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Víkendový dom 

V LONE PRÍRODY 2021
Farebné trendy 

na rok

Zmes štýlov Priscily Betancort 
Inteligentná domácnosť je trend

Objavte 12 odteňov „Shades of White“

Niektoré veci sú dokonale nadčasové. Platí to aj o bielej farbe 

v architektúre. Biela pôsobí čisto a jasne, ale tiež štýlovo 

a profesionálne. Biela však nie je „len“ biela, a tak výber bieleho 

odtieňa nemusí byť vždy jednoduché rozhodnutie. Čistá biela? 

Teplá biela? Studená biela? Žiadna biela? Aj malé odchýlky dokážu 

urobiť veľké rozdiely v pôsobení budovy. Vyberte si slobodne 

z novej kolekcie farieb a dajte vašej budove dokonale vyniknúť. 

Baumit Shades of White 

 12 jedinečných odtieňov bielej

 prinášajú dokonalosť na vašu fasádu

pre jednoduchosť a štýl zároveň

          Biela bude 
                         vždy štýlová

My šl ienk y s  budúcnosťou.
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ESTETICKÁ A FUNKČNÁ FASÁDA
AKO NA VÝSTAVBU PODKROVIA?

NA BALKÓNE A TERASE AKO V OBÝVAČKE
VYMEŇTE MORE ZA RELAX V ZÁHRADE 

KOSTARIKA A JEJ NAJKRAJŠIE PLÁŽE

ZELEŇ NA STRECHE
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Druhá fáza 
je už v predaji
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Obývacie zostavy je možné zakúpiť ako celý komplet, alebo si môžete zadovážiť jednotlivé 
kusy z rôznych nábytkových systémov a rozostaviť ich v izbe presne podľa vašich predstáv. 
Štandardnou súčasťou obývacích stien býva televízny stolík s úložným priestorom, prípadne 
vitrína či iné skrinky a ďalšie policové systémy. Výber je naozaj široký a rozmanitý sorti-
ment predajní ASKO - NÁBYTOK dokáže vyhovieť tým najnáročnejším požiadavkám. Oproti  
dobám dávno minulým sú dnes moderné jednoduché čisté línie a dôraz sa kladie na praktické 
usporiadanie, zjednotený vzor a vzdušný dojem. 

Útulnosť a príjemná atmosféra hrá v obývacej izbe veľkú rolu. Kde inde môžete tak 
skvelo relaxovať, stráviť pokojný večer alebo sa napríklad stretávať s priateľmi?  
Dodajte preto svojej obývačke nový šmrnc a zadovážte si novú obývaciu stenu, ktorá 
izbu zútulní, oživí a tiež ukryje všetky potrebné nevyhnutnosti. Moderné zostavy  
dokážu priestor urobiť vzdušnejší, elegantnejší ale hlavne praktický. S výberom tej 
pravej obývacej steny vám radi pomôžu odborníci v ASKO - NÁBYTOK.

TRENDOM JE JEDNODUCHOSŤ 
A PRAKTICKOSŤ

ELARA

TO JE  
NÁBYTOK ZLASKA ASKA

UŽ 30 ROKOV

LAVAL

UŽ 30 ROKOV WWW.ASKO.SK
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l Leto je skvelým obdobím na dovolenku pri vode, v horách či 

na rôzne výlety po okolí. Môžeme tráviť viac času vonku, kde 
si vychutnávame teplé slnečné dni, ktoré nám zlepšujú náladu 
a nabíjajú nás novou energiou. Skúsme si túto prchavú pohodu 
letných dní preniesť aj do našich príbytkov. Veď domov by mal 
poskytovať nielen telesné, ale aj duševné útočisko. Asi nám 
neposkytne riešenie pre všetky naše problémy či starosti, ale 
mal by to byť náš súkromný svet, ktorý nám bude pripomínať 
príjemné chvíle a úžasné miesta, ktoré sme navštívili a ktoré nás 
obohatili kultúrou, krajinou či ľuďmi, ktorých sme stretli.

Verím, že aj v tomto aktuálnom vydaní nájdete zaujímavé 
inšpirácie na to, aby ste si zo svojho domova vytvorili 
štýlové miesto, ktoré vám poskytne dostatok 
priestoru aj pre odpočinok. Nemusíte ísť na 
dovolenku do zahraničia, aby ste si vychutnali 
letnú pohodu. Oddychovať môžete aj uprostred 
novej záhrady, na terase či balkóne. Užite si 
teplé letné večery pod holým nebom a na 
čerstvom vzduchu tak dlho, ako sa len dá. 
Objavte recept na letný relax.

Prajem vám príjemné čítanie 
a pohodové leto.

DOM a BÝVANIE magazín zameraný na exteriér, interiér a moderné bývanie – ročník 15, č. 2/2021, mesiac vydania jún, 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, Ing. Oldrich Bulla, 
Juraj Redeky, Zuzana Lukáčová,  Silvia Jáhnová, Kateřina Smolíková, Mgr. Petra Piknová, Sabína Nagyová, Petra Liptajová, Andrea Gregorová, Linda Povolná,  Patrycja Grabińska, Priscilla Betancort, Roman 
Kubačka, Ing. Juraj Uvira, PhD., Peter Koutný 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: Fast
Návrh titulnej strany: Mgr. Ján Bugár



WB_V11_inzercia_210x280mm_krivky.indd   1WB_V11_inzercia_210x280mm_krivky.indd   1 19/05/2021   11:5119/05/2021   11:51



5

WB_V11_inzercia_210x280mm_krivky.indd   1WB_V11_inzercia_210x280mm_krivky.indd   1 19/05/2021   11:5119/05/2021   11:51

6

Obsah
Víkendový dom v lone prírody
Zmes štýlov Priscily Betancort
Trendy
Farebná „explózia“ prchavého 
momentu
Dizajn pod nohami
Rekonštrukcia kúpeľne od podlahy
Ako zariadiť malú „polovičnú“ 
kúpeľňu pre hostí?
Paleta
Vyberáme rodinnú telku 
Inteligentná domácnosť je trend
Smart domácnosť myslí za vás
Aké vychytávky zvládne rodinný 
alarm?
Inteligentný zámok otvárate mobilom 
namiesto kľúčom
Infomix
Farebné trendy na rok 2021
Ako dosiahnuť dokonalý povrch 
stien?
Estetická a funkčná fasáda
Fasáda na mnoho rokov
Vodopád iónov u vás doma
Tehlový dom sa prehol ako luk
Betónové riešenia
Pasívny rodinný dom medzi jahodami 
v Kanaši je celý z Ytongu
Navrhovanie okien podľa novej 
legislatívy

12

6
12
16
20

24
28
32

34
38
40
44
46

50

52
56
60

62
68
70
72
74
76

78

80

82
86
90
92

94
96
100
102
103

104
106

110
112

Vaše zdravie závisí aj od kvality 
bývania
Ako na výstavbu podkrovia?
Zeleň na streche
Fotovoltika a zelená strecha
Prečo dávajú termické kolektory 
stále zmysel?
Ako zladiť interiér s krbom?
Na balkóne a terase ako v obývačke
Ako na dobrú grilovačku?
Boho balkón
Prepojte si štýlovo záhradu 
s interiérom
Pamätajte aj na záhradný nábytok
Vymeňte more za relax v záhrade 
a zažite dokonalú dovolenku 
Bazénová voda
Kostarika a jej najkrajšie pláže

16 112

56

40

82



bývanie architektúra

6

 v lone prírody
VÍKENDOVÝ DOM



7



8

PRÍRODA, PRERASTAJÚCI 
STAVEBNÝ POZEMOK, 
NERUŠENÝ VÝHĽAD NA 
VAL D'ASSE A GENIUS 
LOCI BOLI ZÁKLADNÝM 
PREDPOKLADOM NA 
VYTVORENIE PROJEKTU 
MIMORIADNEHO 
REKREAČNÉHO 
DOMU TALIANSKYCH 
ARCHITEKTOV DOMENICA 
BENETTIHO A MASSIMA 
GRIGOLU. KLIENT SI PRIAL 
DOM, KDE SA BUDE 
MÔCŤ STRETÁVAŤ CELÁ 
ROZVETVENÁ RODINA. 
ARCHITEKTI JEHO ŽELANIE 
SPLNILI NA VÝBORNÚ 
A REKREAČNÝ DOM 
JE NAPRIEK SVOJMU 
PÔVODNÉMU ÚČELU 
OBSADENÝ TAKMER 
KAŽDODENNE.

bývanie architektúra

obytných miestností, ktoré sú oriento-
vané k panoramatickým výhľadom. Reš-
pekt k prírode sa prejavil aj v spôsobe 
riešenia záhrady, a preto tu nájdete len 
minimum spevnených povrchov.

NOVÁ CESTA K TRADÍCII
Rozsiahly výskum architektov zameraný 
na interpretáciu tradičnej architektúry 
vyústil do výberu pravouhlej hmoty so 
šikmou strechou, obloženej neopraco-
vanými smrekovcovými doskami, ktoré 
sú zbavené zbytočných retro dekorácií. 
Pokiaľ ide o riešenie dispozície, architek-
ti sa rozhodli tradičné princípy opus-
tiť – ani rozmery izieb, ani potreba ich 
usporiadania a ich vzájomných vzťahov 
v rámci definície rekreačného sídla už 
nezodpovedajú historickým zvyklos-
tiam. Typická potreba budovať sídlo ako 
ochranu pred nepriazňou počasia sa 
zmenila – dnes prevláda túžba klientov 
obývať krajinu, užívať si slnko a otvárať 
sa prírode.

Interiéru vládne drevo, ktoré je doslova 
všadeprítomné, a to vo všetkých podo-
bách: vonku surové a bielené slnkom, 
vnútri prirodzene medovo sfarbené, 
v kontraste s betónovými šedými stena-
mi kúpeľní a veľkými zaskleniami, ako aj 
moderným farebným nábytkom.

KÚZLENIE SO SVETLOM
Srdcom domu je veľkorysá obývacia 
izba, ktorá je orientovaná práve s ohľa-
dom na unikátnu panorámu. Predsa-
denie strechy chráni vnútorný priestor 
pred prehriatím. Lodžie siahajú de 
facto až na terasu, vyčnievajúc z hlavnej 
hmoty domu. Plne presklená fasáda 
tak rámuje krajinu ako obraz, zatiaľ čo 
strešné okná VELUX kompenzujú stratu 
svetla spôsobenú tienením lodžie. 

„Denné svetlo je pre nás zásadné, najmä 
pokiaľ ide o oživenie interiéru alebo vytvo-
renie hierarchie medzi miestnosťami. Den-
né svetlo umožňuje odhaliť krásu dreva, 
kameňa alebo akéhokoľvek iného použitého 
materiálu,“ vysvetľuje architekt projektu.

Hlavný obytný priestor je otvorený až 
do hrebeňa strechy a umožňuje vizuál-
ne prepojenie so „spacím“ poschodím. 
Panoramatické schodisko a viacero 
menších otvorov pozdĺž severnej fasády 

Investor a architekti sa spoznali pri 
práci na projekte golfového klubu 
Asiago. Čoskoro zistili, že hovoria 

spoločnou rečou – rečou úcty k prírode 
a k tradíciám, obľuby miestnych materi-
álov a lokálnej architektonickej kultúry. 
Slovo dalo slovo a zrodila sa zákazka 
domu s výhľadom.

„Zamerali sme sa na hľadanie správneho 
vzťahu medzi budovou a prírodou, a aj na 
využitie typológií obsiahnutých v miestnej 
architektúre a ich následné pretvorenie do 
moderného jazyka,“ vysvetľuje architekt 
Domenico Benetti a dodal: „Študovali 
sme lokálne materiály, napríklad rôzne 
druhy drevených obkladov a objavovali 
krásu prírodných surovín.“

Výsledkom vzájomnej spolupráce klienta 
a architektov je stavba, ktorá napriek 
svojím veľkým rozmerom plynule zapa-
dá do okolitej prírody. Potrebné zázemie 
autori integrovali do svahu, vďaka čomu 
nad terén vyčnieva len nutná hmota 
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bývanie architektúra

spájajú všetky tri výškové úrovne inte-
riéru a pomáhajú vnímať priestor ako 
jeden celok.

V kontraste s otvorenými priestormi 
dennej časti je celkom šesť funkčne 
a útulne zariadených spální, každá 
s vlastnou kúpeľňou a šatníkom. Tie sú 
v hornom poschodí pod šikmou stre-
chou osvetlené zhora pomocou streš-
ných okien. Ich rozloha a umiestnenie 
však umožňujú výhľady do údolia, zatiaľ 
čo menšie okná v kúpeľniach sú umiest-
nené vyššie, aby bolo zaistené súkromie. 
„Klient dokonale pochopil unikátnu krásu 
zhora dopadajúceho svetla, našu snahu 
osvetľovať miestnosť od jej najvyššieho 
bodu, odrážať svetlo od stien a presvetliť 
strop v celej jeho výške,“ hovorí Domenico 
Benetti. „Dokonca navrhoval viac streš-
ných okien, ale na ne už nezostalo miesto,“ 
usmieva sa architekt.

Všetky okná sú orientované k panorá-
me – dom je z ostatných strán uzavretý 
tak, aby nedochádzalo k optickému 
kontaktu so susedmi.

PRÍRODA NA PRVOM MIESTE
Celý projekt je premyslený do najmen-
šieho detailu, snaha o spolužitie s prí-
rodou nekončí pri veľkorysom výhľade. 
Krb nie je len nositeľom atmosféry, 
používa sa aj na vykurovanie – spolu 
s hybridným kotlom poháňaným tepel-

ným čerpadlom a plynom. Fotovoltaické 
panely na streche znižujú závislosť 
užívateľov domu od dodávateľov energií. 
Obvodové steny majú výplň z tepelno-
izolačných tehál, konštrukcia stavby je 
železobetónová. Výdatne izolovaná stre-
cha je uzavretá plechovou krytinou. Celý 
dom je obložený smrekovcovými doska-
mi, aby ešte zvýraznil zámer prepojenia 
objemnej stavby s okolitou prírodou.

Reko

Foto: Andrea Segliani

O PROJEKTE

Miesto:  Roana, Italy

Investor: súkromná osoba

Architekti: Domenico Benetti 

 a Massimo Grigol

Realizácia: 2019
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bývanie dizajn
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Zmes štýlov

PRISCILY BETANCORT
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ŠPANIELSKA BLOGERKA 
PRISCILA BETANCORT, KTORÁ 
OD ROKU 2010 VEDIE BLOG 
MYSHOWROOMBLOG.ES, NÁS 
PRESVIEDČA, ŽE SA OPLATÍ 
ČASTO MENIŤ INTERIÉR 
DOMU, ABY SME SA V ŇOM 
CÍTILI AKO DOMA NIELEN 
V SÚLADE S TRENDMI, ALE 
PREDOVŠETKÝM SAMI SO 
SEBOU. ZNAČKA WESTWING 
JEJ POMOHLA TIETO ZMENY 
USKUTOČNIŤ.

P
riscila nás pozvala do svojho eklek-
tického domova a podelila sa s nami 
o svoju vášeň pre módu, trendy 
a cestovanie. K tej prvej cíti mimo-

riadne silné puto – ako sama hovorí, 
módu má zapísanú v DNA. Zodpovedala 
otázky a porozprávala nám o tom, ako 
túto fascináciu spája s interiérovým 
dizajnom svojho domu, v ktorom žije 
so svojím manželom Carlosom Tounom 
a synom Lucom.

 Ako by ste opísali svoj štýl v ob-
lasti módy a interiérového dizajnu?
Rada kombinujem rôzne trendy a mojou 
najväčšou inšpiráciou je svetlo, ktoré 
opticky zväčšuje priestor, inšpiruje ma 
a vedie k rôznym novým zaujímavým 
riešeniam. Rada by som túto eklektickú 
atmosféru vniesla aj do interiéru – 
myslím si, že to priestor personalizuje 
a mení ho na skutočný domov. Tiež rada 
experimentujem a skúšam nové veci. 
Všetko v mojom dome sa neustále mení. 
Rovnako je to aj s módou. Nemám jeden 
konkrétny štýl, ktorý by ma odrážal 
na 100 %. Oblečenie si vyberám podľa 
nálady, ktorú mám v daný deň – to je 
zvyčajne barometer mojej inšpirácie. 

 Aké sú kľúčové faktory, ktoré Vás 
definujú?
Milujem štýl art deco! Predovšetkým 
látky a farby, ktoré ho definujú. Snažím 
sa ho preniesť do každodenného života 
a doplniť praktickými a farebnými deko-
ráciami.

 Aké je Vaše tajomstvo interiérové-
ho dizajnu?
Pinterest a všetky tipy, ktoré nájdem 
v kampaniach Westwing.

 5 krokov k dokonale zariadenému 
domu...
• Zabezpečte čo najviac denného svetla.
• Odvážne zadajte farbu, s ktorou sa 

stotožňujete spolu so svojím štýlom.
• Steny sú kľúčové!
• Venujte pozornosť detailom, ako je 

riad, obrúsky atď.
• Vždy majte doma dostatok kvetov 

a rastlín.

 Akú najlepšiu radu na zariadenie 
interiéru ste kedy dostali?
Dom nie je zariadený za jeden deň, trvá 
to dlho. Neponáhľajte sa, pretože keď 
začnete žiť sami, postupne zistíte, čo 
presne každý kút potrebuje.

 Ktorá časť domu je Vaša obľúbe-
ná?
Vlastne mám dve – svoju šatňu, kde 
trávim väčšinu času, a miesto, kde sme 
umiestnili dve ružové stoličky – je to 
náš obľúbený priestor na rozhovory 
a brainstorming o budúcich plánoch 
a projektoch.

 Aký predmet vo Vašej domácnosti 
je pre Vás najjedinečnejší a prečo?
Krb. Kúpili sme ho, keď sa Luca narodil, 
a bol s nami v troch rôznych domoch 
v Barcelone, Madride a teraz tu na 
Kanárskych ostrovoch. Veľmi sa mi páči 
tento krb, aj keď máme na ostrovoch 
vždy dobré počasie, takže ho až tak ne-
potrebujeme. Myslím si, že je to krásny 
neoklasicistický a veľmi štýlový prvok 
interiéru.

01

03

02
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01 Presvetlený interiér s dostatkom rastlín 

pôsobí štýlovo

02 Krídlové kreslo z polyratanu Costa,  

299 eur, Westwing Collection

03 Veľká stmievateľná stolová lampa 

Palma, 299 eur, WestwingNow.sk

04 Ratanové kreslo upúta a poskytne aj 

príjemné posedenie

05 Oddychový kútik s pohodlnými zamato-

vými kreslami 

06 Zamatové kreslo Manhattan, modrá, 

499 eur, Westwing Collection

07 Dekorácia Marball, 39,99  eur,  

Westwing Collection

strechy) by bol v  tapetách a tmavých 
farbách.

 Kde a ako trávite čas ako rodina?
V kuchyni – to je vlastne naša obývačka. 
Doma sa na televíziu veľmi nepozerá-
me, takže máme túto ružovú zamatovú 
kuchyňu. Carlos rád varí a Luca sa zvy-
čajne hrá niekde medzi kuchyňou a tera-
sou. Kuchyňa je bezpochyby ústredným 
bodom nášho domova a vítame tu aj 
hostí.

 Organizácia je v rodinnom dome 
kľúčová. Ako to zvládate vy?
Som trochu posadnutá organizova-
ním všetkého – doma máme obrovský 
priestor s policami a množstvom škatúľ. 
Vďaka tomu môžeme mať usporiadané 
veci, ktoré nepoužívame každý deň. 
Všetko má svoje miesto. Luca, Carlos 
a ja máme vlastný systém organizácie 
a klasifikácie.

 Aká je Vaša obľúbená farba a ako 
ju kombinujete v interiéri?
Zelená a tmavomodrá – kombinovala 
som ich s neutrálnejšími farbami, ako aj 
s ružovou a zlatou.

 Aký materiál, nábytok a farba Vás 
nikdy nesklamú?
Mramor, puf (vďaka svojej multifunkč-
nosti) a anglická zelená.

 Čo bude pre Vás ďalšou výzvou 
v oblasti dizajnu?
Presvedčiť Carlosa, aby mi dovolil dať 
panely do kuchyne a dokončiť spálňu.

Reko v spolupráci s Westwing

Foto: archív Westwing

bývanie dizajn

04
 Čo nesmie chýbať v obývačke?

Lesley stôl. Páči sa mi jeho multifunk- 
čnosť. Slúži ako pracovný stôl, stojan na 
televíziu a pod. Sú tu aj tropické rast-
liny vo veľkosti XL – je to nepochybne 
výkladná skriňa môjho domova!

 Čo robíte každý deň doma, keď 
viete, že sa nikto nepozerá?
Všetko usporadúvam a premiestňujem, 
fotím a znova premiestňujem na iné 
miesta, aby som zistila, ako to bude 
vyzerať v inom prostredí. Často surfu-
jem na internete z môjho pohodlného 
ružového koberca.

 Aký je Váš obľúbený štýl interiéro-
vého dizajnu?
Art deco v malých dávkach v kombinácii 
s niečím modernejším.

 Tri triky, ako úspešne privítať 
hostí doma?
• Vyberte peknú jedálenskú súpravu.
• Vždy podávajte biele víno, syr a orechy.
• V tento deň venujte osobitnú pozor-

nosť vôni.

 Zdobili ste niekedy dom spolu 
s manželom? Ak áno, ako ste našli 
ideálny štýl pre vás oboch?
Áno! A veľa sme sa hádali! Vo svojich 
rozhodnutiach som oveľa odvážnejšia, 
rada experimentujem. Na druhej strane, 
on dáva prednosť klasike – keby sa dalo 
len na jeho názor, celý dom (vrátane 

05

06

07



15

dab_saffron.indd   3 25. 5. 2021   13:41:20



1616

bývanie dizajn

TEPLÉ SLNEČNÉ LÚČE NÁS NÚTIA 
MYSLIEŤ NA ŠIROKÉ PLÁŽE S JEMNÝM 
PIESKOM A TYRKYSOVÝMI VODA-
MI ČI NA MAJESTÁTNE HORY S PO-
KOJNOU HLADINOU JAZIER. LETNÁ 
SEZÓNA JE NAJČASTEJŠIE SPÁJANÁ 
S AKTIVITAMI V PRÍRODE, RELAXOM 
A LETNOU POHODOU. VYUŽITE TÚTO 
PRÍLEŽITOSŤ A UROBTE ZO SVOJHO 
OBYDLIA SKUTOČNÉ MIESTO PLNÉ 
POHODY A RADOSTI. HĽADAJTE A 
VYBERAJTE VŠETKY POTREBNÉ KÚSKY 
A VYBAVENIE, KTORÉ POSKYTNE DO-
KONALÉ POHODLIE PRE RELAXAČNÉ 
DNI S RODINOU ČI PRIATEĽMI. NECH JE 
TO PRIESTOR, V KTOROM LETO NIKDY 
NESKONČÍ.  
 

TRENDY
02

03

01
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04

05

06

07
01 Záhradný set Ezeis, predáva Bonami.sk 

02 Záhradné kreslo Ezeis, predáva Bonami.sk 

03 Stôl Palissade Cone Table Ø70, predáva DesignVille.sk

04 Záhradný set Le Bonom, predáva Bonami.sk 

05 Záhradné ležadlo Ezeis, predáva Bonami.sk 

06 Stôl a stoličky BONDHOLMEN, predáva Ikea.sk  

07 Kolekcia Palissade s textilným podsedákom, 

predáva DesignVille.sk 
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08 Nástenná dekorácia „Wall Birde”, predáva WestwingNow.sk

09 Riad a jedálenské súpravy, predáva WestwingNow.sk

10 Hojdacia stolička Orinoco, predáva WestwingNow.sk

11 Kreslo „Becky”, 73 x 90 cm, predáva WestwingNow.sk

12 Konferenčný stolík „Bali Black”, Ø 90, predáva WestwingNow.sk

13 Ekologické vrecko z prateľného papiera, predáva Uashmama.sk 

14 Závesné kreslo so strapcami Kauana, predáva WestwingNow.sk

15 Čierna kameninová miska Bitz Mensa, predáva Bonami.sk 

16 Malá váza z kameniny Menos, predáva WestwingNow.sk 

14

13

15

16
Reko
Foto: archív firiem a redakcie
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bývanie umenie

Z
uzana Lukáčová je talentovanou 
výtvarníčkou, ktorá svojimi diela-
mi dokáže vniesť dávku pozitívnej 
energie do každej miestnosti. Jej 

obrazy na prvý pohľad zaujmú hlavne 
„explóziou“ farieb. Sú natoľko výrazné, 
že upútajú pozornosť každého pozoro-
vateľa.  

VYVÁŽENÉ SPOJENIE 
Pri detailnejšou skúmaní autorkiných 
diel si možno všimnúť dynamické ťahy 
štetca, ktoré sú v ostrom kontraste s ne-
hybným námetom, ktorý autorka obľu-
buje. Tento kontrast dáva obrazom istú 
dávku vnútorného nepokoja a použité 
sýte farby tento nepokoj ešte podčiar-
kujú. Na druhej strane statické námety 
v podobe kytíc, kníh či momentiek z ulíc 
a pod. vytvárajú vyvážené spojenie me-
dzi technikou a námetom obrazu. 

PRÍBEH PRCHAVÉHO MOMENTU
Obrazy Zuzany Lukáčovej tak svojím 
tichým hláskom rozprávajú príbeh – 
príbeh prchavého momentu, ktorý práve 
teraz prežívame. Toto je veľké a záro-
veň veľmi poučné posolstvo jej diel. 
V dnešnej uponáhľanej dobe sa akosi 
vytrácajú chvíle, kedy sa len tak zastaví-
me a kocháme scenériou, ktorá sa nám 
ponúka. Nemusíme ísť do zahraničia 
či na exotické miesta na to, aby sme vi-
deli krásne veci – tie máme priamo pred 
očami, stačí sa pozerať...

SÚHRA ŠTÝLOV
Zuzana Lukáčová má vyhranený štýl, 
ktorý je silne inšpirovaný impresio-
nizmom. Pri tomto výtvarnom smere 
umelci pracovali s dojmom prchavého 
okamihu technikou alla prima. Výtvar-
níčka zároveň prirodzene inklinuje aj 

ZMES VÝRAZNÝCH FARIEB A SVOJSKÉHO 
ŤAHU ŠTETCA PREDURČUJE MLADÚ SLO-
VENSKÚ VÝTVARNÍČKU ZUZANU LUKÁČOVÚ 
K ÚSPECHU – JEJ OBRAZY DOKONALE VYNIK-
NÚ NA BIELYCH STENÁCH A OŽIVIA KAŽDÝ 
FÁDNY KÚT V MIESTNOSTI. 

 prchavého momentu
FAREBNÁ „EXPLÓZIA“
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k protichodnému štýlu, a to k expresio-
nizmu, čo je v celku zaujímavé spojenie. 

„Vo svojich dielach vychádzam z impresio-
nizmu a celkom prirodzene prechádzam 
v procese tvorby k expresionizmu, pretože 
je to najmä práca s emóciou, ktorú do diela 
vkladám. Priznám sa, že ju nevkladám 
zámerne, neviem, ako sa to robí, ale takto 
odjakživa na mňa reaguje publikum,“ opi-
suje svoju tvorbu Zuzana Lukáčová. 

TRINÁSTA KOMNATA OTVORENÁ
Tak ako v jej dielach dominuje súhra 
štýlov, rovnako to „osud zariadil“ aj v jej 
súkromnom živote. Zuzana Lukáčová 

nikdy netúžila byť výtvarníčkou, ale 
chcela študovať reštaurátorstvo, čo sa jej 
nakoniec nepodarilo. 

„Teraz už viem, že nie všetko, čo sa nepo-
darí, znamená neúspech, naopak, pre mňa 
to jednoznačne znamenalo vybrať si inú 
cestu a práve tá cesta, ktorú som sprvoti 
odmietala, sa pre mňa stala niečím, o čom 
snívajú mnohí. Doslova som sa premaľovala 

k poznaniu, že ak pochopíme svoju cestu, ži-
vot nám prestane klásť pod nohy prekážky 
a otvorí nám povestnú trinástu komnatu,“ 
uviedla mladá umelkyňa na záver. 

Noli

Foto: archív umelca

O AUTORKE

Zuzana Lukáčová sa narodila 4. marca 1977 v Ružomberku. 
Študovala na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach, 
odbor reštaurátorstvo a konzervátorstvo. Od roku 2001 
výtvarníčka pôsobí na voľnej nohe ako slobodný umelec. 
Žije a tvorí v okrese Topoľčany. 
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ROZHOVOR  
SO ZUZANOU LUKÁČOVOU

Aké boli Vaše začiatky? Čo vo Vás 
vzbudilo vášeň pre tvorbu? 
Jednoducho som si kreslila odjakživa 
a okolie reagovalo na moje výtvory veľmi 
pozitívne. Na druhej strane to bolo pre 
mňa ako dieťa zvláštne v tom, že to vo 
mne možno prebudila zodpovednosť 
dať zakaždým do diela všetko úsilie, aby 
to bolo „pekné“. K tomu patril aj stres, 
s ktorým, keď som sa stretla o dve desiat-
ky rokov neskôr už „naostro v teréne“, 
na Kolonádovom moste v Piešťanoch 
kresliac naživo prvý portrét, už som mala 
tú situáciu akoby natrénovanú z detstva 
a pomohlo mi to prekonať počiatočný 
nápor na psychiku, otriasť sa a nebáť sa 
pred publikom. Vášeň sa tu teda kdesi 
objavila, ale v trocha inej, nepriamej po-
dobe, keď sa vo mne zrodila zodpoved-
nosť rozvíjať dar, ktorý som dostala. Dnes 
vravím, že človek by mal robiť ani nie tak 
to, čo ho baví, ale predovšetkým to, čo 
dokáže výnimočným spôsobom oproti 
ostatným, na čo má talent. A potom sa 
dejú veci...

Ako prebieha proces Vašej tvorby?
V procese vlastne neustále žijem. 
Pripravujem si plán približne na mesiac 
dopredu. Musím sa ho aj držať, prípadne 
v priebehu času obmieňať, ak príde súrna 
zákazka, čiže sa prispôsobujem požiadav-

kám. Buď maľujem na zákazku, alebo na 
požiadavku do art-obchodov. Striedam 
si to – nejaký čas sa venujem iba zákaz-
kám, nejaký čas zas dopytu v kamenných 
obchodoch. A popritom si „kradnem“ 
momenty na nové nápady. 

A čo vám umenie a tvorba dávajú 
v živote? 
Ach, veľa, veľa...V podstate všetko, tým 
žijem a dýcham. Tvorím, lebo týmto spô-
sobom som sa naučila fungovať, vyrástla 
som s vedomím, že čosi v tomto odbore 
viem a môžem ovplyvniť. A rozdávať 
prostredníctvom seba radosť, to je asi 
najväčšie potešenie a energia vracajúca 
sa späť ku mne od mojich klientov/pub-
lika a ja ju zas môžem vložiť do nových 
diel, čím ju vraciam nazad. Tento kolobeh 
ma fascinuje a dáva mi zmysel.

Ak by ste mali pomenovať Vašu 
tvorbu tromi slovami, ktoré tri slová 
by to boli? Emócia, zážitok, „sloboda“ 
(v úvodzovkách, lebo je to práca ako kaž-
dá iná, ale pre môj osobný pocit, že som 
si sama sebe pánom).

Vedeli by ste vlastnými slovami cha-
rakterizovať Vašu tvorbu? Skúste 
opísať jej hlavné znaky.
Vychádzam z impresionizmu, kde umelci 
pracovali s dojmom prchavého okamihu 
technikou alla prima, čiže namaľovať 
obraz spontánne, bez príprav a podma-

lieb, ako to mali zaužívané starí majstri. 
Výstavbu obrazu štýlom podmaľby 
a starostlivej prípravy však ovládam vďaka 
vyštudovanému reštaurátorstvu. Dodnes 
som vďačná za výber školy, do mojej pro-
fesie mi dal tento odbor nesmierne veľa 
a takisto sem patrí spomenúť aj skvelých 
profesorov akad. mal. Gejzu Barcziho a 
akad. mal. rešt. Petra Gomboša. Týmto ich 
pozdravujem a ďakujem im za vynikajúcu 
výtvarnú prípravu. 

No a keď už vychádzam z impresionizmu, 
celkom prirodzene prechádzam v procese 
tvorby k expresionizmu, pretože je to 
najmä práca s emóciou, ktorú do diela 
vkladám. Priznám sa, že ju nevkladám 
zámerne, neviem, ako sa to robí, ale takto 
odjakživa na mňa reaguje publikum 
a klienti rozhodujúci sa vlastniť odo mňa 
obraz. Oni tú emóciu cítia a potrebujú 
ma s tým aj oboznámiť. Toto je tá radosť, 
ktorá sa mi neustále vracia, a ja ju zas 
s potešením dávam do toho diela späť.
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česká značka s nápadmi

Zbaľte kufre zimnému oblečeniu, je čas privítať 
svieže, farebné jarné kúsky! Áno, aj sezónne 
triedenie šatníka patrí k veľkému upratovaniu,  
a preto prebuďte jarné a letné oblečenie  
zo zimného spánku a teplé svetre, kabáty  
a prikrývky si naopak starostlivo uschovajte. 
Prehľadne uložené v škatuliach a obaloch FANCY 
HOME na vás pohodlne počkajú do budúcej jesene.

Prievan

v šatníku

Krabica otvorenáKrabica na odevy Obal na obliečky Obal na prikrývky Obal na oblek Vak na bielizeň

www.tescoma.sk
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bývanie podlahy

MATERIÁL, FARBA A DIZAJN PODLAHY MAJÚ NA CELKOVÝ DOJEM Z INTERIÉRU ZÁSADNÝ VPLYV. 
V KOMBINÁCII S PODLAHOU ÚPLNE INAK VYNIKNE NIELEN OSTATNÉ ZARIADENIE, ALE MENÍ SA 
AJ POCIT Z PRIESTORU.

DIZAJN POD NOHAMI 
Ako ovplyvňuje váš životný priestor podlaha?
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P
odľa skúseností interiérových dizaj-
nérov nevenujeme výberu podlahy 
až takú pozornosť. Samozrejme, 
že nám nie je jedno, čo máme pod 

nohami, ale v prvom rade riešime prak-
tické veci – cenu, jednoduchosť kladenia, 
prípadne možnosť ľahko vymeniť poško-
dené časti. „Je prirodzené, že pri výbere 
podlahy do hry vstupuje cena, veď pri 
vytváraní interiéru ide o jednu z najvyšších 
položiek. Avšak zle zvolená podlaha môže 
neskôr skomplikovať ďalšie dizajnovanie 
miestnosti,“ hovorí interiérová architekt-
ka Ing. Daniela Mazúrová. 

HORÚCE TRENDY, KTORÉ  
PRETRVAJÚ
Medzi novinky, ktoré sa už nejaký čas 
hlásia o slovo, patria liate podlahy – 
betónové a mikrocementové. „Trendom 
sú aj metalické a svetelné podlahy alebo 
kamenný koberec v interiéri,“ pokračuje 
architektka.

Návrat slávia drevené parkety, ukladané 
do vzoru rybej kosti, hexagónu alebo 
diamantu. „Z noviniek sa mi najviac 
páčia liate bezškárové podlahy v achro-
matických a neutrálnych farbách, pretože 
nechávajú vyniknúť ostatné zariadenie 
interiéru a dizajnové kúsky,“ inšpiruje 
D. Mazúrová.

PRÁCNOSŤ PRINÁŠA VÝHODY
Liate podlahy sa doteraz využívali najmä 
v komerčných priestoroch, no postupne 
prenikajú aj do obytných. „Sú náročnejšie 
na realizáciu, ktorá patrí do rúk odbor-
níkov, pretože treba urobiť nivelizačný 
podklad a všetky ďalšie potrebné vrstvy. 
Ide o práce na niekoľko dní, ale výsledok 
stojí za to nielen s ohľadom na dizajn, ale 
aj funkčnosť. Liate podlahy sa veľmi dobre 
hodia na podlahové kúrenie, sú príjemné 
na dotyk a keďže sú bezškárové, ľahšie sa 
udržiavajú,“ vysvetľuje Ondrej Babjak, 
manažér trhu pre podlahy zo Sika Slo-
vensko.

KAM SA HODIA?
„Cementové kreatívne podlahy s rôz-
nymi technikami hladenia, pieskovania 
a rôznou kombináciou farebnosti urobia 
z každej podlahy unikát. Mikrocementové 
sú vodeodolné, preto si nachádzajú miesto 
v kuchyniach, kúpeľniach a sprchových kú-
toch. Betónové podlahy sa zas krásne hodia 

do novostavieb alebo rekonštruovaných 
interiérov zariadených v minimalistickom 
štýle, loft štýle a ďalších. Veľmi populárna 
a zároveň atraktívna je kombinácia betónu 
a dreva,“ pokračuje v inšpirovaní D. 
Mazúrová.

„Liate podlahy sa hodia do komerčných aj 
do bytových priestorov. Je možné vytvárať 
rôzne farebné variácie, zalievať do nich logá 
či tvoriť motívy, čo mení možnosti dojmu 
z interiéru,“ dopĺňa odborník na podlahy 
O. Babjak zo Sika.

Ešte sme nespomenuli plávajúce podla-
hy, ktoré sa už roky tešia veľkej obľube 
a zdá sa, že ešte pár rokov budú žiadané 
vďaka širokej škále dekorov a relatívne 
jednoduchému kladeniu. Dizajnéri však 
predpokladajú, že trend liatych podláh 
v kombinácii s ich vlastnosťami záujem 
o „plávačky“ postupne odplaví alebo 
aspoň oslabí.

ČO UROBIA FARBY?
Nech už si vyberiete akúkoľvek podlahu, 
okrem materiálu je dôležitá aj farba. 
Svetlá interiér opticky zväčšuje, no 
v kombinácii s bledými stenami môže 
priestor pôsobiť chladne až sterilne. 
Tmavé podlahy pôsobia seriózne a pomá-
hajú priestor opticky znížiť, čo sa hodí 
pri vysokých stropoch. Ani tu však nie 
je úplne vhodný kontrast s čisto bielymi 
stenami, interiér potom pôsobí tvrdo. 

„V obytných priestoroch by som odpo-
rúčala voliť podlahy neutrálnych farieb 
a vzorov. Veľmi malé vzory, pestrofareb-
nosť alebo nepravidelnosť vzorov sa časom 
opozerajú a kombinovať ich s aktuálnymi 
dizajnovými trendmi môže byť pri obnove 
interiérov problém,“ radí architektka na 
záver.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie



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

Iba v štúdiu na Galvaniho 2A v Bratislave

-15 %
na montáž

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

inzercia pol strany duodoor.indd   1inzercia pol strany duodoor.indd   1 28. 2. 2020   12:32:0428. 2. 2020   12:32:04
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Aby bolo teplo
® Elektrické vykurovacie rohože značky teplá podlaha a ich výhody:

Hľadáme zastúpenie!
Tel:

Email:                                         Web:

Vykurovacie rohože sú vhodné ako doplnkové vykurovanie pre vytvorenie teplej dlažby v renovovaných alebo nových 

kúpeľniach a kuchyniach. Jednoducho všade tam, kde je prianie mať príjemné teplo od podlahy.

Systém je regulovaný inteligentnými dotykovými termo-statmi, ktoré strážia peňaženku svojho majiteľa a zaisťujú teplo presne vtedy, 

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

Nízka spotreba je porovnateľná s lustrom v obývačke.

Hrejivé prebudenie, pretože kráčate po teplej dlažbe.

Neviditeľný komfort. Systém je skrytý pod podlahou.

Bezpečná. Netreba utierať dlažbu, po kúpaní vyschne sama. 

Bezúdržbový systém v priebehu celej životnosti novej podlahy.

Zvýšite si životnú úroveň za minimálnu investíciu.

Cca 5 - 7% z nákladov na renováciu kúpeľne.

Šetríte priestor. Nepotrebujete radiátor

ani iné teleso v priestore.

Minimálna konštrukčná výška, a to len

1,5 cm vrátane novej dlažby.

Nadštandardná desaťročná záruka.

Zadarmo vám spracujeme návrh
a vypočítame prevádzkové náklady!
Pošlite nám náčrtok kúpeľne na technik@TeplaPodlaha.Com
www.TeplaPodlaha.Com, Tel.: 0948 550 440

Iba v štúdiu na Galvaniho 2A v Bratislave

-15 %
na montáž

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

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

ODLUPUJÚCI SA OBKLAD, PRIESAKY ČI INÉ FUNKČNÉ PROBLÉMY SÚ ZNAKOM DOSLUHUJÚCEJ 
KÚPEĽNE. SKÔR, AKO SA PUSTÍTE DO JEJ NÁPRAV, REKONŠTRUKCIU SI DÔKLADNE PREMYSLITE. 
ODBORNÍČKY Z HORNBACHU RADIA, AKO ZRENOVOVAŤ KÚPEĽŇU TAK, ABY BOLA NIELEN 
KRÁSNA, ALE AJ FUNKČNÁ.

Rekonštrukcia kúpeľne

OD PODLAHY
zabezpečiť prístup k toalete a sprche.
Rozsah prerábky nezávisí iba od množ-
stva času, ale aj financií, ktoré chcete do 
renovácie investovať. Ak nemáte skúse-
nosti s renováciami, vyhľadajte pomoc 
odborníkov. Tí vás nielen odbremenia 
od zdĺhavého plánovania, ale predídu 
nechceným komplikáciám, ktoré by vás 
mohli stáť zbytočne veľa peňazí.

Praktickými pomocníkmi pri rekon-
štrukcii sú aj výrobky stavebnej chémie. 
Vyberajte vždy systémové riešenia, ktoré 
tvoria vzájomne kompatibilné výrobky.

HYDROIZOLÁCIA JE POISTKOU 
FUNKČNOSTI KÚPEĽNE
Kľúčom k dlhej životnosti kúpeľne je 
dobre navrhnutá a zrealizovaná hydroi-
zolácia. Vodotesná vrstva predĺži život-
nosť obkladových prvkov a zároveň ich 
ochráni pred poruchami ako popraskané 
škáry či vyduté obklady.

„Ak na podlahu položíte kvalitnú krytinu, 
ale podkladová vrstva nie je dostatočne 
zabezpečená proti prenikaniu vody, môžete 
očakávať problémy. Hydroizolačná stierka 
vytvorí vodotesnú membránu, ktorá zabrá-
ni prenikaniu vody do konštrukcie. Ideálna 
je napríklad hydroizolačná malta, ktorá sa 
nanáša v dvoch vrstvách. Všetky prestupy 
a detaily utesnite izolačnou páskou, ktorá 
sa zapracuje do prvej vrstvy hydroizolačnej 
stierky,“ upozorňuje Marcela Bínová.

Ak si myslíte, že pred vodou stačí 
ochrániť len podlahu či sprchový kút, 
ste na omyle. Šetriť by ste nemali ani na 
hydroizolačnej stierke pod obkladom 
na stenách. Steny však najskôr ošetrite 
penetračným náterom pre lepšiu prídrž-
nosť hydroizolačnej stierky. Neobložené 
časti stien môžete vymaľovať aj bežnou 

E
xistuje mnoho spôsobov, ako 
pristúpiť k renovácii kúpeľne – od 
výmeny doplnkov až po kompletnú 
rekonštrukciu. Skôr, ako sa pustíte 

do práce, ujasnite si, akú predstavu máte 
o finálnom vzhľade a aký rozsah rekon-
štrukcie plánujete. 

PLÁNOVANIE JE ZÁKLAD 
ÚSPECHU
Mnoho ľudí sa domnieva, že zmena 
vzhľadu menších kúpeľní nezaberie veľa 
času. Často však ide o mylnú predstavu, 
najmä ak sa rozhodnete renovovať svoj-
pomocne. Kľúčom k úspechu je dobré 
plánovanie a správne načasovanie dodá-
vok materiálu. Nezabúdajte tiež nato, že 
si na celé obdobie rekonštrukcie musíte 
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interiérovou farbou fixovanú lakom 
alebo umývateľnými farbami. „Ide zvyčaj-
ne o akrylátové emulzné farby, ktoré sú 
odolné voči oteru, plesniam a majú dobrú 
paropriepustnosť. K dispozícii je široká 
škála farebných odtieňov v matnom alebo 
saténovom prevedení,“ hovorí odborníčka 
na kúpeľne.

VYBERÁME VHODNÉ MATERIÁLY
Pri výbere obkladových materiálov 
a zariadenia kúpeľne sa zvyčajne riadime 
vlastným vkusom. Dôležitým faktorom 
by však mala byť aj bezpečnosť, aby 
napríklad nehrozilo nebezpečenstvo po-
šmyknutia. Aj keď medzi najobľúbenej-
šie materiály patria keramické obklady, 
možností je viacero. Každý materiál má 
typické vlastnosti a svoje prednosti.

• KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY
Výrobcovia dlažieb a obkladov dnes 
nedbajú už len na ich vzhľad, ale aj na 

funkčnosť. Jednoducho sa 
čistia, sú odolné voči škra-
bancom, výborne odolávajú 
vlhkosti a sortiment ponúka-
ných dekorov je viac než široký. 
„Pre niektorých môže byť chlad 
keramiky nevýhodou. Aj tá 
sa však dá vyriešiť napríklad 
podlahovým kúrením,“ radí Adéla 
Kadlečíková, odborníčka z oddelenia 
dlažby v Hornbachu.

Na vyplnenie škár medzi obkladmi 
použite buď cementovú, alebo epoxi-
dovú škárovaciu maltu. „Obe majú dlhú 
životnosť, dobre sa udržujú, nepraskajú 
a sú odolné proti tvorbe plesní. Epoxido-
vá škárovačka je ideálna do priestorov 
s vlhkou prevádzkou. Po vytvrdnutí je jej 
povrch hladký a nenasiakavý, vďaka čomu 
spĺňa prísne požiadavky na vodeodolnosť, 
hygienu a stálofarebnosť. Škáry nikdy 
nepopraskajú, trvalo si zachovávajú svoju 
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farbu a aj po rokoch pôsobenia nečistôt 
budú po ich očistení ako nové,“ vysvetľuje 
Marcela Bínová, odborníčka z oddelenia 
kúpeľne a sanita v projektových marke-
toch Hornbach.

• DREVO A KOROK
Drevená klasika si nájde využitie aj 
v kúpeľniach. Okrem toho, že vyzerá vý-
borne, je príjemná aj na chôdzu. Do kú-
peľne sú vhodné predovšetkým exotické 
dreviny, ktoré dokážu lepšie odolávať 
neustálej vlhkosti. Nevýhodou môže byť 
potreba pravidelnej údržby a tiež vyššia 
cena. Korok je tiež vhodný, pretože je 
odolný voči vode a nepodlieha plesniam. 
Keďže je relatívne mäkší, je náchylnejší 
na poškodenie. 

• PRÍRODNÝ KAMEŇ
Prirodzený a zároveň luxusný vzhľad 
prírodného kameňa si získava čoraz 
viac priaznivcov. Pamätajte však, že ide 
o nasiakavý materiál. „Aby ste kameň 
mohli udržiavať v čistote, nezaobídete sa 
bez vrstvy laku a impregnácie z prírodného 
oleja. To so sebou prináša aj väčšie výdav-
ky,“ upozorňuje Adéla Kadlečíková.

• VINYL 
Vinyl sa stáva čoraz obľúbenejšou 
podlahovou krytinou, ale uplatní sa aj 
na stenách. Vinylové dielce ponúkajú 
široký sortiment dekorov, sú cenovo 
prijateľné, teplé a vysoko odolné. Ďalšou 
prednosťou je možnosť aplikácie aj na 
existujúce keramické obklady. Rekon-

štrukcia sa potom môže zaobísť aj bez 
búrania, odpadu a hluku. 

• LIATA PODLAHA
Je luxusná a atraktívna. Na výber je nie-
koľko možností ako živicová, cementová 
alebo anhydritová. Výber z farebných 
škál je skutočne široký a zaujímavé sú aj 
3D prevedenia. Aplikuje sa vylievaním 
v jednom kroku. „Silnou stránkou je jej 
vodotesnosť a jedinečný homogénny vzhľad 
bez spojov. Musí byť odborne aplikovaná 
a je pomerne drahá,“ upozorňuje odbor-
níčka na podlahy.

DOPRAJTE SI TEPLÚ PODLAHU
Podlahové kúrenie, či už elektrické, 
alebo teplovodné, je v kúpeľniach mimo-
riadne obľúbené. Nízkoteplotný vykuro-
vací systém sa vyznačuje aj hygienickou 
prevádzkou. Nevíri vzduch a udržiava 
vyššiu relatívna vlhkosť vzduchu. „Obe 
možnosti fungujú na rovnakom princípe vy-
hrievania veľkej plochy. Elektrické kúrenie 
je vhodné inštalovať ako do novostavieb, 
tak pri rekonštrukcii. Teplovodné odpo-
rúčam skôr pre novostavby, pretože má 
zložitejšiu inštaláciu. Pri elektrickom kúre-
ní môžete zvoliť vykurovacie rohože alebo 
fólie. Rohože sú vhodné pod takmer všetky 
druhy podláh, fólie sa aplikujú iba pod vinyl 
či plávajúcu podlahu,“ hovorí odborníčka 
Marcela Bínová.

SPRCHOVÝ KÚT V ÚROVNI  
PODLAHY
Sprchové kúty sú praktické z niekoľkých 
dôvodov. Sú cenovo výhodné a zaberú 
minimum miesta. Sprchy na úrovni 
podlahy sú vhodnejšie pre rodinné 
domy, pretože paneláky nemusia inšta-
láciu takýchto odtokov umožňovať. Veľ-
kou výhodou je komfortný a bezbariéro-
vý prístup. „Prvým variantom je sprchová 
vanička na úrovni zeme, ktorá si vyžaduje 
menej čistenia, pretože nemá škáry. Ďalšou 
možnosťou je dláždená sprcha so žľabom. 
Odporúčam použiť veľkoformátovú dlažbu, 
aby ste predišli častému čisteniu škár medzi 
obkladmi,“ dodáva Marcela Bínová.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

bývanie kúpeľňa
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U       nás nájdeš všetko, čo potrebuješ pre projekt. 
Venujeme pozornosť každému detailu

v kúpeľni. Máme pritom široký sortiment
na sklade. Ponúkame ti kúpeľňové riešenia
pre každé priestorové usporiadanie a kvalitné
produkty v akejkoľvek cenovej kategórii. 
Nechaj sa inšpirovať!

Či už renovuješ starú kúpeľňu, alebo
staviaš novú, na našom webe nájdeš
veľa návodov a poradenstva, ktoré
ti pomôžu s tvojím projektom. 

Všetky tipy nájdeš na hornbach.sk/navodykupelna.

1

2

3
4

Kúpeľňa podľa  Kúpeľňa podľa  
tvojich predstávtvojich predstáv

1     Sprchový box Multi PlaceSprchový box Multi Place  
80x80x195 cm,  80x80x195 cm,  
akrylátová vanička akrylátová vanička     
10331202    

2     Batéria Tigris Batéria Tigris   
  umývadlová, vysokáumývadlová, vysoká    
10400884 

3     Zrkadlo BlackZrkadlo Black    
Ø 80 cm, s LED  Ø 80 cm, s LED  
osvetlením  osvetlením  
1017283210172832  

3       Umývadlo Amion  Umývadlo Amion  
na dosku, Ø 40 cm na dosku, Ø 40 cm 1026001110260011  

Dom_a_byvanie_210x280_SK.indd   2Dom_a_byvanie_210x280_SK.indd   2 03.05.21   10:0603.05.21   10:06
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návštevy neočakávané. Doprajete im, 
aby sa cítili príjemne, a vyhnete sa oba-
vám, že ste kúpeľňu nevyčistili dokonale 
alebo že ste tam nechali ležať osobné 
veci. Tu sú všetky výhody:

• nepoužívate spoločnú kúpeľňu s ľuď-
mi mimo rodiny;

• zabezpečíte väčšiu hygienu v kúpeľni;
• ľahko ju udržíte v čistote a poriadku, 

pretože sa zriedka používa;
• môže to byť záchrana, keď je obsade-

ná hlavná kúpeľňa;
• hostia neuvidia váš osobný priestor 

a osobné predmety;
• môže tiež slúžiť ako mini práčovňa.

ZARIAĎTE JU IBA TÝM,  
ČO JE NEVYHNUTNÉ
Kúpeľňa pre hostí je malá a zriedka 
používaná, mnohokrát „zanedbaná“ či 
zariadená neosobne a bez pozornosti 
k detailom. Aj keď je priestor zmenšený 
a obmedzujúci, stále je možné vytvoriť 

USPORIADANIE MALEJ KÚPEĽ-
NE V OBÝVACEJ ČASTI DOMU 
UMOŽNÍ VAŠIM HOSŤOM 
POHODLIE A OKREM TOHO 
ZABRÁNI „CUDZINCOM“ 
K PRÍSTUPU DO NAJSÚKROM-
NEJŠÍCH A NAJINTÍMNEJŠÍCH 
MIESTNOSTÍ, AKO JE NAPRÍ-
KLAD HLAVNÁ KÚPEĽŇA.

Ako zariadiť malú „polovičnú“ 

P
ýtate sa, či je vhodné zaobstarať si 
veľmi malú extra kúpeľňu? Odpove-
ďou je „Absolútne áno!“
„Rob, akoby si bol doma, ale neza-

budni, že tu som doma ja.“

PRÍJEMNÁ A FUNKČNÁ MALÁ 
KÚPEĽŇA
Hosťovská kúpeľňa je navrhnutá na 
vykonávanie drobných hygienických 
činností, ako je aj umývanie rúk. Z toh-
to dôvodu je dostatočný minimálny 
priestor, ktorý je schopný pojať aspoň 
WC misu a umývadlo. Ak si potrpíte na 
svoje súkromie a nechcete, aby sa vaši 
hostia potulovali po dome, je ideálne 
umiestniť hosťovskú kúpeľňu hneď 
vedľa obývacej izby.

KÚPEĽŇA PRE HOSTÍ 
 A JEJ VÝHODY
Kúpeľňa je najintímnejšou miestnosťou 
v dome a dokáže o nás povedať viac. 
Hosťovská kúpeľňa je užitočná pri prijí-
maní priateľov a rodiny, najmä ak sú ich 

KÚPEĽŇU PRE HOSTÍ

bývanie kúpeľňa
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prostredie, ktoré je funkčné a trendy. 
V prípade, že sa vaši hostia zastavia iba 
na pár hodín, v kúpeľni nesmie chýbať 
toto minimum:

• umývadlo a sanita vhodná do malých 
priestorov;

• zrkadlo a správne osvetlenie;
• uteráky, mäkké, čisté a pripravené na 

použitie;
• elegantný dávkovač mydla;
• WC kefa, toaletný papier navyše a kôš;
• osviežovače vzduchu, sviečky, kytica 

kvetov, aby bolo prostredie kultivova-
nejšie;

• vešiaky alebo police.

Pripravte aj župan a všetko potrebné 
pre prípad, že by sa vaši hostia rozhodli 
u vás prespať. Ak nie je k dispozícii spr-
chovací priestor, budete musieť zdielať 
hlavnú kúpeľňu, ale týmto spôsobom 
môžete minimalizovať nepríjemnosti.

Pre zabezpečenie cirkulácie vzduchu by 
nemal chýbať ventilačný systém, najmä 
ak kúpeľňa nemá okno.

RADA ODBORNÍKA NA KÚPEĽŇOVÝ 
NÁBYTOK

Aby bola kúpeľňa pre hostí príjemná 
aj pre oči, stačí len niekoľko detailov.

Jemné a čisté uteráky umiestnite 
tak, aby boli na očiach a zvoľ-
te takú farebnosť, ktorá oživí 
prostredie. Neodkladajte ich do 
nábytku a zásuviek. Do prútených 
košov vedľa umývadla poukladajte malé 
uteráky.

Trik, aby bola kúpeľňa pre hostí vždy 
čistá a uprataná, a to aj vzhľadom na 
obmedzený čas, ktorý je k dispozícii, je 
treba použiť iba to najnutnejšie vy-
bavenie. Ak si myslíte, že „polovičná“ 
kúpeľňa bude využívaná zriedka, zvoľte 
neutrálne farby, ktoré sú elegantné a 
vytvoria relaxačné príjemné prostredie.

V obchode Kvstore, ktorý je odborníkom 
na kúpeľňový nábytok, nájdete všetko, 
čo potrebujete k dotvoreniu kúpeľne pre 
hostí. Nájdete tu trendové výrobky od 
kúpeľňového nábytku až po armatúry, 

ako aj širokú škálu doplnkov, ktoré do-
dajú tomuto priestoru štýl navyše! 

Všetko na www.kvstore.sk.

Reko z materiálov Kvstore

Foto: Kvstore



34

paleta aktuality

TICHÁ PRÁČKA S IONIZÁTOROM VZDUCHU

Nová tichá práčka Gorenje WS947LN s ionizátorom vzduchu a s kapacitou až 9 kg 
je vybavená špeciálnymi programami napríklad pre alergikov, pre pranie v studenej 
vode, rýchlym 59-minutovým praním alebo praním športového či páperového obleče-
nia. Unikátna iónová technológia IonTech účinne odstraňuje nečistoty aj pri nízkych 
teplotách prania a bráni usadzovaniu vodného kameňa, funkcia StainExpert sa navyše 
postará o perfektné odstránenie až 36 druhov odolných škvŕn. Nechýba ani samočis-
tiaci program SterilTube, ktorý udrží vašu práčku bez baktérií, takže bude vaša bielizeň 
zakaždým sviežo voňať. Cena je 539 eur. 

www.gorenje.sk

KRÁĽ GRILOVAČIEK –  
ZA KAŽDÉHO POČASIA

Prepečený steak, grilované zeleninové 
dobroty aj poriadnu porciu rýb či klobásky 
na grile si môžete dopriať kedykoľvek v roku 
bez ohľadu na počasie v exteriéri, ak sa 
grilmajstrom u vás doma stane elektrický 
gril Orava EG-1900. Nepotrebujete naň 
žiadne extra palivo a keďže sa z neho 
nedymí, ľahko ním ugrilujete rozvoniavajúce 
dobroty aj uprostred kuchyne, ak by sa 
na záhrade rozpršalo. Stačí ho zapojiť 
do elektrickej siete a grilovačka môže 
pokračovať, takže grilovať môžete 365 
dní v roku. Je praktickou kombináciou 
kontaktného grilu a grilovacej dosky, 
pričom obe časti fungujú nezávisle a naraz 
si na oboch môžete nastaviť rôznu teplotu 
grilovania až do 210 °C podľa konkrétneho 
druhu grilovanej potraviny. Jednu časť 
tak môžete mať „vypečenú“ na grilovanie 
steakov a na druhej nižšej teplote sa môže 
grilovať zelenina. Zaklopený gril vám 

poslúži aj na zapekanie panini, 
bruschetty či toastov k zeleninovým 
šalátom. Vďaka nepriľnavej úprave 
grilovacích platní sa ľahko čistí aj 
po dlhšej grilovačke. Môže byť váš 
za 79 eur.

www.orava.eu 

 

MORA PRIDÁVA PARU 

Vstavaná rúra MORA VTPS 547 BX s parnou funkciou 
v nerezovom prevedení s úpravou proti odtlačkom prstov sa 
pohodlne ovláda pomocou klasických gombíkov. Patentovaný 
vnútorný klenutý tvar rúry, inšpirovaný tradičnou kamennou 
pecou, umožňuje rovnomernú cirkuláciu vzduchu pre perfektný 
výsledok pečenia. Výkonná rúra s objemom 70 l má rad 
programov vrátane klasického a teplovzdušného pečenia s parou. 
Má aj ECO funkciu pre pomalé pečenie pri nižšej teplote, ďalej 
rýchle predhriatie či rozmrazovanie a automatické pyrolitické 
čistenie. Cena 399 eur. 

www.mora.sk

http://www.orava.eu/


PRE NOŽE AKO BRITVA

Úspešná grilovačka začína už porciovaním mäsa, rýb aj zeleniny. Nakrájať suroviny na pláty vhodné na grilovanie ako michelinský šéfkuchár 
však dokážete len vtedy, ak je váš nôž ostrý ako britva. Tupým nožom aj tie najkvalitnejšie suroviny akurát tak znehodnotíte. Preto by vo 
vašej výbave na grilovačku nemala chýbať ani spoľahlivá brúska na nože. Orava BN-10 je vyrobená z vysokokvalitných 
materiálov a má dva zafírové brúsne kotúče – jeden pre hrubé nabrúsenie noža, aby sa vytvoril 
správny tvar čepele, druhý na jemné dobrusovanie pre dokonale ostrú čepeľ so správ-
nym zakrivením špičky noža. Nechýba jej masívna rúčka pre bezpečné uchopenie 
brúsky, aby sa vám ani náhodou ruka nešmykla a namiesto steaku ste si neod-
krojili aj kus prsta.

www.orava.eu 

PRI PRÍPRAVE JEDLA MYSLÍ ZA VÁS

Štvorplatničková indukčná varná platňa Gorenje IS646BG 
so šírkou 60 cm myslí pri príprave jedla za vás – má totiž 
automatické programy. Automatický program IQgrill ponúka 
4 úrovne prepečenia pokrmov a zároveň bráni tomu, aby sa jedlo 
pripálilo. Automatický program IQsimmer je vhodný na pokrmy, 
ktoré vyžadujú dlhší čas varenia pri nižšej konštantnej teplote 
(napríklad keď budete variť guľáš). Funkcia SoftMelt slúži na 
šetrné rozpustenie čokolády pri teplote 42 °C bez toho, aby ste sa 
museli báť prípadného pripálenia. Máte uvarené, ale ešte čakáte 
na oneskorencov? Aktivujte funkciu StayWarm, ktorá bude 
udržiavať stabilnú teplotu varnej zóny na 70 °C. Ak chcete variť 
vo väčších hrncoch alebo panviciach, môžete spojiť dve vertikálne 
varné zóny do jednej veľkej. Detský zámok zabráni nechcenému 
zapnutiu platne. Ovláda sa jednoduchým dotykom na ovládací 
panel a pohybom prsta po ňom. Stojí 499 eur.

www.gorenje.sk

OHROMÍ PRIESTOROVÝM AUDIO ZÁŽITKOM

Nový soundbar Hisense HS312 so siedmimi reproduktormi podporuje najvyspelejšiu 
audio technológiu Dolby Atmos a zaručene vás ohromí zvukovým podaním 
a priestorovým audio zážitkom, aký poznáte z kina. Zvuk prichádza nielen spredu 
a z virtualizovaných zadných a bočných reproduktorov, ale dokonca aj zhora, takže 
sa ocitnete priamo uprostred filmovej alebo športovej akcie a tá vás absolútne 
pohltí. O hlbší zvukový profil a silné basy sa postará bezdrôtový 8-palcový subwoofer 
s membránou, ktorá dá do pohybu dostatočne veľkú masu vzduchu a zvuku dodá 
potrebnú hĺbku. Dohromady tak získate 
úctyhodný výkon 300 W – výkon, ktorý vás 
určite zdvihne z kresla, keď sledujete prenos 
z koncertu alebo sa nečakane rozvinie filmová 
dráma. Zostavu však skvelo využijete aj pri 
počúvaní hudby alebo správ, a to aj v tichom 
režime. Predajná cena bola predbežne 
stanovená na 309 eur. 

sk.hisense.com
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ZAMATOVÝ, ODOLNÝ A ANTIBAKTERIÁLNY

Dopriať si na nábytku oku lahodiaci hlboký mat, a pritom zachovať čistotu a jednoduchú 
starostlivosť ponúka unikátny materiál nábytkových dvierok T.effekt. Ide o laminovaný 
povrch prekrytý akrylátovým UV lakom, vďaka ktorému je tento povrch farebne stály, 
zamatovo hebký a vďaka anti touch úprave tiež odolný voči odtlačkom prstov. „Najväčšou 
prednosťou T.effectu je jeho hladké vytvrdenie, ktoré zabezpečuje, že sa na povrchu ne-
držia takmer žiadne baktérie a do vnútornej štruktúry nábytku nepreniknú žiadne mikró-
by,“ uvádza Martin Dusík, vedúci obchodného oddelenia spoločnosti Trachea, tradičného 
výrobcu nábytkových dvierok a pokračuje: „praktickosť tejto novinky na trhu podporuje aj 
hranenie materiálu, ktoré je riešené vlhkuvzdornými PUR lepidlami. Tie odolávajú aj vyso-
kým teplotám až do 100 °C a zaručujú dokonalú priľnavosť.“  T.effect tak perfektne spĺňa 
náročné požiadavky na kvalitu a unikátny dizajn, navyše za priaznivú cenu. 

www.trachea-dvierka.sk

ZHLBOKA SA NADÝCHNITE, 
VZDUCH JE ČISTÝ!

V domácnosti sa vzduch len tak hemží vírus-
mi, baktériami, prachom, roztočmi, peľom 
a inými alergénmi ohrozujúcimi zdravie. 
Svoje o tom vedia hlavne alergici, strach z 
mini nepriateľov vo vzduchu má však dnes 
asi každý. Vzduch u vás doma bezpečne 
vyčistí prenosná čistička vzduchu s ionizá-
torom Orava Aeris+, ktorá s až 99 %-nou 
účinnosťou likviduje vo vzduchu baktérie, 
vírusy, plesne, roztoče, prach aj peľ vďaka 
extra účinnej 4-stupňovej filtrácii. Pomocou 
ventilátora s 3 rýchlosťami nasáva vzduch 
z miestnosti a zachytí takmer všetko, čo lieta vo vzduchu a škodí zdraviu. Má zabudovaný 

PP predfilter na stopnutie veľkých častíc 
vrátane vlasov a zvieracích chlpov, karbó-
nový filter s aktívnym uhlíkom na pohltenie 
pachov a plynov, HEPA filter a ionizátor. 
Vďaka indikátoru kvality ovzdušia priebež-
ne vyhodnocuje kvalitu vzduchu a o stave 
informuje tromi farbami na dotykovom 
ovládacom paneli. Tri režimy prevádzky, 
indikátor výmeny filtra, manuálne aj diaľko-
vé ovládanie charakterizujú túto extra tichú 
pomocníčku s čistiacim výkonom 220 m3/h, 
vhodnú do miestností s rozlohou do 35 m2. 
Odporúčaná cena je 179 eur.

www.orava.eu  

E-SHOP VINCENTKY 
ZAČAL DODÁVAŤ AJ NA 
SLOVENSKO  

Po niekoľkomesačnej prevádzke vlastného 
e-shopu pre ČR, začala Vincentka, a. s., 
s internetovým predajom vo februári 
2021 aj na Slovensku. Zákazníci si môžu 
objednať cez e-shop výrobky spoločnosti 
lacnejšie a doručí im ich kuriérska služba 
DPD. Platba je možná zatiaľ iba v českých 
korunách (CZK) bankovým prevodom 
z účtu alebo platobnou kartou cez inter-
net, informuje o tom riaditeľ Jan Šumšal.

,,S výnimkou fľašovanej minerálky  
Vincentka s objemom 0,7 l si u nás na 
webe môžu už aj slovenskí zákazníci kú-
piť výrobky spravidla lacnejšie ako u iných 
internetových predajcov a rozdiel je ešte 
väčší oproti kamenným predajniam. Za 
akčné ceny predávame predovšetkým 
darčekové kazety Vincentka, nosné spreje 
a štartovaciu sadu koncentrátu Nasalis. 
Stačí nakúpiť za 1 000 Kč (cca 40 eur) 
a doprava je zadarmo. Slovenský trh je 
náš tradičný. Navyše sa sem dostanú aj 
výrobky, ktoré sme doteraz nevyvážali – 
zubné pasty a krémy, či novinka – čoko-
láda so soľou z Vincentky,“ konštatoval  
J.Šumšal.

www.vincentka.cz/e-shop

paleta aktuality



OBJAVTE JEDINEČNÉ NOŽE KINEO ZNAČKY WMF!

Leto je tu a všetci veríme, že ho strávime s rodinou či priateľmi v pohode a s radosťou. K tradičným oslavám neodmysliteľne patria stoly 
plné dobrého jedla a pitia. A na prípravu takej hostiny potrebujeme kvalitné suroviny aj ostrých pomocníkov. Tento rok si to môžete uľahčiť 
s pomocou nového radu prémiových nožov Kineo značky WMF. 

Nemecké nože radu WMF Kineo sú stelesnením presnosti a sily. Od klasických nožov sa líšia svojím 
kinetickým ergonomickým dizajnom, preto padnú do ruky naozaj úplne každému. Sú dokonale vyváže-
né a zamilujú si ich všetci kuchári, či už začiatočníci, alebo profesionáli. Ich vysokú kvalitu spoznáte na 
prvý pohľad. Sú zostavené z rukoväte, ktorá je vyrobená z vysoko kvalitného plastu, 
a z čepele z prémiovej nerezovej ocele, ktorá svojou kvalitou zaistí nožom 
dlhoročnú životnosť. Čepeľ vďaka technológii Performance Cut vydrží ostrá 
extrémne dlho. Ďalšou silnou stránkou týchto nožov je ich elegantný a mini-
malistický vzhľad, s ktorým zapadnú do každej kuchyne. Každý nôž zo sady 
je navyše unikátny a je špecialistom na konkrétne použitie. Rad Kineo preto 
pokryje celú škálu surovín a vy s nimi pripravíte akékoľvek slávnostné aj všed-
nodenné jedlo.

www.wmfsk.sk

INOVATÍVNA NOVINKA NA TRHU

Na trhu sa objavila novinka v podobe teplovzdušnej fritézy – 
Tefal Easy Fry Oven & Grill FW501815, ktorá disponuje 9 
šikovnými funkciami skrytými v jedinom pomocníkovi. Nahradí  
gril, rúru na pečenie a ohrievanie, sušičku potravín, panvice a 
mnoho ďalších prístrojov. Vďaka 8 prednastaveným automatic-
kým programom bude príprava lahodných jedál hračka a umožní 
pripraviť širokú škálu pokrmov s využitím minima tuku. Je až 
o 30 % úspornejšia a rýchlejšia ako klasická rúra, šetrí čas, kalórie 
aj špinavý riad. V domácnostiach s menšou pracovnou plochou je 
veľmi praktickým a dizajnovým riešením, dokáže nahradiť veľké 
množstvo kuchynských prístrojov a poteší vás i svojím minimalis-
tickým dizajnom. Odporúčaná cena je 219 eur. 

www.tefal.sk

www.homeandcook.sk

PRIPRAVTE SA NA LETO

Leto sa nezadržateľne blíži. So stúpajúcimi teplotami je po-
trebné myslieť aj na to, čo na seba počas letných výletov alebo 
chatovačiek. K povinnej výbave patria pohodlné tričká – tých 
totiž nikdy nie je dosť. Ak chcete mať plnú skriňu trendových 
tričiek za rozumnú cenu, vsaďte na značku Trendyol. Trička 
sú vyrobené z kvalitnej bavlny. Aj počas teplých dní sa v nich 
budete cítiť príjemne. Oceníte aj moderné strihy, širokú paletu 
farebných prevedení pre každodenné nosenie. Okrem tričiek 
nezabudnite na polokošele a tielka, a to všetko za priaznivé 
ceny. Garantujeme, že s nimi zažijete tú pravú letnú atmosféru. 
Trendyol objednávajte na uvedenej stránke.

www.factcool.sk
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TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ 
NAPREDUJE A TO, ČO BOLO 
KEDYSI NEMOŽNÉ, JE DNES 
BEŽNÉ. DOBRÉ FILMY A 
ZÁBAVU V DOMÁCOM 
PROSTREDÍ SI MÔŽETE 
VYCHUTNÁVAŤ VY, VÁŠ 
PARTNER AJ VAŠE DETI. 
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rodinnú telku
VYBERÁME 
bývanie technika

V
yberte si teda rodinnú telku  šitú 
na mieru, kde si  každý člen rodi-
ny nájde  to, čo chce.

PRE OTECKOV 
Každý chlap miluje najnovšie technoló-
gie. Na sledovanie televízie cez internet 
môžete využiť aplikáciu Lepšia.TV 
v mobile s operačným systémom An-
droid, tablete, počítači či notebooku. 
Samozrejmosťou je sledovanie televízie 
cez akúkoľvek Smart TV. Do zariadenia 
si jednoducho a zdarma stiahnete apliká-
ciu cez obchod s aplikáciami. Stačí sa po-
tom len prihlásiť a môžete sa pustiť do 

sledovania TV. Ak by ste ju chceli 
sledovať na vašom počítači, 

na ich webovej stránke 
si môžete pustiť službu 
Lepšia.TV bez sťahovania 
aplikácie. Ak nemáte Smart 
telku, môžete využívať aj 
Lepšia.TV box.

PRE MAMIČKY 
Stáva sa vám, že v čase 

vášho obľúbeného seriálu stále 

ešte upratujete či varíte večeru? Ak je to 
aj váš prípad, máme pre vás jednoduché 
riešenie. Svoju klasickú telku si môžete 
od dnes zapnúť na mobile, tablete či 
notebooku, a to kedykoľvek a nech ste 
kdekoľvek. Stačí vám k tomu internet 
a Lepšia.TV so 114 televíznymi stanica-
mi. Lepšia.TV môžete využiť aj vtedy, ak 
vaša ratolesť zaspala, alebo sa spokojne 
hrá na pieskovisku a máte tak chvíľku 
pre seba. K dispozícií máte 30-dňový 
archív. Vybrané seriály a dokumenty si 
môžete pozrieť dokonca až 100 dní spät-
ne. Služba je absolútne bez záväzkov, 
ponúka neobmedzené nahrávanie relácií 
a funguje aj v zahraničí. Ak vás sledova-
nie TV omrzí, môžete si zapnúť niektoré 
z 20 000 rádií celého sveta. Do pozor-
nosti dávame aktuálnu akciu, kedy si 
môžete službu Lepšia.TV vyskúšať iba 
za 0,10 eur za mesiac. Akcia je vrátane 
HBO. 

PRE DETI 
Najväčší výber rozprávok – aj to je 
Lepšia.TV. Aktuálne máte k dispozícii už 
13 špecializovaných detských TV staníc, 
ktoré spolu s archívom tvoria nekoneč-
né možnosti detskej zábavy. Patrí sem 
napríklad Nicklodeon. Ide o najlepšiu 
detskú TV stanicu. Malí diváci v nej 
nájdu všetkých svojich obľúbených hrdi-
nov ako napríklad Spongeboba, Alvina 
a Chipmunkov, Kúzelné kmotričky, Tlap-
kovú patrolu a mnoho ďalších. K tomu 
nájdete populárne detské stanice ako 
napríklad Cartoon Network, Boomerang 
či Filmbox Family. 

KAŽDÝ SI NÁJDE TO SVOJE
Ak začnete sledovať televíziu cez inter-
net, tak spoznáte všetky výhody, ktoré 
to so sebou prináša. Zistíte, že je to sku-
točne rodinná telka bez obmedzení, kde 
si každý nájde to svoje. Viac o rodinnej 
telke na www.lepšia.TV.

Reko z materiálov spoločnosti Lepšia.TV 

Foto: Lepšia.TV
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C
hcete chrániť svoj dom? Potrebujete 
bezpečnostné riešenie (senzory a ka-
mery), ktoré pre správny chod potre-
bujú internetové pripojenie. Chcete 

spustiť mobilom robotický vysávač, 
zapnúť pračku alebo skontrolovať obsah 
chladničky? A čo tak pracovať z domu, 
študovať alebo sledovať nové filmy cez 
VOD služby (Netflix, HBO, Apple TV a 
pod.)? Dnes na silnej wifi skrátka záleží 
oveľa viac než kedykoľvek predtým.

CENTRÁLNY DIGITÁLNY HUB
Smartfón sa prirodzene pasoval do úlo-
hy centrálneho ovládača napriek tomu, 
že existujú špeciálne ovládacie panely 
(niečo ako tablety), inteligentné apliká-
cie pre televízory alebo smart chladničky 
s dotykovou obrazovkou, ktoré sa tiež 
považujú za digitálny hub. 

Centrálnym ovládačom inteligentnej 
domácnosti môže byť aj reproduktor 
s integrovaným hlasovým asistentom. Je 
totiž prirodzenejšie a rýchlejšie zadávať 
príkazy hlasom, než ich spúšťať cez neja-

kú aplikáciu v mobile. S hlasovými asis-
tentmi sa stále priamo neporozprávate 
po slovensky, ale máme riešenia, ako to 
obísť, dokonca aj na Apple. Existuje totiž 
možnosť vytvoriť si tzv. „skratky“ a s ich 
pomocou množstvo príkazov zadávať 
priamo po slovensky. Chce to len trochu 
času a veľmi zjednodušeného „progra-
movania“, aby ste mohli zadávať príkazy 
vo svojom materinskom jazyku.

SMART MÔŽE BYŤ AJ EKO
Smart domácnosť si predstavujú ľudia 
veľmi zjednodušene, pretože vidia len 
to na povrchu. Smarthome neznamená 
len ovládanie domova na diaľku – to je 
len ten prvý level. Znamená oveľa viac – 
vzájomnú komunikáciu medzi kame-
rami, zásuvkami, senzormi a rôznymi 
smart zariadeniami, možnosť vytvárať 
podmienené scenáre alebo možnosť spo-
ločne „programovať“ ovládanie viacerých 
zariadení, čo umožňuje vytvárať EKO 
riešenia – EKOlogické aj EKOnomické. 
Ak to vaša domácnosť ešte nevie, tak 
ju to rýchlo naučte. S využitím umelej 
inteligencie a hlbokého učenia sa dnes 
môžu smart zariadenia učiť samé a samé 
si vytvárať programy, ktorými sa budú 
riadiť ich základné činnosti.

Inteligentná  domácnosť tak môže nie-
len spríjemniť náš život, ale nám môže 
pomáhať veľmi efektívne šetriť, pretože 
vie napríklad regulovať osvetlenie v ce-
lom byte (v závislosti na dennom svetle 
a pohybe osôb) alebo strážiť vykurovanie 
a klimatizáciu tak, aby sa zbytočne ne-
používali v miestnostiach, kde nik nie 
je. Rovnako tak môže umelá inteligencia 
vypínať rôzne „zabudnuté“ prístroje ako 
napríklad televízor v prázdnej obývačke.

„IHNEĎ LEZ Z POSTELE!“
Domáce kamery sa dajú naprogramovať 
i na stráženie domácich zvierat. Veľmi 
jednoducho sa dá napríklad vytvoriť 

INTELIGENTNÁ
 domácnosť je trend

KEDYSI VEČER ĽUDIA 
SPOLU ZASADLI K OHŇU 
A ROZPRÁVALI SI PRÍBEHY. 
V ELEKTRONICKEJ DOBE 
SME OHEŇ PO VEČEROCH 
NAHRADILI TELEVÍZORMI, 
NO A DNES, V DOBE 
DIGITÁLNEJ, MÁ KAŽDÝ 
ČLEN RODINY VLASTNÚ 
OBRAZOVKU MOBILU, 
TABLETU ALEBO POČÍTAČA.
STALI SME SA ZÁVISLÝMI 
NA TECHNIKE A INTERNETE. 

bývanie technika
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priamo v kamere príkaz, ktorý, keď po-
čas vašej neprítomnosti pes vyskočí na 
posteľ alebo pohovku, prehrá nahrávku 
vášho hlasu. Kamera tak aj počas vašej 
neprítomnosti bude strážiť a vychovávať 
vášho miláčika, a prípadne vám posielať 
na mobil priebežne správy. Sami na neho 
môžete cez kameru prehovoriť na diaľku 
alebo mu pre výstrahu zablikať svetlom 
v miestnosti. Možnosti reálneho využi-
tia smart technológií sú prakticky neob-
medzené.

MÝTY O SMART 
TECHNOLÓGIÁCH
Inteligentná domácnosť je drahá. Áno, 
keď si necháte urobiť riešenie na kľúč 
s tým najlepším vybavením na trhu, 
bude prvotná investícia nepochybne 
vyššia, ale aj prípadná návratnosť EKO 
riešenia môže byť rýchlejšia. Najlacnej-
šie kamery stoja menej ako 30 eur,  RGB 
žiarovky, LED pásiky alebo smart elek-
trické zásuvky nie sú drahšie a, samo-
zrejme, kupovať ich môžete postupne. 

Krása smart zariadení je práve v tom, že 
ich môžete pridávať postupne. Ideálne 
je nakupovať jednu značku, prípadne 
sa vopred informovať, či daný výrobca 
spolupracuje aj s ďalšími produktmi. 

Inak sa vám môže stať, že dve zariadenia 
nebudú navzájom komunikovať a každé 
budete ovládať inou aplikáciou. Aj tu je 
jednoduché riešenie – hlasový asistent. 
S jeho pomocou môžete ovládať všetko 
hlasovým príkazom. Zároveň tak vyvra-
ciame ďalší mýtus o tom, že smarthome 
je ťažké ovládať. Stačí sa predsa naučiť 
pár jednoduchých viet...

Obávať sa nemusíte ani nejakého žiare-
nia. Bežne sa na komunikáciu využíva 
wifi, ktoré už máte v mobile či note-
booku. Rôzne senzory môžu byť dokon-
ca napájané len pomocou batérií a ko-

Termostat alebo klimatizácia? A nielen 

to! Na diaľku je možné ovládať aj, 

povedzme, žalúzie, ktorými je tiež 

možné znížiť v lete teplotu v miestnosti. 

Váš dom môže byť vďaka smart 

technológiám oveľa viac EKO.
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munikujú až vtedy, keď je to potrebné. 
Väčšinu dňa teda ani len nepípnu. Vďaka 
inteligentným obvodom vydrží jedna 
batéria, povedzme, v požiarnom hlásiči 
alebo senzore na okne pokojne aj nie-
koľko rokov. Existujú aj plne bezdrôtové 
kamery, ktoré stačí nabiť raz za 6 mesia-
cov, čiže nie je nutné ani ťahať elektrické 
káble. Jednoducho kameru magnetom 
prichytíte na držiak a keď bude batéria 
pod 10 %, dostanete správu, že by ste ju 
mali dobiť.

Všeobecne je spotreba smart zaria-
dení veľmi nízka. Najviac energie (ak 
nepočítame roboty a veľké spotrebiče) 
spotrebuje v smart domácnosti router 
a bezpečnostná kamera, pretože bežia 
zvyčajne nonstop. Aj tu je však power 
management, ktorý obmedzuje výkon 
počas nečinnosti a za deň spotrebujú 
zvyčajne menej energie ako napríklad 

váš mobil. Ak ste doteraz neriešili,  
koľko energie žerie váš mobil, neriešte 
ani spotrebu inteligentnej domácnosti. 
Všetky prístroje spolu môžu spotrebovať 
menej ako jedna žiarovka v dome.

Obávať sa nemusíte ani bezpečnosti. 
Všetka komunikácia je zašifrovaná a keď 
sa aj náhodou časom objaví nejaká bez-
pečnostná hrozba, všetky smart zaria-
denia sú pripojené na internet a môžu 
sa automaticky aktualizovať. Update ich 
firmware navyše nielen zvyšuje bezpeč-
nosť, ale môže pridávať aj nové funkcie, 
podporu pre ďalšie zariadenia, prípadne 
vylepšovať už existujúce. Smart kompo-
nenty tak môžu byť dokonca lepšie, ako 
keď ste si ich kupovali. 

Nie je už čas dostať váš dom na nový 
level?

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

Wi-Fi6 router: Nový štandard wifi prináša 

obrovské zvýšenie kapacity, rýchlosti 

a bezpečnosti. Výmenou jediného 

zariadenia zlepšíte rýchlosť a pokrytie 

v celom dome. 
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SMART DOMÁCNOSŤ MYSLÍ 
NA VAŠE POHODLIE, ZDRAVIE, 
UŠETRÍ NOHY, ČASTO AJ NER-
VY A URČITE PEŇAŽENKU. ZÁ-
VISÍ LEN OD VAŠICH POŽIADA-
VIEK, ČO DO INTELIGENTNÉHO 
AUTOMATIZAČNÉHO SYSTÉ-
MU V DOMÁCNOSTI ZAČLE-
NÍTE. OSVETLENIE? VETRANIE, 
KÚRENIE ČI CHLADENIE? 

SMART domácnosť

MYSLÍ ZA VÁS

bývanie technika
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M
oderných inteligentných systé-
mov pre domácnosti je na trhu 
veľký výber, od tých jednoduch-
ších, pri ktorých zregulujete kaž-

dú časť samostatne, až po tie najkom-
plexnejšie, akým je napríklad ClimaECO 
od ABB. Navzájom prepojí a pripojí 
zariadenia jednotlivých subsystémov 
a zreguluje ich vo vzájomných súvislos-
tiach tak, aby sa dosiahol maximálny 
efekt a zároveň sa znížili náklady na 
prevádzku. 

CELÁ ŠKÁLA SLUŽIEB
V súčasnosti sa najčastejšie skloňuje re-
gulácia systémov HVAC – teda kúrenia, 
ventilácie a chladenia.  Nejde pritom 
iba o jednoduché nastavenie teploty 
a jej reguláciu v rozličných fázach dňa, 
ale má celú škálu praktických služieb. 
Napríklad automatické dočasné vypnu-
tie kúrenia pri automatickom vetraní 
v prípade, že senzor nameral prekroče-
nie povolenej hladiny CO2. 

ClimaECO od ABB dokáže ešte viac. 
Ponúka ovládanie všetkých potrebných 
funkcií v miestnosti. Tak napríklad 
automaticky zreguluje osvetlenie podľa 
vonkajších podmienok detekovaných 
meteostanicou, zníži intenzitu vnú-
torného osvetlenia v nočnom režime 
(napríklad v prechodových zónach sa 
rozsvieti iba na 20 % výkonu) alebo za-
pne „odchodové“ útlmové tlačidlo či si-
muluje vašu prítomnosť pri dlhodobých 
odchodoch. Ovládacie prvky sú dostup-
né pre ventilátory, radiátory, podlahové 
kúrenie a stropné chladenie vo viacerých 
prevedeniach – so snímačom teploty, 
s integrovaným termostatom, snímačmi 
CO2 alebo relatívnej vlhkosti. V prípade, 
že by ste zvolili inteligentnú elektroin-
štaláciu ABB i-bus® KNX, vaša domác-
nosť môže byť s ClimaECO ešte hospo-
dárnejšia, udržateľnejšia a pohodlnejšia. 
Zregulovaním systémov môžete dosiah-
nuť aj 30%-nú úsporu energie. Systém je 
užívateľsky jednoduchý, čo do prenosu 
údajov, uvedenia do prevádzky aj jeho 
správy a pripájania ďalších zariadení.  

RIADIACA JEDNOTKA TEPLOTY 
SAR/A
Základná izbová riadiaca jednotka tep-
loty SAR/A umožňuje reguláciu kúrenia 
a chladenia v akejkoľvek miestnosti 

podľa potreby, individuálne a efektívne. 
Môže byť pripojená priamo k chladiacej 
jednotke. Výhodou je, že nepotrebuje 
osobitné napájanie a nezanedbateľný je 
aj pomer cena/výkon.

CLIMAECO A SENZOR TENTON®
Izbový ovládač ClimaECO je užívateľ-
sky jednoduchý termostat, dostupný 
s integrovaným regulátorom teploty 
a senzormi CO2 či vlhkosti. Montáž je 
možná povrchová alebo zapustená do 
steny. Ovládačom je, samozrejme, mož-
né regulovať všetky funkcie v miestnos-
ti – od HVAC po tienenie a osvetlenie. 
Jeho súčasťou môže byť aj vzduchový 
senzor Tenton® od ABB. Funguje nielen 
ako výstraha pri nedostatočnom vetraní. 
Pri zapojení do systému dá automaticky 
do pohybu ďalšie možné súčasti – vet-
ranie či kúrenie. Tenton® je multikon-
trolné zariadenie so senzormi teploty, 
vlhkosti a CO2 v miestnosti. Zazname-
náva hodnoty a v prípade odchýliek od 
zdravého normálu či nastavení koná 
samostatne. Človek pri sústredenej práci 
nemyslí práve na priebežné, pravidelné 
vetranie. Tenton je tak spoľahlivým 

pomocníkom v pracovniach, spálňach, 
detských izbách či kúpeľniach – všade 
tam, kde vydýchaný vzduch alebo zvý-
šená vlhkosť (kondenzácia vlhkosti na 
oknách, prostredie pre množenie plesní) 
môže ohroziť zdravie človeka.   

Svojím čistým elegantným dizajnom 
a flexibilitou montáže na povrch či za-
pustenej sa dokáže harmonicky včleniť 
do akéhokoľvek prostredia. Výhodou je 
zlúčenie troch senzorov na jeden ovláda-
cí panel. Vybrať si možno aj zo štyroch 
farebných prevedení vrátane najnovšie-
ho, príťažlivého matného variantu. Viac 
na www.abb.sk.

Reko z materiálov ABB

Foto: ABB
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UKÁŽEME VÁM NIEKOĽKO 
VYCHYTÁVOK, KTORÉ 
ZVLÁDNE MODERNÝ 
RODINNÝ ALARM 
JABLOTRON 100+. BUDETE 
PREKVAPENÍ, ČO VŠETKO 
SA DNES SKRÝVA ZA 
TÝMTO NENÁPADNÝM 
SPOLOČNÍKOM.

RODINNÝ ALARM?
Aké vychytávky zvládne

Tento praktický rodinný alarm ponúka 
množstvo doplnkových funkcií, ktoré 
oceníte a ktoré vám spríjemnia každo-
denný život.

FUNKCIA DEŇ/NOC
Automaticky zapnúť svetlá každý deň 
v konkrétny čas nie je žiadnou novin-
kou. Rodinný alarm JABLOTRON 100+ 
ide ešte ďalej a dokáže zapnúť svetlá 
práve vtedy, keď sa stmieva. Používa 
na to astronomický kalendár. Každý deň 
v roku tak máte svetlo presne vtedy, keď 
ho potrebujete. Po zadaní zemepisných 
súradníc rodinný alarm JABLOTRON 
100+ pozná miesto, kde sa nachádzate, 
a funkcia deň/noc sa bude riadiť podľa 
skutočného východu a západu slnka 
v danej lokalite. 

INTELIGENTNÉ VYKUROVANIE
Ovládať a kontrolovať vykurovanie 
môžete veľmi jednoducho pomocou 
rovnakej aplikácie, s ktorou ovládate 
svoj alarm. Bezproblémovo dokážete 
nastaviť požadovanú teplotu či pre-
programovať týždenné teplotné profily. 
Dokonca máte k dispozícii aj teplotné 
grafy, aby ste mohli ľahko zistiť, či je 
vykurovanie z dlhodobého hľadiska 
nastavené správne. Rovnako si môžete 
nastaviť teplotu vykurovania na chate 
tak, aby ste v nej pri svojom príchode 
mali príjemne teplo.

OVLÁDANIE GARÁŽOVEJ BRÁNY
Stačí totiž zablikať diaľkovými svet-
lami a garážová brána sa automaticky 
otvorí, kedykoľvek to potrebujete. Dosť 
bolo hľadania ovládača po vreckách a 
taškách. Okrem ovládania garáže túto 
funkciu môžete použiť aj na príjazdovú 
bránku alebo závoru. Takéto ovládanie 
je nielen jednoduché, ale aj bezpečné. 
Komunikácia na otvorenie brány je totiž 
chránená premenlivým kódom, ktorý 
sa pri každom prebliknutí svetiel mení. 
Preto sa nemusíte báť, že by si niekto 
mohol kód naskenovať a systém zneužiť.

OVLÁDANIE ŽALÚZIÍ ČI 
PREHRÁVANIE HUDBY
Po spustení budíka sa vám automaticky 
zažne svetlo, vytiahnu žalúzie alebo sa 
zapne vaša obľúbená hudba, ktorá vás 
naladí na nový deň.
Viac informácií na www.jablotron.sk.

Reko z materiálov Jablotron

Foto: Jablotron

bývanie technika
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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 



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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P
okiaľ uvažujte o naozaj bezpečných 
vchodových dverách, tak nemusíte 
hneď kupovať nové. Elektronické 
zámky totiž dokážu bez problému 

nahradiť aj pôvodný zámok. Poďme sa 
však pozrieť, aké sú možnosti, aby bol 
váš domov dostatočne zabezpečený.

CHRÁNENÝ VS. VOĽNE ŠÍRITEĽNÝ 
PROFIL KĽÚČA
Medzi mechanickými vložkami na kľúč 
sú veľké rozdiely, aj keď samotné kľúče 
vyzerajú podobne. Ak niekomu požičia-
te svoje kľúče a jemu sa bez problému 
podarí vyrobiť si kópiu, máte tzv. voľne 
šíriteľný typ kľúča. Vyrábajú sa zo suro-
vých kľúčov (polotovarov), ktoré sú na 
trhu voľne dostupné. Ak ste majiteľom 
bezpečnostnej vložky do dverí s chrá-
neným kľúčom, na kópiu oficiálne treba 
v kľúčovej službe ukázať bezpečnostnú 

kartu. Avšak zlodeji túto prekážku do-
kážu zdolať, keď sa dostanú ku kópiám 
kľúčov cez svoje kontakty. Takýchto 
prípadov sú, žiaľ, ročne stovky. 

Je preto dôležité vybrať si takého výrob-
cu, ktorý dodáva kľúče na výrobu kópií 
v malých množstvách iba oprávneným 
partnerom a dodávky prísne eviduje. 
Takéto kľúče majú navyše aj ďalšie 
ochranné prvky. Čím viac ich kľúč má, 
tým náročnejšie je vytvoriť kópiu. 
Tradičný rakúsky výrobca vložiek EVVA 
má napríklad v ponuke uzamykacie 
systémy, ktoré sa vyrábajú na špeciál-
nych strojoch a vyžadujú vysokú úroveň 
odborných znalostí. Ak spočítate prísne 
evidované kľúče na výrobu kópií pre 
kľúčové služby a vysokú mieru bezpeč-
nosti, ste s touto vložkou veľmi dobre 
chránení. 

ABY BOL VÁŠ DOMOV 
SKUTOČNE „BEZPEČNÝM 
PRÍSTAVOM“, POTREBUJETE 
SA SPOĽAHNÚŤ NAJMÄ NA 
VCHODOVÉ DVERE. DOB-
ROU SPRÁVOU JE, ŽE NAJ-
VYŠŠIU BEZPEČNOSŤ DNES 
PONÚKAJÚ ELEKTRONICKÉ 
ZÁMKY, KTORÉ SA OTVÁ-
RAJÚ MOBILOM NAMIESTO 
KĽÚČOM. 

INTELIGENTNÝ ZÁMOK 
otvárate mobilom namiesto kľúčom

Cylindrická vložka EVVA 4KS patrí do najvyššej bezpečnostnej 
triedy podľa EN-1303:2015.  
Kľúč 4KS sa overuje vo vložke až 4-krát:

• bezpružinová technológia a ochrana proti odvŕtaniu,
• blokovacie prvky v cylindrickej vložke sa pohybujú po vyfrézovaných dráž-

kach kľúča,
• 12 neodpružených, masívnych blokovacích kolíkov sa vďaka tvaru 6 drážok 

kľúča presunie do určitej polohy a overí sa 2 posuvnými závorami,
• blokovacia lišta v jadre kontroluje prídavné kódovanie.

bývanie technika
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KĽÚČ V MOBILE PRINÁŠA  
MAXIMÁLNU BEZPEČNOSŤ
Aj najlepší mechanický zámok má slabi-
nu v podobe kľúča, ktorý sa – s menšou 
či väčšou námahou – dá skopírovať. To 
však neplatí pre smart zámky, ktoré sú 
dnes riešením s najvyššou úrovňou bez-
pečnosti medzi uzamykacími systémami. 
Namiesto klasického kľúča dvere otvá-
rate smartfónom. Nemáte tak kľúč ako 
zalomiť, stratiť či vložiť do rúk nespráv-
nej osoby. Kľúč sa odosiela bezpečne cez 

internet a ďalšiemu užívateľovi 
príde formou sms správy. 
Vďaka inteligentnému zám-
ku budete mať dokonalý 
prehľad nielen o tom, kto 
má prístup k vašim dverám, ale aj kedy 
dvere otvoril. Bojíte sa dať kľúč k vášmu 
bytu či domu opravárovi, upratovačke 
alebo opatrovateľke? Vďaka prideleniu 
dočasných elektronických kľúčov im 
môžete udeliť prístup na konkrétny deň 
a hodinu. Potom, čo už prístup nepo-
trebujú, im ho vo svojej online aplikácii 
jednoducho odoberiete. 

Elektronický uzamykací systém AirKey 
od rakúskeho výrobcu EVVA je vybavený 
ochranou proti vytiahnutiu jadra a odvŕ-
taniu. Prístupy sa udeľujú a odoberajú v 
online správe, ktorá je bezplatná. S Air-
Key-Cloud Interface všetko nastavujete 
v EVVA softvéri, ktorý je zabezpečený 
rovnako ako online banking. Okrem 
smartfónu sa ako prístupové médium 
dajú používať aj karty, prívesky alebo 
náramky. Aby dvere mohli otvoriť aj tí, 
ktorí smartfón nemajú. 

JE VÁŠ DOMOV 
ZABEZPEČENÝ  
DOSTATOČNE?
Podľa štatistiky Minister-
stva vnútra bolo v minulom roku 2020 
zistených 3 695 krádeží vlámaním. Ako 
najčastejším spôsobom vniknutia uvá-
dza polícia vzniknutie cez vstupné dvere, 
a to hlavne cez uzamykací dverný systém 
odvŕtaním alebo prerazením zámku 
na dverách. To len podčiarkuje, že na 
kvalite zámku absolútne záleží, a pritom 
cenové rozdiely medzi priemernými 
a najlepšími zámkami nie sú vzhľadom 
na hodnotu vybavenia bytu či domu 
veľké. Stačí pár desiatok eur navyše a váš 
majetok bude výrazne lepšie chránený.

Reko z materiálov EVVA 

Foto: EVVA 
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EURÓPSKA FASÁDA ROKA 2020/21
BAUMIT OCENIL NAJKRAJŠIE EURÓPSKE FASÁDY

Súťaž Baumit Life Challenge je dnes, vďaka kvalite prihlásených projektov, uzná-
vanou medzinárodnou súťažou, ktorá sa stala synonymom perfektnej spolupráce 
spoločnosti Baumit, architektov, investorov a realizačných firiem. Plánované odo-
vzdávanie cien Baumit Life Challenge 2020 vo Valencii bolo kvôli aktuálnej koro-
na pandémii viackrát preložené. Keďže aj po roku sa situácia výrazne nezlepšovala, 
presunulo sa odovzdanie ocenení najkrajších európskych fasád do online priestoru 
prostredníctvom živého live streamu. Baumit Life Challenge 2020 napriek tomu 
zaznamenal nový rekord. Do súťaže sa prihlásilo 385 projektov z 26 krajín. 

Z 36 nominácií zo 16 krajín, ktoré sa prebojovali do finále, ocenila porota hlavnou 
cenou Life Challenge Award 2020 projekt MO Museum vo Vilniuse. Baumit  
Slovensko malo v aktuálnom ročníku súťaže celkom štyri nominácie v štyroch rôz-
nych kategóriách a odniesla si víťazstvo v kategórii Nebytová stavba. 

www.baumit.sk

Nádvorie, Trnava od architektonického 
ateliéru Vallo Sadovsky Architects
Foto: Tomáš Manina

Tu je prehliadka 
všetkých 
ocenených aj 
nominovaných 
stavieb.

NECHAJTE SA ROZMAZNÁVAŤ  
S JACUZZI

Vírivky sa postupne stali cenovo dostupnejšie a už dávno nie sú len doménou liečeb-
ných a rehabilitačných zariadení. Udomácnili sa aj v našich domovoch. Už to nie je 
len o samotnom kúpeli, rehabilitácii liečbe, alebo blahodarnom účinku pôsobenia 
perličkového kúpeľa či smerovania vodného prúdu, ale je to aj uvoľnenie, odpočinok 
a relaxácia.

Vírivka Jacuzzi® J-335 ™ je jedným z najlepších spôsobov, ako si naplno vychutnať 
výhody hydroterapie. Poskytuje relaxačné, a pritom stimulujúce masáže. Ponúka 
dostatok miesta pre 4 až 5 osôb, umožní vám natiahnuť sa a relaxovať na sedadle, 
ktoré je navrhnuté tak, aby čo najlepšie vyhovovalo akejkoľvek veľkosti tela. Nasta-
viteľný prúd trysiek pôsobí silou a s presnosťou, súčasne teplo pohybujúcej sa vody 
stimuluje endorfíny, ktoré zase prirodzene zmierňujú bolesť. Vírivka je vybavená 40 
tryskami PowerPro®, ktoré pôsobia na celé telo a špeciálne aj na ramená, chrbát, 
boky, ruky, zápästia, nohy a chodidlá. Medzi ďalšie funkcie patrí osvetľovací LED sys-
tém Prolites pre štyri osvetlené opierky hlavy. Ovládací LED panel zvýši vaše pohodlie 
i wellness zážitok. Vírivku si môžete vybrať v predajnej sieti Kúpeľne Ptáček alebo cez 
web stránku.

www.kupelne-ptacek.sk

SCHÜCO SI PRIPOMÍNA  
VÝZNAMNÉ JUBILEUM

Rodinná spoločnosť Schüco Internatio-
nal KG bola založená v roku 1951. Tento 
rok si pripomína nielen 70-te narodeni-
ny, ale aj 70 rokov nepretržitého vývoja 
a inovácií. Viaceré pochádzajú z akredito-
vaného technologického centra Schüco 
v Bielefelde. Medzi najnovšie systémové 
riešenia patria napríklad IoF senzory, 
ktoré samočinne evidujú otváracie cykly 
okien či dverí a rozpoznávajú, kedy je po-
trebné vykonať údržbu. Schüco sa v sek-
tore stala priekopníkom filozofie „Cradle 
to Cradle“ a do roku 2040 sa zaviazala 
dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Hliníkové 
fasádne riešenia Schüco dnes majú na 
Slovensku mnohé rodinné domy, ale aj 
známe projekty ako SKYPARK by Zaha 
Hadid, Pradiareň 1900 alebo najzelenšia 
budova u nás EINPARK. V showroome 
Schüco v Bratislave si viaceré z týchto 
inovácií môžete pozrieť a vyskúšať. K dis-
pozícii je aj online virtuálna prehliadka. 

www.schueco.sk
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PRI STAVBE PERGOLY NEPODCEŇTE
IMPREGNÁCIU

Prečo? Aby vaše zaslúžené chvíľky oddychu a pohody nerušilo 
vŕtanie červotoča alebo pohľad na nepeknú hubu alebo pleseň. 
Drevo je totiž stále živý organizmus. Vplyvom dažďa, UV žiare-
nia a zmien teplôt sa rozpína   a zmršťuje, a to aj keď je natreté 
farbou alebo lakom. Vznikajú praskliny, ktorými môžu do dreva 
ľahko preniknúť škodcovia. Pri stavbe novej pergoly je najjed-
noduchšie nakúpiť už profesionálne impregnované drevo na 
pílach. Najčastejšie sa tu používa Bochemit QB Profi, pýtajte si 
však certifikát o správnej impregnácii dreva prípravkami značky 
Bochemit. Ak sa rozhodnete impregnovať sami, použite  
Bochemit Opti F+, pre menšie plochy postačí Bochemit QB Hobby. Najskôr odstráňte z dreva zvyšky kôry a nečistôt, aby neb-
ránili impregnácii v prieniku do dreva. Pamätajte tiež na následné ošetrenie rezov alebo spojov uskutočnených až po impregnácii, 
pretože práve tadiaľ sa škodcovia s obľubou dostávajú do dreva. Po zaschnutí impregnácie natrite drevo zo všetkých strán olejovým 
napúšťadlom Bochemit Estetik. Veľmi dobre to ide valčekom. Okrem požadovaného odtieňa tým pergola získa aj ochranu proti 
UV žiareniu a prenikaniu vody.

 www.bochemit.eu

FABRICK SK, s. r. o., OSLAVUJE 25 ROKOV 

Tento rok je to už 25 rokov, čo je spoločnosť FABRICK SK, s. r.o., na trhu  so stavebnými 
materiálmi, pričom 22 rokov sa špecializuje na lícové tehly a tehlové obklady. Ich pro-
dukty sú súčasťou mnohých zaujímavých projektov ako napríklad Twin City (najväčšia 
tehlová fasáda na Slovensku,  Stavba roka 2018) alebo Stein II (Stavba roka 2019). Za 
novšie stavby môžeme  spomenúť AS NIVY. Ako prví v roku 2015 priniesli na trh fínsky 
obkladový  fasádny systém. Za ich najväčší úspech sa však považuje to, že ako malá 
rodinná firma zaujala nielen investorov veľkých stavieb, ale predovšetkým množstvo 
zákazníkov, ktorí stále častejšie siahajú po lícových tehlách pre ich vynikajúce vlastnosti, 
ako je dlhá životnosť či bezúdržbovosť, ale v prvom rade pre ich krásu, nekonečný výber 
farieb či povrchových úprav. Pre všetkých záujemcov je k dispozícii predajňa a sklad vo 
Veľkom Mederi a showroom v OC STYLA v Bratislave, kde si môžete vybrať z vystave-
ných vzoriek lícových tehál, obkladov a dlažieb.

www.fabrick.sk

XYLADECOR EXTREME PRINÁŠA AŽ 12 ROKOV OCHRANY

Xyladecor, značka prémiových farieb v starostlivosti o drevo, uvádza na trh nový 
Xyladecor EXTREME. Ide o strednovrstvovú super prémiovú olejovú lazúru na vodnej 
báze pre použitie v exteriéri, ktorá drevo chráni pred UV žiarením a nepriazňami 
počasia. Vyberať môžete až z 8 farebných odtieňov. Xyladecor EXTREME zaisťuje 
ochranu až na 12 rokov a vďaka technológii StayCleanTM zostáva povrch dreva oveľa 
dlhšie odolnejší a estetickejší. Ide o samočistiaci náterový film, ktorý vďaka aktívnym 
molekulám bráni kontaminácii ošetreného povrchu. Balance technológia zasa zaisťu-

je, že lazúra vyniká prednosťami produktov na rozpúšťadlovej i vodnej 
báze, pretože kombinuje dlhú dobu spracovateľnosti s rýchlym schnu-
tím a dlhodobou ochranou. Vďaka týmto revolučným technológiám je 
náter odolný proti extrémnym poveternostným podmienkam a bioko-
rózii, nepraská, je elastický a rýchloschnúci. Lazúra je po 20 minútach 
suchá na dotyk, už po 2 hodinách chráni drevo pred dažďom a po 
4 hodinách je možné ju pretierať. Cena od 14,60 eur/0,75 l.

www.xyladecor.sk



infomix aktuality

DOM NA CELÝ ŽIVOT STOJÍ ZA DVE HODINY ČASU

Čo by investor nemal zabudnúť urobiť pred začatím stavby? Ing. Jiří Weis, 
obchodný a marketingový riaditeľ spoločnosti HELUZ, odporúča: „Zákaz-
ník, ktorý chce stavať dom, nás môže osloviť už v priebehu projektovania 
svojho sna. Poradíme, aké výrobky a technológie použiť, aby stavbu zefek-
tívnil a zlacnil. Ak už projektovú dokumentáciu má, stačí ju poslať a my mu 
spočítame výkaz materiálov a odovzdáme zľavový kód, ktorý uplatní v sta-
vebninách.“  Tím obchodných a technických poradcov je pripravený odpo-
ručiť ideálny rad výrobkov, dodávateľa stavebných materiálov aj projektan-
ta v danom regióne. A až investor materiál objedná, ak chce, pomôžu mu 
aj so založením prvého radu tehál a poskytnú ďalšie technické poradenstvo a služby.V spoločnosti HELUZ sú schopní zhotoviť plány 
kladenia pre keramické stropy, vypracovať preukaz energetického certifikátu budovy pre stavebné povolenie alebo vypočítať spali-
novú cestu. Stavebníci môžu využiť aj služby statika. Počas prípravy sú k dispozícii technickí poradcovia a nie je problém sa stretnúť 
priamo na stavbe alebo poskytnúť Vykonávaciu príručku, čo je vlastne fotopríbeh výstavby, a oboje je možné stiahnuť aj na webe. 

www.heluz.sk/sk/sluzby

PARK A MATERSKÁ ŠKOLA  
POD OKNAMI

Úspešný projekt dostupného komu-
nitného bývania pre všetky generácie, 
Ovocné sady v bratislavskej Trnávke, 
začal s predajom druhej etapy. K 550 by-
tom pridáva developer J&T REAL ESTATE 
(JTRE) ďalších 354 bytov a 123 apartmá-
nov, ktorých cena bude opäť najdostup-
nejšia v tomto segmente. Termín začiatku 

výstavby je október tohto roka a dokončenie je plánované už o 22 mesiacov. Benefitom 
pri spustení predaja je parkovacie miesto k bytu zadarmo.

Projektu dominuje mestská zeleň. Stro-
mové aleje pozdĺž komunikácií obnovia 
pôvodný charakter územia a v pokračo-
vaní centrálne osadeného veľkého parku 
zavlažovaného z vlastných studní bude 
zriadená komunitná záhrada. S deťmi na 
ihrisku, pri komunitnom grile aj pri ak-
tívnom pohybe na cvičiacich strojoch sa 
obyvatelia zrelaxujú a oddýchnu si. Sú-
časťou novej štvrte bude materská škola 
s kapacitou 80 miest v prízemí jednej z budov, ktorá doplní moderné bývanie s dobrou 
dopravnou dostupnosťou a blízkosťou modernej občianskej vybavenosti. Benefitom je 
určite aj to, že každý byt má balkón a ku každému prislúcha aj pivničná kobka, za ktorú 
si klient nemusí priplácať.

www.ovocnesady.sk

3 POVRCHY. 2 LÍNIE.  
1 MAJSTROVSKÉ DIELO.

Povrch novej exkluzívnej škridly 
Tondach V11 tvoria tri hladké roviny, 
ktoré vytvárajú dve línie. Minimalizmus 
návrhu zhmotňuje aktuálne trendy – 
jednoduché tvary, inšpiratívny dizajn 
a maximálna funkčnosť pre moderné 
architektonické riešenia. Dva lomy jej 
dodávajú nevšednú dynamiku, farebné 
prevedenie noblesu a eleganciu a spolu 
tak vytvárajú jedinečnú hru svetiel a 
tieňov. Jedinečný vzhľad škridly V11 bol 
navrhnutý v spolupráci so špičkovým 
STUDIO F-A-PORSCHE.

Unikátny tvar „V“ je významným dizaj-
novým prvkom, zatiaľ čo číslo 11 ozna-
čuje spotrebu škridiel (ks/m2). Popri pú-
tavom vzhľade plní V funkciu odvodu 
dažďovej vody a ochranu proti nepriaz-
nivým vplyvom počasia, najmä silnému 
vetru a zaťaženiu snehom. Keramická 
strešná krytina Tondach je zárukou, 
že strecha nikdy nevybledne. Škridla je 
v ponuke v povrchovej úprave engoba 
v troch farebných prevedeniach – čier-
nej, čadičovej a titánovej.

www.wienerberger.sk

54

INFOMIX

https://www.heluz.sk/sk/sluzby
https://www.heluz.sk/sk/sluzby
http://www.ovocnesady.sk/
http://www.wienerberger.sk/


 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@stonline.sk, 
www.termomedia.sk
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bývanie kúpeľňastavba materiály

POSLEDNÉ MESIACE TRÁVILA VÄČŠINA Z NÁS VEĽA ČASU DOMA. NA JEDNEJ STRANE NÁM 
TO PONÚKLO PRIESTOR PORIADNE SA POOBZERAŤ A VŠÍMAŤ SI VECI, KTORÉ SME MOŽNO PRI 
KAŽDODENNÝCH POVINNOSTIACH PREHLIADALI. ZÁROVEŇ SA NASKYTLA AJ MOŽNOSŤ PUSTIŤ 
SA DO VYLEPŠOVANIA SVOJHO BEZPROSTREDNÉHO OKOLIA A REALIZOVAŤ DLHO ODKLADANÉ 
PLÁNY. AK MÁTE OBMENU VÁŠHO INTERIÉRU EŠTE LEN PRED SEBOU, JE DOBRÉ VEDIEŤ, AKÉ SÚ 
NOVÉ FAREBNÉ TRENDY NA TENTO ROK A NA ČO SI DAŤ PRI VÝBERE FARIEB POZOR.

Farebné trendy na rok
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skumu potom určia farbu roka – odtieň, 
ktorý najviac vystihuje aktuálne nasta-
venie spoločnosti, jej celkovú náladu a 
potreby. 

FARBA ROKA 2021
Aké sú závery z posledného stretnutia? 
Najviac teraz potrebujeme cítiť pevnú 
pôdu pod nohami a upokojiť sa jednodu-
chými vecami, ktoré prinášajú stabilitu. 
Farbou roka bol preto vybraný hrejivý 
a prirodzene neutrálny tón s názvom 
Hnedý topás (E7.10.53). Práve táto 
zemitá farba evokuje stabilitu, ale aj rast 
a potenciál, a zároveň nám dodáva po-
trebnú odvahu prijímať súčasné zmeny. 
Hnedý topás je univerzálny odtieň, mení 
sa v priebehu dňa podľa miesta použitia 
i farebnej kombinácie a dokáže veľmi 
dobre fungovať sám osebe. Pomáha však 
skvele vyniknúť aj ostatným farbám. 
Dokazujú to aj štyri doplnkové palety, 
ktoré na tento odtieň nadväzujú. Každá 
z nich ponúka jedinečnú kombináciu fa-
rieb, ktoré majú rôzny vplyv na celkové 
vnímanie priestoru. Pozitívne a výstred-
ne bude Hnedý topás pôsobiť spolu 
s červenou a ružovou, harmonizujúci 
pocit vytvorí s odtieňmi sivej a hnedej. 
Ak túžite po nadčasovom interiéri a radi 
kombinujete napríklad starý nábytok 
s modernými grafickými prvkami, môže-
te k nemu pridať žltú a okrovú. A univer-
zálnosť tohtoročnej farby roka dopĺňa 
štvrtá farebná paleta inšpirovaná 
prvkami prírody, kde tento 
odtieň krásne podtrhujú farby 
mora a neba, trávy a stromov – 
čiže modrá, zelená a hnedá.

AKO KOMBINOVAŤ 
FARBY V INTERIÉRI?
Jednofarebná výzdoba stien 
z moderných interiérov pomaly 
mizne, čoraz obľúbenejšie je, naopak, 
kombinovanie rôznych odtieňov. 
Vyžaduje to však cit a dôkladnú 
prípravu, aby vás finálny výber 
rýchlo neomrzel, prípadne ne-
pôsobil príliš rušivo. Základným 
pravidlom je, že farba stien by 
sa mala prispôsobiť nábytku a 
textíliám a samotné maľovanie 
by malo vždy prísť až na záver. 
Málokedy sa totiž rozhodneme 
kompletne zmeniť celý inte-
riér. Pri voľbe farieb potom 

V
ývoju farebných trendov sa 
poskytuje nemalý priestor. Sú to 
totiž práve farby, ktoré sa spolu-
podieľajú na vytváraní atmosféry 

nášho domova – miesta, kde máme od-
dychovať, cítiť sa príjemne a nadobúdať 
energiu. Niektoré odtiene dokážu vytvá-
rať priestor na relax, iné zas inšpirujú 
k akcii či kreativite. 

V Medzinárodnom estetickom centre 
značky Dulux sa každoročné stretávajú 
nezávislí svetoví dizajnéri, architekti 
a návrhári a na základe výsledkov vý-
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nezabúdajte na základné pravidlá, ktoré 
vám pomocou optických klamov zaistia 
v priestore žiadúci efekt. Všímajte si 
aj osvetlenie a orientáciu izby na sveto-
vú stranu. Teplé odtiene červenej, žltej 
alebo oranžovej priestor zútulnia, ale 
aj povzbudia k aktivite. Upokojujúcim 
dojmom, naopak, pôsobí modrá, fialová 
alebo zelená, ktoré zároveň podporujú 
sústredenie. A pozor – zažité pravidlo 
o teplých a studených farbách už dávno 
neplatí. Aj v palete typicky „studenej“ 
farby, za akú je považovaná napríklad 
modrá, je možné nájsť teplé odtiene, 
a, naopak, niektoré odtiene typicky 
„teplej“ žltej môžu pôsobiť chladným 
dojmom.

Dobrým tipom je vyskúšať si, ako 
jednotlivé odtiene spolu fungujú na 
reálnych predmetoch. A ak si na kombi-
nácie farieb sami netrúfate, môžete sa 
inšpirovať už hotovými navrhnutými 
paletami – napríklad práve tými, ktoré 
boli vytvorené okolo farby roka 2021.

ZÁKLADOM SÚ KVALITNÉ FARBY
Aby bol výsledok dokonalý, vyberajte 
naozaj kvalitné farby. Najmä v prípade 
sýtych odtieňov býva rozdiel viditeľný. 
Prémiové farby totiž obsahujú stálofa-
rebné pigmenty a nevyblednú ani po 
rokoch. Zamerajte sa aj na výdatnosť, 
ktorá určuje, koľko m2 plochy vymaľuje-
te z 1 litra farby, a jej kryciu schopnosť, 
tzn. koľko vrstiev budete musieť apli-
kovať. Ďalším dôležitým parametrom je 
aj odolnosť voči oteru a umývateľnosť 
farieb. Dokonalú harmóniu v miestnos-
ti môžu totiž ľahko narušiť škvrny na 
stene spôsobené náhodným ťuknutím 
alebo postriekaním. V miestnostiach, 
kde hrozia nechcené nehody, preto dajte 
radšej prednosť vysoko odolným umýva-
teľným farbám, ktoré dokážu vzdorovať 
aj prípadnej mastnote. 

Pri nákupe farieb sa môžete rozhodnúť 
pre už hotový odtieň. Napríklad kolek-
cia farieb Dulux Colours of the World 
ich má na výber až 45 a ponúka k nim 
aj tzv. testery. Ide o malé vzorky farieb 
s integrovaným valčekom a dávkova-
čom za zlomok ceny bežnej plechovky. 
Predtým, ako sa rozhodnete miestnosť 
premaľovať konkrétnym odtieňom, 
môžete si ho dopredu vyskúšať a uvidíte, 
ako sa napríklad farba mení pri konkrét-
nom svetle a na danom povrchu. Oveľa 
väčšie možnosti potom ponúkajú farby, 
ako je napríklad Dulux Vinyl Matt, kde 
si môžete vybrať až z 22-tisíc odtieňov, 
okrem iného aj zmieňovanú farbu roka 
2021 Hnedý topás. Pripravia vám ich 
na mieru a na počkanie v miešacích 
centrách Dulux a môžete si byť istí ich 
farebnou stálosťou. 

Reko

Foto: Dulux

ĽUDIA MOMENTÁLNE 
NAJVIAC POTREBUJÚ 
CÍTIŤ PEVNÚ PÔDU POD 
NOHAMI A UPOKOJIŤ 
SA JEDNODUCHÝMI 
VECAMI, KTORÉ PRINÁ-
ŠAJÚ STABILITU. HNEDÝ 
TOPÁS JE PRIRODZENÁ 
A NEUTRÁLNA FARBA, 
KTORÁ JE PREDOVŠET-
KÝM O ODVAHE, STA-
TOČNOSTI, ROVNOVÁ-
HE A STABILITE.

bývanie kúpeľňastavba materiály
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Č
i už chcete vymaľovať alebo vytape-
tovať, pre perfektný výsledok po-
trebujete najskôr dokonalý povrch 
stien. Osvedčenou cestou, ako ho 

dosiahnuť, sú sadrové stierky a pastózne 
tmely, ktorými sa dajú upraviť betónové 
steny v paneláku, ale aj nové priečky 
bez ohľadu na to, či sú murované, alebo 
sadrokartónové. Môžete nimi napraviť 
tiež nedokonalé staré omietky. Cesta 
k dokonalému povrchu pritom vedie cez 
správne materiály – tie by mali byť nie-
len kvalitné, ale aj vhodné na konkrétny 
povrch a spôsob použitia.

Ako dosiahnuť dokonalý

MOŽNO STE TO UŽ ZAŽILI – 
SEDÍTE U ZNÁMYCH V NO-
VOM BYTE, OBDIVUJETE 
DOKONALÉ HLADKÉ STENY 
A PREMÝŠĽATE O TOM, ŽE 
TIE U VÁS DOMA BY POTRE-
BOVALI VYLEPŠIŤ. AJ VAŠE 
STENY MÔŽU BYŤ PERFEKT-
NÉ. TREBA SI LEN VYBRAŤ 
SPRÁVNE MATERIÁLY A PRI 
ÚPRAVE POVRCHU DODR-
ŽAŤ ZOPÁR PRAVIDIEL.

POVRCH STIEN?
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AKO SI VYBRAŤ IDEÁLNY  
MATERIÁL?
Na povrchovú úpravu stien a stropov sa 
používajú rôzne druhy tmelov a stie-
rok. Pri výbere by ste si mali všímať to, 
na aký povrch je materiál určený a aké 
funkcie môže plniť. Pri práci s tmelom je 
dôležitá hrúbka vrstvy, v akej sa odpo-
rúča nanášať, odolnosť proti trhlinám aj 
proti prepadaniu, jednoduchosť apliká-
cie a brúsenia, zaváži i čas spracovania. 
Ako sa vo všetkých týchto parametroch 
jednoducho zorientovať? Pri produktoch 
značky Knauf vám pomôže symbol PER-
FECT SURFACES s označením kvality 
KLASIK, PLUS alebo TOP. 

Všetko o siedmich kritériách výberu 
tmelov a stierok a stupňoch kvality 
výsledného povrchu KANUF PERFECT 
SURFACES nájdete na webstránke  
knaufperfectsurfaces.com/sk.

PENETRÁCIA JE ZÁKLAD
Stierku obvykle nemôžete na stenu 
naniesť len tak, bez prípravy. Ani pri 
stavbe domu predsa neočakávate, že 
bude stáť pevne bez základov. Pri povr-
chových úpravách treba začať základným 
náterom, ktorým je penetrácia určená 
na konkrétny typ povrchu (iné príprav-
ky sú vhodné napríklad na betón, iné 
na omietku alebo sadrokartón). Pe-
netráciou sa povrch zjednotí, upraví sa 
jeho nasiakavosť a zlepší sa priľnavosť 
povrchovej úpravy. Na takto pripravenú 
plochu sa stierka aplikuje jednoduchšie, 
nebude sa olupovať ani praskať dôsled-
kom prirýchleho vysychania a vytvorí 
dokonalý povrch.

ŠKÁRY A PRIEHLBINY  
VYROVNAJTE
Ak chcete získať dokonale hladký 
povrch, musíte najskôr vyplniť všetky 
praskliny, nerovnosti či škáry v styku 
murovacích tvárnic, prípadne pretmeliť 
spoje sadrokartónových dosiek. Inak 
by tieto miesta mohli byť pod finálnou 
vrstvou viditeľné. Slúži na to základný 
tmel na spoje alebo výplňový tmel Knauf 

Uniflott, ktorý môže byť doplnený vhod-
nou výstužnou páskou. 

PERFEKTNÁ STIERKA PRE  
DOMÁCICH MAJSTROV
Na finálnu úpravu povrchov je ideálne 
použiť zarobenú celoplošnú stierku, 
ktorá sa nanáša v jednej alebo dvoch 
vrstvách. Ak sa chcete do tejto prá-
ce pustiť sami, určite oceníte Knauf 
Goldband Finish. Ide o hotový pastózny 
tmel vo vedre, netreba ho teda rozmie-
šavať s vodou. Možno ho použiť prak-
ticky na akýkoľvek podklad, od betónu 
či sadrokartónu až po omietky, a pre 
„neprofíkov“ má hneď niekoľko výhod. 
Na stenu sa dá jednoducho nanášať 
pomocou valčeka na pastózne tmely 
a vďaka dlhému času spracovania sa 
môžete s úpravou povrchu „hrať“ dlhšie 
bez toho, aby vám zasychajúca hmota 
začala spôsobovať problémy – vytvárať 
bublinky či šupiny na povrchu alebo 
ryhy pri sťahovaní špachtľou. Večer ved-
ro jednoducho zatvoríte a ráno môžete 
v práci pokračovať, pretože na rozdiel od 
produktov, ktoré sa rozrábajú s vodou, 

nespracovaný pastózny tmel nestuhne. 
Hotový povrch sa tiež ľahko brúsi.
Knauf Goldband Finish je hotový 
vysokobiely pastózny tmel, určený na 
tenkovrstvové celoplošné stierkovanie 
stien a stropov v interiéri.

Reko z materiálov Knauf Bratislava

Foto: Knauf Bratislava
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F
asáda dokáže ovplyvniť nielen 
vzhľad domu, ale aj jeho stavebno-
-fyzikálne vlastnosti. So správnym 
návrhom viete fasádu napríklad 

prevetrať a ochladiť, svetlou fasádou 
odraziť slnečné žiarenie a tmavou zase 
pohltiť teplo. Niektoré fasády majú 
samočistiace vlastnosti a iné prirodzenú 
dlhodobú odolnosť voči poveternostným 
podmienkam. Spolu si spravíme prehľad 
a pozrieme sa na výhody z pár vybra-
ných systémov.

ZELENÉ FASÁDY
Fasáda domu už nie je len vonkajší obal, 
ktorý chráni konštrukciu pred vonkaj-
šími vplyvmi počasia. Tento fakt vyvíja 
tlak na architektov, projekčné kance-
lárie a výrobcov stavebných materiá-
lov prichádzať na trh s inovatívnymi 
riešeniami pre nadčasový a zaujímavý 
dizajn.  

V poslednej dobe sa tlačia do popredia 
ekologické riešenia a s nimi aj zelené 
fasády. „Fasáda, ktorá vydychuje kyslík? 
No neznie to úžasne?!“. Popravde, za 
týmito fasádami sa skrýva veľa benefi-

tov, ale aj problematiky, ktorá musí byť 
správne vyriešená. Pri projekte treba 
prizerať na to, aké rastliny chceme po-
užiť, aký systém zelenej fasády bude na 
dome umiestnený. Ďalej treba zohľad-
niť vplyv počasia a orientáciu objektu 
k svetovým stranám. Pozícia na fasáde 
bude ovplyvňovať budúci rast rastlín. 
V prvom rade môžeme tento druh fasád 
rozdeliť podľa použitia rastlín. Na zele-
nú fasádu môžu ísť šľahúne, popínavé 
rastliny ako brečtan a popínavé ruže, 
rastliny so vzdušnými koreňmi alebo 
odolná prispôsobivá zeleň do substrátu.
Podľa systému osadenia si môžete 
vybrať z pomedzi vertikálnych záhrad, 
popínavé fasády bez alebo s podpornou 
konštrukciou, prípadne kombinované 
systémy.

Vertikálne záhrady alebo aj zelené steny 
majú panelový systém pripevnený na 

ROZHODLI STE SA STAVAŤ 
NOVÝ RODINNÝ DOM 
ALEBO MÁTE V PLÁNE 
REKONŠTRUOVAŤ? KAŽDÝ 
SA PRI TOMTO ROZHODNUTÍ 
ZAMYSLÍ NAD TÝM, AKO BUDE 
VYZERAŤ NOVÁ FASÁDA. NA 
VÝBER MÁTE ELEGANCIU AJ 
VÝSTREDNOSŤ. RÔZNORODOSŤ 
MATERIÁLOV A ICH 
FAREBNÉ PREVEDENIE JE V 
ARCHITEKTÚRE UŽ TAKMER BEZ 
OBMEDZENÍ, ALE PRI VÝBERE 
BUDÚCEJ FASÁDY TREBA 
ZVÁŽIŤ AJ JEJ FUNKČNOSŤ. 

FASÁDAEstetická a funkčná

01
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fasádu nosnými profilmi s geotextíliou. 
Systém je vyplnený substrátom na báze 
minerálnej vlny, rašeliny, kokosového 
vlákna alebo polyesterového vlákna. 
Takýto systém potrebuje mať kontrolo-
vanú závlahu.

Popínavé fasády môžeme vytvoriť tak, že 
rastlinu zasadíme priamo k domu, kde 
sa rastlina šplhá po jeho fasáde. Tento 
systém však priamo narúša povrch fasá-
dy, preto sa odporúča vytvoriť podpernú 
konštrukciu, či už z pletiva, nerezových 
laniek, alebo iný typ predsadenej nosnej 
konštrukcie pre rastliny. Najčastejšie po-
užívanou rastlinou býva známy brečtan 
popínavý.

Zelené fasády pozitívne ovplyvňujú 
teplotu povrchu stien tienením a prevet-
rávaním poza zeleň v letných mesiacoch. 
Takto šetria obyvateľom peniaze za 

energiu na chladenie. Fasády dokážu po-
hlcovať hluk z okolia a taktiež zlepšujú 
ovzdušie vo vašom okolí. Steny môžeme 
využiť na pestovanie vlastných byliniek 
alebo zeleniny.

Pri zelených fasádach by ste mali mini-
málne konzultovať návrh s odborníkom, 
aby ste sa vyvarovali nežiadúcemu zadr-
žiavaniu vlhkosti na povrchu stien, ktorá 
môže narušiť povrch omietok.

PREVETRÁVANÉ FASÁDY
Prevetrávané alebo roštové fasády boli 
v minulosti často používané na admi-
nistratívne alebo priemyselné stavby. 
Postupom času sa dostali aj do sektoru 
rodinných domov a v súčasnosti sú 
veľmi populárne. Domom môžu dodať 
priemyselný, elegantný, ale aj prírodný 
vzhľad v závislosti od použitého mate-
riálu. Prevetrávaná fasáda sa vyznačuje 

02
01 RD Františkovy Lázně – prevetrávaná fasada 

s cementovláknitými doskami, drevená fasáda 

02 RD Muráň – zelená fasáda
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odvetranou medzerou, ktorá je prekrytá 
z exteriéru fasádnym obkladom. Tieto 
obklady môžu byť kovové, drevené, kera-
mické, kamenné alebo na báze cemento-
vlákien. Každý materiál dodáva stavbe 
iný výraz vďaka jeho textúre a vlastnos-
tiam. Niektoré materiály ako keramické 
obklady alebo cemento-vláknité dosky 
sú dlhodobo trvácne, nemenia svoj 
výraz a farbu. V modernej architektúre 
sa však pracuje aj s materiálmi, ktoré 
po inštalácii menia svoju farebnosť 
alebo vlastnosti ako napríklad prírodné 
drevené fasády alebo kovové obklady 
z Cortenu. Architekti radi skúšajú rôzne 
kombinácie materiálov, aby dosiahli čo 
najlepší vzhľad. 

Hlavnou úlohou tohto fasádneho sys-
tému je odvetranie priestoru za obkla-
dom. Týmto procesom sa zbavujeme 
nadbytočnej vlhkosti na povrchu stien. 
V letných mesiacoch vie systém rýchlej-
šie ochladiť povrch v nočných hodinách. 
Obklady fasád majú aj vysokú odolnosť 
voči klimatickým vplyvom.

DREVENÉ FASÁDY
Rodinné domy v posledných rokoch 
nasledujú trend funkčných stavieb s dô-
razom na znižovanie ekologickej záťaže. 
Drevená fasáda môže nielen esteticky 
zapadnúť do prostredia, ale ekologic-
kou hodnotou dreva ako stavebného 
materiálu zároveň prispievať k trvalej 
udržateľnosti.

Drevené fasády sú jedným z mnohých 
dôkazov, že sa dá spojiť funkčnosť a 
estetika. Drevo ako prírodný materiál 
s jeho vlastnosťami môžeme pokojne 
nechať na fasáde bez údržby a jeho star-
nutie dáva stavbe farebnú dynamiku. 
Dômyselne prepája budovu s okolitým 
prostredím a pomáha zjednotiť kontrast 
novostavby s prírodou.

Novinkou v drevených fasádach sa 
stávajú takzvané dynamické (pohyblivé) 
fasády a fasády z opaľovaného dreva. 
Pohyblivé fasády majú predovšetkým 
tieniacu úlohu. Počas dňa máme mož-
nosť s fasádou pohybovať a tak dostá-

stavba materiály

03

04

03 RD Krupina – drevená fasáda, štrukturo-

vaná omietka

04 RD Krupina – drevená fasáda

05 RD Krakovany – Corten a drevená fasáda

06 RD Rusovce – štrukturovaná fasáda
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vame dynamický tieniaci prvok, ktorý 
pôsobí esteticky a zároveň vie rozohrať 
vzhľad fasády v priebehu  dňa.
Fasáda z opaľovaného dreva je špecifická 
tým, že nestarne ani nepotrebuje žiadnu 
chemickú ochranu. Produkt vychádza 
z japonskej technológie udržateľnosti 
vlastností dreva. Pri kontrolovanom 
opaľovaní drevených dosiek ohňom 
dochádza k zuhoľnateniu povrchu. 
Tento proces drevo konzervuje a vytvára 
prirodzenú ochranu voči mikróbom 
a hubám. Táto ochrana drevených dosiek 
vydrží na dome od 40 do 80 rokov a tým 
pádom odpadá pravidelná údržba dreva 
či jeho výmena kvôli degradácii. Zároveň 
tmavé drevo dodáva domom netradičné 
dizajnové stvárnenie.

MODERNÉ KOVOVÉ OBKLADY 
Fasádny kovový obklad (Corten) je často 
označovaný ako zhrdzavená oceľ, nie 
je to však úplne správne pomenovanie. 
Corten je špeciálna oceľ, ktorá je schop-
ná odolávať vonkajším vplyvom počasia 
tým, že na povrchu zoxiduje. Vytvorí 
špeciálnu patinu, ktorá slúži ako ochra-
na pred ďalšou degradáciou. Pri tomto 
kovovom obklade nie je potrebné použí-
vať náterové hmoty ani iné protikorózne 
úpravy. Corten je materiál, ktorý sa 
postará sám o seba a starnutím si vy-
tvorí stálu charakteristickú zhrdzavenú 
vizáž, ktorá ho chráni. Corten sa okrem 
fasád používa aj na výrobu záhradných 
doplnkov či ohnísk, čo svedčí o jeho 

odolnosti. Ako obklad má dlhú životnosť 
a je to 100 %-ný recyklovateľný materiál. 
Dodáva domom industriálny nádych a 
výborne vynikne v kombinácii s bielou 
omietkou. 

CEMENTOVLÁKNITÉ OBKLADY 
Obklad je vyrobený z tradičného 
materiálu, ktorým je vláknocement. 
Vyrába sa v podobe dosiek rôzneho 
formátu. Výhodou týchto obkladov je, 
že aj napriek ich subtílnosti a malej váhe 
má vysokú mechanickú odolnosť a jeho 
rozmery sú málo limitované, od malých 
dosiek až po veľké platne. Pomocou 
veľkoformátových dosiek je možné vy-
tvárať rôzne vzory a štruktúry, kde nám 
to napríklad kontaktné zatepľovacie 
systémy nedovolia. Čo sa týka textúry 
a farebnosti, povrch môže byť hladký 
alebo profilovaný a farebná škála je veľ-
mi pestrá. Pri výbere farby treba dávať 
pozor, na ktorú svetovú stranu obklad 
orientujeme. Tmavé povrchy a materiály 
majú tendenciu sa v letných mesiacoch 
prehrievať, ak sú vystavené priamemu 
slnečnému žiareniu.

ŠTRUKTÚROVANÉ OMIETKY
Inovatívne riešenia nezaostávajú ani 
v sektore kontaktných zatepľovacích 
systémov s omietkami. Myslíte si, že 
pri omietke riešite iba jej farbu? Omyl! 
Dnes už omietkou môžete vytvoriť 
rôzne dekoratívne vzory, dokonca nimi 
napodobniť aj iný materiál. Steny mô-

žete omietnuť imitáciou dreva, pohľa-
dového betónu či kameňa. Na prvý 
pohľad nie je spoznať rozdiel. Vzhľad 
materiálov zabezpečujú rôzne zrnitosti 
omietky a nanášanie vzoru napríklad 
fládrovacím valčekom alebo veľkým 
razítkom. Pretrvávajúcim trendom je 
kombinácia bielych zrnitých omietok 
s tmavými prvkami okien alebo strešnej 
krytiny. Výhodou profilovaných omietok 
oproti tradičnej prevetrávanej fasáde 
s obkladom je hlavne cena. Dokážu byť 
ekonomickou alternatívou pri zachovaní 
vysokých architektonických nárokov na 
vzhľad. 

Reko v spolupráci s Vize atelier 

Foto: Vize atelier a archív redakcie

05

06



Špecialista na lícové tehly
Tento rok je to už 25 rokov, čo je naša spoločnosť  FABRICK SK, s.r.o. na trhu 
so stavebnými materiálmi. Z toho 22 rokov sa špecializujeme na lícové tehly 
a tehlové obklady. Teší nás, že tehlové fasády sú súčasťou mnohých krásnych 
stavieb na Slovensku. To dokazuje, že hoci tehla je najstarší stavebný materiál, 
má svoje miesto aj v 21. storočí. Ďakujeme všetkým našim klientom a partnerom 
za to, že s nami zdieľajú nadšenie pre tento atraktívny materiál.

Sídlo, predajňa, showroom, sklad
Okočská 1677/5, 932 01 Veľký Meder
+421 (0)905 443 040, obchod@fabrick.sk
Showroom Bratislava
OC STYLA, Studená 4B/18496, 821 04 Bratislava
+421 (0)905 664 248, styla@fabrick.sk                www.fabrick.sk

Villa Bellova, tehlový obklad Feldhaus R918DF, 
Arch. kancelária Forzet Závodný & Závodný, 
foto Soňa Sadloňová

Špecialista na lícové tehly

VILA BELLOVA 
tehlový obklad Feldhaus R 941 DF
arch. kancelária FORZET Závodná & Závodný         
foto Soňa Sadloňová



Dokonalý odvod vody 
s balkónovými profilmi

www.celox.sk
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FASÁDA
na mnoho rokov

PREVETRÁVANÉ FASÁDY SÚ PRE SVOJE NESPORNÉ VÝHODY STÁLE VYHĽADÁVANEJŠOU 
ALTERNATÍVOU K BEŽNÝM KONTAKTNÝM ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM (ETICS). NA ROZDIEL
OD KONTAKTNÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV JE V ICH SKLADBE MEDZI POHĽADOVOU 
ČASŤOU FASÁDY A TEPELNOU IZOLÁCIOU VZDUCHOVÁ MEDZERA, CEZ KTORÚ PERMANENTNE
PRÚDI VZDUCH PRIRODZENÝM SPÔSOBOM. VZDUCHOVÁ MEDZERA, AKO AJ CELÁ SKLADBA 
PREVETRÁVANÝCH FASÁD MÁ PRIAZNIVÉ ÚČINKY NA TEPELNOIZOLAČNÉ A AKUSTICKÉ
VLASTNOSTI OBJEKTU.

V POROVNANÍ S KONTAKTNÝM 
ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM MAJÚ 
PREVETRÁVANÉ FASÁDY NIEKOĽKO 
VÝHOD: 

 vysoko reprezentatívny vzhľad,
 veľmi dlhú životnosť a 
stálofarebnosť,
 ľahkú údržbu,
 vynikajúce tepelnoizolačné  
a akustické vlastnosti,
 vysokú odolnosť voči 
mechanickým účinkom.

P
revetrávanú fasádu robia krásnou 
fasádne dosky, ktorých je niekoľko 
typov. Správnu funkčnosť danej 
fasády zaručuje nosná podkon-

štrukcia. Tá musí prenášať vlastnú 
hmotnosť fasádnych panelov a zaťaženie 
od účinkov vetra. Zároveň zabezpečuje 
aj správnu dilatáciu fasádnych panelov 
od vonkajších vplyvov, a to najmä pri 
zmenách teploty a vlhkosti. Všetky tieto 
požiadavky vrátane dlhej životnosti 
zabezpečuje nosná hliníková podkon-
štrukcia od spoločnosti Slavonia. 

FASÁDNE DOSKY  
TRESPA METEON
Jedny z najpoužívanejších fasádnych 
dosiek patria do kategórie dosiek z 
vysokotlakového laminátu (HPL). Sú 
vyrobené zo 70 % drevených vlákien, 
ktoré sú pri vysokej teplote a tlaku nasý-
tené 30 % živicou. Výsledkom je vysoko 
stabilný stálofarebný materiál s výni-
močnou odolnosťou proti pôsobeniu 
atmosférických vplyvov. Dosky Trespa 
Meteon sú dodávané v 68 základných 
odtieňoch (UNI) pokrývajúcich celé 
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farebné spektrum, v 13 metalických od-
tieňoch (Metallics), v 27 drevených de-
koroch (Wood Decors), v 17 štrukturál-
nych dekoroch (Naturals), v 14 farbách 
dekoru Lumen  s variabilnou svetelnou 
odrazivosťou a úplnou novinkou je 
škála 19 metalických dekorov FOCUS. K 
dispozícii sú tiež rôzne druhy povrchov, 
rôzne miery lesku, ako aj jednostranné či 
obojstranné farebné prevedenia dosiek. 

FASÁDNE DOSKY ALPOLIC
Hliníkové kompozitné panely Alpolic sa 
skladajú z dvoch hliníkových plechov  
oboch strán laminovaných na jadro. 
Vďaka chemickému a mechanickému 
spojeniu je tento spoj mimoriadne 
pevný.

Alpolic si tak zachováva konštantnú 
rovinnosť a stabilitu. Výhodou materi-
álu je možnosť ohýbať ho, to znamená 
možnosť pekného riešenia rohov, ostení, 
parapetov, ako aj možnosť riešenia fasád 
prostredníctvom kaziet. Farebná škála 
je široká: základné farby, RAL, kovové 
povrchy, brúsené povrchy, drevodekory, 
kamenný vzhľad, perleťový vzhľad a aj 
vo vyhotovení lesk/mat/satin.

CEMENTO-VLÁKNITÉ FASÁDNE 
DOSKY – EQUITONE 
EQUITONE je kompozitný cementový 
materiál, ktorý sa skladá z cementu, 

celulózy, minerálneho plniva a organic-
kých pevnostných vlákien s viditeľnou 
štruktúrou.

Materiál navrhnutý architektmi pre 
architektov je farebný v celom svojom 
priereze. Každá doska EQUITONE je 
unikátna, ukazujúca surovú, neopraco-
vanú textúru vláknocementového ma-
teriálu. Materiál EQUITONE sa dodáva 
vo forme dosiek (max. 1,25 x 3,00 m) 
a možno ich upraviť do ľubovoľných 
veľkostí a tvarov použitím štandardných 
nástrojov v dielni alebo priamo na stav-
be. Okrem toho ho možno perforovať, 
frézovať alebo potlačiť.

FASÁDNE DOSKY ROCKPANEL
Fasádne dosky z vulkanického kameňa 
možno ľahko inštalovať, nevyžadujú 
žiadnu údržbu a ich vzhľad sa časom 
nemení. Vďaka prírodným surovinám 

sú takmer úplne recyklovateľné a môžu 
byť použité na výrobu nových výrob-
kov z kamennej vlny bez straty kvali-
ty. Flexibilné a odolné panely možno 
rezať, ohýbať a vytvárať tým jedinečnú 
podobu. Dosky sú dostupné v širokom 
spektre farieb a imitácií. V ponuke sú 
štandardné RAL farby (séria UNI a Colo-
urs), imitácie dreva (séria Woods), imi-
tácie kameňa (séria Stones) a prírodnín 
(séria Natural), metalické odtiene (séria 
Metallics), farby meniace sa v závislosti 
od dopadajúceho slnečného svetla počas 
dňa (séria Brilliant), ako aj od uhla po-
hľadu na fasádu (séria Chameleon).

Reko z materiálov Ravago Building  

Solutions Slovakia

Foto: Ravago Building  Solutions Slovakia

01 Použitie kompozitných panelov Alpolic na 

Projekte Klingerka v Bratislave

02 Príklad použitia fasádnych dosiek Equitone 

Tectiva na budove obecného úradu Teplička 

nad Váhom

03 Na bytovom dome Nuppu boli použité 

fasádne dosky Trespa Meteon

01

02

03
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SPOMÍNATE SI NA PRÍJEMNÝ POCIT, AKÝ STE MALI PRI 
HORSKOM VODOPÁDE, V LESE ALEBO NA POBREŽÍ MORA? 
PRISPEL K TOMU ČISTÝ SVIEŽI VZDUCH BEZ ALERGÉNOV 
A PRACHU.

U VÁS DOMA
Vodopád iónov
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T
akmer každý tretí človek dnes trpí 
alergiou a asi 90 % nášho života 
trávime v interiéroch, pričom kaž-
dý z nás spotrebuje neskutočných 

11 200 litrov vzduchu za deň. Toto sú 
určite dva silné argumenty na to, aby 
sme venovali zvýšenú pozornosť kvalite 
vnútorného vzduchu.

PREČO SÚ IÓNY ZDRAVIU 
PROSPEŠNÉ?
Určite ste už počuli o vzdušných iónoch, 
ktoré sú v určitom množstve prirodze-
nou súčasťou vzduchu, ktorý dýchame. 
Viete asi aj to, že veľmi vysoká koncen-
trácia je vo sviežom vzduchu práve pri 
horskom vodopáde, v lese či na pobreží 
mora a, naopak, v mestskom ovzduší 
koncentrácia iónov klesá, a to práve 
vplyvom znečistenia ovzdušia. Vzdušné 
ióny pri tom preukázateľne prospievajú 
ľudskému zdraviu a uľahčujú regeneráciu 
ľudského organizmu. Viažu na seba čias-
točky jemného prachu a peľu zo vzduchu, 
vytvárajú z nich väčšie zhluky, ktoré 
následne padajú k zemi. Vzduch, ktorý 
dýchame, je tak oveľa čistejší a zdravší a 
naše zdravie je menej ohrozené alergiami 
a chorobami dýchacích ciest.

NA MNOŽSTVE IÓNOV ZÁLEŽÍ
Minimálne množstvo vzdušných iónov, 
ktoré pozitívne ovplyvňuje zdravie ľudí, 
je 1 000/cm³ vzduchu. V uzavretých 
miestnostiach je obsah iónov veľmi níz-
ky, a to menej ako 250/cm³ vzduchu. Pre 
porovnanie, v lese je obsah iónov 1000 
až 5000/cm3 vzduchu, pri vodopádoch 
až 25 až 80 000/cm³ vzduchu. Zjedno-
dušene povedané, čím je koncentrácia 
iónov vyššia, tým je vzduch čistejší 
a prostredie je vhodnejšie na oddych 
a regeneráciu.

VYVÁŽENÁ VLHKOSŤ A VIAC 
VZDUŠNÝCH IÓNOV
Viac vzdušných iónov teraz môžete mať 
aj u vás doma. Stačí, ak vašim stenám 
doprajete nový náter interiérovou 
farbou Baumit Ionit Color, ktorá aktívne 
zvyšuje počet zdraviu prospešných 
iónov, pričom najlepšie funguje vtedy, 
keď je vlhkosť vzduchu v miestnosti 
v optimálnom rozmedzí 40 – 60 %. 
O aktívnu reguláciu vlhkosti sa teraz 
môžu postarať stierky Baumit Ionit 
Fino alebo Baumit Ionit Finish, ktoré 

sú dokonalým podkladom na aplikáciu 
tejto interiérovej farby.  V miestnosti so 
špeciálnym náterom Baumit Ionit Color 
bolo nameraných viac vzdušných iónov 
ako v miestnosti s bežnou disperznou 
vnútornou farbou. Množstvo iónov sa 
ustálilo na hodnote 3600/cm3 vzduchu, 
čo je približne taký počet ako v lese.

AKO FUNGUJE BAUMIT IONIT 
COLOR:
 Baumit Ionit Color obsahuje jedinečné 
plnivo, ktoré je „zodpovedné“ za tvor-
bu vzdušných iónov,

 ióny sa vytvárajú na základe dvoch fy-
zikálnych princípov, ktoré sa navzájom 
podporujú a zintenzívňujú,

 zdrojom energie pre tvorbu vzduš-
ných iónov sú mikrotrhlinky, ktoré 
sa formujú v procese prirodzeného 
zvetrávania a z kinetickej energie 
častíc, pričom ide o trvalý, merateľný 
fyzikálny proces,

 tieto procesy prebiehajú ideálne za 
optimálnej vlhkosti vzduchu 40 – 60 %, 
ktorú zabezpečia stierky Baumit Ionit 
Fino a Baumit Ionit Finish,

 vzduch, ktorý dýchame, je tak čistejší 
a zdravší.

IDEÁLNE RIEŠENIE PRE ZDRAVÝ 
VZDUCH
Všetky výrobky Baumit Ionit sú mine-
rálne, vysoko paropriepustné, bez emisií 
a škodlivín a je možné ich použiť ako po-
vrchovú úpravu na sadrokartón, betón 
aj na bežné omietky. Zlepšujú kvalitu 
vzduchu, znižujú jeho znečistenie, pod-
porujú regeneráciu ľudského organizmu 
a zvyšujú kvalitu života predovšetkým 

v znečistenom 
prostredí miest. Sú 
ideálnym riešením pre všetky vnútor-
né priestory, kde trávime veľa času, a 
zároveň nám záleží na kvalite vzduchu – 
detské izby, spálne, obývacie izby, ale aj 
školské triedy či kancelárske priestory.

Baumit Ionit je funkčný systém vnútor-
ných povrchových úprav, ktorý aktívne 
reguluje vlhkosť a zvyšuje koncentráciu 
zdraviu prospešných iónov vo vnútor-
nom vzduchu. Výsledkom je menej peľu 
a prachu vo vnútornom prostredí a lepší 
oddych a regenerácia. Viac informácií na 
www.baumit.sk.

Reko z materiálov Baumit

Foto: Baumit

BAUMIT IONIT COLOR: 
  vysokokvalitná, minerálna   

 interiérová farba na steny a stropy,
  viac zdraviu prospešných   

 vzdušných iónov,
  menej peľu a prachu 

 vo vnútornom vzduchu,
  66 príjemných odtieňov podľa   

 vzorkovnice Baumit Ionit,
  lepší oddych a regenerácia   

 v interiéri.
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V
yše dvadsať rokov žila rodina v obci, 
ktorú si obľúbili. Keď sa naskytla 
možnosť kúpiť parcelu na kopci, 
neváhala. 

„Bola by škoda takú príležitosť nevyužiť. Po-
zemok má unikátne výhľady na les a vrcholy 
pohorí,“ spomína na impulz pre stavbu no-
vého domu investor. Nakoniec sa tým vy-
riešila aj otázka, či starší dom po odchode 
dospelých detí rekonštruovať. „S manželkou 
sme si povedali, že jednoduchšie bude postaviť 

TEHLOVÝ DOM
sa prehol ako luk

NA ZAČIATKU OBVYKLE BÝVA PRIANIE POSTAVIŤ SI DOM, 
AŽ POTOM SA NA JEHO REALIZÁCIU HĽADÁ VHODNÝ 
POZEMOK. V JEDNEJ RODINE ZAFUNGOVAL MYŠLIENKOVÝ 
PROCES OPAČNE. KEĎ SA ZAČALA PREDÁVAŤ PARCELA NA 
KOPCI S NEOPAKOVATEĽNÝMI VÝHĽADMI, ROZHODLI SA, ŽE SI 
NA NEJ POSTAVIA DOM, AJ KEĎ UŽ JEDEN MALI O NIEKOĽKO 
DESIATOK METOV ĎALEJ. VYSNENÝMI VÝHĽADMI SA DNES 
KOCHAJÚ VĎAKA „ZELENÉMU“ TEHLOVÉMU DOMU S ROZ-
SIAHLYMI ZASKLENÝMI PLOCHAMI. DO OBLÚKA PREHNUTÁ 
KRIVKA CELEJ JUŽNEJ STRANY ICH VŤAHUJE DO OKOLITEJ 
KRAJINY A POSKYTUJE IM VÝHĽADY NA TRI SVETOVÉ STRANY.  

KVÔLI VÝHĽADOM 
SI MANŽELIA 

POSTAVILI NOVÝ 
DOM
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aj vykurovanie tepelným čerpadlom 
s vrtom a občas investora, keď je v zá-
hrade, zohreje pri srdci aj pochvala oko-
loidúcich a cyklistov, ktorí sa na kopci 
zastavia a počuť ich, ako originálny dom 
chvália. Viac o stavebných materiáloch 
na www.heluz.sk.

Reko z materiálov Heluz

Foto: Heluz

si nový menší a modernejší dom,“ pokračuje 
majiteľ. Že bude stavba klasicky murova-
ná (brúsené tehly HELUZ) a čo najviac 
zasklená (okenné systémy Schüco), vedel 
od začiatku. Tradične hranatého domu 
sa však od architekta nedočkal.

TVAR PREHNUTÉHO LUKU
Pretiahnutý obdĺžnikový pozemok, 
ktorý má na šírku sotva 16 metrov, in-
špiroval architekta k atypickému objektu 
v tvare prehnutého luku, vďaka ktorému 
nemajú obyvatelia domu výhľady len 
ploché, ale doslova trojrozmerné. „Celá 
južná stena domu je oblúková. Najväčšiu dy-
namiku zaoblenia dosahuje oblúk v obývacej 
izbe. Dôvodom bola snaha oddialiť obytné 
priestory od hranice pozemku a zaistiť súkro-
mie a tie najlepšie výhľady do okolia. Tradičný 
kváder by bol agresívny, miestnosti by boli 
vtlačené príliš blízko k susednému pozemku 
a chýbal by ten intímny odstup vyplnený 
záhradou. Tvar domu je vďaka oblúku jemný 
a prirodzený,“ vysvetľuje ideu architekt 
Ing. Josef Vostracký.

ORIENTÁCIA DOMU
Stavebný pozemok na kraji obce bol sva-
hovitý smerom na západ, s prevýšením 
cca 4,5 m od príjazdovej komunikácie 
na východnej strane. Dlhšou stranou je 
orientovaný na juh, na západnej strane 
otvára výhľady na pohorie Blanského 
lesa. Obytné podlažie (prízemie) nad-
väzuje na úroveň parcely pri príjazde, 

na západnej strane prechádza do krytej 
terasy, ktorá už je stĺpmi vynesená nad 
úrovňou záhrady a pred nepriazňou 
počasia je chránená sklenenou stenou. 
Podlaha podzemného podlažia je cca pod 
tretinou prízemia a nadväzuje na dolnú 
časť záhrady, ktorá bola vyrovnaná.

Dve parkovacie miesta sú umiestnené 
pod presahom strechy, pod ktorým oby-
vatelia dôjdu až k hlavným dverám na 
severnej strane. Za zádverím je chodba 
a z nej sú prístupné všetky miestnosti, 
denná časť s kuchyňou, jedálenským 
kútom a zasklenou obývacou izbou sme-
rujúcou na juh, aj ďalšie dve izby, toale-
ta, kúpeľňa a šatňa. Spálňa má vlastnú 
kúpeľňu so saunou.

ORIGINÁLNY DOM A RIEŠENIA
Obvodové murivo bolo vymurované 
z brúsených tehál HELUZ FAMILY. 
Zavesená fasáda je z dosák a smrekov-
cových latiek, ktoré vytvárajú príjemný 
prírodný dizajn. Murovaná stavba v 
kombinácii s hliníkovými okenný-
mi systémami Schüco AWS 90.SI+ 
s tepelnoizolačnými trojsklami splnila 
požiadavku majiteľa na pasívny dom, 
z ktorého v zime zbytočne neuniká te-
pelná energie a v lete, naopak, nepustí 
slnečnú vyhňu do interiéru. To bolo 
úspešne preverené v Blower door teste, 
teda zmeraním vzduchotesnosti obál-
ky. K tepelnej pohode v dome prispelo 

O PROJEKTE

Názov: Tehlový dom ako luk

Autor projektu: Ing. Josef Vostracký, 

Ateliér Vostracký

Konštrukcia: Podzemné podlažie 

je murované zo šalovacích vybetóno-

vaných tvárnic, strop železobetónový. 

Obvodové murivo je z tehlového systému 

WHELUZ FAMILY, priečky a preklady HELUZ.

Hliníkové systémy Schüco – okenné 

systémy s trojitým izolačným sklom Schüco 

AWS 90.SI+ a Schüco AWS 75.SI+, dverové 

systémy Schüco ADS 90.SI a Schüco ADS 

75.SI.

Výrobca hliníkových okenných a 

dverových systémov Schüco: DAFE – 

PLAST Jihlava, s. r. o.

Zastavaná plocha: rodinný dom 143 m2, 

zastrešená terasa na úrovni prízemia 24 m2, 

plocha prístrešku na parkovanie 35 m2, 

podzemné podlažie 53 m2, sklad 23 m2.
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B
etón ako materiál trvalo udržateľ-
nej výstavby nevyžaduje údržbu 
a vytvára dokonalý vzhľad rôznych 
prvkov architektúry. Môžu to byť 

napríklad špeciálne betónové imitácie 
tehly, kameňa či dreva, ktoré majú pri-
rodzený a autentický vzhľad. Betónové 
výrobky Stone BriCK® sú vítanou alter-
natívou drahých dovozových materiálov 
podobného určenia, avšak za oveľa niž-
šiu cenu. Tieto výrobky vznikajú podľa 
špeciálnej receptúry z vibroliateho betó-
nu, doplneného prísadami na zušľachte-
nie zmesi. Farbia sa celoprierezovo, čím 
sa zabezpečí ich farebná stálosť. Všetky 
kusy sa vyrábajú ručne ako originálne 
produkty.

POŽADOVANÝ VÝRAZ
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.

BETÓN, JEDEN Z NAJROZ-
ŠÍRENEJŠÍCH STAVEBNÝCH 
MATERIÁLOV, KTORÝ MÁ VO 
VÝSTAVBE SVOJE NEZASTUPI-
TEĽNÉ MIESTO. VĎAKA SVOJIM 
VLASTNOSTIAM AKO VYSOKÁ 
PEVNOSŤ A DOBRÁ TVAROVA-
TEĽNOSŤ PATRÍ MEDZI NAJPO-
UŽÍVANEJŠIE MATERIÁLY SO 
ŠIROKÝM UPLATNENENÍM.  

BEZ ÚDRŽBY
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.

ŠIROKÉ PORTFÓĹIO 
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

Betónové riešenia
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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

Inšpirujte sa aktuálnym vydaním aj v online verzii
Čítate nás už 15 rokov
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stavba materiály

O
baja manželia pochádzajú z vidiec-
keho prostredia, a tak mala rodina 
s tromi malými chlapcami veľmi 
rýchlo jasno v tom, že byt v Prešo-

ve, kde bývali od začiatku manželstva, 
nebude ich konečnou stanicou. No a 
keď našli to správne miesto pre nový 
domov, mohol sa otec a manžel pustiť do 
projektu. So stavbou to mali pomerne 
jednoduché – pán Marek pochádza zo 
stavbárskej rodiny, stavbárom je aj otec 
jeho manželky. Takže dohľad si vzal na 
starosť investor, realizáciu hrubej stavby 
stavebná firma jeho bratranca, ktorá 
dlhodobo pracuje s materiálmi Ytong. 
Jednotlivé profesie si potom pán Marek 
vyberal z firiem, s ktorými mal dobré 
skúsenosti. 

PREMYSLENÉ RIEŠENIA
Dispozičné riešenie domu v pasívnom 
štandarde vychádza z orientácie po-
zemku voči svetovým stranám. Cen-
trom a srdcom domu je obývacia izba 
s kuchyňou. Tento priestor má veľkoryso 
otvorený strop – vytvára galériu až do 
druhého nadzemného podlažia, kde je 
umiestnená malá knižnica/pracovňa. Zo 
srdca domu je prístup na terasu a záhra-
du. Spálne rodičov a detí sú na prízemí 
a hornom podlaží za chodbou, ktorá delí 
dennú a nočnú časť domu. Do budúcna 
sa v dome počíta s malou vonkajšou 
kuchynkou k terase, zázemie pre ňu je 
na východnej strane domu v miestnosti, 
ktorá je nezávislá na ostatných miest-
nostiach. Časť elektrickej energie dodáva 

SEVERNE OD VÝCHO-
DOSLOVENSKÉHO KRAJ-
SKÉHO MESTA PREŠOV, 
V BÝVALEJ CHATÁRSKEJ 
OBLASTI SI PÁN MAREK 
S MANŽELKOU A ICH 
TROMI CHLAPCAMI VY-
HLIADLI POZEMOK PRE 
ICH NOVÝ RODINNÝ DOM. 
„V STAVEBNÍCTVE SA PRO-
FESIONÁLNE POHYBUJEM 
A O ČARE TEJTO LOKALITY 
SOM DOBRE VEDEL,“ KON-
ŠTATUJE PÁN MAREK. 

PASÍVNY RODINNÝ DOM
medzi jahodami v Kanaši je celý z Ytongu
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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.

rodine fotovoltická elektráreň na streche 
domu. Veľmi nízke prevádzkové náklady 
si majiteľ spolu s manželkou chvália už 
teraz, keď varia a perú denne pre päť-
člennú domácnosť.

MATERIÁL PRE CELÝ DOM
Zdravú klímu prinášajú obyvateľom 
domu aj steny a priečky z Ytongu. 

„Z tohto materiálu je celý náš dom. Okrem 
obvodových a nosných stien z tvárnic Ytong 
Lambda YQ  máme z Ytongu aj schodisko, 
ktoré sme dostali narezané na mieru, nad 
hlavami máme strop Ytong Ekonom. Ako 
profesionál oceňujem izoláciu z dosiek Mul-
tipor. Má nielen výnimočné tepelnoizolačné 
vlastnosti, ale dobre si rozumie s tvárnica-
mi Ytong. Bráni vzniku tepelných mostov 
a chráni fasádu aj vnútornú konštrukciu 
stavby,“ hovorí majiteľ domu. Spojenie 
dosiek Multipor a tvárnic Ytong zvolil 
pán Marek vzhľadom na pasívny štan-
dard nového domu výborne. Kombinácia 
Multiporu s materiálmi Ytong alebo 
Silka vytvára jedinečné tepelné a zvuko-
voizolačné konštrukcie s maximálnou 
požiarnou odolnosťou. 

INŠPIRATÍVNA KONCEPCIA 
Vyvážená koncepcia domu je veľkou 
devízou „rodinného domu medzi jaho-
dami v Kanaši.“ Inšpiratívne je spojenie 
kvalitnej architektúry, rešpektu k oko-
litej zástavbe, dispozičného riešenia 
interiéru, prevádzkových nákladov, 
funkčnosti, ekológie a veľkého dôrazu 
na kvalitne urobené, premyslené a vy-
riešené detaily. 

Reko z materiálov Ytong

Foto: Ytong
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stavba okná a dvere

P
ožiadavky na novú energetickú 
triedu A0 vychádzajú zo záko-
na 555/2005 Z.z. o energetickej 
hospodárnosti budov. Budovy 

s takmer nulovou potrebou energie sú 
definované v tepelnotechnickej norme 
STN 73 0540-2 o maximálnej potrebe 
tepla na vykurovanie (54 kWh/m2) 
a najvyššej spotrebe primárnej energie 
(40,7 kWh/m2). Takéto ekologické domy 
využívajú energiu z obnoviteľných zdro-
jov v budove a jej okolí, preto je dôležité 
klásť veľký dôraz aj na parametre pri 
výbere okna.

FAKTORY PRI VÝBERE OKIEN
Hlavný parameter pri výbere okna do 
budovy s energetickou triedou A0 je 
hodnota súčiniteľa prechodu tepla Uw, 
ktorá musí byť nižšia ako 0,85 W/m2K. 
Táto hodnota sa dá dosiahnuť len správ-
nymi materiálmi ako rámy a sklá.

DIŠTANČNÝ RÁMIK 
SWISSPACER ULTIMATE – najlepší
dištančný rámik na trhu je vyrobený 
z pevného a výnimočne dobre izolu-
júceho plastu a dokáže ušetriť až 5 % 
nákladov na energie.  

„Dôležité je dať si pozor na typ dištančného 
rámika a nepoužívať zastarané hliníkové 
rámčeky,“ vysvetľuje Rastislav Svečula 
z Glassolutions (www.glassolutions.sk).

Okrem energetickej úspornosti rámik 
SWISSPACER ponúka atraktívny vzhľad 
matného povrchu bez lesklých metalic-
kých efektov a veľkú farebnú rozmani-
tosť. 

BENEFITY RÁMIKA 
SWISSPACER ULTIMATE:
• vysoká energetická úspornosť,

• až 13 veľkostí vnútorných medzisklových 

priečok a precízne rohy,

• minimalizuje riziko kondenzácie skla,

• decentná perforácia a laserové  

gravírovanie.

IZOLAČNÉ SKLÁ 
Správnym sklom s tepelnoizolačnými 
vlastnosťami môžete znížiť náklady na 
energie a redukovať efekt chladných 
stien až o 20 %. Solárne zisky predsta-
vujú komfort i bezplatný zdroj energie 
vo forme slnečných lúčov. „Pri výbere 
si treba dávať pozor na viaceré paramet-
re v spojitosti s konštrukciou okna, ale 
i v spojitosti s pripojovacou škárou a oko-
litou stavebnou konštrukciou. Požiadavky 
na sklo a nepriehľadné výplne sú určené 
konkrétnou konštrukciou výrobku, miestom 
zabudovania do stavby a systémovými 

OD JANUÁRA 2021 VSTÚPILA 
DO PLATNOSTI NOVÁ LEGISLA-
TÍVA, ČÍM SA NAJHOSPODÁR-
NEJŠIA ENERGETICKÁ TRIEDA 
A0 STALA PODMIENKOU PRE 
STAVBU KAŽDEJ BUDOVY A 
RODINNÉHO DOMU.  SPRÍS-
ŇOVANIE ENERGETICKÝCH 
NORIEM ZA ÚČELOM OCHRA-
NY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 
ŠETRENIA ZDROJOV I SPLNE-
NIA EURÓPSKYCH PREDPISOV 
SA TAK DOSTALO AJ NA SLO-
VENSKO.

Navrhovanie okien 
podľa novej legislatívy
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zásadami, preto je spolupráca odborníkov 
dôležitá,“ dodáva Peter Snopko, tajomník 
združenia (www.slovenergookno.sk).

INOVATÍVNE RIEŠENIA
Pri súčasných podmienkach iba trojsklo 
dokáže splniť hodnoty Ug = 0,6 až  
0,8 W/m2K. Inovatívnym riešením 
sú izolačné sklá s novou generáciou 
nízkoemisných povlakov ECLAZ od spo-
ločnosti Saint-Gobain. Najlepší pomer 
ceny a výkonu či splnenie odporúčaných 
hodnôt z nich robia jednotku na trhu. 

„Sklo ECLAZ prináša nielen vysoký prestup 
svetla, ale aj vysoké solárne zisky, čiže teplo 
zdarma pri nízkej hodnote Ug,“ dodáva 
Michal Široký zo spoločnosti Saint-Go-
bain Building Glass (www.saint-gobain-
-glass.cz).

Dôležitým faktorom je aj index podania 
farieb (Ra). Ovplyvňuje komfort v in-
teriéri, kde sivé zatmavenia skla pôsobí 
negatívne a pripomína pocit počasia 
pred búrkou aj pri modrej oblohe. Ak je 
však Ra ≥ 90 %, denné osvetlenie v in-

teriéri pôsobí príjemne bez negatívne 
zmyslového skreslenia. Ponuka priro-
dzeného svetla je pri trojskle ECLAZ 
excelentná.

BENEFITY SKLA ECLAZ:
• 10 % vyšší solárny faktor ako najlepšie 

trojsklo na trhu,

• prestup svetla sa blíži k hodnote ako u izo-

lačných dvojskiel,

• vyššie solárne zisky a priepustnosť svetla 

pre maximálnu energetickú účinnosť,

• farebne neutrálny vzhľad s obmedzenou 

svetelnou reflexiou,

• minimálne cenové navýšenie.

DÔLEŽITÁ MONTÁŽ
Montáž je posledná fáza, kde sa dajú už 
len čiastočne odstrániť tepelné mosty, 
preto je potrebné dbať na kvalitu odbor-
níkov a rešpektovať požadovanú takmer 
nulovú úroveň výstavby. Záujemcov o li-
cenciu od TSÚS na montáž okien školí aj 
Ing. Peter Snopko. Skupina Saint-Gobain 
pôsobí v SR od roku 1995. Dnes skupinu 
tvoria štyri výrobné závody a sedem 
značiek. Sklo od Saint-Gobain zastupujú 

u nás dve značky – Building Glass (vý-
robca základného skla) a Glassolutions 
(spracovateľ skla a dodávateľ izolačných 
skiel pre okná). 

Reko z materiálov Saint-Gobain Building Glass 

a Glassolutions Nitra

Foto: Saint-Gobain Building Glass  

a Glassolutions Nitra



80

J
e prirodzené, že sa zaujímame 
o spôsoby, ako si doma vytvoriť čo 
najzdravšie prostredie, v ktorom sa 
dobre cítime. Zlá kvalita vzduchu 

v interiéri môže byť príčinou zdravot-
ných problémov. Vystavenie vlhkému 
alebo, naopak, suchému prostrediu je 
spojené s dýchacími problémami alebo 
astmou. Aby sme tomu zabránili, dopo-
môžu nám moderné zelené technológie. 

ŠETRITE DVAKRÁT – PLANÉTU  
AJ PENIAZE
Možno si hovoríte, že to nie je úplne 
pre vás. Bývate v časti Slovenska, kde 
si nie ste istí, či sa vám oplatia slnečné 
kolektory alebo dokonca, že zelené tech-

stavba financovanie

CHYSTÁTE SA STAVAŤ RODINNÝ DOM, PRÍPADNE PREMÝŠĽATE 
NAD REKONŠTRUKCIOU? URČITE ZVAŽUJETE VEĽA VECÍ AKO 
TVAR POZEMKU, JEHO ORIENTÁCIU, ČI POSTAVÍTE PRÍZEMNÝ 
DOM, PODPIVNIČENÝ, S GARÁŽOU… PRI REKONŠTRUKCII ZASE, 
ČI BUDETE LEN MENIŤ OKNÁ ALEBO DOM AJ ZATEPLÍTE? NAD 
ČÍM BY STE SA MALI VŠAK ZAMYSLIEŤ ÚPLNE NA ZAČIATKU, SÚ 
ZELENÉ TECHNOLÓGIE. TIE VÁM TOTIŽ OKREM NEZANEDBATEĽ-
NEJ ÚSPORY FINANCIÍ VEDIA PRINIESŤ AJ ZDRAVŠIE BÝVANIE. 

Vaše zdravie závisí aj
od kvality bývania
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né povolenie, projektovú dokumentáciu 
k stavbe alebo znalecký posudok, aby 
bolo jasné, aké zelené technológie idete 
využiť. Zelenou hypotékou môžete 
financovať aj kúpu bytu. Stačí, ak k žia-
dosti predložíte energetický certifikát 
triedy A1 a A0, že bytový dom je ohod-
notený z hľadiska spotreby najlepšie, 
teda ako energeticky pasívny.

KTORÉ ZELENÉ TECHNOLÓGIE 
BANKA AKCEPTUJE:

 solárne kolektory na ohrev vody,
 fotovoltické články na výrobu elektric-
kej energie,
 kotly na biomasu,
 vetranie rekuperáciou,
 nízkoenergetické, resp. pasívne domy 
s energetickou triedou A1 a A0.

Tri otázky pre  
Angeliku Farkašovú, 
vedúcu úverových  
produktov VÚB

 Ako vznikla myšlienka zelenej hy-
potéky? Je to strategickým rozhod-
nutím banky alebo si ju vyžiadali 
samotní klienti? 
V poslednej dobe VÚB banka komunikuje 
túto tému veľmi aktívne. Sme radi, že 
sa v rámci komunikácie #zelenabanka 
posúvame aj k produktom. Ako banka 
sme si povedali, že ideme do zelených 
tém, chceme sa im venovať a rozvíjať ich. 
Predbehli sme trh, pretože táto téma 
bude určite čoraz viac rezonovať. Preto 
sme začali zatiaľ so štartovacím bene-
fitom 100 %-nou zľavou z poplatku a 
postupne sa budeme snažiť klientom 
ponúkať aj ďalšie výhody. Pri priemernej 
výške hypotéky 90 000 eur je to už cel-
kom zaujímavá suma (viac ako 1 000 eur), 
ktorú môžete takto ušetriť.

 Čo si máme pod pojmom zelená 
hypotéka predstaviť? Čo všetko mu-
sím splniť, aby som získal spomína-
nú zľavu z poplatku?
Samozrejme, vyžadujeme k tomu aj do-
kumentáciu. Nestačí nám len povedať, že 
idete investovať do zelených technológií. 
K žiadosti potrebujete doložiť  projek-
tovú dokumentáciu k stavbe, znalecký 
posudok, energetický certifikát alebo iný 
dokument, na základe ktorého vieme 
posúdiť, že ide o tzv. zelenú technológiu. 

 Čo najviac ľudia financujú cez zele-
nú hypotéku? Je to stavba domu? 
Je to jednoznačne výstavba nehnuteľ-
nosti a potom nasleduje rekonštrukcia 
rodinného domu. Pri rekonštrukcii je 
to najčastejšie investícia do solárnych 
panelov na ohrev teplej vody alebo foto-
voltických článkov na výrobu elektrickej 
energie a rekuperácia. To sú najčastejšie 
prípady, ale sú to napríklad aj kotly na 
biomasu. Pri výstavbe sú to energeticky 
pasívne domy minimálne s energetickým 
certifikátom triedy A1 a A0. 

Reko z materiálov VÚB banka

Foto: archív VÚB banky a redakcie

nológie sú luxus, ktorý si môžu dovoliť 
len najbohatší. Nie je to však pravda. 
Vďaka investícii do zelených technológií 
môžete dlhodobo šetriť nemalé finančné 
prostriedky. „Moderné energetické zdroje 
sú už dnes založené na využívaní obnoviteľ-
ných energií, ktoré dokážu vyrábať energiu 
priamo na mieste stavby. Vieme tak dosiah-
nuť, že budovy majú takmer nulovú spot-
rebu energie, dokonca sa už stavajú aj tzv. 
plusové budovy, ktoré vyrobia viac energie, 
ako spotrebujú. Budovy efektívne narábajú 
s vodou, zelenými strechami zadržujú vodu 
a vytvárajú lepšiu klímu v budove,“ hovorí 
Pavol Kukura, predseda predstavenstva 
Slovenskej rady pre zelené budovy. 
Zelené technológie vám teda môžu 
ušetriť značnú časť mesačných výdavkov 
napríklad za kúrenie, ohrev teplej vody 
či elektrickú energiu. Nízkoenergetická 
a „zelená“ nehnuteľnosť však zname-
ná aj to, že si drží na dlhú dobu vyššiu 
hodnotu. 

ZELENÁ HYPOTÉKA  
BEZ POPLATKU
Aby vaše rozhodovanie bolo ešte jedno-
duchšie, VÚB banka prichádza ako prvá 
na Slovensku s jedinečným produktom 
Zelená hypotéka. Čo to vlastne zname-
ná? Ak budete stavať rodinný dom alebo 
ho rekonštruovať a použijete vybrané 
zelené technológie, získate 100 %-nú 
zľavu z poplatku za poskytnutie hypoté-
ky. K žiadosti potrebujete doložiť staveb-
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stavba strecha a podkrovie

B
ývanie v podkroví je naozaj cit-
livá otázka a hneď v úvode treba 
zdôrazniť, že pri jeho plánovaní je 
potrebné obrátiť sa na architekta 

alebo aspoň skúseného stavebníka. 
„Okolnosti, za ktorých ideme zobytniť 
podkrovný priestor, sú rozličné. Niekedy ide 
o viacgeneračné domácnosti a ‚hore‘ pošle-
me mladých. Inokedy hľadáme naplnenie 
svojich predstáv o inšpiratívnom prostredí 
pre život, ktorým podkrovie, za istých okol-
ností, určite môže byť,“ vysvetľuje Miro-
slav Zliechovec, Business Development 
manažér spoločnosti Saint-Gobain. Ak 
chceme z podkrovia urobiť priestor pre 
prácu, relax alebo stretnutie rodiny, 
musíme spraviť viacero krokov, aby sa 
z neho stalo kvalitné miesto pre život. 

Je potrebné prihliadať na štyri prvky, 
ktoré sa na tom podieľajú – komfortné 
teplo, svetlo, hlučnosť a kvalita vzduchu. 
„V praxi to znamená správnu dimenziu 

KVALITNÉ VNÚTORNÉ PROS-
TREDIE JE ZÁKLADNÝM PILIE-
ROM ZDRAVÉHO BÝVANIA 
A NA TO TREBA MYSLIEŤ AJ 
PRI VÝSTAVBE PODKROVIA. 
VEDELI STE, ŽE SPRÁVNE 
UMIESTNENÉ STREŠNÉ OKNÁ 
PRIESTOR NIELEN PRESVETLIA, 
ALE TIEŽ UĽAHČIA JEHO EFEK-
TÍVNE VYVETRANIE? AKO UPO-
ZORŇUJE MAREK KREMEŇ ZO 
SLOVENSKEJ RADY PRE ZELENÉ 
BUDOVY (SKGBC), PRI STAVBE 
BY SA NEMALO ZABÚDAŤ ANI 
NA ZDRAVÉ MATERIÁLY.

zateplenia, efektívne vyriešené okná, 
zvukovú izoláciu podlahy a, samozrejme, 
dobré dispozičné riešenie priestoru. Všetko 
sú to zdanlivo samozrejmé veci, na ktorých 
však môže celý projekt bývania v podkroví 
padnúť alebo, naopak, zahviezdiť,“ tvrdí 
Miroslav Zliechovec a upozorňuje na 
jeden moment, na ktorý sa pri plánovaní 
podkrovia na Slovensku chronologicky 
zabúda. Podstatné sú správne protipo-
žiarne parametre a aj toto je jeden z dô-
vodov, prečo je správne zveriť projekt 
a realizáciu špecialistom.  

DOSTATOK PRIRODZENÉHO  
DENNÉHO SVETLA
Požadované presvetlenie zabezpečí 
správna kombinácia veľkostí a rozmiest-
nenia okien. Najväčší vplyv na výber 
vhodného rozmeru okien má veľkosť 
miestnosti. Pre optimálne využitie 
svetla odporúča architekt zo spoločnosti 
Velux Marek Petrík riadiť sa zjednodu-
šeným pravidlom: „Plocha strešných okien 
voči ploche miestnosti má byť aspoň 1:6. 
Konkrétne hodnoty osvetlenia vo vnútri bu-
dov upravuje norma STN EN 17037 Denné 
svetlo v budovách.“

Podľa Mareka Petríka je pre zabezpeče-
nie všetkých troch funkcií (presvetlenie, 
ventilácia a zabezpečenie príjemného 
výhľadu) vhodné zvážiť i kombináciu 
rozličného usporiadania okien – osade-
nie nielen samostatných okien, ale aj ich 
osadenie nad sebou v zostavách.

V interiéri trávime až 90 % všetkého 
času, z ktorého značnú časť presedíme. 
Častým nedostatkom pri návrhu pod-
krovia preto býva umiestnenie strešných 
okien mimo zorného poľa sediaceho, 
niekedy dokonca aj stojaceho človeka. 

Ako na výstavbu

PODKROVIA?
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„Užívatelia považujú za najväčšie prednos-
ti interiéru dostatok svetla a výhľad. Pri 
návrhu sa preto treba vyhnúť umiestneniu 
strešných okien mimo zorného poľa. Príliš 
vysoko umiestnené strešné okná sú dôsled-
kom stavebne najjednoduchšieho napoje-
nia strešného okna na nadmurovku. Toto 
riešenie na jednej strane šetrí náklady a čas 
na vytvorenie parapetu alebo prerušenie 
pomúrnice. Na druhej strane negatívne 
vplýva na ľudskú psychiku,“ objasňuje Ma-
rek Petrík, podľa ktorého môžu nevhod-
ne umiestnené strešné okná na vrchných 
poschodiach vyvolať paradoxne dojem 
bývania v pivnici.

Montážna výška okna záleží na sklone 
strechy, hĺbke či tvare miestnosti, ale 
aj na výške nadmurovky. Optimálna 
výška nadmurovky, postačujúca pre 
využiteľnosť podkrovného podlažia, je 
okolo 110 cm. V praxi sa možno bežne 
stretnúť aj s vyššou nadmurovkou (me-
dzi 130 až 150 cm). 

ABY SA PODKROVIE  
NEPREHRIEVALO
Podľa odborníka sú najefektívnejším 
zatienením strešných okien vonkaj-
šie rolety, ktoré v letných horúčavách 
dokážu výrazne znížiť vnútorné teploty 
a vrátiť do prehriatych izieb príjemnej-
šiu klímu. Účinok vonkajšieho tienenia 
spočíva v prevencii – zamedzení prístu-
pu tepla k okenným tabuliam, ktoré by 
po zahriatí prenášali teplo do interiéru 
a vnútorné rolety či žalúzie by už v tom 
nedokázali zabrániť. 

„Vonkajšie tienenie strešných okien a ochra-
nu podkrovia pred teplom zaisťujú buď 
markízy, alebo rolety. Teraz je k dispozí-
cii aj tretie riešenie, ktoré spája výhody 
oboch – ľahká vonkajšia roleta na solárny 
pohon. Má podobné vlastnosti ako von-
kajšia roleta a je rovnako efektívna v boji 
s letnou horúčavou, ale cenovo výhodnejšia 
a elegantnejšia. Má solárne napájanie, 
takže sa ovláda pohodlne na diaľku a jedno-
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ducho ju nainštalujete aj na staršie strešné 
okná,“ tvrdí architekt.

VETRANIE PODKROVNÝCH  
PRIESTOROV
Strešné okná dokážu zefektívniť aj vet-
ranie. Vzduch v miestnosti sa vymení až 
štyrikrát rýchlejšie, ak sa spolu s fasád-
nymi oknami otvorí aj okno vo vyššej 
úrovni. „Dnes sú dostupné aj technológie, 
ktoré dokážu automaticky za vás, pomocou 
snímačov v interiéri, regulovať vetranie i 
tienenie. V priebehu dňa monitorujú hod-
noty vlhkosti, oxidu uhličitého či teplotu v 
miestnosti a podľa potreby otvárajú okná 
alebo zatiahnu rolety,“ uvádza Marek 
Petrík.

Diaľkové ovládanie na elektrický alebo 
solárny pohon je podľa odborníka 
vhodné inštalovať nielen na okná mimo 
dosahu. Diaľkovo ovládané okná sú 
bežnou súčasťou moderných domácnos-
tí. Prinášajú väčšie pohodlie a umožňujú 
bezpečné vetranie po celý deň, keďže 
sa o ich zatvorenie v prípade dažďa po-
stará dažďový senzor. Diaľkovo ovládať 
možno okná bez ohľadu na ich typ či 
výšku umiestnenia. Rovnako pohodlne 
možno tiež ovládať prvky vonkajšieho 
tienenia, markízu či vonkajšiu roletu, 
ktoré poskytnú podkroviu ochranu pred 
prehrievaním. 

KVALITA VNÚTORNÉHO  
PROSTREDIA
Kvalitné vnútorné prostredie je dlhodo-
bo podceňovanou témou pri výstavbe 
alebo rekonštrukcii stavieb. „Vzduch, 

denné svetlo, akustika a komfort sú oblasti, 
ktoré najviac ovplyvňujú naše zdravie a po-
hodu vo vnútornom prostredí a mali by byť 
implementované už v projekte. Ideálnym 
riešením je preto zainvolvovať kvalitného 
architekta a projektanta, ktorí majú v tých-
to oblastiach reálne skúsenosti a kvalitné 
vnútorné prostredie považujú za základný 
pilier zdravého bývania,“ tvrdí Marek 
Kremeň, člen predstavenstva SKGBC 
a riaditeľ spoločnosti EXERGY.

Na kvalitu vzduchu nemá vplyv len 
množstvo čerstvého vzduchu, preto sa 
v súčasnosti začína ako štandard apliko-
vať nútené vetranie, ktoré zabezpečuje 
výmenu vzduchu bez potreby otvorenia 
okien a býva riadené koncentráciou 
CO2. Ako uvádza Marek Kremeň, vplyv 
na kvalitu vzduchu majú aj vnútorné 
materiály, ideálne sú preto s nízkymi 
koncentráciami prchavých organických 
látok a formaldehydov. „Zdravé materiály 
pritom už v dnešnej dobe nemusia byť 
výrazne drahšie. Nesprávny výber lepidla 
na kvalitnú drevenú podlahu napríklad 
môže celý efekt zdravého interiéru pokaziť,“ 
hovorí. 

V kombinácii so sálavým vykurovaním 
(napríklad podlahovým alebo stenovým) 
je takýto priestor schopný zabezpečiť 
optimálny tepelný komfort, pri vhod-
ne zvolenom koncepte aj bez potreby 
dodatočného chladenia. To môže byť 
v prípade strachu z horúcich letných 
dní predpripravené a v prípade potreby 
doinštalované neskôr.

„Akustika uzatvára kruh kvalitného 
interiéru a pri rezidenčných stavbách býva 
problémom číslo jedna. Z tohoto dôvodu 
by sa jej v projekcii, ale aj realizácii mala 
venovať veľká pozornosť, a to nielen pri ob-
vodových stenách a priečkach, ale aj oknách 
a dverách. Kvalitne navrhnutý a realizova-
ný interiér, postavený na všetkých štyroch 
pilieroch, sa svojmu majiteľovi odvďačí 
príjemných a najmä zdravým vnútorným 
prostredím,“ dodáva odborník z SKGBC. 

Reko 

Foto: archív firiem a redakcie

stavba strecha a podkrovie
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prvé počutie zdá, a je to možné nielen na 
novostavbe, ale aj pri rekonštrukcii domu 
alebo pri oprave strechy. Okrem iných 
výhod sa tým predĺži životnosť strechy aj 
na 50 rokov.“

TAJOMSTVO JE VO VRSTVENÍ
Podľa hrúbky zeminy a druhu vysade-
ných rastlín na streche sa vegetačné 
strechy delia na extenzívne a intenzívne. 
„Obe majú rovnaké základné vrstvy, ale 
líšia sa hrúbkou a druhom vegetačného 
substrátu, ktorý určuje, aké druhy rastlín 
môžu na streche rásť,“ vysvetľuje Eva Rip-
pelová, odborníčka na strešné systémy 
Sika. „Na intenzívnych strechách môže mať 
zemina hrúbku aj 1,5 metra a potom na nej 
môžu rásť aj kríky, prípadne stromy. Menej 
náročné riešenie z pohľadu starostlivosti 
alebo vstupných nákladov je extenzívna 
strecha, ktorej vrchnú vrstvu tvorí ten-
ká vrstva zeminy alebo trávový koberec, 
v ktorom sa bude dobre dariť rastlinkám 
odolným voči suchu, vlhku aj chladu.“

KOĽKO TO STOJÍ?
Vstupné náklady na založenie úžitko-
vej – intenzívnej zelenej strechy sú o nie-
čo vyššie ako pri streche iného druhu, 
ale zas nie oveľa. Cena za meter štvor-
cový extenzívnej strechy sa pohybuje 
od 35 eur vrátane všetkého materiálu 
a práce. Intenzívna strecha je drahšia 
o 5 eur a viac. Najdrahšia je realizácia 
záhradnej strechy, ktorá stojí od 65 eur 
za meter štvorcový. 

„Vstupná investícia do vegetačnej strechy 
sa vráti v podobe ušetrených nákladov na 
vykurovanie v zime a chladenie v lete, tak-
tiež v podobe vyššieho komfortu bývania a 
dlhšej životnosti strechy. Nezanedbateľný 
fakt, ktorý sa však ťažko vyčísľuje finančne, 
je aj vplyv na životné prostredie. Je jasné, 
že tam, kde je zeleň, je život príjemnejší 
a zdravší,“ upozorňuje E. Rippelová.

ZELENÁ STRECHA VÔBEC NIE 
JE NOVINKA V ARCHITEKTÚRE. 
SÚ KRAJINY, KDE SA STRECHY 
ZATRÁVŇUJÚ ČI SKRÁŠĽUJÚ 
KVETMI A KRÍKMI UŽ CELÉ 
DESAŤROČIA. U NÁS SA TEN-
TO TREND POSILŇUJE PRÁVE 
V POSLEDNÝCH ROKOCH. ČO 
JE SKUTOČNE ZELENÁ STRE-
CHA, KOĽKO STOJÍ A AKÁ JE 
NÁROČNÁ NA ÚDRŽBU?

Chcete dom, ktorý dýcha? 
ZELEŇ NA STRECHE

V
yužiť plochu strechy a urobiť z nej 
miesto, ktoré produkuje kyslík, 
zachytáva prach, reguluje teplotu 
v dome a prináša mnoho ďalších 

benefitov, je nápad, na ktorý prišli pred 
stáročiami naši predkovia. Už Vikingovia 
bývali v prístreškoch pokrytých zeminou 
a rastlinami. Moderné zelené strechy 
začali písať svoju históriu v 60. rokoch 
minulého storočia v Nemecku. 

„Zelené strechy sú skutočne zelené. Z pohľa-
du ekológie, životného prostredia a kvality 
života poskytujú nesporné výhody, preto sa 
zhotovujú najmä v mestách, kde je prirodze-
ne menej zelene. Samozrejme, môžu byť aj 
na vidieku,“ hovorí Ing. Martina Huková, 
produktová manažérka Sika. „Založenie 
takejto strechy je jednoduchšie, než sa na 

stavba strecha



MNOHONÁSOBNÝ ÚŽITOK
So zelenými strechami má skúsenosti aj 
záhradná architektka Ing. Stanislava Sa-
bolová zo Záhradníckych služieb Klačan-
ský. „Majiteľ domu si na strechu často síce 
nevidí, ale vo svojom dome sa vďaka zelenej 
streche cíti príjemnejšie, pretože strecha sa 
v lete tak nerozpáli a v zime zas udrží vo 
vnútri príjemné teplo,“ hovorí odborníčka. 
„Zelené strechy navyše zlepšujú kvalitu 
života všetkých, a to doslova, pretože 
zadržiavajú zrážkovú vodu, spomaľujú jej 
odtok, čím zlepšujú mikroklímu okolitého 
prostredia a znižujú prašnosť,“ dodáva.
Menej prachu v meste, menej alergií –
viac zelene v meste, lepší vzduch. Aj 
malý kus zelene dokáže veľa, a preto 
kým v Štuttgarte sa zelenajú strechy, 
v rozpálenom Singapure zakladajú zele-
né záhrady aj na strechách autobusov. 

BEZÚDRŽBOVÁ ZÁHRADA
No dobre, poviete si teraz, to je všetko 
super, ale kto sa o takú záhradu bude 
starať? A hlavne kedy? „Starostlivosť 
o extenzívne zelené strechy nie je náročná. 
Stačí si na ňu nájsť čas 2-krát do roka, 

napríklad na jar a na jeseň. Vtedy treba 
odstrániť vysušené rastliny, burinu a nálety 
a skontrolovať drenážny systém,“ hovorí 
záhradná architektka S. Sabolová. „Ak 
na strechu vysadíte zmes rozchodníkov, 
okrem najhorúcejšieho leta, keď nezaprší 
aj niekoľko týždňov po sebe, zálievka nie 
je potrebná. Ak chcete mať na streche inú 
zeleň, napríklad zmes tráv a byliniek, tie 
treba polievať, keď je sucho, alebo môžete 
využiť zavlažovací systém.“

Bojíte sa, že vám preto začne zatekať 
strecha? Podľa odborníkov zbytočne. Ak 
sú dobre urobené všetky vrstvy vegetač-
nej strechy, nemá sa to ako stať. 

STREŠNÉ MÝTY
„Ľudia sa okrem zatekania obávajú aj ďal-
ších vecí a veria rôznym mýtom. Napríklad, 
že zelená strecha je pre väčšinu budov 
priťažká alebo že z nej nebudú mať úžitok, 
keď ju nevidia. O úžitku zelených striech 
však svedčí mnoho štúdií realizovaných 
v Európe, ale aj v Amerike a Ázii. Je jed-
noznačne preukázané, že znižujú tepelné 
straty a náklady na energie, že pomáhajú 

ZELENÉ STRECHY SÚ SKU-
TOČNE ZELENÉ. Z POHĽADU 
EKOLÓGIE, ŽIVOTNÉHO PROS-
TREDIA A KVALITY ŽIVOTA PO-
SKYTUJÚ NESPORNÉ VÝHODY, 
PRETO SA ZHOTOVUJÚ NAJMÄ 
V MESTÁCH, KDE JE PRIRODZE-
NE MENEJ ZELENE.
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regulovať množstvo vlhkosti a vody, čím 
predchádzajú záplavám. Znižujú prašnosť 
aj hlučnosť a absorbujú uhlík. Dokázalo sa 
tiež, že koncentrácia vegetačných striech 
v jednej mestskej oblasti dokonca znižuje 
priemerné teploty mesta v lete,“ vymenú-
va rôzne benefity zelených striech M. 
Huková zo Sika.

Podľa odborníkov nie je vegetačná 
strecha pre väčšinu budov priťažká, 
naopak. „Už desiatky rokov sa aj v našich 
končinách projektujú strechy, ktoré sú 
zaťažené štrkom. Tam, kde môže ísť štrk, 
môže ísť aj vegetačná strecha. A existujú 
aj ,zelené‘ riešenia s ultranízkou hmotnos-
ťou, začínajúcou sa už na 50 kg na meter 
štvorcový,“ zapája sa do búrania mýtov aj 
odborníčka na strešné systémy Sika E. 
Rippelová.

ZMENA JE ŽIVOT
Ľudia, ktorí pod zelenou strechou žijú, 
by už inú nechceli. A mnohí z nich si 
nájdu čas vyjsť si na ňu a pokochať sa 
pohľadom aj častejšie než dvakrát za 

rok, keď sa o ňu treba postarať. Vyzerá 
totiž v každom ročnom období inak 
a vždy je to fascinujúci pohľad. 

„Keď stojíte na svojej zelenej streche, 
zaplavia vás príjemné pocity. Jednak sa na 
ňu dobre díva, je to upokojujúce a uvoľňu-
júce, a dobrým pocitom je aj vedomie, že ste 
svojou troškou prispeli k tomu, aby miesto, 
kde žijete, bolo prírodnejšie, prirodzenejšie, 
príjemnejšie a čistejšie. Zelené záhrady sú 
podľa mňa záhradami budúcnosti,“ uzatvá-
ra S. Sabolová.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

stavba strecha
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Ekrost s. r. o. je nová spoleènost,
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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
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O
krem toho je tiež potreba tieto 
systémy rýchlo a ekonomicky inšta-
lovať. Napríklad aj chladenie môže 
zlepšiť výkon celého zariadenia, a to 

sú výzvy pre projektantov a inštalatérske 
firmy.

RÝCHLO A EKONOMICKY  
NAINŠTALOVANÉ
Optigrün „SolarGrünDach“ je samonosný 
systém, ktorý sa inštaluje bez narušenia 
hydroizolácie. Systém Sun-Root je pri-
ťažený váhou skladby súvrstvia zelenej 
strechy a je tak fixovaný proti vetru. 
Výhodou tohto systémového riešenia je, 
že nosný systém fotovoltických nosníkov 
nezasahuje do konštrukcie strešného 
plášťa či hydroizolácie a nepotrebuje 
bodové priťaženie. Vzhľadom na to, že 
konštrukcia nenarušuje hydroizoláciu, 
odpadajú aj prípadné opravy. Pritom je 
tento samonosný systém vďaka nená-
ročnej a rýchlej inštalácii ekonomicky 
výhodnejší ako ostatné systémy kotvené 
do strešnej konštrukcie. Systém Optigrün 
SolarGrünDach je koncipovaný tak, že 

úzke modulové pruhy umožňujú vysoký 
výkon aj na malom priestore. Vzhľadom 
na to, že vegetácia sa nachádza pod foto-
voltickými modulmi, môžu byť veľké časti 
strešnej plochy zelené.

ZELENÁ STRECHA PREDLŽUJE  
ŽIVOTNOSŤ
Súvrstvia zelenej strechy chránia hyd-
roizoláciu pred extrémnymi teplotami, 
slnečným žiarením, krúpami a pove-
ternostnými vplyvmi. Životnosť hyd-
roizolácie je dvojnásobná a jej prípadné 
opravy a sanácie prichádzajú do úvahy 
oveľa neskôr než pri klasickej streche bez 
vegetácie. Týmto je tiež zaručená dlhá a 
bezporuchová prevádzka inštalovaného 
zariadenia, ktorá zároveň chráni hyd-
roizoláciu počas servisu a prípadných 
opráv solárneho zariadenia. Je nutné len 
kontrolovať, aby vegetácia netienila foto-
voltické panely. Prípadne je možné pred 
fotovoltickými panelmi vytvoriť kačír-
kový pás a vyššie rastliny počas údržby 
vegetačnej strechy odstrániť.

ZADRŽIAVANIE DAŽĎOVEJ VODY
Už jednoduché extenzívne strechy s ma-
lou výškou substrátu sú schopné zadržať 
40 – 70 % ročných zrážok v závislosti na 
mieste stavby. Zadržaná voda sa z väčšej 
časti odparí s pozitívnym účinkom ako 
ochladenie okolo objektu, zvlhčenie vzdu-
chu a zachytenie prachových častíc. Ka-
nalizačná sieť je odľahčená, počet streš-
ných vpustov môže byť znížený, priemer 
kanalizácie môže byť redukovaný a ne-
vzniká potreba budovať retenčné nádrže. 
Tieto pozitívne vlastnosti v kombinácii 
s riešením retenčných striech Optigrün 
typ „Meander“ a „Drossel“ môžu dokonca 
viesť k zadržaniu všetkej zrážkovej vody 
na streche.

Kombinácia s budúcnosťou
Fotovoltika a zelená strecha

SOLÁRNE ZARIADENIE NA 
VÝROBU ELEKTRINY BY 
MALO, POKIAĽ MOŽNO, PRI-
NIESŤ ÚŽITOK A EFEKTIVITU, 
PRIČOM PRÁVE EFEKTIVITA 
JE ZÁVISLÁ NA RÔZNYCH 
FAKTOROCH. ZÁKLADNOU 
PODMIENKOU JE OPTI-
MÁLNE NASMEROVANIE 
K SLNKU, ABY BOLO MOŽNÉ 
ČO NAJLEPŠIE ZACHYTENIE 
SLNEČNÉHO ŽIARENIA.

stavba strecha
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aby všetky inštalačné práce prebiehali 
bez problémov. Realizátor zelenej strechy 
potom môže vykonať realizáciu súvrstvia 
zelenej strechy vrátane nosného systému 
solárnych panelov. Pred založením ve-
getácie je vykonaná inštalácia solárnych 
panelov a napojenie na elektrickú sieť. 
Založenie vegetácie sa realizuje nakoniec, 
aby nedošlo pri inštalácii k poškodeniu.

Vegetácia realizovaná firmou Optigrün je 
navrhnutá tak, aby bolo zabránené tiene-
niu systému vysokou vegetáciou. Preto sú 

napríklad pod fotovoltické panely navrh-
nuté nízkorastúce rastliny a na ostatné 
plochy potom zmes bylín a tráv. 

Reko z materiálov  

Optigrün international AG

Foto: Optigrün international AG  

a archív redakcie

ÚČINNEJŠÍ FOTOVOLTICKÝ SYSTÉM
Účinnosť fotovoltického systému je vďaka 
chladiacemu účinku zelenej strechy vyšší. 
Prevádzková teplota solárneho zariadenia 
totiž ovplyvňuje jeho výkon. Teploty vyššie 
ako 25 °C vedú k zníženiu výkonu, pričom 
výrobcovia týchto zariadení udávajú stratu 
cca 0,5 % pre 1 °C. Preukázané a zmerané 
ochladenie pri odparovaní zvyšuje účinnosť 
fotovoltického systému až o 5 %.

DÔLEŽITÉ PRI PROJEKTOVANÍ  
A REALIZÁCII
Pri navrhovaní zelenej strechy so solárnym 
zariadením je vhodná súčinnosť jednotli-
vých remesiel (izolatér, realizátor zelenej 
strechy, dodávateľ solárneho zariadenia), 
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stavba energetické alternatívy

V
šetky takéto objekty sú vhodným 
cieľom pre inštaláciu slnečných 
termických kolektorov. „Pretože 
ceny klasických palív využívaných 

v týchto zariadeniach boli v minulosti 
nízke, z ekonomického hľadiska nebolo ko-
merčne zaujímavé investovať do solárnych 
systémov. Dnes je situácia iná a stály rast 
cien zemného plynu a elektrickej energie 
pomáha racionálnemu hospodáreniu s ener-
giou,“ konštatuje T. Jančařík, vedúci 
obchodného oddelenia spoločnosti 
THERMO|SOLAR.

Na ohrev vody je vhodnejšia fototermi-
ka. „Ak však potrebujeme ohrievať len vodu 
a nie napájať spotrebiče alebo osvetľovať 
budovy elektrickou energiou, termické 
kolektory (FT) sú stále výhodnejšie oproti 
fotovoltickým (FV) panelom. V prvom rade 
je potrebné uvedomiť si, s akou účinnosťou 

pracujú jednotlivé zariadenia. Fotovoltic-
ké panely dosahujú maximálnu účinnosť 
premeny slnečného žiarenia na úrovni okolo 
17 – 22 %, zatiaľ čo  termické kolektory aj 
viac ako 80 %,“ vysvetľuje T. Jančařík.

Dodáva, že v prípade budov limitova-
ných miestom na streche na dosiahnutie 
podobného energetického zisku pri po-
užití termických kolektorov stačí 4-krát 
menšia plocha ako v prípade použitia FV 
panelov. 

Ďalším faktorom v prospech použitia 
termických kolektorov na ohrev vody je 
životnosť zariadenia a taktiež konštant-
ný výkon počas celej doby prevádzky. 

Najstaršie vyrobané kolektory 
THERMO|SOLAR pracujú už 40 rokov, 
pritom ich výkonové parametre sú stále 

VYUŽÍVANIE SLNEČNEJ 
ENERGIE JE EKONOMICKY 
VÝHODNÉ TAM, KDE JE SPOT-
REBA TEPLEJ VODY VYSOKÁ 
A ROVNOMERNE ROZLOŽENÁ 
V PRIEBEHU DŇA. TOMUTO 
KRITÉRIU VYHOVUJÚ FIRMY 
S VYSOKOU SPOTREBOU TEP-
LEJ VODY, PÔSOBIACE NAPRÍ-
KLAD V POTRAVINÁRSTVE, 
CHEMICKOM A TEXTILNOM 
PRIEMYSLE, ALE ROVNAKO AJ 
BUDOVY S VYŠŠÍM POČTOM 
ODBERATEĽOV TEPLEJ VODY, 
AKO SÚ NEMOCNICE, DOMO-
VY DÔCHODCOV, PENZIÓNY, 
HOTELY, PLAVÁRNE ČI INÉ 
UBYTOVACIE A REKREAČNÉ 
ZARIADENIA. 

Prečo dávajú termické  
kolektory stále zmysel?
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takmer na úrovni novo vyrobených ko-
lektorov. Pri FV paneloch sami výrobco-
via deklarujú počas ich životnosti, ktorá 
je odhadovaná na cca 25 rokov, pokles 
výkonu o takmer 20 %.

KVALITA VYDRŽÍ DESAŤROČIA
Životnosť zariadenia súvisí s jeho kvali-
tou a mechanickou odolnosťou. „Žijeme 
v dobe, kedy sú extrémy počasia čoraz 
častejšie, a preto je výhodné mať na streche 
zariadenie, ktoré prežije aj krupobitie 
o veľkosti golfových loptičiek. Vzhľadom na 
rôznu konštrukciu týchto zariadení je jasné, 
že FV panely takéto extrémne počasie ne-
môžu vydržať, zatiaľ čo kvalitné termické 
kolektory vyrobené na Slovensku so svojím 
4 mm hrubým tvrdeným sklom odolajú aj 
naozaj veľmi krutým podmienkam, aké 
vládnu napríklad v Alpách,“ vyzdvihuje 
T. Jančařík. 

KDE SA OPLATÍ  
TERMICKÝ SYSTÉM?
Termický systém sa oplatí 
všade tam, kde je potreba 
a spotreba teplej úžitkovej 
vody. Je možné ho využiť na 
rôznych typoch budov – od 
malých rodinných domov, cez 
bytové domy, hotely, kúpaliská, 
penzióny až po rôzne priemy-
selné objekty. V zariadeniach, 
ako sú hotely alebo penzióny, 
sa slnečné kolektory využívajú 
najmä na ohrev vody pre sani-
tárne účely a prípadne na ohrev 
bazéna. Dobre nadimenzovaný 
solárny systém na ohrev pitnej 
vody vie ušetriť aj viac ako 
50 % nákladov na jej ohrev.

AJ MENŠÍ SYSTÉM JE EFEKTÍVNY
Čo však, ak investor nemá dostatok 
miesta na streche alebo veľkú technickú 
miestnosť, či zvažuje investovať iba do 
menšieho solárneho systému s neskor-
ším rozšírením? Mnohí sa obávajú, že  
menší systém nebude príliš efektívny 
a na úspore sa prejaví len minimálne. 
Omyl! Práveže sa oplatí  investovať aj 
do menšieho systému, ktorý bude slúžiť 
napríklad len na predohrev vody a až 
následne sa bude dohrievať konvenčným 
spôsobom. Takýto systém pracuje na 
hranici svojich fyzikálnych možností, 
a preto je veľmi efektívny. Zároveň si 
treba uvedomiť, že zdvojnásobením 
počtu kolektorov nedosiahneme dvoj-
násobný energetický zisk alebo úsporu. 
Investor má však vždy na výber, podľa 
toho, či je prioritou čo najnižšia vstupná 
investícia, alebo čo najvyššie solárne 
pokrytie. 

AKO SI VYBRAŤ SPRÁVNEHO 
PARTNERA? 
Každý má iné preferencie, no základom 
by mala byť spoľahlivosť, kvalita, dlho-
ročná záruka a starostlivosť o zákazníka. 
Spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., 
je na trhu už vyše 40 rokov a počas svojho 
pôsobenia exportovala svoje výrobky 
do viac ako 70 krajín sveta. Pre svoje 
výrobky ponúka najdlhšiu záruku na eu-
rópskom trhu (12 rokov) a výrobky majú 
overenú viac ako 40-ročnú životnosť. 
Svojim zákazníkom poskytuje rozsiahly 
záručný aj pozáručný servis a odborné 
poradenstvo. 

Viac na www.thermosolar.sk.

Reko z materiálov THERMO|SOLAR

Foto: THERMO|SOLAR
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stavba energetické alternatívy

NASTAL ČAS LETNÝCH DOVOLENIEK. AJ KEĎ SA ZDÁ SMIEŠNE PÍSAŤ V LETE O KRBOCH, VEDZTE, 
ŽE PRÁVE V LETE JE NAJVHODNEJŠÍ ČAS SI NEJAKÝ ZADOVÁŽIŤ. NAJVHODNEJŠÍ ČAS NA VÝSTAV-
BU SÚ PRÁVE TEPLEJŠIE MESIACE, KEDY JE MOŽNOSŤ VETRANIA MIESTNOSTI, ČO JE IDEÁLNE NA 
RÝCHLEJŠIE PRESCHNUTIE. V LETE SI KRB POSTAVÍTE, NA JESEŇ SI HO VYCHUTNÁTE. AKO VŠAK 
ZLADIŤ INTERIÉR MIESTNOSTI S DIZAJNOM KRBU?

AKO ZLADIŤ
interiér s krbom?
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KRB AKO DELIACI PRVOK  
MIESTNOSTI
Obojstranné krbové vložky sú vhodné 
ako na zabudovanie do voľne ukončenej 
priečky, tak aj do steny. Ich hlavnou 
devízou je prítomnosť sklených dvierok 
na dvoch stenách, preto sú predurčené 
najmä na vybudovanie výrazných krbov 
v stredových stĺpoch miestnosti. Takéto 
riešenie krbu navyše šikovne opticky 
oddelí jednotlivé zóny centrálnej miest-
nosti bývania, no zostane prirodzenou 
súčasťou celého otvoreného priestoru. 
Čiastočné priečky v strede miestnosti, 
do ktorých sa obojstranné krby osádza-
jú, dokonca nemusia byť vybudované až 
po strop, keďže rúru na odvod splodín 
horenia nie je nutné za každých okolnos-
tí skrývať. Celému interiéru tak dodajú 
mierne industriálny charakter.

ODBORNIK RADÍ  

Tvarovo sú podľa našich skú-

seností najžiadanejšie rohové,  

trojstranné alebo čelné presklenia 

krbových vložiek. Pri čelných 

preskleniach sú to zase širokouhlé formáty 

krbových vložiek. Uprednostňované sú hlavne 

dvierka s hore-výsuvným mechanizmom 

otvárania. Dvierka krbovej vložky sa tak neod-

klápajú do priestoru, ale vysúvajú sa smerom 

hore. Dôležité je v tomto prípade dvojná-

sobne dbať na výber kvalitného výrobcu, aby 

boli dvierka tesné, konštrukčne robustné 

a zároveň jemné a estetické na pohľad. 

Ing. Daniel Mičic, SVAROGUS,

člen cechu kachliarov

AKÝ OBKLAD NA KRB ZVOLIŤ?
Okrem krbovej vložky sa pod dobrý 
dojem z krbu podpisuje aj obklad na krb. 
Podľa toho, aký typ krbu ste si zvolili, sa 
vyberá aj hrúbka a druh obkladu. Lepiť 
ťažké druhy obkladu na slabšiu kon-
štrukciu krbu by bol nezmysel, preto by 
sme si dizajn krbu mali ujasniť ešte pred 
výberom konkrétneho typu krbu. Hrubý 
obklad tiež spôsobí pomalšie odvádzanie 
tepla z tela krbu a zvýšenú teplotu vnút-
ri krbu. Štandardne sa ako obklad na krb 
používa keramika, žula, travertín, pies-
kovec, lícové tehly alebo žiarobetónové 
platne. Všetky obklady sú žiaruvzdorné 
a veľký efekt docielite napríklad aj tým, 
ak obklad z krbu použijete i inde v in-
teriéri, dokonca i v exteriéri. Zoženiete 
ich v rozmanitých farbách a štruktúrach, 
matné i lesklé. Moderne zariadené inte-
riéry často ako obklad na krb využívajú 
aj oceľ a betón v rozličných farebných 
prevedeniach. Bližšie informácie získate 
aj na www.SVAROGUS.sk.

Reko z materiálov SVAROGUS

Foto: SVAROGUS

V súčasnosti vyhrávajú u majiteľov 
rodinných domov čisté línie krbov 
a jednoduché tvary. Ako povrcho-
vá úprava sa pre krby najčastejšie 

používa tepluodolná kachliarska omiet-
ka. Takéto prevedenia sú často doplnené 
zaujímavými kontrastujúcimi prvka-
mi. Môže ísť o keramické či kamenné 
rímsy, niky na drevo či dekoráciu alebo 
umelecké stvárnenie povrchov pomocou 
špeciálnych špachtľovacích techník. Tie 
dodajú krbu neopakovateľný a zaujíma-
vý vzhľad.

OHNISKO KRBU BEZPROSTRED-
NOU SÚČASŤOU INTERIÉRU
Jedným z populárnych riešení sú troj-
stranné krbové vložky. Vyznačujú sa až 
tromi priehľadnými stenami a poskytujú 
možnosť vystavať krb v strede miest-
nosti, preto sú ideálne na osadenie do 
priečky končiacej voľne v priestore. 
K dispozícii sú dvierka s horevýsuv-
ným mechanizmom alebo spôsobom 
otvárania do strany. Ohnisko sa vďaka 
použitiu trojstranných krbových vložiek 
vysúva priamo do priestoru a stáva sa 
bezprostrednou súčasťou interiéru. Celá 
realizácia krbu vyzerá skvostne a záro-
veň podčiarkuje úlohu krbu ako zdroja 
povestného tepla domova.
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relax záhrada

R
ozprávali sme sa s Lindou Povol-
nou, interiérovou dizajnérkou 
Bonami, ktorá hovorila o novom 
trende aj o tom, ako  vonkajší 

priestor zariadiť a zútulniť tak, aby sme 
v ňom našli pohodu a relax.

 Ako sa za posledný rok-dva zmenil 
pohľad na to, ako využívame naše 
balkóny a terasy?
Hlavne za posledný rok sa úplne zme-
nilo využitie našich záhrad a balkónov. 
Zo sveta, kedy sme prevažnú väčšinu 
času trávili mimo domova, sa zrazu náš 
domov stal miestom, kde trávime čas 24 
hodín denne. Dovolenky sa stali kompli-
kovanou záležitosťou, preto si naši zá-
kazníci začali zo svojich záhrad a balkó-
nov vytvárať miesto pre relax. Výdavky 
na vybavenie vonkajšieho priestoru 
narástli. Začali sme sa komplexne za-
ujímať o to, ako si maximálne zútulniť 
interiér aj vonkajší priestor. Už nejde len 
o vonkajšie posedenie. Zákazníci riešia, 
aký vonkajší koberec vybrať k záhrad-
nej pohovke, aké osvetlenie zvoliť, aké 
bylinky vysadiť a do čoho... Videli sme aj 
nárast v predajoch drahších grilov. Ľudia 
jednoducho nemajú strach priplatiť si za 
kvalitu a kompletné vybavenie vonkaj-
šieho priestoru.

 Dá sa teda hovoriť o novom  
trende a ako by si ho  
charakterizovala?

Na balkóne a terase

AKO V OBÝVAČKE
BALKÓNY A TERASY SA STALI NAŠÍM NOVÝM ÚTOČISKOM. 
PRETO VÁM PRINÁŠAME INŠPIRÁCIU A ODPOVEDE, AKO SI 
VYTVORIŤ PRIESTOR, KTORÝ BUDE VAŠOU OÁZOU POKOJA 
POD HOLÝM NEBOM A KDE ULAHODÍTE AJ SVOJIM CHUŤOVÝM 
BUNKÁM.
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Najväčším trendom je stále Outside is 
the new inside, ktorý platí teraz ešte viac 
než kedykoľvek predtým, a to z dôvodov, 
ktoré som už spomínala vyššie – ľudia si 
robia útočisko zo svojich záhrad a bal-
kónov.

Ďalším trendom je, že si určité kúsky zá-
hradného nábytku presuniete po sezóne 
do interiéru (napríklad závesné kreslá  – 
vajíčka, vonkajšie koberce, kvetináče, 
stoličky, dekorácie atď.).

A ak by som mala vybrať dva produkty, 
ktoré by na modernej terase nemali, 
okrem klasického jedálneho alebo loun-
ge setu, chýbať, tak je to práve spomína-
né závesné vajíčko – je to absolútny hit. 
Ďalej sú to vonkajšie koberce. Tieto dva 
kúsky vyhrávajú na plnej čiare aj preto, 
že ich po sezóne môžete využiť v inte-
riéri. Niektoré značky dokonca vyrábajú 
stoličky, kreslá alebo závesné kreslá na 
von s tým zámerom, že si ich zákazník 
po sezóne umiestni do interiéru – takú 
kolekciu má napríklad La Forma.
 

 Drevo, plast, kov, ratan? Ktoré 
materiály sú in a čo všetko treba 
zvažovať pri výbere záhradného 
nábytku?
Základné otázky pred kúpou záhradného 
nábytku sú: aký veľký mám priestor, pre 
koľko ľudí vyberáme nábytok, ako veľmi 
sa o ten nábytok chcem starať, koľko do 

neho chcem investovať a kde ho budem 
mimo sezónu skladovať. Tento rok letia 
prírodné odtiene, a tak sú nábytok a 
doplnky ladené do teplých zemitých fa-
rieb. Pestrejšiu paletu tak môžete nechať 
vyniknúť na živých rastlinách a menších 
doplnkoch, ako sú dekoratívne vankúše 
alebo prikrývky. Ďalším tohtoročným 
hitom sú oblé tvary. Vybavte svoj balkón 
či terasu okrúhlym stolíkom, štýlovým 
závesným kreslom a ozdobte kvetinou 
v okrúhlom kvetináči. Oblé hrany a tva-
ry navodzujú pocit pokoja a bezpečia.
 

 Aké ďalšie doplnky by nemali 
chýbať v modernej záhrade či na 
terase?
Kvalitný gril adekvátnej veľkosti. V Bo-
nami nájdete v ponuke menšie grily od 
značky Lotusgrill, ktoré sú vhodné na 
balkón, až po veľké luxusnejšie grily 
značky Remunda. 

Ďalším dôležitým doplnkom je vonkajší 
koberec. Zaznamenali sme neuveriteľný 
vzostup predajov vonkajších kobercov a 
vonkajšieho textilu všeobecne. Vonkajší 
koberec nielen pridá estetickú hodnotu, 
ale navyše chráni povrch vášho balkóna 
či terasy. Väčšinou sú vyrobené z plasto-
vých materiálov, takže sú vodeodolné a 
sú absolútne nenáročné na údržbu – pri 
znečistení stačí vystriekať záhradnou 
hadicou. Majú tiež neuveriteľnú výdrž 
a flexibilitu – môžete ich využiť aj v inte-

UŽ NEJDE LEN O VONKAJŠIE
POSEDENIE. ZÁKAZNÍCI
RIEŠIA, AKÝ VONKAJŠÍ
KOBEREC VYBRAŤ
K ZÁHRADNEJ POHOVKE,
AKÉ OSVETLENIE ZVOLIŤ,
AKÉ BYLINKY VYSADIŤ
A DO ČOHO...
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riéri. Opäť ponúkame nepreberné množ-
stvo rozmerov, od menších behúňov až 
po veľké koberce na rozľahlú terasu. 
Ďalším must have doplnkom je vonkaj-
šie osvetlenie. Tu sa hlavne sústredíme 
na sortiment dekoratívneho osvetlenia, 
teda reťaze a svetelné dekorácie, ktoré 
nádherne dotvárajú atmosféru letného 
večera.

 Bonami prichádza tento rok na 
trh s vlastnou privátnou značkou zá-
hradného nábytku Le Bonom. Prečo 
práve záhradný nábytok a čím je 
táto privátna značka výnimočná?
Rozhodli sme začať náš private label 
záhradným nábytkom, pretože sezóna je 
veľmi dobrodružná disciplína :-). Musíte 
mať tie správne produkty v správnom 
množstve a čase a tie musíte predať len 
v  niekoľkých málo mesiacoch. Minulý 
rok sme sa spoliehali len na exter-
ných dodávateľov, ale tým, že prišiel 
Covid-19, záhradný nábytok sa všade 
predával extrémne dobre. Stalo sa teda 
to, že sme boli odkázaní na dodávateľov, 
ktorí buď tovar už nemali, alebo si ho 
chceli nechať pre seba, a my sme nemali, 
čo predávať. To nám vnuklo myšlienku 
začať náš private label, a preto sme nele-
nili a v priebehu veľmi krátkeho obdobia 
sme prišli s našou kolekciou záhradného 
nábytku Le Bonom, ktorú prezentujeme 
tento rok.

V ponuke sú produkty lacnejšie, ale aj 
prémiové, a vyberie si tak zakazník s ma-
lým balkónom, ale aj veľkou záhradou. 
Túto kolekciu sme navrhli tak, aby v nej 
boli preverené modely, ktoré našim zá-
kazníkom vyhovujú. V budúcej kolekcii 
chceme o trochu viac experimentovať.
V našej novej kolekcii máme aj rôzne 
materiály, aby sme pokryli potreby všet-
kých zákazníkov – ratan, artwood  
či drevo.

Reko

Foto: archív firiem a Bonami

relax záhrada

LINDA POVOLNÁ: 
Linda je interiérová dizajnérka, absol-
ventka certifikačného štúdia na škole 
interiérového dizajnu Intermezzo a 
diplomového štúdia na anglickej škole 
interiérového dizajnu RHODEC. Vyrastala 
v rodine architekta, kde sa vždy kládol 
veľký dôraz na estetiku a funkčnosť 
prostredia, ktoré nás obklopuje. Od roku 
2018 pracuje pre Bonami a momentálne 
má na starosti všetko, čo sa týka interié- 
rového dizajnu. Stojí tiež za vzhľadom 
siete nových Bonami predajní a ich 
realizácií.
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ź kachliarské šamoty
ź rozvody prívodu vzduchu
ź teplovzdušné rozvody

ź piecky
ź teplovodné krbové vložky

ź kachľové piecky

ź izolácie
ź materiály na stavbu krbov

ź krbové vložky

ź dymovody
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OSVETA V OBLASTI ENERGE-
TICKEJ EFEKTÍVNOSTI JE DNES 
ROVNAKO DÔLEŽITÁ AKO JEJ 
SAMOTNÉ DOSAHOVANIE. AKÉ 
KROKY PODNIKÁTE V RÁMCI 
ZVYŠOVANIA POVEDOMIA O TEJ-
TO PROBLEMATIKE?

Združenie pre lepšiu správu bytových 
domov podporuje ciele Európskej únie 
dosiahnuť do roku 2050 udržateľný, 
konkurencieschopný, bezpečný a de-
karbonizovaný energetický systém. Za 
tým účelom vzdelávame nielen správcov 
bytových domov a spoločenstvá vlast-
níkov, ale aj priamo vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov. Oni sú totiž 
tou skupinou, ktorá otáča kohútikom na 
vodovodoch a radiátoroch. Naším cieľom 
nie je učiť dosahovať stav, v ktorom 
máme vždy dostatok energie, ale skôr 
naučiť sa správať tak, aby sme mali ener-
giu, za ktorú nebudú musieť platiť daň 
ďalšie generácie.

Na otázky odpovedal doc. Ing. Peter Tauš, 
PhD. z fakulty BERG TU v Košiciach a 
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda Združe-
nia pre lepšiu správu bytových domov. 

O ZDRUŽENÍ 
Združenie pre lepšiu správu bytového 
domu vzniklo ako potreba prínosu ino-
vatívnych návrhov, moderných prístupov 
a opatrení. Snahou združenia je zvýšiť 
kvalitu správy bytových domov bez 
ohľadu na formu, ktorou sa vykonáva. 
Komplexný pohľad na bytový dom nie je 
len jeho energetická funkčnosť, obnova 
a revitalizácia, dôležitý je pohľad na dom 
„zvnútra“, z hľadiska vzdelávania vlastní-
kov, zvyšovania povedomia o starostlivosť 
a spolunažívanie, čím je možnosť dosiah- 
nutia vyššej úrovne kvality bývania. 

Občianske združenie je dobrovoľnou, 
nezávislou a politicky nestrannou organi-
záciou, vykonávajúcou činnosti smerujúce 
k zvyšovaniu kvality služieb v bytových 
domoch, najmä po stránke ekonomickej, 
právnej a spoločenskej. Viac informácií 
získate na www.lepsiasprava.sk.

Reko 

Foto: archív firiem a redakcie
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VIGAS 16

VIGAS 18 DPA
automatický kotol
na drevo a palety

Inšpirujte sa aktuálnym 
vydaním aj v online verzii

Čítate nás už 
15 rokov
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relax štýl

P
latformu Weber Connect môžeme 
pokojne nazvať vaším výkonným 
asistentom. Prostredníctvom za-
pojených meračov monitoruje celý 

proces grilovania a cez wifi vám posiela 
do mobilu upozornenia, kedy treba mäso 
obrátiť a kedy je jedlo hotové. Aplikácia 
dodáva aj odporúčania, triky a recepty, 
vrátane konkrétnych postupov. Začia-
točníkom dáva takýto spôsob grilovania 
sebaistotu a profíci si zase môžu dovoliť 
trochu ležérnejší prístup. Appka všetko 
postráži, nič nepodcení a nikdy nezabud-
ne na žiadne dôležité hlásenie.

X JE ZNAMENIE POKROKU
Nová generácia najpredávanejších ply-
nových grilov Genesis® a Spirit® Weber 
ponúka nebývalé benefity. Inteligentné 
grily, spájajúce technológiu Weber Con-
nect so špičkovou grilovacou technikou, 
nesú v názve označenie „X“. „Grilovací 
asistent“ je integrovaný priamo do 
grilov. Spojenie high-tech teplotných 
sond, pripojenia cez wifi alebo bluetooth 
a aplikácie v smartfóne umožňuje „X“ 
grilom prispôsobiť sa konkrétnym po-
trebám každého grilmajstra. Dianie pod 
vekom grilu je možné sledovať aj bez 
mobilu, a to prostredníctvom integro-

vaného LED displeja na bočnom stole 
každého smart grilu. Všetky modely 
majú 10-ročnú záruku. 

Inteligentné grily Genesis 2021 sú 
svojimi rozmermi vhodné do väčších 
otvorených priestorov. Genesis EX-315, 
EX-335 a Spirit EPX-325S sú vybave-
né integrovanou technológiou Weber 
Connect, tromi špičkovými vysokotep-
lotnými horákmi, veľkorysým grilovacím 
priestorom a LED osvetlením pre doko-
nalý zážitok z nočného grilovania. Grily 
Genesis EX-335 a Spirit EPX-325S majú 
vo výbave aj bočný horák a oblasť Sear 
Zone. Viac informácií nájdete na stránke
www.weber.com/sk.

Reko z materiálov Weber

Foto: Weber

Ako na dobrú grilovačku? 

GRIL JE JEDNA Z  VECÍ, 
KTORÝCH KÚPU SI TREBA 
DOBRE ROZMYSLIEŤ. 
LACNÉ RIEŠENIA TOTIŽ 
NERAZ PONÚKAJÚ KVALITU 
NA JEDNU SEZÓNU. NA 
MODERNOM GRILE VŠAK 
PRIPRAVÍTE CELÉ MENU A 
NAVYŠE MÔŽETE GRILOVAŤ, 
A PRITOM SA BEZSTAROST-
NE VENOVAŤ INEJ ČINNOSTI.

HĽADAJTE „X“

 Grily Weber Genesis EX-315

a Weber Spirit EPX-325S

 Spolupráca aplikácie a technológie  

Weber Connect, premietnutá na displeji grilu 

Genesis EX-335
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Atrium - dom nábytku � Einsteinova 9, 851 03 Bratislava 
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I CARE FOR THINGS I LIKE. 
Wherever 

I CARE FOR THINGS I LIKE. 
Wherever 
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 kompletne z eloxovaného hliníka,
 elegantný a moderný dizajn,
 odolné voči krupobitiu a námraze,
 integrovaný odkvap,
 možnosť viacerých prevedení: M, Y,

    Tandem atď,
 prevedenie: Hnedá, Nerez, Čierna ,        

    Bronz, Biela

MODERNÉ, ELEGANTNÉ,
FLEXIBILNÉ A STABILNÉ

COOPERIT, s.r.o.
Haburská 49/A
821 01 Bratislava
0918 657 047
e-mail: autopristresok@gmail.com 
www.auto-pristresok.sk
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PRICHÁDZA LETO A S NÍM 
KRÁSNE TEPLÉ DNI. SÚ-
STREDIŤ SA NA PRÁCU JE 
TAK STÁLE NÁROČNEJŠIE, 
PRETOŽE NAŠE MYŠLIENKY 
ČASTEJŠIE NEŽ INOKEDY 
BLÚDIA SMEROM K DOMO-
VU – K NAŠEJ OÁZE POKOJA. 
DOMOV JE ZDROJOM NÁŠ-
HO ODDYCHU A HARMÓNIE, 
KTORÉ SA S PRÍCHODOM 
LETA PRESÚVAJÚ Z OBÝVAČ-
KY A SPÁLNE PRIAMO DO 
EXTERIÉRU. JE PRETO NAJ-
VYŠŠÍ ČAS VDÝCHNUŤ BAL-
KÓNOM A TERASÁM NOVÝ 
ŽIVOT!

P
otrebný relax si tak budete môcť 
vychutnať na čerstvom vzduchu, 
priamo pod baterky dopĺňajúcimi 

lúčmi slnka. 

ŠTÝL BOHO
Jedným zo štýlov, s ktorými sa v rám-
ci balkónu či terasy môžete pohrať, 
je BOHO. Jeho základom je využitie 
prírodných materiálov a jemných piesko-

vých či pastelových farieb. Neod-
mysliteľným prvkom je aj prírodný 

ratan, prútie, suché vysoké trávy 
či imitácia slamy, ktorej pletence 
bývajú typickou súčasťou väčši-
ny BOHO doplnkov. 

DAJTE PRIESTOR FANTÁZII 
Pri zariaďovaní balkóna či terasy 

sa však nemusíte striktne riadiť 
radami dizajnérov. Štýl BOHO je 

totiž perfektný tým, že dáva priestor 
fantázii a vy tak môžete pospájať rôzne 
nápady do jedného netradičného celku. 

V jednom rohu balkóna môžete mať 
deku so strapcami, v druhom vzoro-

vané vankúše pohodené na fareb-
nom úpletovom kresle a verte, 
že to bude v poriadku. Spojením 

BOHO BALKÓN

doplnkov z kovu, skla či dreva vám zas 
vznikne dokonalý chaos, ktorý vám 
ukáže, že perfektné zladenie nie je pre 
BOHO štýl podmienkou. Tu je možné 
naozaj všetko. Do BOHO balkónu preto 
vneste aj svojský akcent, vďaka ktorému 
sa budete v tejto oáze pokoja cítiť naozaj 
príjemne. Viac inšpirácie nájdete v pre-
dajniach KiK a ASKO-NÁBYTOK.

Reko z materiálov KiK a ASKO-NÁBYTOK

Foto: KiK a ASKO-NÁBYTOK

relax štýl
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S
everania dávajú v interiéri či 
v exteriéri prednosť otvorenému 
priestoru, svetlým farbám (bielej, 
béžovej či sivej) a hlavne prírodným 

materiálom. Pokiaľ vašu záhradu zdobí 
drevená pergola alebo záhradný domček, 
dodajte im nový moderný šat. Ak si 
zvolíte trendovú sivú, tá dá vyniknúť 
kráse okolitej prírody a dopraje vám 
pocit pokoja a rovnováhy. Uvidíte, že sa 
vám ani nebude chcieť opustiť záhradu. 
Stačí zvoliť tenkovrstvú lazúru Primalex, 
ktorá sa dá natónovať do škandinávskej 
palety odtieňov Essence Woodcare. 

DOPRAJTE IM KVALITNÝ NÁTER
Lazúra nie je len otázkou dizajnu – dážď, 
slnko a ďalšie rozmary počasia ľahko za-
nechajú na dreve neželané stopy. Preto 
by mal byť každý drevený prvok správ-
ne ošetrený. Keď doprajete dreveným 
prvkom na záhrade kvalitný náter, budú 
vám dobre slúžiť dlhšiu dobu. 

SPRÁVNY VÝBER TYPU LAZÚRY
Najväčším úskalím sa môže zdať správny 
výber typu lazúry, ktorú môžete nájsť 
v dvoch variantoch – hrubovrstvej a ten-
kovrstvej. Nie je to však vôbec zložité. 

Základným rozdielom je to, že tenkovrs-
tvá lazúra nezanecháva na povrchu 
dreva film a celá vsiakne do vrchnej 
vrstvy dreva. Je tak vhodná najmä na 
konštrukčné prvky okolo domu, ako sú 
pergoly, trámy alebo plotové prvky. Na-
príklad pre záhradný domček je vhodnej-
šie zvoliť tenkovrstvú lazuru Primalex.

Hrubovrstvá lazúra na povrchu dreva 
zanechá hrubšiu vrstvu a vytvára tak 
ešte odolnejšiu bariéru proti poveter-
nostným vplyvom. Hodí sa preto na 
stavebno-stolárske prvky, akými sú okná 
a dvere, je taktiež vhodná na lavičky a 
ďalšie posedenie. 

Výsledkom bude nielen krásne vyzera-
júci záhradný domček v škandinávskom 
štýle, ale tiež kvalitne chránené drevo, 
ktorému sa predĺži jeho životnosť. V rov-
nakom štýle si môžete natrieť aj zvyšné 
drevené záhradné prvky, ako je pergola 
či záhradný nábytok, a vytvoriť si tak 
dokonalé relaxačné miesto. 

Hľadáte pomôcky na zveľadenie prí-
bytku alebo odbornú pomoc? Navštívte 
DOM FARIEB alebo si nakúpte online na 
www.domfarieb.sk. 

Reko z materiálov Primalex

Foto: Primalex

ČISTOTU, JEDNODUCHOSŤ 
A VZDUŠNOSŤ 
SEVERSKÉHO ŠTÝLU 
SI UŽ MNOHÍ Z NÁS 
PRENIESLI DO SVOJICH 
DOMOVOV. ZLAĎTE SI 
DO ROVNAKÉHO ŠTÝLU 
AJ SVOJU ZÁHRADU! 
SPRÁVNE ZVOLENÝ 
NÁTER DODÁ DREVENÝM 
PRVKOM VO VAŠEJ 
ZÁHRADE ŠKANDINÁVSKY 
ŠMRNC A NAVYŠE PREDĹŽI 
JEHO ŽIVOTNOSŤ.

Prepojte si štýlovo 
záhradu s interiérom

TIP: 

Začnite svoj PROJEKT NA VÍKEND

Radi by ste si zvelebili svoju domácnosť, 

záhradu či balkón? S užitočnými tipmi 

pripravenými v spolupráci s odborníkmi 

z Balakrylu a Primalexu sa môžete nechať 

inšpirovať množstvom skvelých inšpirácií 

a nápadov na stránke www.Projektna-

vikend.sk. Či ste už zdatný kutil, amatér-

sky nadšenec alebo úplný začiatočník, 

zvládnete ich za jeden víkend, niekedy to 

stihnete aj za doobedie. Chcete si zrenovo-

vať nábytok, vymaľovať izbu alebo vytvoriť 

dekoráciu? Vyberte si projekt, ktorý je váš-

mu srdcu blízky, nakúpte pomôcky a tešte 

sa na nasledujúce dva dni voľna!
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N
ajprv si premyslite čas, ktorý si na 
renováciu nábytku určíte. Treba 
počítať s dobou na samotnú prácu, 
ale i so schnutím ošetrených po-

vrchov. Najlepšie sa vám bude pracovať 
v suchom počasí pri teplotách vyšších 
než 10 stupňov. Vlhký nábytok musíte 
najprv nechať vysušiť, lepšie potom 
bude nasávať moridlá či farby. Otázky 
sa potom týkajú i toho, či ide o prírodný 
alebo už upravovaný povrch, aký je typ 
dreva a jeho tvrdosť, stav kovových častí 
a pod.

V PRVEJ ÚLOHE KOV
Ak sú súčasťou vášho nábytku i kovové 
časti, zamerajte sa najprv na ne. Dre-
vené plochy zakryte novinovým papie-
rom a zalepte páskou. Povrch dôkladne 
očistite drôtenou kefou a potom hrubým 
brúsnym papierom. Odstráňte prach 
a umyte vodou so saponátom. 

Na očistený kov potom použite prípra-
vok Hammerite Priamo na hrdzu. Vďaka 
jeho vlastnostiam a zloženiu ho môžete 
aplikovať priamo na hrdzu bez predchá-
dzajúcej chemickej úpravy či základného 

Z GARÁŽÍ A PIVNÍC STE UŽ ISTE 
VYBRALI ZÁHRADNÝ NÁBY-
TOK, ALE NEBOL EŠTE ČAS, 
ABY STE S NÍM NIEČO UROBI-
LI, KEĎŽE STE SI CHCELI UŽIŤ 
NIČÍM NERUŠENÉ TEPLÉ SL-
NEČNÉ LÚČE. ABY VÁM VŠAK 
NÁBYTOK VYDRŽAL EŠTE 
NIEKOĽKO ĎALŠÍCH SEZÓN, 
TREBA HO SPRÁVNE OŠETRIŤ. 
AK VÁS NAVYŠE VYĽAKAL 
JEHO STARÝ, OPOTREBOVANÝ 
A ZAŠEDLÝ VZHĽAD, URČITE 
NEBUĎTE SMUTNÍ. POMO-
COU JEDNODUCHÝCH TRIKOV 
BUDE OPÄŤ AKO NOVÝ A STA-
NE SA TAK OKRASOU VAŠEJ 
TERASY ČI ZÁHRADY.

Pamätajte aj na

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK!

relax záhrada
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náteru. Náter je navyše pružný, takže 
nepraská a zaisťuje tak aktívnu ochranu 
pred koróziou až na 8 rokov. Na členitej-
šie kusy nábytku iste oceníte Hammerite 
spreje, ktoré ponúkajú spotrebiteľovi 
oveľa jednoduchšie použitie, a to najmä, 
ak potrebujete ošetriť kov na zle prí-
stupných miestach. Nechajte dôkladne 
uschnúť!

PRAVIDELNE ČISTITE
Na renováciu starého a zašlého záhrad-
ného nábytku z dreva použite Xyladecor 
Čistič dreva, ktorý odstraňuje nečistoty, 
chráni a vďaka obsahu pomarančového 
oleja aj osviežuje. Nastriekajte ho na ná-
bytok, nechajte krátko pôsobiť a potom 
zotrite handrou. Veľmi zašlý záhradný 
nábytok môžete zrenovovať pomocou 
prípravku Xyladecor Fresh, ktorý obno-
vuje drevo späť na jeho pôvodnú farbu. 
Prípravok slúži pre dôkladné oživenie 
upraveného i neupraveného dreveného 
povrchu a výsledky sú viditeľné už po 
15 minútach.

ÚPRAVA DREVA PRED NÁTEROM
Impregnáciou si vytvoríte tzv. most 
medzi drevom a následnou lazúrou, 
ochránite drevo pred plesňou a ďalšími 
škodcami, zároveň vyrovnáte nasia-
kavosť podkladu a optimalizujete tak 
štruktúru natieraného materiálu. 
Luxol Impregnácia WB vďaka 
špeciálnemu zloženiu penetruje 
drevo do hĺbky a dlhodobo ho 
chráni. Ak chcete docieliť aktívnu 
biocídnu ochranu, ošetrite pred-
met dvomi nátermi. Impregnačný 
náter Xyladecor Xylamon HP 
prenikne do dreva a zaistí tak 
ochranu pred hubami.

NA DREVO OLEJ I LAZÚRA
Výhodou olejov je, že pred ošetrením 
povrchu nevyžadujú predošlú úpravu 
základu. V prípade lazúr je, naopak, 
predchádzajúca úprava mimoriadne 
dôležitá. Jednotlivé drevené súčasti 
ošetrite pomocou jemnej brusnej hubky 
a odstráňte vzniknutý prach. Na úpravu 
a konzerváciu povrchovo neošetreného 
dreveného nábytku je vhodný Xyladecor 
Ošetrujúci olej. Ten vďaka vynikajúcemu 
hĺbkovému účinku drevo regeneruje, 
ošetruje a oživuje starý, zájdený a matný 
povrch. Po uschnutí je celkom bez 

zápachu, odpudzuje vodu a nečistoty. 
Záhradný nábytok je vystavený vonkaj-
ším vplyvom a musí čeliť nepriazňam 
počasia, na renováciu jeho drevených 
plôch preto použite tenkovrstvú olejovú 
lazúru na vodnej báze Luxol Originál 
AQUA. Ide o farbu typu 2 v 1, ktorá 
chráni drevo pred UV žiarením, zabezpe-
čuje zvýšenú vodovzdornosť, vysokú pri-
ľnavosť náteru a mechanickú odolnosť. 
Drevu dodáva matne saténový vzhľad a 
zaisťuje mu preventívnu biocídnu ochra-
nu proti plesniam. Lazúra je už po 20 
minútach odolná proti prachu a po 90 
minútach jej už neprekáža ani dážď. Pri 
práci si pomôžte novinovým papierom 
a páskami, ktorými prípadne zakryjete 
už natreté kovové časti nábytku.

Reko

Foto: AkzoNobel Coatings 
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Vymeňte more za relax 
v záhrade a zažite dokonalú 
dovolenku

relax bazény
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N
a trhu nájdete alternatívu ku 
každému prepychu, ktorý si na 
dovolenke najviac užívate. A najlep-
šie je, že táto dovolenka vlastne ani 

nemusí skončiť. 

OSVIEŽTE SA V BAZÉNE
Je pre vás slovo voda synonymum k slo-
vu dovolenka? Dnes už o nej nemusíte 
len snívať, stačí si vybrať bazén, ktorý 
bude spĺňať vaše požiadavky. Ak hľadáte 
cenovo dostupné modely, ktoré napriek 
nižšej cene vynikajú aj svojou kvalitou, 
určite máte z čoho vyberať. Na trhu 
nájdete nadzemné bazény so samonos-
ným prstencom, s kovovou konštrukciou 
alebo oceľovým plášťom, ktoré však 
môžete zapustiť aj do zeme. V ponuke sú 
v rôznych cenových reláciách. 

GUMENÉ BAZÉNY
Vďaka svojej cene sa veľkej obľube tešia 
nafukovacie gumené bazény, ktoré však 
nevynikajú dlhou životnosťou. ,,Na 
výber sú v rôznych vyhotoveniach, ale 
najžiadanejšie sú práve tie s okrúhlym 
tvarom. Okrem toho sú v ponuke aj 
oválne alebo v obdĺžnikovom tvare,“ 
hovorí Zdeněk Pintera, produktový 
manažér DATART-u.

Výhoda gumených bazénov spočíva 
nielen v ich cene, ale aj v jednoduchej 
prevádzke. Stačí ich nafúknuť a po 
naplnení vodou získajú požadovaný tvar, 
steny sa vytvarujú a oddych sa môže 
začať. „Hoci si gumené bazény nevyžadujú 
žiadne špeciálne terénne úpravy, zabúdať 
by sa nemalo na rovný povrch bez ostrých 
kamienkov, ktoré by mohli poškodiť dno 
bazéna,“ upozorňuje Pintera a dodáva, že 

na záver letnej sezóny je potrebné gume-
né bazény vypustiť a uskladniť.

BAZÉNY S RÚRKOVOU  
KONŠTRUKCIOU 
Ďalšiu kategóriu tvoria bazény s rúrko-
vou podpornou konštrukciou, ktoré sa 
montujú veľmi jednoducho. „Jednotlivé 
diely podpornej konštrukcie vyrobené 
z kovu sa do seba zacvaknú a bazén je pri-
pravený na naplnenie. Nájdete ich obvykle 
v dvoch variantoch, okrúhle a obdĺžniko-
vé,“ opisuje odborník z DATART-u. Ich 
výhodou je tiež cena, ľahká montáž 
a v neposlednom rade využitie celej 
kúpacej plochy vďaka ich kolmej a rovnej 
konštrukcii. „Položiť ich musíte na rovný 
terén, ktorý si však nevyžaduje špeciálnu 
úpravu. Bazény s rúrkovou konštrukciou 
sú výbornou voľbou aj z hľadiska ich dlhej 
životnosti a vyššej stability. Navyše sú 
dobrým výberom pre ľudí, ktorí si chcú 
v bazéne okrem relaxu aj čo-to zaplávať,“ 
dopĺňa Pintera.

BAZÉNY S KOVOVÝM PLÁŠŤOM
Samostatnú kategóriu tvoria bazény 
s kovovým plášťom. „Môžu sa využiť ako 
klasické nadzemné bazény alebo ich viete 
zapustiť do zeme čiastočne či úplne. Pri 
zapustení bazéna do zeme musíte počítať 
s terénnymi úpravami a vyššími nákladmi 
na realizáciu,“ tvrdí odborník. Podľa 
Pinteru sú zapustené bazény ideálne 
pre rodiny s deťmi alebo starších ľudí, 
pre ktorých bude vstup do bazéna 

UŽITE SI TOHTOROČNÚ 
DOVOLENKU V TEJ 
NAJLEPŠEJ DOVOLENKOVEJ 
DESTINÁCII – DOMA. SLNKO, 
VODU A NEZABUDNUTEĽNÚ 
POHODU SI MÔŽETE 
VYCHUTNAŤ AJ V ZÁHRADE 
A NEMUSÍTE OPUSTIŤ ANI 
HRANICE VLASTNÉHO 
POZEMKU. ZAPOJTE SVOJU 
FANTÁZIU A PREMYSLITE SI, ČO 
VÁM K PREDSTAVE O ÚNIKU 
Z BEŽNÝCH DNÍ CHÝBA.

TIP PRE NADZEMNÉ BAZÉNY: 

Ak siahnete po nadzemných bazénoch, ktoré 

sú spravidla vysoké, nezabudnite na bazénové 

schodíky, vďaka ktorým bude vstup do bazéna 

pohodlný a bezpečný. 
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jednoduchší ako v prípade nadzemných 
modelov s vysokým okrajom. Zapustené 
bazény sú skvelým doplnkom každej zá-
hrady a pôsobia prirodzeným dojmom. 
„Môžete ich využívať celoročne, pretože ich 
odolnú konštrukciu netreba pred príchodom 
zimných mesiacov demontovať ,“ dodáva 
odborník.

BAZÉN NA MIERU
Ak sa vaša dovolenka väčšinou nesie 
v znamení luxusu, nemusíte sa ho 
vzdávať ani počas dovolenky vo vlastnej 
záhrade. Vybrať si môžete aj zapustený 
bazén vyhotovený na mieru, ktorý vám 
zhotovitelia privezú vopred pripravený 
podľa vašich predstáv alebo ho zmontu-
jú priamo na mieste. Tento typ bazéna 
vás vyjde trošku drahšie, a to pre nákla-
dy na zhotovenie, terénne úpravy, no 
zároveň potrebujete dostatočný priestor 
na samotné umiestnenie. 

VOĽBU DOPLNKOV  
NEPODCEŇUJTE,  
ZVÝŠIA VÁŠ KOMFORT.

NEZABÚDAJTE NA FILTRÁCIU
Aby bola voda vo vašom bazéne čo 
najkvalitnejšia, nezabúdajte na filtráciu. 
Najlepšou voľbou z pohľadu údržby 
sú pieskové filtrácie, ktoré majú vyš-
šiu cenu ako kartušové, ale zároveň si 
nevyžadujú pravidelnú údržbu v podobe 
výmeny filtračných vložiek. „Piesková fil-
trácia prečisťuje vodu kremičitým pieskom, 
ktorý zachytáva aj najjemnejšie nečistoty,“ 
vysvetľuje Pintera. 

Aby bola dovolenka skutočne dovolen-
kou a voda vo vašom bazéne vždy žiarivo 
čistá, zaobstarajte si autonómneho 
robota, ktorý vás zbaví práce a hravo si 
poradí s vysávaním a čistením všetkých 
bazénov s rovným dnom. „Vo chvíli, kedy 
ho ponoríte na dno bazéna, automaticky 
začne čistenie. Pokiaľ ho vytiahnete z vody, 
systém rozpozná, že sa nachádza mimo ba-
zéna a čistenie vypne,“ popisuje odborník 
z DATART-u.

EKOLOGICKÝ OHREV
Hoci budete dovolenkovať vo vlastnej 
záhrade, nezabúdajte, do bazéna vstu-
pujte len po sprche. Ideálnym doplnkom 
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pre vás môže byť solárna sprcha, ktorá 
sa hodí nielen k rodinným bazénom, ale 
aj do každej záhrady. Postavíte si ju kam-
koľvek, kde bude mať dostatok slnečné-
ho žiarenia, a pripojíte ju na vodovodný 
systém, prípadne na obyčajnú záhradnú 
hadicu. Voda ohrievaná slnečným lúčom 
bude príjemná a vy dokonale osviežení, 
hoci aj po práci v záhrade.

Ekologický ohrev pomocou slnečných 
lúčov môžete využiť aj na zohriatie vody 
v bazéne. Solárne panely sú šikovné 
zariadenia, ktoré nepotrebujú žiadnu 
elektrinu, a sú vhodné pre všetky typy 
bazénov.

ÚDRŽBA VODY
Bazén je ideálne zastrešiť, čím si uľah-
číte jeho údržbu a prispejete k udržaniu 
stabilnej teploty vody. Myslite na to, že 
čistú vodu v bazéne, bez rias a zápachu 
docielite len použitím chémie, ktorá je 
rovnako podstatná ako filter. ,,Pravidel-
ná dezinfekcia a meranie pH sú viac než 
potrebné. Pri použití chémie je dôležité 
dbať na správnu koncentráciu, a tak je 
ideálne siahnuť po dávkovačoch, ktoré do 

vody uvoľnia len toľko chlóru, koľko bude 
skutočne treba,“ upozorňuje Zdeněk Pin-
tera z DATART-u. 

CELKOVÝ DOJEM DOTVORTE 
ÚPRAVOU OKOLIA
Teraz je najvyšší čas uvažovať nad 
úpravou záhrady na dokonalú dovolen-
kovú destináciu. Ak ste výber bazénu a 
doplnkov zvládli, nezabudnite na úpravu 
okolia. Kým sa prepnete do dovolenko-
vého módu, dotvorte svoju novú oázu 
pokoja pohodlnými ležadlami, kvalitným 
sedením, ktoré bude odolávať vode a 
pravidelnému slnečnému žiareniu, a vrh-
nite sa za dovolenkovými dobrodruž-
stvami.

TIP: 

Ak ste zástanca ekologických riešení, na 

trhu nájdete filtračné guľôčky pripomínaj-

úce bavlnené guľôčky, ktoré sú vhodné 

do vybraných druhov pieskovej filtrácie 

a poskytujú efektívne a ekologické rieše-

nie čistenia. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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P
reto sa môže stať, že aj keď sa 
o vodu príkladne staráte, nemusí 
byť zdravotne nezávadná. Zákla-
dom je vytvoriť vhodné podmienky, 

pri ktorých sa udržiavajú vyhovujúce 
vlastnosti vody.

ZÁRUKA KVALITNEJ VODY
Bazény zďaleka nie sú lacná záležitosť, 
preto je dobré pravidelne kontrolovať 
kvalitu vody v nich. Čistenie takejto 
vody neprebieha iba tak samé od seba. 
Môžete používať akúkoľvek kvalitnú 
bazénovú chémiu, jedinú záru-
ku kvalitnej a zdravotne 
nezávadnej vody 
budete mať 
len po mikro-
biologickom 
a biologickom 
rozbore vody. 

VIETE, V ČOM SA KÚPETE?
Veľa ľudí ani len netuší, v čom sa oni 
a ich rodina kúpe. Až keď sa vyskytnú 
rôzne kožné problémy, začnú zisťovať 
príčinu. Práve takéto nepríjemnosti nám 
môžu pokaziť najkrajšie letné zážitky, 
preto je dobré dávať si robiť rozbor vody 
pravidelne, aby sa predchádzalo akým-
koľvek zdravotným rizikám a mohli sme 
si bez starostí užiť slnečné lúče a kúpanie 
v bazéne.

ISTOTA ZDRAVOTNE  
NEZÁVADNEJ VODY
Pokiaľ chcete mať skutočnú istotu, že 
sa kúpete v zdravotne nezávadnej vode, 
či už v bazénoch, alebo vo vírivkách, 
obráťte sa na odborníkov v akredito-
vanom laboratóriu AQUASECO, kde 
vám spoľahlivo vykonajú rozbor a určia 
kvalitu vody. V prípade akýchkoľvek 
otázok ich neváhajte kedykoľvek kontak-
tovať. Všetky otázky vám rada zodpovie 
Ing. Katarína Chupíková, manažér kvali-
ty  spoločnosti AQUASECO.  

Viac informácií a kontaktné údaje na 
www.aquaseco.sk.

Reko z materiálov AQUASECO                                                                                                                    

Foto: archív firiem a redakcie

S LETOM SA ČORAZ ČASTEJŠIE 
ZAČÍNAJÚ SPOMÍNAŤ BAZÉNY 

A VODA V NICH. MAJITELIA 
HOTELOVÝCH ČI DOMÁCICH 

BAZÉNOV VEDIA, ŽE IBA 
ZÁKLADNÁ STAROSTLIVOSŤ 

O BAZÉNY NESTAČÍ. 
V JEDNOTLIVÝCH REGIÓNOCH 

MÁ VODA SVOJE ŠPECIFICKÉ 
VLASTNOSTI A OBSAH 

MINERÁLOV SA V NEJ LÍŠI.

Bazénová 
voda
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K
eďže v tomto článku sa budeme 
venovať iba Kostarike, v rámci 
stručného porovnania spomenie-
me jej dvoch priamych susedov – 

Nikaraguu a Panamu. 

Zaujímavé je, že čo sa týka propagácie 
krás a oddychu v tropickom raji na be-
lostných plážach, tak Panama aj Nika-
ragua spomínajú iba Karibik. Nikaragua 
dokonca propaguje iba malé ostrovy 
Islas del Maíz, ležiace cca 70 kilometrov 
od pevniny. Dnes môžu tieto krajiny ďa-
kovať európskym kolonizátorom, že im 
patrí aj časť územia v Karibiku, pretože 
na relax a oddych na brehoch Pacifiku 
by veru nikoho nenalákali, snáď okrem 
surfistov. Prečo je to tak? Najmä preto, 
lebo ich pacifické pobrežie je málo členi-
té. Celkovo je tam pláží málo, býva tam 

nepokojné more, takmer žiaden biely 
piesok a určite aj „iks“ ďalších dôvodov, 
po ktorých je zbytočné pátrať, pretože 
my sa budeme venovať stredoamerickej 
perle Pacifiku – Kostarike. 

TROPICKÝ RAJ
Krásnymi plážami Pacifiku (tu mám 
na mysli plávanie v krištáľovo čistých 
a pokojných vodách)  sa z týchto spome-
nutých stredoamerických štátov totiž 
oprávnene hrdí iba Kostarika.  
Kostarika uvádza, že na celom jej území 
je viac ako šesťsto pláží, z toho dobrých 
päťsto obmýva Tichý oceán. V suchej 
severnej časti Pacifiku nájdeme veľ-
ké hotely a množstvo pláží s veľkými 
vlnami, v centre krajiny zase miernymi 
svahmi chránené pláže s bielym pieskom 
a tyrkysovým morom, obklopené džung-
ľou a mangrovmi. Na juhu pre zmenu 
môžeme objavovať malé, ľudoprázdne 
pláže v divokom prostredí Národného 
parku Corcovado.  

TOP PLÁŽ
Najprv však z nedávnej histórie... V roku 
2019 tisíce cestovateľov na portáli 
TripAdvisor volili top pláž zo všetkých 
možných na svete, ktoré videli a o kto-
rých boli presvedčení, že sa o prvenstvo 
má uchádzať.  Čo myslíte? Ktorá pláž, 
(ako jediná stredoamerická pláž vôbec) 
sa umiestnila medzi top 25? Bola to pláž 
Manuel Antonio.  

Pláž Manuel Antonio sa nachádza v srdci 
Národného parku Manuel Antonio 
a okrem tejto sa v nej nachádzajú ďalšie, 
rovnako nádherné. Vykúpať sa môže-
te na pláži Espadilla Sur, Escondido či 
Playita. Vitajte v najmenšom Národnom 

NAJPRV ČOSI K ZEMEPISU.  
VŠETKY STREDOAMERICKÉ 

KRAJINY MAJÚ PRÍSTUP 
K ASPOŇ K JEDNÉMU OCEÁNU 

ALEBO K MORU A AŽ NA 
DVE VÝNIMKY (BELIZE A EL 

SALVADOR) DOKONCA 
K OBOM, ČIŽE K TICHÉMU 

OCEÁNU, (ALEBO AK CHCETE 
PACIFIKU) A KU KARIBIKU.

KOSTARIKA 
a jej najkrajšie pláže
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ké TOP miesto, navštevuje ho množstvo 
turistov. Dnes, v čase pandémie, je to 
však iba zlomok z bežného množstva. 
Navštívte ho, kým je čas! 

Národný park Manuel Antonio je skutoč-
ným rajom. Uznajte sami: jeho rozloha 
nie je ani 20 kilometrov štvorcových, 
ale nájdeme tu dych berúcu kombináciu 
tropickej džungle, koralových útesov, 
ale najmä rozprávkových pláží. 

ÚCHVATNÁ FAUNA A FLÓRA
Túto unikátnu prírodnú korunu obklo-
puje na jednej časti ďalší biotop – man-
grovy. A v tomto nádhernom prostredí 
žije 109 druhov cicavcov, 352 druhov 
vtákov a nespočetné množstvo mor-
ských živočíchov. Pokiaľ budeme chodiť 
po džungli s otvorenými očami, možno 
uvidíme aspoň jedného z dvoch druhov 
leňochodov, opice, nosále, a v mangro-
voch možno aj kŕmiaceho sa  jeleníka 
bielochvostého. Pri leňošení na pláži 
nám budú spoločnosť určite robiť aj 

leguány či rôzne druhy jašteríc. Miestne 
rastlinstvo je tu zastúpené tak bohato 
ako spomenutá fauna. Okrem mangro-
vov tu rastú stromy ako kurbaryl, saman 
(strom, ktorému, žiaľ, hrozí vyhynutie), 
ale aj najjedovatejší strom sveta – man-
zanillo! Manzanillo znamená jabĺčko, 
malé rozkošné a lákajúce na degustáciu. 
Ale myslíme to smrteľne (tu sa toto 
slovo naozaj hodí viac ako dosť) vážne. 
Nieže si doň zahryznete! 

STOJÍ TO ZA TO
Vstup do národného parku je pre 
Nekostaričanov pomerne drahý – cca 
16 eur, ale verte nám, stojí to za to. Po 
skvelých raňajkách, iba s malým batôž-
kom, v ktorom je uterák a fľaša vody 
(občerstvenie sa dá kúpiť na mieste), 
peši prídete k vstupu do parku a pobyt 
v raji si môžete začať vychutnávať. 

Peter Koutný, CK Victory Travel

Foto: archív CK Victory Travel
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01 Miestny dovolenkár na pláži Danta

02 Divoké pobrežie Národného parku 

Corcovado

03 Pláž Espadilla v Národnom parku Manuel 

Antonio

04, 05 Pohľad na pláže Danta a Dantita  

v provincii Guanacaste

06 Tukan v Národnom parku Corcovado

parku Kostariky – Parque Nacional Ma-
nuel Antonio!

NAVŠTÍVTE HO, KÝM JE ČAS
V roku 2011 bol Národný Park Manuel 
Antonio zaradený časopisom Forbes 
do zoznamu dvanástich najkrajších 
národných parkov na svete. Vzhľadom 
na to, že tento park a jeho pláže perma-
nentne figurujú na tých najznámejších 
cestovateľských portáloch ako kostaric-
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Važení čitatelia,

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

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

1. CENA: Kärcher nožnice na trávu a kríky v hodnote 100 €
                  získava Ing. Peter Noskovič, Bratislava
2. CENA: Akumulátorový čistič okien Orava v hodnote 49 €
                  získava Iveta Karlíková, Skalica
3. CENA: Mop a vedro Vileda – Easy Wring Ultramat v hodnote 39 € 
získava Miroslav Hudák, Dubnica nad Váhom   

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

Výhercom predplatiteľskej súťaže úprimne gratulujeme! Výhercom predplatiteľskej súťaže úprimne gratulujeme! 

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).

Predplatné môžete objednať 

vyplnením objednávky na

 www.domabyvanie.eu 
www.ipredplatne.sk

1. CENA

2. CENA

3. CENA





Objavte 12 odteňov „Shades of White“

Niektoré veci sú dokonale nadčasové. Platí to aj o bielej farbe 

v architektúre. Biela pôsobí čisto a jasne, ale tiež štýlovo 

a profesionálne. Biela však nie je „len“ biela, a tak výber bieleho 

odtieňa nemusí byť vždy jednoduché rozhodnutie. Čistá biela? 

Teplá biela? Studená biela? Žiadna biela? Aj malé odchýlky dokážu 

urobiť veľké rozdiely v pôsobení budovy. Vyberte si slobodne 

z novej kolekcie farieb a dajte vašej budove dokonale vyniknúť. 

Baumit Shades of White 

 12 jedinečných odtieňov bielej

 prinášajú dokonalosť na vašu fasádu

pre jednoduchosť a štýl zároveň

          Biela bude 
                         vždy štýlová

My šl ienk y s  budúcnosťou.
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