02:00

Mliečne kokteily

0 1 :1 0

Pulzné mixovanie

Pulse

Ohrievanie

55-1 00 °C

Dominanta
vo vašej kuchyni!
• 7 programov 

• funkcia pulzného mixovania 

• špeciálne nerezové nože 

• zatláčadlo 

• kefka na jednoduché čistenie 

• príkon 1500 W

Polievkovar s mixérom
PRESIDENT 1,75 l



Spolupracujeme s renomovanými slovenskými aj zahraničnými výrobcami nábytku, ktorí vyrobia 
všetky komponenty pre interiér na mieru. Pri výrobe vychádzajú z projektovej dokumentácie 
vytvorenej v našom interiérovom štúdiu a do výrobkov vkladajú dlhoročnú skúsenosť a cit pre 
detail.

www.panamaexclusive.sk

ambros@panamaexclusive.sk
Tel.: 421 907 774 757

Nábytok vyrobený na mieru 
a realizácie interiérov na kľúč
Povedzte nám ako sa chcete vo vašom interiéri cítiť 
a my ho vytvoríme presne podľa vašich predstáv



Spolupracujeme s renomovanými slovenskými aj zahraničnými výrobcami nábytku, ktorí vyrobia 
všetky komponenty pre interiér na mieru. Pri výrobe vychádzajú z projektovej dokumentácie 
vytvorenej v našom interiérovom štúdiu a do výrobkov vkladajú dlhoročnú skúsenosť a cit pre 
detail.

www.panamaexclusive.sk

ambros@panamaexclusive.sk
Tel.: 421 907 774 757

Iba v štúdiu na Galvaniho 2A v Bratislave

-15 %
na montáž

Ponuka platí pri kúpe setu dverí a zárubne a po predložení časopisu DOMaBÝVANIE. 
Viac informácií na: www.solodoorbratislava.sk

inzercia pol strany duodoor.indd   1inzercia pol strany duodoor.indd   1 28. 2. 2020   12:32:0428. 2. 2020   12:32:04

Do vašich predstáv vnesieme život
Povedzte nám ako sa chcete vo vašom interiéri cítiť a my 
ho vytvoríme presne podľa vašich predstáv
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K
olekcia spoločnosti LEDVANCE 
pod názvom Vintage Edition 1906 
disponuje klasickým vzhľadom, 
ktorý do popredia znovu stavia už 

dlho zabudnutý dizajnový prvok – sa-
motné svetlo. Čisté tvary, kvalitné kom-
ponenty a ozajstné materiály kontrastu-
jú s najmodernejšou LED technológiou. 
Tá prináša modernu do klasiky. Spojenie 
chytrého s krásnym. Intimita a prirodze-
nosť sú všetkým zdrojom a svietidlám 
z radu Vintage 1906 vlastné. 

VYBERIE SI KAŽDÝ
Celkom 36 modelov svietidiel v piatich 
produktových radoch – Globe Glass, 
Cone Glass, Pipe, Carved Glass, Bubble 
Glass, v rôznych verziách, farbách a 
tvaroch skla. Svietidlá z kolekcie Vintage 
Edition 1906 môžu osvetľovať všetky 
druhy priestorov. Hoci dojem z kolekcie 
Edition 1906 človeka prenáša späť do 
minulosti, LED technológia nám ra-
zantne pripomína, že sme v súčasnosti. 
Avšak nebojte, ide o decentné linky, keď 

klasické žiarovkové vlákno je nahradené 
LED vláknom. V žiadnom svetelnom 
zdroji LEDVANCE z edície Vintage 1906 
nenájdete LED diódy alebo skupiny diód. 
Chcete predsa ozajstné retro, nie?

Nová séria svietidiel 1906 pokračuje 
v myšlienke kombinovať modernú tech-
nológiu LED s retro dizajnom, odkazujúc 
na avantgardné štýly 50. 60. a 70. rokov. 
Pre tieto svietidlá z edície 1906 sú ide-
álne žiarovky s technológiou Bluetooth 
zo série LEDVANCE SMART+. Rovnako 
ako všetky modely v sérii 1906, aj nové 
svietidlá majú starú známu päticu E27 
a dajú sa použiť s akoukoľvek vhodnou 
žiarovkou E27.

FLEXIBILNÉ A UNIVERZÁLNE
Svietidlo v dizajne je v súčasnosti ho-
rúcim trendom na trhu. Módne indus- 
triálne svietidlá sú skvelou príležitosťou 
ako oživiť interiér. Modely Pipe sú 
charakteristické svojimi minimalistic-
ky rovnými alebo zakrivenými tvarmi. 
Vďaka svojmu jedinečnému dizajnu sa 
stanú objektom záujmu každého inte-
riéru. K dispozícii sú ako závesné, stolné 
a stojaté verzie. Ponúkajú flexibilné 
nastavenie polohy svetelného zdroja 
vďaka dizajnu Pendulum. Výhodami 
svietidiel je nielen rýchla a jednoduchá 
inštalácia, ale rovnako aj ich meniteľný 
vzhľad vďaka rôznym tvarom žiaroviek 
E27 dostupných samostatne. Súčasťou 
balenia svietidla je kompletné príslušen-
stvo pre montáž a zapojenie.

Na rozdiel od žiaroviek Edition 1906, 
ktoré budú naďalej niesť značku 
OSRAM, nové svietidlá 1906 sa budú 
predávať pod značkou LEDVANCE. Viac 
informácií na www.ledvance.sk

Reko z materiálov Ledvance

Foto: Ledvance 

RETRO LAMPY A SVETELNÉ 
ZDROJE ZAŽÍVAJÚ V POSLED-
NEJ DOBE OBROVSKÝ BOOM. 
VRACIAME SA KU ŠTÝLOM 
Z MINULÉHO STOROČIA. 
ČARO TECHNOLOGICKÉHO 
POČIATKU JE KÚZELNÉ A OB- 
ĽÚBI SI HO TAKMER KAŽDÝ. JE 
VŠAK POTREBNÉ S TAKÝMTO 
ŠTÝLOM POČÍTAŤ VOPRED, 
PRETOŽE NIE VŽDY A SO 
VŠETKÝM SA DÁ TENTO ŠTÝL 
KOMBINOVAŤ. A U SVIETIDIEL 
TO PLATÍ DVOJNÁSOBNE. 
AVŠAK KEĎ VIETE, ČO CHCETE, 
PADNÚ SVIETIDLÁ A SVETEL-
NÉ ZDROJE LEDVANCE RETRO 
ŠTÝLU AKO ULIATE.

s najmodernejšou technológiou
RETRO ŠTÝL



INŠPIROVANÉ MINULOSŤOU 
DOKONALÉ PRE PRÍTOMNOSŤ
EDÍCIA VINTAGE 1906

LEDVANCE.SK

— Rozšírené portfólio dymových  
sklenených svietidiel pre náladové 
osvetlenie

—  Teplé a útulné osvetlenie pomocou 
najnovšej LED technológie

— Prevedenie so špirálou, stmievateľné 

—  Perfektné pre dekoratívne osvetlenie 
domácností i pohostinstiev

Držiteľ licencie na obchodnú značku OSRAM  
pre výrobky z radu všeobecného osvetľovanie.

NOVÉ TVARY  
A PREVEDENIE 



P
ri plánovaní a zariaďovaní je pod-
statné priestor prispôsobiť ponú-
kaným možnostiam. Zároveň je 
možné použiť niekoľko trikov, ktoré 

malú kúpeľňu opticky zväčšia, bezbarié-
rovú zútulnia, rodinnú kúpeľňu rozve-
selia a modernú oživia. „Pred samotným 
plánovaním kúpeľne je dôležité zamyslieť 
sa, koľko ľudí ju bude pravidelne použí-
vať a či sú medzi nimi deti, staršie, alebo 
hendikepované osoby, na ktorých špeciálne 
potreby treba brať ohľad,“  upozorňuje 
Marcela Bínová, odborníčka z oddelenia 
Kúpeľne a sanita v projektových marke-
toch Hornbach.

JEDNOU Z NAJDÔLEŽITEJ-
ŠÍCH MIESTNOSTÍ V DO-
MÁCNOSTI JE KÚPEĽŇA. 
TÁ BY MALA ZODPOVEDAŤ 
ZÁKLADNÝM POTREBÁM 
A ZÁROVEŇ SPĹŇAŤ VŠET-
KY PRIANIA. NAPLÁNOVAŤ 
KÚPEĽŇU, KAŽDÝ JEJ DE-
TAIL, NIE JE JEDNODUCHÉ. 
PRINÁŠAME VÁM ZAUJÍMA-
VÉ TIPY NA TÉMU KÚPEĽNE, 
ZARIAĎOVANIE A DIZAJN.

VEĽKÉ TRIKY PRE MALÚ 
KÚPEĽŇU
Kúpeľňu opticky zväčší základné zaria-
denie. Uprednostnite vaňu alebo sprchu 
s malými rozmermi alebo rohovým rie-
šením. Sprcha na úrovni podlahy zabráni 
optickým bariéram. Veľké kúpeľňové 
zrkadlá, zrkadlové skrinky a dômyselne 
umiestnené svetelné zdroje kúpeľňu 
opticky zväčšujú. Inštalácia praktického 
kúpeľňového nábytku v nikách poskytne 
viac miesta a úložného priestoru.

„Oblé tvary miestnosť zjemnia a veľkofor-
mátové dlaždice ju opticky rozšíria. Pou-
žitím obkladových kameňov, mozaikových 
dlaždíc alebo bordúr miestnosť zvýrazníte 
a maximálne zhodnotíte priestor. Ma-
lej kúpeľni môžete dodať trochu luxusu 
aplikáciou kamenného koberca na stenu,“ 
radí Marcela Bínová a dodáva: „V malom 
priestore sa vyhnite veľkému množstvu 
zbytočných vecí, tie celú kúpeľňu stiesňujú 
a navyše bude pôsobiť neuprataným doj-
mom. Použite nástenné doplnky do kúpeľne 
ako držiak na mydlo, stojan na toaletný 
papier atď.“ Potiahnuté stavebné dosky 
pomôžu optimálne využiť niky, tie mô-
žete presne prirezať, naniesť, prípadne 
položiť ako dlaždice.

NÁPADY PRE MODERNÚ 
KÚPEĽŇU
„Ak vám to priestor dovolí, vyberte si 
do kúpeľne priestrannú sprchu v úrovni 
podlahy s rohovým vstupom alebo riešením 
niky. Sprchové panely s veľkou hlavicou 
a masážnou funkciou urobia z každého 
sprchovania zážitok. Moderné sprchové 
žľaby s nepriamou osvetľovacou funkciou 
dodajú efekt útulnosti. Parná sprcha spája 

pre novú kúpeľňu
PRAKTICKÉ TIPY
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funkčnosť s wellnessom. O relaxáciu sa 
postará aj vírivá vaňa,“ navrhuje Bínová 
z Hornbachu.

Voľne postavená alebo sklenená vaňa na 
seba strhnú všetku pozornosť. Osvet-
lená LED armatúra mení farbu podľa 
teploty vody. Sprchovací WC nástavec 
s diaľkovým ovládaním, vyhrievaným 
sedadlom a ventilátorom privádzajúci 
teplý vzduch sa postarajú o hygienic-
ké pohodlie. Dizajnové vykurovacie 
telesá sú funkčné a pekné. Sauna alebo 
zabudovaná infračervená kabína je 
v modernej kúpeľni hotovou čerešničkou 
na torte.

TIPY PRE BEZBARIÉROVÚ 
KÚPEĽŇU
„Počas plánovania bezbariérovej kúpeľne 
by ste mali začať dverami, ich šírka musí 
byť minimálne 90 cm a musia sa otvárať 
von alebo môžu byť posuvné. Kúpeľňa pre 
vozíčkarov by mala mať priestor s rozlo-
hou aspoň 150 x 150 cm, ako plochu pre 

otáčanie. Pre ľudí, ktorí vozíček 
nepoužívajú, bude stačiť 120 × 
120 cm. Umývadlo je ideálne 
ergonomicky tvarované, malo by 
byť dobre prístupné aj v sede, preto 
by pod ním mal byť dostatok miesta pre 
kolená a stehná. Montážna výška je indivi-
duálna podľa potreby, pri použití v sede je 
to obvykle 65 – 70 cm, pri použití v stoji asi 
80 – 85 cm,“ vysvetľuje odborníčka.

Sprcha v úrovni podlahy poskytuje 
slobodu sa v kúpeľni pohybovať samo-
statne a vďaka sklápaciemu sedadlu 
umožňuje sprchovanie v sede. Vane 
sú vhodné na relaxáciu a terapeutické 
účely. Bezbariérová vaňa umožní takmer 
bezbariérový prístup. Dvierka z jednolia-
teho bezpečnostného skla zasadené do 
vane sa otvárajú dovnútra a potom už je 
potrebné prekonať len výšku 20 cm. 
Kvalitný odtok a prepad sa po kúpeli po-
starajú o rýchly odtok vody v rozmedzí 
asi 2 minút. Sklopné úchytky a sedadlá 
v prípade potreby poslúžia k nutnému 
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pridržaniu alebo sadnutiu. Povinnou 
výbavou bezbariérovej kúpeľne je proti-
šmyková podlaha.

RADOSŤ Z KÚPANIA 
V RODINNEJ KÚPEĽNI
Ak jednu kúpeľňu používa celá rodina, je 
potrebné ju zariadiť tak, aby mal každý 
dostatok priestoru. Dvojité umývadlo 
vytvorí dostatok miesta pre všetkých. 
Tým najmenším uľahčí život nízko 
postavené umývadlo alebo stabilná 
nášľapná stolička. Kúpeľňová armatúra 
so senzorovou technikou alebo armatúra 
šetriaca vodu zabráni prebytočnému 
plytvaniu vody. WC nástavec so zápust-
nou automatikou ponúka praktické po-
užívanie. Pri výbere podlahovej krytiny 
aj vo vnútri sprchy alebo vane by ste ne-
mali zabudnúť na protišmykový materiál 
alebo aspoň protišmykové podložky.

TIP: 
Pestrofarebné doplnky a farebné steny 
vytvoria v kúpeľni radostnú, detskú at-
mosféru. Ak bude mať každý člen rodiny 
vlastnú farbu, je riziko zámeny uteráka, 
kefky alebo napríklad hubky, úplne 
vylúčené.

KAM SA HODÍ SPRCHOVÝ KÚT?
Sprchové kúty sú praktické hneď 
z niekoľkých dôvodov. Nielen, že je ich 
obstaranie pomerne dostupné, ale tiež 
zaberú v miestnosti minimum miesta. 
Sú preto vhodné do menších, napríklad 
panelákových, kúpeľní, kde bojujete 
s každučkým centimetrom miesta. Keď 

si navyše vyberiete dobre, bude sprcho-
vý kút pôsobiť elegantným dojmom a 
vašej kúpeľni dodá luxusný ráz. A ako 
na samotný výber? Ak uprednostňujete 
odľahčený moderný dizajn, vyberte si 
bezrámovú konštrukciu zloženú iba 
z bezpečnostných skiel a pántov alebo 
nastavovacích profilov, ktorými sú sklá 
prichytené k stene. „Zaujímavou alterna-
tívou sú polrámové konštrukcie bez zvislých 
vnútorných profilov. Vďaka posuvným 
dverám šetria miesto v kúpeľni. Najrozší-
renejším variantom sú však sprchové kúty 
s rámami, v ktorých sú sklá zasadené do 
obvodovej konštrukcie, čo zvyšuje ich odol-
nosť,“ radí Marcela Bínová.

KAM SA HODÍ SPRCHOVÝ BOX?
Na rozdiel od sprchového kúta je spr-
chový box kompletným sprchovacím 
kútom so všetkým a stačí ho len napojiť 
na rozvody a odpad. „Pri sprchovom kúte 
sa často nevyhnete stavebným úpravám. 
Súčasťou boxu navyše môžu byť masážne 
trysky alebo para. Počítajte ale s vyššou 
investíciou,“ dopĺňa odborníčka.

KAM SA HODÍ VAŇA?
Vane všeobecne umiestňujeme do väč-
ších kúpeľní, ktoré disponujú dostat-
kom priestoru. Okrem klasických vaní, 
samozrejme, existujú aj tie s atypickou 
konštrukciou, ktoré dokážu perfektne 
bojovať s nedostatkom miesta. A ako 
takú vaňu vlastne vyberať? „Pred začatím 
výberu vane sa uistite, že po jej umiestne-
ní v kúpeľni zostane dostatok miesta pre 
pohyb a zároveň nedôjde k zbytočnému za-
bratiu priestoru pre umývadlo, kúpeľňový 
nábytok a iné doplnky,“ odporúča Bínová 
z Hornbachu.

Podomietkové systémy – víťazí elegancia
Elegantné a čisté riešenie do kúpeľne, 
kde všetko, čo nemá byť viditeľné, je 
skryté priamo v stene. Použiť sa dajú 
pre vaňu, sprchu aj toaletu. Pri pro-
jektovaní podomietkového systému je 
potrebné dopredu vedieť, koľko budete 
mať výstupov zo steny – hlavová sprcha; 
ručná sprcha alebo kombinácia ručnej a 
hlavovej sprchy.

Reko 

Foto: archív firiem a redakcie



DOTKNITE SA BUDÚCNOSTI – 
CELKOM BEZ DOTYKU.
Viega Prevista.  
Nová generácia predstenovej techniky.
 
Dokonalá hygiena a prakticky bez údržby: Nová senzitívna ovládacia doska  
Visign for More 205 vám ponúka komfort bezdotykového splachovania na  
najvyššej úrovni. Udržíte si s ňou bezpečný odstup od choroboplodných  
zárodkov a baktérií. Viega. Connected in quality.

viega.sk/Prevista
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A
k čiernou farbou necháte pohltiť aj 
vašu kúpeľňu, získate tak miesto 
opradené magickou  energiou. 
Stvoríte tak klenotníctvo, v kto-

rom sa ukrýva veľa oslnivých šperkov. 
Ak napríklad kombinujete matnú čiernu 
s ušľachtilými materiálmi, ako je kameň 
a mosadz, dostane celkový dojem 
z priestoru honosný a teplý charakter. 
Vaše „kúpeľňové klenotníctvo“ tak 
môžete obohatiť ponukou exkluzívnych 
výrobkov mnohých firiem, ktorá zahŕňa 
paletu moderných povrchových úprav. 

ČO BATÉRIA, TO ŠPERK
Chrómovaný povrch sa zrazu stáva 
obyčajným, pretože batéria v čiernej, 
tmavých tónoch hnedej, v medenej či 
bronzovej úprave v kartáčovanom i leš-
tenom prevedení sú práve tým vrcholom 
vycibreného dizajnu. Čo batéria, to 
skrátka šperk!

DOMINUJE PRIESTORU
V oblasti keramiky môžeme povzniesť 
kúpeľňu s použitím takmer majstrov-
ských diel, ktoré disponujú až neuve-

alebo čierna mágia v kúpeľni
POD RÚŠKOM NOCI

ČIERNU FARBU MÔŽEME 
VNÍMAŤ AJ AKO NAJTMAVŠÍ 
ODTIEŇ BIELEJ. FARBY 
VŠEOBECNE ODRÁŽAJÚ 
NAŠU BYTOSŤ, NÁLADU A 
MÔŽU VYTÝČIŤ I ŽIVOTNÝ 
SMER. PODĽA FENG SHUI 
MÁ ČIERNA FARBA PRIAMU 
SÚVISLOSŤ S TEMNOTOU 
HLBÍN A NEKONEČNOSŤOU 
VODY. ČIERNA FARBA TIEŽ 
DOKÁŽE VZBUDIŤ ZDANIE 
TAJUPLNOSTI A ZÁROVEŇ 
EVOKUJE V PODVEDOMÍ 
BOHATSTVO, ÚSPECH A 
LUXUS.
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riteľnými a veľmi atraktívnymi tvarmi 
jednotlivých výrobcov. Čiernu tak 
nájdeme takmer v každej kolekcii výrob-
cov kúpeľňového vybavenia, a to nielen 
u batérií, ale aj kúpeľňového zariadenia. 
V matnom prevedení je čierna očarujúca, 
nekompromisná, štýlová a zaujímavá 
a ako žiadna iná farba zdôrazňuje tiež 
šľachetnosť doplnkových materiálov, 
vnútornú silu, odvahu, sebavedomie, ale 
aj silu srdca. Nemožno nespomenúť, že 
je symbolom elegancie a prestíže a domi-
nuje usporiadaniu celkového priestoru, 
ktorému dodáva mimoriadnosť. Čierna 
síce pohlcuje svetlo, ale keď tento fakt 
použijeme ako benefit, môžete vytvoriť 
pocit nekonečného priestoru a nechať 
steny v priestore akoby „zmiznúť“ 
a vytvoriť tak elegantný, nadčasový 
a intímny priestor, ktorý vás bude 
oslovovať aj po mnohých rokoch.

OSVETLENIE A DETAILY
Pozornosť je určite potrebné venovať 
práve umiestneniu osvetlenia. Lesklá 
dlažba alebo obklad dodá interiéru 
vďaka schopnosti odrazu pocit luxusu 

a väčšieho priestoru, matná dodá, na- 
opak, intímnosť. Môžete sa tak nekoneč-
ne hrať. Ak si však nie ste istí, či čiernu 
v kúpeľni použiť, možno ju vyskúšať na 
doplnkoch textilných. Ďalším krokom 
môžu byť tiež čierne doplnky, rôzne 
dávkovače, madlá, háčiky, WC sady, dr-
žiaky toaletného papiera alebo napríklad 
detaily sprchovacieho kúta. 

BEZ EXPERIMENTOVANIA
Ak vám fantázia nestačí a nechcete sa 
púšťať do experimentovania, tak odbor-
ne vyškolený personál kúpeľní Ptáček 
je pripravený vám pomôcť s celkovou 
koncepciou kúpeľne. Špecialisti vám po-
môžu aj so zhmotnením vašich predstáv, 
pretože všetko uvidíte v reálnej vizuali-
zácii. To však nie je všetko – 3D návrh, 
ktorý získate pri nákupe sortimentu 
v kúpeľniach Ptáček zadarmo, si môžete 
nechať previesť do takzvanej rozšírenej 
reality a s pomocou špeciálnych okulia-
rov si potom pozrieť nový kúpeľňový 
priestor. Lepšie tak uvidíte detaily, 
získate ucelenú predstavu o budúcom 
zariadení kúpeľne, farebnosti, rozlo-

žení svietidiel a pod. A ak ste sa práve 
rozhodli zveriť kompletnú rekonštrukciu 
či stavbu úplne novej kúpeľne profesio-
nálom v niektorom z kúpeľňových štúdií 
Ptáček, môžete si dohodnúť stretnutie. 
Nie je na tom nič zložité, stačí zatele-
fonovať alebo sa objednať prostredníc-
tvom webového formulára, ktorý nájde-
te na stránkach firmy. Viac informácií 
získate na www.kupelne-ptacek.sk. 

Reko z podkladov Ptáček veľkoobchod

Foto: Ptáček veľkoobchod
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bývanie kúpeľňa

POPULÁRNY INDUSTRIÁLNY 
ŠTÝL JE NEZAMENITEĽNÝ 
A DODÁ KAŽDEJ MIESTNOSTI 
NÁDYCH UNIKÁTNOSTI A 
SVOJSKÉHO CHARAKTERU.  
AK AJ VY PATRÍTE MEDZI JEHO 
PRIAZNIVCOV, ZARUČENE VÁS 
ZAUJME NOVÝ DIZAJNOVÝ 
RAD SPRCHOVÝCH 
ZÁSTEN SO ZÁVESOM 
NA „LOUKOŤOVÝCH“ 
KOLIESKACH.

SPRCHOVÉ ZÁSTENY
na kolieskach

S
právne tušíte, prídavné meno „lou-
koťový“ nemá slovenské korene; je to 
český výraz na pomenovanie špeciál-

nych odľahčených kolies, ktorých vznik 
siaha naozaj do ďalekej minulosti.

Podľa archeológov bolo prvé drevené 
„loukoťové“ koleso vyrobené asi 2 000 
rokov pred naším letopočtom. K jeho 
vynájdeniu došlo pre potrebu vyrá-
bať ľahšie a rýchlejšie vozidlá. Že išlo 
o vynález vskutku revolučný, svedčí jeho 
využitie až do súčasnosti. Modernizova-
ný princíp „loukoťového“ kolesa môžeme 
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stále vidieť napríklad na hasičských vo-
zidlách z 50. rokov 20. storočia. Okrem 
toho dnes našlo svoje uplatnenie aj tam, 
kde by ho pravdepodobne nikto nehľa-
dal, a to v kúpeľni. Český výrobca Gelco 
sa rozhodol aplikovať tento osvedčený 
a funkčný mechanizmus na svoju sériu 
dizajnových sprchových zásten  
VOLCANO.

OSOBITÝ A FUNKČNÝ DIZAJN
Nový rad sprchových dverí a kútov VOL-
CANO upúta na prvý pohľad masívny-
mi, pritom odľahčenými „loukoťovými“ 
kolieskami. Tento industriálny prvok 
dáva zástenám štýlový vzhľad, ktorý iste 
ocenia nielen muži. Okrem atraktívneho 
dizajnu sú totiž kolieska zárukou bez-
chybného chodu dverí i dlhej životnosti. 
Základom sprchovej zásteny sú kva-
litné hliníkové profily a pojazdy, ktoré 
sa ponúkajú hneď v dvoch farebných 
variantoch. Populárny chróm je dnes už 
zažitou klasikou, ale zamatovo matná 
čierna povrchová úprava dodá celému 
sprchovému kútu na industriálnej 
surovosti a pôsobí veľmi unikátným doj-
mom. Ak ho navyše zladíte so všetkými 
doplnkami, vytvára dominantný prvok 
celej kúpeľne.

ČISTOTA A JEDNODUCHOSŤ
Pri výrobe sprchových zásten VOLCA-
NO sa dbá aj na kvalitu použitého skla. 
Ide o číre bezpečnostné sklo s hrúb-
kou 8 mm. Štandardná výška dverí 
je 2 180 mm a sú rozdelené na pevnú 

01 Elegantné madlo je vhodným doplnkom 

tejto modernej zásteny a zároveň uľahčuje 

komfortné otváranie dverí.

02 Loukotové kolesá sú výrazným prvkom 

zásteny. Umocňujú jej osobitý dizajn a 

zároveň zaručujú bezchybný posuv dverí.

03 Do vodiaceho dielu, ktorý usmerňuje 

pohyb dverí, je napojená prepadová lišta. 

Konštrukcia tak umožňuje pohodlný vstup. 

04 Interiér, v ktorom prevláda industriálny 

štýl, sa môže pýšiť veľmi vkusným dizajnom. 

Nájdete v ňom nezameniteľné elementy, 

ktoré robia z tohto štýlu unikát. 

a posuvnú časť. Tá je v hornej časti 
voľne zavesená a nie je teda potrebné 
inštalovať žiadny spodný vodiaci profil. 
Konštrukcia je doplnená len magne-
tickým tesnením a úzkou prepadovou 
lištou, teda umožňuje i pohodlný 
bezbariérový prístup a pôsobí celkovo 
čistejším dojmom. Použité sklo je navyše 
ošetrené povrchovou úpravou COATED 
GLASS, ktorá zabraňuje usadzovaniu 
vodného kameňa a uľahčuje čistenie. 
Pre väčšiu intimitu výrobca tiež ponúka 
možnosť sklo polepiť dizajnovou fóliou.  
K dispozícii je hneď 12 rôznych dekorov, 
z ktorých je možné vyberať.

ČO JE COATED GLASS?
Je to jedna z najkvalitnejších úprav skla 
do sprchových kútov. COATED GLASS 
je chemická zlúčenina zmesí polymérov, 
ktorá v spojení s katalyzátormi reaguje 
s kremičitanovými skupinami obsiah-
nutými v skle. Na sklenených plochách 
je tak vytvorená vrstva, ktorá má za 
úlohu vyplniť mikropóry v skle súvislým 
filmom. Jeho vplyvom sa kvapky vody 
zhlukujú a samovoľne stekajú z povrchu 
skla. Aj keď príde k nepatrnému udr-
žaniu menších kvapiek na skle, vďaka 
COATED GLASS nedôjde k chemickej 
väzbe, sklo nebude narušené a nezo-
šedne. Aj takto ošetrené sklo vyžaduje 
občasnú údržbu, ktorá je však vďaka CO-
ATED GLASS veľmi jednoduchá a časovo 
nenáročná. Výrobca priamo odporúča 
špeciálnu sadu prípravkov PRO COM-
FORT a TOP COMFORT.

ZVOĽTE SI SVOJU VLASTNÚ 
KOMBINÁCIU
Sprchové zásteny VOLCANO sa vyrábajú 
ako klasické dvojdielne posuvné dvere, 
určené na inštaláciu do niky. Dajú sa 
však skombinovať aj s bočnou stenou 
a vytvoriť tak obdĺžnikovú zástenu 
v niekoľkých veľkostiach. Rozmery 
sprchových dverí sú od 120 do 180 cm 
a bočné steny sa pohybujú v rozmedzí 
80 – 100 cm. Dvere sú navyše varia-
bilné pre inštaláciu s ľavým aj pravým 
otváraním. V prípade, že plánujete 
montáž zásteny bez vaničky, je nutná 
príprava vyspádovanej podlahy tak, aby 
bola zástena usadená na rovinu mimo 
vyspádovanej plochy. Tiež je dôležité 
myslieť na to, že montážne rozmery 
u obdĺžnikového variantu je potrebné 
zmenšiť a prispôsobiť rámu. Na celú sé-
riu poskytuje výrobca predĺženú záruku 
na 3 roky. Viac na www.sapho.sk.

Reko z materiálov značky Sapho

Foto: Sapho

01

02

03

04
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INFOMIX

infomix aktuality

PRE IDEÁLNY POVRCH AJ 
PRE ZDRAVÉ BÝVANIE

Všade tam, kde je potrebné vyrovnať 
povrch podlahy, sú optimálnym 
riešením samonivelizačné stierky. 
Majú jednoduché spracovanie a po 
vyzretí sú ideálnym podkladom pre 
kladenie dlažby alebo iných podla-
hových krytín. Používajú sa nielen pri 
renovácii na vyrovnanie starej podlahy 
alebo zjednotenie rôznych výškových 
úrovní, ale aj v prípade novostavieb na 
nové potery, keď si podlahová krytina vyžaduje 
extrémne rovný podklad. Samonivelizačné stierky 
Baumit Nivello sú vždy tá správna voľba. Či na 
anhydritovej (Nivello Quattro), alebo cementovej 
báze (Nivello 30, Nivello 10), všetky stierky 
majú vysokú pevnosť, jednoduché spracovanie 
a zaručený perfektný výsledok aj v prípade použitia na podlahové 
vykurovanie. Výrobky Baumit Nivello získali oprávnenie používať označenie 
EMICODE® EC1 PLUS, ktoré poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i 
architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na 
kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia.

www.baumit.sk

EKOLOGICKÉ A ESTETICKÉ

Ekologické toalety Separett 
prinášajú pohodlie a spĺňajú všetky 
požiadavky zákazníkov na moderné 
WC. Obľúbený model VILLA 9000 má 
napríklad vstavaný 2-rýchlostný tichý 
a účinný ventilátor na odstránenie 
záchapu i vlhkosti z miestnosti. Vďaka 
otočnému systému sa tuhý odpad 
napĺňa v zásobníku rovnomerne.  
Ak chcete tekutý odpad použiť 
ako ekologický výživný kompost, 
treba toaletu pripojiť k Separett 
Ejektortanku. Spoločnosť Protimex 
ponúka široký sortiment ekologických 
toaliet a doplnkov, ktorými dokáže 
uspokojiť potreby všetkých zákazníkov, 
či už pre bežné stanovanie, ale aj pre 
tých najnáročnejších, ktorí uprednostnia 

buď spaľovacie, alebo mraziace 
toalety. Nezabudlo sa ani na 

najmenších a v ponuke sú aj 
vstavané detské sedadlá. 

www.protimex.cz 

POHODLIE A BEZPEČNOSŤ V INTELIGENTNOM 
SYSTÉME 

Nový systém ovládania dverí Schüco SmartTouch spája profesionálnu 
audio a video komunikáciu s ľahkou obsluhou a zabezpečenou kontro-
lou prístupu. Systém Schüco DCS SmartTouch zahŕňa videokameru, 
zvonček aj kontrolu prístupu v jedinom elegantnom module. Mimocho-
dom, za dizajn získal prestížne ocenenia 2020 German Design Award 
a 2019 Red Dot Design Award. Všetky jeho súčasti sa nastavujú a ovládajú 
prostredníctvom novej aplikácie Schüco. Tá umožňuje zadávať domové 
čísla, vytvárať PIN kódy či spravovať kontakty. Aplikáciu je možné použiť 
na otvorenie aj vo chvíli, keď práve nie je používateľ doma. Vďaka zabudo-
vanému dotykovému displeju s uhlopriečkou 4,3 palcov sa so systémom 
DCS SmartTouch pracuje rovnako ako so smartfónom. K riešeniu je  
možné inštalovať doplnkové moduly – Schüco DoorProtect a Schüco 
NetProtect. DCS SmartTouch systémom sú vybavené aj vstupné dvere 
do showroomu Schüco na Tomášikovej 19 v Bratislave. 

www.schueco.sk

http://www.baumit/
http://Www.schueco.sk/
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KONEČNE NAOZAJ KRÁSNE PLASTOVÉ OKNO
Absolútnou novinkou na trhu plastových okien je mini-
malistický dizajn hliníkových a výhodná cena plastových 
okien INCON DESIGN, ktorý predstavuje kombináciu 
jedinečného a v súčasnosti neprekonaného profilového 
systému použitého na výrobu okien. Okno INCON DESIGN 
je vyrobené z inovatívneho profilu Deceuninck Elegant,  
ktoré získalo prestížne ceny za dizajn RedDot Design Award 
a German Design Award, vyniká svojím minimalistickým úz-
kym profilom s najmenšou exteriérovou hranou na trhu, ale 
aj skvelými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Moderný dizajn 
okna a výborná teplotechnika okien INCON DESIGN tvoria 
v súčasnosti to najlepšie, čo na trhu s oknami môžete nájsť. 
Okno výnimočného vzhľadu rešpektuje už aj novú normu 
platnú od 1.1.2021 a je tak vhodné aj pre pasívny dom. 

www.incon.sk 

EŠTE VIAC PRÍRODNEJ KRÁSY
Masívne dvierka a ich renesancia v interiéri prináša netradičné zvý-
raznenie prírodnej krásy kresby dreva. Moderné sivé, ale hlavne drásaný 
povrch, to sú dve hlavné prednosti novinky, dvierok T.wood, ktoré 
majú ako základ smrek a moderné výrobné postupy. „Čelná plocha dvie-
rok T.wood je upravená drásáním, teda procesom, pri ktorom dochádza 
kefovaním k vybrusovaniu jarnej vrstvy smrekového dreva. Tým, že je táto 
vrstva mäkšia ako letná, vzniká plastický povrch, a prirodzená štruktúra 
masívu, pre ktorú je toľko obľúbený, tak ešte viac vyniká,“ uvádza Martin 
Dusík, vedúci obchodného oddelenia spoločnosti Trachea zaoberajú-
cou sa výrobou nábytkových dvierok, a dodáva: „Celkový vzhľad smreko-
vých dvierok T.wood, evokujúci romantickú atmosféru kuchyne v horskej 
chate, navyše podporuje aj ich farebnosť. Na výber je tradičné transparent-
né a biele, ale aj moderné sivobiele alebo sivé prevedenie.“

www.trachea-dvierka.sk

VO VIAC AKO 70 KRAJINÁCH SVETA

Spoločnosť THERMO/SOLAR Žiar, s. r. o., patrí medzi najstarších a najkvalitnejších 
výrobcov slnečných kolektorov na ohrev vody. Kolektory, vyrábané na Slovensku 
v Žiari nad Hronom, pracujú vo viac ako 70 krajinách sveta, či už je to v púštnych 
oblastiach (Maroko, Alžírsko, Egypt atď.) alebo na vysokých alpských vrcholoch 
(Nemecko – Zugspitze, výška 2 962 m n. m.). Tieto kolektory slúžia ku spokojnosti 
ich užívateľov už dlhé roky. Najstaršie solárne systémy od žiarskeho výrobcu majú 

už viac ako 40 rokov. No povedzte, kto 
zo súčasných výrobcov sa môže pochváliť 
takýmito číslami? Pripočítajme k tomu 
ešte 12-ročnú záruku (najdlhšia záruka na európskom trhu) a mnohé certifikáty kvality 
a každému musí byť jasné, že kúpou takéhoto zariadenia nemôže domácnosť urobiť 
chybu. Parametre návratnosti vie priaznivo ovplyvniť aj podporný program Zelená 
domácnostiam, ktorý bude pokračovať aj v roku 2020. Preto neváhajte a začnite 
ohrievať vodu slnkom ešte dnes. Veď slnko faktúry neposiela.

www.thermosolar.sk

http://www.incon.sk/
http://www.trachea-dvierka.sk/
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stavba materiály

UDRŽATEĽNÁ VÝSTAVBA –
 nemala by zaťažovať vás ani budúce generácie



75

UDRŽATEĽNOSŤ VO VÝSTAV-
BE NEZNAMENÁ LEN ZELE-
NÉ STRECHY S VETERNÝMI 
TURBÍNAMI ČI MINIMALI-
ZÁCIU SPOTREBY ENERGIE. 
NÁVODOM K UDRŽATEĽNEJ 
VÝSTAVBE JE KOMPLEXNÝ 
PRÍSTUP K NÁVRHU A REA-
LIZÁCII STAVIEB S VOPRED 
JASNÝM VYUŽITÍM, ENERGE-
TICKOU TRIEDOU A POUŽITÝ-
MI MATERIÁLMI, KTORÉ SÚ 
TRVÁCNE A DAJÚ SA ZNOVA 
POUŽIŤ, RECYKLOVAŤ ČI ZLIK-
VIDOVAŤ SPÔSOBOM, KTORÝ 
PO SEBE NEZANECHÁ ŽIAD-
NU EKOLOGICKÚ STOPU.

P
od trvalou udržateľnosťou v sta-
vebných projektoch sa nemusia 
ukrývať len futuristické architek-
tonické projekty, ale práve naopak. 

Keďže hrubá stavba tvorí významnú časť 
budovy, jedným z predpokladov trvalo 
udržateľnej výstavby  je aj použitý sta-
vebný materiál. Ten by mal byť prírodný, 
lokálny, trvácny a technologicky vyspelý. 

Trvalá udržateľnosť je pojem, ktorý sa 
stále viac skloňuje najmä posledné roky, 
a to nielen v súvislosti s poľnohospodár-
stvom a spracovaním odpadov. Snaha 
o neustále vyšší komfort je často spojená 
s nárastom spotreby energie. Výnimkou 
nie sú ani stavby. Budovy aj domy v sú-
kromnom vlastníctve, sú strategickou 
infraštruktúrou krajiny, pretože posky-
tujú dôležitý priestor pre bývanie, prácu, 
vzdelávanie, liečbu či oddych. Činnosti, 
ktoré sú základom fungovania spoloč-
nosti. Preto si výstavba v téme udrža-
teľnosti zaslúži rovnako veľkú, ak nie 
väčšiu pozornosť ako ostatné odvetvia. 

KOMFORT A OHĽADUPLNOSŤ 
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
V súčasnosti sa v budovách spotrebuje 
až 40 % celosvetovej energie. Ak by sme 
brali do úvahy celý životný cyklus stavby  
vrátane výroby a prepravy materiálu, 
výstavby, údržby až po jej likvidáciu, tak 
je to až 50 %. V budovách trávime väč-
šinu času a s tým prichádza aj zvýšený 
záujem o komfort. Ten so sebou prináša 
vyššie nároky na energie a materiál, 
ktoré treba vedieť správne regulovať. Či 
už využívaním obnoviteľných zdrojov 
energie; aktívnych technológií šetria-
cich energiu využívaním integrovaných 
systémov monitorovania a kontroly 
vykurovania, chladenia či vetrania; alebo 
používaním čisto prírodných stavebných 
materiálov. 

Zásadný vplyv na energetickú nároč-
nosť rodinných domov majú tepelnoizo-
lačné vlastnosti obálky domu (obvodové 
steny, okná, strecha), a teda produk-
tov použitých na jej stavbu. Moderné 
murovacie materiály za posledné roky 
prešli vývojom, vďaka ktorému si zacho-
vali svoj prírodný charakter a svojimi 
tepelnoizolačnými vlastnosťami spĺňajú 
prísne požiadavky noriem. Z tohto hľa-
diska sú neporovnateľné s materiálmi 

spred  niekoľkých rokov. Podľa predsedu 
Združenia výrobcov murovacích mate-
riálov Martina Mihála: „Súčasné muro-
vacie materiály prekonali podobné výrobky 
z roku 2002 vo svojich tepelnoizolačných 
vlastnostiach až o 40 %. Rovnaký pokrok 
nastal aj pri oknách (40 %) a o niečo menej 
pri tepelných izoláciách (30 %).“ 

MATERIÁLY PRE TRVALO 
UDRŽATEĽNÚ KONŠTRUKCIU
Predpokladom trvalo udržateľného 
rozvoja sú prírodné stavebné materiály, 
akými sú napríklad tehla a pórobetón. 
K najekologickejším stavebným materiá- 
lom patria práve preto, že ich základný-
mi surovinami sú materiály ako hlina, 
vápenec, piesok a voda. Tie nielenže 
patria v prírode k voľne dostupným 
a nevyčerpateľným surovinám, ale aj ich 
ťažba povrchovým spôsobom a spravidla 
v bezprostrednej blízkosti výrobných 
závodov len v minimálnej miere zaťažuje 
životné prostredie. Vďaka moderným 
výrobným technológiám sa takto získa-
né lokálne suroviny menia na moderné, 
zdravé a spoľahlivé stavebné materiály 
pre akýkoľvek typ stavby s dlhou život-
nosťou.  

„Murovacie materiály sa môžu pochváliť 
priaznivou ekologickou bilanciou počas 
celého svojho životného cyklu, od ťažby 
a spracovania suroviny až po výrobu, po-
užitie, demoláciu a vo finále aj recykláciu. 
Miesta ťažby sa dajú bez problémov rekulti-
vovať. Pri výrobe sa používajú len prírodné 
suroviny. Okrem toho recyklované murova-
cie materiály sa dajú pomlieť  
a opätovne použiť, hoci aj ako prísada pri 
samotnej výrobe,“ upresňuje Gabriel  
Szöllösi, podpredseda Združenia výrob-
cov murovacích materiálov. 
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ZDRAVÝ DOMOV AJ AKO CESTA 
K UDRŽATEĽNOSTI
Ak udržateľnosť nie je pri stavbe domu 
vašou prioritou číslo jeden, určite je 
ňou zdravé bývanie. V bežnom živote 
uprednostňujeme zdravú stravu, pohyb, 
eko výrobky a drogériu do domácnosti, 
ale zabúdame na steny, ktoré nás doma 
obklopujú. Stavebné materiály vo veľkej 
miere ovplyvňujú vnútorné prostredie 
domácnosti a z dlhodobého hľadiska aj 
zdravie jej obyvateľov. 

Ak často trpíte alergiami, upchatým 
nosom, bolieva vás hlava, máte astmu, 

kožné ochorenia či poruchy spánku, vin-
níkom môžu byť plesne a škodlivé látky, 
ktoré sa možno ukrývajú v niektorých 
častiach vášho domu. O dôvod navyše, 
aby ste sa viac zaujímali o materiály, 
z ktorých dom postavíte. Zaujímavosťou 
je, že takéto materiály sú vždy výlučne 
prírodné a zároveň korešpondujú s prí-
stupmi trvalej udržateľnosti. Bez ohľadu 
na vašu pôvodnú motiváciu. A ak  je 
udržateľnosť to, na čom vám záleží, 
stavajte z murovacích materiálov, ktoré 
sú vyrobené z prírodných, lokálnych 
(menšia spotreba CO2), a recyklovateľ-
ných surovín.

RECYKLÁCIU STAVEBNÝCH 
MATERIÁLOV BY PRETO 
MALI MAŤ NA ZRETELI 
NIELEN STAVEBNÍCI, ALE AJ 
VÝROBCOVIA STAVEBNÝCH 
MATERIÁLOV UŽ PRI VÝVOJI 
PRODUKTOV. 

stavba materiály



5 RÁD AKO ZNÍŽIŤ EKOLOGICKÚ 
STOPU PRI STAVBE DOMU 
1. Stavajte z lokálnych a prírodných 
surovín.
2. Vyberajte si výrobcov, ktorí pri 
výrobe materiálov nezaťažujú prírodu 
a suroviny ťažia v blízkosti závodov na 
ich spracovanie.
3. Vyberajte si materiál, ktorý sa dá re-
cyklovať a nezanecháva po sebe ďalšiu 
ekologickú stopu.
4. Stavajte z materiálov, ktoré vedia 
preukázať svoju ekologickú zodpoved-
nosť aj príslušnými dokumentmi.
5. Myslite na udržateľnosť a šetrenie 
energiami už pri príprave projektu 
domu, nie po jeho realizácii.

RECYKLÁCIA A EKOLOGICKÉ  
STAVEBNÉ INOVÁCIE
Okrem výstavby je pri udržateľnosti dô-
ležité myslieť aj na problém recyklácie. 
Vážny problém udržateľnosti predsta- 
vujú stavebné systémy, pri ktorých 
treba  umelo pridané prvky oddeliť od 

zvyšku. Patria sem napríklad chemic-
ky lepené materiály zložené z rôznych 
vrstiev. Tie sa nielenže nedajú recyklo-
vať, ale už pri ich užívaní či demolácii 
sa do ovzdušia môžu uvoľňovať zdraviu 
škodlivé látky. Recykláciu stavebných 
materiálov by preto mali mať na zre-
teli nielen stavebníci, ale aj výrobcovia 
stavebných materiálov už pri vývoji 
produktov. 

Inovácie sú významným nástrojom 
k zlepšovaniu udržateľnosti stavieb, 
a to nielen vo forme jednotlivých výrob-
kov, ale i procesne. Dobrým príkladom 
je použitie BIM (Building Information 
Modeling ) systémov pri navrhovaní. 
Vo viacerých krajinách Európy je dokon-
ca povinné niektoré typy stavieb riešiť 
v BIM. V SR zatiaľ štát nič podobné ne-
vyžaduje, ale progresívne firmy už s po-
užitím BIM začali. „V praxi to znamená, 
že do stavebného projektu viete vložiť oveľa 
viac informácií až na úrovni jednotlivých 
prvkov konštrukcie a tým identifikovať 
konkrétne miesto pre konkrétny výrobok. 
A zároveň mať absolútnu kontrolu nad 
finálnou stavbou. Výhodou BIM je aj to, že 
už pri návrhu budov budeme vedieť, aký 
bude objem použitého materiálu, aké budú 
energetické straty a vieme určiť aj celko-
vú ekologickú záťaž,“ upresňuje Martin 
Mihál zo ZVMM.  

ZAČAŤ TREBA OD SEBA
Napriek tomu, že moderné technológie 
nám dovoľujú zvyšovať životný komfort 

a zároveň šetriť prírodu, je dôležité, aby 
sme aj my začali kontrolovať svoj apetít 
a prostredie, ktoré okupujeme, pretože 
inovácie len dobiehajú neudržateľný 
spôsob bývania, ktorého hranice svojím 
prístupom k životu neustále posúvame. 
Každý pritom môže urobiť malé zmeny, 
upraviť svoje návyky a tým pomôcť k cel-
kovej pozitívnej zmene. 

Vedľajším efektom bude v konečnom 
dôsledku úspora a väčšia zodpovednosť 
za naše správanie. Udržateľná výstavba 
rodinného domu musí ísť ruka v ruke 
s udržateľným spôsobom života jeho 
majiteľa a užívateľa. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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I
novácia vychádza najmä z know-how a 
vývoj prebieha smerom k zdokonaleniu 
technológií, výroby a znalostí o mate-
riáli. Dôležitú úlohu tu zohráva ľudský 

faktor – zdieľanie skúseností medzi 
odborníkmi z viacerých európskych 
krajín, zázemie laboratórií sa podieľa na 
zvyšovaní kvality. Výsledkom ich práce 
je napríklad „vlajková loď“ Lambda 
YQ, tepelnoizolačná tvárnica, ktorá 
s niekoľkoročným predstihom bola 

vyvinutá tak, aby plnila tie najprísnejšie 
tepelnotechnické normy, ktoré vstúpili 
do platnosti v januári 2020. Teraz je už 
na našom trhu plne etablovaná a patrí 
k najžiadanejším produktom pre jedno-
vrstvové murovanie bez zatepľovania.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE
Oblasť stavebných materiálov má veľký 
potenciál pre zlepšenie klímy a ochranu 
životného prostredia. Desiatky rokov sa 
oddelenie inovácií v spoločnosti Xella, 
ktorá Ytong a príbuzné značky vyrába, 
venovalo zvýšeniu tepelnoizolačných 
vlastností produktov. To prispelo k za-
chovaniu prírodných zdrojov a k zníže-
niu energie a emisií. Suroviny používané 
na výrobu sú súčasťou zemskej kôry a 
sú prakticky nevyčerpateľné. Ťažia sa 
šetrne a príroda nie je poškodzovaná. 
Časť surovín pochádza z okolia výrobní 
a  ďalšie sú zo vzdialenosti maximálne 
200 km. Produkty sú vyrábané v uzavre-
tom cykle, ktorý vyžaduje menej energie 
ako porovnateľné stavebné materiály. 

NA POČIATKU VZNIKU 
NOVÉHO MATERIÁLU STÁ-
LA INOVÁCIA – ŠVÉDSKY 
ARCHITEKT AXEL ERIKSON 
VYVINUL PÓROBETÓN 
TAKMER PRED STO ROKMI. 
VÝROBA SA CELOSVETOVO 
PRESADILA A K PRVOTNEJ 
ZNAČKE YTONG PRIBUDLO 
ZATEPLENIE MULTIPOR 
A VÁPENNO-PIESKOVÉ 
PRVKY SILKA PODOBNÉ-
HO ZLOŽENIA. VÝROBA 
VŠETKÝCH PRODUKTOV 
VYCHÁDZA LEN Z NIE-
KOĽKÝCH ZÁKLADNÝCH 
PRÍRODNÝCH SUROVÍN – 
PIESOK, CEMENT, VÁPNO 
A VODA, KTORÉ SA VĎAKA 
POKROČILEJ TECHNOLÓGII 
DOKÁŽU ZMENIŤ V MODER-
NÝ, SPOĽAHLIVÝ, ZDRAVÝ 
A VYSOKO TRVANLIVÝ 
STAVEBNÝ MATERIÁL PRE 
AKÝKOĽVEK TYP STAVBY.

Storočný vynález Ytong ju zaručí!
KVALITA PRI VÝSTAVBE? 
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Tiež u dodávateľov sa posudzuje zodpo-
vedný prístup k životnému prostrediu.

PRVOTRIEDNOSŤ A LOKÁLNY 
PÔVOD
Kvalita surovín a prvotriednosť produk-
tov Xella závisí na technológiách a tiež 
surovinách najvyššej akosti. Základom 
pre kvalitnú výrobu je starostlivo defi-

novaná surovina, preto sú vybraní iba 
dodávatelia, pri ktorých je táto kvali-
ta dlhodobým štandardom. Dôraz je 
kladený tiež na lokálny pôvod – doprava 
nerobí nadbytočnú ekologickú záťaž. 
Xella ako výrobca presne stanovuje 
kritériá, ktoré má dodávateľ spĺňať – na-
príklad pre výrobu Ytongu bol vyvinutý 
dodávateľom špeciálny typ extrémne 
jemne namletého portlandského cemen-
tu, ktorý vyniká najvyššou pevnosťou 
a najrýchlejšie tuhne. Piesok je dôsledne 
praný a zbavený všetkých ílov. 

KONTROLA KVALITY 
Kvalitu produktov odráža nemecká 
presnosť a nadštandardné previerky. 
Kontrolu kvality určuje, samozrejme, 
STN, ktorá stanovuje povinné kritériá, 
ďalšou zárukou je tiež ISO, ktoré Xella 
pravidelne obnovuje. Dôležitú úlohu 
v prémiovej kvalite má však rad inter-
ných skúšok, ktoré sú nariadené v rámci 

celého koncernu a sú v mnohých krité-
riách náročnejšie než normy stanovené 
STN.

Koncern Xella disponuje akreditovanými 
laboratóriami v Brucku, kde prebieha 
pravidelná kontrola a meranie s cieľom 
zaručiť pri materiáli dlhodobo stále 
vlastnosti. Pravidelne sa meria tiež sku-
točná radiácia výrobkov, ktorá je trvale 
výrazne nižšia než v prípade ostatných 
stavebných materiálov. Dvakrát ročne sa 
v nemeckých laboratóriách kontrolujú 
aj skutočné tepelnoizolačné vlastnosti 
produktov. Zákazník má tak istotu, že 
ktorýkoľvek z nich zodpovedá deklaro-
vaným hodnotám a výrobca garantuje 
skutočné čísla.

Reko z materiálov Ytong

Foto: Ytong
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O
d tradičného konštrukčného mate-
riálu sa betón vyvýja aj k novým 
funkčným výrobkom so širokým 
uplatnením. Môžu to byť naprí-

klad špeciálne betónové imitácie tehly, 
kameňa či dreva. Majú prirodzený 
a autentický vzhľad pôvodných materiá- 
lov, avšak bez zložitej údržby. Výrobky 
Stone BriCK® sú vítanou alternatívou 
drahých dovozových materiálov podob-
ného určenia, ale za oveľa nižšiu cenu. 

ŠIROKÉ UPLATNENIE
Obklady stien majú široké využitie v in-
teriéri aj exteriéri. Okrem vnútorných 
stien skrášlia aj vzhľad fasád, sokle do-
mov, murovaných plotov, stĺpov, komí- 
nov, krbov, štýlových vinární, barov, piv-
níc a pod. Vyrábajú sa v 15 farebných od-
tieňoch, vrátane rohových prvkov. Teh-
lový a kamenný obklad Stone BRiCK® 
dodáva akýmkoľvek stavebným prvkom 
nenahraditeľnú atmosféru.

ALTERNATÍVA BEZ ÚDRŽBY
Dlažba imitujúca drevo je určená pre 
záhradnú dekoračnú architektúru.  

UDRŽATEĽNÝM A OBĽÚBENÝM 
STAVEBNÝM MATERIÁLOM, 

KTORÝ MÁ VO VÝSTAVBE 
SVOJE NEZASTUPITEĽNÉ 

MIESTO, JE AJ BETÓN. PATRÍ 
MEDZI NAJROZŠÍRENEJŠÍ 

STAVEBNÝ MATERIÁL, KTORÝ 
PONÚKA ŠIROKÉ MOŽNOSTI 
UPLATNENIA. MÔŽETE S NÍM 

DOCIELIŤ POŽADOVANÝ 
VÝRAZ RÔZNYCH  

PRVKOV ARCHITEKTÚRY, 
KTORÉ ZAPADAJÚ  

DO AKÉHOKOĽVEK 
STAVEBNÉHO ŠTÝLU.

Šľapáky a podvaly sa používajú na reali-
záciu chodníkov alebo terás v záhradách. 
Ich výhodou je hlavne to, že nepotrebujú 
každoročnú pravidelnú údržbu a nepod-
liehajú vplyvom počasia ako prírodný 
náprotivok. Šľapáky nájdete v imitácii 
dreva agátu, jaseňa, čerešne i kvetinové-
ho lemu.

FUNKČNÉ A UDRŽATEĽNÉ 
PRODUKTY
Výrobky Stone BriCK® vznikajú podľa 
špeciálnej receptúry z vibroliateho betó-
nu, doplneného prísadami na zušľachte-
nie zmesi. Farbia sa celoprierezovo, čím 
sa zabezpečí ich farebná stálosť. Všetky 
kusy sa vyrábajú ručne ako originálne 
produkty. Jednotlivé nerovnosti a roz-
dielnosti, ako aj farebné odchýlky sú 
úmyselné a žiadané s cieľom dosiahnuť 
čo najvernejší vzhľad pôvodného mate-
riálu. Celý rad skvelých vlastností, ako 
sú mrazuvzdornosť, nízka nasiakavosť, 
farebná stálosť, difúznosť voči vodným 
parám a v neposednom rade aj udržateľ-
nosť ich radí medzi progresívne staveb-
no-dekoračné materiály. Viac informácií 
získate na www.byt-in.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Byt – In 

Foto: Byt – In

ESTETICKÁ
alternatíva
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O
d tradičného konštrukčného mate-
riálu sa betón vyvýja aj k novým 
funkčným výrobkom so širokým 
uplatnením. Môžu to byť naprí-

klad špeciálne betónové imitácie tehly, 
kameňa či dreva. Majú prirodzený 
a autentický vzhľad pôvodných materiá- 
lov, avšak bez zložitej údržby. Výrobky 
Stone BriCK® sú vítanou alternatívou 
drahých dovozových materiálov podob-
ného určenia, ale za oveľa nižšiu cenu. 

ŠIROKÉ UPLATNENIE
Obklady stien majú široké využitie v in-
teriéri aj exteriéri. Okrem vnútorných 
stien skrášlia aj vzhľad fasád, sokle do-
mov, murovaných plotov, stĺpov, komí- 
nov, krbov, štýlových vinární, barov, piv-
níc a pod. Vyrábajú sa v 15 farebných od-
tieňoch, vrátane rohových prvkov. Teh-
lový a kamenný obklad Stone BRiCK® 
dodáva akýmkoľvek stavebným prvkom 
nenahraditeľnú atmosféru.

ALTERNATÍVA BEZ ÚDRŽBY
Dlažba imitujúca drevo je určená pre 
záhradnú dekoračnú architektúru.  

UDRŽATEĽNÝM A OBĽÚBENÝM 
STAVEBNÝM MATERIÁLOM, 

KTORÝ MÁ VO VÝSTAVBE 
SVOJE NEZASTUPITEĽNÉ 

MIESTO, JE AJ BETÓN. PATRÍ 
MEDZI NAJROZŠÍRENEJŠÍ 

STAVEBNÝ MATERIÁL, KTORÝ 
PONÚKA ŠIROKÉ MOŽNOSTI 
UPLATNENIA. MÔŽETE S NÍM 

DOCIELIŤ POŽADOVANÝ 
VÝRAZ RÔZNYCH  

PRVKOV ARCHITEKTÚRY, 
KTORÉ ZAPADAJÚ  

DO AKÉHOKOĽVEK 
STAVEBNÉHO ŠTÝLU.

Šľapáky a podvaly sa používajú na reali-
záciu chodníkov alebo terás v záhradách. 
Ich výhodou je hlavne to, že nepotrebujú 
každoročnú pravidelnú údržbu a nepod-
liehajú vplyvom počasia ako prírodný 
náprotivok. Šľapáky nájdete v imitácii 
dreva agátu, jaseňa, čerešne i kvetinové-
ho lemu.

FUNKČNÉ A UDRŽATEĽNÉ 
PRODUKTY
Výrobky Stone BriCK® vznikajú podľa 
špeciálnej receptúry z vibroliateho betó-
nu, doplneného prísadami na zušľachte-
nie zmesi. Farbia sa celoprierezovo, čím 
sa zabezpečí ich farebná stálosť. Všetky 
kusy sa vyrábajú ručne ako originálne 
produkty. Jednotlivé nerovnosti a roz-
dielnosti, ako aj farebné odchýlky sú 
úmyselné a žiadané s cieľom dosiahnuť 
čo najvernejší vzhľad pôvodného mate-
riálu. Celý rad skvelých vlastností, ako 
sú mrazuvzdornosť, nízka nasiakavosť, 
farebná stálosť, difúznosť voči vodným 
parám a v neposednom rade aj udržateľ-
nosť ich radí medzi progresívne staveb-
no-dekoračné materiály. Viac informácií 
získate na www.byt-in.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Byt – In 

Foto: Byt – In

ESTETICKÁ
alternatíva
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V počiatkoch boli používané veľmi 
jednoduché konštrukcie, ktoré 
však boli schopné poskytnúť uží-
vateľovi dostatočne veľký úžitok 

pri minimálnych výrobných nákladoch. 
Takéto jednoduché riešenia sa využívajú 
predovšetkým v subtropických a tropic-
kých krajinách, ale napríklad aj u nás 
na sezónny (letný) ohrev vody. Keď to 
preženieme do extrému, tak doslova 
ide o veľkú plytkú krabicu, v ktorej je 
umiestnený čierny pohlcovač slnečných 
lúčov a k nemu pripojený zásobník 
s vodou. Užívateľ nepotrebuje žiadneho 
servisného technika, pri priemernej 
zručnosti si so všetkým poradí sám. 

TECHNOLOGICKÁ  
PREPRACOVANOSŤ
Existuje veľké množstvo viac či menej 
dokonalých riešení s vylepšenými pa-
rametrami. Postupne sa dostali k slovu 
kvalitnejšie konštrukčné materiály, 
absorbér sa začal v druhej polovici minu-
lého storočia pokrývať tzv. selektívnymi 
konverznými vrstvami, ktoré energiu 
pohlcujú a prenášajú s minimálnymi 
stratami do ohrievaného média.

VYSOKÁ ÚČINNOSŤ
V porovnaní s ostatnými zariadeniami 
na využívanie OZE majú slnečné kolek-
tory (najmä ploché) veľmi vysokú účin-
nosť premeny. Dnešné najkvalitnejšie 
výrobky majú maximálnu účinnosť viac 
ako 70 %, čo je už na hranici fyzikálnych 
možností. V porovnaní s fotovoltickými 
panelmi je to však 4-násobne vyššia 
účinnosť. Dôležitým faktorom je aj to, 
že táto účinnosť sa desiatkami rokov 
znižuje len minimálne, menej ako 2 % za 
20 rokov, na rozdiel od FV panelov, kde 
účinnosť po 20 rokoch klesne aj o viac 
ako 20 %.

PRÍRODA NÁM PONÚKA SLNEČNÚ ENERGIU A JEJ RÔZNE 
TRANSFORMOVANÉ PODOBY (VIETOR, TEČÚCA VODA, 

     PÔDA, BIOMASA) I ENERGIU ZEMSKÝCH HLBÍN. NA AK-
TÍVNE VYUŽÍVANIE TEJTO ENERGIE SLÚŽIA RÔZ-

NE ZARIADENIA. AZDA NAJSTARŠÍM SPÔSO-
BOM A ZDÁ SA, ŽE STÁLE NAJÚČINNEJŠÍM, 

JE PREMENA SLNEČNÉHO ŽIARENIA 
NA TEPLO POMOCOU SLNEČNÝCH 
TERMICKÝCH KOLEKTOROV. PRVÉ 

TAKÉTO ZARIADENIA ZAČALI 
VZNIKAŤ V DRUHEJ POLO-

VICI 19. STOROČIA, NO 
AJ PO VIAC AKO 150 

ROKOCH FOTOTER-
MICKÁ PREMENA 

STÁLE DOMI-
NUJE. PREČO 

JE TO TAK? 

Prednosti 

v porovnaní s ostatnými OZE
termických kolektorov



83

Ďalším porovnávacím parametrom 
môže byť ročné výkonové číslo, ktoré je 
jedným zo základných kritérií pri výbere 
tepelných čerpadiel. Toto číslo hovorí 
o pomere medzi získanou a vloženou 
energiou. Zatiaľ, čo v prípade tepelných 
čerpadiel hovoríme o hodnotách na 
úrovni 3 až 6, tak v prípade solárnych 
systémov ide o hodnoty na úrovni 50 až 
100. V tomto ohľade je tiež zaujímavé 
spätné získavanie tepla z odpadového 
vzduchu pri riadenej ventilácii, kde sa dá 
dosiahnuť hodnota 10 až 13.

EKONOMICKÁ VÝHODNOSŤ 
Poďme sa pozrieť na výhodnosť investí-
cie pri inštalácii na rodinných domoch. 
Pravdou je, že pri OZE treba počítať 
s dlhšou dobou návratnosti a sľuby 
dodávateľov o návratnosti pod 5 rokov 
nie sú reálne. Všetko záleží na konkrét-
nych podmienkach inštalácie a režime 
prevádzky, no vo všeobecnosti sa pohy-
buje návratnosť investície do termických 

kolektorov na úrovni 8 – 10 rokov. Stále 
však ide o dobrú hodnotu, najmä ak 
uvážime, že životnosť týchto zariadení 
je viac ako 40 rokov. Z tohto pohľadu 
ťahajú FV panely za kratší koniec, keďže 
majú 4-násobne nižšiu účinnosť a aj 
ich využiteľnosť je značne obmedzená. 
Slnko svieti totiž najmä vtedy, keď sme 
v práci, a teda získanú energiu potre-
bujeme niekde uskladniť. Lenže zatiaľ 
čo v prípade termických kolektorov 
vychádza uskladnenie 1 kWh asi na 
50 eur (akumulujeme do zásobníka na 
vodu), v prípade fotovoltiky je potrebné 
investovať do drahých batérií, kde cena 
akumulácie za využiteľnú 1kWh vychá-
dza stále na 550 – 600 eur. Tým sa znač-
ne predlžuje doba návratnosti, ktorá je 
reálne až za životnosťou fotovoltických 
panelov.

VARIABILITA A PRISPÔSOBIVOSŤ 
Dobrá prispôsobivosť stavebným požia-
davkám je taktiež dôležitá. V dôsledku 

dlhého vývoja i fyzikálnych zákonitostí 
sa podarilo dosiahnuť veľmi vysokú 
variabilitu technických, ekonomických 
i estetických parametrov. Pred 25 rokmi 
bola hlavným kritériom funkčnosť, dnes 
musí byť celé zariadenie aj esteticky 
prijateľné. V tomto ohľade sú najdôle-
žitejšie samotné kolektory, lebo tie sú 
najviac na očiach. Dajú sa umiestniť na 
rôzne typy šikmých i plochých striech, 
na fasádu domu, voľne do terénu, môžu 
nahradiť strešnú krytinu, existujú 
dokonca aj pojazdné solárne systémy na 
ohrev vody. Dôležitú úlohu má aj nosná 
konštrukcia. Tá musí byť prispôsobená 
konštrukcii kolektora, ale aj podmien-
kam inštalácie.

Reko z materiálov THERMO/SOLAR

Foto: THERMO/SOLAR

v porovnaní s ostatnými OZE
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D
vere odjakživa patria k výrazným 
stavebným a estetickým prvkom 
priestoru. Zhodnocovať potenciál 
dverí je cieľom súčasných exkluzív-

nych dverných systémov. 

Krása spočíva v jednoduchosti. Ak sa 
spojí elegancia čistých plôch s jedno-
duchým technickým riešením, je dielo 
dokonalé. K atraktívnym a dokonale 
funkčným patria dnes otočné – pivotové 
dvere, ktoré sa uplatňujú po celom svete 
v súkromných aj nebytových priesto-
roch. V súčasnosti pivotové dvere s otoč-
nou osou získavajú mnohé ocenenia. 
Ich dizajn a najmä pohyb sú oživením 
v súdobom riešení priestoru.

AKO TO FUNGUJE
Pivotový systém dverí je jedným pomer-
ne novodobým zo systémov otvárania 
dverí. Pivotové dvere sú vsadené do 
otočných pántov umiestnených v určitej 
vzdialenosti od okraja dverí. Poskytujú 
často veľkú šírku vstupu. Dosiaľ naj-
bežnejším druhom dverí sú otváravé 
dvere s pántmi na kraji dverného krídla. 

Tento spôsob má nevýhodu, pretože je 
plošne náročný, krídlo dverí „prekáža“ 
v priestore. V tomto porovnaní vyhrá-
vajú pivotové dvere. Otočno-posuvný 
systém otvárania dvier šetrí priestor 
o 50 % voči bežným dverám. 

VÝHODY A PREDNOSTI 
PIVOTOVÝCH DVERÍ:
• jedinečný dizajn bez zbytočných zvis-

lých profilov,
• pivotový pánt sa upevňuje do podlahy 

a hore, vertikálne hrany ostávajú čisté,
• celosklenené pivotové dvere poskytujú 

veľa svetla, 
• zabudovanie zárubní nie je potrebné,
• jednoduché otváranie bez námahy,
• vďaka pružine v pánte pohyb plynulo 

pokračuje,
• umiestnenie pántu umožňuje os otá-

čania vzhľadom na ťažisko dverí,
• otáčajú sa do akejkoľvek požadovanej 

polohy,
• otáčanie dverí až do 360°,
• jednoduchá inštalácia takmer v kaž-

dom prostredí,
• hotové podlahy, steny, podlahové 

kúrenie nie sú prekážkou, 
• je možné vyrobiť dvere ohňovzdorné 

alebo zvukotesné.

KDE ICH MOŽNO POUŽIŤ?
Pivotové dvere nachádzajú vďaka svojej 
funkčnosti a nevšednému dizajnu uplat-
nenie v akomkoľvek prostredí. Tento 
atraktívny produkt nachádzame čoraz 
častejšie, ako vo verejných priestoroch, 
tak aj v súkromnom prostredí. Takýmito 
dverami s neobmedzenými možnosťami 
dizajnu sú vybavené často luxusné hote-
ly, kaviarne, reštaurácie a pod.

Veľkou výhodou je možnosť použiť rôz-
ne materiály. Neobmedzené možnosti 
uplatnenia poskytuje aj škála nosnosti 
pre dvere, a to od 20 do 500 kg. Sú 
vyrábané väčšinou na mieru,  môžu mať 
akýkoľvek rozmer, avšak do maximálnej 

PRIMÁRNOU FUNKCIOU 
KAŽDÝCH DVERÍ JE FUNK-
CIA KOMUNIKAČNÁ. 
DVERE JEDNAK OPTIC-
KY SPÁJAJÚ SUSEDIACE 
PRIESTORY, ALE SÚČASNE 
AJ ODDEĽUJÚ. MÔŽE ÍSŤ 
O PRIESTORY S ROZLIČNOU 
FUNKCIOU A MIKROKLÍ-
MOU. KVÔLI TÝMTO FAK-
TOM VÝVOJOM VZNIKLI 
RÔZNE DRUHY A TYPY 
DVERÍ. 

Dizajnové spájanie priestorov 

OTOČNÉ PIVOTOVÉ DVERE
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výšky a šírky dverného krídla cca 3 met-
re. Ide o mimoriadne veľké dvere. Podľa 
umiestnenia dverí a voľby systému 
môžu nadobudnúť takéto dvere viacero 
funkcií. Napríklad vnútorné otočné dve-
re môžu vytvárať pohyblivú stenu. 

Bezrámový charakter otočných dverí 
s neviditeľnými pántmi vytvárajú čistý 
dizajnový prvok. Ak sa umiestni viacero 
pivotových dverí s centrálnou osou 
otáčania vedľa seba, vznikne meniaca sa 
stena, ktorú možno akokoľvek otvárať 
alebo zatvárať, oddeliť alebo kombino-
vať priestory. Tým vznikne aj flexibilné 
oddelenie priestorov. 

VONKAJŠIE DVERE
Efektné otočné dvere sú vhodné aj ako 
vonkajšie vstupné dvere. Poskytnú 
atraktívny vstup do hociktorej budovy. 
Čím sú dvere väčšie, tým je ich efekt 
výraznejší v otvorenom režime. Dvere 
môžu mať systém otvárania so stredo-
vou alebo bočnou osou otáčania, kedy 
je možné aplikovať veľké krídlo dverí. 
Vonkajšie dvere sú vyrobené ako vysoko 
odolné voči poveternostným vplyvom 

s dokonalým tesniacim systémom. 
Vstupné dvere je možné vyrobiť aj 
s nepriestrelným sklom či zabudovaným 
alarmom. Ovládanie vonkajších dverí 
je elektronické, viacerými spôsobmi, aj 
pomocou napríklad smartfónov.  
 
VNÚTORNÉ DVERE
Dvere v interiéri sa používajú veľmi 
často, preto musia byť odolné voči opot-
rebovaniu. Z testovania vyplynulo, že 
odolné pivotové dvere vydržia viac ako 
milión pohybov. Okrem základnej funk-
cie dverí poskytujú efektný dizajnový 
vzhľad. Variabilitou obloženia nosného 
rámu – úprav povrchu rôznymi materi-
álmi, vznikajú neobmedzené možnosti 
dizajnu. V súčasnosti asi najčastejšie 
sú pivotové dvere využívané ako súčasť 
sprchovacieho kúta. Prevedenie býva 
z matného alebo číreho skla. Používa 
sa bezpečnostné kalené sklo s hrúb-
kou 6 mm alebo 8 mm. Býva opatrené 
hydrofóbnou povrchovou úpravou, ktorá 
zamedzuje usadeniu vodného kame-
ňa a nečistôt. Ide o moderný spôsob 
s využitím nanotechnológií. Pohodlné 
je magnetické zatváranie dverí. 
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MATERIÁL DVERÍ 
A JEHO POVRCHY
Pánty pre otočné dvere môžu niesť dvere 
do cca 500 kg, niekedy aj viac. To umož-
ňuje zhotoviť dvere s použitím akého-
koľvek materiálu. Pre efektné otočné 
dvere sú vhodné rôzne materiály ako 
sklo, drevo, kov, stavebný bronz, kameň, 
mramor, keramika, zrkadlové sklo, MDF, 
HPL, dyha, Corian a pod. Sklenené pivo-
tové dvere môžu byť s rámom alebo celo-
sklenené bez rámu. Ako „rám“ môže byť 
použité napríklad tónované sklo, ktoré 
skrýva závesný systém a je elegantnou 
súčasťou dverí.

INOVATÍVNE PÁNTY
Sú považované za nezničiteľný mecha-
nizmus otvárania dverí. Ich hlavnou 
prednosťou sú často skryté neviditeľné 
súčasti s vysokou nosnosťou. Ide o otoč-
ný kompaktný systém, ktorý je možné 
vložiť do akéhokoľvek dverného krídla. 
Pánt býva opatrený uzáverom pracujú-
cim vo všetkých smeroch otáčania až 
do 360°. Jednoduché riešenie otvárania 
dverí umožňuje otočný oceľový čap 
v puzdre. Otočný čap je samočinne sa 
zatvárajúci systém otočného pántu. Ne-
viditeľné otočné pánty sa dajú namonto-
vať hore aj dole na už hotový povrch bez 
nutnosti ďalších upevňovacích predin-
štalovaných prvkov. Pánty sa umiestňujú 
zvyčajne centrálne alebo v jednej tretine. 
Pánt je inštalovaný v hliníkovom ráme, 
a tak zostane neviditeľný.

Existuje viacero otočných pántových 
systémov a ich voľba je závislá od typu 

dverí, ich umiestnenia a od spôsobu, ako 
sa budú dvere používať. Otočný pánt je 
vyrobený z kvalitného materiálu a má 
vydržať viac ako milión pohybov. Ťažké 
kĺbové pánty s vysokou nosnosťou sú 
vhodné pre nadmerne veľké, vysoké 
alebo ťažké dvere s drevom, mramorom, 
oceľou, orámovaným sklom a pod.

ARCHITEKTÚRA A DIZAJN
Otočné pivotové dvere sú dokonalým 
dizajnovým prvkom a súčasťou dokonale 
zapadajúcou do štýlu minimalizmu, pre 
ktorý je charakteristická krása v jedno-
duchosti. V širšom chápaní dizajnu mož-
no tvrdiť, že nejde „iba“ o perfektnosť 
vzhľadu, ale aj o bezchybnú funkčnosť 
a to u pivotových dverí platí naplno. 
Existencia skrytých zárubní a skrytých 
pántov priniesla  mimoriadne elegantné 
dizajnové riešenia. K minimalistické-
mu vzhľadu otvorených aj zatvorených 
pivotových dverí s otočnými pántmi pri-
spieva skutočnosť, že často nie sú nutné 
rámy, kľučky na krídlach, západky a pod. 
Veľká nosnosť pántov poskytuje slo-
bodnú vôľu pri návrhu otočných dverí, 
a tak sa stanú dizajnovým šperkom. 
Takéto otočné dvere môžu nadobudnúť 
veľa rôznych podôb, sú tu neobmedzené 
možnosti návrhu. Ponúka sa veľa rea-
lizovateľných aplikácií pre harmonické 
dotvorenie prostredia, od bezrámových 
nádherných dverí po výrazné orámované 
krídla, kde mechanizmus otáčania po-
skytuje návrhárom realizovať elegantné 
malé architektonické diela. 

ZÁVER
Pôsobivé otočné dvere sú vždy súčasťou 
celkového harmonického riešenia dané-
ho priestoru.

Neodmysliteľne musia fungovať, či už 
ide o interiérové, alebo exteriérové dvere 
v plynulej prevádzke ako komunikačný 
prvok na prepájanie priestorov, a mali 
by vydržať mnoho rokov či desaťročí. 
Minimalistické poňatie tohto typu dverí 
otvorilo neobmedzené možnosti inova-
tívneho dizajnového riešenia.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Fakulta architektúry STU, Bratislava

Foto: archív firiem a redakcie

stavba okná a dvere
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SPRÁVNY VÝBER OKIEN 
PRE RODINNÝ DOM JE 
POMERNE NÁROČNÉ. 
OKNÁ BY MALI PRINIESŤ 
ČO NAJVIAC SVETLA DO 
MIESTNOSTI, ZABEZPEČIŤ 
OPTIMÁLNU TEPELNÚ 
IZOLÁCIU ČI PRINIESŤ 
DOSTATOK ČERSTVÉHO 
VZDUCHU DO INTERIÉRU. 
NOVÉ OKNÁ MUSIA 
MAŤ VYNIKAJÚCE 
TEPELNOIZOLAČNÉ 
VLASTNOSTI, ALE 
NEZABÚDAJTE ANI NA  
ICH ÚDRŽBU. 

NOVÉ OKNÁ 
      a jarná údržba

profily sú štíhlejšie, možno nimi zaskliť 
aj veľké presklené plochy a navyše sú 
atraktívne aj na pohľad. Výhodou hliní-
ka je tiež jeho odolnosť a ľahšia údržba. 
Hliníkové okná majú dnes v podstate 
rovnaké tepelnoizolačné vlastnosti ako 
plastové alebo drevené okná, avšak 
vyznačujú sa vyššou cenou. Drevené 
okná vynikajú prírodným vzhľadom. 
Vlastnosťami i cenou sú porovnateľné 
s lepšími plastovými profilmi. Dreve-
ným oknám však treba venovať zvýšenú 
pozornosť a ich rámy aspoň raz do roka 
ošetrovať špeciálnym prípravkom na 
drevo. Možnosť, ako sa vyhnúť starnu-
tiu a zložitej údržbe drevených okien, 
je kombinácia dreva s hliníkom – dre-
vohliníkové okná. Ich cena je však o 60 
až 80 % vyššia ako cena drevených okien. 
Plastové profily charakterizujú výborné 
tepelnoizolačné vlastnosti, odolnosť 
materiálu a jednoduchá údržba. Takisto 
je prednosťou plastových okien aj priaz-
nivá cena. Menšou nevýhodou v po-
rovnaní s hliníkovými oknami je určité 
obmedzenie s ohľadom na maximálne 
rozmery. Zákazník má pri plastových 
profiloch možnosť vybrať si zo širokej 
škály odtieňov, siahnuť možno aj po 
imitácii dreva, hliníka či fóliách rozlič-
ných farieb. 

NEPODCEŇTE VÝBER ZASKLENIA
Tepelnoizolačné vlastnosti zasklenia 
závisia predovšetkým od počtu skle-
nených tabúľ, ich hrúbky a inertného 
plynu, ktorým sú vyplnené medzery 
medzi tabuľami zasklenia. Vybrať si 
môžete dvojsklo alebo trojsklo. Aký je 
medzi nimi rozdiel? „Trojsklo má lepšie 
tepelnoizolačné vlastnosti, ale je ťažšie, 
takže niektoré profily môžu mať problém 
s jeho únosnosťou. Je vhodný však pre 
špičkové profily so stavebnou hĺbkou viac 
ako 80 mm,“ vysvetľuje Petr Sýs, technic-
ký a produktový manažér spoločnosti 
Deceuninck. Koeficient prestupu tepla 
Ug pri dvojsklách sa pohybuje v rozme-
dzí 1,0 až 1,1 W/m2K, pri trojsklách je 
hodnota Ug = 0,6 – 0,8 W/m2K. 

ÚDRŽBU OKIEN  
NEZANEDBÁVAJTE
Správnou starostlivosťou o okná môžete 
predĺžiť ich životnosť a taktiež ušetriť 
značné financie. Ak sa o okná budete 
správne starať, vydržia vám desiatky 

H
lavným aspektom rozhodovania pri 
výbere správnych okien by mala byť 
ich kvalita, keďže najväčší podiel 
tepelných strát pripadá práve na 

otvorové výplne. Nové okná by mali mať 
výborné tepelnoizolačné vlastnosti so 
súčiniteľom tepelnej priestupnosti ce-
lým oknom (Uw) minimálne 1,0 W/m2.K. 
Čím je táto hodnota nižšia, tým budú 
aj tepelné straty a náklady na kúrenie 
nižšie. Aspoň na severnej strane domu 
by ste mali zvoliť okná s tými najlepšími 
tepelnoizolačnými vlastnosťami. Ak ži-
jete v mestách s väčším hlukom, je dobré 
vybrať si zároveň okná s dobrými zvuko-
voizolačnými vlastnosťami. S niektorý-
mi oknami môžete dosiahnuť zníženie 
hluku až o 46 dB.

Výber typu okna a materiálu, z ktorého 
má byť vyrobené, závisí od osobných 
preferencií každého užívateľa. Hliníkové 

stavba okná a dvere
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rokov. Okná si zaslúžia raz až dvakrát 
ročne aspoň základnú starostlivosť. 
Poskytnete im tak ochranu pred rozdiel-
nymi poveternostnými podmienkami. 
Moderné okná s plastovými alebo hliní-
kovými profilmi sú takmer bezúdržbové. 
Netreba ich natierať, nemusíte ich lako-
vať ani ošetrovať rôznymi prípravkami, 
stačí pravidelné čistenie. Pri drevených 
oknách by mali zákazníci dodržiavať pra-
vidlá údržby, o ktorých ich informuje vý-
robca. Keď zákazník nepoužíva ošetro-
vaciu sadu, drevené profily sú krehkejšie 
a povrchová úprava neplní stopercentne 
svoju funkciu. Profily sa ničia až do takej 
miery, že je potrebné použiť obnovovací 
náter. Ten je v porovnaní so zakúpe-
ním ošetrovacej sady niekoľkonásobne 
finančne nákladnejší.

Aj umývanie okien predĺži ich životnosť
Ako sa o okná starať? Začnime pri tom, 
ako ich správne umývať. Pozornosť 
najprv venujte dôkladnému umytiu 
rámov z vonkajšej i vnútornej strany 
mäkkou handričkou a vlažnou vodou, 
prípadne bežným saponátom. Peľ, prach 

a iné nečistoty, ktoré lietajú vzduchom, 
sa zachytávajú na povrchu. Čím dlhšie 
ich tam necháte, tým prácnejšie bude ich 
odstránenie. K čisteniu rámov použite 
to, čím väčšinou upratujete v domác-
nosti. V každom prípade nepoužívajte 
abrazívne prostriedky (prostriedky s drs-
nou štruktúrou), riedidlá alebo benzín, 
ale ani drôtenky alebo čokoľvek, čo by 
mohlo poškriabať povrch rámov. 

Na leštenie skiel sa odporúča zvoliť 
utierku z mikrovlákien a čistú vodu alebo 
bežné čistiace prostriedky, ktoré neobsa-
hujú abrazíva. Na obzvlášť odolné nečis-
toty si zaobstarajte od dodávateľa okien 
špeciálne čističe. „Po umytí okien skontro-
lujte priechodnosť otvorov pre odvod vody 
v profiloch rámov. Odstráňte nahromadené 
nečistoty, pretože len čisté odvodňovacie 
kanáliky sú zárukou bezproblémového odte-
kania vody,“ zdôrazňuje Petr Sýs.

NA ČO EŠTE NEZABUDNÚŤ? 
Jedenkrát ročne utiahnite kľučky 
a úchyty. Nie je to nič zložité, stačí 
nadvihnúť kryt pod kľučkou a otočiť ho 
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do vodorovnej polohy. Tak sa dostanete 
k skrutkám, ktoré následne utiahnite. 
Pre bezchybné fungovanie okna upriam-
te pozornosť aj na kovanie, ktoré sa 
časom opotrebuje. Aby sa pohyblivé 
časti kovania mohli bez problémov hý-
bať, treba ich aspoň raz ročne premastiť 
olejom, aby kovanie nestuhlo. „Laik by 
nemal okno uťahovať sám prostredníctvom 
dielov, ktoré sa nachádzajú v kovaní. Pokiaľ 
časom nadobudnete pocit, že okno prestalo 
tesniť alebo sa sťažilo jeho ovládanie, mali 
by ste si na servis zavolať dodávateľskú 
firmu. Kvôli neodborným zásahom môže 
začať do okna zatekať,“ upozorňuje Petr 
Sýs. Každý polrok venujte pozornosť aj 
tesneniu v ráme. Nedostatočné tesnenie 
totiž spôsobuje prúdenie chladného 
vzduchu dovnútra, ale aj kondenzáciu 
vodnej pary na oknách, ktorej výsled-
kom môže byť tvorba plesní. Chybné 
tesnenie sa navyše podieľa aj na väčšom 
prieniku hluku do interiéru. 

Proces prirodzeného starnutia spoma-
líte použitím špeciálnych prípravkov, 

napríklad silikónovým olejom. Tesnenie 
zostane dlhšie pružné a bude spoľahlivo 
plniť svoju funkciu. V prípade, že je tes-
nenie už poškodené, vymeňte ho. Pozor, 
každé okno má iné tesnenie, je treba 
vyberať podľa profilového systému okna. 

Reko 

Foto: Deceuninck, Mirador a archív redakcie
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www.slovaktual.sk/optim

Plastové a
plast-hliníkové okno
Slovaktual OPTIM
Všestranne použiteľný okenný profilový systém

s vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami.

Množstvo variácií, pestrý sortiment farieb
a dekoratívnych fólií umožňuje prispôsobenie 
okna vašim individuálnym predstavám.

Laminované plastové okná OPTIM sú zvárané

technológiou V-Perfect, vďaka čomu je dosiahnutý

veľmi tenký, precízny a zároveň veľmi pevný zvar.

Bánovce n/Bebravou • Banská Bystrica • Bardejov • Bratislava • Brezno • Bytča • Čadca • Detva • Dolný Kubín • Dubnica n/Váhom • Dunajská Streda • Gelnica • Handlová • Hlohovec • Humenné • Kežmarok •  
Komárno • Košice • Krompachy • Krupina • Kysucké N. Mesto • Levice • Liptovský Mikuláš • Lučenec • Malacky • Martin • Michalovce • Myjava • Námestovo • Nitra • Nová Baňa • Nováky • Nové Mesto  
n/Váhom • Nové Zámky • Partizánske • Pezinok • Piešťany • Poprad • Považská Bystrica • Pravenec • Prešov • Prievidza • Púchov • Rimavská Sobota • Rožňava • Ružomberok • Sabinov • Senec • Senica • Sereď •  
Skalica • Snina • Spišská N. Ves • Svit • Šahy • Šaľa • Šamorín • Štúrovo • Topoľčany • Trebišov • Trenčín • Trnava • Veľký Krtíš • Vráble • Vranov nad Topľou • Zlaté Moravce • Zvolen • Žiar n/ Hronom • Žilina 

Na obrázku okno Slovaktual OPTIM FL
s hliníkovým klipom a špeciálnym plast-hliníkovým krídlom.
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P
omôžu aj pri šetrení nákladov za 
vykurovanie a klimatizáciu, a navy-
še šetria životné prostredie i vaše 
zdravie. A aké sú medzi nimi rozdie-

ly a do ktorých miestností sa hodia?

ŽALÚZIE ZATIENIA A UMOŽNIA 
VETRAŤ
Moderné vonkajšie žalúzie tvoria samo-
statné lamely, ktorými regulujete prísun 
svetla a zároveň vetráte. „Predokenné 
tienenie je 2- až 3-krát účinnejšie než 
vnútorné žalúzie a dokáže znížiť teplotu 
v miestnosti až o 10 °C,“ radí Filip Šimara, 
obchodný riaditeľ najväčšieho českého 
výrobcu tienenia Climax so širokou 
základňou partnerov aj na Slovensku. 
Ideálne sú do obývacích a detských 
izieb, spální, kuchýň či pracovní a ročne 

ušetria niekoľko sto eur za klimatizáciu. 
„Našou najpredávanejšou žalúziou je vyso-
ko kvalitná vonkajšia žalúzia Z-90 Noval 
s dokonalým dovieraním lamiel vďaka 
tesneniu na každej z nich,“ informuje Filip 
Šimara.

ROLETY ODHLUČNIA AJ CHRÁNIA
Lamely vonkajších roliet tvoria celistvý 
pancier. Nemožno ich naklápať, dajú sa 
však sťahovať. Na výber sú hliníkové 
vyplnené PUR penou, plastové alebo 
luxusné rolety s viditeľným presvetle-
ním. Vonkajšie rolety chránia okná pred 
nepriaznivým počasím i UV žiarením. 
Fungujú ako výrazný tepelnoizolačný 
a zvukový prvok – hluk zvonka znížia až 
o polovicu.

Roletový box môže byť viditeľný alebo 
zapustený pod fasádou či v stavebnom 
preklade. Vonkajšie rolety sa využívajú 
prevažne v izbách. „Rolety sú perfektné 
aj na zvýšenie bezpečnosti okien chalúp, 
prízemných bytov a výkladov obchodov. 
Môžete k nim namontovať sieťku proti 
hmyzu alebo poistku proti vytiahnutiu. 
Majú menšie medzné rozmery ako von-
kajšie žalúzie, preto nie sú príliš vhodné 
na veľkoformátové okná,“ dopĺňa Filip 
Šimara.

INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE 
Vonkajšie tienenie funguje na ručné aj 
elektrické ovládanie s využitím aplikácie 
v inteligentnom telefóne, diaľkového 
ovládača alebo nástenného vypínača. Dá 
sa napojiť na bezdrôtové spínacie hodiny 
a prednastaviť si čas automatického 
spustenia alebo vytiahnutia. Oba typy je 
možné doplniť o slnečný senzor. Viac na 
www.servisclimax.sk.

Reko z materiálov Climax

Foto: Climax

VONKAJŠIE ŽALÚZIE AJ 
ROLETY PATRIA MEDZI 
NAJOBĽÚBENEJŠIE 
VONKAJŠIE TIENIACE 
PRVKY RODINNÝCH 
DOMOV AJ BYTOV, ČI UŽ 
POTREBUJETE OCHRÁNIŤ 
PRED SLNEČNÝMI LÚČMI, 
POHĽADMI SUSEDOV, 
ALEBO REGULOVAŤ 
TEPLOTU V MIESTNOSTI. 

VONKAJŠIE ŽALÚZIE 
ALEBO ROLETY?

stavba okná a dvere



Firma Jaroslava Ostrožoviča je vinárstvom s 30 ročnou 
tradíciou. Z malej rodinnej firmy v priebehu vyše dvoch 
desaťročí vybudovali manželia Ostrožovičovci stabilné 
vinárstvo s celým zázemím pre výrobu vína. Obhospoda-
rujú na Tokaji 58 hektárov vlastných rodivých  vinohradov 
systémom integrovanej produkcie, ktorá je šetrná k ľu-
ďom aj k prírode...
 
Osem hektárový areál firmy je plný zelene a dáva okrem 
vína príležitosti rôznym aktivitám a relaxu. Tokajský dom 
vo Veľkej Tŕni s vínnou sálou pre 50 osôb je čarovným 
miestom, kde môžete usporiadať firemné školenia, semi-
náre, ale aj rodinné oslavy. Príjemnú atmosféru umocní 
výborná zemplínska kuchyňa v kombinácii so skvelými 
vínami z vlastnej produkcie.  

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

Priamo vo vinárstve vybudovali Ostrožovičovci penzión 
pre 40 osôb s izbami, ktoré sú vybavené modernými prv-
kami, ako TV, SAT, WIFI a pod. 

V lete iste poteší vyhrievaný bazén a celoročne jacuzzi, 
prístupná všetkým ubytovaným hosťom neobmedzene. 

Ostrožovičovci Vás počas celého roka pozývajú k nim do 
Veľkej Tŕni, ale pokiaľ máte na Tokaj ďaleko, vína Vám 
radi zašlú kamkoľvek v rámci SR grátis do dvoch pracov-
ných dní.

Dozrievame do krásy už 30 rokov

Prepravné v rámci SR je grátis. 
Sledujte Ostrožovičovcov aj na Facebooku.
www.ostrozovic.sk  
+421 908 996 040  
odbyt@ostrozovic.sk
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K
eďže príbytky nenafúknete, je dobré 
siahnuť po netradičných riešeniach, 
ktoré nezaberú veľa miesta a záro-
veň oživia interiér. Rastliny môžete 

inštalovať takmer všade – do obývačiek, 
spální, detských izieb či kuchýň. Zelená 
farba ich listov oživí priestor, dodá mu 
nový nádych a zároveň upokojí od každo-
denných stresov. Navyše rastliny vytvoria 
príjemnú klímu a vlhkosť.

BYLINKOVÉ KRÁĽOVSTVO
Pre kuchyne môžu byť vhodnou alter-
natívou závesné kvetináče s bylinkami, 
ktoré využijete pri varení. Ak neholdu-
jete vareniu, stačia aj obyčajné zelené 
rastliny. Ideálnym riešením sú kvetináče, 
ktoré sa dajú spájať pod sebou jednodu-
chým závesným systémom, a tak efektív-
ne šetria priestor. Na jednom závese mô-
žete mať viac kvetináčov, ktoré v prípade 
potreby jednoducho odpojíte od seba. 
Ak však preferujete skôr jednoduchšie 
riešenie bez potreby inštalácie, môžete 
využiť sklenený kryt s podložkou, ktorý 
vytvorí rastline vlastný ekosystém, alebo 
obyčajný kvetináč pripomínajúci malé 
vedierko z galvanizovanej ocele. Oba 
jednoducho umiestnite na parapetnú 
dosku, kde budú mať dostatok slnečného 
svetla. Pamätajte však na to, že v horú-
cich letných dňoch ich bude potrebné 

zatieniť. V opačnom prípade hrozí, že sa 
na priamom slnku spália.

Odvážlivci, ktorí si chcú vyskúšať 
vypestovať vlastné rastlinky zo semien-
ka, môžu siahnuť po nádobe na klíče-
nie s vrchnákom. Vrchnák nádoby na 
klíčenie umožňuje cirkuláciu vzduchu 
a udržiava v nádobe teplo a vlhko, čo 
dáva sadeniciam ideálne podmienky pre 
ich rast.

MULTIFUNKČNÝ BALKÓN 
Naše balkóny sú zväčša úzke a malé. 
Preto by sme pri jeho zariaďovaní mali 
myslieť na to, ako ho chceme od jari 
do jesene využívať. Ideálnou voľbou je 
skladací inventár, ako sú malý stolík 
a stoličky, ktoré po príjemnom posedení 
jednoducho zložíte, a tak nezaberú veľa 
miesta, napríklad v čase, keď sa budete 
venovať presádzaniu rastlín. Ak máte 
balkón otvorený, je vhodné siahnuť po 
materiáloch odolných poveternostným 
podmienkam. Tomu je potrebné prispô-
sobiť aj skladbu rastlín alebo staviť na 
mini skleník, ktorý môžete využiť ako 
na balkóne, tak aj vo vnútri.

ROMANTICKÝ VEČER
Ak chcete sedenie využívať aj v neskor-
ších večerných hodinách, najmä počas 

DNI SA ZAČÍNAJÚ PREDLŽO-
VAŤ A TO JE ČAS PRIPRAVIŤ 
SA NA STÁLE TEPLEJŠIE DNI 
A LETO. S NAŠIMI JEDNODU-
CHÝMI TRIKMI MÔŽETE PO-
ZVAŤ PRÍRODU DO VÁŠHO 
PRÍBYTKU A ZÚTULNIŤ SI HO. 
VEĎ ČO MÔŽE BYŤ LEPŠIE 
AKO ZELENÁ OÁZA, KTORÁ 
UPOKOJÍ MYSEĽ, ČI POO-
BEDŇAJŠIA ŠÁLKA KÁVY NA 
VYZDOBENOM BALKÓNE? 
NAVYŠE NIEKTORÉ Z NICH 
SÚ NIELEN PASTVOU PRE 
OČI, ALE AJ PRE CHUŤOVÉ 
BUNKY.

Pozvite domov

PRÍRODU
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jarných večerov, nezabudnite na sedáky, 
deku a napríklad solárnu svetelnú reťaz, 
ktorá navodí tú správnu atmosféru. 
Sedáky sa dajú vynikajúco skombinovať 
s vankúšmi a vy sa budete cítiť poho-
dlne ako vo svojej obývačke. Vsadiť by 
ste mali na materiál, ktorý sa dá ľahko 
udržiavať alebo aj oprať.

V prípade, že chcete zásadnejšiu zmenu, 
ale hneď, riešením je nová podlaha. 
Najideálnejšou je podlahová krytina 
z pravidelných štvorcov, ktorej diely len 
zacvaknete jeden do druhého. Jednodu-
cho sa udržiava a odoláva poveternost-
ným vplyvom. 

AJ NA SUŠENIE BIELIZNE
Balkóny sa často používajú aj na sušenie 
bielizne. Avšak v prípade okrasného bal-

kónu to zvyčajne nie je možné. Jednou 
z možností je šikovná lavica s rebri-
novou konštrukciou, ktorú využijete 
niekoľkými spôsobmi. Ak na nej budete 
sedieť v horúcich dňoch, môžete na 
jej vrch umiestniť prekrytie a vytvoriť 

si tak striešku, ktorá vás uchráni pred 
priamym slnkom. Keď ju nevyužívate 
na sedenie, dobre poslúži ako vešiak na 
bielizeň, či ako odkladací priestor. 

Reko

Foto: IKEA a archív redakcie



vyrobené z hliníka 
slúži na dokonalý odvod vody z balkónov a terás
estetické a čisté zakončenie hrany dlažby
cenovo mimoriadne dostupný

Celox spol. s r. o., Družstevná 33/a, 900 23 Viničné, tel.: 033 647 6573, mobil: 0905 867 322, e-mail: objednavky@celox.sk              

Dokonalé ukončenie oblúkových 
balkónov s profilom FLEXI

všetky typy balkónových profilov nájdete na stránke: www.celox.sk



• interiérové vegetačné steny rôznych formátov
• veľká rozmanitosť druhov rastlín
• uzavretý systém cirkulácie vody
• ľahká konštrucia hrúbky len 6 cm
• unikátny systém šitia hydroponických vrstiev, šité na Slovensku
• nízke nároky na spotrebu čerpadla, najnovšie LED technológie 

osvetlenia
• nízky interval údržby

bioTomal
941 36 Rúbaň 23
tel: 035/6407740
www.biotomal.sk

Spoločne s prírodou 
      (biologická ochrana rastlín)

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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É 
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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

Oliveg 
proti cicajúcemu hmyzu  

polak@mak-atelier.com 
00421917612951
www.verticon.sk
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ZÁHRADAako oáza pokoja a bezpečia



S
právne navrhnutá a zariadená zá-
hrada môže byť miestom odpočin-
ku, relaxácie a obnovenia zmyslov. 
Inšpiratívne záhradné svety ponú-

kajú ochranu a súkromie pred hektickým 
tempom každodenného života a vyžaru-
jú harmóniu, silu a vyrovnanosť.

Zatiaľ čo po minulé roky sa dizajné-
ri snažili vyhovieť dopytu klientov 
prepašovať digitálne riešenia do zá-
hrad, teraz sa preklápajú do budúcnosti 
života v mestách. Víziou popredných 
európskych záhradných architektov a 
dizajnérov sa stávajú prvky na zmier-
nenie mikroklímy na terase a v záhrade 
ako vertikálna zeleň alebo rozprašovače 
tvoriace oblak hmly. Hľadajú šetrné 
zdroje pre mestské poľnohospodárstvo, 
napríklad aj formou akvaponiky. Akva-
ponika je systém, ktorý prepája chov 
rýb s pestovaním rastlín tak, aby voda 
z rybníka vyživila rastliny a prečistená 
sa od rastlín vrátila naspäť k rybám. 
Trendom sa stávajú čoraz viac aj mobilné 
a modulárne formy bývania, ktoré sú 
finančne menej náročné a umožňujú 
bližšie prepojenie so záhradou. Pre-
pojenie života, práce a pestovania sú 
tak pôsobivo spojené a integrované do 
obehového hospodárstva.

SILA PROTIKLADOV
Jemné kontrasty môžu byť použité na 
vytvorenie pútavých záhrad a terás. 
Trendom je využívanie farieb, tvarov 
a materiálov komplementárnym  

spôsobom. Spolu tak vytvoria jedinečný 
efekt. Svetlé a tmavé, zaoblené a hrana-
té, drsné a hladké kontrasty sú kľúčom 
k harmonickému a rozmanitému dizajnu 
záhrady. Vzrušujúce kontrasty s nečaka-
nými prvkami môžu byť inšpirujúce pre 
dušu. Nástrojom dizajnérov pre vytvo-
renie tohto efektu sú steny, podlahy 
a výrazné dizajnové prvky, napríklad 
vyrobené z rímskeho kameňa Calan-
ca. Tvrdosť kameňa možno rozdeliť 
osamelými kríkmi s charakteristickým 
rastom a tečúcimi poplazmy rastlín. 

TÚŽIME PO ÚTOČISKU, KDE 
MÔŽEME SPOMALIŤ OD RU-
CHU KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA 
A OD DIGITALIZÁCIE V PRÁCI 
AJ VO VZŤAHOCH. OÁZOU 
POKOJA A BEZPEČIA NÁM 
MÔŽE BYŤ VLASTNÁ ZÁHRA-
DA, TERASA ALEBO AJ MALÝ 
BALKÓN. V ÉRE NEPRETRŽITEJ 
DOSTUPNOSTI, ČORAZ VIAC 
VYHĽADÁVAME PRÍRODNÉ 
ZÁKUTIE, KDE SI NABIJEME 
BATERKY A NÁJDEME POKOJ 
A POHODU. TÁTO SILNEJÚCA 
POTREBA INŠPIRUJE AJ ZÁ-
HRADNÝCH ARCHITEKTOV 
UDÁVAJÚCICH TRENDY.

01

02

03
01 Vytvorenie zeleného útočiska môže byť 

také jednoduché, hoci aj na malej terase. 

02 Vodné prvky pôsobia v záhrade upoko-

jujúco a odvádzajú pozornosť od zvukov 

premávky.

03 Aj drobnosť v interiéri  prepája so záhra-

dou. Synergia rýb a rastlín odkazuje na akva-

poniku dostupnú už aj pre súkromné záhrady.
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Nová stenová jednotka poskytuje nielen 
praktický úložný priestor, ale je aj 
estetickým architektonickým prvkom. 
Srdcom záhrady môže byť jedinečný 
bazén z chrómovej ocele v organickom 
asymetrickom tvare.

VNORENIE SA DO LESA,  
HOCI I V ZÁHRADE
Záhrada spája ľudí s prírodou, ale aj ľudí 
s ľuďmi. Je dokonalým prostredím na 
príjemné hodiny strávené rodinnými 
oslavami, ako aj na tiché pozorovanie 
vážok pri rybníku a počúvanie vtákov 
trilkujúcich v živých plotoch. Záhrada 
s faktorom dobrého pocitu predstavuje 
raj pre všetky zmysly. Nemusí mať hek-
táre, stačí aj 50 m2.

Milovníci záhrad sa môžu ponoriť do 
všetkých svojich zmyslov – dovoliť si 
uniknúť z hektického tempa každo-
denného života a nechať sa odviesť do 

lesného raja, ktorý je rovnako mystický 
a tajomný ako revitalizujúci. Inšpiráciou 
pre výsadbu takejto záhrady môže byť 
napríklad rastlinná komunita brezových 
lesov v okolí. Na vlne nových trendov je 
aj vsadenie priemyselného bungalovu 
s pracovným priestorom, relaxačnými 
miestnosťami a kuchyňou priamo do-
prostred rozľahlej záhrady.

Vodné prvky pomáhajú cítiť sa v záhrade 
prítomnejšie. Navyše v mestských záhra-
dách môžu fontány, ktoré majú trvalý 
pramienok alebo striekanie, odvádzať 
pozornosť od zvukov premávky. Ne-
treba fantastickú alebo drahú fontánu. 
Jednoduchá konštrukcia s použitím 
pozinkovaného plechu, vyvŕtaného 
kameňa alebo podklad na rozliatie vody 
v kombinácii s lacnou fontánovou pum-
pou, môžu vytvoriť živú recirkulačnú 
fontánu. Vo väčších záhradách dostávajú 
priestor, ako jeden z kľúčových prvkov, 

04 Vôňa je spúšťačom pamäte. Cez ňu sa v zá-

hrade prenášame k príjemným spomienkam.

05 Atmosféra záhrady môže nadväzovať na 

architektúru domova materiálmi i nábytkom.

06 Zeleň na balkón dostaneme vďaka zeleným 

stenám, tzv. vertikálnym záhradám. Zároveň 

upravujú mikroklímu, predeľujú a tienia.

04
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bazény, prírodné rybníky a biologicky 
filtrované prírodné bazény. Výstava 
Giardina v Zürichu tento rok predsta-
vuje verejnosti prvýkrát aquaponický 
systém vyvinutý špeciálne pre súkromné 
záhrady. 

VÁŠEŇ PRE VERTIKÁLNE 
ZÁHRADY
Zmena podnebia a biodiverzita sú dva 
veľké sociálne problémy našej doby. 
Ako reakcia na ne prichádza inovatívny 
koncept ekologizácie stien. Riešenia 
vertikálnej ekologizácie zahŕňajú celý 
rad rôznych modulov a vytvárajú nové 
zelené priestory aj v menších záhradách. 
Môžu byť vysadené z oboch strán a 
ponúkajú ochranu súkromia a ochra-
nu pred hlukom. Zelené steny môžno 
vytvoriť z rôznych materiálov. V ponuke 
sú aj špeciálne moduly úplne prispô-
sobiteľné, či už ide o bylinkovú posteľ, 
trvalky, alebo náhradu živých plotov. 

Pre balkónové záhrady a malé terasy sú 
zvlášť vhodné modulárne výsadbové 
systémy s optimalizáciou hmotnosti. Ide 
o systémy, ktoré majú integrované vod-
né prvky a prvky na sedenie, sklápacie 
ležadlá a stoly.

Balkónové záhrady a malé terasy môžu 
byť dômyselne navrhnuté tak, aby sa 
mohli využívať po celý rok, a dokonca 
môžu prispieť k biodiverzite. V návrhu 
takejto terasy zohráva úlohu kombinácia 
rastlín, produktov a doplnkov, ktoré 
premenia aj tie najmenšie priestory na 
idylu pre relaxáciu a doplnenie energie. 
Podlaha hrá dôležitú úlohu pri navrho-
vaní terasy. Dizajnéri sa preto snažia 
rešpektovať vkus zákazníkov. Zisťujú, 
ktorá doska z prírodného kameňa alebo 
druh dreva sa majiteľom terasy páči, 
či by povrchy mali byť obzvlášť ľahko 
ošetriteľné a odolné voči poveternost-
ným vplyvom, ktorý materiál najlepšie 
zodpovedá konkrétnej architektúre 
z hľadiska štruktúry a farby.

HARMÓNIA TROCH ČASTÍ
Relaxácia, potešenie a pestovanie potra-
vín spájajú sebestačnosť so súčasným 
záhradným dizajnom v najmenších 
priestoroch. Rastliny sú najdôležitejšou 
súčasťou zelenej terasy, určujú náladu. 
Rastliny plné charakteru s krásnym 
rastovým návykom sú atraktívne po celý 
rok. Majú tiež architektonické funkcie, 
napríklad ako živý plot, a to tým, že po-

máhajú rozdeliť terasu na rôzne oblasti.
Pergoly s ťahavými rastlinami sa využí-
vajú na tienenie, predelenie priestoru, 
privedenie voňavých rastlín priamo nad 
posedenie. Zastrešenie terasy zas predĺži 
smerom von oddychovú a spoločenskú 
časť bývania aj v horšom počasí. Zastre-
šenú terasu možno ľahko premeniť na 
úplne alebo čiastočne presklenú oázu. 
Prináša to nový komfort a dlhovekosť 
terasy alebo balkónu bez blokovania vý-
hľadu a bez výraznej zmeny vizuálneho 
vzhľadu nehnuteľnosti.

PRIDAJTE ODĽAHLÝ SEDACÍ 
KÚTIK
Aj keď je väčšina záhrady zameraná na 
zábavu a spoločenský život, vo vzdiale-
nej oblasti záhrady pekne ukáže lavička 
alebo iné intímne sedenie. Táto odľahlá 
časť nás priťahuje vtedy, keď túžime 
po tichu a chceli by sme len tak sedieť 
a hľadieť na záhradu. Súkromný kútik 
najlepšie chránia poloskryté oblasti 
ako bočný dvor, oblasť zastrčená vedľa 
záhradného prístrešku alebo čiastočne 
skryté miesto za rastlinami.

CÍTIŤ A SPOMALIŤ
Záhrada nám pomôže spomaliť, ak sa 
správne navrhne, napríklad vytvorením 
meditačného labyrintu alebo jednodu-
cho pridaním ďalších zákutí a zákrut 
záhradných chodníčkov či použitím rôz-
nych materiálov v cestičkách. Chodníky 
lemované bylinkami, peknými na pohľad 
ako šalvia alebo voňavými ako tymián, 
dokážu upútať pozornosť zmyslov svo-
jou vôňou a mikroživotom pod svojimi 
listami a vo svojich kvetoch.

Trend unikať od rýchleho tempa pracov-
ného života a od digitalizácie do svojho 
vlastného útočiska a raja pre zmysly nás 
privádza späť k jednoduchosti a čistej 
prírode. Každý vo svojej záhrade si môže 
uvedomiť, aký je dôležitý zodpovedný 
prístup k životnému prostrediu. Kreh-
kosť vlastného kúska prírody na svojom 
balkóne, terase, záhrade nám ukazuje aj 
zraniteľnosť našej planéty.

Reko

Foto: Giardina Zürich, archív firiem a redakcie
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V
iac priestoru pre relaxačný pobyt 
v exteriéri vám umožní pergola 
FADEROOF, ktorá patrí k tech-
nologickej aj dizajnérskej špičke 

medzi pergolami s hliníkovými lame-
lami. Okrem štandardného prevedenia 
s naklápacími lamelami sa vyrába aj 
verzia s naklápacími a sťahovacími lame-
lami. Vďaka špeciálnemu tvaru lamiel je 
pri stiahnutí otvorených až 79 % vrchnej 
časti. Na sťahovanie bol vyvinutý sys-
tém, ktorý umožňuje súčasné otvorenie 
a zasunutie všetkých lamiel spolu.

VODOTESNÝ SYSTÉM
Častým problémom pri pergolách  
s naklápacími hliníkovými lamelami  
je voda. Aj keď každá pergola pred  
vodou ochráni, máloktorý výrobca dek-
laruje, že pergola je vodotesná. Pergola  
FADEROOF vodotesná je. Je to dosiah-

nuté kombináciou viacerých prvkov. 
Najprv je to 8,75 % sklon vrchnej časti 
hliníkových lamiel. Tak je zabránené 
hromadeniu vody navrchu konštrukcie.

To je však len prvý krok. Pre vodo-
tesnosť musí byť celá vrchná plocha 
dôkladne utesnená. Hliníkové lamely sa 
síce zaklopia a tesnia, ale z praxe vieme, 
že pri silnejšom daždi obzvlášť v  kom-
binácii s vetrom to samo osebe nestačí. 
Pergola FADEROOF ide ďalej a použí-
va premyslený systém tesnení. Jedno 
tesnenie je použité po celom obvode a 
zabezpečuje, že voda počas odtekania 
do integrovaného odkvapového žľabu 
neprenikne pod lamely. Ďalšie dve tesne-
nia sú na samotných lamelách. Keď sa 
lamely uzatvoria, tak na dvoch styčných 
miestach tieto tesnenia zabránia prieni-
ku vody dovnútra. Dalo by sa to prirov-
nať k tesneniu na oknách. Každý si vie 
predstaviť, aká by bola tesnosť okna voči 
vode, keby medzi krídlom a rámom okna 
neboli tesnenia. 

Ak chceme pri okne dosiahnuť vodotes-
nosť, musíme okno zavrieť a otočením 
kľučky tesnenia kovaním pritlačiť. 
Vtedy tesnenia účinkujú tak, ako majú. 

ARCHITEKTÚRA A DIZAJN 
DNES SPÁJAJÚ INTERIÉR 
S EXTERIÉROM A DÁVAJÚ 
NOVÚ PREDSTAVU 
O POHODLÍ. SPRÁVNE 
ZVOLENÉ SYSTÉMY TIENENIA 
A ZASTREŠENIA PRISPIEVAJÚ 
K LEPŠIEMU VYUŽITIU 
PRIESTOROV V KAŽDOM 
POČASÍ.

VIAC PRIESTORU
 pre viac zážitkov

relax záhrada
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Podobný systém používa aj pergola 
FADEROOF. Hliníkové lamely majú na 
konci špeciálny zámok. Keď sa strecha 
zavrie, zámky do seba navzájom zapad-
nú a pritlačia tesnenia. Tým sa dosiahne 
skutočná vodotesnosť.

TECHNOLOGICKÉ VYLEPŠENIA
Samotný odtokový systém je integro-
vaný do hliníkovej konštrukcie. Toto 
riešenie sa už stáva štandardom. Ale 
pri pergole FADEROOF sú aj tu použité 
niektoré technologické vylepšenia. Jed-

ným je vloženie špeciálne tvarovaných 
profilov, ktoré zrýchľujú odtok vody. 
Pretože keď voda neodteká dostatočne 
rýchlo, tak pri prívalovom daždi napriek 
dobrej izolácii lamiel naplní odtoky a 
môže sa začať prelievať. Ďalším vylep-
šením je použitie vodotesných zábran, 
ktoré nedovolia, aby sa voda dostala do 
vzduchových výplní lamiel a hliníkovej 
konštrukcie, ale držala sa len v odtoko-
vom systéme.

VHODNÁ JE AJ IZOLÁCIA
Ak chceme postaviť pergolu, ktorú je 
možné používať po celý rok, je nutné 
vyriešiť aj izoláciu. Najviac tepla uniká 
vrchom každej konštrukcie. Aj v tom-
to smere je pergola FADEROOF TOP 
produktom. Jej hliníkové lamely je 
možné naplniť polyuretánovou penou. 
Podstatne sa tak zlepší izolácia pred 
teplom v lete, chladom v zime a pozitív-
ne to ovplyvní aj prípadnú kondenzáciu 
vlhkosti.

Reko z materiálov značky Faderoof

Foto: Faderoof

ČO EŠTE ZÍSKATE S PERGOLOU 
FADEROOF? 

Čistota: Elipsovitý tvar ukončenia 
lamiel zabraňuje tomu, aby počas otá-
čania padali nahromadené nečistoty 
do vnútorného priestoru. 
Uzavretie bočných strán: Pre zvýše-
nie komfortu a celoročné používanie je 
možné bočné strany pergoly uzavrieť 
sklom, izolovaným dvojsklom, verti-
kálnymi žalúziami alebo hliníkovými 
panelmi.
Osvetlenie: Podľa typu pergoly sa 
dajú použiť bodové svetlá do lamiel 
alebo LED pásy po obvode horných 
profilov. Svetlá môžu byť stmievateľné. 
Farby: V štandarde je mimoriadne 
široká škála farieb a tiež dvojfarebné 
kombinácie – rám v jednej farbe a 
lamely v druhej. Používa sa elektrosta-
tické práškovanie s použitím pokročilej 
nanotechnológie. 
Konektivita: Kdekoľvek vo svete 
sa budete nachádzať, svoju pergolu 
budete jednoducho ovládať pomocou 
systému CONNEXOON. Kompatibilita 
je zabezpečená s iOS aj Androidom. 
Vetranie, otvorenie, osvetlenie a ďalšie 
funkcie budete ovládať stlačením jed-
ného tlačidla. 
Modularita: Pergola FADEROOF sa 
dá postaviť v mnohých alternatívach 
a moduly sa dajú spájať. Projektové 
oddelenie vám pripraví riešenie „ušité“ 
na mieru.
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H
ovoríte si, že do kúpeľov jazdia len 
chorí a pobyty sú príliš dlhé? Povie-
me vám, prečo to nemusí byť úplne 

pravda! Jedným z riešení je totiž tzv. 
medical wellness! 

REGENERAČNÉ POBYTY
Kúpele musia mať na splnenie prísnych 
kritérií pre kúpeľnú starostlivosť hra-
denú zdravotnými poisťovňami vysoko 
kvalifikovaných odborníkov, ktorí súčas-
ne môžu poskytovať služby aj všetkým 
ostatným hosťom. „Práve vďaka tomu je 

totiž možné spojiť tradičnú kúpeľnú kúru 
s využitím prírodných minerálnych vôd 
a moderný životný štýl wellness do regene-
račného pobytu. Samotné procedúry sú po-
tom vykonávané kvalifikovanými masérmi 
či fyzioterapeutmi s patričným vzdelaním,“ 
uvádza Ing. Jiří Dědek, výkonný riaditeľ 
spoločnosti Lázně Luhačovice, a. s., 
a dodáva: „Kúpele vďaka tomu napríklad 
objavujú čoraz mladší ľudia, ale jazdia sem 
aj vyťažení manažéri, ktorí sa zaujímajú 
o svoje zdravie i psychickú pohodu ako sú-
časť prevencie a zdravého životného štýlu. 
Nečakajú skrátka, až ich bude naozaj trápiť 
nejaký zdravotný problém, aby im kúpele 
predpísal lekár.“

ANTISTRESOVÉ A RELAXAČNÉ 
A ako konkrétne môžu vyzerať antis-
tresové a relaxačné kúpeľné procedú-
ry, ktoré pomôžu načerpať nové sily? 
V rámci medical wellness je možné vyu-
žiť napríklad perličkové kúpele s vonnou 
esenciou, masáže aromaterapeutickým 
olejom, rašelinové a parafínové zábaly či 
orientálny parný kúpeľ s očistnou kúrou. 
„Výhodou tiež je, keď je priamo do budovy 
kúpeľného domu privedený liečivý prameň. 
Takto ho napríklad v hoteli Alexandria, 
ktorý sa zameriava na spa a wellness služ-
by, môžeme využívať na uhličité kúpele – 
tie sú inak doménou liečebných pobytov,“ 
dodáva Jiří Dědek zo spoločnosti Lázně 
Luhačovice.

Reko z materiálov Lázně Luhačovice, a. s. 

Foto: Lázně Luhačovice, a. s.

NEČAKAJTE, 

PRACOVNÝ STRES A VYŤAŽE-
NOSŤ, MENEJ POHYBU, NEŽ 
KOĽKO BY STE SI PRIALI, OB-
ČASNÉ BOLESTI KRČNEJ CHRB- 
TICE A CHRBTA ALEBO ČASTÁ 
ÚNAVA... PATRÍTE K TÝM, 
KTORÍ VYZNÁVAJÚ ZDRAVÝ 
ŽIVOTNÝ ŠTÝL A S TÝMITO 
PROBLÉMAMI CHCÚ UROBIŤ 
NIEČO SKÔR, NEŽ SA OZVÚ 
SAMI? ZÁJDITE DO KÚPEĽOV!

Napriek tomu, že sa 
nejde o tradičný liečeb-
ný pobyt, výhodou je 
kúpeľné zázemie.

až to bude potrebné!

Jedinečné zloženie 
luhačovických prírod-

ných minerálnych vôd 
prispieva k celkovej 

regenerácii organizmu.
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 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



SINGAPUR, OFICIÁLNE SINGAPURSKÁ REPUBLIKA, JE JEDNÝM Z NAJBOHATŠÍCH ŠTÁTOV SVETA. 
LEŽÍ V JUHOVÝCHODNEJ ÁZII, 137 KILOMETROV SEVERNE OD ROVNÍKA. OD JUŽNÉHO CÍPU 
MALAJSKÉHO POLOSTROVA HO ODDEĽUJE ÚZKY JOHORSKÝ PRIELIV A OD INDONÉZSKYCH 
OSTROVOV RIAU NA JUHU SINGAPURSKÝ PRIELIV. JEDINÝ OSTROVNÝ MESTSKÝ ŠTÁT SVETA 
SA ROZPRESTIERA NA HLAVNOM OSTROVE PALAU UJONG V TVARE DIAMANTU A NA 
ĎALŠÍCH 62 MALÝCH OSTROVČEKOCH. 

relax cestovanie
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architektúrou zakladateľských Angliča-
nov v harmonickom súlade. 

Rezort Marina Bay Sands otvorený 
v roku 2010 je dnes už neodmysliteľnou 
súčasťou singapurskej scenérie. Súčasťou 
komplexu je najväčšie átriové kasíno na 
svete s 500 stolmi a 1 600 automatmi, 
hotel s 2 561 izbami a obrovské nákup-
né stredisko plné luxusných značiek. 
Budovu dizajnoval izraelsko-kanadský 
architekt Moshe Safdie, ktorý priznáva, 
že bol inšpirovaný domčekom z karát. 
Komplex tvoria tri veže, každá zložená 
z dvoch častí, ktoré sa o seba opierajú 
ako karty, a jeden horizontálny pre-
klad s 340 metrov dlhým Sky Parkom, 
spájajúcim všetky veže. Súčasťou Sky 
Parku sú záhrady, bežecké chodníky 
a najmä najväčší vyvýšený bazén na 
svete. Meria 150 metrov a je umiestnený 
až 191 metrov nad zemou. Hotelovým 
hosťom ponúka úchvatný výhľad na celý 
Singapur. Sklenený lem „nekonečného“ 
bazénu vytvára zaujímavý vizuálny 
efekt, akoby voda z bazénu padala rovno 
dole na mesto.

01 ArtScience Museum v tvare lotosového 

kvetu s lievikovitou strechou vytvárajúcou 

vodopád z dažďovej vody v centre múzea.

02 Komplex Jewel na singapurskom letisku 

ukrýva najvyšší umelý vodopád na svete v srdci 

terasovitého tropického lesa.

03 Zeleň stratená výstavbou na zemi musí byť 

nahradená priamo na budovách, a to vo forme 

kaskádovitých vertikálnych záhrad, zelených 

striech či stien.

01

02

03

T
áto v poradí štvrtá najviac husto 
osídlená krajina sveta sa dlhodobo 
nachádza na vysokých priečkach 
medzinárodných rebríčkov o ži-

votnej úrovni a ekonomickej konkuren-
cieschopnosti. Kvôli neustále rastúcej 
urbanizácii začal Singapur s umelým roz-
širovaním svojho územia. Od roku 1 965 
sa takto rozloha štátu zväčšila o 130 
kilometrov štvorcových a do budúcna je 
naplánované ďalšie zlučovanie menších 
ostrovov do väčších funkčných území.

UNIKÁTNA ARCHITEKTÚRA
Pracujem ako sprievodkyňa pre CK 
Victory Travel a na mojich cestách do 
juhovýchodnej Ázie s klientmi často 
križujeme práve Singapur. Niet sa čomu 
diviť. Singapur je jedným z najväčších 
dopravných uzlov. To, že ste sa premiest-
nili do úplne iného, futuristického sveta, 
pochopíte hneď po prílete. Nový kom-
plex Jewel, ktorý je súčasťou singapur-
ského letiska, vám vyrazí dych najväčším 
vnútorným vodopádom na svete v srdci 
terasovitého tropického lesa. Les sa roz-
prestiera na piatich poschodiach okolo 
40-metrového vodopádu a je domovom 
cca 3 000 stromov a 60 000 kríkov 
rôznych druhov, vyskytujúcich sa vo vy-
sokohorských tropických lesoch celého 
sveta. Ocitli sme sa v krajine zázrakov.

Aj obyčajná prechádzka centrom Singa-
puru je unikátnym vizuálnym zážitkom. 
Skvosty modernej architektúry, ktoré by 
boli snáď v každej inej krajine ospevova-
nými národnými dominantami, tu stoja 
jeden vedľa druhého a predbiehajú sa 
o prvenstvo v originalite svojho dizajnu. 
Vysoké mrakodrapy, nápadité budo-
vy a konštrukcie nezvyčajných tvarov 
a materiálov sa miešajú s koloniálnou 
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Súčasťou komplexu Marina Bay Sands 
je aj budova múzea vedy a umenia – 
ArtScience Museum. Moshe Safdie bol 
tentokrát pri jej navrhovaní inšpirovaný 
prírodou. Budova ukrývajúca 6 000 met-
rov štvorcových galerijných priestorov 
svojím tvarom pripomína lotosový kvet. 
Desať okvetných lístkov rôznych výšok 
stúpa k oblohe, pričom každý z nich je 
korunovaný svetlíkom, napĺňajúcim 
prirodzeným svetlom 21 galérií umiest-
nených vo vnútri. Lievikovitá strecha je 
zas navrhnutá tak, aby zachytávala daž-
ďovú vodu. Tá vytvára 35 metrov vysoký 
vodopád uprostred múzea, viditeľný 

z priestorov átria. Nazbieraná dažďová 
voda sa recykluje a používa na toaletách 
múzea.

Medzi ďalšie ikonické stavby zálivu 
Marina Bay patrí budova divadla a opery 
Esplanade. Bola navrhnutá dvomi archi-
tektonickými firmami: singapurskou DP 
Architects a londýnskou Michael Wilford 
& Partners. Dizajn pozostáva z dvoch 
nepravidelne zaoblených sklenených 
kupol pokrytých plášťom trojuholníko-
vých slnečných clon. Budovy ukrývajúce 
koncertnú sálu s kapacitou 1 600 miest 
a divadelnú sálu s kapacitou 2 000 miest 
svojím tvarom nápadne pripomínajú 
ovocie durian. Pôvodný dizajn, ktorý 
bol verejnosti predstavený v roku 1994, 
slnečné clony neobsahoval. Kritici mu 
však vyčítali, že v tropickom podnebí 
Singapuru by sa presklené budovy ako 
tieto správali ako obrovské skleníky. 
Preto nakoniec dostali svoje charakteris-
tické hliníkové „ostne“ a miestnymi sú 
prezývané aj ako „veľké duriany“.

ZELENÉ MESTO
Aj napriek tomu, že Singapur je jednou  
najrýchlejšie rozvíjajúcich sa mega-
-metropol, si mestský štát zachováva 
prekvapivú blízkosť k prírode. Vízia 
zakladateľov slobodného Singapuru bola 
vybudovať „mesto záhrad“. Postupne sa 
tento plán zmenil na „mesto v záhrade“ 
a ambície do budúcna hovoria o „meste 05

04 Najväčší „infinity pool“ na svete, ktorého 

sklenený lem vytvára zaujímavý vizuálny efekt, 

akoby voda z bazénu padala rovno dole na 

mesto.

05 Budovy divadla a opery Esplanade sú 

prezývané aj ako „veľké duriany“. Svojím 

tvarom a trojuholníkovými clonami nápadne 

pripomínajú toto ovocie. 

06 „Superstromy“ – dvadsaťpäť až päťdesiat 

metrov vysoké konštrukcie vertikálnych záhrad 

sú vybavené environmentálnymi technológia- 

mi, ktoré napodobňujú prirodzené fungova-

nie stromov.
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v lese“. Dnes tu verejné parky a záhrady 
zaberajú až 47 % územia a každý nový 
projekt musí zahŕňať živé rastlinstvo. 
Zeleň stratená výstavbou na zemi sa 
tak nahrádza priamo na budovách, a to 
vo forme kaskádovitých vertikálnych 
záhrad, zelených striech či stien, alebo 
vo forme komunitných záhrad. Dnes sa 
v Singapure nachádza už toľko nadzem-
nej zelene, že by pokryla plochu o výme-
re sto hektárov. Prítomnosť rastlinstva 
priťahuje do mesta aj množstvo vtákov, 
motýľov a hmyzu. Pojem „mestská 
džungľa“ tak v tomto prípade naberá 
úplne iný význam. Prítomnosť veľkých 
parkov a prírodných rezervácií v meste 
pomáha znižovať negatívne vplyvy 
urbanizácie na životné prostredie, a tak 
zvyšovať kvalitu života obyvateľov. 

GARDENS BY THE BAY –  
ZÁHRADY V ZÁLIVE
Priamo v centre Singapuru v zálive Mari-
na Bay leží nádherný 101-hektárový 
park Gardens by the bay. Park je nad-
zemným mostíkom pre peších spojený 
priamo s ikonickým hotelom – Marina 
Bay Sands. Jeho srdcom sú „super-
stromy“. Tieto dvadsaťpäť až päťdesiat 
metrov vysoké  konštrukcie vertikálnych 
záhrad sú symbolom snahy Singapur-
čanov o uchovávanie zelene v meste. 
Kmene 18-tich stromov sú domovom 
enkláv mnohých druhov tropických pap-
radí, popínavcov a orchideí. Sú vybavené 

environmentálnymi technológiami, 
ktoré napodobňujú prirodzené fungova-
nie stromov. S odkazom na fotosyntézu, 
fotovoltické články pokrývajúce koruny 
stromov premieňajú slnečné svetlo na 
elektrickú energiu, využívanú na večer-
né osvetlenie. Tak ako korene stromov 
v prírode, lievikovité koruny zase zhro-
mažďujú vodu na zavlažovanie rastlín. 
Množstvo zelene pokrývajúcej super-
stromy pomáha bojovať proti tzv. „urban 
heat“ – mestskému teplu v betónovej 
džungli. Dva zo stromov sú spojené nad-
zemným chodníčkom, ktorý návštevní-
kom ponúka panoramatický výhľad na 
celé záhrady. Aby toho nebolo málo, kaž-
dý večer stromy ožijú v koordinovanej 
15-minútovej svetelno-hudobnej šou, 
ktorá priťahuje stovky návštevníkov. Pri 
pohľade na gigantické „superstromy“, 
obrovské skleníky a bujnú tropickú vege-
táciu sa nemôžeme zbaviť myšlienky na 
Alicu v krajine zázrakov. 

„ZELENÉ“ BUDOVY
V roku 2005 bol stavebným úradom 
v Singapure zavedený systém hodnote-
nia „zelenosti“ budov. Podľa ich vplyvu 
na životné prostredie sa im udeľuje ze-
lené značenie na štyroch úrovniach, pri-
čom najvyššie je platinové ocenenie. Od 
roku 2008 musia nové, ako aj existujúce 
budovy, ktoré prechádzajú významnou 
renováciou, spĺňať minimálne normy 
zeleného značenia „Green Mark“. Dnes 

v Singapure existuje viac ako 1 180 bu-
dov so zelenou značkou. Najväčšia kon-
centrácia stavieb s najvyšším platinovým 
označením sa nachádza v ekonomickom 
centre mesta, v zálive Marina Bay. Ten 
sa stal akýmsi epicentrom zelenej archi-
tektúry, odkiaľ sa tento trend rozširuje 
do celého mestského štátu. „Zelené 
budovy“ sú navrhnuté tak, aby využívali 
zdroje efektívnejšie a mali minimálny 
dopad na prírodné prostredie. Hospo-
dárne zaobchádzanie so zdrojmi je pre 
Singapur kľúčové. Mestskému štátu chý-
ba akákoľvek forma prírodného zdroja 
vody. Polovica národných dodávok vody 
pochádza zo susednej Malajzie a zvyšok 
sa získava z odsoľovacích zariadení, 
účinným zachytávaním dažďovej vody a 
recykláciou odpadových vôd.

Singapur je dnes unikátnym príkladom 
toho, že dodržiavanie ekologických 
princípov nie je v žiadnom rozpore 
s ekonomickým rastom krajiny, vedúcim 
k vysokej kvalite života obyvateľov.

Zuzana Čaprnková,  

sprievodkyňa CK Victory Travel

Foto: archív CK Victory Travel
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DIGESTOR
Kvalita a štýlový dizajn

Stropný digestor FLAT
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Ostrovný model SPACE

Elegantný, výsuvný model PARSIFAL
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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: Akumulátorový čistič okien Orava v hodnote 49 €
2. CENA: Mop a vedro Vileda – Easy Wring Ultramat v hodnote 39 €
3. CENA: Antikorová varná kanvica Orava v hodnote 29 €

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.

Spracovanie osobných údajov je v súlade so všeobecným  európskym nariadením o ochrane osobných údajov  (angl. skratka GDPR – General 
Data Protection Regulation).

1. CENA

2. CENA

3. CENA
Predplatné môžete objednať 

vyplnením objednávky na

 www.domabyvanie.eu 
www.ipredplatne.sk
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Blízko k prírode s výhodami mesta

Posledné voľné byty

VYHLIADLI STE SI UŽ 
NOVÉ BÝVANIE? 
MÁME PRE VÁS SKVELÉ 
VYHLIADKY A VEĽKÉ TERASY!

Priestranné moderné byty v príjemnom prostredí 

plnom zelene vám ponúkajú nádherný výhľad na 

okolie Malých Karpát a dokonalý komfort vďaka 

širokým možnostiam rekreačného vyžitia a účelnej  

vybavenosti. Luxusné mestské bývanie s veľkými 

terasami s výhľadom na Malé Karpaty vynikajú 

svojou  lokalitou a výbornou dostupnosťou do centra 

hlavného mesta. Bývajte v kľudnej obytnej zóne na 

prechode  medzi veľkomestským prostredím 

a prímestskou krajinou.
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