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TRENDY V MODERNEJ ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRE
MALTA – NEOBJAVENÝ DRAHOKAM EURÓPY

ANDRÉ KLOTZ, FOTOGRAF A CESTOVATEĽ  BYT PRE DVOCH
OPLATÍ SA SLEDOVAŤ TRENDY V BÝVANÍ? JEDEN DOKONALÝ ZÁBER
MALÁ DOMÁCA KANCELÁRIA 
PREMEŇTE KÚPEĽŇU NA ŠTÝLOVÝ PRIESTOR
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HLINÍKOVÉ OKNÁ A HLINÍKOVÉ ROLETY
PRE KOMFORTNÝ A BEZPEČNÝ DOMOV

Ďalšiu inšpiráciu hľadaj na
www.dom.aluprof.eu

• OKNÁ MB-104 PASSIVE 
   (UW od 0,53 W/m2K) 
   a bezpečnostné okná 
   do triedy RC3

• PODOMIETKOVÉ ROLETY 
   SP a SP-E PASSIVE 
   a bezpečnostné rolety 
   triedy RC3
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BUĎTE
ORIGINÁLNI...
Inšpirujte sa vo Vašej najbližšej predajni BRENO s najširším sortimentom podlahových krytín. 
6x v SR / Bratislava, Martin, Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina

BRENO.sksledujte náš facebook
www.facebook.com/koberce.breno.sk

kusové 
koberce

City
materiál 100% PP Frisé Heatset, 
veľký výber vzorov a farebných 
kombinácií

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 30. 4. 2019!  
Vzťahuje sa iba na tovar v predajni. 
Zľavy sa nesčítavajú, neplatí spätne, 
na akciový tovar, ani na objednávku.
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Bali Hut

Kúpacie kade z cédra

Barelové sauny z cédra

Záhradné dekorácie

Vyrezávaný nábytok

Vírivky a plavecké bazény

VAŠE TELO BY TO CHCELO

Showroom Poluvsie
Poluvsie 218, 972 16
okres Prievidza
+421 918 294 266

Showroom Rovinka
Čerešňová 7, 900 41
Rovinka
+421 905 409 559
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l Jarnou rovnodennosťou začína obdobie, na ktoré sa obvykle 

zvykneme tešiť. Užívame si viac svetla a slnka, čo nás napĺňa 
energiou, a preto by sme mali byť aktívnejší. Jar považujeme 
za akýsi symbol znovuzrodenia, ktorý vypovedá o túžbe po 
nových zážitkoch, ale i obnove. Toto prvé ročné obdobie 
prináša so sebou aj časový priestor pre zrealizovanie odkla-
daných plánov či vytvorenie vysnívaného domova.

Verím, že v tomto vydaní nájdete informácie, ktoré vám 
v tom pomôžu. Na nasledujúcich stranách sa môžete zozná-
miť s interiérom 2019 a inšpirovať aj ďalšími témami, ktoré 
prinášajú rady a návody, ako vynoviť, vylepšiť či vybudovať 
svoj nový domov. Využite jarnú energiu pre správne rozhod-
nutia. Veď na to, aby ste využili svoj potenciál naplno, 
stačí niekedy iný uhol pohľadu. 

Prajem vám príjemné čítanie a veľa 
pozitívnej energie.
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* Zdroj: Euromonitor, objemy predaja, 2018

Prekvapivo jednoduché.
Jednoducho perfektné
Domáce spotrebiče Bosch predstavujú technickú 
dokonalosť, nekompromisnú kvalitu a absolútnu 
spoľahlivosť. Aj preto sú najpredávanejšou značkou 
veľkých domácich spotrebičov v Európe.*

Viac na www.bosch-home.com/sk a www.brandexperiencecenter.cz

Podľa dizajnu a možností kuchyne
si môžete vybrať z širokej ponuky
ostrovčekových, nástenných,
výsuvných alebo vstavaných 
odsávačov pár Bosch, ktoré sa
pri varení postarajú o čistý vzduch
v miestnosti.

Technológia VitaFresh pro
zaisťuje optimálne podmienky 
pre skladovanie potravín. Ryby, 
mäso, ovocie a zelenina ostanú 
v špeciálnych priehradkách 
s regulovanou teplotou a vlhkosťou 
až 3× dlhšie čerstvé a plné vitamínov.

Vstavané umývačky Bosch 
s technológiou sušenia Zeolith®
nielen dokonale umyjú, ale
aj perfektne vysušia sklo, 
porcelánový riad, hrnce
a dokonca aj plastový riad.

Nie ste si istí, ako rúru čo najlepšie 
nastaviť? Použite funkciu 
AutoPilot. Stačí zadať hmotnosť 
pokrmu a stlačiť tlačidlo Start. 
Funkcia AutoPilot sama určí ideálny 
režim ohrevu, teplotu a dobu 
trvania prípravy pokrmu.

Automatické čistenie – koniec 
namáhavého a časovo náročného 
ručného čistenia. Vďaka 
samočistiacej pyrolytickej funkcii 
stačí u rúry stlačiť tlačidlo a všetky 
nečistoty sa vo vnútornom priestore 
pri teplote až 485 °C spália na popol. 
Rúru potom stačí jednoducho vytrieť 
vlhkou handričkou.

Jeden spotrebič, tri možnosti
varenia – varenie v pare, pečenie
alebo kombinácia oboch: pre
kombinovanú parnú rúru to nie
je problém vďaka jemnej pare
a voliteľnému doplnkovému
horúcemu vzduchu.

FlexIndukcia – jedným dotykom
spojíte dve indukčné zóny do jednej
veľkej indukčnej plochy, na ktorú
môžete varné nádoby fl exibilne
rozostaviť, ako potrebujete.

Sviatočná pečienka, rybie fi lé aj
kuracie prsia: s teplotnou sondou
vždy dosiahnete dokonalého
výsledku pečenia. Stačí nastaviť
požadovaný stupeň teploty vo 
vnútri pečienky a sonda sama 
postráži celý proces.

2190111_inzerat_No1_uprava_pyrolyza_SK_210x280_v01.indd   1 22.2.2019   15:38:30
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Byt je síce rozlohou menší, ale má 
dvor, ktorý v letných horúčavách 
poskytuje ideálne miesto na od- 

dych a relax. Mať útulný byt v starom 
meste a navyše s príjemným dvorom 
je pre mnohých splneným snom. Tak 
to bolo aj v prípade dvojice, ktorá sa 
rozhodla pre tento priestor na býva-
nie. Rekonštrukciu zverili do rúk tímu 
architektov zo štúdia ORA, ktorý im 
vytvoril byt na mieru podľa ich predstáv 
a požiadaviek. Výsledkom je vkusná 
a originálna rekonštrukcia, ktorá očarí 
svojou ležérnou eleganciou v ľahkom 
retro nádychu.

KUCHYŇA S OBRAZMI
Prebúraním zbytočných priečok sa byt 
pod taktovkou architektov z ORA otvoril 
a presvetlil, čím prestal pôsobiť dojmom 
stiesnenosti. V kuchyni so vzdušnou 
jedálňou stavili na jednoduchosť s dôra-
zom na zaujímavé detaily, ktoré dotvárajú 
celkovú atmosféru. Kombinácia dreva 
s bielou a čiernou je klasika, ktorá ulahodí 
snáď každému. Biela kuchynská zostava 
s drevenou pracovnou plochou je od-
ľahčená dvomi policami, ktoré majitelia 
doplnili obrazmi. Veď prečo nie? Vznikla 
tak originálna kuchyňa s nápadom.

Jedáleň sa nesie v podobnom duchu, čo 
sa týka materiálov a štýlu, ako kuchyňa. 
Priestranný drevený stôl dopĺňajú tva-
rovo zaujímavé stoličky. Červený akcent 
pôsobí osviežujúco a rozbíja farebnú 
dokonalosť priestoru. 

KÚPEĽŇA ZA ČELOM POSTELE
 Spálňa je riešená mimoriadne netradič-
ne. Architekti z ORA prišli s nie celkom 
bežným návrhom, ktorý však klientov 
oslovil. Kúpeľňa sa nachádza v jednej 
miestnosti so spálňou, pričom čelo 
postene tvorí akúsi stenu medzi spálňou 
a očistnou miestnosťou. Tento návrh 
dal vyniknúť pôvodnej stropnej maľbe 
v miestnosti, ktorá mohla byť zachovaná 
ako celok. 

Priečku medzi spálňou a kúpeľňou tvorí 
masívny rám z HEB profilov, rovnako 
ako aj posteľ, ktorá sa javí ako levitujúca. 
Parketový vzor na čele postele sa opaku-
je v kúpeľni na skrinke pod umývadlom. 
Takto zrecyklované drevené parkety 
pôsobia veľmi štýlovo a elegantne. 

Spálňa plynule prechádza do kúpeľne, 
kde je za priečkou umiestnená sprcha, 
umývadlo aj toaleta. Tie sa nesú v de-
centnom, strohom duchu a dôraz sa kla-
die hlavne na ich účelnosť. Z oboch strán 
otvorenej kúpeľne stenu zdobia tehly, 
ktoré umocňujú historický ráz bytovky, 
rovnako aj spálňové okná s klenbami. 

STARÉ VERZUS NOVÉ
Zachovanie pôvodných prvkov a recyk-
lácia materiálov je pre tento byt prí-
značná. “Vo všeobecnosti sme priaznivci 
akejkoľvek recyklácie. Nemáme radi výraz 
retro, pretože v sebe implikuje nejaké štyli-
zovanie. Keď vyberáme, ktoré veci použije-
me, zaujíma nás hlavne, ako budú fungovať 
v celkovom koncepte a priestore, než aby 
sme riešili, z ktorej sú doby,“ vysvetľuje 
architekt Jan Hora. 

V byte architekti napríklad použili staré 
dvere, ktoré sa na činžiaku menili za 
plastové, a umiestnili ich vedľa pô-
vodných dverí zo 70. rokov, keďže boli 
v dobrom, nepoškodenom stave. Podľa 
slov Jana Horu sa môže objaviť stará vec 
vedľa novej vo výraznom kontraste, keď 
to spolu jednoducho funguje.

V STAROM MESTE ZNOJMA 
SA NA PRÍZEMÍ JEDNEJ ZO 
STARŠÍCH BYTOVIEK NACHÁ-
DZA TAKÝTO SKVOST. BYT 
JE ZREKONŠTRUOVANÝ NA 
MIERU MLADÉMU PÁRIKU, 
KTORÍ ZNOJMO NAVŠTÍVILI IBA 
DVAKRÁT A MESTO IM UČA-
ROVALO NATOĽKO, ŽE SI HNEĎ 
KÚPILI MALÝ BYT V HISTORIC-
KOM CENTRE.
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Byt pre dvoch v Znojme osloví nekon-
venčnými riešeniami v záujme zachova-
nia historizujúcich prvkov a “materiálmi 
s prirodzenou textúrou, ktoré pekne starnú“, 
ako to výstižne vyjadril architekt Jan 
Hora.

Noli 

Foto: Jan Hora

ROZHOVOR S ARCHITEKTOM 
JANOM HOROM

  Stretli ste sa v názoroch s klientmi 
pri zadávaní ich požiadaviek a návr-
hov?
Keď nás oslovovali, tak už vedeli, čo 
robíme a čo môžu očakávať. To je vždycky 
dobré. Pomerne rýchlo sme sa zhodli na 
základnom koncepte, čo je najdôležitej-
šie. Niektoré drobnosti by sme riešili inak, 
keby sme mali absolútnu voľnosť, ale 
v tomto smere je dôležitejšie prispôsobiť 
sa majiteľom a vyjsť im v ústrety, nech sa 
tam oni cítia prijemne. Máme radi materi-
ály s prirodzenou textúrou, ktoré pekne 
starnú. V tom sme sa s klientmi zhodli. 

 Tento byt nie je ako ostatné. Bola 
jeho rekonštrukcia tiež v niečom 
špecifická, nekonvenčná?
Špecifický je byt tým, že je prízemný 
a trpel vysokou vlhkosťou. Videli sme, že 

sa ponúka, a povedali, sme si, že je škoda, 
že takýto priestor asi nikto nebude chcieť. 
A za nejaký čas sa ozvali kupci s objed-
návkou projektu, ktorí boli v Znojme 
asi druhýkrát. To je samo o sebe dosť 
netradičné. Ale teraz sa nám stalo niečo 
podobné – mali sme kresliť rekonštruk-
ciu domu, ktorý sme odporúčali svojim 
priateľom. Neklaplo to s nimi, ale nový 
cezpoľný majiteľ za nami predsa prišiel. 
Niektoré domy sú nám súdené...

 Aký je váš vzťah k redizajnu,  
k retro kúskom nábytku?
Vo všeobecnosti sme priaznivci akejkoľ-
vek recyklácie. Nemáme radi výraz retro, 
pretože v sebe implikuje nejaké štylizova-
nie. Keď vyberáme, ktoré veci použijeme, 
zaujíma nás hlavne, ako budú fungovať 
v celkovom koncepte a priestore, než 
aby sme riešili, z ktorej sú doby. Často sa 
tak môže objaviť stará vec vedľa novej vo 
výraznom kontraste. Tu sme napríklad 

použili staré dvere, ktoré sme použili 
z jedného činžiaku, kde sa menili za plas-
tové. Hneď vedľa sú dvere, ktoré v byte už 
boli, odhadom niekedy v 70. rokoch, a to 
len preto, že nemali žiadnu chybu.

 Viac vás baví navrhovať projekt 
od základov alebo preferujete re-
konštrukcie?
To sa nedá jednoznačne povedať. Re-
konštrukcie ukrývajú isté špecifiká v tom, 
že človek má jasné východisko a veľké 
množstvo obmedzení. To je zábavné 
a inšpirujúce. Realizácia je ale náročnejšia 
a vyčerpávajúcejšia. Teraz nás čaká veľa 
rekonštrukcií a musím povedať, že by 
sme si znovu radi na chvíľu oddýchli pri 
nejakej novostavbe.

Projekt: Byt pre dvoch, ORA (Originálna regionálna architektúra)
Architekti: MgA. Barbora Hora, Ing. arch. Jan Hora, Ing. arch. Jan Veisser
Lokalita: Staré mesto, Znojmo
Veľkosť bytu: 55 m2

Návrh projektu: 2016
Realizácia: 2018



3 BALÍKY 
POISTENIA DOMOVA.
1 VOĽBA.
Užívajte si život naplno. Výber poistenia domova je teraz ešte jednoduchší. 
Vyberte si základný balík, rozšírený alebo maximálny balík. Objavte naše 
nové poistenie domova.

Jednoducho, rýchlo a fér.

allianzsp.sk
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bývanie dizajn

fotograf a cestovateľ
ANDRÉ KLOTZ 

NA NÁVŠTEVE:



BYT ANDRÉHO KLOTZA 
V SÃO PAULE SME 
NAVŠTÍVILI V DAŽDIVÝ DEŇ, 
TYPICKÝ PRE TOTO ROČNÉ 
OBDOBIE. RÝCHLO SME 
VŠAK ZABUDLI NA ŠKAREDÉ 
POČASIE. POZÝVAME VÁS 
NA PREHLIADKU NAOZAJ 
PREKRÁSNEHO BYTU!
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HĽADAL SOM MIESTO 
S VEĽKÝMI OKNAMI, CEZ KTORÉ 
BY SOM MOHOL OBDIVOVAŤ 
MESTO, TIAHNUCE SA AŽ PO 
HORIZONT.

02
03

04
05

01 Dekorácia Bike Brass, www.westwing.sk,

02 Hodiny Maybe, 30 cm, www.westwing.sk,

03 Skrinka Margot I, 37 x 46 x 69,5 cm, www.westwing.sk,

04 Stolička Velvet, 50 x 50 x 61 cm, www.westwing.sk,

05 Stolček Abequa II, 40 x 40 x 35 cm, www.westwing.sk.

André Klotz, brazílsky fotograf bý-
vajúci v São Paule, sa špecializuje 
na fotografovanie architektúry, 

interiérov a portrétov. Jeho bývanie je 
plné fotografií, suvenírov z ciest a spo-
mienok.

ÚCHVATNÝ VÝHĽAD 
Byt nášho hostiteľa sa nachádza v bu-
dove, ktorá ničím nepripomína budovy 
finančných a kultúrnych inštitúcií, 
ktoré ju obklopujú. Nič nesvedčí o tom, 
že hneď vedľa sa nachádza finančné 
centrum mesta – Avenida Paulista. Toto 
miesto má jednu veľkú výhodu: úchvat-
ný výhľad na okolitú architektúru.

VIDITEĽNÁ VÁŠEŇ
André fotografuje hlavne architektúru 
a jeho vášeň pre určité architektonické 
riešenia je viditeľná v interiéri, ktorý 
zariadil. Medzi pohovkou a dverami 
v obývačke je umiestnená oddeľovacia 
stena zo skriniek. “Toto predelenie bolo 
nevyhnutné, lebo som nechcel sedieť na po-
hovke, a pritom pozerať na dvere. Rozhodol 
som sa pre šialenú improvizáciu a jej výsle-
dok prekonal moje najsmelšie očakávania,“ 
povedal André.

DOSTATOK SVETLA 
Náš hostiteľ si dá poradiť od známych 
architektov, ale pokiaľ išlo o kúpeľňu, 
nepočúval nikoho. “Kúpeľňa bola malá 
a tmavá. Otvoril som priestor a spojil som 
ju so spálňou, hoci veľa osôb ma od toho 
odhováralo. Teraz mám v kúpeľni okno 
a nemôžem sa sťažovať na nedostatok 
svetla,“ vysvetľuje.
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Zrak priťahuje tiež svetlá kuchyňa. 
Cez okno a jemné záclony tu preniká 
množstvo denného svetla – sen každého 
kulinára a najmä fotografa! Cementový, 
štruktúrovaný povrch stien v kuchyni 
dodáva interiéru industriálne čaro.

VYUŽITÝ PRIESTOR
Každý z 90 metrov štvorcových priesto-
ru je využitý premysleným spôsobom. 
Keď sa sem André nasťahoval, nemal nič 
a všetko sa objavovalo postupne a podľa 
potreby. Veľa nábytku a doplnkov si pri-
niesol ako suveníry z ciest – napríklad 
koberec v obývačke.

PAMIATKY A SPOMIENKY
Okrem pamiatok z ciest nájdeme v An-
drého byte aj rodinné pamiatky: okrúhle 

zrkadlo, drevené stoličky a gramofón. 
Pôvodný dedkov písací stôl je teraz bar. 
Rodinná história a spomienky sa ukrý-
vajú na každom kroku. “Do bytu nič ne-
hľadám. Čakám, až si ma nejaký predmet 
alebo nábytok nájde sám,“ hovorí André.

OBĽÚBENÉ MIESTO
Keď sme sa ho spýtali na obľúbené 
miesto v byte, s úsmevom povedal: 
“Možno je to klišé, ale po dlhej ceste sa 
rád vraciam domov. Nemám tu obľúbené 
miesto. Celý tento priestor je pre mňa obľú-
beným miestom.“

Reko v spolupráci s Westwing  

Foto: André Klotz a Westwing

RAZ, KEĎ SOM PRACOVAL PRE 
JEDEN LIFESTYLOVÝ ČASOPIS, 
UVIDEL SOM V OBCHODE KRÁS-
NY DOVEZENÝ KOBEREC, ALE 
BOL PRÍLIŠ DRAHÝ. NA DOVOLEN-
KE V TURECKU SOM NA MALOM 
TRHU OBJAVIL PRESNE TAKÝ ISTÝ! 
DNES ZDOBÍ PODLAHU MOJEJ 
OBÝVAČKY.

06 Luneta Anke, 27 x 47 x 51 cm, 

www.westwing.sk,

07 Mini skleník Aztec Diamond, 

www.westwing.sk.

06

07
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TENTO ROK BUDE V INTERIÉ-
ROVOM DIZAJNE DIVOKÝ. 

PLNÝ HORÚCICH FARIEB, 
VZOROV, OD KTORÝCH 

NEBUDETE VEDIEŤ ODTRHNÚŤ 
ZRAK, A MATERIÁLOV, KTORÉ 

ZVÁDZAJÚ NA DOTYK. 
PODĽAHNÚŤ IM JE TAKÉ 

JEDNODUCHÉ. ZOZNÁMTE  
SA S INTERIÉROM 2019. 

BOHO, RETRO, PASTEL 
Interiér
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Minimalizmus, Škandinávia, 
biela farba, drevo. Tieto prvky 
kraľovali a kraľujú mnohým 

domácnostiam už zopár rokov. Sú 
nadčasové, čisté a zároveň útulné, ľahko 
sa kombinujú, neopozerajú sa... No, pri-
rodzene, po čase máte chuť na zmenu. 
Trendy v interiérovom dizajne na tento 
rok vám dajú dostatok príležitostí, ako 
svoj príbytok oživiť. Dychvyrážajúco, 
odvážne, farebným kokteilom alebo 
tapetou, ktorá mu vdýchne život. Svoje 
tipy dala dohromady Linda Povolná, 
interiérová dizajnérka a Creative Hunter 
z Bonami, e-shopu s dizajnovými vychy-
távkami do domácnosti.

TRENDY AKO POČASIE 
Rovnako ako módnym priemyslom – aj 
interiérovým dizajnom lomcujú trendy. 
Niekedy sa zo sezóny na sezónu zmenia 
iba kozmeticky, niekedy prinesú úplne 
nový vietor, ktorý nenechá ani jeden 
pôvodný kúsok namieste. Prirovnanie 
s prírodným živlom sme nepoužili ná-
hodou. Podobne ako počasie, aj módne 
trendy v interiérovom priemysle sa dajú 
predpovedať. “Zdrojom pre inšpiráciu 
a predpoveďou nových trendov sú svetové 
nábytkárske veľtrhy. Štartujú už v januári 
predchádzajúceho roka – to, čo bude in 
v roku 2019, sa na výstavách objavilo už 
začiatkom roka 2018. Odtiaľ si následne 
novinky nájdu cestu do printových médií 
či na online kanále,“ vysvetľuje pozadie 

uvádzania noviniek a trendov Linda. Nie 
je to teda opačne, ako by sme si mohli 
myslieť a ako by sme si občas aj veľmi 
želali – časopisy trendy neprinášajú, iba 
o nich informujú. Neudávajú, čo bude 
v kurze, „iba“ núkajú priehrštia inšpirá-
cie. Tak poďme na to. 

ČO JE V KURZE? 
Minuloročné sýte „jewell“ odtiene a 
tmavé farby nahradí jemný pastel. 
Zmrzlinové pastelové odtiene sa budú 
používať nielen na nábytku, ale aj na 
stenách v interiéri, kde im budú 
sekundovať teplé odtiene ako 
terakota, béžová či čokoládovo 
hnedá. Tieto doplnkové farby 
im dodajú hĺbku a vyvážia než-
nú krehkosť – tak, aby príbytok 
sálal teplom domova. Vankúše 
v jemnej ružovej, mentolová 
zelená či tlmená žltá deka na 
sedačke, ktorá je v odtieni hor-
kej čokolády – to sú zásahy do 
čierneho.   

FARBOU ROKA 2019 JE 
PODĽA SPOLOČNOSTI 
PANTONE – LIVING CORAL. 
JE TO OŽIVUJÚCA, ŽIVOT 
OSLAVUJÚCA FARBA SO 
ZLATISTÝM PODTÓNOM, 
KTORÝ JEJ DODÁVA SVIEŽI 
NÁDYCH. UŽ LEN PODĽA 
TEJTO CHARAKTERISTIKY 
JE DO INTERIÉRU AKO 
STVORENÁ. HOCI JE POMERNE 
VÝRAZNÁ, DÁ SA KRÁSNE 
KOMBINOVAŤ – ODRÁŽA 
SVETLO V TEPLÝCH ŽIARIVÝCH 
TÓNOCH, TAKŽE SA HODÍ 
NAPRÍKLAD AJ DO OBÝVAČKY, 
KTORÚ POTREBUJETE OPTICKY 
ZÚTULNIŤ. 
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KORALOVÁ FARBA ROKA 
Farebnými škálami americkej spoloč-
nosti Pantone sa riadi celý svet už roky. 
Pravidelne vyhlasujú farbu roka – od-
tieň, ktorý následne zaplaví módne 
móla, inšpiruje kozmetický priemysel, 
blogerov a trendseterov. 

Temnú fialovú “ultra violet“ z roku 2018 
vystriedala PANTONE 16-1546 Living 
Coral – ekologický podtón tejto farby 
dáva do pozornosti úbytok prirodzeného 
života na našej planéte.

Aká je koralová? Oživujúca, život oslavu-
júca farba so zlatistým podtónom, ktorý 

LINDA POVOLNÁ

Vyštudovaná interiérová dizajnérka a Creative 

Hunter z Bonami, e-shopu s dizajnovými 

vychytávkami do domácnosti. Za viac ako 

desaťročnú prax má za sebou veľa privátnych 

aj verejných interiérov. Jej úlohou je sledovať 

trendy a priniesť zákazníkom krásne nové 

produkty.



jej dodáva svieži nádych. Už len podľa 
tejto charakteristiky je do interiéru ako 
stvorená. Hoci je pomerne výrazná, dá 
sa krásne kombinovať – odráža svetlo 
v teplých žiarivých tónoch, takže sa 
hodí napríklad aj do obývačky, ktorú 
potrebujete opticky zútulniť. A po akých 
kúskoch siahať? Textílie alebo solitérne 
doplnky! Koberce, vankúše, deky alebo 
svietidlá s výraznými tienidlami či prí-
ručné stolíky s dekoráciami v koralových 
odtieňoch. 

RETRO JE SPÄŤ...
...hoci v podstate nikdy nikam neodišlo. 
Návrat k pastelom ide ruka v ruke s ďal-

ším trendom – veľkolepým comebackom 
oblých a organických tvarov nábytku zo 
70. rokov. „Mnohé nábytkárske kolekcie 
budú oživením starých nesmrteľných 
modelov. Retro akcenty podporia zlaté či 
mosadzné odtiene, mramorové materiály. 
Veľkolepý návrat zažije terrazo, kompo-
zitný materiál zložený z malých čiastočiek 
zaliatych v jednom celku. Nebude chýbať 
tiež koža v koňakovom odtieni, tmavé 
drevo a sklobetónové tvárnice,“ hovorí 
Linda Povolná. Bývanie ako vystrihnuté 
z populárnych amerických seriálov 80. 
a 90. rokov, ktoré však nemusí pôsobiť 
gýčovo, ako sa na prvý pohľad môže 
zdať. Menej je viac – stačí jeden solitér, 
ktorý na seba strhne všetku pozornosť, 
a máte vyhrané. 

Dáme teda definitívne zbohom škandi-
návskemu minimalizmu? “Myslím si, že 
tento obľúbený štýl nás bude ešte nejaký 
čas sprevádzať. Popri ňom sa však na 
výslnie prediera uvoľnený boho štýl a tiež 
retro-glam, inšpirovaný už spomínanými 
70. rokmi,“ dodáva Linda.

VÝPREDAJ ČI VÄČŠIA 
INVESTÍCIA? 
Ešte pred veľkolepým štartom nových 
kolekcií stihneme väčšinou nakúpiť 
v ošiali novoročných výpredajov. Oplatí 
sa investovať do akciového tovaru či si 
počkať na nové trendy? “Výpredaje sa 
oplatí využiť pri nákupe predmetov, po 
ktorých už nejaký čas túžime, máme pre ne 
využitie a dobre premyslené miesto v byte,“ 
radí Linda. Pri zariaďovaní domácnosti 

sa oplatí dlhšie premýšľať. Nenakupujte 
zbesilo len preto, že to zrazu stojí polo-
vicu pôvodnej ceny. Dajte zbohom zhý-
ralému konzumu a privítajte štýl, ktorý 
odráža svoju hodnotu. Na celé roky. Ten 
najštýlovejší interiér totiž vzniká po-
stupne. Potrebuje čas, potrebuje dozrieť, 
potrebuje dostatok pozornosti a jemné 
zaobchádzanie. Či už si ho zariaďujete 
sami, alebo máte po ruke interiérové-
ho dizajnéra, trpezlivo čakajte na TEN 
kúsok nábytku, pri ktorom sa vám na 
chvíľku zastaví dych, sedačku, pri ktorej 
nemusíte robiť kompromisy a zrazu na 
dovolenke narazíte na suvenír, ktorý do-
konale zapadne na policu v predsieni... 
Štýlová domácnosť zreje ako víno. Preto 
majte oči otvorené, snívajte, hľadajte, 
túžte. A ono to príde. 

Zuzana Tureková

Foto: archív redakcie, Westwing, Bonami

Tip interiérovej dizajnérky: 

AKO SPÁJAŤ TRENDY A NADČASOVÉ 

BÝVANIE? 

So zariaďovaním interiéru je to podobné 

ako s módnymi trendami v oblieka-

ní – často nás veľmi lákajú, máme chuť 

experimentovať a byť in, ale často potom 

zistíme, že sa k nášmu typu postavy a 

niekedy aj životnému štýlu jednoducho 

nehodí. Odporúčam jednoducho riadiť 

sa svojím vkusom a nenechať sa príliš 

ovplyvňovať tým, čo je v kurze. Osobne 

radšej investujem do nadčasových kúskov, 

s ktorými sa doma cítim dobre a zodpo-

vedajú životnému štýlu mojej rodiny. Tiež 

čoraz viac oceňujem kvalitu prevedenia 

a materiálov, vďaka ktorej nám veci slúžia 

naozaj dlho. Aj pri farebnosti by som 

sa vydala cestou umiernenosti a volila 

neutrálne tóny, ktoré neomrzia – najmä 

pri väčších a drahších kúskov. Farebne sa 

môžete vyblázniť na doplnkoch, ktoré jed-

noducho vymeníte, keď vás omrzia alebo 

už nebudú v móde.
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VZÁJOMNÉ KOMBINÁCIE 
FARIEB, NÁBYTKU, ÚŽITKOVÝCH 

A DEKORAČNÝCH PRVKOV 
HOVORIA SVOJÍM VLASTNÝM 

JAZYKOM, VYPOVEDAJÚ 
O ĽUĎOCH, ICH NALADENÍ 

A OSOBNOSTI. DIZAJN 
INTERIÉRU BY MAL BYŤ 

PRISPÔSOBENÝ ŽIVOTNÉMU 
ŠTÝLU A JEHO VYBAVENIE 

BY MALO SPĹŇAŤ POTREBY 
POHODLIA, ÚČINNOSTI A 

PRIESTORU. VYTVORME SI 
DOMA MAGICKÝ SVET, KTORÝ 

BUDE ODZRKADĽOVAŤ NAŠE 
ZÁĽUBY A REŠPEKTOVAŤ 

FUNKČNÉ AJ ESTETICKÉ 
KRITÉRIÁ. 

bývanie dizajn
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01 Závesná lampa Hamilton Yellow, 

predáva www.westwing.sk

02 Sedačka Vivonita Portobello  

od značky Vivonita, predáva www.bonami.sk 

03 Pomocný stolík Hourglass Brown, 

predáva www.westwing.sk

04 Vankúš Coral, 

predáva www.westwing.sk

05 Obliečka na vankúš Coral Reef,

predáva www.westwing.sk

06 Lampa Buddy Marsala, 

predáva DesignVille.sk

07 Koberec FÄRGSTARK, 

predáva www.ikea.sk 

04

05

06

07
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Reko

Foto: archív firiem a redakcie

13

14

15

08 Sada dvoch nástenných hodín Violet, 

predáva www.westwing.sk

09 Vtáčik Eames House Bird black a 

walnut, predáva DesignVille.sk

10 Kreslo Knitting Chair, 

predáva DesignVille.sk 

11 Nástenná lampa Birdy,

 predáva DesignVille.sk

12 Kreslo Asta, 

predáva www.westwing.sk

13 Vybavenie pre stolovanie, 

predáva H&M Home

14 24-dielna sada príborov Home Trends 

Turquoise, predáva www.westwing.sk                                       

15 24-dielna jedálenská súprava Octavia, 

predáva www.westwing.sk    
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E-shop aj „kamenná“ predajňa už viac ako 15 rokov.
SPACEWER, s. r. o., Strojnícka 20, 080 01 Prešov, 0902 246 989, 051/ 77145 95

CELODREVENÉ PODLAHY – AKCIA  
DUB COUNTRY – celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 1 100 x 207 mm, hrúbka 14 mm, nášľap cca 
4 mm, parkety 3-lamela, 7 x UV lak, click bez lepenia, – 18,90 EUR/m2

DUB ŠTANDARD – celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 1 100 x 207 mm, hrúbka 14 mm, nášľap cca 
4 mm, parkety 4-lamela, 7 xUV lak, click bez lepenia, – 19,80 EUR/m2

JASEŇ ŠTANDARD – celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 1 100 x 207 mm, hrúbka 14 mm, nášľap cca 
4 mm, parkety  4-lamela, 7 x UV lak, click bez lepenia,  – 19,80 EUR/m2

JASEŇ MILK MOLTI – celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 1 100 x 207 mm, hrúbka 14 mm, nášľap cca 
4 mm, parkety 3-lamela, 7 x UV lak, click bez lepenia  – 21,50 EUR/m2

BUK ŠTANDARD – celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 1 100 x 207 mm, hrúbka 14 mm, nášľap cca 
4 mm, parkety 4-lamela, 7 x UV lak, click bez lepenia – 19,80 EUR/m2

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

JASEŇ PICCOLO – celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 1 100 x 130 mm, hrúbka 14 mm, nášľap cca 
3 mm, masív landhausdielen 1-lamela, 7 x UV lak, V-DRÁŽKA, click bez lepenia, dl. 0,725m – 28,80 EUR/m2

DUB VARIOUS GRANDE – celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 1 800 x 180 mm, hrúbka 14 mm, nášľap 
cca 3 mm, masív landhausdielen 1-lamela, 7 x UV lak, click bez lepenia, V-DRÁŽKA, – 31,80 EUR/m2

DUB CINAMON GRANDE – celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 2 200 x 180 mm, hrúbka 14 mm, 
nášľap cca 3 mm, 1-lamela, OLEJ, click bez lepenia, V-DRÁŽKA, kartáčovaná –  35,80 EUR/m2

DUB BRUSHED – celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 2 200 x 180 mm, hrúbka 14 mm, nášľap cca 3 mm,
masív landhausdielen 1-lamela, OLEJ, click bez lepenia, V-DRÁŽKA, kartáčovaná – 31,80 EUR/m2

BAMBUSOVÉ PODLAHY  EXCLUSIVE DESIGN 
BAMBOO CLICK H10 extrémna tvrdosť vertikálne lisovanie, masív landhausdielen 1 lamela, V-DRÁŽKA, hrúbka 
10 mm jednovrstvová, rozmer dosky 1 840 x 92 mm, UV lak, v ponuke 10 dekorov, cena od – 28,80 EUR/m2

LAMINÁTOVÉ PODLAHY  CLASSEN, KAINDL, KRONO original, SWISS KRONO, EGGER
DUB ALDABRA 3463 – hrúbka 8 mm/AC4 komerčná záťaž – 6,98 EUR/m2

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

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

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

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

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

VINYLOVÉ PODLAHY KRONOXONIC, TARKETT, VIN IN
KRONOXONIC – 20 dekorov, hr. 5 mm/AC6 TOP komerčná záťaž, integrovaná podložka na podlahe, vodeodolné, 
click bez lepenia, uvádzacia cena – 22,90 EUR/m2

DOPRAVA NA CELÉ SLOVENSKO ZDARMA

TOVAR UHRÁDZATE AŽ PO JEHO PREVZATÍ.

123podlahy.sk



+421 907 774 541
obchod@emex.sk

www.kuchynskedigestory.sk

DIGESTOR
Kvalita a štýlový dizajn

Stropný digestor FLAT

 

2. 

Ostrovný model SPACE

Elegantný, výsuvný model PARSIFAL

UNIGROUP

KRÁSA A FUNKČNOSŤ
Pri drevohliníkových oknách či dverách 

každého očarí z interiérovej strany 
krása masívneho dreva. Dá sa dokonale 
zladiť s interiérom, pretože vybrať si je 
možné z dreva dubového, čerešňového, 

orechového...

Kontaktujte nás
UNIGROUP, s. r. o.

Partizánska 30/36
932 01 Veľký Meder

Prevádzka: Okočská cesta 3581
Tel.:  0905/258812, 0905/963954

unigroup@unigroup.sk

www.unigroup.sk

LEPŠIE SPOLU

DREVOHLINÍK
Výroba nábytku

Showroom
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

www.danielainterier.sk
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Mýtus 1 
TMAVÉ FARBY OPTICKY 
ZMENŠUJÚ PRIESTOR
Nie je to úplne pravda. Tmavé 
farby pomáhajú vytvoriť elegantnú, 
intímnu atmosféru. Aby ste dosiahli 
takýto efekt, všetko, čo musíte 
pre to urobiť, je šikovne sa pohrať 
s farebnými kombináciami, osvetle-
ním a dekoráciami. Aby sa interiér 
stal hlbším, namaľujte dve steny 
tmavou a zvyšok svetlou farbou. 
Najlepšie je, ak sa najtmavšia zóna 
nachádza v blízkosti okna alebo 
svetelných zdrojov. Nezabudnite 
na zrkadlá! Vďaka nim sa miestnosť 
rozžiari.

dekoračných mýtov

Mýtus 2 
SVETLÉ TEXTÍLIE SÚ 
PROBLEMATICKÉ
Problém nie je vo farbe, ale v type 
materiálu a jeho štruktúre, napríklad 
je ťažké udržať bielu bavlnu vo vý-
bornom stave. Vyskúšajte odtiene 
slonovinovej kosti, béžovej či šedej 
a pevnejšie textílie, akými sú naprí-
klad ženilka alebo zamat. Z týchto 
materiálov škvrny zmiznú bez  
problémov.

DNES VÁM VYVRÁTIME 
9 DEKORAČNÝCH MÝTOV, 
KTORÉ POZNÁ TAKMER 
KAŽDÝ, KTO SI ZARIAĎUJE 
BÝVANIE. JE ČAS ICH RAZ 
A NAVŽDY ZAHODIŤ ZA 
HLAVU A OBJAVIŤ NOVÝ SVET 
DIZAJNOVÉHO INTERIÉRU!
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Mýtus 4
NEMÔŽETE MIEŠAŤ VZORY
A prečo nie? Kombinácia pruhov, mriežok a rôznych 
textúr prináša skvelé výsledky. Jediné, čo musíte urobiť, 
je vybrať odtiene z harmonickej skupiny farieb, a tak sa 
vyhnúť chybám.

Mýtus 3 
OKNÁ SO ZÁVESMI VYZERAJÚ LEPŠIE
Nie vždy! Všetko závisí od výhľadu z okna alebo balkóna. 
Prečo zakrývať závesmi niečo, čo vyzerá krásne? Pekný 
výhľad je často najlepšia dekorácia a okno – najlepší rám.

Mýtus 6 
ČÍM VIACEJ LÁMP, TÝM 
LEPŠIE OSVETLENIE
Svetlo hrá kľúčovú úlohu 
pri vytváraní atmosféry, 
ale všetkého veľa škodí. 
Interiéry by mali byť 
vybavené najmenej tromi 
svetelnými zdrojmi: jedným 
na strope alebo stene, 
druhým v podobe lampy 
na stole (pre atmosféru) 
a tretím svietidlom by mal 
byť reflektor (namierený na 
konkrétny predmet alebo 
miesto).

Mýtus 5 
UMELÉ KVETY NEOZDOBIA
A prečo nie? Umelé kvety prinášajú farby do každého 
kúta bývania. Tie, ktoré sú vyrobené z hodvábu, skla alebo 
tenkého papiera, vnesú do interiéru romantickú a poho-
dlnú náladu. Spojte ich s čerstvými kvetmi a efekt bude 
zaručený.
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Mýtus 7
MALÉ KUCHYNE SÚ NEFUNKČNÉ
To nie je pravda! Existuje mnoho riešení, vďaka ktorým bude 
vaša kuchyňa praktická, pohodlná a originálna. Použite 
bledú farbu, svetlo a sklo na zväčšenie priestoru. Ak sa 
nechcete vzdať jedálne, nezabudnite, že kuchynská doska 
môže poslúžiť ako improvizovaný pracovný stôl!

Mýtus 8
FOTOGRAFIE NA STENÁCH, KNIHY NA POLIČKÁCH
Je na čase zabudnúť na toto prísne pravidlo a popustiť 
uzdu vašej fantázii. Hromada kníh na podlahe úspešne 
nahradí konferenčný stolík a obrazy a fotografie opreté 
o stenu pritiahnu pozornosť všetkých hostí. Funguje to!

Mýtus 9
VŠETKO JE DOVOLENÉ
Keď zariaďujeme bývanie, často počujeme, že môžeme 
ľubovoľne kombinovať rôzne dekorácie. Nesprávne! 
Precízny štýl, vkus, zdravý rozum a rady od skúseného 
odborníka vám pomôžu vyhnúť sa prešľapom a vytvoriť 
tak pohodlný, originálny interiér, v ktorom sa budete cítiť 
ako doma!

Reko v spolupráci s WESTWING

Foto: WESTWING a archív redakcie
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Trendy v interiérovom dizajne sa 
do veľkej miery podriaďujú sé-
riovej výrobe. Veľké nábytkárske 

firmy predávajú lacný nábytok, ktorý 
pôsobí moderne a je dostupný. „Trendy 
v nábytkárstve odzrkadľujú vkus a mož-
nosti spotrebiteľov. Odhadujem, že až 90 % 
nábytku je z plošných materiálov, ako sú 
drevotriesky, lamináty či lisované a lepené 
dosky, prípadne imitácie prírodných ma-
teriálov,“ vysvetľuje Slavomír Alžbetkin, 
obchodný riaditeľ výrobného družstva 
Javorina. „Zopár slovenských firiem síce 
vyrába aj poctivý nábytok a niektorí dokon-
ca aj s pôvodným, originálnym dizajnom. 
No ak sa to spojí s kvalitným materiálom, 
premietne sa to, žiaľ, aj vo výslednej cene 

produktu, čo je často neprekonateľnou 
prekážkou,“ dodáva Slavomír Alžbetkin.
Masová výroba síce ponúka veľa mož-
ností, no domácnosti aj napriek tomu 
často pôsobia uniformne. Nikdy nie 
je na škodu vniesť do interiéru trocha 
originality a individuality. Vtedy zistíme, 
že aj napriek uniformnému nábytku je 
možností viac než dosť.

NÁVRAT K PRÍRODE
Ľudstvo je odjakživa späté s prírodou. 
Urbanizácia a postindustriálna doba 
nás síce od nej vzdialili, no súčasné 
trendy jasne naznačujú, že do našich 
životov aj domovov patrí. Nie sú to len 
prírodné materiály, ktoré súčasnému 
dizajnu dominujú, ale aj samotná zeleň. 
Jej vhodné umiestnenie dokáže interiér 
osviežiť. Svoje využite tak nenachádzajú 
len okrasné rastliny, ale čoraz častejšie 
aj bylinky, ktoré môžeme využiť pri 
varení. Viac a viac ľudí si na balkónoch 
pestuje ovocie a výnimkou nie sú ani 
menšie ovocné stromky. Ďalšou zmenou 
je umiestnenie rastlín. Kým v minulosti 
bývali roztrúsené po interiéri, súčasný 
trend preferuje väčšie rastliny, sústre-
dené na jednom mieste. Príjemným 
osviežením interiéru sú aj rastlinné či 
zelené steny.

Návrat k prírode badať aj na využívaní 
materiálov. Aktuálne vedú drevo a sklo, 
no v ostatných rokoch to boli aj mosadz 
či mramor. Trendy sa menia pomerne 
rýchlo, a preto treba aj pri výbere mate-
riálov myslieť v prvom rade na trvácnosť 
a v druhom rade na údržbu. Do módy sa 
vracajú aj tkané textílie, ktoré predsta-
vujú pomyselný návrat ku koreňom. 
Zvlášť na Slovensku má tkáčstvo bohatú 

tradíciu, na ktorú mladí dizajnéri a 
umelci úspešné nadväzujú. Pri 

sedačkách a kreslách stále 
doznieva trend zamatu. 

JE LEN MÁLO VECÍ, KTORÉ SÚ 
SUBJEKTÍVNEJŠIE AKO VKUS 
JEDNOTLIVCA. KAŽDÝ MÁME 
INÉ PREFERENCIE. PÁČIA SA 
NÁM INÉ FARBY, MATERIÁLY, 
TVARY, CHUTE ČI VÔNE – JED-
NODUCHO NAŠE VNÍMANIE 
JE ABSOLÚTNE JEDINEČNÉ. 
A AJ NAPRIEK TEJTO JEDINEČ-
NOSTI VZNIKAJÚ TRENDY, 
KTORÉ SLEDUJEME A MNOHÍ 
PREBERÁME. AKO JE TO ALE 
S INTERIÉROVÝM DIZAJNOM? 
OPLATÍ SA TRENDY SLEDOVAŤ? 
KTORÝMI SA RIADIŤ A KTORÝ-
MI NIE?

Oplatí sa sledovať

trendy v bývaní?
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POHODLIE
Hektická doba núti ľudí sa denne do-
stávať na hranice vlastných možností. 
Oddych je preto nesmierne dôležitý, 
tak aktívny, ako aj pasívny. Základom 
dobrého oddychu je pohodlie. Tomu 
sa prispôsobujú aj sedacie súpravy, 
kde vidieť viaceré ergonomické prvky, 
umožňujúce vykladanie nôh, opieranie 
krku a hlavy či zabudované priestory 
na odkladanie pohárov s nápojmi. Ešte 
väčšie nároky sa kladú na zdravý spánok 
a kvalitné matrace. „Výber býva extrémne 
náročný pri manželských posteliach. Páry 
mávajú rôzne požiadavky na tvrdosť či 
chladivosť matracov a ak nie sú požiadavky 
páru jednotné, musia kupovať dve rôzne 
matrace,“ vysvetľuje Jiří Košut, zástupca 
talianskej značky Magniflex. „Niektorí 
výrobcovia ich však umožňujú spojiť, aby 
navonok pôsobila posteľ jednoliato,“ dodá-
va Jiří Košut.

HANDMADE
Ručnými prácami sa ľudia v minulosti 
živili alebo si nimi krátili čas. Keramika, 
výšivky, drevorezby, drôtené dekorácie 
či vzkriesená modrotlač. Ručne robené 
výrobky vnesú do interiéru dávku origi-

nality a jedinečnosti. Rastúcej popularite 
sa tešia hlavne folklórne motívy, a to či 
už v podobe rôznych výšiviek, inšpiro-
vaných ľudovou kultúrou, alebo využí-
vanie modrotlače, ktorá na Slovensku 
zažíva obrodenie. Ak nemáte šikovné 
ruky alebo čas na vlastné experimenty, 
na internete nájdete hneď niekoľko 
stránok so širokou ponukou výrobkov 
ručnej výroby. 

FAREBNOSŤ
Aj farby podliehajú trendom a sveto-
vému dizajnu v súčasnosti dominujú 
pastelové či púdrové farby, pričom farba 
na rok 2019 je už spomínaná Living Co-
ral. Naďalej pretrváva aj trend tmavších 
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odtieňov zelenej. Pastelové a zemité 
farby sa dajú vynikajúco dopĺňať sýtymi 
akrylovými farbami solitérov či dopln-
kov. Zároveň stoja za zváženie aj farebne 
alebo materiálovo odlišné stropy, ktoré 
sú jedným z top trendov pre rok 2019. 
Kontrasty sú pre ľudské oči vždy zaují-
mavé. Pre dosiahnutie harmónie zvyknú 
odborníci využívať percentuálny pomer 
farebnosti 60 : 30 : 10. V praxi to zname-
ná 60 % základnej farby, 30 % kontrast- 
nej a 10 % tvorí odvážnejší akcent. Sa- 
mozrejme, každý priestor je špecifický 
a vyžaduje individuálny prístup.  

DÔRAZ NA DETAILY
Nikdy, ale naozaj nikdy nezabúdajte 
na detaily! Vždy sú to, paradoxne, tie 
najmenšie drobnosti, ktoré dokážu 
spraviť najväčší rozdiel. Práca s detailmi 
v interiéri je veľkou výzvou aj pre skú-
sené oko odborníka. Koncept interiéru 
by mal mať myšlienku, no nie všetky 
detaily musia byť premyslené a účelové. 
Moderná architektúra kladie aj pri de-
tailoch dôraz na jednoduchosť, aby boli 
úderné, zaujali a dali miestnosti vlastný 
charakter a štýl. 

Ing. Juraj Vedej

Foto: archív firiem a redakcie

Tipy dizjnérov Borisa Klimeka  

a Lenky Damovej

AKO NECHAŤ VYNIKNÚŤ DREVO 
V INTERIÉRI?

1Menej je viac 

Drevo má schopnosť dominovať inte- 

riéru, no keď je ho veľa, celkový efekt sa 

môže stratiť. Typickým príkladom sú horské 

chaty a zruby, ktoré nepochybne majú svoje 

čaro a lahodia nielen oku. Tu však platí 

dvojnásobne, že musia byť riešené citlivo 

a nemalo by sa to preháňať s množstvom 

rôznych drevín a odtieňov. 

  

2 Kontrastne materiály a farby 

Drevo krásne vynikne v kombinácii 

s vhodným kontrastom, ktorý dokáže 

zvýrazniť farbu a štruktúru dreva. Moder-

né sú šedé až antracitové povrchy stien, 

betónové stierky či kontrastné podlahy. 

V takomto interiéri potom vynikne skôr 

solitérny drevený kúsok nábytku.

3 Viac zmyslov

Magickosť dreva spočíva v tom, že 

ho človek môže vnímať viacerými 

zmyslami. Lahodí oku, je príjemné na dotyk 

a vonia lesom. Práve vôňa v nás dokáže 

evokovať silné emócie, spája nás s prírodou 

a vracia ku koreňom. Má preto obrovské 

čaro zaspávať vo voňavej masívnej posteli 

či stolovať na drevenom stole. Spojenie 

viacerých zmyslov vytvorí neopakovateľný 

zážitok z každej jednej chvíle.



Objednajte si ZDARMA nový 
skladový katalóg SIRO 2019! 
Platí pre všetky osoby 
s platným IČO.

ÚCHYTKY A VEŠIAKY SIRO 

MOBIL: + 420 777 720 133, TEL: + 420 569 434 420
www.siro.sk, info@siro.sk 

  Veľkoobchodný i maloobchodný predaj
  Známa rakúska značka špičkovej kvality

skladom pre rýchle dodanie
Cez 
600 

modelov

VILLEROY-BOCH.COM
VILLEROY & BOCH
Atrium - dom nábytku · Einsteinova 9, 851 03 Bratislava · Tel: 02-63451477, 0910 613 993
www.nastol.sk · obchod@nastol.sk
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Igor Shulman pri svojich dielach na 
jednej strane siaha po všedných prv-
koch reality, ktoré však zasadzuje do 

kontrastných motívov, na druhej strane 
zvolené farebné prevedenie obrazov 
navodzuje atmosféru tajomna a podčiar-
kuje celkové umelecké vyznenie.

POSTAVY PRÍBEHOV
Ak by sme chceli v krátkosti vystihnúť 
a predstaviť si spoločný motív rôznych 

charakterov Shulmanových malieb, tak 
vo všeobecnosti sú to postavy alebo zvie-
ratá, ktoré rozprávajú alebo, presnejšie, 
vyjadrujú príbeh. Jedinečný a zvláštny 
príbeh konkrétneho statického obrazu, 
ktorý neplynie ako slová a vety z knihy, 
ale ako emócia vyvierajúca z umeleckej 
maľby. Obrazy sú zábleskom imaginácie, 
kde písmená sú akoby špecifické ťahy 
štetcom, slová tóny farieb, vety malia-
rova idea. Tu sa Shulmanovi podarilo 
rozohrať divákove predstavy a vidieť za 
jeho vyobrazeniami aj niečo viac, nejaký 
dej, možno zaujímavú zápletku a pod. 

RÔZNORODOSŤ EMÓCIÍ
Diela samotné sú výsledkom Shulma-
novej vycibrenej maliarskej techniky, 
vďaka ktorej dokáže do každého obrazu 
vtesnať emóciu, ktorá je pre jeho diela 
príznačná. Práve rôznorodosť vyvola-
ných pocitov je hlavným „spúšťačom“, 
vďaka ktorému dielo začína komuni-
kovať s okolím. Bez tohto momentu 
by obraz ako taký nemohol v priestore 
fungovať. 

TAJOMNÁ FAREBNOSŤ
Shulmanove diela zobrazujú prevaž-
ne postavu v istom momente, ktorú 
zachytil veľmi detailne s dôrazom na 
prostredie. Siaha skôr po ponurejších 
farbách v prevažne modro-šedej škále, 
ktoré navodzujú nostalgickú a tajomnú 
atmosféru, alebo sa prikláňa k mono-
chromatickému zobrazeniu postáv. 

IGOR SHULMAN JE AUTOROM PÔSOBIVÝCH MALIEB S AUTENTICKÝM RUKOPISOM. 
MALIAR SVOJIMI DIELAMI NAVODZUJE ZVLÁŠTNU ATMOSFÉRU ZACHYTÁVANIA REA-
LITY, PRIČOM JEHO OBRAZY PÔSOBIA AKO MAGICKÉ NÁMETY NA DOKONALÝ PRÍBEH.

Jeden dokonalý záber

01
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O AUTOROVI

Igor Shulman je ruský maliar, žijúci 

v Čechách. Narodil sa v meste Tver 

v Rusku v roku 1959. V roku 1999 sa 

odsťahoval do Prahy, kde žije a pracuje 

dodnes. Autor je častým návštevníkom 

výstav v Čechách aj v zahraničí. Sám 

svoje diela vystavuje v galériách, 

múzeách a sú aj súčasťou súkromných 

zbierok po celom svete. 03

04

02



01 Hráči (The gamblers), maľba

02 Ráno v NY (Morning NY), maľba

03 Rodina. Nový model (Family. New model), 

maľba

04 Unavená sila (Tired force), maľba

05 Milosť (Grace), maľba

06 Svätá rodina (Holy family), maľba

07 Večer s lemurom (Evening with lemur), 

maľba

08  Šťastný deň (Happy day), maľba
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ROZHOVOR S IGOROM 
SHULMANOM

   Každý umelec potrebuje k svojej 
práci inšpiráciu a námety. Kde ich 
hľadáte vy?
Som inšpirovaný mojimi kolegami 
umelcami, minulosťou a súčasnosťou. Ak 
pracujem na zaujímavom diele, tak sa to 
stane mojou drogou. Aj preto navštevu-
jem obrovské množstvo výstav a múzeí. 
Som inšpirovaný ľuďmi a ich postojom ku 
mne. Ak mám pocit, že človek má záujem 
o moju prácu, posunie ma to správnym 
smerom. 

   Ako máte rozvrhnutý pracovný 
čas? Ako a koľko sa venujete  
tvorbe? 
Nemám presný rozvrh. Závisí to aj od nála-
dy a množstva svetla. V zime je málo svetla 
a mám veľmi krátky pracovný deň. V zime 
sú to najviac štyri hodiny. V lete je svetla 
oveľa viac a môj pracovný deň môže trvať 
aj desať hodín, aj keď to je veľmi zriedkavé. 
V podstate šesť až osem hodín denne. 
 

   Vaša tvorba je rozmanitá, aj keď 
nesie v sebe veľa podobných znakov. 
Ako by ste ju charakterizovali vy ako 
ich autor?
Robím rôzne diela, ale základom pre 
všetky z nich je ľahkosť a zrozumiteľnosť. 
Pokúšam sa vyzerať zdržanlivo a mono-
chromaticky. Je škoda, že to nie je vždy 
možné. Usilujem sa o transparentnosť a 
stručnosť akvarelu. Niektoré nákresy a gra-
fický charakter sú mi tiež vlastné. 
 

   Dokážete si približne predstaviť 
Vaše publikum, prípadne záujemcov 
o Vaše diela? 
Dokážem, ale len veľmi približne. Nikdy 
som však nad tým veľmi nepremýšľal. 
Robím prácu na objednávku, ale moji 
zákazníci sú úplne iní ľudia. Spomínam si 
na 16-ročné dievča a aj na staršieho, asi 
60-ročného pána. Ťažko povedať... 
 

  Máte svoje obľúbené diela, prípad-
ne aj svoje menej obľúbené?
Samozrejme, že mám diela, ktoré sa mi 
páčia viac alebo menej, ale dúfam, že moja 
najlepšia práca je ešte predo mnou. Medzi 
uverejnenými dielami sú aj moje obľúbené.

KINEMATOGRAFICKÁ 
ANGAŽOVANOSŤ
Každá zo Shulmanových malieb akoby 
predstavovala jeden dokonalý záber, 
v ktorom je povedané viac ako možno 
v trojhodinovej romantickej dráme. Táto 
kinematografická angažovanosť robí 
umelcove diela atraktívnymi a pozorova-
teľa vťahujú ich do vlastného filmu, do 
vnútorného sveta kohokoľvek z nás.

Noli

Foto: archív Igora Shulmana

 
 

Farebné akcenty v maliarových dielach 
sú menej časté, avšak tiež sú volené skôr 
tak, aby nerušili a súzneli s celkovým 
výjavom so zachovaním určitej nálady 
obrazu. „Robím rôzne diela, ale základom 
pre všetky z nich je ľahkosť a zrozumi-
teľnosť. Pokúšam sa vyzerať zdržanlivo 
a monochromaticky. Je škoda, že to nie je 
vždy možné,“ opisuje svoju tvorbu Igor 
Shulman.
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Pri zariaďovaní detskej či študent-
skej izby musíte brať do úvahy 
v prvom rade vek a potreby die-

ťaťa. Ak máte doma prváčika, ktorý sa 
vytešuje z každej novej hračky, dopraj-
te mu dostatok priestoru aj na hru a 
zábavu. Samozrejme, priestor na učenie 
zohráva dôležitú úlohu. Starší stredo-
školáci zasa ocenia priestor na oddych 
a zábavu napríklad na hracej konzole. 
Nezabúdajte, že osobnosť dieťaťa sa 
rýchlo mení. Ak teda nechcete siahať 
po novom nábytku každé dva roky, 
siahnite po nadčasových kúskoch, ktoré 
budú rásť spolu s dieťaťom. 

ABY TOHO NEBOLO VEĽA
Zabudnite na izby v štýle populárnych 
rozprávok a na nábytok v prevedení 
filmových hrdinov. Mánia týchto posta-

vičiek rýchlo pominie a deti omrzí. 
Stavte radšej na doplnky v tom 
štýle, ktorými nič nepokazíte. 

Deti sa potešia aj dekoráciám či 
odkladacími krabiciam s ich obľúbe- nými idolmi, navyše poslúžia ako dobrý 

odkladací priestor na drobnosti. Stojany 
na perá, lampy, obrázky či koberce môže-
te taktiež ladiť do rozprávkového sveta. 

ODKLADACÍ PRIESTOR 
Ani odkladací priestor nemusí zostať 
strohý. Skrine a komody sú účelové, 
vyhrať sa môžete s regálmi a policami. 
Práve do nich môžete umiestniť obľú-
bené hračky a ostatné drobnosti, ktoré 
sa dajú schovať do farebných krabíc. 
Nebudú tak zbytočne zapadať prachom 
a taktiež zabránia neporiadku.

PRAVIDLO TROCH ZÓN
Či už máte doma malého školáka, 
alebo násťročného puberťáka, držte sa 
pravidla troch zón, ktoré by detská izba 
mala mať. Ide o spánkovú, relaxačnú 
a pracovnú časť. Nemusíte ich oddeľovať 
zástenou či nábytkom, postačí optické 
predelenie, z ktorého bude dieťaťu jasné, 
čo sa v ktorej časti nachádza – z priesto-

ÚTOČISKO NAJMENŠÍCH, 
HERŇA, SPÁLŇA, PRACOVŇA... 
DETSKÁ IZBA MUSÍ POSLÚŽIŤ 
NA NIEKOĽKO ÚČELOV. NAČO 
BY STE MALI PRIHLIADAŤ PRI 
JEJ ZARIAĎOVANÍ? A AKÉ SÚ 
TOP TRENDY, KTORÉ BY V IZBE 
VAŠICH RATOLESTÍ NEMALI 
CHÝBAŤ? 

DETSKÉ 
a študentské izby
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ru na učenie sa bude môcť ľahko pre- 
sunúť k regálu s hračkami a odtiaľ si 
oddýchnuť do postele.

ZÓNA SPÁNKU
Najpodstatnejšou je zóna spánku – ako 
sa hovorí, prespíme pol života, preto si 
naše telo zaslúži dostatočný komfort, 
a pri deťoch to platí obzvlášť. Často si 
zvyknú po škole na chvíľu zdriemnuť 
a načerpať energiu na učenie. Výber 
správneho matraca by mal byť samozrej-
mosťou, deti sú vo vývine a potrebujú 
dôkladnú oporu tela. 

VYUŽITÝ PRIESTOR
Priestor pod posteľou sa dá využiť tiež – 
buď zvoľte posteľ s úložným priestorom 

v podobne šuplíkov, alebo môžete menej 
potrebné veci uskladniť aj do krabíc, 
ktoré ľahko schováte pod posteľ. 

PRACOVNÁ ZÓNA
Pracovná zóna v sebe zahŕňa praktický 
a komfortný účel. Berte ohľad najmä 
pri výbere stola s dostatočnou plochou. 
Ideálny je pracovný stôl s nastaviteľnou 
výškou, nemusí byť však samozrejmos-
ťou. Výšku dokáže regulovať aj poloho-
vateľná stolička s ergonomickým tvaro-
vaním. Výber miesta pre pracovnú časť 
je rovnako podstatný. Neumiestňujte ju 
do kúta, ale skôr do časti s prirodzeným 
denným svetlom, ktoré je pri písaní 

úloh pre oči najlepšie. Nezabudnite ani 
na lampu, ktorá poslúži počas dlhých 
zimných večerov. Umiestnite ju tak, aby 
si ňou školák netienil. Viac inšpirácií 
hľadajte na www.kika.sk.  
 
Reko z materiálov Kika

Foto: Kika

TIP: 
Riešením pre väčší priestor je aj poschodová posteľ, ktorá zaručí 
pohodlný spánok a ušetrí priestor pod posteľou, ktorý poslúži 
na odkladanie vecí či hranie. Spravte deťom bunker priamo 
u nich v izbe. Ani neviete, koľko radosti urobíte malým nezbed-
níkom. Prípadne im pod posteľou urobte pohodlné sedenie na 
sedacích vakoch a relaxačná zóna je ako vyšitá! 
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zbytočný stres, čo sa zvyčajne pozitívne 
prejaví na ich výkonnosti. 

Samozrejme, to, ako pracujeme, je veľmi 
individuálne. Nie každý má v sebe tú 
disciplínu a vie pracovať, keď má, no, na-
šťastie, sa tomu dá pomerne jednoducho 
pomôcť. Treba si určiť priestor, ktorý sa 
stane „domácou kanceláriou“ a naučíte 
sa ho využívať striktne ako miesto na 
prácu. Pre začiatok postačí vytvoriť si 
obyčajný pracovný kút – pracovný stôl, 
pohodlná stolička, počítač a nevyhnutná 
technika.

MALÝ POČÍTAČ (obr. 02, 03)
Zabudnite na veľké desktop počítače – 
tie sú vhodné pre hráčov alebo ľudí, 

Malá domáca

Práca z domova je výhodná pre obe 
strany. Zamestnávateľ nepotrebuje 
pre svojich zamestnancov zriaďo-

vať a prevádzkovať nákladné kancelárie, 
nemusí riešiť problémy okolo nedostat-
ku parkovacích miest a zamestnávať 
môže aj ľudí zo vzdialených regiónov. 
Vďaka všade rýchlemu internetu dnes 
akákoľvek vzdialenosť nie je prekážkou. 

Pre zamestnancov predstavuje „home 
office“ vyšší komfort a slobodu, pretože 
si môžu v prípade potreby urobiť krátku 
prestávku a vyvenčiť psa alebo sa popri 
práci postarať o choré dieťa. Nemu-
sia tráviť denne hodiny v dopravných 
zápchach a môžu pracovať v prostredí, 
kde sa cítia komfortne. Odpadá tak 

01
02

03

Z PRÁCE Z DOMOVA MAJÚ ZAMESTNÁVATELIA STÁLE STRACH, 
PRETOŽE SA BOJA STRATIŤ KONTROLU NAD ZAMESTNANCA-
MI. PRIESKUMY VŠAK JASNE DOKA-
ZUJÚ, ŽE SA MÝLIA. ZAMESTNANCI 
Z DOMU ČASTO PRACUJÚ VIAC 
A EFEKTÍVNEJŠIE NEŽ TÍ V KANCE-
LÁRIÁCH.
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ktorí potrebujú vysoký výkon (naprí-
klad grafici a architekti). Pre väčšinu 
ľudí bude ako počítač vhodnejší menší 
notebook, ktorý sa dá ľahko prenášať. 
Dnešné notebooky majú výkon, ktorý 
prevyšuje potreby bežných používateľov. 
V ich základnej výbave je napríklad aj 
webová kamera, ktorá sa dá využiť na 
virtuálne firemné porady. Videokonfe-
rencie sú stále veľmi málo cenený ná-
stroj, ktorý môžete využívať na spoločnú 
tímovú spoluprácu. Ak z nejakého dôvo-
du nechcete notebook, môžete si kúpiť 
all-in-one (počítač integrovaný priamo 
do monitoru) alebo mini počítač, ktorý 
vám na stole zaberie asi toľko miesta 
ako externý harddisk.

VEĽKÝ MONITOR (obr. 01, 04)
Paradoxne, aj k mini počítaču je najlepší 
veľký monitor, resp. obrazovka note-

booku a prídavný väčší externý monitor. 
Asi málokto dokáže pracovať na oboch 
monitoroch súčasne a každým okom 
sledovať iný obraz, no na veľkej ploche 
sa pracuje pohodlnejšie. Keď môžete 
mať vedľa seba otvorených naraz viac 
aplikácií, viac dokumentov alebo väčšie 
tabuľky, dramaticky sa zvyšuje vaša 
produktivita.

Typ a veľkosť monitoru treba voliť 
v závislosti od povahy vašej práce 
s počítačom. Na kancelársku prácu 
nepotrebujete herný displej s rýchlou 
odozvou. Efektívnejšia je investícia do 
tzv. biznis monitoru, ktorý nemá tak 
prepálený obraz a nebude vám pri práci 
s dokumentmi vypaľovať bielu plochu na 
sietnicu vášho oka.

KLÁVESNICA A MYŠ (obr. 05, 06)
Aj keď má váš notebook svoju vlastnú 
klávesnicu, zadovážte si k nemu externú 
klávesnicu a myš. Nejde len o výrazne 
vyšší komfort pri práci, ale aj o dlhšiu 
životnosť. Integrovanú klávesnicu použí-
vajte len v teréne mimo „kancelárie“ ale-
bo v prípade, že sa rozhodnete pracovať 
mimo pracovný stôl, napríklad na balkó-
ne, v posteli či v záhrade. Klávesnica by 
mala byť kompaktná, aby na stole neza-
berala veľa miesta, a klávesy by mali mať 
nižší zdvih, podobný ako majú napríklad 
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klávesnice notebookov. Myš musí byť 
pre vašu ruku komfortná. Snažte si nájsť 
taký model, ktorý vám najlepšie sadne. 
Ak máte pri práci s myšou problémy 
s boľavým zápästím, vyskúšajte trackball 
alebo vertikálnu myš. Treba si zvyknúť, 
no naozaj pomáhajú.

MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE
(obr. 07)
Už roky sa hovorí o „bezpapierovej kan-
celárii“, no papierovaniu sa stále nedá 
vyhnúť. Potrebujete mať aspoň základnú 
čiernobielu tlačiareň a vhodné je mať aj 
skener na dokumenty. Zmluva či podpí-
saná objednávka sa síce dajú odfotogra-
fovať a poslať mobilom, no nevyzerá to 
profesionálne. Malá multifunkcia pritom 
dnes stojí menej ako rodinný obed 
v reštaurácii. 

Farebný atrament môže byť dnes lac-
nejší ako čiernobiely laser, no ak často 
netlačíte, efektívnejšie bude pre vás lase-
rové zariadenie. Atrament totiž zvykne 
pri dlhšej nečinnosti zasychať a upcháva 
trysky. Skener je aj u ČB multifunkcii 
farebný.

SIEŤ A ROUTER (obr. 08)
Túto sivú krabičku vám obvykle dodá 
váš operátor pri zavedení internetu, no 
len základnú verziu. Ak chcete poriadne 
spojenie celého bytu či domu, rozhodne 
zainvestujte trochu do výkonnejšieho 
routeru, ktorý dokáže pokryť väčšiu 
plochu silnejším signálom a vyššími 
rýchlosťami. 

Ak potrebujete pokryť väčší priestor, 
môžete namiesto bežného wi-fi routeru 
použiť inteligentný mesh systém, ktorý 
pozostáva zvyčajne z 2 až 3 základní. 
Zjednodušene ide o akýsi wi-fi roaming, 
kde základne navzájom medzi sebou 
komunikujú a správajú sa ako jedna sieť 
(jeden router).

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

07
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Na predajne je potrebné sa telefonicky objednať. 
Otváracie hodiny v BA:
Po:  10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h, Ut - Štv: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h
Pia: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h, So: 10.00 - 12.00 h
Otváracie hodiny v PK:
Pondelok - Piatok: 10.00 - 16.00 h,  Sobota: zatvorené

www.vstavaneskrine.com

– vstavané skrine, šatníky
– laminátové podlahy
– bezpečnostné dvere 
– interiérové dvere
– kychynské linky na mieru
– plastové okná a dvere
– rekonštrukcie bytov

0903 344 343
Holíčska 7, Bratislava

0948 442 444
Bratislavská 72, Pezinok

AKCIA  na vstavané skrine  DO 30 %
 Záruka až 5 rokov

dab_16_04.indd   52 02.12.2016   11:32:29

DODANIE OD 3 – 15 DNÍ



DNEŠNÝ MODERNÝ 
ČLOVEK PRESEDÍ V PRÁCI, 
V AUTE ALEBO V KAVIARNI 
TAKMER 10 HODÍN DENNE. 
V SPOLOČNOSTI RIM 
SPOČÍTALI, ŽE ZA ŽIVOT 
JE ČLOVEK SCHOPNÝ 
PRESEDIEŤ VYŠE 50 000 
HODÍN PRI PRACOVNOM 
STOLE. ČO SA DEJE S NAŠOU 
CHRBTICOU A AKO 
SPRÁVNE SEDIEŤ? 

Obrovské množstvo času, ktoré 
väčšinou trávime v statickej po-
lohe, namáha platničky a štruk-

túru chrbtice. Odtiaľ tiež plynie fakt, že 
70 % všetkých problémov s chrbtom sú 
spôsobené nevhodným sedením.

ERGONOMICKÉ PRACOVISKO 
Zlepšuje zdravotný stav, zvyšuje pohodu 
a podporuje produktivitu. Kľúčom 
k dobrej ergonómii je zohľadňovať 
fyzické, mentálne a sociálne rozdiely 
medzi jednotlivcami. Vplyvom masívne-
ho presunu pracovníkov od manuálnej 
k administratívnej práci, v 20. storočí, 
začala naša chrbtica degradovať. Táto 
zmena životného štýlu spôsobila, že 
takmer všetok denný čas trávime v sede, 
čo nepriaznivo pôsobí predovšetkým 
na bedrovú časť chrbtice. Ani mobilné 
telefóny a tablety našej chrbtici príliš 
neprospievajú. Je síce pravda, že pri 
práci s mobilným telefónom či tabletom 
sa môžeme pohybovať, ale opäť to má 
vplyv na krčnú chrbticu a hrudník. 
 
„Záleží nám na tom, aby sa ľudia pri seda-
vej práci cítili dobre, preto venujeme veľa 
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50-TISÍC hodín presedíme pri pracovnom stole
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času inováciám a do vývoja našich stoličiek. 
Implementovali sme do nich synchrónnu 
mechaniku, ktorá pomocou  dynamické-
ho pohybu na stoličke môže tieto vplyvy 
eliminovať a tým zvýšiť komfort pri práci,“ 
hovorí Milan Nagy, riaditeľ spoloč- 
nosti RIM. 

NASTAVENIE STOLIČKY
Posadíme sa na stoličku. Je dôležité 
využívať celú plochu sedadla. Nastavíme 
si optimálnu výšku tak, aby sme pod 
kolenami mali 90-stupňový uhol. Vyšší 
ľudia môžu využiť posuv sedáku a tým 
predĺženie sedacej plochy. 

Chrbát patrí na opierku. Správne sedí-
me vtedy, keď využívame celú plochu 
stehien a zadku na sedáku. Tým, ako 
sedíme celkom vzadu na sedáku, priro-
dzene nás táto poloha núti využívať tiež 
celú plochu chrbtovej opierky, ktorá by 
mala dosahovať až nad lopatky. Sedíme 
prirodzene a voľne dýchame. 

Potom, čo máme nastavenú výšku, 
prípadne vyriešené predĺženie sedacej 
plochy pomocou posuvu sedáku, tak 

si nastavíme prítlak chrbtovej opier-
ky. Pomocou ovládacieho prvku na 
synchrónnym mechanizme stoličky 
zvyšujeme, čím uberáme prítlak chrb-
tovej opory tak, aby nám nebránila pri 
pohybe svojou tuhosťou, ale zároveň 
bola dostatočnou oporou pre chrbát. 
Nastavenia tuhosti je odvodené od teles-
nej hmotnosti človeka od 45 – 135 kg. 
Moderná kancelárska stolička splňujúca 
vysoké nároky na funkčnosť a dizajn je 
Flexi FX 1104. Stolička je vybavená syn-
chrónnou mechanikou pre zaistenie tzv. 
dynamického sedenia. Rovnako zabez-
pečuje zdravú a pohodlnú oporu panvo-
vej časti chrbta, vďaka čomu ste neustále 
vyrovnaní ako pri státí a zároveň spĺňate 
jednu z podmienok správneho sedenia. 

Ďalej si nastavíme podrúčky tak, aby 
sme si predĺžili pracovnú plochu stola 
a mohli si pohodlne „odložiť“ ruky pri 
práci. Opäť platí pravidlo pravého uhla.

Kancelárska stolička by mala mať výško-
vo nastaviteľnú oporu a bedrovú opier-
ku. Správne nastavená bedrová opora 
prilieha najprehnutejšej časti bedier a 

spoločne s opierkou kopíruje esovité 
prehnutie chrbtice.

Ideálne je, ak má používateľ možnosť si 
k stoličke prispôsobiť tiež výšku pracov-
nej plochy, resp. môže využiť výškovo 
nastaviteľný stôl, aby dosiahol správnu 
pracovnú polohu.

Netreba zabudnúť však na to, že pri 
dlhodobom a pravidelnom sedení je pri 
akejkoľvek stoličke potrebné si nájsť čas 
na pár minút „vypnúť“ a vzdialiť sa od 
pracovného miesta. Krátke prejdenie sa 
po schodoch alebo len tak po priestore 
pomôže nielen vášmu telu, ale aj mysli 
sústrediť sa na ďalšiu prácu.

Reko z materiálov RIM

Foto: RIM
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VYČISTITE SI VZDUCH 
V INTERIÉRI

Znečistenie vzduchu v domácnosti môže 
byť aj 5-krát väčšie ako to, ktorému 
čelíme vonku. Na vine sú výpary z náte-
rov, čistiacich prostriedkov či plynových 
horákov, no aj zvieracia srsť, peľ alebo 

plesne. Odstrániť ich pomôže 
čistička vzduchu Dyson Pure 
Hot+CoolTM s patento-
vanou technológiou Air 
MultiplierTM. Zachytáva 
až 99,95 % nečistôt.

Stále viac a viac sa hovorí 
o znečistení vonkajšieho 
ovzdušia. Málokto si však 

uvedomuje, že vzduch, 
ktorý dýchame doma, 
môže byť znečistený 
až 5-krát viac. Komu 
by napadlo, že je pod 
vlastnou strechou vysta-
vovaný formaldehydu 
z penového čalúnenia 
či vonných sviečok? 
Čistiace prostriedky zasa 

uvoľňujú prchavé organic-
ké zlúčeniny či benzén, podiel alergé-
nov a roztočov v ovzduší zvyšuje aj srsť 
a koža domácich miláčikov. Znečistenie 
spôsobuje aj peľ a plesne, ktoré vznikajú 
vlhkosťou. Až 99,95 % takýchto nečis-
tôt od veľkosti 0,1 mikrometra pomôže 
odstrániť čistička vzduchu Dyson Pure 
Hot+CoolTM s patentovanou technoló-
giou Air Multiplier. 

www.dyson.sk
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KUCHYNSKÝ ROBOT, KTORÝ PREKONÁ VAŠE OČAKÁVANIA

Aj vám by sa niekedy v kuchyni zišla pomocná ruka navyše? Samozrejme, žiadny 
zelenáč, ale profík, ktorý dokáže hniesť, šľahať, prípadne aj krájať, strúhať, mlieť 
i lisovať. A čo keby bol váš nový pomocník navyše robustný, odolný a ešte aj fe-
šák? Už nehľadajte, práve ste našli. Najnovší kuchynský robot Artisan 185 od 
americkej spoločnosti KitchenAid prekoná všetky vaše očakávania. 

Artisan 185 je vylepšenou verziou ikonického kuchynského robota 
Artisan 175. Rovnako ako jeho predchodca zaujme štýlovým retro dizajnom. 
K štandardnej výbave tohto robota patria hnetací hák, plochý šľahač a šľahacia 

metla. Teraz toto príslušenstvo prichádza po prvý-
krát kompletne v nereze, takže je konečne 

umývateľné aj v umývačke riadu. Vrcho-
lom nového Artisanu 185 sú nádher-
né štyri nové farby – azurová, višňová, 
ružová matná a koralová. V tých je 
kuchynský robot k dostaniu u oficiál-
neho distribútora za 749 eur.

www.kitchenaid.cz

ZRENOVUJTE SVOJU OBĽÚBENÚ HRAČKU Z DETSTVA

Premýšľate o darčekoch pre svoje ratolesti? Zdalo by sa, že stačí zájsť do prvého 
hračkárstva a niečo pekné sa hneď nájde. Pri vyberaní však zistíte, že každá hračka 
bude len ďalšia z desiatok, ktoré už vaše dieťa doma má, a navyše jej chýba aká-
koľvek originalita a príbeh.

Nemáte pocit, že hračkám dnes chýba jedinečnosť? Že všetky tie hojdačky, 
skladačky či domčeky z farebného plastu nebudú nikdy také krásne a vzácne ako 
napríklad váš starý drevený koník? Možno zistíte, že zaobstarať 
kvalitnú a originálnu hračku pre vašich potomkov dnes stojí 
nielen veľa peňazí, ale aj úsilia. A možno na povale u starej 
mamy ešte stále čaká váš milovaný kúsok 
z detstva, ktorý ste nikdy nemali to srdce 
vyhodiť... 

Neváhajte a pustite sa do jeho renovácie! 
Vašim deťom alebo vnúčatám urobí určite 
rovnakú radosť ako vám pred rokmi.

www.xyladecor.sk, 
www.luxol.sk



FANTASTICKÝ HUDOBNÝ ZÁŽITOK U VÁS DOMA

Vďaka aktívnym zvukovým systémom si doma naplno vychutnáte akýkoľvek zvuk – rap, pop, filmovú hudbu, dialógy v obľúbe-
nom sitcome či napätím zrýchlený dych hrdinu v počítačovej hre. Na piedestáli v obývačkách v dosahu  TV a centra domácej 
zábavy sprostredkúvajú tú najvyššiu kvalitu zvuku pre vášnivých hráčov, milovníkov filmov i pre tých, čo si radi pustia na „plný 
plyn“ songy pre relax a motiváciu. Pri výbere aktívneho zvukového systému siahnite po priaznivom pomere ceny, výkonu a kva-
lity a vsaďte na soundbar Orava RPS-600! Vďaka Bluetooth ho bez použitia 
káblov spárujete s akýmkoľvek zariadením slúžiacim ako zdroj zvuku vrátane 
mobilu a tabletu. Disponuje aj AUX vstupom, 2-krát RCA vstupom a vysokokva-
litným digitálnym optickým vstupom pre pripojenie k TV, hernej konzole či k 
multimediálnemu prehrávaču. Čistý a dynamický zvuk s pridaným subwoo-
ferom pre ešte výraznejšie basy ulahodí vášmu sluchu a postará sa o fantastický 
zážitok. Môže byť váš za 119 eur.

www.orava.eu 
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ŠTYRI VÝROBKY IKEA ZÍSKALI PRESTÍŽNE OCENENIE 
GOOD DESIGN AWARD 2018

Až štyri výrobky spoločnosti IKEA získali medzinárodné prestížne ocenenie 
Good Design Award 2018 za špičkový a inovatívny dizajn. Ocenenými 
výrobkami boli dózy na potraviny IKEA 365+, závesná lampa  
SKYMNINGEN, konferenčný stolík BURVIK a kolekcia ÖVERALLT. 
GOOD DESIGN™ je jedným z najstarších a najuznávanejších ocenení 
v oblasti dizajnu. „My v IKEA veríme, že dobrý a kvalitný dizajn by mal byť 
dostupný pre čo najviac ľudí. Tento princíp voláme demokra-
tický dizajn. Sme veľmi šťastní a hrdí, že sa nám podarilo získať 
až štyri ocenenia Good Design Award 2018. Sú dôkazom 
toho, že náš spôsob práce s formou, funkčnosťou, kvalitou, 
trvalou udržateľnosťou a nízkou cenou má zmysel,” hovorí 
Evamaria Rönnegård, dizajn manažérka pre produktový dizajn 
v IKEA Švédsko. Chicagské múzeum architektúry a dizajnu The 
Chicago Athenaeum uvádza každý rok GOOD DESIGN Awards 
Program pre najinovatívnejší špičkový priemyselný, produk-
tový a grafický dizajn z celého sveta. Program sa zameriava 
najmä na formu, funkčnosť a estetiku kvalitného dizajnu, 
ktorý prevyšuje dizajn bežných výrobkov.

www.IKEA.com

METEOSPRÁVY NA ISTOTU

Exaktné  informácie o tom, ako je vonku aj dnu, vám prezradí digitálna meteostanica Orava MC-103. Vďaka mobilnému von- 
kajšiemu snímaču presne vie, koľko stupňov zúri za oknom aj v treskúcej zime. Na dobre čitateľnom displeji zobrazuje okrem von-
kajšej teploty aj izbovú teplotu a vlhkosť v rozsahu 20 – 95 %. Prognózu počasia umožňuje ľahko pochopiť aj pri zbežnom pohľade 
vďaka ikonám pre slnečno, polooblačno, zamračené i dážď a roztomilo zrozumiteľné sú aj smajlíky informujúce o komforte v inte-

riéri v závislosti od dosiahnutej teploty a vlhkosti v izbe. Hodnoty teploty a vlhkosti, 
ktoré vám v miestnosti najviac vyhovujú, si môžete na meteostanici vopred nastaviť 

a pri ich poklese alebo prekročení vás Orava MC-103 na túto 
neželanú zmenu upozorní. Ak chcete byť o krok vpred pred 
vrtkavým počasím, oceníte aj zobrazovanie trendov vývoja 
teploty a vlhkosti. Na displeji je uvedený aj dátum, čas, deň 
v týždni, fázy mesiaca. Orava MC-103 funguje aj ako budík 
a môže byť vaša za 39,90 eur.

www.orava.eu 
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Kedysi sa kúpeľniam veľká pozor-
nosť nevenovala. Mali byť najmä 
praktické, ponúknuť čo najviac 

funkcií na čo najmenšom priestore, 
uskladniť to, čo aktuálne nepotrebuje-
me. Bytové kúpeľne obklopené umakar-
tom sú už dnes, našťastie, minulosťou. 
Kúpeľňa sa u mnohých z nás postupne 
vyšplhala na piedestál najobľúbenejšej 
miestnosti v byte či v dome. Ponúka 
nekonečné možnosti na relax, samotu, 
oddych so svojimi myšlienkami, dlhú 

JE ČASTO PRVÝM MIESTOM, 
KAM SMERUJÚ NAŠE KROKY 
HNEĎ PO PREBUDENÍ, A AJ 
TÝM POSLEDNÝM, KTORÉ 
NAVŠTÍVIME PRED SPANÍM. 
DOKÁŽEME V NEJ BYŤ SAMI SE-
BOU. DOKONALE OBNAŽENÍ – 
FYZICKY AJ PSYCHICKY. SKÚ-
MAME V NEJ SVOJE NEDOSTAT-
KY, OBČAS UKRÝVAME SLZY, 
OBČAS SI VENUJEME ÚSMEV 
DO ZRKADLA PRI RANNOM 
UMÝVANÍ ZUBOV. KÚPEĽŇA. 
AKO JU PREMENIŤ NA ŠTÝLOVÝ 
PRIESTOR? 

Premeňte kúpeľňu na

PRIESTOR
štýlový 



1951

vaňu po vyčerpávajúcom dni, hýčkanie... 
Ak ste si k nej ešte nenašli cestu, zmeňte 
to. Premeňte ju na štýlový priestor plný 
inšpirácie a pokoja. Bude sa vám ľahšie 
žiť. O svoje tipy sa podelila Linda Po-
volná, interiérová dizajnérka a Creative 
Hunter z Bonami.

ZELEŇ & DREVO 
Drevené prvky sa v kúpeľniach objavujú 
čoraz častejšie. Či už vo forme nábytku, 
doplnkov či menej tradične – napríklad 
v podobe podlahy s dekorom dreva. A je 
to prirodzené. Drevo je na pohľad teplé, 
a vyžaruje z neho útulnosť, pohoda, har-
mónia. Krásne sa kombinuje s farbami, 
materiálmi a aj aktuálne najsilnejším 
trendom – minimalizmom. „Kúpeľňový 
minimalizmus je stále témou číslo jeden 
pri zariaďovaní. Vedú kúpeľňové obklady 
v neutrálnych farebných paletách, v šedej, 
bielej, béžovej. Z materiálov preferujeme 
mramor či betón, ktorých surovosť krásne 
vyvažujú práve drevené prvky,“ radí Linda 
Povolná. 

NECH VYJADRUJE VAŠU 
OSOBNOSŤ 
Klasické kúpeľňové batérie v chró-
movom prevedení vystriedali farby 
ružového zlata či medené odtiene. Pre 
odvážnejších sú v ponuke aj matné 
čierne či výrazné lesklé zlaté. Nebojte 
sa odzrkadliť v kúpeľni vašu osobnosť. 
Dodať jej tzv. statement piece, kúsok, 
ktorý strhne na seba všetku pozornosť. 
„Trendom v kúpeľniach sú neprehliadnuteľ-

né prvky. Napríklad netradičná kúpeľňová 
skrinka – kópia historického kusu nábytku 
vo výraznej farbe, zrkadlo s na prvý pohľad 
gýčovým rámom, obklad s výrazným 
motívom použitý len na jednej stene alebo 
tapety vhodné aj do kúpeľne s pestrým 
dekorom,“ vymenúva aktuálne vychytáv-
ky Linda. 

PRAKTICKOSŤ NA PRVOM  
MIESTE  
V kúpeľniach sa často potýkame s ne-
dostatkom úložného priestoru. Existujú 
však riešenia, ktoré výborne vyzerajú a 
sú aj dokonale praktické. „Investujte do 
poriadnej skrinky pod umývadlo,“ radí 
Linda a dodáva: „A ak nenájdete 
ten správny nábytok, ktorý 
by vám bez kompromisov 
sadol, nechajte si ho vyrobiť 
na mieru. Síce je to väčšia 
investícia, ale kúpeľňu 
predsa neprerábate každý rok 
či dva.“

Ďalšou dobrou radou je vyu-
žiť odkladací priestor v byte 
na maximum – čisté uteráky 
predsa nemusíte skladovať 



52

Tip dizajnéra: 
AKÝ DOPLNOK NESMIE CHÝBAŤ VO 
VAŠEJ KÚPEĽNI? 
A čo tak obraz alebo plagát? Buďte 
odvážni. Nebojte sa doplniť kúpeľňu 
na prvý pohľad netradičným dopln-
kom. Jeden či dva menšie obrazy 
opreté o stenu na poličke alebo 
vtipný plagát v jednoduchom ráme 
pripevnený na stene pri zrkadle vám 
hneď zrána rozveselia deň. 

len v kúpeľni, rovnako lieky či čistiace 
prostriedky. Okrem toho, že ju odľahčí-
te, predídete tiež ich rýchlemu znehod-
nocovaniu – v kúpeľni sa neustále tvorí 
vlhkosť, uteráky a iné textílie, hoci sú 
uzatvorené v skriniach, vlhkosť nasávajú 
a po čase môžu nepríjemne zapáchať. 
A nielen to, stanú sa tiež živnou pôdou 
pre baktérie a plesne. 

KAM S DROBNOSŤAMI? 
Menšie kozmetické pomôcky a drobnos-
ti, ktoré používate dennodenne uložte 
do textilných vrecúšok a košíkov. Pri 
ich nákupe však majte na pamäti tiež 
praktickosť – musia sa dať vyprať alebo 
jednoducho vyčistiť, keďže v nich často 
skladujeme mejkap, kozmetické štetce či 
prípravky, ktoré zanechávajú mastnotu. 
Ďalšou kapitolou je špinavá bielizeň. 
Nikto ju nechce mať na očiach, to je pri-
rodzené. „Ak máte v kúpeľni málo miesta, 
investujte napríklad do koša na bielizeň, 
na ktorom sa dá sedieť. Takáto taburetka 
však musí mať dostatočne veľké otvory na 
odvetrávanie,“ dodáva dizajnérka. 

ATMOSFÉRA NA NEZAPLATENIE 
Nie každý má to šťastie a môže sa kochať 
v kúpeľni výhľadom z okna. Ako však 

túto miestnosť osviežiť či zútulniť, ak 
v nej nevydrží žiadna izbová rastlina? 
„Do kúpeľne patria aj dekorácie, hoci sa im 
mnohí vyhýbame, keďže pri nesprávnom 
výbere či umiestnení komplikujú uprato-
vanie. Ale napríklad štýlový mramorový 
podnos poslúži ako efektné miesto na 
zbierku parfémov. Textilné košíky ukry-
jú nejednotné fľaštičky s kozmetickými 
prípravkami, ktoré by inak – položené len 
tak na polici – pôsobili chaoticky. Výbornou 
investíciou sú dávkovače na mydlo, šampón 
a sprchový gel v rovnakom dizajne. Všetky 
prípravky prelejte z neestetických plasto-
vých fľaštičiek do rovnakého dávkovača a 
kúpeľňa zrazu získa úplne iný štýl. Zbaví sa 
reklamného smogu, bude pôsobiť upra-
tanejšie a vzdušnejšie. Ak máte na vani 
miesto, doplňte ju sviečkami s prírodnou 
arómou. Vytvoria úžasnú atmosféru, aj keď 
vaňu práve nepoužívate,“ radí Linda.

ÚTULNOSŤ NADOVŠETKO 
Kúpeľňový textil je jeden z najdôležitej-
ších elementov, ktorý o vás veľa napovie 
aj vašim hosťom. Mäkučký koberec, 
voňavé uteráky zladené v jednej farbe 
vypraté v pracom prostriedku s príjem-
nou vôňou, záves na sprchovom kúte 
z textilu (nie z plastu) a podobne. Sú to 
detaily, ktoré sa však zaslúžia o dokonalý 
celok.  

DOBRÝ TIP
Kameňom úrazu býva osvetlenie. Ako 
docieliť, aby bolo dostatočné napríklad 
na ranný mejkap a zároveň intímne 
k večernému kúpeľu? 

Určite si miesto, kde si budete naná-
šať mejkap. Ak je to zrkadlo v kúpeľni, 
investujte do kvalitného osvetlenia. 
Môžete si vybrať zrkadlo s podsvietením 
alebo nástenné svietidlá po oboch jeho 
stranách (pozor, pri ich výbere dohliad-
nite na to, aby boli vhodné do kúpeľne). 
Dôkladnú pozornosť venujte aj výberu 
žiaroviek – teplé svetlo pôsobí prirodze-
nejšie. 

Zuzana Tureková

Foto: Bonami a archív firiem

bývanie kúpeľňa



M.I.M., s.r.o. 
Tupolevova 16, 
851 01 Bratislava

ponúkame  – metrový bytový 
textil, obrusy, obrúsky, návlečky na 
vankúše, froté uteráky, 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. – TEXTREND Palackého 4, 811 01 Bratislava, 
mobil: 00421 905 858164,  
Po.-Pia. 11,00  – 16,30  hod. 1.posch. 
alebo pri rôznych výstavách a predajných akciách.
www.m-i-m.sk,  e-mail:  mah@nextra.sk

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!

 moderný dizajn
 široká škála rozmerov
 farebná variabilita
 vyšší výkon ako väčšina kúpeľňových telies
 možnosť krajného i stredového pripojenia
  teraz aj v prevedení pre kombinované  
vykurovanie

KORATHERM 
AQUAPANEL

DESIGN DO VAŠEJ KÚPEĽNE

korado.cz  |   korado.as

15837-Korado-Kampan printy-2019-Dom a byvanie-1-90x241-ZR-AQUAPANEL-SK.indd   1 22.02.2019   14:29:39

Bratislava, Banská Bystrica, 
Košice, Nitra, Prešov,
Ružomberok, Trenčín, Žilina
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KUCHYŇA JE V MNOHÝCH 
DOMÁCNOSTIACH SRDCOM 
DOMOVA A MIESTOM, KDE 
SA DOKONCA USÁDZAJÚ 
NÁVŠTEVY. MOŽNO AJ PRE-
TO SA STALO TRENDOM MAŤ 
KUCHYŇU SPOJENÚ S OBÝ-
VAČKOU. MALA BY BYŤ PRE-
TO PRAKTICKÁ I ÚTULNÁ. AK 
MÁTE V PRIESTORE KUCHYNE 
MÁLO ÚLOŽNÉHO PRIESTORU, 
PRÍPADNE DIZAJN SKRINIEK 
UŽ DÁVNO VYŠIEL Z MÓDY, 
MOŽNO JE NAČASE PUSTIŤ SA 
DO REKONŠTRUKCIE. 

kuchyne
Rekonštrukcia

bývanie kuchyňa



VÝSTAVNÁ PRACOVNÁ DOSKA
Základom každej kuchyne je pracovná 
doska, ktorá by mala byť približne vo 
výške 90 cm, široká okolo 60 cm a dlhá 
aspoň 120 cm. Keďže existuje veľa mož-
ností, výber tej ideálnej nebude jedno-
duchý. Treba zvážiť pomer praktickosti, 
ceny a, samozrejme, dizajnu. 

Ak hľadáte skutočne trvácny materiál, 
stavte na žulu. Nezničí ju teplo, voda 
a bude vždy ako nová, pretože nechytá 
mastnostu. Za žulu si však priplatíte. 
Lacnejšou alternatívou je mramor. “Na 
rozdiel od žuly ho musíte pred používaním 
ošetriť penetračným náterom. Potom sa 
len tak nezničí. Mramor sa skvele hodí do 
moderných kuchýň a nájdete ho v rôznych 
farebných variantoch,“ radí A. Kadlečíko-
vá z Hornbachu.   

Skôr než začnete s rekonštrukciou, 
nezabudnite na dobrú a premysle-
nú prípravu. Ujasnite si, koľko času 

a peňazí ste do rekonštrukcie ochotný 
vložiť. Ak nie ste zrovna zručný kutil, je 
ideálne prizvať k rekonštrukcii odbor-
níkov – architekta/dizajnéra, ktorý 
pripraví návrh a stavebnú firmu na jej 
realizáciu. 

Modernizácia si často vyžiada drobné aj 
väčšie stavebné úpravy. Pred nákupom 
kuchynského nábytku a spotrebičov 
všetko poriadne odmerajte, aby ste sa 
vyhli nepríjemným prekvapeniam. 

KUCHYŇA BEZ CHAOSU
Kuchyňa by mala byť rozdelená do 
štyroch zón: zóna skladovania potravín, 
zóna prípravy a upratovania, zóna ser-
vírovania a zóna varenia a pečenia. Za-
bránite tým chaotickému pobehovaniu 
z miesta na miesto a aj v malej kuchyni 
vytvoríte dostatok miesta pre každú čin-
nosť. Zóny rozdeľte podľa tvaru kuchyn-
skej linky. Kuchynská linka môže byť 
lineárna, v tvare písmena “L“ alebo “U“, 
prípadne je kuchyňa doplnená ostrov-
čekom. “Najmenej náročná na priestor je 
rovná kuchynská linka. Pri výbere linky ale 
nezabudnite na to, koľko priestoru naozaj 
potrebujete pre kuchynské spotrebiče či 
hrnce, aby vám zostalo dostatok pracov-
ného priestoru,“ radí Adela Kadlečíková, 
odborníčka na kuchyne z projektových 
marketov Hornbach.   

TIP: 
RIADY AJ POTRAVINY MÔŽETE 
ODLOŽIŤ DO SKRINE. AK MÁTE 
MALÚ KUCHYŇU A NECHCETE 
VÄČŠIU KUCHYNSKÚ LINKU, PO-
STAVTE DO VOĽNÉHO PRIESTO-
RU KUCHYNE JEDNODUCHÚ 
SKRIŇU, REGÁL ČI PRÍBORNÍK.  
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bývanie kuchyňa

Medzi najobľúbenejšie materiály na pra-
covnú kuchynskú dosku patrí laminát. 
Je cenovo prijateľný, ľahko sa udržiava, 
je teplovzdorný a odolný voči vode. 
Navyše sa vyrába v obrovskej škále povr-
chových úprav, takže si vyberie takmer 
každý. Má ale aj jednu veľkú nevýhodu. 
Ľahko sa poškriabe, preto treba byť 
pri práci obzvlášť obozretný a používať 
dosky na krájanie. Škrabancov sa už 
totiž nezbavíte. 

Ak túžite po prírodnej kuchyni, vyskú-
šajte drevo, ktoré vytvára teplú a útulnú 
atmosféru. Je však krehkejšie ako iné 
materiály. Rozpálený hrniec môže dreve-
nú dosku nenávratne poškodiť a nepote-
šia vás ani viditeľné ryhy od noža (opäť 
odporúčame používať pri každom krá-
janí dosku). Drevenú kuchynskú dosku 
treba čím skôr po nainštalovaní ošetriť 
špeciálnym náterom, vďaka ktorému sa 
drevo stane odolnejším. 

DREZ POTREBUJE PRIESTOR
Či vám dizajnovo viac vyhovuje malý 
plechový drez alebo veľký keramický, dô-
ležitý je najmä priestor pre ruky, špinavé 
riady aj odkvapkávač. Všetko by malo 
byť po ruke a prispôsobené napríklad 
pre ľavákov alebo pravákov. Udierať sa 
pri umývaní riadov či potravín do skrin-
ky a druhou zhadzovať špinavé poháre je 

veľmi nepríjemné. Myslite na to, už pri 
projektovaní novej kuchyne.  

Kedysi v domácnostiach prevažoval ple-
chový drez a nerezové si mohli dovoliť 
len tí bohatší z nás. Našťastie, tie časy sú 
dávno preč. Nerezové drezy sú praktické, 
nezničia ich vonkajšie vplyvy a vyzerajú 
skvele. V ponuke sú aj štýlové granitové 
a keramické drezy. Sú síce drahšie, no 
zároveň odolné s vynikajúcim dizajnom. 
Súčasťou mnohých moderných drezov je 
aj odkvap. Do kuchyne v tvare písmena 
“L“ sa hodia aj originálne rohové drezy. 
Dôležitou súčasťou kuchyne je, samo-
zrejme, batéria. Medzi najobľúbenejšie 
patria pákové batérie. Retro kuchyne 
ozdobia kohútikové batérie, hoci nepat-
ria k najpraktickejším. Prácu príjemne 
uľahčí batéria s vyťahovacou hadicou. 
Pri výbere materiálu siahnite po mo-
sadzi alebo zliatine. Sú odolné a dobre 
poslúžia mnoho rokov.

TRENDY VS. KLASIKA
Tvar kuchyne máte navrhnutý, rozmies-
nenie nábytku aj spotrebičov premysle-
né. Prichádza na rad dizajn. Kuchynská 
linka by mala byť nadčasová a farbou 
aj materiálom by mala zapadnúť do 
celkového konceptu daného priestoru. 
Mala by ladiť aj so stolom či sedačkou. 
Podľa bytových dizajnérov budú kuchy-
ne v roku 2019 plné medenej, čiernej 
a zelenej farby. Trendy budú kontrasty 
lesklých a matných povrchov a netre-
ba zabudnúť ani na drevené či kožené 
detaily. 

 “Nadčasovým materiálom je napríklad 
nehrdzavejúca oceľ či drevo, otvorená dis-
pozícia zase kuchyňu skultivuje. S trendmi 
však opatrne. To, čo je dnes in, môže byť 
o pár rokov out, a môžete začať odznova,“  
radí A. Kadlečíková. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

AK TÚŽITE PO 
PRÍRODNEJ KUCHYNI, 
VYSKÚŠAJTE DREVO, 
KTORÉ VYTVÁRA TEPLÚ 
A ÚTULNÚ ATMOSFÉRU. 
JE VŠAK KREHKEJŠIE  
AKO INÉ MATERIÁLY. 
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Siahať bezmyšlienkovite po najľah-
šom alebo najlacnejšom riešení 
dverí sa v budúcnosti nemusí 

vyplatiť. Práve preto vám prinášame 
užitočné informácie, ako si vybrať tie 
najvhodnejšie dvere.

1 VCHODOVÉ DVERE
Či už sa vraciate do svojho domu, bytu, 
alebo prichádzate do práce či k známym 
na návštevu, najprv narazíte na dve-
re. Existuje množstvo rôznych typov 
vchodových dverí. Všimli ste si však, že 
všetky sa otvárajú dovnútra?

Aký materiál si vybrať 
pre vchodové dvere? 

OCEĽ
Oceľové dvere nemenia tvar, sú odolné 
proti svetlu a žiaru a dobre sa udržia-
vajú. Väčšinou už majú zabudované 
bezpečnostné prvky. Aby dobre plnili 
svoju funkciu, prenechajte ich montáž 
odborníkovi. Ich robustnosť môže navy-
še odradiť potencionálneho zlodeja. Ich 
prednosťou je nižšia obstarávacia cena.

HLINÍK
Ďalšou možnosťou sú hliníkové dvere, 
ktoré sú odolné proti poveternostným 
vplyvom a dokážu odolávať aj veľkým 
výkyvom teplôt, vlhkosti a starnutiu. Sú 
odolné proti mechanickému poškodeniu, 
majú protihlukovú úpravu a protipožiar-
nu odolnosť. Ich údržba je nenáročná. 
Nevýhodou môže byť vyššia cena.

PLAST
Plastové dvere sú dostupné v rôznych 
farebných prevedeniach a dajú sa ľahko 
kombinovať s oknami. Ich najväčšou 
výhodou je jednoduchá údržba. Naopak, 
nevýhodou najmä menej kvalitných 
plastových dverí je fakt, že sa vplyvom 
podmienok môžu začať krútiť, čím pre-
stanú dobre tesniť.

DREVO
Nestarnúcou klasikou sú drevené dvere. 
K ich výrobe sa používa napríklad 
smrek, smrekovec, dub a z vonkajšej 
strany môžu byť chránené ďalším ma-
teriálom, napríklad hliníkom. V ponuke 
nájdete dvere so sklenenou či drevenou 
výplňou. Drevené dvere taktiež rozde-

DVERE SÚ DÔLEŽITOU SÚČASŤOU NÁŠHO BÝVANIA. NIELEN VCHODOVÉ, ALE AJ INTERIÉROVÉ 
DVERE PREDSTAVUJÚ JASNE STANOVENÚ HRANICU MEDZI OTVORENÝM PRIESTOROM A SÚKRO-
MÍM. PRETO BY SME MALI PRI VÝBERE NOVÝCH DVERÍ DBAŤ NA VIACERÉ FAKTORY A DOBRE SI 
PREMYSLIEŤ ICH FUNKCIU. 

 všetko, čo o nich potrebujete vedieť
DVERE



ľujeme na hladké (rámové) alebo dvere 
masívne.

2 ŠPECIÁLNE DVERE
Na trhu sa môžete stretnúť so špeciálny-
mi dverami. Tie majú upravenú kon-
štrukciu podľa účelu použitia. Môžete sa 
tak stretnúť s bezpečnostnými dverami, 
ktoré majú zabudované prvky proti pre-
razeniu či vypáčeniu, alebo protipožiar-
nymi, ktoré odolajú plameňom a teplu. 

Montáž prenechajte  
odborníkovi
Aby mohli byť funkcie bezpečnostných 
dverí zaručené, musí takéto dvere 
inštalovať odborník. Okrem bodového 
zamykania sú ich súčasťou aj prvky proti 
vysadeniu, vylomeniu, priezor a hlukový 
útlm. „Inštaláciu špeciálnych dverí nechajte 
vždy na odborníka. Samozrejmosťou bez-
pečnostných dverí je už požiarna odolnosť 
a odporúčame k nim zakúpiť aj bezpečnost-
né kovanie,“ radí Richard Klička, odborník 
z oddelenia dverí v projektových mar-
ketoch Hornbach. Majte na pamäti, že 
protipožiarne vstupné dvere je potrebné 
v súlade so stavebným zákonom zasadiť 
do protipožiarnej obložkovej zárubne. 

3 INTERIÉROVÉ DVERE
Samostatnú kategóriu tvoria interiérové 
dvere. Pri ich výbere dbajte vždy na typy 

miestností, ktoré budú od seba oddeľo-
vať. Interiérové dvere sa od vchodových 
líšia najmä materiálom a povrchom. Ich 
prevedenie ponúka široké množstvo 
dizajnových možností. „V interiéri sa vám 
môžu vynímať hladké dvere z ľahkého dreve-
ného rámu alebo dvere rámové, ktoré majú 
najčastejšie sklenenú výplň. Pre milovníkov 
masívneho dreva sú v ponuke tzv. vidiecke 
dvere, priaznivci skla pravdepodobne siahnu 
po sklenených dverách z bezpečnostného 
skla,“ ozrejmuje Richard Klička z Horn-
bachu. Dvere by mali nielen plniť svoju 
funkciu, ale aj ladiť s ostatnými prvkami 
interiéru.

Možnosti povrchových úprav 
interiérových dverí:

DEKOR
Povrch týchto dverí tvorí robustný 
fóliový poťah s 3D efektom, ktorý sa 
jednoducho udržiava a má prírodnú 
kresbu. Tento povrch sa hodí na všetky 
oblasti použitia, v ktorých musia dvere 
niečo vydržať.

LAKOVANIE
Lakované dvere sú prostredníctvom 
náročného procesu ošetrené niekoľkými 
vrstvami akrylátového laku. Ich povrch 
je vďaka tomu hodvábne matný, trblieta-
vý a mimoriadne kvalitný.

AKO ODMERIATE SPRÁVNY 
ROZMER DVERÍ?
Radí Richard Klička, odborník z od-
delenia dverí v projektových domoch 
Hornbach

 Šírka a výška priechodu medzi 

zárubňami

Ak už máte doma zabudované zárub-

ne (futrá) a vyberáte už len dverové 

krídlo, potrebujete vedieť presné rozmery 

čistého priechodu, tzv. svetlosť. Čiže 

odmerajte šírku a výšku od zárubne k zá-

rubni. Podľa výsledného rozmeru potom 

vyberte rozmer dverí.

 Stavebný otvor, hrúbka steny

V prípade, že vyberáte kompletné 

dvere so zárubňou a obložkou, mali by 

ste vedieť presné rozmery stavebného 

otvoru a tiež hrúbku steny. Pripravený 

stavebný otvor odmerajte najlepšie na 

troch miestach, a to v horných i dolných 

rohoch a uprostred.
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LAMINÁT (CPL) 
Tieto dvere majú laminátový poťah a 
vďaka tomu sú obzvlášť odolné pro-
ti poškrabaniu, odretiu a nárazom. 
Z hľadiska dizajnu sú tieto dvere žiadané 
v drevenom dekore.

DYHA 
Ak sa rozhodnete pre krájanú dyhu, 
dostanete dvere vyberanej kvality. Dvere 
sú chránené a zušľachtené niekoľkými 
vrstvami ekologického akrylátového 
laku, ktorý je tvrdený a odolný proti UV 
žiareniu.

MASÍV 
Pri masívnych dverách sa používajú 
výhradne prírodné materiály, vďaka 
ktorým sú dvere mimoriadne robustné. 
Pri masívnom spracovaní záleží na kvalite 
povrchovej úpravy. Dvere kúpite aj bez ta-
kejto úpravy, takže máte možnosť upraviť 
si ich podľa svojej fantázie a vkusu.

4 VNÚTORNÁ ŠTRUKTÚRA DVERÍ
„Ďalším dôležitým znakom kvality dverí, 
resp. dverového krídla je jeho vnútorná 
štruktúra. Od zloženia štruktúry totižto 
závisí kvalita a stabilita dverí. A tak je len na 
vás, či ich budete používať denne,“ dodáva 
odborník z Hornbachu. 

VOŠTINOVÉ JADRO
Vďaka voštinovej štruktúre sú dvere 
mimoriadne ľahké, napriek tomu majú 
vynikajúci povrch a vydržia vysoké plošné 
zaťaženie.

ODĽAHČENÁ DREVOTRIESKOVÁ VÝPLŇ 
Ak kladiete dôraz na dobrú stabilitu a 
základnú zvukovú izoláciu, mali by ste sa 
pri nákupe rozhodnúť pre dvere s vložkou 
z odľahčenej drevotriesky.

DREVOTRIESKOVÁ VÝPLŇ
Pre oblasti s vysokou hlukovou záťažou 
sú vhodné dvere, ktorých jadro pozostáva 

stavba okná a dvere
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z masívnej preglejky. Príkladom môžu 
byť bytové dvere vo viacgeneračných 
domoch.

5 MOŽNOSTI OTVÁRANIA DVERÍ
Predstavte si, že stojíte pred dverami. 
Rozhodnúť sa musíte medzi dverami, 
ktorým sa hovorí „pravé“, alebo medzi 
dverami, ktorým sa hovorí „ľavé“. 

„PRAVÉ DVERE“
Pravé dvere majú nasadenie pántov na 
pravej strane a kľučku na ľavej. Dvere 
otvárate pravou rukou smerom ku sebe.

„ĽAVÉ DVERE“
Ľavé dvere majú pánty na ľavej strane a 
kľučku na pravej. Dvere otvárate ľavou 
rukou smerom k sebe.

OTOČNÉ DVERE REVERZNÉ 
Ide o dvere, ktoré umožňujú minimali-
zovať nároky na priestor a ušetria viac 
miesta oproti klasickým otočným dve-
rám. V prvej chvíli vás možno zaskočia, 
pretože sa otvárajú obrátene (reverzne), 
než by ste čakali, ale čoskoro si zvyknete. 

KYVNÉ DVERE 
Lietacie čiže kývne dvere sa vyznačujú 
dvojsmerným chodom a samozatváracím 
mechanizmom. Tieto pánty umožňujú 
hladké otvorenie dverí od seba i k sebe 
a nakoniec sa zablokujú vo východisko-
vej polohe. Tieto dvere sú najnáročnejšie 
na priestor, pretože vyžadujú 2-krát 
toľko priestoru ako bežné otočné dvere. 

SKLADACIE DVERE
Skladacie dvere môžu byť rôzne a viac 
typov. Môžu zasahovať v otvorenom 
stave len do jednej miestnosti, pričom 
krídlo je zložené z dvoch lamiel rovna-
kej šírky, alebo zasahujú v otvorenom 
stave do oboch oddeľovaných priesto-
rov, pričom krídlo vždy začína polovič-
nou plnou lamelou (tzv. harmonikové 
dvere). Skladacie dvere na stenu majú 
špeciálne kovanie, ktoré umožní, aby 
sa celé dverné krídlo zložilo za zárubňu 
na stenu. Sú zložené z dvoch rovnako 
širokých lamiel, pričom v zádverí je 
nutné počítať s priestorom na šírku 
približne jednej lamely. 

POSUVNÉ DVERE
Ak musíte riešiť každý centimeter, určite 
sa poobzerajte po posuvných dverách. 
Tieto priestorovo úsporné dvere je mož-
né dostať v dvoch vyhotoveniach. Môžu 
zachádzať pred stenu alebo do púzdra 
v stene. Hlavnou výhodou týchto dverí 
je, že v miestnosti nepotrebujú žiadny 
priestor na otváranie.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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PLAST 120x100 cm
transparentný polykarbonát hrubý 3 mm
konzoly z čierneho konštrukčného plastu
kat. č.: 490002

>>>
PLAST 100x60 cm

transparentný dutinkový polykarbonát hrubý 5 mm
konzoly z čierneho konštrukčného plastu

kat. č.: 490001

<<<
ALUMINIUM 120x100 cm
transparentný polykarbonát hrubý 2,2 mm
hliníkové konzoly
kat. č.: 490003

www.celox.sk            

STRIEŠKY
nad dvere a okná

71,00 €
85,20 €  s DPH

37,00 €
44,40 €  s DPH

99,00 €
118,80 €  s DPH

Celox spol. s r. o.
Družstevná 33/a, 
900 23 Viničné, 
Tel.: 033 647 6573 
Mobil: 0905 867 322
objednavky@celox.sk                      

pobočka Banská Bystrica
Zvolenská cesta 16, 
974 05 Banská Bystrica, 
Tel.: 048 415 1944   
Mobil: 0903 222 849                
celoxbb@celox.sk

pobočka Prešov
Strojnícka 1, 
080 01 Prešov, 
Tel.: 051 776 1053    
Mobil: 0907 227 425    
celoxpo@celox.sk

Informujte sa u nás o dostupnosti striešok 
na predajných miestach vo vašom okolí.

  
    
NOVINKA

   - jednoduchá a rýchla montáž

  - cenovo dostupné

  - odolné voči poveternostným vplivom  

    a UV žiareniu

  - testované vo veternom tuneli do 118km/h

  - možnosť nadpájania (iba plast)

  - vrátane montážnych skrutiek
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UŽI SI NOVÚ  
PERSPEKTÍVU. 
OKNÁ NOVÉHO  
ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU
THE REHAU VIEW

OKNÁ ZNOVUOBJAVENÁ PRE MODERNÝ ŽIVOT.
Zistite informácie o nových rozmeroch okenných systémov na www.rehau.sk

>  o 10 % väčší rozmer okien
>  viac ako 400 designov

Nová generácia kompozitného materiálu RAU-FIPRO X posúva možnosti architektúry a dizajnu do novej perspektívy.  Väčšia stabilita a tvarová stálosť 
umožňuje vyrobiť okná o 10 % väčšie v šírke i výške. Vlastnosti materiálu rozširujú potenciál okenných rámov o dodatočné funkcie (nadštandardné 
zateplenie, systém vetrania, alarm atď.).

>  súčiniteľ prechodu tepla až 0,6 W/m2K
>  trieda bezpečnosti RC3

>  hlukový útlm do 47 dB
>  stavebná hĺbka rámu 86 mm

rehau_RauFIPRO_185x118_SK.indd   1 04.02.19   14:00
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a spĺňajú i tie najprísnejšie požiadavky 
európskej legislatívy pre energetickú 
účinnosť nových budov.

IZOLAČNÉ DVOJSKLÁ 
Climaplus Eclaz One je ideálnou voľbou 
do izolačného dvojskla. Hodí sa pre 
novostavby i pre rekonštrukcie, ako 
napríklad pre verandy, lodžie, francúz-
ske okná a pod. Toto dvojsklo dosahuje 
hodnoty Ug = 1,0 W (m2.K) so solárnym 
ziskom 60 % a priepustnosťou svetla až 
80 %. Zjednodušene vieme dosiahnuť 
svetelnú priepustnosť dvojskla aj pri 
trojskle. Okrem toho takéto vlastnosti 
sú výhodné aj z pohľadu ochrany vtác-
tva. Oproti štandardnému dvojsklu sú 
jeho tepelnoizolačné vlastnosti vyššie 
až o 10 % a rovnako o 10 % majú vyššiu 
relatívnu priepustnosť denného svetla 
v porovnaní s najlepším produktom 

VEDELI STE, ŽE V INTERIÉRI TRÁVI PRIEMERNÝ ČLOVEK PRIBLIŽNE 90 % SVOJHO ČASU? V PRAXI TO 
ZNAMENÁ, ŽE O KOMFORTE VNÚTORNEJ KLÍMY BUDOV A STAVIEB ROZHODUJÚ HLAVNE OKNÁ, 
NA KTORÉ SÚ V DNEŠNEJ DOBE KLADENÉ VYSOKÉ ENERGETICKÉ NÁROKY. KEĎ SA UVAŽUJE 
O OKNÁCH AKO TAKÝCH, POZORNOSŤ BY SA V PRVOM RADE MALA ZAMERAŤ NA SAMOTNÉ 
IZOLAČNÉ SKLO.

Izolačné sklo ako najdôležitejšia 
súčasť okna alebo fasády musí spĺňať 
mnoho kritérií. Najväčší dôraz sa 

kladie na tepelnú izoláciu, ktorá má 
zabezpečiť nežiaduci únik tepla sálaním. 
Energetická účinnosť okien nie je defino-
vaná iba na základe jej tepelných vlast-
ností, ale aj tzv. solárnymi ziskami, čiže 
tepelnými ziskami zo slnečného žiare-
nia. Ich vyvážený pomer určuje optimál-
ne energetické parametre a ovplyvňuje 
aj zdravé prostredie vo vnútri budov. 
Glassolutions Nitrasklo, ktoré sa radí 
medzi špičku výrobcov izolačných skiel, 
prichádza na trh s najinovatívnejším 
produktom Eclaz. Ide o novú generáciu 
nízkoemisných povlakov pre najvyspe-
lejšie riešenia izolačných skiel. Tieto 
sklá majú v porovnaní so štandardným 
dvoj- či trojsklom vyššie tepelnoizolač-
né vlastnosti, neporovnateľne vyššie 
solárne zisky, väčšiu priepustnosť svetla 

nie je len profil
OKNO

stavba okná a dvere
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s Ug = 1,0 W (m2.K) na trhu. Farebne 
majú neutrálny vzhľad s minimálnym 
zrkadlovým efektom. 

TROJSKLÁ DO NOVOSTAVIEB
V neutrálnom prevedení sa dodávajú 
aj izolačné trojsklá Climatop Eclaz. 
Odporúčajú sa skôr pri novostavbách, či 
už bytových, alebo nebytových, na pou-
žitie v chladnejších oblastiach alebo pri 
severne či východne orientovanom okne 
s minimom slnečných lúčov. Trojsklo 
dosahuje hodnoty Ug = 0,5 W (m2.K) 
a najvyššie hodnoty solárneho zisku 
na trhu vôbec, a to až 60 %. 

KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ 
Použitím Climatop Eclaz a Climatop 
Eclaz One sa zákazník nemusí rozhodo-
vať medzi prirodzeným denným svetlom 
a energetickou účinnosťou. To vedie 
k úsporám až o 20 % na účte za energiu, 
pričom sa minimalizuje pocit studenej 
steny. Čo sa týka záruky, tá je v súlade so 
zákonmi Slovenskej republiky. „Kvalitne 
vyrobené izolačné sklo spoľahlivo funguje 
počas celej doby primeranej ekonomickej 
životnosti, čo je aj 20 rokov,“ hovorí Rasti-
slav Svečula z Glassolution Nitrasklo. 

SKLO PODĽA POTREBY 
A PREFERENCIÍ
Ak sa pri stavbe budovy kladie dôraz 
na protislnečnú ochranu, tak Cool-lite 
Xtreme predstavuje najúčinnejší rad 
protislnečných skiel na trhu. Bezpeč-

nosť proti násilnému vniknutiu je 
takisto pri výbere skla dôležitá. Stadip 
Protect zaručuje maximálnu ochranu 
pred vonkajšími vplyvmi. Sú zhotovené 
z minimálne dvoch vrstiev skla, ktoré sa 
spájajú pomocou jednej alebo viacerých 
PVB fólií. V prípade rozbitia fólia udrží 
kúsky skla na mieste. Výbornú zvukovú 
izoláciu poskytuje Stadip Silence. Lepe-
né protihlukové sklo má integrovanú 
PVB fóliu, ktorá pôsobí ako tlmič medzi 
dvomi tabuľami skla. Ide o jedinečný 
patentovaný výrobok, ktorý ponúka 
maximálne akustické pohodlie. 

Glassolution Nitrasklo dodáva produk-
ty pre jednotlivcov pri výstavbe budov 
či rekonštrukciách a orientuje sa aj 
na stavebný trh. „Nedodávame konečný 
produkt – vyrábame súčasť okna, práve 
preto by mal zákazník myslieť pri výbere 

okna aj na sklo,“ dodáva Rastislav Sveču-
la. A kde všade môžete vidieť izolačné 
sklá najvyššej kvality? Spomeňme aspoň 
najznámejšie, ktoré hovoria za všetko – 
Národná banka SR, Zimný štadión On-
dreja Nepelu, nová budova Národného 
divadla či Národný futbalový štadión. 

Reko z materiálov Glassolution Nitrasklo

Foto: Glassolution Nitrasklo

nie je len profil



Designo R7 v trojskle, trojnásobne výhodné. 
Roto. Strešné okná pre profesionálov.

ZATEPLOVACÍ

FÓLIA

+ 15 ročná záruka

+ výsuvno - kyvný spôsob otvárania 

+ kľučka na spodnej hrane krídla 

+ dekory dreva pre plastové prevedenie 

+ bezpečnostná umývacia poloha

VIAC INFO 

NA

www.roto-frank.sk
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INFOMIX

infomix aktuality

EXTRÉMNY HUDOBNÝ 
REFRESH DOMA 
AJ V EXTERIÉRI

Vychutnajte si naplno svoje hudobné zá-
žitky s prenosným bluetooth reprodukto-
rom Orava Crater-6, ktorý vám umožní 
vypočuť si v dobrej kvalite a poriadne 
nahlas aj songy, ktoré máte napakované 
v mobile, tablete, notebooku či v počí-
tači – stačí ich bezdrôtovo, bez káblov 
spárovať s Orava Crater-6 a hudobná 
šou môže začať! Vďaka úrovni ochrany 
IPX6 pred vodou ho môžete použiť aj 
v náročnejších podmienkach v kúpeľni či 
pri bazéne, keďže je odolný voči striekajú-
cej vode. Orava Crater-6 ulahodí vašim 
ušiam čistým a dynamickým zvukom. Je 
napájaný zo vstavanej nabíjateľnej lítiovej 
batérie a na jedno nabitie pracuje 5 ho-
dín. Reproduktory Orava Crater-6 
môžete použiť aj v páre a vďaka funkcii 
True Wireless Stereo získate z dvoch 
reproduktorov parádny stereo zvuk. Ako 
zdroj hudby môžete prehrávať aj hudbu 
z SD karty, FM rádia či AUX vstupu. Ora-
va Crater-6 v troch farebných prevede-
niach pre tínedžerov aj dospelých kúpite 
v odporúčanej cene 39,90 eur.

www.orava.eu

REKONŠTRUKCIA PENZIÓNU VO VALČIANSKEJ DOLINE

Spoločnosť Ravago Building Solutions Slovakia, s. r. o., dodala fasádny obklad 
z materiálu  Rockpanel na rekonštrukciu penziónu vo Valčianskej doline. Pôvod-
ný zvetraný drevený odklad bol koncom roka 2018 úplne odstránený. Budova bola 
následne nanovo zateplená a na podkonštrukciu bol pomocou nitov prichytený 
Rockpanel. Tento vysoko odolný doskový materiál bol špeciálne vyvinutý na fasádne 
použitie, strešné aplikácie a riešenie detailov na stavbe. Rockpanel Woods Alder 
(imitácia jelše) bol narezaný na 12-centimetrové pásiky, aby sa čo najviac dosiahol 
vzhľad prírodného dreva. 

www.ravago.sk

SVIETIDLO VZBUDZUJÚCE 
EMÓCIE 

Spoločnosť Zumtobel v spolupráci 
s viedenským architektonickým štú-
diom Delugan Meissl Associated 
Architects predstavila jedinečné 
svietidlo Teela zo špeciálnej kolek-
cie Editions. Dekoratívne svietidlo 
Teela od značky Zumtobel prebudí 
emócie a dodá priestoru jedinečnú 
atmosféru. Teela umožňuje prispôso-
biť osvetlenie aktuálnej nálade jeho 
používateľov. Na základe ich prefe-
rencií vytvára jedinečnú atmosféru 
interiéru, predovšetkým vďaka nasta-
veniu intenzity a teploty chromatic-
kosti. Používateľ má navyše možnosť 
zvoliť presné zacielenie svetla a tým 
zdôrazniť určité prvky a predmety 
v interiéri alebo priestor ako celok. Te-
ela je kombináciou precízneho tvaru 
a funkcionality. Pôsobí na zmysly, zdo-
bí, ale zároveň tiež definuje priestor, 
čo ju povyšuje nad rámec funkčné-
ho svietidla. Povrch panelu Teela 
je pokrytý špeciálnou absorbčnou 
textíliou, ktorá zaistí nerušený zážitok 
z osvetleného interiéru. Model Teela 
získal ocenenie v prestížnej dizajnovej 
súťaži iF Design Award 2019.

www.zumtobelgroup.com
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PROFESIONÁLNA MONTÁŽ VONKAJŠÍCH ŽALÚZIÍ 

Najväčší český výrobca tienenia CLIMAX odporúča profesionálnu montáž vonkaj-
ších žalúzií nielen z funkčného, ale aj z praktického hľadiska. Nikdy sa do nej nepúš-
ťajte sami a vždy ju zverte do rúk skúseným odborníkom. Len tí vám zaručia kvalitný 
výsledok a radosť z nového tienenia.

Spôsob montáže vonkajších žalúzií totiž závisí od toho, v akej situácii sa nachádzate. 
Plánujete projekt nového domu, chcete vymeniť okná alebo sa sťahujete do hotovej 
novostavby? Existujú dva základné spôsoby montáže žalúzií: podomietkové alebo 
predokenné. Pri dostavaných domoch musíte počítať s viditeľnými schránkami nad 
oknami, pri rekonštrukcii a pri novostavbách je ideálne zahrnúť tienenie už do projek-
tu a „schovať“ ho pod fasádu. Pred rekonštrukciou sú už obyčajne hotové preklady, 
preto je potrebné zistiť, či je v pláne zateplenie a prípadne ho upraviť pre podomiet-
kové prvky. V oboch prípadoch sa ich využitím najmenej naruší vzhľad domu.

Montáž vonkajších žalúzií by mali realizovať len preškolení odborníci, ktorí produkty dokonale poznajú, dokážu vám bezpečne 
poradiť a zaručia kvalitný výsledok. Vy sa tak vyhnete nepríjemným opravám aj nákladom navyše. 

www.servisclimax.sk

 

TRAFOSTANICE V 21. STOROČÍ 

V design factory prebehlo 7. 2. 2019 slávnostné vyhlásenie výsledkov študentskej súťaže o Redizajn trafo staníc ZSDIS. Súčasťou 
večera bola aj vernisáž výstavy odovzdaných súťažných návrhov a hudobným hosťom večera bola kapela Slip The Beat.
Súťaž vyhlásili v septembri minulého roka spoločnosť Západoslovenská distribučná spolu s Fakultou architektúry Slovenskej 
technickej univerzity a občianskym združením design factory. Študenti mali vypracovať návrh nového vonkajšieho dizajnu 
kioskových transformačných staníc, ktoré by citlivo ladili s urbanistickým prostredím, v ktorom sa nachádzajú. V rámci zadania 
boli špecifikované tri prostredia – obytná zóna mestského typu, obytná zóna vidieckeho typu a histo-
rické centrum mesta. Študenti tak predkladali viaceré návrhy, ktoré vystihovali špecifiká jednotlivých 
prostredí a svojím vzhľadom ich dotvárali. 
Toto najlepšie vystihla vo svojej víťaznej práci Michaela Tomová, študentka 2. ročníka Fa-
kulty architektúry STU. Jej návrh dáva možnosť veľkému množstvu variantných riešení 
adaptovaných pre rôzne prostredia len pri jednoduchej zmene grafického motívu. 
Ekonomické riešenie, jednoducho aplikovateľné do výrobného procesu, ponúka 
možnosť ďalšieho rozvoja pri zachovaní všetkých funkčných a technických podmienok. 
Víťazka tak okrem finančnej odmeny získala možnosť spolupodieľať sa na príprave 
dizajnmanuálu transformačných staníc. 

www.designfactory.sk

SCHÜCO UDC 80: DYNAMICKÁ 
SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ FASÁDNA PLATFORMA 

Schüco na veľtrhu BAU 2019 predstavila novú platformu hliníkového fasádneho systé-
mu Schüco UDC 80 (Unitised Dynamic Construction) s tromi typmi konštrukcií umož-
ňujúcich odsadenie elementov. To dáva projektantom a architektom tvorivú slobodu pri 
kombinovaní presklených aj nepriehľadných prvkov, ktoré na seba nemusia vertikálne 
nadväzovať, ale majú všetky výhody modulovej konštrukcie. S okenným riešením Schüco 
AWS 114 možno realizovať veľkoformátové vložené elementy v podobe von výklopných 
alebo paralelne odsuvných okien. Schüco UDC 80 zároveň nastavuje nový štandard 
energetickej úspornosti s hodnotami Uf do 0.86 W/(m2K) vrátane vplyvu spojovacích 
prvkov. Spolu s novým textilným tienením Schüco ZIP Design Screen možno navyše 
znížiť nároky na ochladzovanie budovy, a pritom zachovať atraktívny vzhľad fasády. 

www.schueco.sk  
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stavba nízkonákladové bývanie

Kým sa pustia architekti alebo pro-
jektanti do návrhu nízkoenerge-
tického domu, musia sa zoznámiť 

s pozemkom, na ktorom má dom stáť. 
Konštrukčné riešenie a energetickú 
náročnosť domu totiž ovplyvňuje oveľa 
viac faktorov, ako by sa laikovi mohlo na 
prvý pohľad zdať. Základné parametre 
udáva stavbe pozemok. Jeho tvar, členi-
tosť či susediace budovy majú obrovský 
vplyv na pôdorys. Orientácia, nadmor-
ská výška a klimatické podmienky zas 
definujú energetický potenciál stavby.

MUROVANÝ ČI MONTOVANÝ?
Základom kvalitnej stavby sú vhodne 
zvolené a kvalitné materiály v kombiná-
cii s odborným pracovným postupom. 
Zorientovať sa v ponuke materiálov nie 
je jednoduché, no architekti či pro-

jektanti vám radi odporučia materiál, 
s ktorým sa im dobre pracuje a majú 
skúsenosti (obr. 01,02).

Sprísňujúcim sa nárokom na energe-
tickú úspornosť novostavieb sa musia 
prispôsobovať aj výrobcovia stavebných 
materiálov. Ak sa bavíme o murovaných 
domoch, akýkoľvek výrobca tehál alebo 
pórobetónu má v ponuke aj tvárnice, 
použiteľné aj pri stavbe energeticky 
úsporných domov. Pomerne bežné sú na 
trhu tvárnice vystlané izolačným ma-
teriálom, ktoré nevyžadujú dodatočné 
zateplenie obvodového muriva. Muro-
vané domy majú výborné akumulačné 
a zvukoizolačné vlastnosti, minimálne 
riziko vzniku plesní či hmyzu a hlodav-
cov v stenách. Nevýhodou sú mokré 
procesy, ktoré si vyžadujú technologické 
prestávky. Tie sa ale dajú eliminovať 
použitím tvárnic prispôsobených na mu-
rovanie pomocou suchých procesov, čo 
čas výstavby rozhodne skrátiť pomôže.

Obľube sa dnes tešia aj montované 
domy, ktoré minimalizujú čas realizácie 
projektu, predovšetkým hrubej stavby. 
Okrem toho, že čas výstavby je kratší, 
ako pri murovaných domoch, stavba 
už väčšinou ďalej nesadá a dom sa 
dá montovať kedykoľvek počas roka. 
Nevýhodami môžu byť štandardizované 
typy domov, slabšia akumulácia tepla či 
nemožnosť zasahovať do projektu. 

BEZ TEPELNÝCH MOSTOV
Väčšina obvodových múrov si vyžaduje 
dodatočnú izoláciu. Z materiálov sa 
najviac používa minerálna vlna alebo 
expandovaný polystyrén (EPS), pričom 
základ je eliminovať vznik tepelných 

NÍZKONÁKLADOVÝ DOM 
NEZNAMENÁ LACNÝ DOM. 
NÍZKONÁKLADOVOSŤ SA 
TOTIŽ NEVZŤAHUJE NA FIXNÉ, 
ALE NA VARIABILNÉ NÁKLA-
DY, PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY, 
A ABY TIE BOLI ČO NAJNIŽŠIE, 
SÚ NEVYHNUTNÉ KVALITNÉ 
MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE. 
DOSIAHNUTIE NÍZKYCH NÁ-
KLADOV NÁSLEDNE SPOČÍVA 
V MINIMÁLNYCH ÚNIKOCH 
TEPLA A VÝROBE VLASTNEJ 
LACNEJ ENERGIE.

bývanie si žiada investíciu

01
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mostov. Akékoľvek otvory v obvodovom 
murive ale treba tiež dôkladne zaizo-
lovať. To si vyžaduje kvalitné tesniace 
prvky a kvalitné dvoj- a viacsklené okná 
(obr. 04) aj dvere. 

MODERNÉ TECHNOLÓGIE
Veľké možnosti úspory energie priná-
šajú aj technológie. Často sú využíva-
né kondenzačné kotly v kombinácii 
s podlahovým alebo stenovým kúrením 
a rekuperácia. Na ohrev vody sa využíva 
pomoc tepelných čerpadiel či solárnych 
panelov. S výrobou elektriny zas pomôže 
fotovoltika alebo malé vodné či veterné 
elektrárne. Jednoducho povedané, ob-
noviteľné zdroje a energetická sebestač-
nosť, ktorú poskytujú, sú budúcnosť 
bývania. 

REKUPERÁCIA
Obrovské množstvo tepla v bytoch 
a domoch uniká vetraním. Vetranie je 
však nevyhnutné pre zdravú klímu v do-
mácnosti. Odpoveď na tento problém 
priniesla rekuperácia (obr. 03), ktorá 

umožňuje kontinuálnu výmenu vzduchu 
pri minimálnych tepelných stratách. To 
je možné vďaka spätnému získavaniu 
tepla vo výmenníkoch rekuperačnej 
jednotky. Teplo vzduchu z interiéru 
sa vo výmenníku odovzdá chladnému 
čerstvému vzduchu, ktorý sa potom už 
len dohreje na požadovanú teplotu. Do 
miestnosti tak prichádza čerstvý vzduch, 
ktorý už má izbovú teplotu. Dodatoč-
né vykurovanie tak nie je potrebné. 
Na rovnakom princípe výmeny vzdu-
chu dokáže rekuperácia interiér v lete 
chladiť. Technológia rekuperácie počíta 
s absolútnou izoláciou budovy a musíte 
sa pre ňu rozhodnúť ešte pred začatím 
stavebných prác. Dodatočná inštalácia je 
prakticky nemožná.  

KONDENZAČNÉ KOTLY
Kondenzačné kotly (obr. 06) nie sú 
žiadnou novinkou. V novostavbách aj 
rekonštruovaných domoch sa bežne 
implementujú a využívajú už niekoľko 
rokov. Okrem tepla získaného spaľova-
ním plynu využíva tento typ kotla aj 

03
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teplo obsiahnuté v spalinách, ktoré pri 
klasických plynových kotloch odchádza 
cez komín. Znížením teploty týchto spa-
lín pod bod kondenzácie sa vo výmen-
níku kotla uvoľní kondenzáciou vodnej 
pary teplo. V praxi to vyzerá tak, že 
ochladená vykurovacia voda vracajúca sa 
z vykurovacieho telesa sa pri vstupe do 
kotla predohrieva od teploty spalín, kto-
ré výmenou tepla ochladzuje. Predohria-
ta vykurovacia voda sa následne v kotle 
dohreje na požadovanú teplotu.

TEPELNÉ ČERPADLÁ
Tepelné čerpadlá (obr. 05) dokážu 
poskytnúť plnohodnotnú alternatívu 
ku kondenzačným kotlom. Využívajú 
obnoviteľnú energiu zo zeme, podzem-
nej vody, slnka alebo vzduchu, ktorú 
poskytuje okolité prostredie v prakticky 
neobmedzenom množstve. Princíp je, že 
teplo dodávajú z vonkajšieho, chladnej-
šieho prostredia do vnútra. Elektrickú 
energiu pritom potrebujú len na pohon 
kompresoru a čerpadla, pričom sa časť 
tejto energie mení na teplo. Túto elek-
trinu ale možno získať zo slnka či vetra 
a dosiahnuť tak prakticky absolútnu 
energetickú sebestačnosť. Výber typu 
tepelného čerpadla závisí od okolitého 
prostredia. Na Slovensku sa preto využí-
vajú najčastejšie čerpadlá vzduch – voda. 

FOTOVOLTIKA
Snáď najrozšírenejším obnoviteľným 
zdrojom energie je pri rodinných do-
moch fotovoltika (obr. 07). Tá využíva 
slnečnú energiu na výrobu elektriny. 
Domácnosť produkujúca energiu týmto 

spôsobom si tak môže výrazne znížiť 
účty za energie. „Investičné náklady sú 
pomerne vysoké, no solárne panely majú 
životnosť 30 rokov, pričom sa návrat-
nosť pohybuje pod 10 rokov a s rastúcimi 
cenami energií neustále klesá,“ vysvetľuje 
Veronika Galeková, riaditeľka Sloven-
skej asociácie fotovoltického priemyslu 
a OZE. S investíciou pomáha aj program 
Zelená domácnostiam, ktorý je jednou 
z foriem štátnej pomoci pre rozvoj OZE. 
Navrhnutie fotovoltickej elektrárne a jej 
inštaláciu je dôležité vložiť do rúk certifi-
kovaným odborníkom. Rovnako dôležitý 
je však aj pravidelný servis elektrárne, 
kontrola panelov či batérií a meranie 
výkonnosti. 

Moderné úsporné technológie treba 
vedieť aj citlivo používať. Majiteľ úspor-
ného domu si musí byť vedomý, aký dom 
vlastní a ako sa v ňom správať, aby sa 
potenciál domu využil naplno. Hovoríme 
tak o šetrení energiou (nízkoenergetické 
spotrebiče, LED žiarovky), ako aj vodou 
či teplom (termostat a zónová regulácia). 

Ing. Juraj Vedej

Foto: archív firiem a redakcie
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MODERNÉ, ÚSPORNÉ TECHNOLÓGIE, 
ALE TREBA VEDIEŤ AJ CITLIVO POU-
ŽÍVAŤ. MAJITEĽ ÚSPORNÉHO DOMU 
SI MUSÍ BYŤ VEDOMÝ, AKÝ DOM 
VLASTNÍ A AKO SA V ŇOM SPRÁVAŤ, 
ABY SA POTENCIÁL DOMU VYUŽIL 
NAPLNO.

stavba nízkonákladové bývanie
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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
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Všetky tieto požiadavky  
spĺňa nové tepelné čerpadlo  
GeniaAir Split (s energetickou 

triedou A++) od výrobcu Protherm. 
Efektívne dokáže využívať nevyčerpa-
teľnú tepelnú energiu zo vzduchu.

OSVEDČENÉ V ZAHRANIČÍ
Tepelné čerpadlo GeniaAir je síce no-
vinkou na slovenskom trhu, v zahraničí 
však nie je žiadnym nováčikom. Svoju 
účinnosť, spoľahlivosť, bezpečnosť 
a dlhú životnosť totiž dokazuje už viac 
ako 10 rokov na trhoch v mnohých 
iných krajinách Európy. Osvedčilo sa 
u novostavieb i rekonštrukcií (vďa-
ka výstupnej teplote vody až 62 °C). 
Vyhľadávané je kvôli nízkym nákladom 
na prevádzku, keďže systém tepelného 
čerpadla dokáže spoľahlivo fungovať 
od -20 °C až do 43 °C. Práve pre zabez-
pečenie kvality sa GeniaAir Split vyrába 
v Európe a každé tepelné čerpadlo je sta-
rostlivo testované už v procese výroby.

BEZPROBLÉMOVÁ INŠTALÁCIA
To, čo presvedčí mnohých majiteľov 
domov pre tento druh vykurovania, je 
najmä rýchla, jednoduchá a flexibilná 
inštalácia. Systém pozostáva z vnútor-
nej jednotky GeniaSet Split a tepelné-
ho čerpadla GeniaAir Split. Vonkajšia 
jednotka sa dá flexibilne umiestniť 
na podstavci v záhrade, na strechu gará-

že či zavesiť na stenu domu. Od výroby 
je predplnená dostatočným množstvom 
chladiva pre pripojenie vo vzdialenosti 
od 3 až do 15 m od vnútornej jednotky 
(prípadne až do 25 m). Svojím dizaj-
nom a malými rozmermi nezaberie veľa 
miesta a nenaruší ani vzhľad exteriéru. 
Vnútorná jednotka tepelného čerpad-
la zvykne byť inštalovaná v interiéri, 
najčastejšie v pivnici alebo technickej 
miestnosti. Tvorí ju hydraulický mo- 
dul GeniaSet, ktorého súčasťou je aj  
190-litrový zásobník teplej vody. Ten  
dokáže pokryť bežné nároky štvor-
člennej rodiny na teplú vodu. A čo je 
dôležité, tepelné čerpadlo GeniaAir Split 
je nielen šetrné k životnému prostrediu, 
ale aj prekvapivo tiché. Patrí k najtich-
ším tepelným čerpadlám vzduch/voda 
na trhu. Už vo vzdialenosti pár metrov 
od neho je jeho zvuk takmer nebadateľ-
ný, je preto vhodné aj pre domy v hustej 
radovej zástavbe. Viac informácií získate 
na www.protherm.sk.

Reko z materiálov značky Protherm

Foto: Protherm

TEPLO DOMA V CHLADNÝCH 
MESIACOCH ROKA, PRÍPRAVA 
TEPLEJ VODY PO CELÝ ROK 
A CHLADENIE V LETE PATRIA 
V SÚČASNOSTI MEDZI POŽIA-
DAVKY VÄČŠINY MODERNÝCH 
DOMÁCNOSTÍ. VÝROBCOVIA 
SA PRETO SNAŽIA VYVÍJAŤ 
TAKÉ TECHNOLÓGIE, KTORÉ 
KOMBINUJÚ VŠETKY TRI FUN- 
KCIE V JEDNOM ZARIADENÍ, 
SÚ CENOVO DOSTUPNÉ A ZÁ-
ROVEŇ ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU 
PROSTREDIU.

Jednoduché riešenie pre

Tepelné čerpadlo Protherm GeniaAir Split

Vonkajšie jednotky tepelného čerpadla 
GeniaAir Split

Tepelné čerpadlo GeniaAir Split 
a interiérový modul GeniaSet
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THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

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

záruka

rokov

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

Špičkové termické kolektory triedy TS

Aby bolo teplo
® Elektrické podlahové kúrenie značky teplá podlaha a jeho výhody:

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

www.TeplaPodlaha.COM (tel.: 0948 521 395)

Radi Vás budeme kontaktovať.

Elektrické podlahové káblové kúrenie šíri teplo od podlahy. Preto môžeme mať v izbe cca o 2 až 3 °C nižšiu teplotu

pri zachovaní príjemného komfortu. Táto nižšia teplota nám prinesie cca o 15 % nižšie prevádzkové náklady v porovnaní

s inými vykurovacími systémami. Podlahové kúrenie je vhodné ako jediný a hlavný zdroj tepla pre domy,

byty, polyfunkčné objekty, hotely... Systém je regulovaný inteligentnými dotykovými termostatmi,

ktoré strážia peňaženku svojho majiteľa a zaisťujú teplo presne vtedy, keď ho potrebujete.

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

Príjemný pocit tepla od podlahy zaisťuje komfortné

a útulné bývanie.

Úsporné kúrenie je riadené presnou reguláciou

a tým šetrí energiu.

Bezúdržbový systém, preto ušetríte účty za servis.

Systém je vhodný pre každý dizajn, pretože je neviditeľný. 

Jednoduché a ľahké nastavenie termostatu v každej izbe.

Bezpečný, spoľahlivý a overený systém.

Komplexný systém získate od jednej spoločnosti.

Poskytujeme nadštandardnú desaťročnú záruku.

Zadarmo vám navrhneme vykurovanie
a vypočítame prevádzkové náklady!
Pošlite nám pôdorys na technik@TeplaPodlaha.Com  
www.TeplaPodlaha.Com, tel.: 0948 521 395



stavba materiály

76

Majiteľ domu je mužom „deväto-
ra remesiel“, a preto rozhodnu-
tie urobiť na dome maximum 

prác sám bolo jasné. Vďaka svojim skú-
senostiam s rôznymi materiálmi mohol 
zvoliť riešenie, ktoré najviac zodpoveda-
lo jeho predstavám, ako postaviť rýchlo 
a zároveň úsporne.
 
PEVNÉ ROZHODNUTIE
Jedným z hlavných bodov pri rozhodo-
vaní bolo riešenie bez zateplenia. Nielen 
kvôli jednoduchosti – nie je potrebné 
vykonávať ďalšie práce na zatepľovaní a 
ušetrí sa čas. Manželský pár presvedčili 
tiež určité nedostatky niektorých zatep-
ľovacích materiálov: „Videli sme nie-

koľko odstránených zateplení po troch až 
desiatich rokoch a nebol to pekný pohľad. 
Pripadá nám ako nezmysel dávať na kva-
litný materiál čokoľvek ďalšie. Máme dobre 
izolované základy a strechu, to stačí,“ vraví 
k manželovmu rozhodnutiu majiteľka. 

NAJŽIADANEJŠÍ PRODUKT
Dom je postavený z tvárnic Lambda 
YQ so šírkou 375 mm, určených pre 
jednovrstvové murovanie. Táto séria 
tepelnoizolačných tvárnic vychádza 
z dlhodobých skúseností výrobcu, ktorý 
svoju úspešnú tepelnoizolačnú sériu 
zdokonalil – Lambda YQ vyniká nielen 
tepelnoizolačnými vlastnosťami, ale aj 
pevnosťou a ľahkosťou súčasne. Patrí 

Z ČOHO POSTAVIŤ A AKO? 
 ČO TAKTO SA OPÝTAŤ ČLO-
VEKA, KTORÉMU STAVEBNÝ 
MATERIÁL PRECHÁDZA 
DENNE RUKAMI? MAJITEĽ 
RODINNÉHO DOMU, KTO-
RÝ SA PRÁVE DOKONČUJE, 
JE PROFESIOU MURÁR A 
OBKLADAČ. PRE VÝSTAVBU 
SI ZVOLIL STAVEBNÝ SYS-
TÉM YTONG A ROZHODOL 
SA PRE JEDNOVRSTVOVÉ 
RIEŠENIE BEZ ZATEPLENIA.

dom bez zateplenia
MURÁR SEBE  



preto teraz k najžiadanejším produktom 
sortimentu.

RÝCHLO HOTOVÁ STAVBA
Ako sa im s Lambda YQ pracovalo? 
„Manžel hovoril, že to robí z Ytongu kvôli 
mne, aby som si mohla doma sama pritĺcť 
obrázok,“ smeje sa pani majiteľka. „Nad 
iným materiálom sme od začiatku ani 
nepremýšľali. Hrubá stavba bola rýchlo 
hotová – na začiatku to bolo 99 paliet, 
ale mizli rýchlo. Projektant nám materiál 
dobre vypočítal, takže nebol skoro žiadny 
odpad, malá kôpka z celej stavby,“ dodáva.

BEZPLATNÉ ODBORNÉ SLUŽBY
Aj keď je stavebník skúsený a s mnohými 
prácami si poradí sám, v niekoľkých prí-
padoch sa manželia obrátili na výrobcu 
materiálu o bezplatné odborné služby. 
„Využili sme možnosť nechať si založiť rohy 
stavby a v priebehu výstavby bolo pár vecí, 
ktoré nám technický poradca Ytongu pomo-
hol vyriešiť,“ upresňuje majiteľ.

TEPELNÁ STABILITA
Ešte ich čakajú povrchové úpravy, ale už 
majú prvé skúsenosti s užívaním domu. 

Stavba domu.

Veľké životné rozhodnutie.

Veľa práce, málo času.

Vďaka za každé šikovné ruky. 

Za každú dobrú radu. 

Otcovi, bratovi, kamarátom.

Vysnený cieľ je deň odo dňa 

bližšie. Dom rastie rýchlo  

pod rukami.

Pocit hrdosti.

Dobrá práca.

Keď staviate s YQ, je sa na čo tešiť.

Najviac zatiaľ oceňujú jeho tepelnú sta-
bilitu: „V zime, aj keď bolo 20 °C pod nulou 
a svietilo slniečko, južnou stranou sa celý 
dom prehrial a kotol sa spínal až popoludní. 
Naopak, v lete, keď známi v drevostavbe po 
pár dňoch trpeli horúčavou, my sme mali 
príjemne. Samozrejme, že k tomu prispeli 
aj kvalitné okná,“ delí sa o svoje postrehy 
majiteľka.

Reko z materiálov Ytong

Foto: Ytong



TEPLO OKOLO NÁS JE 

ZADARMO
STAČÍ HO LEN SPRÁVNE 

NAČERPAŤ

S úplne novým tepelným 
čerpadlom typu vzduch-voda 

DAIKIN Altherma 3 
získate vďaka revolučnej technológii           
          špičkový výkon, 
nižšie emisie CO2 a ešte väčšiu úsporu 
za energie. Jednoduché nastavenie 
a intuitívne ovládanie pomocou aplikácie 
sú len čerešničkou na torte krásneho 
a funkčného dizajnu, ktorý dokonale 
zapadne do vášho priestoru.

www.comklima.sk  I Studená linka: 18 321



Na náš poctivý materiál a dlhoročné skúsenosti 
sa môžete spoľahnúť. Neobmedzujte sa vo svojich 
stavebných projektoch. Kvalitné materiály Leier 
vás nesklamú.

Viac informácií získate na www.leier.sk

v stavebníctve!Sloboda 
Robte všetko, čo si vysnívate. My vám 

na to dodáme materiál, ktorý potrebujete.

inzercie_Leier.indd   5 15/02/2019   09:53
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Fasádne dosky z vulkanického 
kameňa možno ľahko inštalovať, 
nevyžadujú žiadnu údržbu a ich 

vzhľad sa časom nemení. Vďaka prírod-
ným surovinám sú takmer úplne recyk-
lovateľné a môžu byť použité na výrobu 
nových výrobkov z kamennej vlny bez 
straty kvality.

IDEÁLNY PRE PREVETRÁVANÉ 
FASÁDY
Dosky sa používajú najmä v systémoch 
prevetrávaných fasád. Mechanicky sa 
kotvia alebo lepia schválenými lepidlami 
na nosnú hliníkovú alebo drevenú pod-
pornú konštrukciu, vyplnenú tepelnou 
izoláciou z minerálneho vlákna. Kotvenie 
fasádnych dosiek môže byť viditeľné 

FASÁDNE DOSKY
 z vulkanického kameňa 

HĽADÁTE PRÍRODNÝ A TRVÁCNY MATERIÁL ODOLNÝ VOČI 
POVETERNOSTNÝM VPLYVOM, NO ZÁROVEŇ VEĽMI ĽAHKO 
SPRACOVATEĽNÝ? UŽ NEHĽADAJTE! VŠETKY PRODUKTY VÝROB-
CU ROCKPANEL SÚ VYROBENÉ Z PRÍRODNÉHO VULKANICKÉHO 
KAMEŇA – ČADIČA, KTORÝ JE TRVALO UDRŽATEĽNÝM ZDROJOM 
A UMOŽŇUJE FASÁDNYM DOSKÁM KOMBINOVAŤ VÝHODY KA-
MEŇA A DREVA V JEDNOM PRODUKTE. TENTO VYSOKO ODOLNÝ 
DOSKOVÝ MATERIÁL BOL ŠPECIÁLNE VYVINUTÝ NA FASÁDNE 
POUŽITIE, STREŠNÉ APLIKÁCIE A RIEŠENIE DETAILOV NA STAVBE.
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(nity, skrutky) či skryté (špeciálne kotvy, 
systémy na lepenie). Izolácia je prekrytá 
difúzne otvorenou fóliou odolnou proti 
vetru, ktorá ju chráni pred vzdušnou 
vlhkosťou. 

Odvetranie vlhkosti zaisťuje prevetrá-
vacia medzera medzi tepelnou izoláciou 
a fasádnymi doskami. 

MODERNÝ DIZAJN
Unikátne vlastnosti dosiek Rockpanel 
umožňujú ich dokonalé zakompono-
vanie do architektonického prostredia. 
Flexibilné a odolné panely možno rezať, 
ohýbať a vytvárať tým jedinečnú podobu. 
Dosky sú dostupné v širokom spektre 
farieb a imitácií. V ponuke sú štandardné 

RAL farby (séria UNI a Colours), imitácie 
dreva (séria Woods), imitácie kameňa 
(séria Stones) a prírodnín (séria Natural), 
metalické odtiene (séria Metallics), farby 
meniace sa v závislosti od dopadajúceho 
slnečného svetla počas dňa (séria Bril-
liant), ako aj od uhla pohľadu na fasádu 
(séria Chameleon). 

Ak požadovaná farba nie je v ponúkanom 
sortimente farieb alebo v prípade, že 
je potrebné zdôrazniť aj tie najmenšie 
detaily stavby, najlepším riešením bude 
séria Rockpanel Ply, kde je možné na zák-
ladný náter naniesť vrstvu v ľubovoľnej 
farbe. Dosky sú dostupné aj s predde-
finovaným linajkovým vzorom (séria 
Line 2). 

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ
Všetky výrobky majú extra požiarnu 
bezpečnosť. Pre naplnenie aj tých najvyš-
ších požiadaviek požiarnej bezpečnosti 
je dostupný aj typ FS-Xtra, ktorý spĺňa 
európske požiadavky A2-s1, d0, čím sa 
podľa slovenských predpisov radí medzi 
nehorľavé výrobky.

UNIKÁTNE MOŽNOSTI 
VÝROBKOV
 Ak hľadáte skutočne unikátnu a 
jedinečnú fasádu, dosky Rockpanel je 
možné gravírovať s vlastným kreatívnym 
dizajnom – firemné logá, texty, grafické 
obrázky – jediným obmedzením je vaša 
kreativita! Konštrukcie je možné vyrobiť 
pomocou CNC stroja na doske s hrúbkou 
10 mm (maximálna hĺbka gravírovania 
je 2 mm). Ďalšou výhodou gravírovania 
dosiek Rockpanel je, že ryté diely nepo-
trebujú žiadnu dodatočnú ochranu. 
Dosky Rockpanel je možné jednoducho 
ohýbať do požadovaného tvaru a umož-
niť tak naplno využiť vašu kreativitu 
pri návrhu. Viac flexibility v rozmeroch 
a väčšia využiteľnosť dosiek umožňuje 

vyrobenie ľubovoľných rozmerov pri-
spôsobených projektovým požiadavkám. 
Výsledkom inovatívneho výrobného 
procesu sú dosky, ktoré môžu byť dodané 
v dĺžkach od 1 700 do 3 050 mm a šír-
kach 1 200 alebo 1 250 mm. Dosky sa 
dajú vyrobiť aj v atypických hrúbkach. 

STÁLE NOVÉ TYPY
Dosky Rockpanel si obľúbili investori 
a architekti, ktorí pripravujú projekty 
nákupných centier, občianskej vybave-
nosti, ale aj rodinných domov, a to najmä 
vďaka ich požiarnej bezpečnosti, fareb-
ným variáciám a stálosti vzhľadu. Preto 
výrobca dosiek vyvíja už vyše 80 rokov 
stále nové typy dosiek podľa prianí a 
požiadaviek architektov a investorov. Vý-
sledkom je široká škála farieb, povrchov 
a povrchových úprav (napríklad Protect 
Plus na ochranu farby, povrchy so samo-
čistiacou alebo antigraffiti úpravou). 
Bližšie informácie získate na  stránke 
www.ravago.sk.

Reko z materiálov Ravago Building Solutions 

Slovakia

Foto: Ravago Building Solutions Slovakia
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farebných odtieňoch, vrátane rohových 
prvkov. Ich nízka hmotnosť umožňuje aj 
aplikáciu na zateplené fasády bez potre-
by závesného systému. 

IDEÁLNA NÁHRADA
Dlažba imitujúca drevo je určená pre 
záhradnú dekoračnú architektúru. Šľa-
páky a podvaly sa používajú na realizáciu 
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.

VERNÉ STVÁRNENIE
Výrobky vznikajú podľa špeciálnej recep-
túry z vibroliateho betónu, doplneného 
prísadami na zušľachtenie zmesi. Farbia 
sa celoprierezovo, čím sa zabezpečí ich 
farebná stálosť. Všetky kusy sa vyrábajú 
ručne ako originálne produkty. Jednot-
livé nerovnosti a rozdielnosti, ako aj 
farebné odchýlky sú úmyselné a žiada-
né s cieľom dosiahnuť čo najvernejší 
vzhľad pôvodného materiálu. Celý rad 
skvelých vlastností, ako sú mrazuvzdor-
nosť, nízka nasiakavosť, farebná stálosť 
a difúznosť voči vodným parám, ich radí 
medzi univerzálne a progresívne staveb-
no-dekoračné materiály. Viac informácií 
získate na www.byt-in.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Byt – In 

Foto: Byt – In

VEĽMI OBĽÚBENÝM STAVEB-
NÝM MATERIÁLOM JE AJ 
V SÚČASNOSTI BETÓN, KTORÝ 
SA VYVÍJA OD TRADIČNÉHO 
KONŠTRUKČNÉHO MATERIÁLU 
K NOVÝM FUNKČNÝM VÝROB-
KOM SO ŠIROKÝM UPLATNE-
NÍM. JE MOŽNÉ S NÍM DOCIE-  
LIŤ POŽADOVANÝ VÝRAZ RÔZ-
NYCH PRVKOV ARCHITEKTÚRY, 
KTORÉ ZAPADAJÚ DO AKÉHO-
KOĽVEK STAVEBNÉHO ŠTÝLU. 

Vítanou alternatívou sú aj špeciál-
ne betónové imitácie tehly, kame-
ňa či dreva, ktoré majú autentic-

ký vzhľad pôvodných materiálov, avšak 
bez obáv z ich zložitej údržby. Výrobky 
Stone BriCK®  dodávajú akýmkoľvek 
stavebným prvkom nenahraditeľnú 
atmosféru a sú lacnejšou možnosťou 
dovozových materiálov podobného 
určenia. 

PRE INTERIÉR AJ EXTERIÉR 
Tehlové a kamenné obklady Stone 
BRiCK® majú široké spektrum využitia a 
dodajú akýmkoľvek stavebným prvkom 
nenahraditeľnú atmosféru. Okrem vnú-
torných stien skrášlia aj vzhľad fasád, 
sokle domov, murovaných plotov, stĺpov, 
komínov, krbov, štýlových vinární, 
barov, pivníc a pod. Vyrábajú sa v 15 

Estetické 
A FUNKČNÉ
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FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE NA KĽÚČ

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

SOLÁRNE SYSTÉMY OD PROFESIONÁLOV

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

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

POWER S MINI
2 948 € na kľúč

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

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

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

POWER S +
3 980 € na kľúč

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

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

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

POWER M 3f
4 150 € na kľúč

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

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

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

POWER X 3f
6 662 € na kľúč

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

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

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

s DPH/ Výška dotácie: 2 350 €

POWER M - HYBRID 1f
6 898 € na kľúč

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

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

výpadku prúdu funguje systém ako záložní zdroj.

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

• SOLÁRNY OHREV TÚV

ks.rewop-ue.www ,155 845 809 124+  : .let  ,ks.rewop-ue@ofni  :liam-e  ,.o.r.s ,REWOP-UE 

2 948 € na kľúč
Ročná výroba: 2000 AŽ 2200 KWH

 

+

 

 

+

link: https://eu-power.sk/ 
. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

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

3 980 € na kľúč
Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH

1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 
3,24 kWp (Malý fotovoltaický systém pre výrobu elektric-

kej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej energie 

inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 

POWER M 3f
4 150 € na kľúč

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

3,24 kWp (Malý fotovoltaický systém pre výrobu elektric-
kej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej energie 

inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 

Solar Hybrid_S-LI-ION
5100 €

Pre domácnosť so spotrebou do 4000 kWh. 
1 fázový FV systém. 2,70 kWp FV hybrid - 1 fáza. 10 x FV 

panel 270 Wp Jinko solar, 1 x Hybrid menič 3 kW + 
konštrukcia, AC/DC rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 

2,4 kWh, technológia LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov 
(až 6000x!) s 80% hĺbkou vybíjania.

Solar Hybrid_M-LI-ION
6542 €

Pre domácnosť so spotrebou do 6000 kWh. 
3,24 kWp FV hybrid - 1 fáza. 12 x FV panel 270 Wp Jinko 

solar, 1 x Hybrid menič 3,6 kW + konštrukcia, AC/DC 
rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 2,4 kWh, technológia 

LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov (až 6000x!) s 80% 
hĺbkou vybíjania.

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

 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
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Na trhu je dostupné veľké množ-
stvo druhov a typov betónového 
oplotenia, ktoré sa líši nielen 

svojím vzhľadom, ale najmä pevnosťou 
a odolnosťou. Z tohto dôvodu je dôležité 
dbať pri jeho výbere na kvalitu. 

SPRÁVNY VÝBER
Aby bolo betónové oplotenie celoživot-
nou investíciou, je dôležité si vybrať 
dodávateľa, ktorý pri výrobe používa 
tie najkvalitnejšie suroviny. Samotná 
výroba betónového oplotenia je proce-
som riadeným počítačom, čím je možné 
dosiahnuť presné pomery jednotlivých 
prísad a zabezpečiť tak stabilne vysokú 
pevnosť betónu. Aby boli na strane od-
berateľov naplnené očakávania vysokej 
spoľahlivosti, dostatočnej životnosti či 
nízkych nárokov na údržbu, priebež-
ne sú vykonávané testy v nezávislých 
akreditovaných laboratóriách. Výrobca 
kvalitných betónových plotov by mal 
mať certifikát podľa normy STN EN 
12839, teda aj právo používať značku 
CE. Toto označenie je potvrdením toho, 
že výrobky sú v súlade s príslušnými 
požiadavkami európskych technických 
predpisov týkajúcimi sa bezpečnosti vý-
robkov, ochrany spotrebiteľa, verejného 
zdravia i ochrany životného prostredia. 

AJ STĹPIK JE DÔLEŽITÝ
Pri výbere oplotenia si treba všímať 
aj, či je stĺpik upravený na odtok vody. 
Podľa normy STN EN 12839, na ktorú 
sa výrobcovia často odvolávajú, musí byť 
vrch stĺpika šikmý či zaoblený tak, aby 
z neho stekala voda. Životnosť stĺpika, 
ktorý nie je upravený na odtok vody, 
môže byť až o polovicu menšia. Výrobca 
Lukabeton sa riadi touto normou a vy-

rába betónové ploty, ktoré majú stĺpiky 
upravené na odtok vody, a preto majú 
väčšiu životnosť. 

Taktiež si treba všímať hrúbku stĺpikov 
a množstvo použitej betonárskej ocele. 
Výrobca  Lukabeton má v kompletnom 
trojmetrovom stĺpiku, ktorý váži 170 kg, 
použitých 24 metrov betonárskej ocele 
hrúbky 6 mm, ktorá mu spolu s be-
tónom triedy C 35-45,  dáva pevnosť 
v ohybe nad 10 000 N. Pre ľahšiu ma-
nipulovateľnosť v záhradách, miestach, 
kde sa nedajú použiť stroje, ponúka 
Lukabeton stĺpiky vyrobené z dvoch po-
lovičiek, ktoré sa vo vrchnej časti spájajú 
pozinkovanou skrutkou. 

SPRÁVNY POSTUP PRI MONTÁŽI
Aby betónový plot slúžil desiatky rokov 
bez nutnosti dodatočných finančných in-
vestícií do obnovy alebo opráv, potrebuje 
kvalitnú montáž. Výrobca Lukabeton, 
ktorý ploty vyrába, ale nestavia, preto 
odporúča stavbu plotu nepodceňovať. 
Veď táto stavba musí plniť účel minimál-
ne 50 rokov a viac. 

BETÓNOVÉ OPLOTENIE JE 
VHODNÝM RIEŠENÍM, AK 

CHCE MAJITEĽ NEHNUTEĽ-
NOSTI SVOJ MAJETOK ČO 

NAJSPOĽAHLIVEJŠIE OCHRÁ-
NIŤ. JE PODSTATNE PEVNEJ-

ŠIE A STABILNEJŠIE, TEDA 
I  BEZPEČNEJŠIE AKO BEŽNÉ 
OPLOTENIE. VĎAKA SVOJEJ 
NEPRIEPUSTNOSTI TAKTIEŽ 

ZAISŤUJE DOKONALÉ SÚKRO-
MIE A VÝHODOU JE AJ JEHO 

ŽIVOTNOSŤ. 

BETÓNOVÉ OPLOTENIE
Ako na jeho montáž?
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Samotnú montáž je lepšie zveriť staveb-
nej firme, ale ak sa rozhodnete betónový 
plot postaviť sami, tak si pozorne prečí-
tajte návod na montáž. Skôr ako začnete 
s realizáciou, tak si zvoľte najvhodnejší 
variant montáže, vhodný pre stavbu 
vášho oplotenia.

SO ZÁKLADOM ALEBO BEZ? 
Odporúča sa robiť montáž so základom, 
preto treba dodržať odporúčané beto-
nárske a výkopové práce v návodoch. Ak 
vám betónový plot bude stavať mon-
tážna firma, spôsob ich montáže si vo 
vlastnom záujme odkontrolujte (zmeraj-
te si hĺbku výkopových prác a rozmery 
medzi stĺpikmi).

HĹBKY A ROZMERY PÄTIEK ZÁVISIA OD: 

1. Lokality – základová škára musí ležať 
v nezámrznej hĺbke, aby sa predišlo po-
škodeniu základu vodou a mrazom! Na 
základe nadmorskej výšky má Slovensko 
tri teplotné pásma, podľa ktorých sa urču-
je nezámrzná základová škára. Pre južné 
Slovensko je hĺbka nezámrznej škáry 
70 cm, stred Slovenska asi 80 cm a sever 
Slovenska môže byť až v hĺbke 100 cm. 
Montáž oplotenia v južnej časti Slovenska 
sa odporúča so základom 2,4 m.
2. Vetrovej oblasti
3. Miestnej geológie (piesok,voda, svah)
4. Výšky oplotenia nad zemou.

Mať kvalitný plot znamená omnoho 
viac ako obyčajné vymedzenie priestoru. 
Plot totiž predstavuje určitú ochranu 
majetku, a preto by mal byť odolný. 
Bližšie informácie, tipy a rady nájdete na 
stránkach www.lukabeton.sk.

Reko v spolupráci s Lukabeton

Foto: Lukabeton

Odporúčaná montáž oplotenia v južnej časti Slovenska so základom 2,4 m.

SPRÁVNE PREVEDENIE – STĹPIK UPRAVENÝ NA ODVOD VODY

NESPRÁVNE PREVEDENIE – STĹPIK NEUPRAVENÝ NA ODVOD VODY
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MAREC EŠTE NIE JE TEN SPRÁVNY MESIAC NA POSEDENIE NA 
ZÁHRADE, ALE UŽ SA TO POMALY BLÍŽI.  SVIEŽE RÁNO, FRAN- 
CÚZSKE OKNO DOKORÁN, SPEV VTÁKOV... A DOKONALÁ TE-
RASA. MÔŽE BYŤ NIEČO LEPŠIE, AKO ZAČÍNAŤ NÁROČNÝ DEŇ 
PLNÝ PRACOVNÉHO VYŤAŽENIA V SÚKROMÍ, A PRITOM NA 
SLNIEČKU A ČERSTVOM VZDUCHU?

BEZÚDRŽBOVÁ 

Zázrak menom WPC?

terasa  
najkvalitnejšie suroviny a spracovávať 
ich s extrémnou presnosťou. Výhodou je 
aj skutočnosť, že WoodPlastic disponuje 
sieťou zmluvných partnerov, ktorí vám 
terasu z WPC ľahko a rýchlo nainštalujú, 
a navyše sú vám k dispozícii s cennými 
radami.

TERASA SO ZÁRUKOU AŽ 25 
ROKOV
Postup výroby dizajnových terás, ale aj 
plotov, zábradlí či obkladov používaný 
spoločnosťou WoodPlastic je základom 
ich odolnosti a životnosti – poskytuje 
na ne záruku až 25 rokov. Jej masívne 
drevoplastové dosky, vyrábané v pomere 
60 % dreva a 40 % kvalitného polyméru, 
majú plný profil. Nemusia sa teda kotviť, 
na rozdiel od dosiek s dutým profilom, 
u ktorých hrozí pokrútenie.

Dosky od výrobcu WoodPlastic sú stálo-
farebné aj plnofarebné. To znamená, že 
časom nevyblednú a zároveň, ak dôjde 
k nehode, napríklad v podobe popálenia 
dosky žeravým ohorkom z grilu, možno 
ich v naprostej väčšine prípadov bez 
nebezpečenstva zmeny farebnosti zbrú-
siť. Všetka ich údržba potom spočíva 
v občasnom opláchnutí vodou a mastné 
fľaky umyjete saponátom. Sem-tam je 
vhodné odstrániť zo škár prach a nečis-
toty a terasu zamiesť. To je všetko.

DREVO MNOHÝCH FARIEB
Netoxické, 100 % recyklovateľné dosky 
WoodPlastic sú k dispozícii v širokej šká-
le farieb a povrchov. Od jemne žíhaného, 
čisto hladkého povrchu dosky Style Plus, 
cez povrchy dosiek Forest, ktoré imitujú 
luxusné exotické drevo či drážkované 
dosky Star až po výraznú textúru kartá-
čovaného dreva Rustic, ktorá má patinu 
starých podláh.

Niektoré terasy WoodPlastic sú vďaka 
svojim vlastnostiam ideálne k bazénom, 
iné do starostlivo udržiavanej záhrady. 
Výber tej správnej terasy je skutočnou 
výzvou, kde, samozrejme, záleží aj na voľ-
be zodpovedajúceho farebného odtieňa. 
Tie sa pohybujú od cédru, cez decentný 
teakový, hrejivý „merbau“, čokoládový 
„palisander“, seriózne pôsobiaci „wenge“ 
až po tmavý „eben“ či oceľovo sivý „inox“. 

Viac informácií o produktoch nájdete na 
www.woodplastic.sk.      

Terasa je zvláštny priestor, ktorý 
vám dokáže nenápadným, ale o to 
dôležitejším spôsobom obohatiť 

život a dodať toľko potrebnú silu, ale 
každá vec máva svoj rub. Možno predpo-
kladať, že ak si chceme  vychutnať pobyt 
na atraktívnej a bezpečnej terase, mu-
síme do nej priebežne investovať úsilie 
i peniaze a pravidelne sa o ňu starať.

Existuje však výnimka, a tou sú terasy 
z drevoplastu. Ide o kompozitný mate- 
riál na báze dreva a plastového po-
lyméru, označovaný skratkou WPC 
(Wood Plastic Composite). Cieľom 
a hlavnou myšlienkou jeho vývoja bo- 
lo vytvorenie dokonalého materiálu,  
ktorý bude eliminovať všetky nežiadu-
ce vlastnosti dreva a zároveň zdôrazní 
prirodzenú vizuálnu dokonalosť dreve- 
ného povrchu.

PARTNERI DO NEPOHODY
Na tuzemskom trhu sa môžete stretnúť 
so širokou ponukou importovaných do-
siek z WPC, nie vždy vyrovnanej kvality. 
Jediným autorizovaným výrobcom pl-
nohodnotných, čisto ekologických WPC 
produktov v Českej republike a zároveň 
líder ich výroby v Európe je česká spoloč-
nosť WPC-WoodPlastic.

Tá vlastní licenciu na unikátnu americkú 
laserovú technológiu výroby Strandex, 
vďaka ktorej si môže dovoliť používať tie 
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Reko z materiálov WPC – WOODPLASTIC

Foto: WPC – WOODPLASTIC



Od prvých náčrtov 
po spokojného 
zákazníka

Navštívte nás na veľtrhu Coneco
27. - 30. 3. 2019
Hala B0, stánok 201
INCHEBA EXPO - BRATISLAVA

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

www.isotra.sk





TRENDY
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relax záhrada

K slovu sa dostávajú dlho ignoro-
vané druhy rastlín, úžitkovosť 
a dlhodobá udržateľnosť záhrad, 

samozrejme, ruka v ruke s modernými 
technológiami a  doplnkami, ktoré nám  
uľahčujú údržbu a spríjemňujú chvíle 
strávené v záhrade.

ÚLOHA ZÁHRADNÝCH STAVIEB
Popularita záhradných prístreškov rastie 
v priamej úmere s rozvojom záhradného 

dizajnu. Tvoria najdôležitejšiu stavebnú 
jednotku záhrady, v ktorej sa spájajú 
všetky aktivity spojené s oddychom či 
prípravou jedál. Stavby podobného cha-
rakteru sú vždy umiestňované vo výraz-
ných kompozičných bodoch, v miestach, 
na ktoré sa sústreďujú pohľady, poprípa-
de, z ktorých sa ponúka najkrajší výhľad 
na záhradu (obr. 01). Ich umiestnenie si 
preto vyžaduje, aby boli vhodne este-
ticky stvárnené, kvalitne vyhotovené, 

UPLYNULÉ DESAŤROČIE V  ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRE NASTAVILO 
NOVÉ TRENDY, KTORÉ SA POMALY VYVÍJAJÚ A OTVÁRAJÚ NAŠE MYSLE 
NOVÝM MOŽNOSTIAM RIEŠENIA A STVÁRNENIA NAŠICH ZÁHRAD. TÝMTO 
TRENDOM DLÁŽDI CESTU PREMYSLENEJŠIA KOMPOZÍCIA, DIZAJNOVÉ 
STAVBY A DOPLNKY, AKO I TECHNOLOGICKÉ NOVINKY ČI NOVÉ VÝSADBOVÉ 
RASTLINNÉ SCHÉMY. 

v modernej 
ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRE

01



a materiálovo a farebne ladili s prostre-
dím, v ktorom sú osadené. Kompozícia 
záhrad sa im neraz  prispôsobuje a úzko 
s nimi komunikuje. Dizajn takýchto 
prístreškov je limitovaný jedine predsta-
vivosťou architekta a škálou materiálov, 
ktoré môžu byť na ich výstavbu použité. 
K najpopulárnejším ešte stále patrí dre-
vo a  oceľ, ale do popredia sa však čoraz 
viac pretláčajú aj  hliník, nerezová oceľ 
či corten.

POUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH 
A NADČASOVÝCH MATERIÁLOV
Po rokoch materiálového minimalizmu 
si návrhári všímajú obnovený záujem 
zákazníkov o prirodzené materiály, ako 
sú kameň či drevo.  Klienti sa odvracajú  
od moderných a čistých materiálov k tra-
dičným a uplatňujú ich nielen pri výbere 
dlažieb a obkladov, ale i doplnkov či 
nábytku. Túžba po organických a priro-
dzených materiáloch vracajú na scénu 
patinu, autentickosť a reálnosť. Veľakrát 
sa to deje v eklektickom mixe s moder-
nými prvkami. Mnohým technickým 
riešeniam však i naďalej kraľuje pohľa-
dový betón (obr. 02, 03), ktorý si svojou 
nadčasovosťou  dokáže  miesto v záhrad-
nej architektúre náležite obhájiť.

SEZÓNNA PREMENLIVOSŤ
Statickým, nudným a masívnym výsad-
bám ihličnanov, tak populárnym uply-
nulé desaťročia pomaly zvoní umieračik. 
Čoraz častejšie ich nahrádza bohatá 
výsadba, oku lahodiacich kvitnúcich 
rastlín. Celoročná, farebná, textúrová 
a výšková premenlivosť je alfou a ome-
gou moderných záhrad. Jarné cibuľoviny 

ako tulipány, narcisy, okrasné cesnaky 
ale i trvalky, okrasné trávy a vždyzelené 
kry dokážu zabezpečiť celoročnú atrak-
tivitu záhonov a podporujú čoraz viac 
utláčanú faunu, ktorá v nej dokáže nájsť 
útočisko i pastvu. Atraktívne, premenli-
vé  a priateľské k životnému prostrediu – 
to sú najdôležitejšie atribúty nových 
výsadbových schém (obr. 04).

NÁVRAT LISTNÁČOV
Éra tují pomaly, ale isto končí. Táto smú-
točná drevina roky ovplyvňovala celkový 
charakter našich záhrad. Čoraz častejšie 
je však napádaná hubovými chorobami 
a nastal čas, aby uvoľnila priestor listna-
tým a vždyzeleným drevinám (obr. 05, 
06). Tie ponúkajú  nielen sviežo zelenú, 
premenlivú textúru, ale aj vitálny rast. 
Zabudnime na predsudky, ktoré sa voči 
listnatých drevinám stále prechovávajú. 
Krásnym príkladom sú hraby a buky, 
ktoré  sú síce listnaté dreviny, ale sú 
celoročne nepriehľadné, keďže zha-
dzujú listy na jar, tesne pred pučaním. 
Ak túžime po vždyzelenej alternatíve, 

MNOHÝM TECHNICKÝM 
RIEŠENIAM VŠAK I NAĎALEJ 
KRAĽUJE POHĽADOVÝ 
BETÓN, KTORÝ SI SVOJOU 
NADČASOVOSŤOU  DOKÁŽE  
MIESTO V ZÁHRADNEJ 
ARCHITEKTÚRE NÁLEŽITE 
OBHÁJIŤ.

02 03
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relax záhrada

môžeme smelo siahnuť po vtáčom zobe 
či vavrínovcoch. 

ÚŽITKOVÉ PLOCHY STÁLE 
V KURZE
Úžitkové záhrady znovu zaujímajú svoju 
stratenú pozíciu na poli záhradnej ar-
chitektúry. Veď kto už by dnes povedal, 
že zeleninová záhrada  so svojou krásou 
nedokáže konkurovať okrasnej záhrade. 
Zelenina a ovocie v hocijakej podobe 
sú znova atraktívnou súčasťou našich 
záhrad (obr. 06,07). Nemali by sme sa 
preto ochudobňovať o možnosť svojpo-
mocného dopestovania si vlastnej úrody, 
samozrejme, v merítku a množstve, 
ktoré nám kapacitne vyhovuje. Vďaka 
vyvýšeným záhonom či jednoduchým 
skleníkom z polykarbonátu je pestovanie 
možné aj tam, kde by sme s tým doteraz 
nerátali. Záleží len na nás a prekonaní 
predsudkov  či vlastnej lenivosti. 

UMELÉ TRÁVNIKOVÉ POVRCHY
Napriek sporu o jeho vplyve na životné 
prostredie, používanie umelého trávnika 
je čoraz  menším tabu. Je to aj vďaka 
jeho zdokonalenému – prirodzenému 

vzhľadu (obr. 08). Jeho atraktivita 
rastie hlavne pri malých plochách, kde 
sa majitelia nechcú zaťažovať náročnou 
údržbou. Pri detských ihriskách je nena-
hraditeľným funkčným, ale i hygienic-
kým prvkom. A ak odrátame pravidelné 
hnojenie, kosenie a závlahu, ekologický 
rozmer (uhlíková stopa spojená s výro-
bou produktu) prestáva byť až takým 
ťaživým faktorom. 

INTELIGENTNÉ SYSTÉMY 
V ZÁHRADE
Nielen v rodinných domoch, ale aj v zá-
hradách nastupuje éra automatizácie. 
Automatizovaná závlaha (obr. 09) je už 
samozrejmým doplnkom moderných 
záhrad. Správne vyladené systémy do-
kážu šetriť nielen náš čas, ale i financie. 
Úsporné závlahové postrekovače rovno-
mernejšie distribujú závlahovú dávku 
a ušetria až 30 % závlahovej vody. Súčas-
ným trendom tiež kraľujú automatické 
kosačky (obr. 10). Investičné náklady 
na kúpu  kvalitných produktov nie sú 
síce zanedbateľné, komfort, ktorý však 
ponúkajú je na nezaplatenie. Benefitom 
popri bezstarostnom kosení sú zdravé 
a husté trávnikové porasty. Nesmieme 
však zabúdať ani na celkom podceňo-
vanú výhodu, tj. odpadá nakladanie 
s pokosenou trávou – odvoz, prípadne 
náročné kompostovanie.

Ing. Zoltán Nagy, záhradný architekt

Foto: Grand Garden
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INVESTIČNÉ NÁKLADY 
NA KÚPU  KVALITNÝCH 
PRODUKTOV NIE SÚ SÍCE 
ZANEDBATEĽNÉ, KOMFORT, 
KTORÝ VŠAK PONÚKAJÚ JE NA 
NEZAPLATENIE. BENEFITOM 
POPRI BEZSTAROSTNOM 
KOSENÍ SÚ ZDRAVÉ A HUSTÉ 
TRÁVNIKOVÉ PORASTY.



info@podsahrat.skFUN TIME s.r.o. +421 948 333 133

info@podsahrat.skFUN TIME s.r.o. +421 948 333 133



Miesto, kam Slnko ukrýva svoje tajomstvá...

 juhovýchodnom cípe Slovenska, v mieste, kde 
Slnko vychádza troška skôr, nájdete malú oázu na 

Tokaji. Je plná vína, hrozna aj zelene.  
Vinárstvo Jaroslava Ostrožoviča má 29-ročnú tradíciu.  

Z malej rodinnej firmičky v priebehu takmer troch desaťročí 
vybudovali Jarka a Jaro Ostrožovičovci stabilné vinárstvo 
s celým zázemím pre výrobu vína, 58 hektármi vlastných vino-
hradov, ale aj s možnosťami pre vaše cesty za vínom a relaxom.

Oáza na Tokaji
Osemhektárový areál je plný zelene a dáva príležitosť rôznym 
aktivitám a relaxu. Tokajský dom vo Veľkej Tŕni s vínnou sálou 
pre 40 osôb je čarovným miestom, kde môžete usporiadať fi-
remné školenia, semináre alebo oslavy. Kvalitné audiovizuálne 
zariadenie, ozvučenie aj plátno patrí k výbave vínnej sály. 

Domov kvalitného vína
Keď sa rozhodnete, že nastal ten správny čas, môžete vstú-
piť do miest, kde Slnko ukrýva svoje tajomstvá – do pravej 
tokajskej pivnice. Zdoláte 80 schodov a v hĺbke 13 metrov pod 
zemou objavíte iný svet… Čas sa zrazu zastaví a vy v tichej tme 
osvetlenej len plamienkami sviečok môžete vnímať čaro vôní 
a chutí rôznych ročníkov... 

Pol kilometra chodbičiek a chodieb, tri degustačné miestnosti 
a archív s množstvom vzácnych, plesňou obrastených fliaš sú 
ozajstným zážitkom. Keby vás ochutnávka vín unavila, môžete 
zložiť hlavu v jednej z rozprávkových izbietok priamo vo 
vinárstve. Sú plne vybavené modernými prvkami ako  TV, SAT, 
WIFI, minibar a pod.
V lete iste poteší vyhrievaný bazén a celoročne jacuzzi, prístup-
né všetkým ubytovaným hosťom.
Taktiež sa nemusíte báť, že pôjdete späť hladní! Šikovné 
tokajské žienky vám pripravia domácu polievku alebo kačky 
s lokšami. Iste nebude chýbať ani múčnik so starostlivo vybra-
tým vínom z vlastnej produkcie.

Z vlastných vinohradov
Ostrožovičovci obhospodarujú 58 hektárov vlastných vinohra-
dov systémom integrovanej produkcie. Tá je šetrná k ľuďom 
aj k prírode. V ich portfóliu nájdete prvé ľadové víno z Tokaja 
aj krásne slamové cuvée, ktoré zberá medaile po svete. Značku 
Ostrožovič nájdete medzi 1 000 najlepšími vínami sveta a kaž-
doročne medzi 100 NAJ Slovenska v Národnom salóne vín.
Keď budete mať chuť, príďte na Tokaj. Ostrožovičovci vás po-
zývajú do svojho kráľovstva vo Veľkej Tŕni celoročne. Víno  
je totiž ich život.

Objednávky vín a akcií na Tokaji: Ostrožovič, spol. s r. o., Nižná 233 ,076 82  Veľká Tŕňa
Relax na Tokaji: +421 908 996 042, email: marketing@ostrozovic.sk, Nákup vína: +421 908 996 040, email: odbyt@ostrozovic.sk, www.ostrozovic.sk



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

4 roky záruka

22 farieb bez príplatku

Znížte si vnútornú teplotu o 5 - 10°C

Krátke dodacie doby, prijateľné ceny 

Vnútorné aj vonkajšie rohové riešenia

Ovládanie aj cez Smartphone, tablet či PC

www.zaluzie-neva.sk

+421 911 840 445
+421 903 861 374

neva@neva.sk
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Malta je členom EÚ, atmosféra 
ostrovného štátu je mix afric-
kej, arabskej a európskej histó-

rie aj súčasnosti. Kontinuita pamiatok 
od staroveku megalitických chrámov, cez 
antiku Byzancie a Féničanov, stredoveké 
katedrály, napoleonské obdobie, maltéz-
skych rytierov až po novovek. Katoli-
cizmus zakotvený v ústave, umelecké 
remeslá a chutné víno. 

ÚZKE ULIČKY A KRÁSNE 
NÁMESTIA
Maličký ostrovný štít má pol milióna 
obyvateľov a jeho hlavné mesto okolo 
9-tisíc. V letnej sezóne sa ale úzke uličky 
a krásne námestia zaplnia množstvom 
turistov z celého sveta. Hlavné mesto 

OSTROV SLADKÉHO MEDU 
A HISTORICKÉHO VÝZNAMU. 
PRIAMY LET Z BRATISLAVY 
A ZA DVE A POL HODINY PRIS-
TÁVATE V EURÓPSKEJ EXOTIKE 
MALTSKÉHO SÚOSTROVIA,  
V HLAVNOM MESTE VALLETTA. 
NA PÁR DNÍ SA PRENESTE DO 
STREDOMORSKEJ ATMOSFÉRY. 

neobjavený drahokam Európy
Malta 

Valletta je zapísané do svetového kultúr-
neho dedičstva UNESCO. Je postavené 
na polostrove medzi dvomi prístavmi. 
Koncom 16. storočia na tieto miesta prišli 
rytieri sv. Jána. Tí na skalnom výbežku 
začali s výstavbou mesta, ktoré rýchlo na-
hradilo niekdajšie hlavné mesto Mdina. 
Najviac budov v historickom centre po-
chádza z obdobia Johanitov a pekne ich 
dopĺňajú parky v anglickom štýle z čias 
britskej kolonizácie. Na ostrove dodnes 
žije množstvo Angličanov a jazdí sa na 
„opačnej“ strane. Vo Vallette sa prelínajú 
prvky historické aj moderné. 

HLAVNÉ MESTO KULTÚRY
Mesto sa v minulom roku pýšilo označe-
ním Európske hlavné mesto kultúry. Po-
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čas celého roka, ale hlavne letnej sezóny 
sa tu konalo množstvo výstav a koncer-
tov. Historické centrum za hradbami zo 
16. storočia  očarí veľkoleposťou palácov 
a kostolov. Najvýznamnejšie pamiatky, 
ktoré treba vidieť, sú Pevnosť, Palác 
veľmajstra a Katedrála Svätého Jána. 
V Paláci veľmajstra sídlil veľmajster 
rytierskeho rádu a dnes tu sídli maltský 
parlament, prezident, zbrojnica a múze-
um. Katedrála Svätého Jána je jednodu-
chá svojím exteriérom, ale ohromujúca 
vnútornou barokovo prepychovou vý-
zdobou. Jedným z najcennejších prvkov 
výzdoby je oltárny obraz Šťastie svätého 
Jána Krstiteľa od slávneho maliara Cara-
vaggia. Z duchovnej atmosféry chrámu 
sa môžete presunúť do vojenského 

múzea – v pevnosti Elmo, ktorá strážila 
vstup do Veľkého prístavu. 

REŠTAURÁCIE, VINÁRNE 
A CUKRÁRNE
V centre Valletty nájdete množstvo 
štýlových reštaurácií, vinární a cukrární. 
Tradícia talianskeho jedla, (predpokladá 
sa, že Malta bola osídlená z necelých 
100 km vzdialenej Sicílie), je pomiešaná 
s vplyvmi arabskej aj gréckej kuchyne. 
Národným jedlom je fenek. Aj tí, čo za-
jačinku doma nejedávajú, si pochvaľujú 
jeho maltskú verziu – pečený či dusený 
králik so zmesou korenín, so špageta-
mi či hranolkami. Obľúbená je rybacia 
polievka aljotta. Tradičné jedlo je aj tim-
pana – cestoviny zapekané s lístkovým 

NAJVIAC BUDOV V HISTORICKOM 
CENTRE POCHÁDZA Z OBDOBIA 
JOHANITOV A PEKNE ICH DOPĹŇAJÚ 
PARKY V ANGLICKOM ŠTÝLE Z ČIAS 
BRITSKEJ KOLONIZÁCIE. 
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PO DOBROM OBEDE SA MÔŽETE OKÚPAŤ NA MESTSKEJ PLÁŽI, KDE JE 
VODA PREKVAPIVO ČISTÁ A V HĹBKE POD SEBOU V ČÍREJ VODE PEKNE 
VIDNO NÁDHERNÉ KAMENNÉ BALVANY.

BLUE HOLE – SKVELÁ POTÁPAČSKÁ 
LOKALITA NA OSTROVE GOZO
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cestom spolu s bravčovým a hovädzím 
mäsom, syrom, olivami, paradajkami, 
cesnakom a škoricou. Vynikajúce sú aj 
kozie syry, sušené paradajky a olivy. Na 
svoje si tiež prídu milovníci sladkých 
dezertov či vína, odporúčam ochutnať 
domáce víno Marsovin. V letných horú-
čavách vás osvieži aj pomarančová ma-
linovka s voňavými bylinkami – Kinnie 
alebo pivo Cisk. Staré centrum Valletty 
ponúka posedenie v tieni kamenných 
historických budov, ale skvelé výhľady 
majú reštaurácie na nábreží. 

SIESTA A ZÁBAVA
Po dobrom obede sa môžete okúpať na 
mestskej pláži, kde je voda prekvapivo 
čistá a v hĺbke pod sebou v čírej vode 
pekne vidno nádherné kamenné balva-
ny. Ak sa počas dňa unavíte, doprajte si, 
podobne ako domáci stredomorskú poo-
bednú siestu a potom podvečer a v noci 
hor sa opäť do ulíc. Nočné kluby so 
živou hudbu od kvalitného jazzu po rock 
a pop, ako aj diskotéky nájdete v štvr-
tiach Sliema a v zátoke Sv. Pavla. Ak ste 
s deťmi, určite odporúčam návštevu 
akvária alebo morského parku – s inte-
raktívnymi predstaveniami s mrožmi aj 
delfínmi, môžete sa ich dotknúť, dokon-
ca si s nimi zaplávať. 

POZNÁVANIE OSTROVA
Služby pre turistov sú na vysokej úrovni 
a pre každý rozpočet. Ak máte menej 
času, môžete si prenajať taxikára – osob-
ného šoféra na celý deň. Alebo sa môžete 
pridať k ostatným turistom na HOP ON-
-OFF turistické autobusy. Majú viacero 
trás a okrem najzaujímavejších miest 
vo Vallette vás zoberú aj ďalej, hoci 
aj na veľký okruh ostrovom. Históriu 
slávnych maltských rytierov spoznáte 
v takzvaných Troch mestách – Senglea, 
Cospicua a Vittoriosa. Obdivuhodné 
stavby ako Palác inkvizítorov, Cirkevné 

múzeum, námorné múzeum a priľahlé 
námestia a nábrežia. Za návštevu stojí 
aj tradičný rybársky prístav Marsaxlok. 
V meste Mosta sa dozviete zaujímavý 
príbeh kostola s obrovskou kupolou. 
Spoznáte aj legendy miesta večného 
odpočinku prvých kresťanov v rímskych 
katakombách Sv. Pavla a Agáty, kláš-
tory a kostoly v rušnom meste Rabat. 
Chrámový komplex Hagar Qim je taktiež 
pod patronátom UNESCO. Poznávanie 
zaujímavej histórie ostrova by nebo-
lo kompletné bez návštevy bývalého 
hlavného mesta  – dnes pokojný skanzen 
bez áut – Mdina. Získa si vás genius locci 
úzkych uličiek a terás s výhľadmi, stre-
doveké opevnenie a umelecky významná 
katedrála? Práve tu sa nakrúcalo množ-
stvo scén slávneho seriálu Hra o tróny. 
Malta je bohatá aj na prírodné krásy. Na 
hlavnom ostrove odporúčam scenériu 
útesov DINGLI.

MENŠIE OSTROVY
Určite sa však oplatí preplaviť sa trajek-
tom aj na menší ostrov – Gozo. Práve 
tu sa nachádzal symbol prírodnej krásy 
ostrova, ikonický skalný oblúk – Azú-
rové okno. Žiaľ, po búrke v marci 2017 
sa zrútil do mora. Atraktivita lokality 
Dwejra však trvá naďalej. Nachádza sa 
tu známa potápačská lokalita „Blue hole“ 
aj tyrkysové Vnútorné more. Na malej 
lodičke sa môžete plaviť pomedzi jaskyn-
né útesy, kde viditeľnosť a podmorské 
scenérie pre potápačov aj šnorchlerov sú 
fantastické. 

Hlavné mesto ostrova Gozo – Victoria 
má čarovné uzučké uličky a barokové 

balkóniky. Najkrajší výhľad je z opevne-
ného komplexu nad mestom – Citadela. 
Tu okrem bohato zdobenej barokovej 
katedrály nájdete niekoľko múzeí 
a tradičné umelecko-remeselné dielne. 
Zaujímavé sú aj neďaleké soľné plantá-
že – a tunajšiu morskú soľ odporúčam aj 
ako autentický a zdravý suvenír. 
Z ostrova Gozo sa oplatí spraviť si 
jednodenný výlet na ostrovček Comino. 
Jedinečným zážitkom sú tu prechádzky 
po skalnom pobreží a kúpanie v Modrej 
lagúne s bielym pieskom a vodou tyrky-
sovou ako v Karibiku. 

MILUJÚ ZÁBAVU
Domáci Malťania milujú zábavu a za-
ujímavo ju vedia skombinovať s ná-
boženskými sviatkami a procesiami. 
Sošky svätých patrónov jednotlivých 
kostolov nesú mestom, ľudia sa modlia 
aj oslavujú spevom, tancom a vínom. 
Väčšina obyvateľov sú rímsko-katolíc-
keho vierovyznania a katolicizmus majú 
zakotvený dokonca aj v ústave. Festiva-
lovou atmosférou a populárnymi karne-
valmi a ohňostrojom oslavujú aj sviatky 
a výročia jednotlivých dediniek, ktoré sa 
viažu k pečeniu chleba, zberu hrozna či 
olív. Malta je svojou históriou a súčas-
nosťou – a ich vzájomným prepojením 
turistickým rajom, ktorý čaká, aké krásy  
v ňom objavíte vy. 

Mgr. Zuzana Hermanová

Foto: archív CK VICTORY TRAVEL



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: Cestovná chladnička Orava v hodnote 65 €
2. CENA: Outdoorová akčná kamera LINEO v hodnote 50 €
3. CENA: Mop a vedro Vileda – Easy Wring & Clean TURBO v hodnote 30 €

Každý, kto si predplatí alebo predĺži predplatné, bude zaradený 
do zlosovania v ďalšom kole predplatiteľskej súťaže.

2. CENA

3. CENA

Predplatné môžete objednať 

vyplnením objednávky na

 www.domabyvanie.eu 
www.ipredplatne.sk

1. CENA

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).



www.baumit .sk

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
Masívne konštrukcie pre viac pohody

Hmotnosť zaváži
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iQ-LEDG45 iQ-LEDC37 iQ-LEDA60 iQ-LEDDIMA60

SVETELNÉ ZDROJE LED
KOMFORTNÉ A BEZPEČNÉ SVETLO 
PRE VÁŠ DOMOV
od 5W do 15W → 40W – 120W žiarovka

!  N a v š t í v t e  n á š  s t á n o k  n a  N Á B Y T O K  A  B Ý V A N I E  N I T R A  5 . - 1 0 . 3 . 2 0 1 9

KANLUX 
ALIN LED
Dizajnové svietidlo vhodné 
pre dom aj kanceláriu

kanlux.sk

biela čierna šedá

PREPNITE SA  M   WI   N

A D   TKNITE ČARA

Vytvor si svoju farebnú kombináciu 
                      farebné vnútorné rámčeky

WWW.MOWION.SK

! Navštívte náš stánok na NÁBYTOK A BÝVANIE NITRA 5. - 10. 3. 2019, pavilón N, stánok č. 11


