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NAPLÁNUJTE SI VLASTNÚ KÚPEĽŇU 
MOŽNOSTI A TRENDY SÚČASNÝCH INTERIÉROVÝCH DVERÍ
SME PRIPRAVENÍ NA VÝSTAVBU V ENERGETICKEJ TRIEDE A0? 
OKNÁ A DVERE PRE STAVBY V TRIEDE A0
BALKÓNOVÁ JEDLÁ ZÁHRADKA 
MALDIVY – ŽIVOT V RAJI

Iný vek
INÁ KUCHYŇA

JARNÉ 
IMPULZY 
pre vašu záhradu 

a terasu

„TRADIČNE-NETRADIČNÝ“ DOM S HORSKOU PANORÁMOU
ČÍRA ĽAHKOSŤ – VITAJTE DOMA U LOU BEYER V KOLÍNE NAD RÝNOM
PRÁCA Z DOMU – ABY BOLA EFEKTÍVNA
TRENDY, KTORÉ VÁS ROKOM 2021 PREVEDÚ UDRŽATEĽNE A SO ŠTÝLOM 
„FAREBNÉ“ PRÍBEHY BEZ FARIEB



2 Váš domov.  Vaše s teny.  Vaše zdrav ie .

ČISTÝ VZDUCH  
PRE 

ZDRAVÝ DOMOV
Zhlboka sa nadýchnite čerstvého a zdravého vzduchu u vás doma. S interiérovým 
systémom novej generácie Baumit Ionit to nie je problém ani tam, kde vás dnes trápi 
suchý vzduch – v podkroviach či panelákových bytoch. Prírodné stierky Ionit Fino alebo 
Ionit Finish zabezpečia optimálnu vlhkosť vzduchu 40–60% a farba Ionit Color generuje 
zdraviu prospešné ióny podobné tým, aké nájdete v prírode pri vodopádoch či v lese. Je 
dokázané, že vzdušné ióny prospievajú ľudskému zdraviu a celkovej pohode, urýchľujú 
regeneráciu, posilňujú náš imunitný systém a znižujú riziko vzniku alergií. Cíťte sa lepšie, 
regenerujte rýchlejšie a buďte fit každý deň. 

 Zdraviu prospešné ióny
 Optimálna vlhkosť
 Zdravý a čistý vzduch

Vodopád iónov
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l Jar sa spája s prebudením života v prírode a zvyčajne sa na ňu 

tešíme. Je to obdobie, kedy si môžeme užívať viac svetla aj slnka a 
ktoré nás napĺňa novou energiou. 

Skúsme aj napriek tejto neľahkej dobe nájsť v sebe silu a 
optimizmus. Teraz, kedy väčšinu svojho času trávime doma, 
užívajme si každý okamih a prítomnosť, ktorá sa už opakovať 
nebude. Veď práve takéto obdobie môže prinieť aj väčší priestor 
pre realizovanie odkladaných plánov či pre vyšší cieľ. Medzi takéto 
plány môžeme zaradiť aj rekonštrukciu domova či výstavbu 
nového.

Vytvorte si domov podľa aktuálnych trendov a nových stavebných 
požiadaviek, ktorý bude vašou súčasťou a v ktorom budete mať to 
pravé pohodlie. Domov, ktorý bude priestorom pre načerpanie 
energie na pracovné povinnosti či iné plány a projekty.

Verím, že v tomto aktuálnom vydaní nájdete návod na 
to, ako na to. Chce to len odvahu a niekedy iný uhol 
pohľadu. Tak buďte ambicióznejšími pre začatie nových 
projektov.

Prajem vám inšpiratívne čítanie, veľa 
šťastia a pozitívnej energie.

DOM a BÝVANIE magazín zameraný na exteriér, interiér a moderné bývanie – ročník 15, č. 1/2021, mesiac vydania marec, cena výtlačku 1,50 eur, predplatitelia 1,30 eur, periodicita  
4 x ročne, www.domabyvanie.eu * Redakcia: tel.: 037/ 77 321 42, 0911 033 070, 0911 522 752, fax: 037/ 77 321 42, e-mail: redakcia@domabyvanie.eu * Adresa redakcie: Redakcia DOM a BÝVANIE, 
Cabajská  28, 949 01 Nitra * Redakčná rada: Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, Mgr. Ján Bugár, Lucia Kraushuberová * Spolupracovali: Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, Mgr. Veronika Salayová, Vladimír Brunton, 
prof. Ing. arch. Ján Stempel, doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D., Mgr. Martina Rychetská, Bc. Romana Vonderková, Mgr. Petra Piknová, Mgr. Lucia Jakubíková, Silvia Jáhnová, Andrea Gregorová, Linda 
Povolná, Mgr. Dana Krommelová, Silvia Jáhnová, Ing. Alexandra Strapáková, Patrycja Grabińska, Katarína Puškarová, Roman Kubačka, Ing. Juraj Uvira, PhD., Zuzana Čaprnková a ďalší * Layout, grafická 
koncepcia: Mgr. Ján Bugár, e-mail: bugar@domabyvanie.eu * Fotografi: Mgr. Ján Bugár * Zdroj fotografií: archív redakcie a firiem, TDX * Marketingové oddelenie: Marián Kraushuber, 
tel.: 0911 033 070, e-mail:kraushuber@domabyvanie.eu * Vydavateľ: Perpes, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra, IČO: 44213841, www.perpes.sk * Sadzba: B DESIGN, s. r. o., Mgr. Ján Bugár, e-mail: 
bugar@domabyvanie.eu * Distribúcia: Mediaprint – Kapa Pressegrosso, Slovenská pošta, súkromní distribútori * Direct mailing: architekti, projekčné firmy, dizajnéri, stavebné organizácie * 
Predplatné: Objednávky na predplatné prijíma Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3, tel.: 0800 188 826, 02/4989 3563, 02/4989 3564, 
02/4989 3565, 02/4989 3566, Fax.: 02/3222 2256, alebo cez e-mail: predplatne@abompkapa.sk a www.ipredplatne.sk. Objednávky na predplatné prijíma aj každá pošta a doručovateľ Slovenskej 
pošty, alebo môžete objednávku zaslať cez e-mail: predplatne@slposta.sk. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.BOX 164, 820 14 
Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk * Zaregistrované: Ministerstvom kultúry  SR dňa 4.10.2006, EV 2282/08, ISSN 1337-4028 

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

TITULNÁ STRANA: 
Zdroj fotografie: Hennes & Mauritz
Návrh titulnej strany: Mgr. Ján Bugár



KOBERCE

d
ie

go
-s

lo
va

k
ia

.s
k

LAMINÁTOVÉ PODLAHY I KOBERCE I VINYL I ZÁCLONY I TAPETY

BRATISLAVA • HUMENNÉ • LUČENEC • MICHALOVCE • SENICA • TREBIŠOV • TRENČÍN 

HĽADÁME FRANCHISE PARTNERA V MESTÁCH:

A
RT

 P
A

IN
T 

KO
BE

RC
E 

 
29

,9
9 

€/
ks

  8
0 

x 
15

0 
cm

 



5

6

Obsah
„Tradične-netradičný“ dom s horskou 
panorámou
Čirá ľahkosť – vitajte doma u Lou 
Beyer v Kolíne nad Rýnom
Práca z domu – aby bola efektívna
4 vychytávky, ktoré uľahčujú život
Trendy, ktoré vás rokom 2021 
prevedú udržateľne a so štýlom
Trendy
„Farebné“ príbehy bez farieb
Naplánujte si vlastnú kúpeľňu
Iný vek – iná kuchyňa
Paleta
Naplánujte si vlastnú kúpeľňu
Nové trendy pre kúpeľňový nábytok 
2021
Elegantné riešenie pre kúpeľňu
Možnosti a trendy súčasných 
interiérových dverí
Infomix
Sme pripravení na výstavbu 
v energetickej triede A0?
Dom s komfortnou teplotou v zime 
aj v lete
Luxusné bývanie vo vidieckom 
prostredí
Tepelná izolácia na plochých 
obrátených a zelených strechách
Rekonštrukcia strechy s pálenou 
krytinou

38

12

6

12

16
20
22

26
30
34
38
42
44
48

50
54

58
60

64

66

68

70

74

78

80
82

84
86
87

88

92

96

Okná a dvere pre stavby 
v energetickej triede A0
Ako vybrať okná, ak chcete 
dosiahnuť energetickú triedu A0
Ako vybrať vonkajšie žalúzie?
Pomocou kolektorov do energetickej 
triedy A0
Môže byť kozub v pasívnom dome?
Praktický a estetický betón
Ušetrite na kúrení, využite výhodné 
ceny brikiet
Jarné impulzy pre vašu záhradu 
a terasu 
Balkónová jedlá záhradka, ktorá 
poteší nielen oči
Maldivy – život v raji

26

96

KOBERCE

d
ie

go
-s

lo
va

k
ia

.s
k

LAMINÁTOVÉ PODLAHY I KOBERCE I VINYL I ZÁCLONY I TAPETY

BRATISLAVA • HUMENNÉ • LUČENEC • MICHALOVCE • SENICA • TREBIŠOV • TRENČÍN 

HĽADÁME FRANCHISE PARTNERA V MESTÁCH:

A
RT

 P
A

IN
T 

KO
BE

RC
E 

 
29

,9
9 

€/
ks

  8
0 

x 
15

0 
cm

 

60

22



bývanie architektúra

6



„TRADIČNE-NETRADIČNÝ“

7

 dom s horskou panorámou 
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M
ajitelia zverili stavbu skúsenej 
dvojici architektov – Jánovi Stem-
pelovi a Janovi Jakubovi Tesařovi 

zo štúdia Stempel & Tesař architekti – 
ktorých si vybrali na základe ich portfó-
lia predchádzajúcich projektov a spravili 
naozaj dobre. „Tradične-netradičný“ dom 
so sedlovou strechou a tmavou fasádou 
zaujme zvonka a očarí zvnútra.

PASÍVNY DOM S MODERNOU 
TECHNOLÓGIOU
Fasáda domu je z tmavých opaľova-
ných dosiek, ktoré dosiahli ekologickou 
metódou bez syntetických náterov. 
Ekologický prístup je zachovaný v celom 
koncepte. Dom je pasívny a má minimál-
nu spotrebu napriek náročným pod-
mienkam horského prostredia. Prispeli 
k tomu najmä moderné technológie 
riadeného vetrania, tepelné čerpadlo 
či inteligentné elektroinštalácie. 

Základným predpokladom pre archi-
tektov bola racionálna forma domu, 
ktorá je pre Stempel & Tesař typická. 
Veľkoformátové presklenie bolo ideálne 
umiestnené vzhľadom na polohu domu 
tak, aby boli v zime výhodou. Tento 
dom je tak dôkazom toho, že aj pasívne 
domy môžu mať veľkoformátové okná. 
Práve priestor okolo posuvných veľ-
koformátových okien tvorí akési srdce 
domu. Obývačka aj kuchyňa s jedálňou 
sú umiestnené tak, aby si majitelia čo 
najviac „užili“ výhľady na okolitú, ničím 
nerušenú prírodnú scenériu.

TMAVÁ ZVONKA – 
SVETLÁ ZVNÚTRA
Kým dom je zvonka ladený do tmavých 
až čiernych tónov, zvnútra je, naopak, 

DOM JE POSTAVENÝ NA HOR-
SKÝCH HREBEŇOCH KRUŠ-
NÝCH HÔR V OBCI MNÍŠEK, 
ASI JEDEN KILOMETER OD 
NEMECKÝCH HRANÍC, V NAD-
MORSKEJ VÝŠKE OKOLO 750 
M N. M. VĎAKA SVOJEJ POLO-
HE MAJÚ MAJITELIA DOMU 
POSTARANÉ O NÁDHERNÉ 
VÝHĽADY OKOLITÉHO HOR-
SKÉHO PROSTREDIA, ČO BOLO 
AJ ZÁMEROM PRI PROJEKTO-
VANÍ TOHTO DOMU.

O PROJEKTE

Lokalita: Mníšek v Krušných horách

Architekti: Stempel & Tesař architekti

Projekt a výstavba: 2014 – 2018

Pozemok: 6 426 m2

Zastavaná plocha: 198 m2

Úžitková plocha: 245 m2

9
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presvetlený. Biela farba je kombinovaná 
so svetlým drevom a béžovou podlahou. 
V týchto svetlých tónoch je ladená aj 
kuchynská linka, jedáleň s masívnymi 
stoličkami a veľkorysým stolom a aj 
priestranná obývačka, v ktorej dominuje 
vstavaná knižnica. 

Architektom Jánovi Stempelovi a Janovi 
Jakubovi Tesařovi sa podarilo navrhnúť 
a úspešne zrealizovať projekt pasívneho 
domu pre náročné podmienky Krušných 
hôr, pričom dokonale využili polohu 
stavby, použité technológie a zachovali 
pritom ekologický prístup, čo sa v tejto 
dobe nesmierne cení. 

Noli

Foto: Filip Šlapal

bývanie architektúra

ROZHOVOR S ARCHITEKTOM 
JANOM JAKUBOM TESAŘOM

 Stretli ste sa v názoroch 
s majiteľmi pri zadávaní projektu? 

Áno, v názoroch sme sa stretli. Vlastne 
to ani nemôže byť inak, ak má stavba 
skončiť spokojnosťou na všetkých 
stranách, čo je naším cieľom. 

 Táto architektúra domu a celkový 
koncept bol vaším prínosom alebo 
majitelia s touto myšlienkou prišli 
sami? 

S ohľadom na okolitú krajinu a typickú 
architektúru bolo jasné, ako má dom 
pôsobiť. Majitelia svoje predstavy 
popísali v nami zadanej úlohe „Môj 
dom snov“. 

 Dom má veľa ekologických aj 
ekonomických benefitov. Bol to 
zámer, aby bol čo najviac šetrný 
k prírode a zároveň pasívny?

Áno, bol to zámer. Majiteľ domu je 
sám špecialista na technológie šetriace 
životné prostredie.

 Bola výstavba projektu 
v Krušných horách niečím 
špecifická? 

Určite návrh ovplyvnila nadmorská 
výška a miestne podnebie. Vietor, 
horské dažde, množstvo snehu – 
to všetko nás viedlo k návrhu 
uzatvárateľnej lodžie, ktorá je hlavným 
motívom stavby.

 Farebnosť domu je veľmi 
zaujímavá. Na základe čoho ste ju 
vyberali? 

Na mieste boli typické stavby natierané 
volskou krvou, čiže čierne stavby, čo nás 
inšpirovalo vo farebnosti domu. Drevo 
je ošetrené ekologickým opaľovaním. 
Typický odtieň teda zostal, technológia 
sa zmenila. 



 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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ČIRÁ ĽAHKOSŤ
vitajte doma u Lou Beyer 
v Kolíne nad Rýnom
SME NADŠENÍ TÝMTO INTERIÉROM! JEHO CHLADNÝ 
LOFTOVÝ, MINIMALISTICKÝ, ALE ZÁROVEŇ PRIATEĽSKÝ 
CHARAKTER A OKNÁ XL ROBIA NAOZAJ DOJEM! 
VĎAKA WESTWING MÔŽEME NAHLIADNUŤ 
DO BYTU NÁVRHÁRKY A BLOGERKY LOU BEYER 
(SOMEGOODSPIRITS.COM) A OBDIVOVAŤ, ČO V ŇOM 
VYTVORILA. OBZVLÁŠŤ JE TO INŠPIRATÍVNE V ČASE 
PANDÉMIE: LOU PRACUJE AJ Z DOMU A JE ODBORNÍČKOU 
NA HOME OFFICE, ČO MÔŽEME TERAZ VIDIEŤ AJ PRI 
NÁVŠTEVE JEJ DOMÁCEJ KANCELÁRIE. 

13
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bývanie dizajn

01

Doma u Lou či Somegoodspirits vlád-
ne minimalizmus. V praxi to znamená 
jednoduché tvary, skromnú farebnú 
paletu a obmedzené množstvo nábytku 
a dekorácií. Napriek tomu textílie ako 
sú koberce a vankúše či drevené prvky 
vnášajú útulnosť. Prítomne sú krémové 
a béžové akcenty, vďaka ktorým dotyk 
prírody kontrastuje s chladným lofto-
vým charakterom interiéru.

SVET FARIEB: JASNÉ  
A PRIRODZENÉ
Jemné odtiene krémovej a béžovej sa 
v byte Lou Beyer striedajú so studený-
mi, čierno-bielymi kontrastmi. Drevené 
prvky sú navyše v dokonalom súlade 
s prírodnými odtieňmi. Tento farebný 
vzťah vytvára útulnú atmosféru.

01 Kreslo Elodie s brčkavým 

čalúnením, Westwing Collection, 

02 Komoda z masívu Louis, 

Westwing Collection, 

03 Podnožka Lennon, 

Westwing Collection, 

04 Oblúková stojacia lampa Metal Bow, 

výškovo nastaviteľná, WestwingNow.sk,

05 Závesná lampa Brenda, 

WestwingNow.sk,

06 Dekorácia David, WestwingNow.sk,

07 Sklenená váza Bulli, WestwingNow.sk

02
03
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PREHLIADKA INTERIÉRU
Jedno je isté: ona a jej manžel DJ David 
Puentez väčšinu času trávia v obývačke. 
Niet divu, s takým vysnívaným zariade-
ním a s pohodlnou  pohovkou Lennon 
v rozmere XL! Stojí za pozornosť aj kan-
celária a spálňa. Presvedčte sa sami! 

KRÉMOVÝ TOTAL LOOK  – 
OBÝVACIA IZBA S OTVORENOU 
KUCHYŇOU
Krémový total look je čerešničkou na 
torte. Koberec, pohovky a kreslá v tomto 
jasnom, ale príjemnom odtieni pôsobia 
vo veľkej miestnosti útulne. Veľkou 
výhodou je usporiadanie sedacích súprav 
tak, aby hostia, ktorí na nich odpočívajú, 
boli otočení oproti sebe. Spolu s kres-
lami tvoria ideálne aranžovanie pre 
rozhovory. Dokonca sa stáva, že Lou tu 
pracuje a kanceláriu prenechá svoj-
mu manželovi, ktorého práca si často 
vyžaduje veľkú hlasitosť zvukov, o čom 
sa dozvieme  viac o chvíľu. Obývacia izba 
je spojená s otvorenou kuchyňou a Lou 
tento priestor navrhla v zaujímavom 
kontraste čiernej a bielej. Okrúhly stôl 
so štýlovou zmesou stoličiek vás pozýva 

na príjemné posedenie či 
vynikajúcu večeru.

SPÁLŇA AKO  
V SIEDMOM NEBI
Lou do spálne vybrala nielen posteľ 
snov, ale aj osobu, s ktorou sa o ňu môže 
podeliť! Ben je určite ranné vtáča, čo 
spočiatku pre mnohých ľudí nemusí 
znieť ideálne, ale lahodná káva, ktorú 
každé ráno prinesie do postele, je určite 
obrovskou výhodou! Nevyhnutné pred-
mety a malé nádherné dekorácie sú polo-
žené na nočných stolíkoch so štýlovými 
kamennými nôžkami. Koberec položený 
na podlahe tesne na okraji postele je 
jemným akcentom, ktorý dodáva celému 
aranžovaniu útulnosť.

POZDRAV Z DOMÁCEJ 
KANCELÁRIE
Práca, práca a ešte raz práca – rok 2020 
väčšinu z nás oboznámil aj s pracou 
z domu. Pre niektorých to nebolo milé 
obdobie, pretože nám práca vstúpila do 
nášho súkromného prostredia. Lou nám 

ukázala jej kreatívny priestor v obývacej 
izbe, ale nie je to jediné miesto na prácu, 
ktoré sme mohli spoznať v jej dome. 
Pre seba a do veľkej miery pre svojho 
manžela Bena, známeho tiež ako DJ 
Davida Puenteza, navrhla aj domácu 
kanceláriu. Kvôli Benovej profesii býva 
dom zvyčajne dosť hlučný. Pre prácu je 
však obzvlášť dôležité čisté, minimalis-
tické a inšpiratívne prostredie. Lou to 
dosiahla jednoduchými tvarmi nábytku, 
komodou na ukladanie dokladov a štip-
kou dekorácií. 

Reko v spolupráci s Westwing

Foto: Westwing

04
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bývanie pracovňa

H
ome office – kedysi relatívne málo 
používaný výraz sa dnes skloňu-
je takmer v každej domácnosti. 
Niektorí musia, iní chcú, niektorí 

môžu. Práca z domu by mala mať jedné-
ho spoločného menovateľa – vyčlenený 
priestor. Miesto, kde vás nič neruší, 
miesto, ktoré svojím vizuálom nebude 
zase na oplátku rušiť harmóniu domova. 
Ako si ho zariadiť? Na čo nezabudnúť 
a čo, naopak, netreba? Zozbierali sme 
pre vás zopár tipov.

Mať vyčlenenú samostatnú miestnosť 
ako pracovňu sa vo väčšine domácností 
rovná luxusu. Mnohí z nás však boli 
v tomto období nútení urobiť doma 
zásadné či menej zásadné zmeny, aby 
priestor, kde sa môžu venovať pracov-
ným povinnostiam, vytvorili. „Miesto pre 
pracovný stôl sa dá nájsť aj v menšom byte. 
Ak pracujete na notebooku, nepotrebujete 
veľkú pracovnú plochu. Priestor na home 
office si môžete vyčleniť v obývačke, ale 
i v kuchyni. Dá sa to aj v spálni, no v tomto 
prípade musíme brať ohľad napríklad na 
partnera, aby sme ho svojou prípadnou 
prácou v nočných hodinách nerušili,“ radí 
Linda Povolná, Head of Interior design 
z Bonami e-shopu so štýlovým nábyt-
kom a doplnkami do domácnosti.

POHODLIE JE GRO
Základom pracovného miesta však, 
paradoxne, nie je stôl, ale pohodlná 
stolička. Ak uvažujete, že vám postačí tá 
jedálenská, nemusí to byť najšťastnej-
šia voľba. Kvalitná stolička na prácu je 
nevyhnutnosť, najmä v prípade, ak pri 
pracovnom stole trávime väčšinu dňa – 
a  to je v súčasnosti častá realita home 
officu. „Stolička by mala byť dostatočne po-
hodlná a spĺňať zásady ergonómie, aby vás 

PRÁCA Z DOMU BOLA PRE MNOHÝCH ĽUDÍ NESPLNENÝM SNOM. VĎAKA SÚČASNEJ SITUÁCII SA 
VŠAK STALA REALITOU. DLHODOBÝ HOME OFFICE VŠAK POTREBUJE SPRÁVNE VYBAVENIE. VIETE, 
AKO SI ZARIADIŤ DOMÁCU KANCELÁRIU, ABY BOLA PRÁCA EFEKTÍVNA?

Aby bola efektívna
PRÁCA Z DOMU
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TIP DIZAJNÉRA: 

Riešenie do mini bytu
Existujú aj maličké pracovné stoly, ktoré 
sú integrované napríklad do vstava-
ného úložného priestoru, skrine alebo 
knižnice. Niekedy sa dajú aj uzavrieť, 
prípadne sú vyklápacie. „Ich rozmery sú 
často naozaj minimalistické a sú využíva-
né zväčša ako núdzové riešenie v menších 
bytoch na občasné pracovné povinnosti. 
Výhodou však je, že 
jednoducho ukryjete 
pracovný chaos 
a neporiadok 
a nezaberú žiadne 
miesto navyše. 
Myslite však na to, že stále 
potrebujete kvalitnú stoličku a dostatok 
priestoru na nohy,“ dodáva Linda Povol-
ná z Bonami.

po čase nepostretli problémy s chrbticou či 
migrény. Ak si vyberiete model s kolieska-
mi, pohyb popri stole bude jednoduchší, ale 
zabrať dostane podlaha. Klasické kolies-
kové kancelárske stoličky sú v tomto smere 
nemilosrdné,“ upozorňuje Linda. Dajú 
sa dokúpiť aj špeciálne podložky určené 
pod takéto typy stoličiek, no tým často 
utrpí estetická stránka domova.

Dobrý tip: Ak pracujete aj po zotmení, 
nezabudnite na vhodnú pracovnú lampu 
s dostatočným svetelným zdrojom. Praváci 
by ju mali mať umiestnenú vždy vľavo, aby 
si netienili, a ľaváci naopak.
 
Ak pracujete s počítačom či note-
bookom, dajte si záležať aj na správnom 
nastavení výšky stoličky a vhodnom 
umiestnení monitora (či samotného 
laptopu). Ten by mal byť vždy vo výške 
očí, aby ste sa nehrbili. Je teda možné, 
že si budete musieť prikúpiť samostatnú 
klávesnicu k notebooku alebo položiť 
monitor na vyvýšený podklad – sym-
patickým riešením sú napríklad knihy 
s peknou obálkou, ktoré použijete ako 
podstavec.
 
NIELEN NA PRÁCU
Svoj home office spot nemusíte využívať 
len na prácu, práve naopak. Čím menší 
byt máte, tým viac funkcií by mal zvlá-

dať. Večer po práci môže byť vaším 
miestom na čítanie, počas voľných 
víkendov môžete pri ňom rozvíjať 
svoje hobby, štrikovať či maľovať. 
Môže byť vysunutou študovňou, 
ak si váš školák potrebuje v pokoji 
dokončiť úlohy, kým sa v detskej hrajú 
mladší súrodenci. Nemusíte tak siahať 
výlučne po pracovných stoloch – za-
ujímavým riešením môže byť doska 
položená na dvoch komodách či veľké 
pohodlné kreslo s príručným stolíkom 
či prenosným stolčekom na kolená,  
určeným na notebook.

ABY VÁS NIČ NERUŠILO
Nielen slúchadlá sú často pri home office 
nevyhnutnosťou. Tiež klbko káblov a na-
bíjačiek vám môže spôsobovať problémy 
so sústredením. „Trčiace káble a pre-
dlžovačky dokážu naozaj pokaziť dojem 
z pekne usporiadaného pracovného kútika. 
Našťastie, na to už väčšina značiek a  di-
zajnérov myslí a v spodnej časti pracovných 
stolov nájdete poličku na káble a v doske 
vyvŕtaný otvor, ktorým ich prestrčíte. 
Ak nevyužívate kancelársky stôl, na trhu 
nájdete aj efektné kryty a organizéry na 
káble, ktoré sa umiestnia na stôl, pod stôl 
či prichytia zo spodu dosky. Je to elegantné 
a minimalistické riešenie a dokáže úplne 
zmeniť celkový vzhľad minipracovne,“  
radí Linda.
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5 TIPOV: AKO NA HOME OFFICE
1. PRACUJTE IBA TU
Snažte sa vytvoriť si také miesto na 
prácu, v ktorom vám bude príjemne 
a pomôže vám to s vytvorením vhod-
ných pracovných návykov. Snažte sa 
pracovať iba tu, nezabúdajte na psycho-
hygienu a časté prestávky. Dodržiavajte 
pracovný čas vo vymedzenom pracov-
nom priestore.

2. POZOR NA VÝHĽAD
Ak pracujete v kreatívnej oblasti alebo 
sa v kútiku venujete tvorivej činnosti, 
šijete, pletiete, kreslíte, orientujte ho 
tak, aby ste mali čo najpríjemnejší a naj-
podnetnejší výhľad, napríklad cez okno 
do záhrady alebo pokojne aj na rušnú 
ulicu. Ak ste však typ, ktorý sa ľahko 
stratí v myšlienkach a potrebujete sa čo 
najviac sústrediť, nerozptyľujte sa pek-
nými výhľadmi, posaďte sa tak, aby vás 
nič nerušilo, ideálne čelom k stene, no 
nie chrbtom k dverám, a najmä tak, aby 
ste nevideli na neuprataný jedálenský 
stôl či iný neporiadok v byte. Ak často 
komunikujete cez videohovory, tiež si 
dajte pozor na to, čo je za vami, nielen 
pred vami – neorientujte pracovný kútik 
tak, aby bolo za vami okno.

3. PO PRÁCI UPRACTE
Vynikajúcim pomocníkom sú pracovné 
stoly so zásuvkami, kam si môžete po 
práci odložiť dokumenty, notebook či 
písacie potreby. „Ak si vyberiete mini-
malistický pracovný stôl, zaobstarajte si 
organizér, pomocou ktorého udržíte aspoň 
aký-taký poriadok potrebný na sústredenie 
sa na prácu,“ radí Linda. Po práci sa snaž-
te všetko odložiť tak, aby vám dokumen-
ty na stole nepripomínali nevyriešené 
povinnosti.

4. DOSTATOK MIESTA
Menej je najviac! Ak nemáte k dispo-
zícii veľkú pracovnú plochu, každý 
jeden predmet na stole navyše vás bude 
obmedzovať. „Odporúčam mať pri stole 
alebo v jeho blízkosti úložný prvok, ktorý 
vizuálne neruší, no poslúži na odkladanie 
dokumentov, drobností, ktoré pri práci 
potrebujete. Často stačí malý košík, nemusí 
to byť ani ďalší kus nábytku,“ radí Linda. 
Na stole naozaj stačí mať vo väčšine 
prípadov len počítač.

5. ABY VÁM BOLO PRÍJEMNE
Teplá deka na zemi, do ktorej si zabalíte 
chodidlá pri práci, miska s orieškami 
na lepšie sústredenie, hrnček na kávu – 
suvenír z dovolenky. Spríjemnite si 
pracovné dni takýmito maličkosťami. 
Práve ony dokážu často pomôcť lepšie 
zvládnuť aj stresujúci nával povinností 
a dokonale dotvárajú atmosféru harmo-
nického domova.

Zuzana Tureková

Foto: Bonami.sk a archív redakcie

LINDA POVOLNÁ je 
interiérová dizaj-
nérka, absolventka 
certifikačného 
štúdia na škole in-
teriérového dizajnu 
Intermezzo a diplo-
mového štúdia 
na anglickej škole interiérového dizajnu 
RHODEC. Vyrastala v rodine architekta, 
kde se vždy kládol veľký dôraz na este-
tiku a funkčnosť prostredia, ktoré nás 
obklopuje. Od roku 2018 pracuje pre 
Bonami a momentálne má na starosti 
všetko, čo sa týka interiérového dizajnu. 
Stojí tiež za vzhľadom siete nových 
Bonami predajní a ich realizácií.

bývanie pracovňa



DUB RUSTIK – celodrevená veľkoplošná 
podlaha, rozmer dosky 2200 x 207 mm, 
hrúbka 14 mm, nášľap cca 3 mm, parkety 
4-lamela, 7 x UV lak, click bez lepenia, 
19,80 EUR/m2 s DPH

JASEŇ RUSTIK – celodrevená veľkoplošná 
podlaha, rozmer dosky 2200 x 207 mm, 
hrúbka 14 mm, nášľap cca 3 mm, parkety 
4-lamela, 7 x UV lak, click bez lepenia, 
19,80 EUR/m2 s DPH

JASEŇ MILK STANDARD – celodrevená 
veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 
2200 x 207 mm, hrúbka 14 mm, nášľap 
cca 3 mm, parkety 4-lamela, 7 x UV lak, 
click bez lepenia,
22,80 EUR/m2 s DPH

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

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

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

DODANIE DO 2 DNÍ.

DUB BRUSHED – celodrevená veľkoplošná 
podlaha, rozmery dosky 2200 x 180 mm, 
hrúbka 14 mm, nášľap cca 3 mm, masív land-
hausdielen, 1-lamela, OLEJ, click bez lepenia, 
V-drážka, kartáčovaná
31,80 EUR/m2 s DPH

DOPRAVA NA CELÉ SLOVENSKO ZDARMA. 
TOVAR UHRÁDZATE AŽ PO JEHO PREVZATÍ.

123podlahy.sk
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infomix aktuality

TÚŽITE PO ALARME, S KTORÝM VIETE OVLÁDAŤ DOMÁCNOSŤ? POTREBUJETE NOVÉ KONTAKTNÉ 
ŠOŠOVKY ALEBO OKULIARE? HĽADÁTE DOBRÚ ZÁBAVU PRE SEBA, AKO AJ SVOJE DETI? NERADI 
ČAKÁTE NA KURIÉRA? AK STE NA TIETO OTÁZKY ODPOVEDALI KLADNE, NAŠE VYCHYTÁVKY VÁM 
ZARUČENE PRÍDU VHOD. 

DO SPOLOČNOSTI AJ NA DOMA

Byť štýlovou dnes nie je žiadna veda. Ak hľadáte niečo 
extravagantné, a pritom praktické,  dajte na našu radu 
a vsaďte na oversize okuliare Crullé TR1726 v elegantnom 
viacfarebnom prevedení. Guľatý tvar okuliarov osvieži každý 
typ tváre. Sú vhodné na každodenné nosenie, ale nič nimi 
nepokazíte, aj keď si ich zoberiete do spoločnosti. Šikovne 
v sebe totiž kombinujú pohodlné nosenie a štýlové prvky, 
ktoré dokážete zladiť s každým outfitom. Havana hnedý 
rám okuliarov zvýrazňujú strieborné straničky. Tie pridávajú 
okuliarom neodolateľný šmrnc a eleganciu. O tom, že tieto 
okuliare patria naozaj medzi exkluzívne kúsky, dosvedčuje aj 
fakt, že ich nosia viaceré známe slovenské aj české celebri-
ty. Inšpirujte sa niečím výnimočným a doprajte si skutočné 
štýlovky od Crullé. 

www.alensa.sk

ZÁBAVA PRE KAŽDÉHO

Všetkých televíznych a seriálových hrdinov nájdete na 
jednom mieste. Je ním poskytovateľ televízie cez internet 
Lepšia.TV. Tá totiž ponúka až 115 televíznych staníc vrátane 
prémiových a 67 HD kanálov. Sledujte svoju TV kedykoľvek a 
kdekoľvek. K dispozícií máte 30-dňový archív. Vybrané seriály 
a programy môžete sledovať dokonca až 100 dní spätne. 
Stačí mať internetové pripojenie od ľubovoľného operátora, 
nemusíte ani meniť svoj televízny prijímač. Na sledovanie 
vašej TV môžete využiť svoj mobil, tablet, počítač, notebook, 
Smart TV či Lepšia.TV box, a k tomu neobmedzené nahráva-
nie relácií, fungovanie v rámci EÚ a 20 000 rádií celého sveta. 
Do pozornosti dávame aktuálnu akciu, kedy si môžete službu 
Lepšia.TV vyskúšať iba za 0,10 eur počas prvého mesiaca. Ná-
sledne vás služba vyjde len na 7,39 eur mesačne. Akcia je do-
konca vrátane HBO, a to všetko bez záväzkov či zbytočných 
zmlúv. Je len na vás, koľko mesiacov chcete službu využívať. 

www.lepšia.TV

4 VYCHYTÁVKY, ktoré uľahčujú život
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PRAKTICKÝ RODINNÝ ALARM

Praktický rodinný alarm JABLOTRON 100 
dokáže nahradiť zvedavú susedu či 
strážneho psa. Na rozdiel od nich môžete 
pomocou alarmu a jeho mobilnej aplikácie 
plnohodnotne ovládať svoju domácnosť, 
ako keby ste boli za počítačom. Okrem 
toho alarm JABLOTRON ponúka množstvo 
doplnkových a praktických vychytávok, či 
už je to zapínanie a vypínanie svetiel, uza-
vretie prívodu vody, plynu, alebo monito-
ring teploty v miestnosti. Ak máte rodinný 
dom, oceníte aj ovládanie ohrevu bazéna, 
zavlažovania a osvetlenia v záhrade. Otvá-
rať príjazdovú bránu môžete len bliknutím 
diaľkovými svetlami. Už viac nemusíte hľa-
dať kľúče. Rodinný alarm JABLOTRON tak 
nielen ochráni to najcennejšie, čo máte, ale 
súčasne vám spríjemní každodenný život.

www.jablotron.sk

4 VYCHYTÁVKY, ktoré uľahčujú život

POHODLNÉ  
EKO-NAKUPOVANIE 

Nakupovanie na internete je ekologic-
kejšie v porovnaní s klasickým nákupom 
v kamennej predajni. Emisie uhlíka sú 
nižšie v priemere o 36 %. V prípade 
doručovania zásielok môže jedna plne 
naložená štandardná dodávka nahradiť 
viac ako 100 individuálnych jázd autom. 
Zásielkovňa to veľmi dobre vie, a preto 
má viac ako 1 100 výdajných miest. Zá-
sielku si vyzdvihnete na výdajnom mieste 
a čase, ktorý vám najviac vyhovuje, či už 
na ceste z práce, alebo v blízkosti vášho 
domova. Zásielkovňu môžete využiť aj 
vtedy, ak chcete niekomu poslať balík 
a nechcete využívať klasickú poštu. Stačí 
využiť službu „Medzi nami“. Cez mobil-
nú aplikáciu si zadáte údaje a zanesiete 
balík na najbližšie odberné miesto. Je to 
tak jednoduché. Buďte viac ekologickí 
a nakupujte online. O dopravu sa vám 
postará Zásielkovňa. 

www.zasielkovna.sk

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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Po čom  teda siahnuť, aby ste ich pozvali 
aj k sebe domov? 

1. „STAYCATION“ ALEBO 
DOVOLENKA DOMA 
Anglický výraz „staycation“ vznikol spo-
jením slov „stay“ (v zmysle zostať) a „va-
cation“ (dovolenka). Podľa Wikipedie 
je to obdobie, počas ktorého zostanete 
doma, ale užívate si voľnočasové aktivity 

bývanie dizajn

a jednodňové výlety bez prenocovania 
inde než vo vlastnej posteli. A keďže 
rok 2020 otočil všetky naše cestovateľ-
ské plány hore nohami a aj iné aktivity 
spojené so „staycation“ – ako návšteva 
múzeí, galérií, festivalov či zábavných 
parkov – zostávajú obmedzené, stále 
častejšie pozývame svoje obľúbené desti-
nácie doslova priamo domov. Ak vezme-
me do úvahy vplyv prírody, nostalgie 
a túžby po exotike, obytné priestory 
sa budú niesť v tónoch upokojujúcich 
farieb a vzorov, ktoré premenia domov 
na príjemné útočisko pred aktuálnou 
situáciou.

Zemitá paleta farieb a teplé prírodné 
textúry sa dokonale spájajú s drevenými, 
tkanými a ratanovými bytovými dopln-
kami. Môžu navodiť dobrodružný pocit 
zo zážitkov z divočiny či pripomenúť 
africké nížiny. Nádych Japonska zase 
pričarujete tradičným futonom a šálkou 
zeleného čaju servírovaného z keramic-
kej kanvičky. Uvoľnený boho štýl vás 
môže preniesť zase na exotické Bali. Je 
to len na vás, ktorú cestu si vyberiete. 

AK PLÁNUJETE SVOJ 
DOMOV VYBAVIŤ 
NOVÝM NÁBYTKOM 
ČI DEKORÁCIAMI 
A ZAUJÍMA VÁS, AKÉ SÚ 
INTERIÉROVÉ TRENDY 
PRE TENTO ROK, TAK 
STE TU SPRÁVNE. 
OD UDRŽATEĽNÝCH 
MATERIÁLOV AŽ 
PO ELEGANTNÉ 
PRVKY A DÔRAZ NA 
INDIVIDUALITU A 
JEDINEČNOSŤ – TAKÉ SÚ 
INTERIÉROVÉ TRENDY 
PRE ROK 2021.

UDRŽATEĽNE A SO ŠTÝLOM
Trendy, ktoré vás rokom 2021 prevedú
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A ešte jeden tip: Ak chcete mať 
aj doma pocit ozajstnej dovolenky, 
určite si pravidlá: plánujte dovolen-
ku vopred, vyberte dátum jej začatia 
a ukončenia a predovšetkým sa 
vyhýbajte rutinám!

2. UDRŽATEĽNOSŤ A EKOLÓGIA
V minulom roku sme boli nútení spo-
maliť a možno o veciach premýšľame 
trochu inak. Aspoň to ukazujú výskumy, 
ktoré naznačujú, že ľudia sa začali oveľa 
viac zaujímať o ekologické a udržateľné 
produkty. Dávajú prednosť menším lo-
kálnym značkám, chcú vedieť, aký pôvod 
majú kúsky, ktoré si prinášajú do svojich 
domovov a akú zanechávajú ekologickú 
stopu.

Skúste do svojho domova dostať viac 
prírodných materiálov. Začať môžete 
vlneným kobercom, ľanovým obliečka-
mi, košíkom z morskej trávy či pohov-
kou z recyklovanej kože. Do popredia sa 
dostávajú teplé tóny, a tak nová paleta 
farieb obsahuje béžovo-zlatú, machovo 

zelenú, jemnú olivovú a zemitú oran-
žovú. Na dotyk príjemné textílie, ako 
napríklad matný zamat či ľan, vytvárajú 
pocit útulnej atmosféry a pohodlia. 
Tieto mäkké a pružné tkaniny sú navyše 
vhodné na intenzívne používanie – teda 
aj na sedenie.

Do centra diania sa dostáva aj remeselne 
spracovaný a multifunkčný nábytok. 
Spoločne s nárastom vedomejšieho 
prístupu ku konzumu prichádza túžba 
po zariadení, ktoré reprezentuje dlhú 
životnosť, kvalitu a trvácnosť.

3. DVE FARBY AKO SYMBOL 
NÁDEJE PRE BUDÚCNOSŤ
Tento rok urobila spoločnosť Pantone 
nezvyčajný krok, keď ako farbu roka 
určila nie jednu, ale hneď farby dve: Il-
luminating, jasnú žltú, a Ultimate Gray, 
bledosivú. „Výber dvoch nezávislých farieb 
zdôrazňuje, ako sa rôzne prvky spájajú, aby 
vyjadrili odkaz sily a nádeje, ktorý je trvác-
ny a povznášajúci. Vyjadruje to myšlienku, 
že nejde o jednu farbu alebo jednu osobu, 
ale že dva sú vždy viac ako jeden,“ hovorí 
Leatrice Eiseman, výkonná riaditeľka 
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Pantone Color Institute vo svojom 
vyhlásení. A ako sa to prejaví v našich 
interiéroch? Ultimate Grey a Illumina-
ting sú skvelou kombináciou na vytvore-
nie príjemnej nálady v každej miestnosti 
v domácnosti. Domovu dodávajú dávku 
slnečného svitu a pozitivity.

4. DOMÁCA KANCELÁRIA 
V CENTRE POZORNOSTI
Mnohí z nás teraz pracujú z domova, 
a preto potrebujeme pracovňu či pra-
covný kútik, kde sa môžeme sústrediť. 
Rozhodne sa teda oplatí aj investícia do 
kvalitného vybavenia.

Home office sa stal bežnou súčasťou 
našich pracovných životov. Veľká časť 
firiem pri ňom zostane aj po skončení 
pandémie. Zariaďte si preto štýlový pra-
covný kútik, kde sa vám bude pohodlne 
sedieť a dobre sústrediť.
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Domáca kancelária by mala byť na-
vrhnutá ako priestor na prilákanie 
kreatívnych myšlienok. Chce to jasné 
línie, pohodlie a tvorivú inšpiráciu 
prostredníctvom umeleckých diel alebo 
vzorovaných tapiet. Hoci stolička musí 
byť pohodlná, nenechajte sa spútať oby-
čajnou kancelárskou stoličkou s čiernym 
poťahom. Aj tu môžete byť kreatívni. 
Vsaďte napríklad na stoličku so zamato-
vým čalúnením v štýle 50. rokov alebo 
pohodlné kresielko so zaujímavými 
líniami.

5. ABSTRAKTNÉ KRESBY TVÁRÍ
Iste ste si už na niektorých vankúšoch, 
kobercoch, plagátoch či hrnčekoch 
všimli tváre, ktoré vyzerajú ako ručne 
maľované.

Pôsobí to umelecky, ale aj odľahčene – 
a presne to naše domácnosti potrebujú. 
Tieto kresby sa nazývajú face line art 
a dodajú interiéru sviežosť, eleganciu 
a hravosť.

Perokresba a abstraktné vyjadrenie ľud-
skej formy nie sú ničím novým, napriek 
tomu sa zdá, že až teraz konečne prišla 
ich chvíľa. Highstreet a nezávislí tvorco-

via zdobia tvárami takmer 
všetko – od hrnčekov a van-
kúšov, cez umelecké plagáty 
až po koberce. Centrom 
tohto osobitého dekoru je 
zvyčajne ženská tvár zobrazená len  
v niekoľkých prvkoch. Trend face line 
art je sympatický nielen preto, že je osla-
vou ženskej formy v našich domovoch, 
ale typický monochromatický dizajn je 
tiež veľmi elegantný. Vďaka svojej jedno-
duchosti sa hodí k takmer akémukoľvek 
štýlu interiérového dizajnu.

6. „MODERN VINTAGE“
Čo je vlastne vintage? Povedzme, že je 
to štýl, ktorý sa inšpiroval predchádza-
júcimi 50 až 100 rokmi. Tak trochu sa 
prelína s tým, čo považujeme za retro, 
ale s vintage sa navyše spája určitá kva-
lita. Do vintage štýlu sa teda dostalo len 
to, čo už má svoju patinu, čo preukázalo 
kvalitu a ani po rokoch nestratilo čaro. 
Môže to byť pohovka po babičke s typic-
ky zakrivenými nohami či gramofón.
Kľúčom k úspechu „Modern Vintage“ 
je vytvoriť v interiéri dostatok kontras-
tu. Schéma v štýle vintage sa buduje 
postupne. Je to ten typ prístupu, ktorý 
potrebuje vrstvenie, takže si časom 

vyberiete kúsky, ktoré pre vás niečo 
znamenajú. Pridajte niekoľko luxus-
ných prvkov, ako sú bohaté tkaniny 
a osvetlenie, aby ste docielili moderný 
vzhľad a vyhrali ste.Modern vintage štýl 
nám dovoľuje kombinovať staré kúsky 
s novými. Vďaka tomu môžete vedľa 
seba s čistým svedomím postaviť starú 
komodu z povaly a k nej nové kreslo, 
tzv. „ušiak“, ktorý je stále považovaný za 
interiérovú ikonu.

Andrea Gregorová v spolupráci s Bonami.sk

Foto: Bonami.sk
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JAR JE SYMBOLOM NOVÉHO 
ZAČIATKU. TAK SKÚSTE NOVÉ ZMENY 
AJ PRE VÁŠ DOMOV! UMOŽNÍ VÁM 
TO NÁBYTOK A DOPLNKY, KTORÉ SÚ 
PRE ROK 2021 ŽIADANÉ A TRENDY. 
KAŽDÝ ROK NÁVRHÁRI PRICHÁDZAJÚ 
S NÁPADMI, AKO SI ZARIADIŤ DOMOV 
TAK, ABY ZÍSKAL ZAUJÍMAVÝ NOVÝ 
VZHĽAD.  POPULÁRNE SÚ PRÍRODNÉ 
MATERIÁLY A VŠETKO S VÝRAZNÝMI 
DETAILAMI JEDNOTLIVÝCH 
NADČASOVÝCH ŠTÝLOV, KTORÉ IDÚ 
SPOLU RUKA V RUKE. DO POPREDIA 
SA TENTO ROK DOSTÁVA OSLAVA 
INDIVIDUALITY A JEDINEČNOSTI. 
PONUKA JE PESTRÁ A KAŽDÝ SI MÔŽE 
NÁJSŤ TO, ČO MU NAJVIAC VYHOVUJE. 
VÝSLEDNÝ INTERIÉROVÝ ŠTÝL BY MAL 
REFLEKTOVAŤ VAŠE VLASTNÉ RIEŠENIA 
A ODRÁŽAŤ VAŠU OSOBNOSŤ.
 

TRENDY
01

02



27

03

04

05

06

07



28

bývanie dizajn

09

1108

10
11

01 Nábytok a interiérové vybavenie, predáva WestwingNow.sk, 02 Sedačka New York pre dvoch, sivá, predáva Bonami.sk,  03 Doplnky 
a nábytok z novej kolekcie New Heritage, predáva WestwingNow.sk, 04 Závesné svietidlo CLAVERDON, predáva Eglo.sk, 05 Svetlohne-
dý okrúhly koberec House Nordic Bombay, ø 150 cm, predáva Bonami.sk, 06 Retro komoda z masívneho mangového dreva Paul, 
predáva WestwingNow.sk, 07 Súprava dvoch béžových jedálenských stoličiek Actona Batilda, predáva Bonami.sk, 08 Závesná rata-
nová lampa, predáva Ikea.sk, 09 Digitálna tlač s rámom Akt Lady IV, predáva WestwingNow.sk, 10 Stolík z borovicového dreva v prí-
rodnej farbe Karup Design Haku, predáva Bonami.sk, 11 Jedálenský set Elica, predáva Kaplannabytok.sk, 12 Veľká ručne fúkaná váza 
Hedria, predáva WestwingNow.sk, 13 Kameninový džbán Bloomingville Susie, predáva Bonami.sk, 14 Podložka Lemons, 4 ks, predáva 
WestwingNow.sk, 15 Veľká miska z akáciového dreva s vrchnákom Femke, Ø 24cm, predáva WestwingNow.sk, 16 Rýchlovarná kanvica 
EM77 1,5l, light grey, predáva Liblig.sk, 17 Ekologické vrecko na potraviny z prateľného papiera, predáva Uashmama.sk
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1512
13

14

16

17
Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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FOTOGRAFIE ČESKÉHO UMELCA VLADIMÍRA 
BRUNTONA SÚ UNIKÁTNYM UMELECKÝM 
DIELOM, KTORÉ OČARIA NA PRVÝ POHĽAD. 
Z TÝCHTO NEVŠEDNÝCH DIEL DÝCHA MINULOSŤ, 
PRÍBEH A KÚZLO PREŽITÉHO OKAMIHU.

BEZ FARIEB
„Farebné“ príbehy



31

U
melecký fotograf Vladimír Brun-
ton píše príbehy za pomoci svet-
la a fotoaparátu. Tieto príbehy 
rôznych ľudí s rozmanitými osudmi 

zachytáva v jednom zábere, v ktorom sa 
sústreďuje krása, cit a trvácnosť.

CESTA ČLOVEKA K ČLOVEKU
Láska k objektívu sa u českého umel-
ca začala v detstve. Starý otec, ktorý 
taktiež fotografoval, vzbudil u Vladimíra 
Bruntona záujem o tento druh umenia. 
Časom, vášňou a vytrvalosťou sa z neho 
vyprofiloval jeden z najzaujímavejších 
umeleckých fotografov v súčasnom 
českom umení. V tvorbe sa zameriava na 
vyjadrenie vlastných pocitov, názorov na 
vzťahy a dianie v živote.

„Už chápem život a obrázky Františka Dr-
tikola, pretože v určitom veku som taktiež 
začal chápať, že umenie by nemalo byť iba 
o páčení sa a vyjadrení svojich emócií, ale 
o ceste človeka k človeku. Sprostredkovanie 
akejsi komunikácie a spoločnej lásky medzi 
ľuďmi,“ hovorí Vladimír Brunton o pod-
state svojej tvorby. 

RÔZNE TECHNIKY TVORBY
Unikátne fotografie českého umelca 
vznikajú rôznymi technikami. Venuje sa 
napríklad technike spracovania strie-
bornou želatínou na plátne, blízka mu 
je aj olejová umelecká tlač – tzv. olejo-
grafia na ručne zhotovenom japonskom 
papieri Washi (ide o najkvalitnejší druh 
papiera vyrábaných na bambusových 
sieťach špeciálnou japonskou technikou) 

O AUTOROVI

Umelecký fotograf Vladimír 
Brunton sa narodil v roku 1961 
v Rakovníku a detstvo prežil na 
Ostrave. V súčasnosti žije a pracuje 
ako fotograf a papiernik v Kostelci 
na Hané. Skúsenosti získaval aj 
na svojich zahraničných cestách 
v Japonsku, Číne, USA, Izraeli, Kube, 
Venezuele, Islande, Jordánsku či 
v Austrálii. Na konte má mnoho 
výstav v Česku aj v zahraničí. 

či napríklad Cyanotypie na veľkoformá-
tových ručných papieroch.

„V rôznych obdobiach to boli rozdielne tech-
niky, ktorým som sa venoval, ale spojovala 
ich trvalá hodnota, trvanlivosť a ručná 
práca. Teraz mi je najbližšia technika 
Cyanotypie – osvit foto predlohy slnkom na 
veľké, ručne zhotovené papiere,“ vysvetľuje 
umelec. 

BOHATÉ PORTFÓLIO 
JEDINEČNÝCH VÝTVOROV 
Vo svojom portfóliu sa Vladimír Brun-
ton orientuje na konkrétnych ľudí, 
ktorých dokázal „pretransformovať“ 
cez svoju jedinečnú optiku. Výsledkom 
sú fotografie, v ktorých nie sú potrebné 
žiadne farby na to, aby boli diela plné 
myšlienok a „farebných“ emócií. 

Fotograf vystavuje hlavne v galériách, 
ale venuje sa aj interiérovým a dekorač-
ným fotografiám pre súkromné i spolo-
čenské priestory. O záujemcov o tieto 
výnimočné diela nie je núdza. Na margo 
svojich klientov hovorí: „Ľudia, ktorí sa 
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zaujímajú o moje obrazy, sú hlavne hĺbaví, 
nepovrchní a citliví ľudia, ktorí ocenia 
ručné remeslo.“

Každý z týchto jedinečných výtvorov 
dokáže niečím chytiť za srdce. Na foto-
grafiách sa zrkadlí široká škála pocitov 
a vnemov a vybrať si jeden je naozaj 
zložité. Opýtali sme sa aj Vladimíra 
Bruntona, či má medzi svojimi dielami 
svojho „favorita“. Medzi jeho obľúbené 
portréty osobností patrí podpísaný foto-
obraz Tomáša Bati a Miloša Formana.

Noli

Foto: archív autora

...UMENIE BY NEMALO BYŤ  
IBA O PÁČENÍ SA  

A VYJADRENÍ SVOJICH  
EMÓCIÍ, ALE O CESTE 

ČLOVEKA K ČLOVEKU.

bývanie umenie
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A
ko teda navrhnúť modernú 
kuchyňu, ktorá bude funkčná 
a splní všetky predstavy budúcich 
užívateľov? 

ZÁKLADOM ÚSPECHU JE 
PLÁNOVANIE 
Pri plánovaní novej kuchyne by sme mali 
začať od spísania našich požiadaviek. 
Bližšie sa treba tiež pozrieť na to, čo nám 
v starej kuchyni prekáža a nevyhovuje, 
a zohľadniť to pri vytváraní novej zóny.

Základom návrhu kuchyne by mal 
byť tzv. pracovný trojuholník, ktorý 
umožňuje voľný pohyb medzi drezom, 
chladničkou a rúrou/varnou doskou. 
„Každá činnosť si vyžaduje svoje miesto. 
Preto rozdeľujeme kuchyňu na niekoľko zón 
podľa druhu činností, ktoré v nich uskutoč-
ňujeme. Správne usporiadanie skriniek je 
dôležité nielen pre úsporu času, ale najmä 
pre jednoduchšiu manipuláciu pri samotnej 
príprave jedla,“ hovorí Adéla Kadlečíková, 

Renovácia kuchyne

    KDE ZAČAŤ?
KUCHYŇU MÔŽEME NAZVAŤ AJ SRDCOM DOMOVA. 
NIELENŽE SA TU PRIPRAVUJÚ JEDLÁ, JE AJ CENTROM 

RODINNÝCH STRETNUTÍ, MIESTOM PRE DOMÁCE  
 ÚLOHY A ZA POSLEDNÉ OBDOBIE SA SEM 

PRESUNULA NEJEDNA PRACOVŇA. JE PRETO 
DÔLEŽITÉ, ABY BOLA UŽÍVATEĽSKY 

PRÍJEMNÁ PRE CELÚ 
DOMÁCNOSŤ. 
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odborníčka na kuchyne v projektových 
marketoch Hornbach.

Skôr ako začnete plánovať, zvážte tiež 
veľkosť priestoru, s ktorým pracujete. 
„Najskôr zmerajte najdlhšiu stenu – je to 
najpravdepodobnejšie miesto, kde bude 
umiestnená varná doska, ktorá bude slúžiť 
ako kotva pre zvyšok kuchynského zaria-
denia. Ak máte dostatok priestoru a chcete 
ostrovček, myslite na to, že medzi ostrovom 
a hlavnou pracovnou doskou budete potre-
bovať priestor 900 mm až 1 200 mm,“ radí 
odborníčka.

ROZLOŽENIE KUCHYNSKEJ LINKY 
Dispozičné riešenie kuchyne závisí od jej 
veľkosti. Jednoduché lineárne alebo ro-
hové kuchyne v tvare L fungujú najlepšie 
v malom alebo stredne veľkom priesto-
re, pretože poskytnú praktický úložný 
a prípravný priestor, kde je všetko po 
ruke. Tento tvar vhodne dopĺňa obývací 
priestor integrovaný do miestnosti.

Dispozícia kuchyne v tvare U je vhodná 
do stredne veľkých a veľkých priesto-
rov. Prirodzene ju rozčlení na pracovnú 
a jedálenskú časť. Tento dispozičný di-
zajn má usporiadanie okolo troch stien 
miestnosti. „Kuchyne v tvare U poskytujú 
veľa úložných možností. Pamätajte ale, že 
táto dispozícia znamená veľa rohových skri-
niek, čo vyžaduje pridanie inteligentných 
úložných systémov, aby boli plne funkčné,“ 
upozorňuje Adéla Kadlečíková.

Moderná ostrovčeková dispozícia využí-
va oddelený ostrovček ako priestrannú 
pracovnú zónu s praktickým úložným 

priestorom. Dbajte však na dobrý návrh. 
„Ostrovček musí byť prístupný zo všetkých 
strán. Premysleným návrhom sa vyhne-
te zbytočnému obchádzaniu. Vhodné je 
tiež zabudovanie umývačky riadu alebo 
drezu priamo do ostrovčeka,“ zdôrazňuje 
odborníčka.

PREMYSLENÝ ÚLOŽNÝ PRIESTOR 
Ak ste s kuchynským nábytkom spo-
kojní, sviežu zmenu dosiahnete aj 
jednoduchým premaľovaním. Na výber 
je skutočne široký sortiment farieb na 
rozličné povrchy.

Niekedy však ani nový náter nezachráni 
staré zariadenie. „Ak potrebujete vytvo-
riť funkčnejší priestor, radikálna zmena 
kuchynského nábytku je tou správnou 
cestou. Existuje veľa šikovných spôsobov, 
ako ušetriť miesto v kuchyni a zabezpečiť 
lepší prístup k potrebným veciam. V malých 
kuchyniach treba premyslene využiť všetok 
priestor, ktorý máte k dispozícii. Praktické 
sú vysoké úložné jednotky, ktoré siahajú od 
podlahy po strop. Mnoho ľudí verí, že na 
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spodnej časti linky musíte mať dvere. Často 
je však efektívnejšie využitie hlbokých zá-
suviek, ktoré poskytujú oveľa viac úložných 
možností. Voľte tiež svetlé farby linky, 
ktoré opticky miestnosť rozšíria,“ odporúča 
odborníčka z Hornbachu. 

Vo veľkých kuchyniach vás neobmedzuje 
priestor, takže pri výbere úložných sys-
témov je jedinou hranicou váš rozpočet. 

LEPŠIE OSVETLENIE PRE AKTÍVNY 
ŽIVOT
Príprava jedla sa skladá zo širokej škály 
činností a použitia rôznych nástrojov. 
Jedno svetlo preto rozhodne nebude sta-
čiť, najmä ak svoju kuchyňu využívate aj 
na zábavu a stolovanie. 

Výber osvetlenia prispôsobte aktivi-
tám, ktoré v kuchyni budete realizovať. 
„Správne osvetlenie je pre prakticky na-
vrhnutú kuchyňu kľúčové. Ide tiež o jeden 
z najjednoduchších spôsobov, ako zmoder-
nizovať priestor a zároveň znížiť spotrebu 
energie,“ vysvetľuje odborníčka a zároveň 
dodáva: „V malých priestoroch hrozí pocit 
stiesnenia, takže dobre premyslená schéma 
osvetlenia je nevyhnutná. Ak je vaša kuchy-
ňa umiestnená do stredu nehnuteľnosti 
alebo má malé okná, bude potrebné vniesť 
svetlo do priestoru. Strategicky umiestnené 
LED svetlá vám pomôžu vniesť jasné svetlo 
aj do ťažko dostupných miest,“ radí Adéla 
Kadlečíková.

BUĎTE DÔVTIPNÍ PRI VÝBERE 
SPOTREBIČOV
Plány na renováciu kuchyne sa nezao-
bídu bez výmeny starých spotrebičov 
za nové. Technologicky sa posúvame 
neustále dopredu a nároky domácností 
neustále rastú. Súčasne sa tiež zvyšuje 
dopyt po úsporných riešeniach. 

Kuchynské spotrebiče zvyčajne zodpove-
dajú minimálne za 10 % spotreby ener-
gie v domácnosti. Výberom energeticky 
efektívnych spotrebičov znížite energe-
tickú náročnosť vášho domu a zároveň 
znížite svoj vplyv na uhlíkovú stopu. 
„Výrobky s označením ENERGY STAR sú 
zvyčajne najlepšími a najefektívnejšími 
spotrebičmi v domácnosti. Nezaručia iba 
rozumné využívanie zdrojov, ale tiež úsporu 
vašej peňaženke. Sú navrhnuté tak, aby 
pri dosahovaní rovnakých funkcií využívali 
oveľa menej elektriny. Keď si vyberáte 
novú chladničku, rúru či umývačku riadu, 
nezabudnite preto hľadať štítok ENERGY 
STAR,“ odporúča odborníčka.

TRENDY V KUCHYNSKOM 
DIZAJNE V 2021
Aj dizajnové trendy v kuchynskom 
prostredí sa neustále menia. „Aj keď 
biele kuchyne ostávajú stále obľúbené, 
hitom budú výrazné tmavé farby ako sivá či 
čierna v kombinácii s prírodným akcentom. 
Neodmysliteľnou súčasťou každej kuchyne 
je kvalitná armatúra. Obľubu si čoraz viac 
tiež získavajú netypické metalické baté-
rie a drezy. Spojenie tmavých povrchov 
s armatúrami predovšetkým v zlatom 
či mosadznom prevedení dodajú štipku 
luxusu každej kuchyni,“ uzatvára Adéla 
Kadlečíková.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie



ODLÍŠTE SA...
V posledných rokoch sa začala pre 
benátske podlahy nová renesancia. 
Ich hlavnou súčasťou je magnezit, 
ktorý umožňuje zhotoviť monolitické  
povrchy, ktoré nepraskajú a nevyža-
dujú dilatačné škáry.

Tento uznávaný umelecký a kultúrny 
produkt regiónu Benátok je vhodný 
na  vytváranie moderných a trendo-
vých podláh pri zachovaní hodnoty 
tradície. Komplexnosť riešení sa do-
sahuje v troch produktových radách.

Distribúcia pre SR a ČR:  
info@pietradivenezia.sk

Technické poradenstvo,  
školenia: 
info@pietradivenezia.sk, 
+421944761391

Velluti-Veneti je 100 %-ne prírodná 
stierka prispôsobená každému prostre-
diu, od klasického po najtrendovejšie 
s  možnosťou zlúčenia stien a podláh 
do  jednej farby a textúry. Vďaka svoj-
mu zloženiu umožňuje vytvárať mono-
litické povrchy, ktoré sa nezmrašťujú a 
nepraskajú. Tento microcement je mož-
né aplikovať v hrúbke do 2 mm na nové 
aj rekonštruované povrchy bez nutnosti 
ich odstránenia.

Podlaha San Marco Monolitico je 
100 %-ne prírodná podlaha s neko-
nečným množstvom farebných riešení. 
Prispôsobí sa každému štýlu, od klasic-
kého po najtrendovejšie. Vďaka svojim 
mimoriadnym vlastnostiam je možné 
vytvárať veľké plochy bez škár a dila-
tácií. Vyznačuje sa bezkonkurenčnou 
odolnosťou voči opotrebeniu.

Terrazzo Ducale. Neustálym vý-
skumom a technologickými inováciami 
vzniká pojivo pre terrazzo – Pietra di 
Venezia, ktoré nahrádza staré vápno 
alebo súčasné cementové či živičné lát-
ky. Toto jedinečné pojivo sa vyznačuje 
vysokou adhéznosťou a pevnosťou, čo 
umožňuje vytvárať podlahy z liateho 
terrazza v neuveriteľne malej hrúbke už 
od 6 mm. Bezkonkurenčnou vlastnosťou 
v porovnaní s cementovým terrazzom 
je, že sa nezmrašťuje a nepraská.

ÚCHYTKY & VEŠIAKY SIRO
ORIGINÁLNE POVRCHY PRE DOKONALÚ KOMBINÁCIU

Viac na www.SIRO.sk

novinky 2021

KATALÓG
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bývanie kuchyňa

Č
i máte sladkých dvadsať a práve ste 
vyleteli z domu, alebo už máte na 
krku pár krížikov, vaša kuchyňa by 
mala byť navrhnutá v prvom rade 

ergonomicky. Aby malo všetko svoje 
miesto, bolo poruke a varenie išlo ako po 
masle. „Farby, doplnky a ďalšie dôležité de-
taily majú, samozrejme, tiež svoj význam, 
ale prvoradé je vhodné rozvrhnutie kuchyn-
ského nábytku a umiestnenia spotrebičov. 
Kde čo bude a aké, záleží aj od toho, koľko 
máte rokov, či máte malé deti a ako vám 
slúži zdravie,“ hovorí dizajnér z kuchyn-
ského štúdia Oresi Peter Heriban.

V čom sa líši kuchyňa pre mladých a pre seniorov?
INÝ VEK – iná kuchyňa

KUCHYŇA – SRDCE DOMOVA – 
BY MALA ODRÁŽAŤ NÁŠ ŠTÝL, 
ABY SME SA V NEJ CÍTILI DOB-
RE. ZÁROVEŇ BY MALA BYŤ 
PRISPÔSOBENÁ POTREBÁM 
ĽUDÍ, KTORÍ V NEJ FUNGU-
JÚ. V ČOM SA LÍŠI KUCHYŇA 
RODINY S DEŤMI OD KUCHY-
NE MLADÝCH ZAĽÚBENCOV 
A SENIOROV?

KUCHYŇA PRE MLADÝ PÁR
Mladí ľudia podľa jeho skúseností dávajú 
prednosť výraznejším farbám a extrava-
gantnejším riešeniam. Dizajnér však radí 
zlatú strednú cestu – štipku striedmosti 
a dve štipky nadčasovosti. Najmä v prí-
pade, že dvojica v budúcnosti plánuje 
ostať v tej istej kuchyni, aj keď bude mať 
deti. Chuť na extravaganciu sa dá vyrie-
šiť nevšednými doplnkami a kúskami, 
ktoré sa v prípade, keď sa zmení rodinná 
situácia, dajú ľahko vymeniť a nahradiť.
Dobrou voľbou sú vstavané spotrebiče 
s mnohými trendy funkciami, ktoré 
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šetria energiu a zvyšujú bezpečnosť. 
Netreba však zabudnúť, že od marca 
2021 budú mať chladničky, mrazničky, 
kombinované chladničky s mrazničkou, 
umývačky riadu aj práčky nové štítky 
označujúce energetickú skupinu. „Úlohou 
predajcov je vysvetliť, že spotrebitelia zna-
mienko plus už na označovaní nenájdu, ale 
že spotrebiče majú stále rovnakú efektivitu 
aj spotrebu energie. Ak patril spotrebič do 
energetickej triedy A, stále ostáva rovnako 
efektívny a úsporný, len bude mať ozna-
čenie B. Trieda A bude určená pre nové a 
efektívnejšie spotrebiče, ktoré postupne 
uvedú výrobcovia na trh,“ hovorí regionál-
ny manažér Oresi, Ing. Rastislav Kukla. 

V prechodnom období do marca 2021 
musia mať všetky dotknuté spotrebiče 
predávané v kamenných obchodoch aj 
online oba druhy štítkov – starý aj nový. 
Potom bude platiť už len nový. Tento 
spôsob označovania bude jednotný pre 
celý trh Európskej únie. 

Mladý pár ich určite ocení aj v budúcnos-
ti. „Bez ohľadu na vek je ideálne, ak sú rúra 
a mikrovlnná rúra umiestnené vo výške 
očí, umývačka riadu je hneď vedľa drezu 
a v bezprostrednej vzdialenosti od drezu 
a pracovnej dosky je aj chladnička a miesto 
na nádoby na odpad,“ hovorí odborník na 
navrhovanie kuchýň. Takéto riešenie je 
podľa neho najergonomickejšie.

Rovnako praktická je voľba výšky pra-
covnej dosky a horných skriniek kuchyn-
ského nábytku podľa výšky obyvateľov 
domácnosti a najmä človeka, ktorý v nej 
bude tráviť najviac času, či už to bude 
on, alebo ona. Vhodná výška pracovnej 
dosky zabezpečí, že ani po hodinách 
strávených varením, pečením, zavá-
raním alebo inou činnosťou nebude 
bolieť chrbát.

KUCHYŇA S DEŤMI
Deti sú radosť. Aj v kuchyni. No kým 
sú malé, ale už sa samé hýbu, to pre ne 
môže byť aj nebezpečný priestor. Najmä 
deti vo veku od 1,5 do 3 rokov chcú 
všetko robiť ako dospelí a zároveň sú to 
nefalšovaní objavovatelia a dobrodru-
hovia.

Pre rodinu s deťmi je vhodné mať prepo-
jenú kuchyňu s obývačkou. Aj keď rodič 
robí niečo v kuchyni, dieťatko sa môže 
hrať v obývačke a je spokojné, že otca či 

CHUŤ NA EXTRAVAGANCIU 
SA DÁ VYRIEŠIŤ NEVŠEDNÝMI 
DOPLNKAMI A KÚSKAMI, 
KTORÉ SA V PRÍPADE, KEĎ SA 
ZMENÍ RODINNÁ SITUÁCIA, 
DAJÚ ĽAHKO VYMENIŤ 
A NAHRADIŤ.
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mamu stále vidí. Viac priestoru záro-
veň znamená väčšie bezpečie. Ešte ho 
zvýšite, ak dáte na rohy násadky, ktoré 
zakryjú ostré hrany. 

Nebezpečenstvom je každý spotrebič 
zapojený do elektriky, preto by mal byť 
umiestnený mimo dosahu detí rovnako 
ako všetky ostré alebo ťažké predmety 
a rôzna chémia. Buď ich treba dať do 
horných skriniek, alebo treba dvierka 
kuchynského nábytku, ktoré by dieťa 
mohlo otvoriť, opariť zámkami. Naopak, 
deti môžu mať v dosahu skrinky alebo 
zásuvky, v ktorých sú plastové nádoby, 
drevené varešky a všetky veci, ktoré 

šuštia, ohýbajú sa, vydávajú zvuky, ale 
nie sú nebezpečné.

Nebezpečenstvo pri varení a pečení 
znížite na minimum tak, že si vyberiete 
indukčnú varnú dosku, ktorá sa nebude 
zohrievať, ani keby sa ratolesti náhodou 
podarilo postláčať gombíky a dosku 
zapnúť, a budete mať rúru na pečenie 
s bezpečnostným trojitým sklom, takže 
rúra bude zvonka chladná aj keď v sku-
točnosti bude vyhriata na 180 °C.

„Mnoho rodičov rieši aj to, kam malé dieťa 
v kuchyni usadiť,“ hovorí P. Heriban 
z Oresi a dodáva: „V podstate je jedno, či 
budú mať klasický jedálenský stôl, rohovú 
lavicu, alebo ostrovček, ku ktorému sa dá 
prisunúť detská stolička, pretože deti aj tak 
nevydržia na jednom mieste.“ V každom 
prípade by ste mali zvoliť nábytok, ktorý 
sa dobre a ľahko čistí, pretože to budete 
robiť mnohokrát, kým sa dieťa naučí 
stolovať. 

UĽAHČENIE PRE SENIOROV
Koncept kuchyne prispôsobený pre 
seniorov znamená krátke vzdialenosti 
medzi sporákom, drezom a chladnič-
kou, aby sa pri problémoch s pohybom 
šetrili. Zároveň potrebujú dostatok 
úložného priestoru v akurátnej výške, 
aby sa nebolo treba ani veľmi zohýbať, 
ani načahovať. Už sme spomínali, že je 
vhodné umiestniť rúru a mikrovlnku vo 
výške očí. Vychytávkou pre seniorov je 
aj možnosť umiestniť varnú dosku tak, 
aby nebol nábytok priamo pod ňou a ku 
sporáku sa dalo sadnúť na pohodlnú, nie 
veľmi vysokú barovú stoličku. 

Namiesto barového pultu dizajnéri od-
porúčajú seniorom samostatné sedenie 
s masívnym stolom (môže byť aj rozkla-
dací, keď sa zíde celá rodina) a s pohodl-
nými stoličkami. 

A pokiaľ ide o celkový vzhľad kuchyne, 
ak si na začiatku zvolíte kvalitný náby-
tok s dobrým kovaním, po rokoch stačí 
vymeniť iba dvierka. Kuchyňa bude ako 
nová a vy ušetríte stovky eur.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

bývanie kuchyňa
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NÁVRH PRIESTOROV VÝROBA DOPRAVA MONTÁŽ

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

www.medcom.sk

To najlepšie pre Váš obchod 
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paleta aktuality

ŠÉF SO SUPER SCHOPNOSŤAMI A EXTRA PRÍSLUŠENSTVOM

Vysokokvalitný multifunkčný kuchynský robot 8 v 1 Orava Chef 1 si „odmaká“ 
ťažkú prácu v kuchyni za vás, takže vám ostane len potešenie z varenia a pečenia. Vy-
zerá ako profesionál a také sú aj jeho schopnosti: mieša, hnetie, miesi, mixuje, strúha, 
melie, šľahá a s jeho pomocou budete mať aj tie najnáročnejšie kuchynské zadania ex-
presne hotové. Je vybavený 1 400 W motorom, 6 rýchlosťami a režimom Pulse. V ob-
jemnej, až 7-litrovej antikorovej mise pripraví nadýchané cesto aj krémy do koláčov, 
v sklenenej mise s objemom 1,5 l rozmixuje všetko na polievky, omáčky aj zdravím 
nabité smoothies. Na kovovom mlynčeku pomelie mäso na poctivý domáci hamburger, 
vďaka násadcom zvládne aj výrobu domácich klobás a jaterníc či fajných cukroviniek. 
Má extra bohaté príslušenstvo a za všetko, čo v kuchyni dokáže, ho budete milovať. 

www.orava.eu 

ČISTÁ UMÝVAČKA RIADU 
VYDRŽÍ DLHŠIE

Starostlivosť o umývačku riadu má výraz-
ný vplyv na čistotu vášho riadu a zároveň 
jej pravidelným čistením môžete predĺžiť 
životnosť spotrebiča. 

Tablety Somat Duo Machine Cleaner 
okrem toho, že účinne odstraňujú vodný 
kameň, usadeniny aj v ťažko dostupných 
miestach počas bežného cyklu umývania, 
sú vylepšené o zložky, ktoré eliminujú 
zápach z umývačky a dodávajú jej svie-
žu vôňu. Umývačku efektívne zbavujú 
mastnoty, nahromadených nečistôt na 
postrekovacích ramenách, filtri, vodnom 
čerpadle či potrubí. 

Použitie takejto čistiacej tablety sa od-
porúča raz za mesiac. Tabletu vložíte do 
vnútorného priestoru umývačky k bež-
nému čistiacemu prostriedku a spustíte 
umývanie riadu ako zvyčajne. Navyše 
obal bol navrhnutý tak, aby obsahoval 
o 40 % menej plastu. K ochrane životné-
ho prostredia 
prispieva aj 
to, že obal je 
vyrobený z viac 
ako 95 % z re-
cyklovaných 
materiálov. 

PRANIE SPOJENÉ S PRÍRODOU

Starostlivosť o farebné oblečenie môže byť náročná, najmä pokiaľ ide o dôkladné triedenie a ochranu 
pred zafarbením počas prania. Pracie obrúsky Colour Catcher ECO pomáhajú chrániť oblečenie 
počas prania, no zároveň šetria prírodu. Neobsahujú žiadne parfumy a sú kompostovateľné. Navyše 
vlákna sú zo 100 %-ne prírodného pôvodu a obal obsahuje prírodnú trávu, aby sa pri ich výrobe znížila 
spotreba vody, ušetrilo viac energie a spotrebovalo menej emisií CO2. Šatník prevoňajte neodolateľnou 
vôňou aviváže Silan Naturals. Obsahujú 99 % zložiek prírodného pôvodu, sú bez silikónov, farbív a mik-
roplastov. Súčasťou je nová unikátna zložka rastlinného pôvodu na zmäkčenie oblečenia počas prania 
a parfumy, ktoré sú biologicky rýchlejšie odbúrateľné. Sú balené v 100 %-nej PET fľaši s ľahko odstráni-
teľným a recyklovateľným obalom. V ponuke sú 3 varianty Silan Naturals:  Ylang Ylang & Vetiver – 
novinka inšpirovaná kombináciou exotických vôní. Peony & White Tea – nežná a prírodná vôňa, 
kombinácia pivonky a bieleho čaju. Coconut Water & Minerals – ide o prírodnú a harmonickú vôňu 
obohatenú o kokosovú vodu a minerály.



ZOZNÁMTE SA S NOVINKOU

Nová vstavaná, plne integrovaná umývačka Gorenje GV672C62 s tromi umývacími 
ramenami dokonale umyje a usuší 16 súprav riadu, ktorý môžete ukladať do spod-
ného a stredného koša aj do špeciálnej príborovej zásuvky. Pred odjazdom na víkend 
alebo keď budete mať viac hostí, oceníte funkciu SpeedWash, s ktorou ušetríte veľa 
času. Keď napríklad zvolíte hodinový program spoločne s funkciou SpeedWash, bu-
dete mať čistý riad už za rekordnú štvrťhodinu. Funkcia ExtraHygiene v kombinácii 
s intenzívnym programom umožňuje umývanie pri teplote 75 °C  – tá je dostatočne 
vysoká na elimináciu väčšiny baktérií. Funkcia TotalDry zase zabezpečí dokonale 
suchý riad bez kvapiek vody s úsporou energie i času. Umývačka má aj vnútorné 
osvetlenie, praktický samočistiaci filter a tichý invertorový motor PowerDrive. Plnú 
umývačku riadu dokonale umyjete už s 6,9 l vody. 

Odporúčaná cena je 649 eur.

www.gorenje.sk

TRENDOVÁ POMOCNÍČKA PRE ZDRAVŠIE VARENIE V 21. STOROČÍ

Máte chuť na chrumkavé hranolčeky, vyprážaný syr, fritované kuracie nugety, milujete tempura zeleninu a 
morské plody alebo si dáte radi pri pozeraní TV popcorn? Nad týmito gastro hitmi malých aj veľkých, ktoré sa 
pripravujú na rozpálenom oleji, však výživoví poradcovia a osobní tréneri krútia hlavami a varujú pred rizikom 
zvýšenia cholesterolu, nadváhou a ťažkosťami s trávením. Preto si ich pripravte šetrnejšie, takmer bez použitia 
oleja. Fritovanie, pečenie a vyprážanie horúcim vzduchom je popri varení v pare veľkým hitom v modernom 
stravovaní 21. storočia. S tým vám ochotne pomôže digitálna teplovzdušná fritéza Orava Airy 1. Počas 
tepelnej úpravy čerstvých aj mrazených surovín v nej cirkuluje horúci vzduch, vďaka čomu budú  chrumkavé 
delikatesy zo všetkých strán fajne prepečené, ostanú však šťavnaté a vy si ich môžete dopriať bez výčitiek 
svedomia. Orava Airy 1 sa rýchlo nahreje, ponúka 12 prednastavených varných programov alebo mož-
nosť jednoduchého nastavenia teploty a času prípravy podľa osobných preferencií na dotykovom LED 
paneli, má až 4,6-litrovú varnú nádobu s nepriľnavým povrchom a pri varení vám ušetrí až 60 % času. 
Rýchlu večeru, pochúťku na párty či slávnostný obed v zdravšej verzii budú mať hladoši na tanieri skôr, 
než by sa nazdali.  Nebojte sa s ňou experimentovať – upečie vám aj fajný domáci chlebík s chrumkavou 
kôrkou či šťavnaté mafiny. Orava Airy 1 môže byť vaša 99 eur.

www.orava.eu

VÍŤAZNÉ ŤAŽENIE PROTI SMIETKAM AJ PRACHU

Zišiel by sa vám šikovný vysávač, ktorý je vždy poruke, ľahko sa obsluhuje, nezaberie 
veľa miesta, avšak prekvapí svojou sacou silou? Bezšnúrový akumulátorový tyčo-
vý vysávač 2 v 1 Orava Neptun spája v sebe výhody dvoch výrobkov – klasického 
veľkého tyčového vysávača na víkendovú a sezónnu údržbu domácnosti a zároveň 
svižného príručného vysávača na expresné vysatie špiny, len čo deti doraňajkujú a do 
vankúša na gauči sa zabodol chlp vášho domáceho miláčika. U vás doma zatočí aj s chuchvalca-
mi prachu v rohoch, aj s mikročiastočkami prachu na klávesnici počítača, na stole či nábytku. 
Je vybavený cyklónovým systémom vysávania, podlahovou hubicou s rotačnou 
kefou a vysokoúčinným HEPA filtrom, ktorý zachytí až 99,97 % častíc s veľkosťou 
300 nanometrov, čo ocenia aj alergici. Na jedno nabitie pracuje 20 až 50 minút. 
Vďaka LED svetlu na hubici vysávača  si „posvieti“ na špinu aj v tých najtemnejších 
zákutiach. Výborne vám poslúži aj na vysávanie interiéru auta. Môže byť váš za 
99 eur.

www.orava.eu 
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A
k túžite po kúpeľni snov, nezamýš-
ľajte sa iba nad farbami, ale najmä 
nad funkcionalitami a rozložením. 
Nezabúdajte, že rovnako, ako kva-

litné vyhotovenie, je dôležitá aj detailná 
príprava. 

HĽADAJTE INŠPIRÁCIE 
A PLÁNUJTE
Vyjdite z komfortnej zóny a hľadajte 
nové riešenia, ako čo najpraktickejšie 
usporiadať jednotlivé prvky v kúpeľni. 
Nebojte sa nových názorov a pohľadov 
na priestorové rozloženie vašej kúpeľne. 
Inšpirovať sa môžete prostredníctvom 
mnohých magazínov či sociálnych sietí. 
Premyslite si farebnosť a štýl, v ktorom 
by mala byť vaša vysnívaná oáza pokoja 
navrhnutá.  

Po ujasnení predstavy o tom, aký štýl 
preferujete, prichádza na rad plánovanie. 
Táto fáza je kľúčová. Sumarizuje všetky 
problémy s priestorom, ktoré ste doteraz 
denno-denne zažívali, a dáva jedinečnú 
príležitosť ich vyriešiť. Plánovanie vyža-
duje predstavivosť a schopnosť pred-
vídať rôzne situácie, preto si na pomoc 
pokojne prizvite všetkých členov rodiny 
či priateľov. Jednoduchý plánovač kú-
peľní nájdete aj na stránke IKEA, vďaka 
ktorému môžete svoje sny ľahko a rýchlo 
premeniť na skutočnosť. Vyskúšajte si 
rôzne kombinácie, až kým nevyberiete 
tú, ktorá je do vašej kúpeľne najvhod-
nejšia a najviac spĺňa vaše požiadavky. 
Pohrať sa môžete i s farbami a so štýlom, 
aby ste vytvorili takú kúpeľňu, v ktorej 
sa budete cítiť najlepšie.

Ak nemáte plánovacieho ducha, nevá-
hajte sa obrátiť priamo na odborníkov. 
Nielen, že vám ušetria nervy a čas, 
ale naplánujú priestor do posledného 
detailu. V IKEA sa môžete obrátiť na od-
borníkov prostredníctvom novej služby 
interiérového konzultanta, ktorá vám 
pomôže pri zariaďovaní či zmene vašej 
domácnosti. Interiérovi konzultanti pre 
vás vypracujú kompletný návrh akejkoľ-
vek miestnosti u vás doma podľa vašich 
predstáv a poradia v oblasti bytového 

dizajnu. V dnešnej dobe si s kon-
zultantmi viete dohodnúť 

stretnutie aj bezpečne 
v online prostredí.

KÚPEĽŇU BY SME MOHLI NAZVAŤ JEDNOU Z NAJINTÍMNEJŠÍCH 
MIESTNOSTÍ, KTORÁ V MNOHÝCH PRÍPADOCH ZABERÁ MENŠIU 
ČI POMERNE MALÚ ČASŤ METRÁŽE DOMÁCNOSTI. MÁ VŠAK 
NEZAMENITEĽNÚ ÚLOHU A JEJ SPRÁVNE USPORIADANIE DO-
KÁŽE VYRIEŠIŤ MNOŽSTVO PROBLÉMOV, NAJMÄ V BYTOCH, 
KDE BOJUJEME O KAŽDÝ CENTIMETER MIESTA. 

Naplánujte si

VLASTNÚ KÚPEĽŇU

bývanie kúpeľňa
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oveľa jednoduchšie. Dokonalým 
spojením všetkých spomínaných 
atribútov je napríklad zrkadlová 
skrinka STORJORM. Okrem zrkadla 
a úložného priestoru ponúka osvetlenie 
LED, ktoré spotrebuje až o 85 % menej 
energie a vydrží 20-krát dlhšie ako kla-
sická žiarovka. 

Pri zariaďovaní myslite aj na maličkosti. 
Dnes už na trhu nájdete rôzne batérie 
s funkciami, ktoré môžu potešiť nielen 
vašu peňaženku, ale pozitívne vplývať aj 
na životné prostredie. Zabezpečujú totiž 
dostatočne silný prúd vody aj pri šetrení. 
Batérie IKEA sú vybavené prevzduš-
ňovačom, ktorý šetrí vodou i energiou 

NA ČO BY STE PRI ZARAĎOVANÍ 
NEMALI ZABUDNÚŤ?
Existuje niekoľko zásad, s ktorými bude 
kúpeľňa nielen dobre vyzerať, ale spĺňať 
kritériá funkčnosti. Základom úspechu 
je výber nábytku s dostatočným úlož-
ným priestorom. Dobre usporiadaná 
kúpeľňa tak bude pre vás ideálne miesto 
na začatie aj ukončenie dňa.

„Ak si chcete spríjemniť ranné prípravy, 
myslite na dobré osvetlenie, veľké zrkadlo 
a vhodnú kombináciu otvorených a uzav-
retých úložných priestorov. Zásuvky, ktoré 
sú priestranné a pomerne dobre vysúvateľ-
né, vám zaručia prehľad aj v ich zadných 
častiach. Drobnosti, ktoré majú tendenciu 
sa ľahko stratiť, môžete odložiť do úložných 
boxov, vďaka čomu získate väčší prehľad. 
Boxy s atraktívnym dizajnom môžete 
využiť v otvorených úložných priestoroch 
aj ako dekoráciu. Dodajú kúpeľni šmrnc 
a podčiarknu osobitý štýl kúpeľne. Použitie 
zavesených nástenných kúpeľňových skri-
niek vám uľahčí údržbu podlahy v kúpeľni, 
keďže vám nebudú zavadzať nožičky,“ radí 
interiérová dizajnérka Michaela Jurčíko-
vá, IKEA Bratislava.

Nástenná skrinka so zrkadlom v sebe 
spája dokonalú dvojicu. Využite priestor 
nad umývadlom efektívne a majte 
všetko dôležité poruke. Pri symetrickom 
umiestnení svietidiel po bokoch zrkadla 
vás nebudú vyrušovať nežiaduce tiene 
a holenie alebo nanášanie mejkapu bude 
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riť, je skrátiť čas sprchovania aspoň 
o 4 minúty. Pri sprchovaní tak ušetríte 
až 60 litrov vody a navyše si budete 
môcť dlhšie poležať v posteli.

UŽITOČNÉ RADY A TIPY
Aj malá kúpeľňa dokáže veľa, ak použije-
te šikovné výrobky, ktoré vám umožnia 
využiť každý centimeter vašej kúpeľne. 
Polica VESKEN sa zmestí aj do toho 
najmenšieho kúta a ponúka extra úložný 
priestor navyše. 

Do malých kúpeľní sú ideálnym riešením 
aj nástenné doplnky, ktoré viete kde-
koľvek pripevniť prísavkou a vyhnete 
sa nepríjemnému a časovo náročnému 
vŕtaniu do obkladov.

Praktickou vychytávkou je perforovaný 
panel SKÅDIS, ktorý môžete šikovne 
využiť aj v kúpeľni. Na pohľad z jedno-
duchého minimalistického panelu si 
dokážete vyčarovať úložný priestor na 
mieru. Vďaka doplnkom zo série SKÅ-
DIS, ktoré si k panelu môžete dokúpiť, 
vytvoríte nespočetné množstvo variácií 
unikátneho úložného priestoru podľa 
vašich potrieb. 

Reko

Foto: Ikea a archív redakcie

TIP

Alfa a omega doko-
nalej kúpeľne je aj dô-
kladná čistota. Kúpeľňa 
je totiž miestom, ktoré do-
slova priťahuje najrôznejšie 
vírusy a baktérie. Rie-
šením je preto nielen 
čistiť, ale aj používať 
kvalitné dezinfekčné 
prostriedky, ako je 
napríklad Lysoform na 
kúpeľne, ktorý hĺbkovo 
čistí, odstraňuje vodný 
kameň a efektívne 
zničí vašich „neviditeľ-
ných návštevníkov“. 

a zároveň prúd vody nestráca na sile. 
Vďaka regulátoru prietoku vody môžete 
znížiť spotrebu vody až o 50 %. Ďalšou 
inteligentnou funkciou týchto batérií 
je napríklad funkcia chladného štartu, 
ktorá zabraňuje plytvaniu horúcej vody 
a šetrí energiu. Ako to funguje? Keď 
páku zatlačíte priamo hore, spustí sa iba 
studená voda a horúca voda sa spustí až 
vtedy, ak páku posuniete doľava. Navyše 
funkcia obmedzuje otvorenie páky 
naplno doprava. Batérie sú vďaka kera-
mickým doskám natoľko odolné, že ich 
môžete používať mnoho rokov. Dokonca 
na nich dostanete aj 10-ročnú záruku. 
Najjednoduchším spôsobom, ako ušet- 

bývanie kúpeľňa



Vyprážanie, zapekanie aj láskyplné varenie. S tým 
všetkým si poradia extrémne odolné hrnce, kastróly 
a rajnice PRESIDENT Stone! Luxusný kuchynský riad 
s nepriľnavým povrchom zvonku aj zvnútra nádob je 

ideálny na každodenné intenzívne používanie. Unikátny 
povrch riadu s charakterom nelešteného prírodného 

kameňa sa nezľakne kovového náradia a znesie aj 
spaľujúcu žiaru rúry na pečenie. Riad PRESIDENT Stone 

je vhodný pre všetky typy sporákov vrátane indukčných.

V riade
PRESIDENT Stone 

nič nepripálite!

Riad 
PRESIDENT Stone

www.tescoma.sk

Vhodný
do rúry!

Vhodný pre 
nerezové 

kuchynské 
náradie!

Unikátny zvrásnený povrch zabráni 
pripáleniu pokrmov!

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

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

tacoflow_topenarstvy_86x129.indd   1 12.08.2019   09:09:06

MAJSTER ČERPADIEL

PRESVEDČTE 
SA SAMI!

Vysoko účinné čerpadlá Taconova. Mimoriadne 
kompaktné, výkonné a spoľahlivé. Preverené 
nespočetnekrát. Pre vykurovanie, solárne tepelné 
zariadenia, chladenie a cirkuláciu teplej vody.

tacoflow_topenarstvy_80x118.indd   1tacoflow_topenarstvy_80x118.indd   1 12.02.2021   7:55:0112.02.2021   7:55:01

www.domabyvanie.eu

Čítate nás už 15 rokov
Ďalšie zaujímavé témy nájdete zdarma v našom archíve

Inšpirujte sa aktuálnym vydaním aj v online verzii
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2021
ROK 2020 NÁS PRINÚTIL TRÁVIŤ VÄČŠINU ČASU MEDZI 
STENAMI DOMOVA, A TAK SME VENOVALI VÄČŠIU POZORNOSŤ 
PRI JEHO VYBAVENÍ A VÝBERE NÁBYTKU, NAJMÄ DO KÚPEĽNE, 
KTORÁ SA STALA MIESTOM, KDE SME SI DOPRIALI VIAC ČASU 
PRE SEBA. PRE TÝCH, KTORÍ SA ROZHODLI PRE JEJ RENOVÁCIU 
A VYNOVENIE, PRINÁŠAME VŠETKY NOVINKY O KÚPEĽŇOVOM 
NÁBYTKU AJ PRE ROK 2021.

Nové trendy pre kúpeľňový nábytok 

bývanie kúpeľňa

R
ok 2021 bude rokom noviniek. 
Trendy bude nábytok so základ-
nými a svetlými líniami, jemnými, 
neutrálnymi farbami v prírodnej 

palete, ktorý vnesie harmóniu a posilní 
prepojenie s prírodou. Medzi hlavný-
mi farbami nájdeme teplé farby zeme, 
hnedú a béžovú, veľa odtieňov sivej či 
s dekorom dreva. Návrat do škandináv-
skeho štýlu s niekoľkými jednoduchými 
a opatrne vybranými prvkami. ZÁVESNÝ NÁBYTOK EVOKUJÚCI 

ĽAHKOSŤ
Už žiadny objemný nábytok a tmavé 
farby, ktoré blokujú presvetlenie. Nové 
trendy v kúpeľňovom nábytku upred-
nostňujú minimalistické jednoduché 
línie a jemné prírodné odtiene. A do-
konca aj sprchovací kút sa stáva mini-
malistickým. V kurze sú sprchové kúty 
s priehľadnými sklenenými stenami a 
s ultra tenkými sprchovými vaničkami 
v jednej línií s podlahou. Zelenú do-
stávajú novinky ako farebné sanitárne 
výrobky a umývadlá nielen v čiernej, ale 
aj v mnohých pastelových odtieňoch.

ZÁVESNÁ SANITA A ZAOBLENÉ 
TVARY 
Taktiež sanita, ktorá sa vyznačuje 
zaoblenými tvarmi a závesnou inšta-
láciou, je trendy. A ak to chcete a máte 
záľubu v nových technológiách, na trhu 
sú k dispozícii aj vodovodné batérie 
a sprchové hlavice s integrovanou tech-
nológiou, od pohybových senzorov až 
po  LED osvetlenie.
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Nové trendy pre kúpeľňový nábytok 

KOVOVÉ DETAILY PRE  
VYCIBRENÚ ELEGANCIU
Ak, naopak chcete kúpeľňu, ktorá srší 
eleganciou zo všetkých uhlov, choďte do 
čiernej! Od čiernych keramických umý-
vadiel po vodovodné batérie, od detailov 
nábytku po zrkadlo či svietidlo. A prečo 
nie? Trebárs aj profily sprchového boxu. 
Je zrejmé, že na dosiahnutie elegant-
ného výsledku bude však potrebné sta-
rostlivo dávkovať výber rôznych prvkov, 
kde  máte možnosť zvoliť veľmi jemný 
obklad stien či biely nábytok, aby sa 
dosiahol príjemný chromatický kontrast. 
Na výber máte nielen čierny kov, ale aj 
inú farebnú paletu povrchovej úpravy 
ako napríklad meď, zlato či bronz, ktoré 
sú tiež elegantné a dokážu zaujímavo 
zmeniť konečný vzhľad vašej kúpeľne.

RELAXAČNÉ FARBY A PRÍJEMNÉ 
KONTRASTY
Zo všetkých farieb je tou, ktorá dodáva 
pokoj a harmóniu, určite modrá, ktorú si 
môžete zvoliť na steny a obklady v kom-
binácii so svetlejšími farbami.

Čierna dáva charakter, ale musí byť 
dávkovaná s maximálnou opatrnosťou, 
aby sa dosiahol výsledok absolútnej 
jemnosti. 

Šedá farba zostáva skôr skvelou klasikou 
pre steny či nábytok, ale aj pre dekorácie 
a doplnky, pomocou ktorých je možné 
doplniť vybavenie kúpeľne. 

Vybavenie pre novú kúpeľňu nájdete na 
www. kvstore.sk.

Reko z materiálov KvStore

Foto: KvStore
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T
ýmto prianím vychádza v ústrety 
jednoduché, a pritom elegantné 
riešenie v podobe sprchového 
žliabku Advantix Cleviva, ktorý 

ponúka špičkový kúpeľňový dizajn a 
súčasne vysoko variabilné použitie.

VARIABILITA
Všetky sprchové žliabky Advantix 
Cleviva sú ľahko a rýchlo zmontovateľné 
a dajú sa skvele kombinovať s rôznymi 
štýlmi kúpeľňového vybavenia. Rošt pre 
sprchový žliabok je dodávaný v dvoch 
variantoch, a to s jedným alebo dvomi 
vtokovými otvormi s hranatými alebo 
oblými kontúrami. Najväčšou prednos-
ťou žiabku Advantix Cleviva je mate- 
riál – 4 mm hrubá ušľachtilá oceľ 
1.4301. Tá je odolná voči skrúteniu 
a ohýbaniu a nedá sa zdeformovať. 
Vďaka špeciálnej úprave povrchu je voda 

v žliabku optimálne vedená k jedno-
bodovému odtoku.  

Výsledkom je plynulé odtekanie vody. 
Vedľa štandardného odtoku pre staveb-
nú výšku 95 mm a viac je k dispozícii 
taktiež plochý odtok pre rekonštrukcie 
so stavebnou výškou od 70 mm.

MIMORIADNE VLASTNOSTI
Rošty sprchových žliabkov Cleviva sú 
ľahko vymeniteľné, čo oceníte hlavne 
pri renovácii kúpeľne. Žliabky môžu 
byť umiestnené kdekoľvek v dlažbe: 
uprostred miestnosti, na strane alebo 
priamo pri stene. Pri montáži sa dá 
výška i dĺžka sprchovacieho profilu 
prispôsobiť konkrétnym montážnym 
podmienkam, rovnako ako umiestnenie 
odtokového potrubia. Dĺžku sprchového 
žliabku je možné ľubovoľne upravovať 
v rozmedzí 300 – 1 200 mm napríklad 
uhlovou brúskou s rezným kotúčom 
na ušľachtilú oceľ. Sprchovací profil je 
ukončený rovnou plôškou, takže možno 
za sebou bez obmedzenia inštalovať 
viac sprchových žliabkov naraz, pričom 
opticky pôsobia kompaktne ako jeden 
celok.

Reko z materiálov Viega

Foto: Viega

KÚPEĽŇA JE MIESTOM, KDE 
SA CHCEME CÍTIŤ PRÍJEMNE. 
TOMU ZODPOVEDAJÚ AJ 
VYSOKÉ POŽIADAVKY NA JEJ 
VZHĽAD. TÚŽIME, ABY NAŠA 
KÚPEĽŇA BOLA ORIGINÁL-
NA, OSOBITÁ A ABY SME 
DO NEJ MOHLI ZAKOMPO-
NOVAŤ AJ SVOJE VLASTNÉ 
NÁPADY. 

Elegantné riešenie 

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

viega.sk/Prevista
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najvyššej úrovni. Udržíte si s ňou bezpečný odstup od choroboplodných  
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Na predajňu je potrebné sa telefonicky objednať. 
Otváracie hodiny:
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

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

AKCIA  na vstavané skrine  DO 30 %
 Záruka až 5 rokovDODANIE OD 3 – 15 DNÍ



LAKOVANÉ LAMINOVANÉ DVIERKA

TRADIČNÝ ČESKÝ VÝROBCA 
NÁBYTKOVÝCH DVIEROK
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Luky plus s.r.o.
Holubyho 28 OC plus

902 01 Pezinok
Mobil: 0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

SCHODY 

výroba, 
dodávka 

a montáž

o 

UŽ STE SA STRETLI S POJMOM „LETNÁ ZÁHRADA“ ?

  mobilné zasklenie terás bezrámovými estetickými systémami
  patentovaný systém otvárania a posúvania sklenených tabúľ podľa potreby
  tepelná pohoda v každom ročnom období
  variabilita systému predĺži dobu využívania terás či altánkov
  podľa potreby uzavrie terasy 

 
najrôznejších pôdorysných tvarov

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

VTR, s.r.o., Bratislavská 2., 940 01 Nové Zámky

Tel.: 035 / 64 23 252, Fax: 035 / 64 23 251, Mobil: 0903 263 119, 0907 986 721
www.vtr.sk , e-mail: vtr@vtr.sk
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bývanie dvere

A
ké dvere zvoliť? Otočné, posuv-
né, zasúvacie? Rozhodujúcim 
faktorom býva väčšinou veľkosť 
priestoru. „Klasické otočné dver-

né krídla zaberajú v otvorenom stave 
podlahovú plochu cca 0,6 m2, pričom 
posuvné dvere po stene zaberajú len 
0,1 m2 a zasúvacie dvere do stavebných 
puzdier dokonca nezaberajú vôbec žiad-
nu plochu, pretože celé dverné krídlo 
zachádza do steny,“ vysvetľuje Petr 
Paksi, obchodný riaditeľ spoločnosti 
J.A.P. Slovakia, ktorá vyrába dizajnové 
dverné systémy. 

Aké si teda vybrať? Voľba pre posuvné či 
otočné dvere závisí aj od štýlu samotné-
ho interiéru. Veľmi často sa napríklad 
v rozľahlých súkromných halách vyu-
žívajú dvojkrídlové dvere zasúvacie do 
stavebného puzdra, a to v snahe priestor 
ešte viac odľahčiť.

súčasných interiérových dverí
MOŽNOSTI A TRENDY
DVEROVÉ KRÍDLA DNES 
V INTERIÉRI NEPLNIA IBA 
FUNKCIU OTVOROVEJ VÝPLNE 
SLÚŽIACE PRE ODDELENIE 
MIESTNOSTÍ – ČORAZ 
VÝZNAMNEJŠIE MIESTO 
ZAUJÍMAJÚ AJ V OBLASTI 
INTERIÉROVÉHO DIZAJNU. 
VPLYVOM MODERNÝCH 
TRENDOV VZNIKAJÚ DVERE, 
KTORÉ SVOJICH UŽÍVATEĽOV 
PREKVAPIA VZHĽADOM 
AJ PRAKTICKOSŤOU. 
DVEROVÉ KOVANIE 
POTOM UŽ LEN CELKOVÝ 
DOJEM „DOŠPERKUJE“ 
K DOKONALOSTI...

 1. OTOČNÉ DVERE sú najbežnejším 
typom z pohľadu otvárania a neodmys-
liteľne sú späté so zárubňami. Klasické 
obložkové zárubne však bývajú v súčas-
nej dobe stále častejšie nahradzované 
minimalistickejšie poňatým riešením, 
a to bez viditeľných obložiek – zárub-
ňami skrytými, ktoré zrovnajú dverné 
krídlo do jednej roviny so stenou.

2. DVERE ZASÚVACIE DO STAVEBNÉHO 
PUZDRA ponúkajú naozaj maximálnu 
úsporu miesta. Stavebné puzdro je 
tvorené priechodným otvorom a v stene 
zabudovanou plechovou kapsou, do 
ktorej zachádza dverné krídlo. Na výber 
sú aj rôzne dvojkrídlové varianty.

3. DVERE POSUVNÉ PO STENE sa pohybu-
jú po koľajnici kotvenej nad dverovým 
otvorom. Niektoré typy posuvných sys-
témov možno dokonca umiestniť aj nad 

TIP: Posuv alebo priečka?
Jedným z moderných riešení posuvných 
systémov je posuv PREMIUM, ktoré-
ho koľajnice sú zabudované priamo 
v strope, čo umožňuje posúvať veľkofor-
mátové dielce tak, že v interiéri vytvára 
ilúziu pohyblivej priečky. Dávajú tým 
aj variabilitu v organizácii priestoru – 
miestnosti možno nechať prepojené 
alebo ich, naopak, oddeliť a zachovať im 
súkromie. „Na koľajnici posuvného sys-
tému PREMIUM, ktorá môže byť dlhá až 
šesť metrov, možno kombinovať posuvné 
dvere aj fixné dielce. Jedno dverné krídlo 
siahajúce od podlahy až k stropu môže 
vážiť až 100 kg, čo umožňuje použitie 
skla, ktoré je v tomto riešení veľmi obľú-
bené,“ hovorí Petr Paksi.
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existujúcu zárubňu s obložkou bez toho, 
aby sa museli vybúrať. 

DVERE S HLINÍKOVOU 
KONŠTRUKCIOU
Aktuálnym hitom interiérov sú dverné 
krídla atypických rozmerov – siahajúce 
napríklad k stropu. Na dvere sa preto 
stále viac využíva moderný hliníkový 
rám, ktorý im dodáva pre tieto „maxi“ 
požiadavky potrebnú pevnosť, a to 
napríklad aj v kombinácii s nadčasovým 
sklom. „V súčasnosti sú trendy sklenené vý-
plne s originálnymi vizuálnymi úpravami. 
Novinkou sú napríklad dvere IDEALINE 
so sklenenou výplňou, ktorá je pohľadovo 
rozdelená tenkými hliníkovými profilmi, 
alebo dvere IDEANET so zalaminovanou 
dekoratívnou kovovou sieťou medzi dvoma 
sklami, ktorá pri dopade svetla vytvára 
3D holografickú ilúziu,“ hovorí Petr Paksi 
z J.A.P. Slovakia.

Hliníkový rám však môže slúžiť aj na 
vonkajšie opláštenie z oboch strán, ako 
je to v prípade dverí MASTER. „Dverové 

krídlo MASTER môže niesť na svojej ploche 
najrôznejšie materiály – možno ich zahaliť 
do prírodnej dyhy, lakovaného skla, zrkad-
la, stierky či tapety, vernej imitácie kovu 
aj kameňa, dokonca je možné spomínané 
materiály ľubovoľne kombinovať,“ dodáva 
Petr Paksi. A čo viac? Vďaka hliníkovej 
konštrukcii odpadá nutnosť jednotnej 
podoby dverného krídla z oboch strán.

 NEZABUDNITE NA KOVANIE
Kľukou, mušľou, madlom, elektroni-
kou – dvere možno dnes v závislosti od 
typu otvárania ovládať najrôznejšími 
spôsobmi. Zabudnite však na obyčajné 
kľučky bez nápadu a nechajte sa inšpiro-
vať netradičnými kúskami, ktoré budú 
pomyselnou čerešničkou na dvernom 
krídle. 
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TIP: Ide to aj bez kľučky
Viete si predstaviť, že by otočné dvere 
kľučku dokonca vôbec nepotrebovali a 
napriek tomu sa ľahko otvárali, zatvárali 
a pevne držali v zárubni? Novinkový 
systém M&T magnetic presne toto do-
káže! „Princíp magnetic spočíva výhradne 
vo využívaní magnetickej sily. Do dverovej 
zárubne sme zapracovali veľmi silné mag-
nety a naproti do dverného krídla blok 
z magnetickej nerezovej ocele. Keď sa 
k sebe obe časti priblížia, dvere sa plynulo 
,dovrú‘, a to bez vysunutia akejkoľvek 
strelky,“ vysvetľuje Roman Ulich. A preto-
že v magnetic nedochádza k žiadnemu 
mechanickému kontaktu, na ovládanie 
dverí stačí len minimalistické madlo.

Reko

Foto: J.A.P. Slovakia, M&T Slovensko 

„Neobyčajný vzhľad kľučky môže byť 
inšpirovaný aj úplne všednými vecami a 
materiálmi. Ako príklad môžem uviesť 
kľučky Industry Squelette a Rocksor. Cha-
rakteristickým prvkom prvej z menovaných 
kľučiek sú prekrývajúce sa vzpery pripomí-
najúce mostnú konštrukciu z 19. storočia. 
Druhá kľučka bola, ako už názov napovedá, 
inšpirovaná bežným roxorovým drôtom vy-
užívaným ako výstuž do železobetónových 
konštrukcií,“ uvádza Roman Ulich, hlavný 
dizajnér spoločnosti M&T, z ktorej diel-
ne obe kľučky pochádzajú.

bývanie dvere



Najväčšia predajňa kľučiek a kovaní na Slovensku

www.mp-kovania.sk

Ul. Nová Rožňavsk á 1, BRatisl ava

• Uzamykacie systémy
• Elektronické a biometrické vstupné 

systémy
• Kúpeľňové dizajnové svietidlá a doplnky
• Poštové schránky samostatné, aj súbory 
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• Kompletný program schodiskových  

a nástenných madiel
• Výškovo nastaviteľné stolové konštrukcie
• Iné interiérové doplnky

• Nové dizajnové kľučky a dverné kovania 
od popredných výrobcov z Talianska, 
Nemecka, Portugalska a iných európskych 
výrobcov

• Kovania, komponenty pre výrobcov dverí
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pre výrobcov nábytku
• Kovania, komponenty na sklenené dvere  

a priečky
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sprchových kútov
• Kovania, komponenty na výrobu WC kabín 
• Kovania na okná

Najväčšia predajňa kľučiek a kovaní na Slovensku

www.mp-kovania.sk
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výrobcov

• Kovania, komponenty pre výrobcov dverí
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pre výrobcov nábytku
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• Kovania, komponenty na výrobu WC kabín 
• Kovania na okná
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INFOMIX

infomix aktuality

JEDNODUCHÉ 
A KOMFORTNÉ ČISTENIE 
PODLAHY

Batériový podlahový čistič FC 7 Cordless 
je podlahový čistič na vysávanie a zá-
roveň umývanie tvrdých podláh. Pred 
utieraním tak už nie je potrebné 
samostatne vysávať, čo šetrí až 
polovicu času. Podlahový čistič od 
značky Kärcher vyčistí dlažbu, 
parkety, laminát, PVC či vinyl 
a ľahko odstraňuje všetky 
druhy suchých aj mokrých 
nečistôt, ktoré sa bežne 
vyskytujú v domácnos-
tiach. Jeho dva proti 
sebe sa otáčajúce 

valce sa dostanú kamkoľvek a za polovicu času dodajú va-
šej podlahe stratený lesk. Jednoducho stlačíte tlačidlo na 
rukoväti a prispôsobíte prietok vody a rýchlosť valcov 
podlahe alebo použijete režim Boost na odstránenie 
nepoddajných nečistôt. Výdrž batérie je až 45 minút, 
čo je dosť na vyčistenie plochy približne 135 m². 

 www.karcher.sk

BIDETOVÉ WC – NAJPRIRODZENEJŠIA FORMA HYGIENY

Aj účelové výrobky, určené na bežné použitie, môžu vynikať svojím dokonalým dizaj-
nom. Synonymom pre dokonalú a bezchybnú hygienu je WC Concept WASHLET RX 
s integrovaným bidetom od výrobcu TOTO. Táto toaleta zaujme nielen radom funkcií, 
ale aj svojím čistým, puristickým a minimalistickým prevedením, ktoré korešponduje 
s požiadavkami európskeho trhu. WC disponuje patentovaným systémom splachovania 
Tornado Flush s tromi tryskami, ktorý vyčistí celý vnútorný priestor s nevídanou dôklad-
nosťou a má inteligentne prepracovaný tvar bez okrajov a skrytých záhybov. V ponuke je 
celkom 6 typov Washletov. Najvyššie série majú aj diaľkové ovládanie. K vybaveniu patrí 
tiež ewater – elektrolyticky upravená voda, ktorá má antibakteriálne účinky a rozkladá 
usadeniny, PreMist – pred použitím toalety je v mise rozprášená voda, čo sťaží usadzova-
niu nečistôt, vyhrievané sedadlo, deodorizér,  teplovzdušná tryska či automatické otvá-
ranie veka a splachovanie. Kúpite ho exkluzívne v predajnej sieti kúpelní Ptáček za akčnú 
cenu 1 979,99 eur. 

ZMIEŠAVANIE ALEBO  
ODDEĽOVANIE TEPLÔT

Trojcestné zmiešavacie ventily NovaMix 
od firmy Taconova sa používajú pre 
udržiavanie konštantnej teploty teplej 
pitnej vody, ako aj ochrana proti obareniu 
a obmedzenie teploty v rozdeľovačoch 
podlahového vykurovania. Ponúkajú 
plynulý rozsah regulácie a sú k dispozícii 
v niekoľkých prípojných rozmeroch. Vďaka 
teplotnej odolnosti do 100 °C sú vhodné 
aj pre solárny ohrev teplej vody. Môžu 
tiež zvyšovať prietok v spätnom zberači 
v okruhoch kotlov na tuhé palivá, kde sa 
zmiešavače používajú na oddeľovanie 
teplôt. Ventily NovaMix pracujú s ter-
mostatickým expanzným prvkom, a ne-
vyžadujú žiadnu pomocnú energiu. Veľký 
zdvih vretena umožňuje jemné nastavenie 
teplôt. Náter zabraňujúci tvorbe vodné-
ho kameňa a ľahko vymeniteľný tepelný 
regulačný prvok zaisťujú jednoduchú 
údržbu armatúry.

www.taconova.com/cz/-
armaturni-technika
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REKONŠTRUKCIA KÚPEĽNE BEZ BÚRANIA

Najnepríjemnejším procesom pri rekonštrukcii bytov a hlavne pri rekonštruk-
cii kúpeľní je búranie. Pri odstraňovaní starého obkladu a dlažby vzniká obrov-
ské množstvo prachu, neporiadku a hluku a navyše musíme zabezpečiť aj odvoz 
odpadu. Ak sa chcete tomuto všetkému vyhnúť, existuje riešenie! Vodeodolná 
podlahová a stenová krytina SPC Floor&Wall bola vyvinutá vyslovene pre reno-
vácie bez búrania. Ako to naznačuje aj jej názov, je vhodná na stenu aj na podlahu. 
Panely Floor&Wall sú tenké (s hrúbkou iba 3 mm) a tak sú ideálne aj na rekon-
štrukciu, pretože sa dajú nalepiť priamo na starý obklad. Táto špeciálna krytina je 
100%-ne vodeodolná, preto sa môže bez obáv položiť aj do kúpeľne. Panely sa ľahko 
režú a vŕtajú, vďaka nim zvládnete rekonštrukciu rýchlo, s okamžitým výsledkom, ne-
musíte ani škárovať. Ďalšou výhodou tejto krytiny je, že je na dotyk teplá, charakterizuje 
ju vysoká stabilita a pevnosť, má výhodné akustické vlastnosti. K Floor&Wall nájdete 
v našej ponuke aj špeciálne lepidlo a doplnkové produkty (lišty, rohové prvky, profily). 
Podlahové a stenové krytiny Floor&Wall hľadajte v predajniach DIEGO v 20 mestách 
na Slovensku.

www.diego-slovakia.sk

ELICA ZBIERA OCENENIA

Rok 2020 bol pre českého výrobcu Kaplan nábytok zlomový. Vďaka všetkým predchá-
dzajúcim skúsenostiam a najmodernejšej CNC technológii vznikol pod vedením Pavla 
Kaplana nový jedálenský set Elica. Unikátne tvary, čistý dizajn a myšlienka efektív-
neho využívania prírodného materiálu – presne to je Elica, kolekcia zrodená v prírode.
Stôl od Kaplan nábytok môžete mať vybavený unikátnym rozkladacím mechanizmom 
s nosnosťou 120 kg, ktorý umožňuje pohodlné predĺženie stola o 50, dvakrát 50 ale-
bo 100 cm. Vďaka jedinečnému riešeniu na prvý pohľad nerozoznáte rozkladací stôl 
od stola bez rozkladu. 
Stoličky Elica je možné mať v rovnakej drevine a farbe ako stôl. Elicu môžete 
mať čalúnenú látkou alebo pravou kožou. Pre nekompromisných priaznivcov 
masívu je v ponuke aj celodrevený variant.
Kladné reakcie najlepších dizajnérov priniesli pre Kaplan nábytok už dve 
nominácie do prestížnych medzinárodných súťaží za dizajn. Prvou je nomi-
nácia v kategórii Výrobca roka v súťaži CZECH GRAND DESIGN a druhou je 
nominácia v kategórii Nábytok v súťaži EDIDA 2021 od ELLE Decoration.

www.kaplannabytok.sk

SCHÜCO PREDSTAVILO ONLINE PLATFORMU  
SCHÜCO INNOVATION NOW

Schüco Innovation Now je označenie novej online platformy Schüco, ktorá 
má ambíciu pestrou formou predstaviť najnovšie riešenia a najdôležitejšie služby 
spoločnosti. Cieľom je poskytnúť architektom, projektantom, dizajnérom, spra-
covateľom a klientom spoločnosti Schüco podrobné informácie o nových systé-
moch a službách prostredníctvom prezentácií, trendov, tém a online podujatí. 
Platforma Schüco Innovation Now sa zameriava na tri oblasti: Health – zdravá 
výstavba, Smart – inteligentná výstavba a Security – bezpečná výstavba.  
Samozrejme, hneď ako to pandemická situácia dovolí, zástupcovia spoločnosti Schüco 
sa tešia na stretnutia v showroomoch. Jedným z nich je i showroom na Tomášikovej uli-
ci 19, ktorý v súčasnosti možno navštíviť taktiež online – formou virtuálnej prehliadky. 

www.schueco.de/inow  (Foto: Petr Zikmund)
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POSLEDNÁ VEĽKÁ ZMENA NA SLOVENSKU SA USKUTOČNILA PRED ŠTYRMI ROKMI, ODKEDY MU-
SELI BYŤ VŠETKY NOVOSTAVBY „ULTRANÍZKOENERGETICKÉ“, RESP. SPADAJÚCE DO ENERGETICKEJ 
TRIEDY A1. OD 1. 1. 2021 V KONTEXTE NOVEJ LEGISLATÍVY EÚ PRIŠLO K SPRÍSNENIU NORIEM A 
PRECHODU NA ENERGETICKÚ TRIEDU A0, TEDA ÚROVEŇ VÝSTAVBY BUDOV S TAKMER NULOVOU 
POTREBOU ENERGIE. 

Sme pripravení na výstavbu 
v energetickej triede AO?

stavba materiály
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P
ožiadavky na energetickú efek-
tívnosť výstavby v  triede A0 sú 
logickým pokračovaním znižovania 
energetickej náročnosti budov, 

ktoré sú tak veľkým spotrebičom ener-
gií, že bez ich zefektívnenia nevieme 
znížiť energetickú náročnosť hospo-
dárstva. „Prechod na A0 je projekčne aj 
konštrukčne naozaj náročný a vyžaduje 
komplikovanejší návrh konštrukcie budovy 
aj nový prístup k riešeniu jednotlivých 
miest spotreby. Z pohľadu udržateľnosti 
je však energetická efektívnosť kľúčová, 
patrí k hlavným parametrom na základe 
ktorých sa posudzuje ‚zelenosť‘ budovy,“ 
uviedol Pavol Kukura, predseda pred-
stavenstva Slovenskej rady pre zelené 
budovy (SKGBC). Podľa Tomáša Guniša 
zo spoločnosti Saint-Gobain energetic-
ká trieda A0 nemá byť pre stavebníka 
strašiak, ale skôr návod, ako o projekte 
bývania uvažovať. „Uvedomujeme si, 
že prísnejšia norma mnohé zmení. Môže 
priniesť zvýšenie prvotnej investície, ale 
jednoznačne v dlhodobom horizonte je 
lepšia energetická bilancia stavby úsporou, 
a to pre stavebníka a najmä životné pros-
tredie,“ povedal Guniš, podľa ktorého aj 
jednotliví dodávatelia dnes zdôrazňujú, 
že práve ich technológia je správnou 
cestou k splneniu litery zákona. „Správne 
je povedať, že ciest je viacero: prostredníc-
tvom materiálov, technológií, ale v každom 
prípade rešpektujúc danú lokalitu. Každý 
projekt je unikátny. Inak pristupujete k pro-
jektu v Poprade a na Podunajskej nížine,“ 
objasnil. Podľa odborníka si okrem ener-
getickej úspory treba všímať aj paramet-
re kvality vnútorného priestoru, teda 
svetlo, teplo, hluk alebo kvalitu vzduchu. 

STAVEBNÉ VÝROBKY PRE 
EKONOMICKY EFEKTÍVNE 
STAVBY
Podľa Branislava Bošáka zo spoločnosti 
YIT je to na Slovensku s materiálmi 
a stavebnými technológiami v súvislosti 
s témou udržateľnosti veľmi náročné. 
„Máme veľa možností pri zatepľovaní 
budov, pri riešení striech, pri rôznych do-
končovacích prácach, ale to najdôležitejšie, 
čo by nás výraznejšie posunulo k dlhodobej 
udržateľnosti, k zníženiu CO2 a k zrýchle-
niu výstavby, u nás absolútne chýba. Nie 
sme schopní v súlade so súčasnou legislatí-
vou využívať výhody drevených stavieb, ich 
súčasné obmedzenie na maximálne štyri 

nadzemné podlažia je jednoducho ekono-
micky neudržateľné,“ zhodnotil Bošák, 
podľa ktorého je prefabrikácia v občian-
skych stavbách na veľmi obmedzenej 
úrovni a rovnako nám chýbajú aj skú-
senosti. „Táto technológia u nás zastala 
niekde na začiatku 90-tych rokov a dnes 
je veľmi náročné dobehnúť stratený čas 
a vrátiť tento produkt späť. Samotné sta-
vebné materiály s nízkou uhlíkovou stopou 
výrazne absentujú, chýbajú im certifikáty 
alebo sa predávajú za neprimerane vysokú 
cenu, ktorú klient nie je ochotný zaplatiť,“ 
uviedol Bošák.

Z hľadiska požiadaviek na „zateplenie“ 
prináša energetická trieda A0 rozčlene-
nie požiadaviek na „povinné“ a „odporú-
čané“. Povinné hodnoty požiadaviek zo-
stávajú na rovnakej úrovni ako doteraz, 
odporúčané hodnoty znamenajú ďalší 
nárast hrúbky tepelnej izolácie. Ak sa 
teda stavebník rozhodne pre „povinné“ 
hodnoty, trieda A0 nepredstavuje žiadnu 
výzvu a dá sa splniť rovnako ľahko ako 
doteraz A1. Cena izolácie je iba jednou 
časťou nákladov na zateplenie, súčas-
ťou je aj práca, lešenie, omietka, lepidlo 
alebo fólie, ktoré tvoria väčšiu časť 
nákladov. „Preto zväčšenie hrúbky tepelnej 
izolácie predstavuje iba malé zvýšenie 
nákladov na zateplenie, ktoré však prinesie 
ďalšie zníženie potreby tepla na vykurova-
nie a energie na chladenie – a teda poten-
ciálne nižšie obstarávacie náklady na zdroj 
tepla alebo klimatizáciu, keďže stačí zdroj 
s menším výkonom,“ vysvetlil Peter Robl 
zo spoločnosti Knauf Insulation.

ZVÄČŠENIE HRÚBKY 
TEPELNEJ IZOLÁCIE 
PREDSTAVUJE IBA MALÉ 
ZVÝŠENIE NÁKLADOV NA 
ZATEPLENIE, KTORÉ VŠAK 
PRINESIE ĎALŠIE ZNÍŽENIE 
POTREBY TEPLA NA 
VYKUROVANIE A ENERGIE  
NA CHLADENIE
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PRÍSTUP K PLÁNOVANIU 
UDRŽATEĽNÝCH BUDOV
Po viacerých rokoch prichádza vďaka 
energetickej triede A0 reálna požia-
davka aj na tzv. integrované projekto-
vanie. To sa s pojmom udržateľných 
stavieb spájalo často najmä v súvislosti 
s certifikáciou udržateľnosti, napríklad 
BREEAM, LEED a v súčasnosti aj WELL. 
Príchodom energetickej triedy A0 je 
tento spôsob návrhu neodmysliteľnou 
súčasťou projektovania. Čo však tento 
pojem v realite znamená? Integrované 
projektovanie je metodológia založená 
na involvovaní všetkých zúčastnených 
od samého začiatku projektu. „Týmto 
spôsobom vzniká nielen kvalitnejší projekt 
spĺňajúci v rámci energetiky kritériá 
kategórie A0, ale zároveň sa takto pred-
chádza zbytočným revíziám a zamedzeniu 
plytvaniu ľudskými zdrojmi, čo sa odrazí 
v nákladoch. Celý priebeh projektovania je 
tak plynulejší, štúdie a analýzy, napríklad 
počítačové simulácie a certifikácie udrža-
teľnosti sú pri tomto procese použité ako 
nástroj,“ vysvetlil Marek Kremeň, člen 
predstavenstva SKGBC. 

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA
Energetická certifikácia budov je dnes 
už samozrejmosťou a podľa Bošáka sú 
aj energetické triedy a požiadavky, ktoré 
je potrebné splniť, jasne stanovené. Os-
tatné certifikáty typu BREEAM a LEED 
nie sú povinnosťou, avšak sú pri nových 
administratívnych budovách bežným 
štandardom. „Pri bytových domoch zatiaľ 
takáto prax nie je a prináša to zvýšené 
náklady pre klienta, ktoré sú zatiaľ z tohto 
pohľadu ťažko akceptovateľné. Čo sa týka 
samotnej renovácie budov, sú jednoznačne 
cestou, ako prispieť k dlhodobej udržateľ-
nosti,“ povedal Bošák a dodal, že vždy sú, 
samozrejme, dôležité všetky okolnosti, 
ktoré vstupujú do posúdenia vhodnosti 
a stupňa renovácie. 

Podľa Kremeňa majú energeticky hos-
podárne budovy najväčší predpoklad 
nielen k dosiahnutiu nižších prevádzko-
vých nákladov, ale zároveň predstavujú 
potenciál pre napĺňanie európskych 
cieľov v rámci znižovania emisií sklení-
kových plynov. Tvrdšie opatrenia a zvy-
šovanie nárokov na energetiku budov 
zároveň stimulujú environmentálnejšie 
a efektívnejšie spôsoby výroby energie 
a jej distribúcie. Väčší odklon od výroby 
energie z fosílnych palív má spolu s efek-
tívnejšími tradičnými spôsobmi výroby 
pozitívny vplyv na znižovanie emisií 
a tým aj na životné prostredie.

UŽITOČNÉ RADY 
Stavbu je vždy potrebné zveriť do rúk 
odborníkom v danej oblasti a šetriť pre-
vádzkou, nie projektom. „Kvalitný projekt 
a výstavba sú základom pre vytvorenie 
nielen kvalitného vnútorného prostredia, 
ale aj nákladovo optimalizovaných prevádz-
kových riešení. Snažme sa tiež rozmýšľať aj 
nad environmentálnou stránkou výstavby, 
ktorá je našou spoločenskou zodpoved-
nosťou a týka sa každého z nás,“ dodal 
Kremeň. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

stavba materiály



POWER S MINI
3 000 €
Pre domácnosť so spotrebou do 3500 kWh.

1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 
2,32 kWp / Systém obsahuje: 8 x fotovoltický panel 
Viessmann solar 290 Wp, , jednofázový menič Solax 
2 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a 
kábel, nosnú konštrukciu. Celková cena: 4 000 € s DPH . 
Výška dotácie: 1 000 €

POWER S +
4 000 €
Pre domácnosť so spotrebou do 4200 kWh.

1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 
3,19 kWp / Systém obsahuje: 11 x fotovoltický panel 
Viessmann 290 Wp, , jednofázový menič GoodWe 
3 kW, DC istenie, prepäťovú ochranu, konektory a 
kábel, nosnú konštrukciu. Celková cena: 5 500 € s DPH. 
Výška dotácie: 1 500 €

POWER M 3f
5 000 €
Pre domácnosť so spotrebou do 6000 kWh.

3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 
3,48 kWp / Systém obsahuje: 12 x fotovoltický panel 
Viessmann 290 Wp, , 3 fázový menič GoodWe 3 kW, DC 
istenie, prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú 
konštrukciu. Celková cena: 6 500 € s DPH.
Výška dotácie: 1 500 €

Solar Hybrid_S-LI-ION 3kW - 1 fáza
8000 €
Pre domácnosť so spotrebou do 4000 kWh.

2,90 kWp FV hybrid - 1 fáza. 10 x FV panel 290 Wp, 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. Celková cena: 9 500 € s DPH 
Výška dotácie: 1 500 €

Solar Hybrid_M-LI-ION - 4 kW - 1 fáza
9500 €
Pre domácnosť so spotrebou do 6000 kWh.

3,48 kWp FV hybrid - 1 fáza. 12 x FV panel 290 Wp, 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. Celková cena: 11 000 € s DPH 
Výška dotácie: 1 500 €

SOLÁRNE SYSTÉMY OD PROFESIONÁLOV
PONUKA NAŠICH FV SYSTÉMOV NA KĽÚČ

 Pravá mastencová pec vám zabezpečí po 3 hodinách kúrenia príjemné teplo počas viac ako 36 hodín a to 
pomocou 15 kg dreva.  Nunnauuni využíva vynikajúce tepelno akumulačné vlastnosti Mammutti mastenca.  Pece 
Nunnauuni sú celé vyrobené z mastenca - od spaľovacej komory, až po povrchové časti.  Bohaté množstvo tepelnej 
energie vyprodukovanej vysokou teplotou je naakumulované do kameňa v spaľovacej komore (ohnisku).  Mastencové jadro 
pece uskladní viac než 70 % tepelnej energie, zatiaľ čo zvyšná energia je uskladnená v ostatných častiach pece 
prostredníctvom dymovodov.

KONTAKTY: 
vyhradný predajca 
TERMOMÉDIA, 
Partizánska 93, 
058 01 Poprad
+421 905 632 203, 
trmd@termomedia.sk
www.termomedia.sk
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hákovým. Najskôr si ujasnili štýl domu. 
A hoci majiteľom by sa páčila plochá 
strecha, vzhľadom na charakter okolitej 
zástavby nebolo takéto riešenie možné. 
Návrh strechy, ktorá by zodpovedala ako 
ich predstave o tepelnom komforte, tak 
aj požiadavke stavebného úradu, preto 
nechali na odborníkov.

VÝBER STAVEBNÉHO MATERIÁLU
Aj v otázke stavebného materiálu mali 
manželia od začiatku jasno. Majiteľ 
zároveň domy aj stavia a pri murovaní 
v interiéri používa výhradne Ytong. 
„Výborne sa opracováva a kvalitu poznám, 
nikdy sme ho nevymenili za pórobetón inej 
značky,“ vysvetľuje stavebník. Projektant 
Matej Rehák zas oceňuje tepelnotech-
nické vlastnosti materiálu: „Jeho výhoda 
je v homogénnosti, ako aj v tom, že s týmto 

Dom s komfortnou teplotou

   V ZIME AJ V LETE
RODINNÝ DOM VZNIKOL 
SPOLUPRÁCOU TROCH 
NADŠENCOV PRE 
INOVATÍVNU VÝSTAVBU – 
PROJEKTANTA, ARCHITEKTA 
A MAJITEĽA. STAVEBNÝ 
MATERIÁL YTONG MALI 
VYSKÚŠANÍ V PRAXI UŽ 
MNOHOKRÁT. PRE JEHO 
VYUŽITIE NA OBVODOVÉ 
MÚRY AJ PRIEČKY SA 
JEDNOZNAČNE ROZHODLI 
Z POHĽADU PROJEKCIE, 
SAMOTNÉHO STAVANIA 
AJ KVALITNÉHO BÝVANIA. 
ROZHODLI SA POUŽIŤ TIEŽ 
MASÍVNU STRECHU Z TOHO 
ISTÉHO SYSTÉMU. 

O svojom novom bývaní mali maji-
telia od začiatku pomerne presnú 
predstavu – chceli jednoduchý 
moderný dom s čistou architek-

túrou a otvoreným hlavným obytným 
priestorom, ktorý mal byť vzdušný a 
prepojený so záhradou. Jasno mali tiež 
o dispozícii domu. Mali tiež konkrétne 
praktické požiadavky, napríklad domáca 
pani si želala komfortnú teplotu v zime 
aj v lete, avšak bez použitia rekuperácie. 
Mala totiž predstavu veľkých zasklených 
plôch spájajúcich interiér domu so zá-
hradou, ktoré budú často otvorené, a to 
s riadeným vetraním veľmi nekorešpon-
duje.

NECHALI TO NA ODBORNÍKOV
Zvyšok zverili do rúk architektovi a pro-
jektantovi – Michalovi a Matejovi Re-
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materiálom možno pomerne jednoducho 
zrealizovať potrebný vzduchotesný obal 
domu. Dá sa s ním tiež efektívne zabrániť 
vzniku tepelných mostov, čo je pre dosiah-
nutie nízkej energetickej náročnosti stavby 
dôležité.“

NETRADIČNE RIEŠENIE
Pórobetón zvolili pomerne netradič-
ne aj na konštrukciu strechy. Na toto 
riešenie pritom mali niekoľko dobrých 
dôvodov. „Strechu som robil s dvomi 
pomocníkmi a jej montáž nepredstavovala 
žiadny zásadný problém,“ vysvetľuje ma-
jiteľ. Strecha Ytong Komfort si totiž na 

rozdiel od dreveného krovu nevyžaduje 
prácu tesárov. Montuje sa bez dobetó-
novania a v prípade potreby, napríklad 
v mieste komína, sa rozmery strešných 
vložiek dajú jednoducho upraviť pílkou.

TEPLOTNÁ STABILITA
Projektant domu upozorňuje aj na ďal-
šiu prednosť tzv. ťažkej strechy – to, že 
výrazne ovplyvňuje komfort aj náklady 
na bývanie: „Letná teplotná stabilita 
začína byť dôležitejšia než doteraz najčas-
tejšie riešená otázka vykurovania. Zimné 
náklady na kúrenie vieme účinne znížiť už 
dávno, problémom sa stáva prehrievanie. 

Keď meníte svoje plány  
na skutočnosť.

Keď rastie váš domov.

Keď máte oporu,  
s ktorou zvládnete všetko.

Keď staviate s YQ, je sa na čo tešiť.

A nie je to len zmenou klímy, zväčšujú sa 
tiež zasklené plochy, preto na stavbách rie-
šime vhodné tienenie, napríklad presahmi 
striech. Tu navyše majitelia požadovali 
prirodzené vetranie bez riadeného vetrania 
s rekuperáciou, masívna strecha bola preto 
jednou z možností, ako v lete udržať v dome 
príjemnú teplotu.“

Reko z materiálov Ytong

Foto: Ytong
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SPOLOČNOST O.M.C. INVEST REALIZOVALA NA SLOVENSKU UŽ 
NIEKOĽKO PROJEKTOV, VÄČŠINOU ZAMERANÝCH NA VKUSNÉ, 
MODERNÉ, A PRITOM DOSTUPNÉ BÝVANIE SITUOVANÉ V 
MIMOMESTSKÝCH LOKALITÁCH, AVŠAK S VEĽMI DOBROU 
DOSTUPNOSŤOU DO VEĽKÝCH MIEST. PROSTREDNÍCTVOM 
SVOJEJ DCÉRSKEJ SPOLOČNOSTI ATTRACTIVE GLOBAL UŽ VYŠE 
ROKA PÔSOBÍ NA TRHU S BÝVANÍM AJ V ČESKEJ REPUBLIKE. 
OBYTNÚ ŠTVRŤ S 29 RODINNÝMI DOMAMI STAVIA PRI MLADEJ 
BOLESLAVI.

LUXUSNÉ BÝVANIE 

vo vidieckom prostredí
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B
ývanie v prírode za mestom podľa 
Mária Červenku, konateľa spoloč-
nosti Attractive Global, rozhodne 
stojí za povšimnutie a stále je pre 

značnú časť ľudí atraktívne. Koronakrí-
za, ktorá zrejme odštartovala éru práce 
z domu, tento trend ešte významne 
posilnila. Lokalita pri Mladej Boleslavi sa 
podľa Červenku veľmi dobre predáva a 
je zaujímavá tak pre obyvateľov regiónu 
a Prahy, ako aj pre Slovákov. Do hlavné-
ho mesta to zo Smilovíc netrvá dlhšie 
ako 40 minút.

Výstavba bola spustená 10. marca minu-
lého roku, čo bol vlastne začiatok pan-
démie Covid-19. Spoločnosť sa teda ne-
ustále potĺkala s dodržiavaním všetkých 
opatrení súvisiacich so zamedzením 
šírenia vírusu, čím sa jej podmienky pri 
výstavbe značne komplikovali. Najhoršie 
obdobie bolo počas zatvorenia hraníc.

VYTVORENIE HARMÓNIE
Citlivo navrhnutý interiér rodinných 
domov je z dielne rešpektovanej sloven-
skej dizajnérky Alexandry Rybárovej 
z Goldfish Interiors a predurčuje bývanie 
na vidieku z nádychom luxusu pre 
rôzne náročné kategórie ľudí. Sú v ňom 
využívané hlavne prírodné materiály, 
ako sú drevo a kameň. V každom dome 
je zakomponovaná krbová vložka, ktorá 
umocňuje príjemnú atmosféru a teplo 
domova. Je cítiť snahu o vytvorenie 
harmónie nielen v rámci interiéru, ale 
aby vnútorné prostredie bolo taktiež 
kompaktné s tým vonkajším.

NIZKOENERGETICKÉ RIEŠENIA
Vykurovanie a ohrev vody tvorí až 70 % 
nákladov na prevádzku rodinného domu 
a to je to, načo pri výstavbe novostavby 
developer značne prihliadal. Vykurova-
nie nízkoenergetických bungalovov budú 
zaisťovať tepelné čerpadlá, ako doplnok 
sú navrhnuté aj krbové pece. Všetky 
spotrebiče sú v nízkoenergetickej triede. 
Veľkou výhodou je, že nízkoenergetické 
bungalovy aj dvojposchodové domy si 
budú môcť záujemcovia kúpiť na kľúč 
a sú pripravené technické riešenia pre 
rôzne kategórie náročných ľudí.

FINANCOVANIE A VÝSTAVBA
Ceny rodinných domov v Smiloviciach 
sú nastavené tak, aby na nich, napríklad 

s pomocou úveru, dosiahli aj mladí ľudia. 
Na financovaní kúpy domu spolupracu-
je spoločnosť s Fio bankou a zo strany 
klientov je táto spolupráca hodnotená 
veľmi pozitívne. Skoro všetky rodinné 
domy a bungalovy už majú svojho ma-
jiteľa. Výstavba by mala byť dokončená 
koncom júna 2021. Následne plánuje 
spoločnosť tento rok výstavbu ďalších 
30 rodinných domov na druhej strane 
rieky Jizera, a to v dedinke Bezno. Viac 
informácií na www.rdsmilovice.cz.

ĎALŠIE AKTIVITY
Jednou z ďalších aktivít spoločnosti sú 
rekonštrukcie a dizajn nehnuteľnos-
tí. Českou prvotinou je apartmánový 
penthouse v pražskej ulici V Jámě. Vďa-
ka spojeniu dvoch bytových jednotiek 
vznikne v centre Prahy luxusný lofto-
vý byt s terasou, ktorý bude slúžiť zo 
začiatku ako ukážkový typ „showroom“ 
mestského bývania. Výrazným prvkom 

celého priestoru bude podsvietené 
schodisko z orechového dreva. „Snažíme 
sa vytvárať moderné, ľúbivé exteriéry a 
interiéry pre široké spektrum potenciálnych 
klientov,“ hovorí konateľ spoločností 
O.M.C. Invest a Attractive Global, Mário 
Červenka.

Reko z materiálov Attractive Global

Foto: Attractive Global
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Z
výšené energetické požiadavky na 
budovy neustále sleduje spoloč-
nosť Ravago Building Solutions 
a nepretržite ich zohľadňuje aj pri 

vývoji svojich produktov. Ich sortiment 
produktov obsahuje dokonca tepelnú 
izoláciu z extrudovanej polystyrénovej 
peny s hrúbkou až 28 cm.

Tieto produkty sa vyrábajú pomocou 
špeciálneho procesu zvárania, pričom 
do hrúbky 22 cm sa používajú dve 
a od hrúbky 24 cm do 28 cm tri vrs-
tvy polystyrénovej peny s uzavretými 
bunkami zvárané termoplastickým 
procesom. Vďaka tomuto viacvrstvové-
mu technologickému procesu výroby je 
jednak zachovaná homogénna ma-
teriálová štruktúra produktu a takisto je 
zabezpečená vynikajúca tepelná vodi-
vosť (lambda = 0,035 W/mK) v celom 
rozsahu vyrábaných hrúbok, dokonca 
aj pre materiál hrúbky 28 cm. Preto sa 
v praxi pri jednovrstvovej tepelnej izo-
lácii RAVATHERM XPS môže dosiahnuť 
na obrátenej streche hodnota U nižšia 
ako 0,15 W/m2K, čím spĺňa požadovanú 
normalizovanú hodnotu U definovanú 
normou STN. Technológia zvárania tak 
umožňuje rozšíriť sortiment ich produk-
tov až do hrúbky 40 cm. 

IDEÁLNA VOĽBA
Tepelná izolácia RAVATHERM XPS je 
ideálna voľba pre ploché strechy s ob-
ráteným poradím vrstiev (tzv. obráte-
né ploché strechy) a pre kombináciu 
nepochôdznej obrátenej plochej strechy 
s vytvorením skladby vegetačnej zelenej 
strechy. Vo všeobecnosti sa izolácia 
z extrudovanej polystyrénovej peny 
RAVATHERM XPS 300 SL ukladá na 
hydroizolačnú membránu z bitúmenu 
(asfaltové pásy). 

Výhoda obrátených plochých striech 
spočíva v tom, že vrstva XPS (z extru-
dovanného polystyrénu) ako počas 
výstavby, tak aj počas prevádzky chráni 
hydroizoláciu pred teplom, ultrafialovým 
žiarením a mechanickým zaťažením. To 
znamená, že zabudovaná hydroizolá-
cia môže mať niekoľkonásobne dlhšiu 
životnosť v porovnaní s hydroizoláciou, 
ktorá je vystavená vplyvom počasia 
a nie je chránená pred poveternostnými 
vplyvmi. 

V NOVOSTAVBE ALEBO PRI RENOVÁCII STRECHY BUDOVY SA 
NA DOSIAHNUTIE HODNOTY U (SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA) 
PRE PLOCHÚ STRECHU PODĽA PRÍSNEJŠÍCH ENERGETICKÝCH 
POŽIADAVIEK VYŽADUJE TEPELNÁ IZOLÁCIA HRÚBKY 24 – 
28 CM. TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EXTRUDOVANEJ POLYSTYRÉ-
NOVEJ PENY VEĽKEJ HRÚBKY JE PRETO VHODNÁ AJ NA IN-
ŠTALÁCIU PRE ŠIROKÉ POUŽITIE V SYSTÉMOCH OBRÁTENÝCH 
PLOCHÝCH STRIECH.

Tepelná izolácia 
na plochých obrátených 
a zelených strechách

stavba materiály
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Pretože vrstvy extrudovaného polysty-
rénu XPS sa inštalujú až po dokončení 
hydroizolácie strechy, vzhľadom na ich 
vlastnosti (nie sú citlivé na vlhkosť), sa 
môžu tepelnoizolačné práce naplánovať 
oveľa ľahšie a stavebné práce je možné 
vykonávať aj za menej priaznivých pove-
ternostných podmienok.

MULTIENVIROMENTÁLNE 
RIEŠENIE
Pri zelenej streche je dôležité pozname-
nať, že súvisiace záhradné práce (okopá-
vanie, úprava pôdy) môžu ľahko poško-
diť izoláciu, preto je zjavne najlepším 
riešením obrátené poradie vrstiev. Zele-
ná strecha je tiež multienviromentálnym 
riešením. Vegetácia pomáha znížiť záťaž 
vody na kanalizačný systém, viaže prach, 
obmedzuje otepľovanie počas leta a ak 
má dostatočne veľkú rozlohu, pozitívne 
ovplyvňuje aj mikroklímu mesta. Na 
zelenej streche sa môže realizovať tzv. 
extenzívna alebo intenzívna strecha, 
a preto je odporúčané zohľadniť do návr-
hu aj prípadné membrány proti prerasta-
niu koreňov.

PRÍKLADY STAVEBNÝCH 
APLIKÁCIÍ:
PLOCHÉ STRECHY S OBRÁTENÝM PO-
RADÍM VRSTIEV (OBRÁTENÉ PLOCHÉ 
STRECHY)/STREŠNÉ TERASY (OBR. 1)
Najbežnejšia aplikácia obrátenej strechy 
priťaženie štrkom alebo dlažbou na roz-
nášacích podložkách.

ZELENÉ STRECHY (OBR. 2)
Optimálne riešenie z technického a eko-
logického hľadiska. Ako priťaženie sa 
používa vegetačná vrstva, ktorá znižuje 
zaťaženie systému odvádzania dažďo-
vej vody, zaisťuje lepšiu tepelnú bilanciu 
strechy, vytvára vynikajúcu mikroklímu a 
viaže oxid uhličitý.

„MODRÉ” STRECHY (OBR. 3)
Systém zabudovaný do zelenej strechy je 
navrhnutý tak, aby poskytoval dočasné 
zadržiavanie vody a následne postupné 
uvoľňovanie uskladnenej vody (napríklad 
z vodných zrážok) do kanalizácie, čím 
sa eliminuje potenciálne riziko vzniku 
zaplavenia, dôsledkom nedostatočného 
odvodnenia po silných búrkach. Toto 
riešenie je taktiež známe ako „udržateľný 
mestský odvodňovací systém” a v mest-
ských zástavbách sa stáva čoraz vyhľadá-
vanejším a bežným riešením. 

Reko z materiálov 

Ravago Building Solutions Slovakia

Foto: Ravago Building Solutions Slovakia

1

2

3
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S
kúsený projektant alebo pokrývač 
vám pomôže s odborným zhodno-
tením stavu strechy, správnym ná-
vrhom skladby aj s jej zhotovením.

Spoločnosť Wienerberger ponúka 
bezplatné profesionálne poradenstvo 
v podobe služby špecialistu na strechy 
Tondach. Špecialista vás navštívi priamo 
u vás doma, zhodnotí stav strechy a za-
darmo ponúkne nadštandardné služby, 
akými sú výpočet spotreby materiálu či 
vizualizácia strechy.

AKÁ KRYTINA JE VHODNÁ  
NA REKONŠTRUKCIU?
Keramická pálená škridla má v našom 
regióne dlhoročnú tradíciu, ktorú naďa-
lej úspešne rozvíja. Za jej obľúbenosťou 
stoja nielen jej výnimočná odolnosť 
proti vonkajším vplyvom a vysoká 
mechanická pevnosť, ale aj neustále sa 
rozširujúca ponuka tvarov, farieb a po-
vrchových úprav.

Overená životnosť keramickej strešnej 
krytiny Tondach od spoločnosti Wiener-
berger je až 100 rokov. Správne zhoto-
vená strecha s pálenou krytinou vydrží 
celé generácie. V porovnaní s ostatnými 
krytinami ponúka výhodu stálofareb-
nosti počas celej doby životnosti. Kera-
mická škridla nikdy nevybledne.

Pri výbere treba vždy zvážiť aj zá-
ruky, ktoré výrobca poskytuje na svoj 
materiál. Záruka na funkčné vlastnosti 
keramickej krytiny Tondach je až 33 
rokov. Ak by v čase trvania záruky došlo 
k chybe materiálu, výrobca zabezpečí 
bezplatnú výmenu krytiny.

ROZHODLI STE SA 
VYMENIŤ STARÚ STRECHU 
ZA NOVÚ? VÝBORNE. 
REKONŠTRUKCIA STRECHY 
JE SKVELÁ PRÍLEŽITOSŤ, 
AKO ZVÝŠIŤ HODNOTU 
NEHNUTEĽNOSTI. BEZ 
OHĽADU NA TO, ČI SA 
CHYSTÁTE VYMENIŤ 
DOSLUHUJÚCU KRYTINU 
ALEBO PLÁNUJETE PRIESTOR 
POD STRECHOU ZOBYTNIŤ 
A VYUŽÍVAŤ, PRVÝM 
KROKOM K NOVEJ STRECHE 
BY MALA BYŤ VŽDY 
NÁVŠTEVA ODBORNÍKA.

Rekonštrukcia strechy

S PÁLENOU KRYTINOU

AKO JE TO S HMOTNOSŤOU 
KRYTINY PRI REKONŠTRUKCII?
Pri rekonštrukcii treba brať ohľad na 
jestvujúcu konštrukciu strechy. Nosnosť 
konštrukcie najjednoduchšie zistíte pri-
volaním statika, ktorý určí maximálne 
možné zaťaženie múrov a krovu. 
„Samotná strešná krytina predstavuje 
len časť celkovej váhy strechy. Strešná 
konštrukcia musí byť navrhnutá tak, aby 
uniesla hmotnosť celého strešného plášťa, 
snehu a zaťaženie vetrom s dostatočnou 
rezervou únosnosti. Hmotnosť samotnej 
strešnej krytiny nijako významne nezaťa-
žuje konštrukciu krovu“, hovorí Michal 
Dobrovodský, produktový špecialista 
pre  značku Tondach. Ak bola pôvodná 
krytina keramická, jej hmotnosť bola cca 

  Veľkoformátové škridly Bolero a Twist sú 

vhodné na nové domy i na rekonštrukcie.
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55 kg/m2, takže môžete bez obáv zvoliť 
novú pálenú strešnú krytinu. Po zhod-
notení statiky krovu odborníkom sa 
nemusíte obávať použiť pálenú krytinu, 
aj keď pôvodne bola na streche položená 
iná krytina. Pálená keramická krytina 
je vhodná do akýchkoľvek klimatických 
podmienok. Jej váha sa pohybuje okolo 
40 kg/m2; najťažším typom je Bobrovka 
s váhou 70 kg/m2. 

PRAKTICKÉ ŠKRIDLY UĽAHČIA 
MONTÁŽ
Pri rekonštrukcii sú praktickými pomoc- 
níkmi najmä posuvné škridly. „Ak sa 
rozhodnete pre pálenú krytinu, odporučil 
by som najmä škridlu s možnosťou dosta-
točného posuvu. Rozsah posuvu niektorých 

škridiel je až 6 cm, vďaka čomu sa konkrét-
ny model škridly Tondach prispôsobí lato-
vaniu použitému na danej streche,“ hovorí 
skúsený realizátor Michal Surovčík. 
Prácu pokrývača i materiál ušetrí aj 
veľký formát škridiel. Veľkoformátové 
škridly sa vyznačujú nízkou hmotnos-
ťou, čo je výhoda pri zachovaní pôvod-
ného krovu. Veľkoformátová škridla 
Tondach Bolero je dokonca oproti bež-
ným skladaným krytinám ľahšia o 20 %, 
avšak treba počítať s tým, že si to bude 
žiadať zmenu latovania. Na druhej 
strane je pokrytie strechy rýchlejšie 
a efektívnejšie. 

Viac informácií nájdete na stránke  
www.wienerberger.sk.

 Keramický šindel ako náhrada drevené-

ho šindľa zachováva štýlovosť stavby, avšak 

s mnohonásobne dlhšou životnosťou a 

bezúdržbovosťou. Škridla je vhodná aj na 

murované domy, historické stavby, chalupy, 

altánky či drevené prístrešky.
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 Do Masarykovho dvora vo Vígľaši – Pstruši, 

ktorý bol postavený na prelome 19. a 20. 

storočia, sa po desaťročiach chátrania 

vrátil život. Budovy v jazdecko- a športovo-

rekreačného areálu zjednotila pálená 

škridla Bolero v povrchovej úprave engoba 

s prirodzenou farbou terakota.

PRED
PO

Reko z materiálov Wienerberger

Foto: Wienerberger

POKRÝVAČ MICHAL SUROVČÍK RADÍ:

• Nezabudnite na správne odvetranie. Poraďte sa so skúseným projektantom alebo pokrý-

vačom, ktorý vám navrhne vhodnú skladbu strechy.

• Pri porovnávaní krytín sa riaďte dokladmi výrobku – preštudujte si záručný list, podmienky 

záruky, certifikát, prehlásenie o zhode, montážny návod.

• Rekonštrukciu zverte do rúk serióznej a overenej firme. Ani najdrahšia strešná krytina 

nesplní očakávania bez kvalitne odvedenej práce pokrývača.

TIP:  Preferovaným modelom pálenej krytiny 

v minulosti u nás bola tzv. stará pezinská 

škridla. V portfóliu Tondach možno nájsť ten-

to model pod názvom Steinbrück. Moder-

nejšou alternatívou je model Bravura. Oba 

modely sa vyrábajú v pôvodných rozmeroch. 

Na starej streche ich možno jednoducho 

vymeniť kus za kus.

 Chalupa vo Vrbovciach si zachovala svoj autentický vzhľad aj vďaka použitiu škridly Steinbrück, 

ktorá tvarovo aj rozmerovo zodpovedala pôvodnej krytine. Škridla výborne sadla na pôvodné 

latovanie a prírodná červená farba korešponduje s tradičným vzhľadom chalupy. Výhodou je, že 

ju bolo možné kombinovať aj so zachovanými pôvodnými kusmi.



Dokonalý odvod vody 
s balkónovými profilmi

www.celox.sk
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S PRÍCHODOM NOVEJ LEGISLATÍVNEJ POŽIADAVKY 
NA ENERGETICKÚ TRIEDU A0 SA MUSIA PRI STAVBE 
NOVÝCH BUDOV SPĹŇAŤ EŠTE PRÍSNEJŠIE KRITÉRIÁ NA 
ZABEZPEČENIE NEPRERUŠENEJ IZOLÁCIE OBVODOVÉHO 
PLÁŠŤA A STRECHY S PRESNE STANOVENÝMI TEPELNO-
IZOLAČNÝMI PARAMETRAMI. PRESTUPY A OTVORY 
V OBVODOVOM PLÁŠTI BUDOV, VRÁTANE OKIEN A 
DVERÍ, SÚ NAJHÁKLIVEJŠÍMI MIESTAMI ÚNIKU TEPLA 
V ZIMNOM OBDOBÍ ALEBO, NAOPAK, MIESTAMI 
NEŽELANÝCH TEPELNÝCH ZISKOV V LETE, UVIEDOL 
MARTIN STOHL ZO SLOVENSKEJ RADY PRE ZELENÉ 
BUDOVY (SKGBC). 

OKNÁ A DVERE 
 pre stavby v energetickej triede A0
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ti. „Určite by maximálny súčiniteľ prechodu 
tepla okna nemal po 1. 1. 2021 presahovať 
hodnotu Uw = 0,85 W/(m2.K),“ vysvetlil 
Žúdel.

Pre okná v šikmej streche je požadovaná 
hodnota Uw,r2 1,2. Pri výpočtoch sa naj-
viac prihliada k sklonu strešného okna 
po jeho zabudovaní. U bežného sklonu 
medzi 40° a 60° sa požadovaná hodnota 
pre trojsklo sprísňuje o 0,2 W/(m2.K). 
„V praxi to znamená, že je nutné vyberať 
strešné okná so súčiniteľom prestupu 
tepla Uw 1,0 alebo lepším,“ povedal Marek 
Petrík, architekt zo spoločnosti Velux, 
ktorá odporúča strešné okná s nízko-
energetickým zasklením. „Pre vchodové 
dvere do nárazníkového priestoru, či už so 
zádverím, alebo bez zádveria, platí hranica 
Uw = 2,0 W/(m2.K) a menej,“ uviedol 
Žúdel.

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ 
MATERIÁL?
Pri výbere záleží na geografickom 
umiestnení domu a jeho tepelnotech-
nických parametroch. „Vhodné je využiť 
metódu trojrozmerného informačného 
modelovania budovy (BIM). Na základe 
výpočtov potom môžu byť použité drevené, 
drevohliníkové, hliníkové, plastové alebo 
kombinované okná a dvere, ako napríklad 
patentovaná technológia hliníkových 
pásikov extrudovaných do plastových 
profilov,“ objasnil Škvaril. Podľa Žúdela 
neexistuje univerzálna rada, ale pri po-
mere cena/výkon odporučil okná z PVC. 
„S modernými technológiami vlepovania 
zasklenia do profilov a použitím kompozitu 
v profiloch je možné vyhnúť sa výstužiam 
ako významnému tepelnému mostu, čo má 
vplyv na významné zníženie hodnoty Uw 
i povrchovú teplotu rámovej okennej kon-
štrukcie,“ uviedol a dodal, že top produk-
tom sú profesionálne, automatizovanou 
technológiou vypeňované okná (teda 
nie vsuvky z polystyrénu). Pri strešných 
oknách môže byť rám buď lakovaný 
celodrevený, alebo biely bezúdržbový 
z dreva prekrytého vrstvou polyuretánu, 
uviedol Petrík.
 
OPTIMÁLNA POLOHA OKIEN  
V BUDOVE 
Podľa Škvarila zo spoločnosti Schüco 
je pre domy v energetickej triede A0 
kľúčová orientácia okien na južnú, 

P
odľa Martina Stohla je nutné, aby 
vybrané okná a dvere zaručili dlho-
dobú a bezporuchovú prevádzku aj 
pri častom používaní a vystavení 

extrémnejším podmienkam. Ako uviedol 
Peter Škvaril zo spoločnosti Schüco, pri 
voľbe treba zvážiť množstvo parametrov, 
vrátane stavebnej hĺbky, veľkosti a te-
pelnotechnických parametrov stavby. 
Robert Žúdel zo spoločnosti aluplast 
Slovakia zdôraznil, že okná majú za 
funkciu najmä opticky spájať vnútor-
né prostredie s vonkajším a interiér i 
vhodne presvetľovať. V tejto súvislosti 
sa odporúča pravidlo, že ¼ podlahovej 
plochy majú tvoriť okná danej miestnos-

OKNÁ MAJÚ ZA FUNKCIU 
NAJMÄ OPTICKY SPÁJAŤ 
VNÚTORNÉ PROSTREDIE 
S VONKAJŠÍM A INTERIÉR 
I VHODNE PRESVETĽOVAŤ. 
V TEJTO SÚVISLOSTI SA 
ODPORÚČA PRAVIDLO, ŽE 
¼ PODLAHOVEJ PLOCHY 
MAJÚ TVORIŤ OKNÁ DANEJ 
MIESTNOSTI.
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juhovýchodnú alebo juhozápadnú, teda 
slnečnú stranu. Používateľ by mal vedieť 
vo svojom dome ovládať okná či dvere 
bez cudzej pomoci. Mnohé súčasné rie-
šenia majú z tohto dôvodu integrované 
mechatronické kovanie a ich ovládanie 
je riešené napríklad prostredníctvom 
tlačidiel na kľučkách, dotykových disple-
jov alebo mobilnej aplikácie. Ako doplnil 
Petrík zo spoločnosti Velux, strešné 
okná orientované na juh majú pozitívnu 
energetickú bilanciu: „V lete je vhodné 
vybaviť okná na slnečnej strane vonkajším 
tienením.“

Podľa Žúdela stále platí, že 50 percent 
kvalitného okna znamená správna mon-
táž, keďže môžu prevládať nedostatky 

v projektovej dokumentácii, alebo firma 
projekt nedodrží, prípadne sa nevie 
prispôsobiť situácii a prekvapeniam na 
stavbe. 

SOLÁRNE ZISKY 
Pre dobre zateplený dom s takmer 
pasívnym štandardom (A0) sa výrazne 
redukuje potreba energie na vykuro-
vanie. V dôsledku klimatických zmien 
Slovensko v posledných rokoch zažíva 
najteplejšie priemerné teploty, preto 
je dnes už podstatne vážnejší problém 
prehrievanie. „Tepelné zisky sú najvyššie 
tam, kde najviac dopadá priame slnečné 
žiarenie, teda na južnej a západnej strane, 
a to zvlášť v letných mesiacoch. Preto je 
potrebné uvažovať nad správnym osadením 
a orientáciou budovy voči svetovým stra-
nám a daným podmienkam na pozemku 
už pri koncepčnom návrhu hmotového 
osadenia budovy. Ďalej je nutné zvážiť 
veľkosť aj riešenie exteriérového tienenia, 
ideálne prostredníctvom exteriérových 
žalúzií, markíz i predsunutých prístreškov,“ 
poradil Stohl.

UŽITOČNÉ RADY 
Podľa Žúdela je najmä pri rodinných 
domoch vhodné prihliadať pri výbere 
okien aj na bezpečnosť voči vlámaniu 
a na dobre premyslené riešenie tesnenia 
medzi rámom a krídlom. Stohl odporučil 
neriadiť sa len cenou a splnením normy, 
ale sa aj poradiť s odborníkmi a vybrať 
si z kvalitných modelov od overených 
dodávateľov. Škvaril uviedol, že je tiež 
dôležité zvoliť si okenné riešenia, ktoré 
budú mať aj po uplynutí záruk dlhodobo 
dostupné originálne pôvodné systémové 
komponenty. Treba vykonávať aj pravi-
delné ročné odborné servisné kontroly. 
Pri čistení a údržbe je potrebné použiť 
jemný neabrazívny čistiaci prostriedok, 
prípadne saponát a vyhnúť sa radám 
z neoverených online zdrojov a podo-
mácky vyrobeným zmesiam. Pre hladší 
chod mechanických prvkov okien a dverí 
je možné použiť trocha oleja a maziva, 
ktoré neobsahuje kyseliny. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

Premeňte svoje predstavy a naše nápady na skutočnosť
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E
nergetická trieda určuje energetic-
kú bilanciu budovy. Od januára sa 
podmienky na udelenie stavebného 
povolenia sprísnili a budova musí 

dosahovať parametre, ktoré sa označujú 
ako A0. Na čo by si v tejto súvislosti mal 
dať investor budúceho rodinného domu 
pozor, a rovnako tak aj majiteľ existu-
júceho objektu, ktorý sa rozhodne pre 
výmenu okien? Primárnou úlohou okien 
je prepúšťať do interiéru denné svetlo, 
no okrem toho musí plniť aj ďalšie funk-
cie, čiže zamedzovať únikom tepla alebo, 
naopak, prehrievaniu interiéru, znižovať 
hluk z ulice, chrániť dom pred vláma-
ním alebo požiarom a pod. Investor by 
si nemal vyberať okná len podľa pocitu 
a marketingových lákadiel. Mal by si dať 
pozor na to, že sa zmenila tepelnotech-
nická norma, ktorá sprísňuje parametre 
okien. Napriek tomu, že okná plnia 
množstvo rôznorodých funkcií, bývajú 
často najslabším ohnivkom reťaze.

NEŽIADÚCE ÚNIKY TEPLA
Michal Široký zo spoločnosti Saint- 
Gobain Building Glass pripomína: „Naj-
dôležitejším parametrom z hľadiska novej 
tepelnotechnickej normy STN 730540-2, 
na ktorý by sa mal sústrediť stavebník 
pri výbere okien, je súčiniteľ prestupu 
tepla (Uw). Jeho hodnota by nemala byť 
vyššia ako 0,85. Súčiniteľ prestupu tepla, 
s ktorým je pomerne dobre oboznámená aj 
laická verejnosť, vypovedá o tom, ako dobre 
vie okno brániť nežiaducim únikom tepla 
z interiéru. Čím je hodnota Uw nižšia, tým 
je okno kvalitnejšie.“ 

Na súčiniteli prestupu tepla sa podieľajú 
viaceré zložky, a to schopnosť skla brániť 
únikom tepla (Ug), schopnosť rámu brániť 
únikom tepla (Uf) a v neposlednom 
rade aj schopnosť dištančného rámika 
v izolačnom skle prerušiť tepelný most 
po obvode skla, tzv. Psí ( ). Výsledkom 
týchto parametrov dostaneme výslednú 
hodnotu súčiniteľa prestupu tepla.
„Hodnota Ug je vo väčšine prípadov nižšia 
ako hodnota Uf,“ konštatuje Michal Široký 
a dodáva: „To znamená, že vlastnosti skla 
sú mimoriadne dôležité pre dosiahnutie 
požadovaných tepelných parametrov okna 
ako celku. Rovnako je dôležité dať si pozor 
na typ dištančného rámika a nepoužívať 
zastarané hliníkové rámčeky.“

Okrem týchto hodnôt sa pri oknách 
môžete stretnúť aj s ďalšími dôležitými 
parametrami, ako ukazuje táto tabuľka
nižšie:

AK MÁ STAVBA SPĹŇAŤ ENERGETICKÚ TRIEDU A0, KTORÁ 
JE OD ZAČIATKU TOHTO ROKA POVINNÁ AJ PRE VŠETKY 
NOVOBUDOVANÉ RODINNÉ DOMY, MALI BY STE VENOVAŤ 
POZORNOSŤ AJ OKNÁM. 

AKO VYBRAŤ OKNÁ, 
ak chcete dosiahnuť energetickú triedu A0

Akým písmenám na štítku okna by ste ešte mali venovať pozornosť

Lt PRESTUP SVETLA Koľko svetla prepúšťa do interiéru

g SOLÁRNY FAKTOR Koľko tepla prepúšťa dnu

Rle VONKAJŠIA REFLEXIA Aká je odrazivosť (zrkadlenie) skla

stavba okná a dvere
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ORIEŠOK PRE VÝROBCOV
„Dosiahnuť celkovú hodnotu prestupu tepla 
nižšiu ako 0,85, je pre množstvo produ-
centov okien veľký problém,“ tvrdí Roman 
Vajs, konateľ spoločnosti Mintal, ktorá 
vyrába drevohliníkové a drevené okná, 
dvere, posuvné portály a presklené 
systémy. Platí to predovšetkým pre sklá 
osadené v hliníkových profiloch, ktoré 
vynikajúco vedú teplo. Pri nekvalitnom 
spracovaní sú hliníkové okenné rámy 
miestom, kde často vznikajú tepelné 
mosty, cez ktoré uniká teplo. O niečo 
lepšie sú na tom okná s plastovými 
a najmä drevenými rámami.

Profily sú už dlhšie najtvrdším orieškom 
pre výrobcov okien. Energetická trie- 
da A0 ešte zvyšuje nároky na ich kon-
štrukciu a kvalitu použitých izolačných 
materiálov, čo sa obzvlášť v prípade 
hliníkových a plastových rámov pre-
javuje na vyššej cene okien.

SOLÁRNE ZISKY
„Naše okná spĺňajú požiadavky energe-
tickej triedy A0 vďaka kvalitným sklám 

a premyslenej konštrukcii profilov, ktorú 
sme si sami navrhli. Dnes sme na trhu 
jeden z mála výrobcov, ktorému sa to darí,“ 
pochvaľuje si Roman Vajs.

Spoločnosť Mintal štandardne použí-
va vo svojich výrobkoch sklá Eclaz od 
spoločnosti Glassolutions, ktorá patrí do 
skupiny Saint-Gobain. Ľudia majú často 
predstavu, že špeciálne sklo cenu okna 
výrazne ovplyvní, ale pravda je taká, že 
cena okien so sklom ECLAZ je len o cca 
3 % vyššia ako cena s bežným sklom. 
Samozrejme, je to vždy indivuálne, ale 
určite nejde o násobné zvyšovanie ceny 
okna. Vďaka inovovanej technológii 
nanášania povlakov dosahujú tieto sklá 
nadpriemerné tepelnoizolačné vlastnosti 
pri vysokej priepustnosti svetla.

Oproti predchádzajúcej generácii pre-
púšťajú o 8 % viac prirodzeného svetla. 
Okná s takto univerzálnymi sklami 
majú podľa Romana Vajsa využitie pri 
všetkých typoch rodinných domov, vrá-
tane tých s takmer nulovou spotrebou 
energie. 

V minulosti investori museli robiť kom-
promis medzi požiadavkami na prestup 
svetla a tepla, ktoré sa často navzájom 
vylučujú. Eclaz túto paradigmu zmenil. 
„Poskytuje nielen vysoký prestup svetla, 
ale aj vysoké solárne zisky, čiže teplo, ktoré 
nemusíte vyrábať ani zaňho platiť, a to 
všetko je možné pri nízkej hodnote Ug. Inak 
povedané, tento typ skla teplo von nepustí 
a dnu vpustí viac svetla, a navyše aj teplo 
zo slnka,“ dodáva Michal Široký.

Na Slovensku pôsobí skupina Saint-Gobain 

už od roku 1995. Aktuálne skupinu tvoria 

4 výrobné závody, 7 značiek a viac ako 

400 zamestnancov. Sklo od spoločnosti 

Saint-Gobain zastupujú na Slovensku dve 

značky – Building Glass ako výrobca základ-

ného skla a Glassolutions (bývalé Nitrasklo) 

ako spracovateľ skla a dodávateľ izolačných 

skiel pre okná.

Reko z materiálov Saint-Gobain Building Glass 

Foto:  Mintal a archív redakcie
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V
onkajšie žalúzie slúžia hlavne 
na ochranu pred slnkom - v lete 
dokážu znížiť teplotu interiéru 
až o 10 °C. Preto sa najčastejším 

materiálom na ich výrobu stal odolný 
a pevný hliník, ktorý zároveň dobre od-
ráža svetlo. Netradičné drevené žalúzie 
využívajú termoregulačné vlastností 
dreva. Užšie lamely pôsobia elegantne 
na menších oknách, širšie sa využívajú 
na veľkoformátové okná, vchody na 
balkón či terasu. Na výber je ručné či 
motorické ovládanie a ovládať žalúzie je 
možné aj mobilom.

CHRÁNIA AJ PRED SILNÝM 
VETROM
Vonkajšie žalúzie chránia okná tiež pred 
vetrom. Napríklad veľmi pevná žalúzia 
Protal. „Žalúzia Protal odolá aj veľmi 
silnému vetru s rýchlosťou až 88 km/h. Je 
navyše vybavená dvoma bezpečnostnými 

prvkami. Prvá poistka zabráni nechcenému 
vytiahnutiu žalúzie cudzou osobou. Druhá 
rozpozná prekážku, ktorá sa môže neoča-
kávane objaviť pod lamelami v priebehu 
sťahovania. Zabráni tým poškodeniu výrob-
ku aj okien a predíde vzniku úrazu,“ dopĺňa 
Filip Šimara obchodný riaditeľ najväčšie-
ho českého výrobcu tienenia CLIMAX.

ČO ZNAMENAJÚ PÍSMENÁ?
Pri výbere vonkajších žalúzií sa stretne-
te s označením v tvare písmen. Lamely 
v tvare Z sa po zatiahnutí zaklapnú do 
seba a tak cez ne neprejde takmer žiadne 
svetlo. „Tento typ majú napríklad obľúbené 
vonkajšie žalúzie Z-90 Noval s plastovým 
tesnením na presnejšie a tichšie dovretie,“ 
uvádza Filip Šimara. 

Žalúzie v tvare C so zaoblenými hranami 
sa navzájom nedotýkajú a dajú sa naklá-
pať na obe strany. Vonkajšie žalúzie C-80 
Vental navyše po vytiahnutí tvoria len 
malý zväzok lamiel. Typ F má plochejšie 
zaoblené lamely, T-lamely sa vďaka svoj-
mu hranatému tvaru dobre dovierajú. 
Viac informácií a inšpirácie nájdete na 
www.servisclimax.sk.

Reko z materiálov CLIMAX

Foto: CLIMAX

VONKAJŠIE ŽALÚZIE SÚ 
VEĽMI PRAKTICKÝ PRVOK, 
ALE ZORIENTOVAŤ SA V ICH 
PONUKE MÔŽE BYŤ NIEKEDY 
NÁROČNÉ. NA ČO SA TEDA 
PRI ICH VÝBERE KONKRÉTNE 
ZAMERAŤ?

AKO VYBRAŤ 
vonkajšie žalúzie?

Climax žalúzie C-80 Vental

Detail žalúzií Z 90 Noval

Žalúzie Protal sú ideálne na vetrom exponované miesta.

stavba okná a dvere



Celkové otvorenie / zatvorenie brány

Čiastočné otvorenie / zatvorenie brány 

Zobrazenie pohybu brány v danom čase na aplikácií

História pohybu brány – otvorená, zatvorená, s dátumom a časom

Ovládanie svetla na motore – vypnúť / zapnúť

AAssiisstteenntt  pprreeddaajjaa::

ap@pematbrany.sk  0905 522 159

AAssiisstteenntt  sseerrvviissuu::

servis@pematbrany.sk  0918 668 932 wwwwww..ppeemmaattbbrraannyy..sskk

ovládanie garážovej brány

telefónom cez aplikáciu 

NOVINKA

ppoohhoonn  pprree  ggaarráážžoovvéé  bbrráánnyy

 Ovládanie garážovej brány telefónom cez aplikáciu 

Každý motor PEMAT má vybavenie WIFI , cez ktorú sa brána ovláda .
 
Možnosti ovládania pomocou aplikácie :
- Celkové otvorenie /zatvorenie brány
- Čiastočné otvorenie/zatvorenie  
- Zobrazenie pohybu brány v danom čase na aplikácií
- História pohybu brány – otvorená, zatvorená , s dátumom a časom
- Ovládanie svetla na motore – vypnúť / zapnúť

Pomocou aplikácie je možné ovládať aj kameru, ktorá je namontovaná v dome kdekoľvek v dosahu WIFI a môžete na diaľku sledovať napr. bránu pri otváraní a zatváraní , alebo sledovať  čokoľvek iné .Kamera sa dá nastaviť aj ako Alarm ,  v prípade zaznamenania pohybu spustí nahrávanie  a pošle užívateľovi Notifikáciu ( správu ) .
Kamera má  históriu záznamov videí, ktoré si viete kedykoľvek pozrieť.

Nástenný ovládač PEMAT 2K

Nástenný ovládač je bezdrôtový ( na batériu) a slúži ako tlačidlo pre ovládanie garážovej brány. Väčšinou sa umiestňuje sa na stenu v garáži pri dvere ,alebo bránu ,ale môže byť použitý kdekoľvek v dosahu signálu motora. Ovládač je dvojkanálový , s možnosťou ovládania dvoch brán . 

Každý motor PEMAT má vybavenie WIFI , cez ktorú sa brána ovláda .

Možnosti ovládania pomocou aplikácie :

Pomocou aplikácie je možné ovládať aj kameru, ktorá je namontovaná v dome kdekoľvek v dosahu WIFI a 
môžete na diaľku sledovať napr. bránu pri otváraní a zatváraní , alebo sledovať  čokoľvek iné .Kamera sa dá 
nastaviť aj ako Alarm ,  v prípade zaznamenania pohybu spustí nahrávanie  a pošle užívateľovi Notifikáciu ( správu ) .
Kamera má  históriu záznamov videí, ktoré si viete kedykoľvek pozrieť.

Nástenný ovládač je bezdrôtový (na batériu) a slúži ako tlačidlo pre 
ovládanie garážovej brány. Zvyčajne sa umiestňuje na stenu v garáži pri 
dverách, alebo na bránu. Môže byť použitý kdekoľvek v dosahu signálu 
motora. Ovládač je dvojkanálový s možnosťou ovládania dvoch brán . 

Pomocou aplikácie je možné ovládať aj kameru, ktorá je namontovaná v dome kdekoľvek v dosahu WIFI čo 
umožňuje na diaľku sledovať napr. bránu pri otváraní a zatváraní, alebo sledovať čokoľvek iné. Kamera sa dá 
nastaviť aj ako Alarm, v prípade zaznamenania pohybu spustí nahrávanie a odošle užívateľovi Notifikačnú 
správu na telefón. Kamera má históriu záznamov videí, ktoré si viete kedykoľvek pozrieť.

Každý motor PEMAT má vybavenie WIFI, cez ktorú sa brána ovláda.
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stavba energetické alternatívy

V
 zákone č. 555/2005 o energe-
tickej hospodárnosti budov sa 
hovorí, že: „Energetická hospodár-
nosť je množstvo energie potrebnej 

na splnenie všetkých energetických potrieb 
súvisiacich s normalizovaným užívaním 
budovy, najmä množstvo energie potrebnej 
na vykurovanie a prípravu teplej vody, na 
chladenie aj vetranie a na osvetlenie.“ Pri 
budovách na bývanie sa hodnotia len 
energie na vykurovanie a prípravu teplej 
vody. 

Hodnota globálneho ukazovateľa (pri-
márnej energie) sa za posledných 8 ro-
kov posunula z hodnoty 216 kWh/m2 
za rok na úroveň do 54 kWh/m2 za rok. 
Z toho vyplýva, že novopostavené budo-
vy musia byť až 4-krát úspornejšie.

Škála energetických tried RD podľa glo-
bálneho ukazovateľa (primárnej energie) 
v kWh/m2 za rok

ČO VŠETKO OVPLYVŇUJE  
ENERGETICKÚ TRIEDU A0?
Prvkov, ktoré vplývajú na celkovú ener-
getickú náročnosť domov, je viac, ako si 
myslíte. Medzi najdôležitejšie patrí tvar 
stavby. Domy so štvorcovým alebo obdĺž-
nikovým tvarom majú menšie straty ako 
tie s komplikovanejšími tvarmi. Medzi 
ďalšie dôležité aspekty patrí aj orientá-
cia domu voči svetovým stranám. Veľké 
presklené časti budovy na juh prinášajú aj 
väčšie pasívne solárne zisky, a tým pádom 
čiastočne znižujú energiu potrebnú na 
vykurovanie. Na energetickú náročnosť 
vplýva aj lokalita, v ktorej je objekt 
umiestnený. Napríklad v južnej časti 
Slovenska môžeme získať viac energie zo 
slnka, než keby bol objekt umiestnený 
niekde na severe Slovenska. Všetky tieto 
faktory, ktoré ovplyvňujú energetickú 
náročnosť, treba hodnotiť komplexne a 
pri navrhovaní riešenia zohľadniť aj ich 
vplyv na celkovú energetickú bilanciu.

CHYSTÁTE SA STAVAŤ 
RODINNÝ DOM? TAK POZOR 
NA ZMENY V TOMTO ROKU. 
DO 31.12.2020 MUSELA 
NOVOSTAVBA SPĹŇAŤ 
ENERGETICKÚ TRIEDU A1 
(ČO SA DALO ZVLÁDNUŤ 
AJ BEZ OZE), AVŠAK OD 
1. 1. 2021 MUSÍ SPLNIŤ 
ENERGETICKÚ TRIEDU A0, 
ČO SA NEZAOBÍDE BEZ OZE.

Pomocou kolektorov
do energetickej triedy A0
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ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT A0
Pre získanie energetického certifikátu 
A0 je jednou z ekonomicky najvýhod-
nejších možností zameranie sa na ohrev 
teplej vody. Porovnávaním spotreby 
tepla na vykurovanie a na ohrev vody v 
rodinných domoch patriacich do rôznych 
energetických tried sa zistilo, že pri 
nezmenenej spotrebe teplej vody (ale 
rapídnom poklese tepla na vykurovaní) 
sa jej podiel zvýšil niekoľkonásobne. 

Zatiaľ čo pred niekoľkými desiatkami 
rokov sa podiel teplej vody na celkovej 
spotrebe tepla pohyboval na úrovni 
okolo 10 – 15 %, v súčasnosti tvorí aj 
60 – 70 %. Tým, že využijeme na ohrev 
vody slnečné kolektory, zabezpečíme 
viac ako polovicu energie z obnoviteľ-
ného zdroja, a kolektory tak prispejú do 
celkovej energetickej bilancie tepelného 
systému. Od potreby tepelnej a elektric-
kej energie sa totiž pri výpočte odpo-

čítava energia dodaná z obnoviteľných 
zdrojov, v tomto prípade zo slnečných 
kolektorov.

VÝHODY  A NÁVRATNOSŤ
Použitie slnečných kolektorov na ohrev 
vody má mnohé výhody aj v porovnaní 
s inými zdrojmi. Hlavným dôvodom na 
kúpu solárneho systému bude potreba 
nižšej finančnej investície v porovnaní 
s ostatnými obnoviteľnými zdrojmi.
Kto má záujem dať si nainštalovať 
slnečné kolektory, má aj v tomto roku 
jedinečnú príležitosť. V rámci progra-
mu Zelená domácnostiam vychádza 
solárny systém od slovenského výrobcu 
THERMO|SOLAR pre 4 – 5 člennú rodi-
nu po využití poukážok na OZE od SIEA 
na sumu približne 2 000 – 2 500 eur. Je 
dobré spomenúť aj náklady na prevádz-
ku, ktoré sú takmer nulové. Návratnosť 
systému je so štátnou podporou na 
úrovni cca 7 rokov a jeho životnosť viac 

ako 40 rokov. Slnečné kolektory sa však 
oplatia aj bez štátnej dotácie, a to aj pre 
bytové domy či firmy. Ďalšie informácie 
nájdete na stránke www.thermosolar.sk 
alebo na tel.: +421-45-601 6080.

Štefan Uškert

Foto: archív Thermosolar a redakcie
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P
ri dodržaní určitých zásad je možné 
aj v dobre utesnených domoch 
dopriať si príjemnú atmosféru, 
ktorú živý oheň prináša. V týchto 

domoch môže byť kozub či pec jediným 
alebo doplnkovým zdrojom tepla. Do 
kategórie pasívnych domov zaraďujeme 
stavby, ktoré na poskytnutie komfort-
ných tepelných podmienok spotrebujú 
5 až 15 kWh/m2 za rok. Aké kozuby či 
pece sú teda vhodné na použitie v do-
moch s takouto nízkou energetickou 
náročnosťou? 

VHODNÉ RIEŠENIE
S meniacou sa legislatívou musia aj 
dodávatelia kozubov reagovať na nové 
stavebné kritéria vhodnou ponukou. 
Zamerať sa treba na akumulačné alebo 
sálavé stavby s menšími preskleniami 
dvierok. Akumulačný kozub s prsten-
cami alebo kachľová pec s ťahovým 
systémom je vhodným riešením aj do 
pasívneho domu. Nechcete si predsa 
priestor prekúriť a mať pocit, ako by ste 
boli neustále niekde v saune. Tepelnú 
potrebu, naopak, potrebujete rozložiť na 
dlhší časový interval a odovzdávať ener-
giu v menších dávkach podľa tepelnej 
straty objektu. Pre tento typ domov bola 
vyvinutá kachľová pec s 12-hodinovým 
prikladacím intervalom (čiže 2-krát za 
deň) a nízkym výkonom od 1,2 kW/h. 
Dnešné technológie a kachliarske mate-
riály dovoľujú pracovať so širokým sor-

V PASÍVNOM DOME?
Môže byť kozub 

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY SÚ VZHĽADOM NA NUTNOSŤ 
ZNIŽOVANIA ENERGETICKÝCH NÁKLADOV PRE VYKUROVANIE 
JEDINOU MOŽNOSŤOU A ZÁROVEŇ KRITÉRIOM PRE 
KOLAUDÁCIU NOVÉHO RODINNÉHO DOMU. PRETO JE 
NA MIESTE OTÁZKA, ČI JE KOZUB SPRÁVNA VOĽBA AJ PRE 
TAKÉTO STAVBY A ČI JE TO VÔBEC MOŽNÉ? 

stavba energetické alternatívy
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timentom. To znamená, že sa dá nájsť 
riešenie pre akýkoľvek interiér. 

PARAMETRE VHODNÉHO  
KOZUBU
A aké parametre by mal spĺňať kozub 
v nízkoenergetických stavbách? Kozubo-
vá vložka alebo vložka do pecí či ohnisko 
musí mať prívod vzduchu pre horenie 
vedený vzduchotesne z exteriéru. 
Taktiež presklenie dvierok by malo byť 
čo najmenšie, aby sa znížil automatický 
prestup tepla cez sklo a aby sa teplota 
tlačila do akumulačných más, prípadne 
treba použiť dvierka s dvojitým preskle-
ním. Vzduchová medzera tak slúži ako 
izolant a dokáže znížiť náporové teplo 
cez sklo až o 36 %. S meniacou sa legis-
latívou musia aj dodávatelia kozubov 
reagovať na nové stavebné kritéria vhod-
nou ponukou.

ČO TREBA DODRŽAŤ?
Pri stavbe kozubu v pasívnom dome 
treba dodržať tesnosť exteriérového 
prívodu vzduchu a tesnosť komína. Na 
to slúžia komíny určené do nízkoener-
getických stavieb, ktoré majú integro-
vanú izoláciu a veľmi presné a tesné 
tvárnice prípadne nerezové systémy. 
Treba však dbať aj na tepelné mosty, 
ktoré vznikajú napríklad pri spomí-
nanom prívode vzduchu z exteriéru či 
pri prestupe komína cez strechu. Na to 
slúžia špeciálne prvky, ako je dvojitá 
vzduchotesná klapka (samotný prívod 
musí byť, pravdaže, dostatočne zaizo-
lovaný) alebo deliaci izolačný prvok pre 
komínovú pätu či deliaci izolačný prvok 
pre prechod stropom. 

Bližšie informácie získate aj na  
www.SVAROGUS.sk.

Reko v spolupráci so SVAROGUS

Foto: SVAROGUS

RADA ODBORNÍKA

Stavba kozubu 

alebo pece je 

vysoko odborná 

a špecializovaná 

činnosť, ktorú by 

mal vykonávať 

výlučne odborník. 

Pri návrhu vhodné-

ho systému treba 

zohľadniť tepelné 

straty objektu a podľa toho celé dielo 

nadimenzovať. Samozrejme, záleží na 

tom, aká je dispozícia domu a možnosti 

priestoru, kde sa sálavý kozub alebo pec 

bude nachádzať. V neposlednom rade 

treba zohľadniť požiadavky zákazníka. Čo 

všetko chce vykurovať (len jednu miestno-

sť, celé prízemie či aj poschodie) a podľa 

toho sa zvolí typ a technológia vykurova-

nia. Preto je ideálne samotnú konzultáciu 

s kachliarskou firmou uskutočniť ešte 

v projektovej fáze domu, kedy sa v spolu-

práci s projektantom zákazníka prepočí-

tajú výkonnostné parametre a nastavia 

technológie tak, aby bol kozub šitý na 

mieru. V tejto fáze je výborné naplánovať 

aj komínový systém a exteriérový prívod 

vzduchu.  

Ing.Daniel Mičic, SVAROGUS,  

člen cechu kachliarov
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stavba materiály

T
ento udržateľný a obľúbený sta-
vebný materiál sa od tradičného 
konštrukčného materiálu vyvíja aj 
k novým funkčným výrobkom so 

širokým uplatnením. Môžu to byť naprí-
klad špeciálne betónové imitácie tehly, 
kameňa či dreva, ktoré majú prirodzený 
a autentický vzhľad. Betónové výrobky 
Stone BriCK®  sú vítanou alternatívou 
drahých dovozových materiálov podob-
ného určenia, avšak za oveľa nižšiu cenu. 
Tieto výrobky vznikajú podľa špeciálnej 
receptúry z vibroliateho betónu, doplne-
ného prísadami na zušľachtenie zmesi. 
Farbia sa celoprierezovo, čím sa zabez-
pečí ich farebná stálosť. Všetky kusy sa 
vyrábajú ručne ako originálne produkty.

ŠIROKÉ UPLATNENIE 
Obklady stien majú široké využitie 
v interiéri aj exteriéri. Okrem vnútor-
ných stien skrášlia aj vzhľad fasád, sokle 
domov, murovaných plotov, stĺpov, ko-
mínov, krbov, štýlových vinární, barov, 
pivníc a pod. Vyrábajú sa v 15 farebných 
odtieňoch, vrátane rohových prvkov. 
Tehlový a kamenný obklad Stone 
BRiCK® dodáva akýmkoľvek stavebným 
prvkom nenahraditeľnú atmosféru.

POŽADOVANÝ VÝRAZ
Dlažba imitujúca drevo je zas 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.

UDRŽATEĽNÉ PRODUKTY 
Celý rad skvelých vlastností, ako sú 
pevnosť, mrazuvzdornosť, nízka nasia-
kavosť, difúznosť voči vodným parám 
a v neposednom rade aj udržateľnosť, 
radí betón medzi progresívne materiály. 
Spoločnosť Byt – In  má široké produk-
tové portfóĺio a od jesene 2020 rozšírili 
výrobný program aj o betónové ploty 
technológiou vibroliatia, čím sa dosahu-
je vysoká kvalita povrchu panelov a ich 
dlhá životnosť. Viac informácií získate 
na www.byt-in.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Byt – In 

Foto: Byt – In

VYSOKÁ PEVNOSŤ A DOBRÁ 
TVAROVATEĽNOSŤ ROBÍ 
Z BETÓNU DOMINANTNÝ 
STAVEBNÝ A KONŠTRUKČNÝ 
MATERIÁL. MÁ ŠIROKÉ 
UPLATNENIE VĎAKA 
SVOJIM VLASTNOSTIAM. 
NEVYŽADUJE ÚDRŽBU 
A VYTVÁRA DOKONALÝ 
VZHĽAD RÔZNYCH 
PRVKOV ARCHITEKTÚRY, 
KTORÉ ZAPADAJÚ 
DO AKÉHOKOĽVEK 
STAVEBNÉHO ŠTÝLU. 

BETÓNPraktický a estetický
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H
nedouhoľné brikety sú cenovo vý-
hodné a ľahko skladovateľné tuhé 
palivo. Šetria čas, prácu a znižujú 
náklady na vykurovanie. Okrem 

nesporných benefitov, ktoré toto palivo 
ponúka, si môžete kvalitné nemecké 
brikety UNION® kúpiť v priebehu apríla, 
mája a júna za zvýhodnenú cenu. 

JAR JE ČAS PRE DOPLNENIE 
ZÁSOB PALIVA
Každý správny hospodár vie, že zásoby 
paliva je najlepšie doplniť hneď po skon-
čení vykurovacej sezóny. Je to predo-
všetkým kvôli skutočnosti, že až 90 % 
slovenských rodinných domov využíva 
na kúrenie ako tuhé palivo drevo, ktoré 
musí do začiatku vykurovacej sezóny vy-
schnúť. Toho si uvedomuje aj nemecký 
výrobca brikiet UNION® a napriek tomu, 
že briketami môžete kúriť hneď po ich 
obstaraní, dopĺňa sklady svojich veľko-
odberateľov, aby mohli ponúkať v čase 
od 1. apríla do 30. júna kvalitné hnedo-
uhoľné brikety za bezkonkurenčné ceny. 
„Rozhodli sme sa zvýhodniť ceny brikiet cez 
jarné mesiace. Z našich skúseností vieme, 
že práve toto obdobie je najlepší čas na ich 
kúpu. Na produkty UNION® môžete pýtať 
priamo u veľkoobchodníkov, každý predajca 
rád poskytne bližšie informácie a pripra-
ví cenovú ponuku,“ približuje v mene 
poprednej nemeckej značky brikiet 
UNION® Klára Šerhaklová. 

PREČO BRIKETY UNION®?
Hnedouhoľné brikety sú ideálnou voľ-
bou pre majiteľov kotlov na tuhé palivo. 
Po kvalitatívnej a praktickej stránke, ako 
aj z hľadiska výhrevnosti vykazujú naj-
lepšie parametre spomedzi tuhých palív. 
Lisované sú výhradne z hnedouhoľného 
prachu, bez prímesí či spojív. Vďaka 
tomu vynikajú nízkym obsahom síry 
a ostáva po nich menej popola. Spaľo-
vanie brikiet UNION® je ohľaduplnejšie 
k životnému prostrediu. Brikety navyše 
horia rovnomerne a dlho, vďaka čomu 
vedia zabezpečiť optimálnu tepelnú 
pohodu pri nižšej spotrebe. Aj napriek 
na prvý pohľad vyššej obstarávacej cene 
budú vaše náklady na kúrenie nižšie.

Brikety UNION® sú teraz dostupné za 
zvýhodnené ceny. Ponuku vám na vyžia-
danie radi pripravia autorizovaní predaj-
covia. Doplňte svoje zásoby brikiet ešte 
pred začiatkom vykurovacej sezóny!

 Spoľahlivé a efektívne
Na rozdiel od palivého dreva majú hne-
douhoľné brikety konštantnú kvalitu 
a sú preto obzvlášť efektívne.

 Praktické
Sú dobre lisované, zaberajú menej 
miesta, nepráši sa z nich a ostáva po 
nich menej popola.

 100 %-ne prírodné
Brikety UNION® sa lisujú z vysušeného, 
upraveného hnedého uhlia a nepridáva 
sa k ním žiadne ďalšie spojivo.

 Nemecká kvalita
Krbové brikety UNION® sa ťažia a spra- 
cúvajú v hnedouhoľnom regióne 
Porýnie, čo je záruka dobrého pôvodu 
a kvality.

Viac o briketách UNION® nájdete na 
www.union-original.com/sk. 

Reko z materiálov UNION

Foto: UNION a archív redakcie

UŠETRITE NA KÚRENÍ, 
využite výhodné ceny brikiet

MAJITELIA RODINNÝCH 
DOMOV, KTORÍ VYKURUJÚ 
SVOJE DOMÁCNOSTI PO-
MOCOU KOTLOV NA TUHÉ 
PALIVÁ, BY SA MALI NA NA-
SLEDUJÚCU VYKUROVACIU 
SEZÓNU PRIPRAVIŤ VČAS. 
NÁKUP PALIVA TESNE PRED 
SEZÓNOU ALEBO KÚRENIE 
MENEJ KVALITNÝMI PALI-
VAMI MÔŽE VYKUROVA-
NIE ZBYTOČNE PREDRAŽIŤ 
A NEMUSÍ VŽDY V DOME 
ZABEZPEČIŤ POŽADOVANÚ 
TEPELNÚ POHODU. V PRIE-
BEHU MESIACOV APRÍL, 
MÁJ A JÚN MÔŽETE VYUŽIŤ 
ZVÝHODNENÚ CENU NA 
NÁKUP KVALITNÝCH NE-
MECKÝCH BRIKIET UNION® 
A UŠETRIŤ.
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relax záhrada

D
ivoké kvety, vyvýšené záhony 
a vznášajúce sa kvetináče – nič 
z toho by tento rok nemalo chýbať 
v trendy záhrade alebo na balkóne. 

Veď aj tento malý funkčný priestor sa dá 
krásne oživiť a použitím minimalistic-
kých prvkov z neho vyťažiť maximum.
Ak ste hrdým majiteľom pozemku, ktorý 
sa už túto jar premení na záhradu, tiež 
sa máte na čo tešiť.

PLÁNOVANIE ZÁHRADY
Či na realizáciu novej záhrady využijete 
služby záhradníka, záhradného archi-
tekta, alebo si všetko navrhnete sami, 
dôležité je, aby záhrada plnila svoj hlav-
ný účel a aby sa v nej dobre cítil každý 
člen domácnosti. Toto je trend, ktorý sa 
rokmi nemení. Rovnako ako fakt, že sa 
žiadna záhrada nezaobíde bez zatienené-
ho miesta, kde je dobre aj počas páľa-
vy, a dokonca aj počas letného dažďa. 
Takéto miesto poskytne pergola na vašej 
terase či altánok. „Altánok alebo pergo-
la vytvoria príjemné chránené miesto aj 
v menšej záhrade. Jednoduchá pergola do-
káže navyše zväčšiť priestor kuchyne alebo 
obývačky, jednoducho miestnosti, z ktorej 

sa vychádza na záhradu. Veľmi praktické 
sú montované pergoly z pozinkovanej ocele, 
ktoré sa dajú naplánovať a naprojekto-
vať online z pohodlia domova, sú cenovo 
dostupné a šikovná firma ich postaví za 
niekoľko hodín. Ráno jednoducho odídete 
do práce a poobede už máte svoje posede-
nie v záhrade hotové,“ hovorí montážnik 
Tomáš Steinhubl zo spoločnosti Garde-
on. Pergolu aj altánok oživia, ešte viac 
zatienia a navyše opticky zväčšia visiace 
kvety alebo doplnky vyrobené z kom-
binácie prírodných materiálov – dreva, 
kameňa, trávy, machov či kvetov.

TERASA JE KRÁĽOVNÁ
Samozrejme, ak to priestor čo len trochu 
dovoľuje, budete chcieť na záhrade tera-
su. Jej tvar a rozmer určujú vaše potreby 
a rozmery záhrady. A aký materiál je 
trendy? Na terasách je trendom, ktorý 
pretrváva už niekoľko rokov a ešte veľa 
rokov bude, betónová dlažba. „Ideálnym 
materiálom na terasu je betónová dlažba, 
pretože dobre znáša všetky druhy poča-
sia, od tepla, cez chlad a dážď, a keďže 
môže mať veľa podôb, dovolí terase naozaj 
vyniknúť,“ hovorí odborník Marko Szőcs 
z Austria Beton Werk.

TRENDY V DIZAJNE
Aj terasa sa dá postaviť tak, aby nad-
väzovala na interiér a tým ho zväčšila. 
Podľa architektov by terasa mala byť 
ďalšou miestnosťou domu. Je to jeden 
z najväčších trendov roku 2021.
„Aj terasy môžu mať montované prístrešky 
hotové za niekoľko hodín. Ak si zvolíte 
pevnú a odolnú konštrukciu, budete mať 
navždy pokoj s akoukoľvek údržbou a navy-
še k nim jednoducho doladíte zariadenie a 
doplnky,“ odporúča odborník z Gardeon.

DIVOKÉ SVAHY
Ďalším trendom sú divoké kvety – har-
manček, nevädze, klinčeky, sirôtky. Tým 
sa dobre darí aj vo vegetačných tvárni-
ciach Flora, ktoré sú určené na spevne-

TOHTOROČNÉ ZÁHRADNÉ 
TRENDY SÚ VEĽMI 
INŠPIRATÍVNE. OKREM 
ZELENE IM VLÁDNU 
PRÍRODNÉ MATERIÁLY, 
BIELA FARBA, ELEGANCIA 
A MINIMALIZMUS. 

JARNÉ IMPULZY
 pre vašu záhradu a terasu



nie existujúcich svahov v záhrade alebo 
na vytvorenie umelej skalky.

Záhrady bez zásahov si získavajú čoraz 
viac fanúšikov, a tak nečudo, že sú tiež 
zaradené medzi tohtoročnými trendmi. 
Je to úľava nemusieť všetko presekávať, 
zastrihávať a kosiť na milimeter presne. 
Nech si to rastie, ako potrebuje. Motýle, 
včely a možno aj ježko vašu záhradu 
ocenia. Rovnako je úľavou, keď zeleninu 
či bylinky pestujete v trendy vyvýšených 
záhonoch. Sú zaujímavým architekto-
nickým záhradným prvkom a navyše pri 
starostlivosti o pestované plody nepríde-
te o chrbát a kolená. 

CHODNÍKY, VÝKLENKY  
A ZÁKUTIA
Optické rozdelenie záhrady na rozličné 
zóny je nielen estetické, ale aj praktické. 
Rôzne výklenky a zákutia s lavičkou 
či hojdacou sieťou od zvyšku záhrady 

oddeľte vhodnou zeleňou a jednotlivé 
miesta môžete pospájať chodníčkami, 
ideálne prírodnými, pretože v záhra-
dách hrajú prím tieto materiály. Použiť 
môžete kôru, piesok či štrk, počítajte 
však s tým, že nikdy neostanú iba na 
chodníku.

Prírodným riešením je aj vhodne zvo-
lená betónová dlažba. „Betónová dlažba 
v záhradách je známa tým, že si vyžaduje 
minimálnu údržbu, pri ktorej sa jej život-
nosť môže počítať pokojne aj na dve dekády. 
V ideálnom prípade bez poškodenia poslúži 
aj celý život,“ hovorí Marko Szőcs z ABW.

Oddeleným a akoby samostatným 
priestorom v záhrade môže byť aj už 
spomínaný altánok. „Dnes sú trendom 
altánky s odolnou konštrukciou, o ktorú sa 
vôbec netreba starať, napriek tomu vyzera-
jú prirodzene,“ dopĺňa Tomáš Steinhubl 
z Gardeon.
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relax záhrada

NEŽNÁ BIELA
Biela je trendovou farbou tohto roka 
v záhradnom nábytku a doplnkoch. Je 
čistá, jemná, na pohľad chladivá a každé-
mu priestoru – terase, altánku, posede-
niu – dodá punc čistoty. Všetko vynikne 
ešte viac v kombinácii s kvetmi rôznych 
veľkostí a farieb. Samozrejme, in sú aj 
biele. Čistá biela sa podľa trendov kom-
binuje s odtieňmi sivej. Sivá môže byť 
zástena na pergole alebo terase, betóno-
vá dlažba či plot.

UDRŽATEĽNÉ PESTOVANIE
Do našich záhrad, na balkóny či parapet-
né dosky preniká ešte jeden trend, a to 
udržateľné hospodárenie. Pestovať by 
sme mali len to, čomu sa v našich pod-
mienkach dobre darí aj bez prehnaného 
chemického hnojenia. Na podporu rastu 
sa o slovo hlási kompost (domáci) či 
popol z drevených brikiet – obe zmieša-
né v rozumnom pomere s pieskom alebo 
zeminou. Na zavlažovanie sa používa 
dažďová voda – nádoby na jej zachytá-
vanie rôznych veľkostí sú súčasťou zá-
hradnej architektúry. A pri pestovaní sa 
opäť využíva aj sila slnka či vetra, preto 
sa ponuka trhu rozšírila o malé skleníky 
či fóliovníky.

ZAČIATOK JARI: VHODNÝ ČAS  
NA PLÁNOVANIE
Práve tieto týždne sú ideálne na naplá-
novanie budúcej záhrady a vysadenie 
prvých kvetín či zeleniny. Tento rok nič 
nepokazíte, ak si zadovážite margarétky, 
ďatelinu, snežienky, sedmokrásky, har-
manček a hortenzie. Všetko sú oku laho-
diace a nenáročné kvety, ktoré zároveň 
pripomínajú lúky, takže sú v súlade s fi-
lozofiou udržateľného pestovania. Rov-
nako už teraz môžete vyberať vhodné 
doplnky do záhrady. Horúcou novinkou 
sú živé obrazy zo skalničiek a machu, 
ktoré vdýchnu život neživým stenám. 
Zaujímavými prvkami v záhrade alebo 
na balkóne budú aj doma už nepotrebné 
veci. Namiesto toho, aby ste ich vyhodili, 
môžete do starej komody alebo do pes-
trofarebných gumákov, z ktorých už deti 
vyrástli, zasadiť kvety. Bude to pekné, 
pestré, trochu iné aj ekologické.

Reko

Foto: Giardina, redakcia a archív firiem



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

Imunofol alebo
Chitopron + CuproTonic
na posilnenie rastlín proti
hubovým chorobám

Fielder
na podporu rastu rastlín
a na ochranu proti
hubovým chorobám

Folicit 
proti kučeravosti broskýň  
a americkej múčnatke 

Entonem
proti smutivkám

Entonem
proti smutivkám

Dravé roztoče
proti strapkám,
roztočcom

Parazitické osičky
proti voškám, 
moliciam

Biomit – 
listové hnojivo 
obsahuje viac ako 60 
rastlinných  výťažkov

LEPOVÉ DOSKY

Modré
proti strapkám

Lepové pásy
okolo kmeňa stromov

Biele
proti piliarke jablčnej, slivkovej
a kvetárke kapustovej

Žlté trojuholníky
na izbové rastliny

Žlté
proti moliciam, voškám, 
skočkám

Žlté veľké sférické
proti vrtivke čerešňovej

Bora
Ošetrenie pod 
stromami orechov

20
rokov 
s Vami
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relax zeleň

MAŤ PRÍSTUP K ČERSTVÉMU 
OVOCIU A ZELENINE JE JEDNO-
DUCHÉ, AK VLASTNÍTE ZÁHRA-
DU. ČO VŠAK V PRÍPADE, AK ŽIJE-
TE V RUŠNOM MESTE? EXISTUJE 
MNOŽSTVO INOVATÍVNYCH 
SPÔSOBOV, AKO SI DOPRIAŤ 
LUXUS ČERSTVEJ ZELENINY ČI 
BYLINIEK. PORADÍME VÁM, AKO 
SI ZALOŽIŤ VLASTNÚ ZÁHRADU 
NA BALKÓNE.

BALKÓNOVÁ
JEDLÁ ZÁHRADKA, 

ktorá poteší nielen oči
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K
rása mestských záhrad spočíva 
v tom, že sa dokážu prispôsobiť 
každému priestoru, nech už je 
akokoľvek malý. Musíte byť iba 

kreatívni a naplno využiť priestor, ktorý 
máte k dispozícii.

NÁJDITE DOKONALÝ PRIESTOR 
Aby vaša záhrada mohla rásť, potrebuje 
dostatočne presvetlený priestor, ktorý je 
zároveň chránený pred silným priamym 
slnkom. To je nevyhnutné pre správ-
ny vývoj rastlín. Ak nemáte dostatok 
vonkajšieho priestoru, nenechajte sa od 
vysnívanej záhradky odradiť. Ideálnym 
riešením sú tzv. vertikálne záhrady. 
„Takéto záhradky sa zmestia na každý 
balkón. Sú tiež ideálne, ak chcete pestovať 
vo vnútorných priestoroch – postačí vám 
stena, ktorá má dostatok denného svetla. 
Na založenie vertikálnej záhrady si vystačí-
te s jednoduchým regálom a základnými zá-
hradníckymi potrebami. Ak ste milovníkom 
recyklovania, nebojte sa zapojiť fantáziu 
a využiť debny či plastové fľaše, ktoré sa 
nájdu v každej domácnosti,“ radí David 
Benda, odborník z oddelenia záhrady 
v projektových marketoch Hornbach.

ZVOĽTE VHODNÉ RASTLINY
Rôzne rastliny majú odlišné požiadavky 
na prísun svetla. Množstvo slnečného 
žiarenia, ktoré dopadá na váš balkón 
alebo terasu, určí, ktoré rastliny môžete 
vysadiť. Pamätajte tiež, že rastliny po-
trebujú svoje miesto pre život. Zasaďte 
teda len toľko, koľko vám priestor 
dovolí. „Najlepšie sa darí južne orientova-

ným záhradkám. Ak pracujete s priestorom 
obmedzeným prísunom slnka (orientovaný 
na sever), voľte rastliny, ktorým sa darí 
v takýchto podmienkach, ale zároveň také, 
ktoré chcete v kuchyni reálne používať. 
Neskúsení záhradníci môžu začať pesto-
vaním byliniek. Tie sú dobrým štartom, 
pretože sa im dobre darí takmer v každej 
zemi a nepotrebujú veľa starostlivosti. 
Ideálnou bylinkou je napríklad mäta, 
ktorá je dokonca považovaná za burinu. 
Je mimoriadne nenáročná na starostlivosť 
a veľmi rýchlo sa rozrastá. Kvôli rýchlemu 
rastu ju zasaďte v samostatnom kvetináči,“ 
upozorňuje David Benda.

Ak chcete záhradkárčiť skutočne 
efektívne, zaobstarajte si rastlinný 
kalendár, ktorý vám pomôže 
vypestovať správne rastliny podľa 
sezóny. 

ZAVLAŽUJTE SPRÁVNE
Rastliny potrebujú k životu vodu. 
Vedeli ste však, že rastlinu môžete aj 
utopiť? K utopeniu rastliny dôjde, keď 
voda nemá kam odtekať a pôda je ňou 
presýtená. Príliš veľa vody môže vyplaviť 
živiny z pôdy a ponechať tak rastliny bez 
dostatočného prísunu výživy. „Nezabú-
dajte preto na kvetináče s otvormi na dne, 
ktoré umožnia odvodnenie. Najjednoduch-
ším spôsobom je použiť samozavlažovacie 
kvetináče a hrantíky. Samozavlažovací 
systém zaručí, že si každá z rastlín vezme 
toľko vlahy, koľko potrebuje a vy si tak 
nemusíte lámať hlavu so zalievaním,“ 
vysvetľuje David Benda. 



relax zeleň

NENÁROČNÉ PLODINY 
A BYLINKY
• BAZALKA – jednoročná rastlina, ktorá 
nemá rada priame svetlo. Najlepšie sa jej 
darí v samozavlažovacích kvetináčoch. 
Potrebuje pravidelné hnojenie. Nedo-
statok živín spoznáte podľa zožltnutých 
listov.
• PAŽÍTKA – opäť jednoduchá bylinka, 
ktorá si nepotrpí na priame svetlo. Na 
rozdiel od iných bylín má rada vlahu, 
takže ju treba polievať častejšie. Pestovať 
ju môžete počas celého roka.
• ROZMARÍN – stredozemná bylinka, 
ktorá je nenáročná a nevyžaduje hnoje-
nie. Preferuje piesočnatú pôdu a nemá 
v láske zimu. 
• PETRŽLEN – klasika nielen sloven-
ských domácností. Nemá rád priame 
slnko a ľahko ho vypestujete zo semie-
nok. Po ostrihaní však len málo dorastá 
a preto je nevyhnutné nové vysadenie.
• REĎKOVKA – je nenáročná na pesto-
vanie, a preto je vhodná aj na balkónové 
záhrady. Saďte do kvetináčov, ktoré sú 
hlboké aspoň 15 cm. Má rada vlhšiu 
pôdu, preto siahnite po samozavlažova-
cích kvetináčoch.
• JAHODY – môžete ich vypestovať aj 
v dostatočnej svetlej miestnosti. Dožičte 
im aspoň 6 hodín svetla a zavlažujte 
každý deň.
• HLÁVKOVÝ ŠALÁT – môžete ho 
pestovať celoročne, postačí vám okno 
s dostatočným prísunom denného svet-
la. Vyžaduje si pravidelné zalievanie, ale 
netreba ho hnojiť.
• CHERRY PARADAJKY – sú asi naj-
prínosnejšou zeleninou, ktorú si viete 
vypestovať aj na balkóne. Keďže majú 
radi svetlo a teplo, najlepšie sa im bude 
dariť na južne orientovanom balkóne. 
Na výsadbu sú vhodné väčšie kvetináče 
s odvodňovacími otvormi.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

TIPY A TRIKY

• Na bylinkovú záhradku si vystačíte aj 
s kvetináčmi na okennej parapete. 

• Pravidelne hnojte bio hnojivami, aby 
vaše rastliny boli zdravé a silné.

• Nebojte sa prifarbiť vašu záhradku. 
Kombinujte zeleninu a bylinky s kvet-
mi, ktoré budú prirodzene odpudzo-
vať škodcov.

• Recyklujte! Na vytvorenie mestskej 
záhradky môžete využiť mnoho ma-
teriálov, ktoré nájdete v domácnosti. 
Napríklad papierový obal od vajíčok 
môže slúžiť na pestovanie malých 
sadeníc. Dostatočne veľkú sadeničku 
presuniete do kvetináča aj s papiero-
vým obalom, ktorý sa v zemi rozloží. 

• Založte si doma miniparenisko. Ak 
máte obavy, že vám zo semienok nič 
nevyklíči, miniparenisko spolu s raše-
linovými tabletami vytvoria ideálne 
podmienky pre rast rastlín. 
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SEMIENKA ČI SADENICE?
Podľa toho, ako veľmi dôverujete svojim 
záhradkárskym zručnostiam, môžete 
zvoliť výsadbu semienok alebo sadeníc. 
Ak sa rozhodnete pre semienka, priprav-
te sa na dlhší proces, ktorý nemusí vždy 
dopadnúť úspešne. Ak na úrodu nechcete 
príliš dlho čakať, zaobstarajte si sadenice 
od farmárov či zo záhradných centier. 

„Osobne preferujem výsadbu semienok, 
pretože prvé klíčky so sebou prinášajú pocit 
hrdosti. Či už semienka, alebo sadenice, 
každý spôsob má svoje výhody,“ hovorí 
odborník.

AKO VYBRAŤ SUBSTRÁT?
Či už sadíte paradajky, hrach, alebo 
špenát, potrebujete pôdny substrát, 
ktorý zaistí dostatočné množstvo živín 
a podporí správny rast. „Pôda, ktorú 
nájdete pred panelákom, zvyčajne neposta-
čí na zdravý rast zeleniny. Navštívte preto 
záhradkárske centrum, kde vám odbor-
níci pomôžu vybrať vhodný substrát. Ak 
plánujete výsadbu rôznych druhov zeleniny 

a byliniek, môžete siahnuť po 
viacúčelovom substráte 
Floraself. Aby ste zma-
ximalizovali silu pôdy, 
odporúčam zakúpiť tiež 
zmes kompostu boha-
tého na živiny,“ radí 
odborník z Hornbachu. 



Kto povedal, že sa doma 
nemôžete cítiť 
ako v raji na Tokaji? 
S našimi vínami 
to je hračka

Doprava v rámci SR grátis 
Viac informácií na t. č.: +421 908 996 040   
alebo na odbyt@ostrozovic.sk
www.ostrozovic.sk  
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BEZPEČNÁ EXOTIKA AJ V TEJTO ZLOŽITEJ DOBE? MALDIVY SÚ MO-
MENTÁLNE JEDNOU Z MÁLA KRAJÍN, KAM SA DÁ CESTOVAŤ. BIELE 
PLÁŽE, LUXUSNÉ VILY STOJACE V TYRKYSOVOM MORI A SLADKÉ 
NIČ NEROBENIE – TAKÁTO JE PREDSTAVA VÄČŠINY ĽUDÍ O TEJTO 
OSTROVNEJ KRAJINE. AKO TO VŠAK VYZERÁ MIMO TURISTICKÝCH 
REZORTOV, AKÝ JE BEŽNÝ ŽIVOT MIESTNYCH A ČO MÔŽETE NA 
MALDIVÁCH ZAŽIŤ MIMO TERITÓRIA VÁŠHO LEHÁTKA?

MALDIVY  
život v raji
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M
aldivy či Maledivy? Tiež ste zmä-
tení z toho „e“, ktoré sa niekedy 
objavuje a niekedy zas vynecháva 
v slove Maldivy? Ako máme teda 

tento raj nazývať? Správna odpoveď je 
Maldivy alebo oficiálne Maldivská re-
publika. V češtine sa zas používa názov 
Maledivy. Táto ostrovná republika leží 
v Indickom oceáne severozápadne od 
Srí Lanky. Tvorí ju 26 prírodných atolov, 
ktoré sa rozprestierajú na ploche s výme-
rou 90 000 km2. Každý atol je tvorený 
koralovým útesom lemovaným piesoč-
nou lagúnou a hlbokými kanálmi, ktoré 
útesy rozdeľujú. Ostrovov a ostrovčekov 
je tu dokopy okolo 1 200 a od roku 2014 
sa dokonca začalo výstavbou umelých 
ostrovov pre nové rezorty. Peniaze hýbu 
svetom – a v tomto prípade doslova. 199 
ostrovov je obývaných. Ostatné okupujú 

turistické rezorty alebo sa využívajú 
na poľnohospodárske účely či rybársky 
a stavebný priemysel.

JE TO BEZPEČNÉ?
Aké podmienky musí človek splniť, aby 
sa dostal na Maldivy a je to vôbec bez-
pečné? To sú otázky, s ktorými sa v na-
šej CK Victory Travel stretávame mo-
mentálne na dennej báze. Zaručiť 
100 % bezpečnosť vám v dnešnej 
dobe pandémie nemôže nik. 
Maldivy však na základe 
bezpečnostných a hygie-
nických opatrení, ktoré 
zaviedli, získali v mi-
nulom roku certifikát 
bezpečnej destinácie, 
ktorý udeľuje Svetová 
organizácia cestovného 

01

02
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jete výhradne na tzv. „bikini beach“. 
Na ostatných plážach sa môžete kúpať 
jedine v tričku a šortkách. Alkohol – jeho 
dovoz aj konzumácia sú na lokálnych 
ostrovoch prísne zakázané a nájdete ho 
len v turistických rezortoch. Ak túžite 
po ubytovaní v romantickom domče-
ku na koloch priamo na vode, vedzte, 
že ho nájdete tiež len v turistických 
rezortoch. Prečo teda vôbec rozmýšľať 
nad lokálnym ostrovom? Pre to čaro 
života miestnych v malých dedinkách 
na zelených ostrovoch pánu bohu za 
chrbtom, ďaleko od luxusných rezortov. 
Na komforte vášho pobytu to pritom 
zásadný vplyv ani nemusí mať! Úroveň 
lokálnych penziónov a hotelov je dnes už 
naozaj vysoká. Každý deň sa tu môžete 
prechádzať v palmových hájoch, pozo-
rovať rybárov vracajúcich sa s čerstvými 
úlovkami a deti hrajúce sa na pláži. 

Taktiež nie ste obmedzení na reštaurácie 
jedného rezortu, preto môžete ochutná-
vať viac z miestnej kuchyne v rodinných 
reštauráciách v meste. A ako bonus, vaša 
dovolenka na lokálnom ostrove bude 
určite bez „opice“.  Ako si ale vybrať zo 

ruchu (UNWTO). Každý cestujúci sa už 
pri nástupe do lietadla musí preukázať 
negatívnym PCR testom. Navyše pri 
pobyte na súkromných plážach rezortov 
má človek záruku, že svoju dovolenku 
trávi na ostrove, kde sú len otestovaní 
turisti. Miestni na lokálnych ostrovoch 
sú opatrní a dodržujú nariadenia vlády. 
Okrem toho sú sprísnené pravidlá pri 
presune medzi ostrovmi, ktoré sú pod-
mienené opätovným pretestovaním. Aj 
preto Maldivy získali 1. miesto v sú-
ťaži World Travel Awards a stali sa tak 
najlepšou turistickou destináciou roku 
2020. 

REZORT ALEBO LOKÁLNY 
OSTROV?
 Ak snívate o dňoch trávených v bikinách 
s miešaným drinkom v ruke, tak musíte 
svoje cestovateľské plány smerovať na 
jeden z rezortných ostrovov. Spoloč-
nosť na Maldivách vyznáva islam a je 
pomerne konzervatívna, takže tomu 
treba prispôsobiť svoje oblečenie aj 
osobné prejavy. Na lokálnych obývaných 
ostrovoch sa v bikinách len tak pretŕčať 
nemôžete. Slnenie v plavkách si dopra-

01 Tyrkysová voda lagúny z vtáčej perspektívy

02 Krása pestrofarebných koralových útesov 

03 Morské korytnačky môžete stretnúť pri 

šnorchlovaní takmer všade

04 Na lokálnych ostrovoch žijú veľmi milí  

a priateľskí domáci

05 Paddle board v pokojných vodách 

koralových atolov

06 Dievčatko z dediny na ostrove Thinadhoo, 

kde žije len 50 miestnych obyvateľov

07 Ostrovy sú posiate palmami s čerstvými 

kokosovými orechmi

03

04
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199 ostrovov? Je to ťažké. Kritéria pri 
výbere ostrova sú rôzne. Hustota zaľud-
nenia, čistota ostrova, veľkosť „bikini 
pláže“, kvalita ubytovania, jedla a slu-
žieb, povaha miestnych obyvateľov a tak 
ďalej. Preto nanajvýš odporúčam nejsť 
na Maldivy na vlastnú päsť, ale využiť 
služby cestovky, ktorá vie, čo ponúka, 
a ponúka len to najlepšie.

PODMORSKÝ RAJ
Pestrofarebné rybičky, morské koryt-
načky a živé koraly. Maldivy sú vyhľa-
dávanou lokalitou potápačov z celého 
sveta. Každý ostrov je obkolesený 
koralovou bariérov, ktorá však nie je 
na všetkých ostrovoch rovnako pestrá. 
Najzaujímavejšou časťou koralového 
útesu býva, ako inak, jeho okraj. Ten je 
z vtáčej perspektívy pekne viditeľný vo 
sfarbení vody – tyrkysová na piesočnej 
plytčine a tmavo modrá v hĺbke. Najlepší 
spôsob, ako preskúmať koralový útes 
okolo (toho vášho) ostrova, je nechať sa 
unášať prúdom a sledovať čarovný svet 
pod sebou. Bez námahy takto preplávate 
aj celú dĺžku ostrova a cítite sa pri tom 
ako v kine!

NEŠKODNÉ ŽRALOKY VEĽRYBIE
Na Maldivách sa nestretnete iba s ko-
ralovými rybkami a drobnými úteso-
vými potvorkami. Maldivy sú jedným 
z mála miest na svete, kde počas celého 
roka môžete stretnúť ohromné žraloky 
veľrybie. Nič sa nebojte! Aj keď ich ústny 
otvor dosahuje šírku až jedného met-
ra, sú mierumilovné a živia sa takmer 
výhradne planktónom. Čeľuste majú 
vyzbrojené iba drobnými zúbkami. 
Žraloky veľrybie väčšinou plávajú blízko 
pod hladinou, kde zbierajú potravu. Pre-
to sa za nimi nemusíte potápať a ľahko 
ich zbadáte aj pri šnorchlovaní. Vzácne 
stretnutie s týmito nádhernými mor-
skými obrami by ste pri vašej návšteve 
Maldív určite nemali vynechať.

VÝLETY A AKTIVITY
Ak vás okrem ležania na pláži láka aj 
aktívny oddych a objavovanie nových 
miest, vedzte, že na Maldivách sa nemu-
síte len „váľať v piesku“. Prenajmite si 
morský kajak a odveslujte si to na nie-
ktorý z malebných „sandbankov“. Tieto 
piesočné ostrovčeky vplyvom morských 
prúdov neustále menia svoju veľkosť 

a tvar. Alebo dáte prednosť rybačke 
na malej lodi s miestnymi rybármi? 
Nečakajte žiadnu veľkú vedu. Namiesto 
navijáku vlasec zmotaný na pet fľaši 
a ako návnada kúsok chobotnice. Rybár-
čenie na maldivský spôsob . Úlovok si 
potom môžete ugrilovať na pláži. Táto 
ryba bude chutiť najlepšie! Ak sa chcete 
cítiť ako poslední ľudia na zemi, vyrazte 
na výlet na neobývaný ostrov. Niektoré 
si dokonca môžete prenajať na celú noc 
len sami pre seba!

Či už sa rozhodnete pre luxus rezortných 
ostrovov, alebo čaro lokálneho života, 
nudiť sa tu určite nebudete!

Zuzana Čaprnková, 

sprievodkyňa CK Victory Travel

Foto: CK Victory Travel
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Predplaťte si DOM a BÝVANIE a vyhrajte!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: Kärcher nožnice na trávu a kríky v hodnote 100 € 

2. CENA: Akumulátorový čistič okien Orava v hodnote 49 € 

3. CENA: Mop a vedro Vileda – Easy Wring Ultramat  v hodnote 39 € 

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

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

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

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

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

1. CENA

2. CENA

3. CENA

Predplatné môžete objednať 

vyplnením objednávky na

 www.domabyvanie.eu 
www.ipredplatne.sk



Váš domov.  Vaše s teny.  Vaše zdrav ie .

ČISTÝ VZDUCH  
PRE 

ZDRAVÝ DOMOV
Zhlboka sa nadýchnite čerstvého a zdravého vzduchu u vás doma. S interiérovým 
systémom novej generácie Baumit Ionit to nie je problém ani tam, kde vás dnes trápi 
suchý vzduch – v podkroviach či panelákových bytoch. Prírodné stierky Ionit Fino alebo 
Ionit Finish zabezpečia optimálnu vlhkosť vzduchu 40–60% a farba Ionit Color generuje 
zdraviu prospešné ióny podobné tým, aké nájdete v prírode pri vodopádoch či v lese. Je 
dokázané, že vzdušné ióny prospievajú ľudskému zdraviu a celkovej pohode, urýchľujú 
regeneráciu, posilňujú náš imunitný systém a znižujú riziko vzniku alergií. Cíťte sa lepšie, 
regenerujte rýchlejšie a buďte fit každý deň. 

 Zdraviu prospešné ióny
 Optimálna vlhkosť
 Zdravý a čistý vzduch

Vodopád iónov

Z
s
s

z

BAUMIT-IONIT-SK-210x280mm-System-zena.indd   1BAUMIT-IONIT-SK-210x280mm-System-zena.indd   1 15/02/2021   16:3315/02/2021   16:33
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V. Číslo 1/2021 – 15. ročník   www.domabyvanie.eu

NAPLÁNUJTE SI VLASTNÚ KÚPEĽŇU 
MOŽNOSTI A TRENDY SÚČASNÝCH INTERIÉROVÝCH DVERÍ
SME PRIPRAVENÍ NA VÝSTAVBU V ENERGETICKEJ TRIEDE A0? 
OKNÁ A DVERE PRE STAVBY V TRIEDE A0
BALKÓNOVÁ JEDLÁ ZÁHRADKA 
MALDIVY – ŽIVOT V RAJI

Iný vek
INÁ KUCHYŇA

JARNÉ 
IMPULZY 
pre vašu záhradu 

a terasu

„TRADIČNE-NETRADIČNÝ“ DOM S HORSKOU PANORÁMOU
ČÍRA ĽAHKOSŤ – VITAJTE DOMA U LOU BEYER V KOLÍNE NAD RÝNOM
PRÁCA Z DOMU – ABY BOLA EFEKTÍVNA
TRENDY, KTORÉ VÁS ROKOM 2021 PREVEDÚ UDRŽATEĽNE A SO ŠTÝLOM 
„FAREBNÉ“ PRÍBEHY BEZ FARIEB


