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JUNGALOW
NOVÝ TREND

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 31. 10. 2019! 
Vzťahuje sa iba na tovar v predajni. Zľavy 
sa nesčítavajú. Neplatí spätne, na služby

na akciový tovar, ani na objednávku.
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výhody vinylových lamiel:
 zvuková izolácia

 odolnosť voči vlhkosti a opotrebeniu
 rozmerová stálosť

 jednoduchá údržba a opraviteľnosť
 dokonalá imitácia dreva alebo kameňa

 ideálne pre alergikov

Inšpirujte sa vo Vašej najbližšej predajni BRENO 
s najširším sortimentom podlahových krytín 

5x v SR / Bratislava, Martin, Nitra, Trenčín, Žilina

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

BRENO.sk

VINYL
... JEDNODUCHO 

DOKONALÁ 
PODLAHA
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BEZ HRANÍC MEDZI ARCHITEKTÚROU A PRÍRODOU 
ORIGINÁLNY PRE SEBA V KAŽDOM DIELE 
KRÁĽOVSTVO PRE HRY AJ POVINNOSTI 
DREVENÉ PODLAHY A PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

REKONŠTRUKCIA 

Na návšteve u Odette

Ako a čím vykurovať?
ZATEPLENIE NEVYHNUTNÁ FASÁDA AKO VYDLÁŽDIŤ BALKÓN 
ZÁHRADKÁRČENIE BEZ DRINY AFRIKA

kuchyne



Pohľad
zo skvelého
profilu
OKNÁ | DVERE | ROLETY

www.aluprof.eu



Čierna zostane čierna
Zľavy platia na všetky povrchové úpravy v čiernom prevedení

Riešenie pre strechu

www.wienerberger.sk

Inšpirujte sa 
moderným dizajnom 
krytín Tondach

  

ZĽAVYAŽ DO
 45%

Pohľad
zo skvelého
profilu
OKNÁ | DVERE | ROLETY

www.aluprof.eu



INŠPIROVANÉ MINULOSŤOU 
DOKONALÉ PRE PRÍTOMNOSŤ
EDÍCIA VINTAGE 1906

LEDVANCE.SK

— Rozšírené portfólio dymových  
sklenených svietidiel pre náladové 
osvetlenie

—  Teplé a útulné osvetlenie pomocou 
najnovšej LED technológie

— Prevedenie so špirálou, stmievateľné 

—  Perfektné pre dekoratívne osvetlenie 
domácností i pohostinstiev

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

NOVÉ TVARY  
A PREVEDENIE 
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l Nesmúťte za letom! Naplno si užite 

ešte babie leto a vychutnávajte si typic-
kú jesennú atmosféru. Rozlúčte sa so 
slnečným počasím štýlovo a inšpirujte 
sa jesennou farebnosťou, ktorá prináša pokoj 
a pohodu. Zútulnite si domov zmenou dizajnu 
interiéru, aby ste sa v ňom cítili príjemne. Príroda môže byť 
dostatočným zdrojom inšpirácie na to, aby ste si vo vašom 
domove vytvorili harmonickú atmosféru. A pokiaľ by vám 
to nestačilo, tak verím, že s prispením tohto najnovšieho 
vydania sa vám to podarí.

Jeseň prináša veľa zmien a postupne sa metamorfuje do 
obdobia chladného počasia. Treba myslieť na to, že dni sú čo-
raz kratšie a nečakane rýchlo môžu byť sychravé a studené. 
Pripravte svoj domov tak, aby ste v ňom aj počas chladnej-
ších mesiacov mali dokonalý komfort a pohodlie. Práve preto 
prinášame informácie, ktoré vám to uľahčia. Veď teraz sa 
ešte dá zvládnuť stavebná rekonštrukcia, ktorá vám prinesie 
úspory na prevádzkových nákladoch a zvýši kvalitu života 
bez ohľadu na ročné obdobie.

Prajem vám príjemné čítanie a veľa šťastia.
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Energetická spotreba domu bez zateplenia je 2,5-krát vyššia 
ako v prípade zateplenej budovy. Ak teda bývate v zateplenom 
dome, vaše náklady predstavujú len 40 % nákladov na energie 
v nezateplenom dome. Okrem toho dokáže kvalitné zateplenie 
zabezpečiť v interiéri stabilnú klímu a zvýšiť váš komfort bývania.

Zateplenie na prvom mieste

Príjemná vnútorná klíma
Stabilná vlhkosť
Ochrana pred plesňami

Zdravé bývanie začína 
na vašej fasáde
ETICS pre ochranu a pohodu

Zateplenie na prvom mieste

Baumit HL 2019 inzercia SK 210x280.indd   2 06/08/2019   09:32
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BEZ HRANÍC
medzi architektúrou a prírodou
STAVBY RODINNÝCH DOMOV NEMUSIA BYŤ ZA KAŽDÚ CENU POSTAVENÉ 
KONVENČNÝM SPÔSOBOM – ŠTYRI MÚRY, STRECHA A ZÁHRADA OKOLO 
DOMU. AK ČLOVEK TROCHU POPUSTÍ UZDU FANTÁZII, MÔŽE NAPRÍKLAD ZE-
LENÁ STRECHA DOMU PLYNULE PREJSŤ DO ZÁHRADY ČI OKOLITÉHO TERÉNU. 
AKO JE TO MOŽNÉ?
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Pre košických architektov zo štúdia 
AASS takýto koncept domu ne-
predstavoval žiadny problém a po-

pasovali sa s ním na výbornú. Veľkou 
výhodou bolo, že s majiteľmi domu už 
v minulosti spolupracovali, takže disku-
sia a hľadanie kompromisov prebiehalo 
v priateľskej atmosfére. 

CITLIVÉ PREPOJENIE
Pôvodne chceli majitelia malý dom alebo 
väčšiu záhradnú chatu s dôrazom na 
zeleň a okolitú prírodu. Proces vzniku 
takéhoto projektu začal hľadaním toho 
„správneho“ pozemku. Keď ho manželia 
našli, nasledovala výstavba s ohľadom 
na ich požiadavky, ktoré sa formovali 
v priebehu procesu. Architekti Jozef 
Skokan a Zuzana Skokanová navrhli 
projekt, pri ktorom sa čiastočne stierali 
hranice medzi architektúrou a exterié-
rom. Ich spoločnou snahou bolo práve 
prepojiť prírodu so stavbou citlivým 
a čo najmenej rušivým spôsobom. 

Dom „zakorenený“ do mierneho svahu 
pôsobí moderne a je z neho cítiť lásku 
a úctu k prírode. „Ohľaduplnosť voči 
prostrediu by mal byť hlavne celospoločen-
ským cieľom, ktorý by nemal byť závislý len 
na individuálnom prístupe, ale mal by byť 
chránený systémovými nástrojmi. V našom 
projekte sme sa snažili dosiahnuť túto 
citlivosť voči prostrediu. Či sa nám to poda-
rilo, pravdepodobne ukáže až čas,“ hovorí 
architekt Jozef Skokan z AASS.

INTERIÉR – PREDĹŽENÁ RUKA 
ZÁHRADY
Interiér bol pre majiteľov a architektov 
rovnako dôležitý ako vonkajšie riešenie 
stavby domu. Výber povrchov, materi-
álov a farieb vie veľmi ovplyvniť prvý 
dojem z priestoru, avšak dôležitejší 
je samotný priestor, ktorý musí byť 
kvalitný a účelný. „Zle navrhnutý priestor 
s ,perfektným‘ povrchom nevie nahradiť 
kvalitný priestor. Naším cieľom bolo, aby 
farby a materiály boli v harmónii so zá-
merom komplexného návrhu,“ vysvetľuje 
Jozef Skokan. 

Stavili preto na prírodné materiály 
a svetlé farby, ktoré korešpondujú s veľ-
korysými výhľadmi, ktoré dom ponúka. 
Kúsok prírody si majitelia vniesli aj do 
domu v podobe rozmerného akvária či 
množstva zelených rastlín a kvetín. Dá 
sa povedať, že rôzne dekorácie či nápad-
né solitéry nie sú v tomto priestore po-
trebné, pretože najväčšou a najkrajšou 
ozdobou sú práve výhľady na farebnú 
záhradu. Prepojenie útulného domova 
a okolitej prírody je priam dokonalé...

Noli

Foto: P. Pekarčík

ROZHOVOR S ARCHITEKTOM 
JOZEFOM SKOKANOM
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Architekti: AASS – Jozef Skokan, Zuzana Skokanová

Lokalita: Košice, Slovensko

Rok výstavby: 2016
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architektúra projekt

participovať na návrhu zelenej strechy 
a okolitej záhrady v rôznych časových 
intervaloch. Presné zadefinovanie pod-
mienok alebo podporovať proces s jeho 
novými požiadavkami boli impulzy, ktoré 
ovplyvňovali mieru určitosti a neurčitos-
ti prvkov konečného návrhu. Grafické 
znázornenie tejto situácie s otvoreným 
riešením bolo inšpirované aleatorickou 
partitúrou Johna Cagea, priekopníkom 
kompozície, ktorá využíva náhodnosť, 
neurčitosť až neurčenosť hudby.

 Bola výstavba takéhoto projektu 
náročnejšia než pri klasických pro-
jektoch? 
Každá výstavba má svoje špecifiká. Je 
závislá napríklad od kvality projektu, rea-
lizátora, stavebného dozoru a, samozrej-
me, aj od investora. Rodinný dom nie je 
veľká stavba, takže náročnosť bola skôr 
na úrovni detailu a koordinácií profesií. 
Konkrétne v tomto prípade vznikol dobrý 

ROZHOVOR S ARCHITEKTOM 
JOZEFOM SKOKANOM

 Aké boli požiadavky majiteľov 
pri zadávaní projektu? Stretli ste sa 
v názoroch? 
Majiteľom objektu je manželský pár. 
Ich hlavnou požiadavkou bolo postaviť 
malý dom alebo väčšiu záhradnú chatu. 
K upresneniu tejto požiadavky došlo 
v priebehu procesu. Nebola to naša 
prvá spoločná zákazka, takže sa ľah-
šie diskutovalo o jednotlivých témach 
a názoroch.

 Táto špecifická architektúra domu 
bola Vaším prínosom alebo majitelia 
s touto myšlienkou prišli sami? 
Pri riešení konceptu tohto návrhu sme 
mali voľné ruky, čo sme radi uvítali. 
Samotné zadanie vzniklo postupne s pro-
cesom, kde bola intenzívna komunikácia 
medzi klientom a nami. Na základe defi-
nitívneho zadania sme sa snažili vypraco-
vať čo najlepší projekt. Pre exteriér bola 
ale iná situácia. Požiadavka klienta bola 
možnosť osobne alebo sprostredkovanie 

pracovný tím, takže sa nemôžem sťažovať 
na spoluprácu a ani na mimoriadnu ná-
ročnosť realizácie. Skôr oceňujeme, že bol 
časový priestor na prípravu projektu. 

 Veľa ľudí začína zmýšľať ekolo-
gicky a prinavracajú sa k prírode.
Myslíte si, že v budúcnosti by takýto 
druh domov mohol byť rozšírenejší 
na Slovensku?
Ekologické stavby a trvalo udržateľná 
architektúra sú dneska často skloňované 
pojmy na akademickej pôde. V praxi sa 
tieto pojmy ale vytrácajú, čo je pravde-
podobne prejavom nezrelého systému. 
Zároveň stavba s nálepkou „ekologická“ 
tiež automatický neznamená, že je kvalit-
ná. Určite by som bol rád, keby výstavba 
nových domov podporovala kvalitný 
enviromentálny vývoj na Slovensku.



KikaNabytokwww.kika.sk kika_czskkuchyne.kika.sk

n  takmer 200 strán plných nábytku, bytového textilu a dekorácií
n  rozhovory so známymi osobnosťami – nielen o bývaní
n  medailónky skutočných zákazníkov KIKA
n  k stiahnutiu na www.kika.sk alebo k vyzdvihnutiu na predajniach KIKA

NOVÝ

KIKA
KATALÓG

MILIÓN PRIANÍ
JEDNO RIEŠENIE
Široký výber toho najlepšieho do vašej 
domácnosti, kancelárie alebo záhrady.



D
nes sa už vlastné zdroje klienta stali 
podmienkou pre získanie úveru na 
bývanie v požadovanej výške. Sta-

vebné sporenie, resp. nasporená suma 
tak môže byť kľúčovým prvkom pri kúpe 
vlastnej nehnuteľnosti. 

BEZPEČNÉ ZHODNOTENIE 
Atraktívny výnos je možné dosiahnuť 
aj bez vysokého počiatočného vkladu či 
vysokej miery rizika. Stavebné sporenie 
je toho dôkazom. Ponúka ojedinelú prí-
ležitosť nadpriemerného a bezpečného 
zhodnotenia vkladov (úrok 1,5 % p.a. s 
garanciou až na 6 rokov plus extra bo-
nus 2 % na 12 mesiacov od spoločnosti 
Wüstenrot, k tomu ďalších 2,5 % z vkla-
dov uskutočnených v roku 2019, max. 
70 € na osobu, vo forme štátnej prémie). 
Súčasťou detského sporenia Krôčik je aj 
balík poistenia (zdarma), ktoré zahŕňa 
úrazové poistenie dieťaťa (až do 5 000 €) 
a poistenie zákonného zástupcu pre 
prípad úmrtia (s dosporením za rodiča 
až 1 000 € ročne). Dieťa je tak poistené 
počas trvania zmluvy o sporení, max. 
do veku 18 rokov, a rodič s tým nemá 
žiadne výdavky. 

SPORIŤ SA OPLATÍ
Bývanie je dobré riešiť v predstihu, 
najlepšie už teraz, krok za krokom. Zís-
kate tak lepšie podmienky na neskoršie 
čerpanie úveru a vyhnete sa stresu „zo 
zháňania financií na poslednú chvíľu“. 
Sporením si dokonca vytvárate práv-
ny nárok na výhodný stavebný úver 
s garanciou nízkeho úroku a splátky na 
20 až 30 rokov. Je to výnimočný benefit, 
ktorý na slovenskom finančnom trhu 
iný produkt neposkytuje. 

Legislatíva podmienky stavebného 
sporenia od tohto roka sprísnila, napriek 
tomu jeho význam rastie. Sporiť sa 
oplatí každému, stačí prispôsobiť výšku 
vkladov svojim finančným možnostiam. 
Viac sa dozviete na www.wuestenrot.sk 
alebo volajte *6060 (0850 60 60 60).

Reko z materiálov Wüstenrot 

stavebná sporiteľňa, a. s.

Foto: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

JE DÔLEŽITÉ VEDIEŤ NARÁ-
BAŤ S FINANCIAMI NIELEN 
VTEDY, KEĎ ICH JE DOSTA-
TOK, ALE ZVLÁŠŤ VTEDY, 
KEĎ ICH JE MÁLO. STAVEB-
NÉ SPORENIE SA OSVED-
ČILO AJ PRI VYTVÁRANÍ 
SPRÁVNYCH FINANČNÝCH 
NÁVYKOV. POMÔŽE VY-
LEPŠIŤ VLASTNÚ FINANČ-
NÚ SITUÁCIU I BÝVANIE, 
A TO BEZ RIZIKA STRÁT. 
ZAOBCHÁDZAŤ S FINAN-
CIAMI A S MAJETKOM SA 
TREBA NAUČIŤ PODOBNE 
AKO MNOHO INÝCH VECÍ 
V ŽIVOTE. ČÍM SKÔR, TÝM 
LEPŠIE.  

Kto má filipa, 

UŽ SPORÍ
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bývanie financovanie



VYHLIADLI STE SI UŽ NOVÉ BÝVANIE? MÁME PRE VÁS SKUTOČNE SKVELÉ VYHLIADKY!

Priestranné moderné byty v príjemnom prostredí plnom zelene vám ponúkajú nádherný výhľad na okolie

Malých Karpát a dokonalý komfort vďaka širokým možnostiam rekreačného vyžitia a účelnej vybavenosti. 

Vyberte si pre život to najlepšie vďaka terasovému domu Pekná Vyhliadka s luxusnými terasami v každom byte.

www.peknavyhliadka.sk

II. ETAPA V PREDAJI
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Zázrak menom WPC?

PSS JE VŽDY 
DOBRÝ PARTNER!
ZAČIATKOM ROKA 2019 STAVEBNÉ SPORENIE 
DOSTALO NOVÚ TVÁR. VEREJNOSŤ PRIJALA ZMENY 
S POVZDYCHOM, ALE MY TVRDÍME, ŽE MAŤ NIEKTORÝ 
Z PRODUKTOV PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNE JE STÁLE 
VÝHODNÉ. PREČO SI TO MYSLÍME?

PRETOŽE 
VÝSTAVBA DOMU MÔŽE BYŤ 

JEDNODUCHÁ

Postupné financovanie od nás je obľúbený 
a vyhľadávaný spôsob, ako si zaplatiť výstav-
bu rodinného domu. Hlavnou výhodou pre 
vás je, že záložným objektom za úver bude 
nehnuteľnosť, ktorú práve staviate alebo 

iba plánujete postaviť. Pri posudzovaní za-
bezpečenia úveru akceptujeme jej bu- 

dúcu hodnotu. Vďaka tomu môžete 
čerpať finančné prostriedky už 

pred začatím výstavby.

PRETOŽE 
DETI SÚ VŽDY NA 
PRVOM MIESTE

Naše stavebné sporenie Junior extra 
má stále veľa výhod. Zmluvu pre dieťa do 
jedného roka uzatvoríte zdarma a získate 

extra istotu až do výšky 10 000 € pre oboch 
rodičov. Štátna prémia je pre každé dieťa, a 
to bez ohľadu na výšku príjmov zákonného 
zástupcu. Vkladmi počas obdobia dospie-

vania môžete našetriť deťom zaujíma-
vú sumu, ktorá bude v budúcnosti 

tvoriť základ financovania ich 
vlastného bývania.

PRETOŽE 
NA 100 % HYPOTÉKY 
MÔŽETE ZABUDNÚŤ

V poslednom období sa legislatívne zmeny 
udiali aj v oblasti poskytovania úverov na bývanie. 

Väčšina žiadateľov v komerčnej banke dostane dnes 
úver len do 80 % z hodnoty bytu či domu. Zvyšok si 

môžete veľmi efektívne dofinancovať práve čerpaním 
medziúveru alebo stavebného úveru. Oproti spotreb-

ným úverom v iných bankách majú výhodu najmä 
vďaka priaznivejšej úrokovej sadzbe a dlhšej splat-

nosti. To pre vás znamená nižšiu, a teda prijateľ-
nejšiu mesačnú splátku. Alebo si pravidelným 

sporením u nás vopred pripravíte finančnú 
rezervu a ďalší úver už nebudete 

vôbec potrebovať.
PRETOŽE 

NEZABÚDAME ANI 
NA DÔCHODCOV

Úver na financovanie bývania si 
môžu u nás bezpečne a výhodne 

dopriať aj ľudia v dôchodkovom veku. 
Naša skúsenosť hovorí, že práve táto 

generácia oceňuje novú kúpeľňu 
alebo bezbariérové prvky v byte či 

dome. Ich, ale aj vaše vynovené 
bývanie môže tak nabrať 

úplne nový rozmer.

PRETOŽE 
VYBAVÍME 

A ZARIADIME VAŠU 
DOMÁCNOSŤ

Chýba vám doma niečo, čo by vám uro-
bilo radosť? Doprajte si ju vďaka nášmu 

úveru na vybavenie domácnosti. Môžete 
mať napríklad nové zariadenie, náby-

tok alebo elektrospotrebiče, a tiež 
novú podlahu, koberce či umelec-

ké dielo. A to všetko rýchlo a 
bez zbytočných bločkov 

či faktúr.

bývanie financovanie
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Zázrak menom WPC?

PRETOŽE
 MYSLÍME NA VŠETKO

Nenechajte nič na náhodu! V našej 
ponuke máme niekoľko druhov poistení. 

Pomôžeme vám tak v nepredvídaných 
situáciách, vždy, keď to budete najviac 
potrebovať. Poistenia sprostredkúva-
me pre UNIQA poisťovňu, a. s. Vďaka 
spojeniu dvoch silných a spoľahlivých 

partnerov si nájdete v každom 
z poistení zaujímavé  

výhody.

SME TU PRE VÁS
Kontakty na našich obchodných zástupcov 
nájdete na www.pss.sk 
alebo nám zavolajte 
do Centra telefonických služieb 
na číslo 02/58 55 58 55.

PRETOŽE 
SME MODERNÍ

V našom online sporení Lišiak máte 
prístup k svojim peniazom, ktoré 

vám zhodnotíme výhodnou úrokovou 
sadzbou, 24 hodín denne, 7 dní 

v týždni. Nevyžadujeme od vás žiaden 
minimálny vklad ani zostatok na účte. 

Toto sporenie je jednoduché a úpl-
ne bez poplatkov. Vie to každý, 

kto využíva službu  
Moja PSS. 

PRETOŽE 
FINANCOVAŤ 

REKONŠTRUKCIU S NAMI JE 
ROZUMNÉ

Väčšinu našich úverov používate už dlhé 
roky na rekonštrukciu či prestavbu svojho 

bývania. Je to tým, že sme špecialisti práve 
na tento typ úverov. Ich obľúbenosť 
svedčí o tom, že vám už viac ako 25 

rokov poskytujeme za rozumnú 
cenu užitočné služby, ktoré 

vám spríjemňujú život.

PRETOŽE 
BYŤ V PSS SA STÁLE 

OPLATÍ

Vďaka úrokovému bonusu, zaujíma-
vej základnej úrokovej sadzbe a štátnej 

prémii získate nadštandardné zhodnotenie 
vkladov. Väčšina z vás bude mať aj naďalej 

nárok na štátnu prémiu, ktorá v tomto roku 
predstavuje až 2,5 % z ročných vkladov. 

Svoje vklady a úroky máte dostupné 
kedykoľvek, a to bez dokladovania. 
Navyše vaše nasporené peniaze sú 

chránené zákonom až do výšky 
100 000 €. 
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Nový trend: 

Jungalow
JUNGALOW – ŠTÝL, KTORÝ VLÁDNE SOCIÁLNYM SIEŤAM, BOL 
VYTVORENÝ AMERICKOU UMELKYŇOU A DIZAJNÉRKOU INTE- 
RIÉROV JUSTINE BLAKENEY. IDE O ŽIVÚ KOMBINÁCIU FOLKLÓRU, 
ZELENÝCH RASTLÍN, PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV A ETNO ŠTÝLU. 
BOL VYTVORENÝ TAK, ABY SA KAŽDÝ MOHOL CÍTIŤ UVOĽNENE 
A ŠŤASTNE. JEDNODUCHO SPOKOJNE. TENTO EXOTICKÝ ŠTÝL 
S NÁBYTKOM A DOPLNKAMI V PRÍRODNÝCH FARBÁCH PRINESIE 
DO VÁŠHO DOMOVA VEČNÉ LETO A BUDE VÁM PRIPOMÍNAŤ 
DOVOLENKOVÚ ATMOSFÉRU! 

Názov tohto štýlu sa skladá 
z dvoch anglických slov jungle 
a bungalow, ktoré označu-

jú džungľu a jednopodlažný dom na 
predmestí. Lepšiu definíciu štýlu by sme 
hľadali ťažko. Pozrite sa, ako je neviaza-
ný a útulný zároveň!

BUNGALOW – ÚTULNOSŤ 
Bungalov, typický jednopodlažný 
domček, je stelesnením útulnosti. 
Jungalow sa inšpiroval tým, čo robí taký 
dom jedinečným. Je to najmä drevený 
nábytok a doplnky, ktoré robia interiér 
útulným a príjemným.

DŽUNGĽA – NEVIAZANOSŤ 
Prenesenie prírody do interiéru je 
jedným zo základných princípov štýlu 
jungalow. Hlavnú úlohu majú prírodné 
materiály, farby a najmä rastliny! Práve 
ony vdýchnu celému aranžmánu nevia-
zanosť džungle. Justine ich mala v dome 
viac ako 50! 

ARANŽOVANIE PRE GENERÁCIE 
Jungalow nie je len štýl. Je to filozo-
fia života. Dedičstvo a história sú pre 
neho veľmi dôležité. Justine pochádza 
z viacgeneračnej rodiny a jej dom je plný 
suvenírov z cestovania, vďaka čomu je 
jej domov netypický a jedinečný. 
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FOLKLÓR Z CELÉHO SVETA 
Jungalow je jednoducho živel! Prinesie 
vám nielen nespútanosť džungle, ale aj 
všadeprítomné farby. Nájdete tu rôzne 
etnické vzory z celého sveta. Váš domov 
bude živý a jedinečný. Nechajte sa 
uniesť štýlom jungalow!

Reko 

Foto: Westwing a archív redakcie

2018



Navštívte nás na 
FacebookuKlikni & rezervujKlikni & vyzdvihniOnline Shop: mobelix.sk

duch
 dom

u
duch

 dom
u

duch
 dom

u

oveľa viac inšpirácií nájdete v našich 
predajniach alebo na www.mobelix.sk



ELEGANTNÉ TVARY
S

poločnosť LEDVANCE pridala do 
série Vintage Edition 1906 cel-
kom 36 nových modelov svietidiel 
v piatich produktových radoch – 

Globe Glass, Cone Glass, Pipe, Carved 
Glass, Bubble Glass, v rôznych verziách, 
farbách a tvaroch skla. LEDVANCE tak 
pokračuje v úspešnom dizajne sortimen-
tu, ktorý je skutočne pútavým prvkom 
nielen v každej domácnosti, ale rovnako 
zaujímavo pôsobia aj v komerčnom pros-
tredí hotelov, reštaurácií či obchodov.

NOVÁ SÉRIA S RETRO DIZAJNOM
Nová séria svietidiel 1906 pokračuje 
v myšlienke kombinovať modernú tech-
nológiu LED s retro dizajnom, odkazu- 

júc na avantgardné štýly 50-, 60-  
a 70-tych rokov. Pre tých, ktorí 

prijímajú trend v inteligent-
ných domácnostiach, sú pre 

tieto svietidlá z edície 1906 
ideálne žiarovky s techno-
lógiou Bluetooth zo série 
LEDVANCE SMART+. 
Rovnako ako všetky 
modely v úspešnej sérii 
1906, aj nové svietidlá 

majú päticu E27 a dajú sa 
použiť s akoukoľvek vhod-

nou žiarovkou E27.

ZAUJMÚ KAŽDÉHO
Svietidlo v retro dizajne je v súčasnosti 
horúcim trendom na trhu. Módne indus-
triálne svietidlá sú skvelou príležitos-
ťou, ako oživiť interiér. Modely Pipe sú 
charakteristické svojimi minimalisticky 
rovnými alebo zakrivenými tvarmi. Vďa-
ka svojmu jedinečnému dizajnu sa stanú 
objektom záujmu každého interiéru. 
K dispozícii sú ako závesné, tak aj stolné 
a stojaté verzie. Výhodami svietidiel je 
nielen ich rýchla a jednoduchá inštalá-
cia, ale rovnako aj ich meniteľný vzhľad 
vďaka rôznym tvarom žiaroviek E27 do-
stupných samostatne. Súčasťou balenia 
svietidla je kompletné príslušenstvo pre 
montáž a zapojenie.

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

Reko z materiálov Ledvance

Foto: Ledvance

ELEGANTNÉ TVARY, EFEK-
TÍVNA LED TECHNOLÓGIA 
A SVETLO, KTORÉ ZAUJME. 
LEDVANCE PREDSTAVUJE 
NOVÉ PORTFÓLIO SVIE-
TIDIEL EDÍCIE VINTAGE 
1906 – RETRO ESTETIKA 
V KOMBINÁCII S MODER-
NOU TECHNOLÓGIOU LED 
ŽIAROVIEK.

a efektívna LED technológia
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Platnosť od 1. 9. 2019 do vypredania zásob, najdlhšie však do 14. 9. 2019. Zmeny cien po 14. 9. 2019 možné. Za chyby a omyly v texte, 
tlačové chyby a za farebné odchýlky v zobrazení neručíme. Vyobrazenie produktov môže byť iba ilustratívne. Všetky ceny vrátane DPH.

Absolútna rovnováha, ktorá vytvára útul-
nosť. Symbióza tvrdých a mäkkých prvkov, 
svetlých a tmavých, studených a teplých. 
Odtiene hnedej a horčicovej farby kontras-
tujú s odtieňmi sivej, čím miestnosť akoby 
uzemňujú. Domov v rovnováhe.

Ďalšie trendy bývanie pre jeseň nájdeš
on-line na hornbach.sk/svetybyvania

1

2
3

4

5

8
1  Závesné svietidlo Nashira 1x 60 W/E27, Ø 40 cm, kov/čierna 48.90 5868793 2  Vliesová tapeta 

10,05x0,53 m, motív žeriavy 13.59 4632086 3  Záves Mramor 135x280 cm, antracitový 36.90 6406081 
4  Vankúš Jermaine 45x45 cm, taupe 12.95 4627507 5  StyleColor Selection 2,5 L odtieň 21 Zlaté 
pyramídy 2,5 l na cca 25 m2, 1 l/9,96, 2,5 l 24.90 6111292 6  Vankúš Velvet 45x45 cm, horčicový 12.95 
4635049 7  Deka umelá koža 130x170 cm, hnedá 39.95 4635273 8  Obraz Get together 29,7x39,5 cm, 
v ráme 5.95 4641585-6

A++ až E*

* Rozsah tried energetickej účinnosti  
od A++ (najvyššia účinnosť) až po E (najnižšia účinnosť)

Svet 
bývania

HAZELNUT
90.03.03

BRAZEN YELLOW
60.01.07

GRAPHITE
10.15.05

NEBULA GREY
10.01.03

NATURAL STONE
30.02.06

BLACK ONYX
90.02.07

6

7

Dom_byvanie_210x280_SK.indd   2 27.08.19   09:40
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DO DOMU, KTORÉHO HISTÓ-
RIA SA DATUJE OD DVADSIA-
TYCH ROKOV 20. STOROČIA, 

SA ODETTE ZAMILOVALA 
NA PRVÝ POHĽAD. NIE JE SA 

ČOMU DIVIŤ. ÚŽASNÁ KÚPEĽ-
ŇA, IZBA POD HOLÝM NEBOM 

A NÁDHERNÁ OBÝVAČKA 
PLNÁ SVETLA! O SVOJOM DO-
MOVE NÁM VIAC PREZRADILA 

ODETTE, KTORÁ JE KREATÍV-
NOU RIADITEĽKOU HOLAND-

SKÉHO WESTWING. TOTO 
MUSÍTE VIDIEŤ!

Na návšteve

u Odette
do nej vchádzať po schodoch, je veľkým 
prekvapením. Zariaďovanie domu sa 
mi veľmi zapáčilo, ale môj priateľ stále 
dával na mňa pozor. Aby som mohla 
obhájiť niektoré nápady, pripravovala 
som pre neho moodboardy. Napríklad 
mal pochybnosti, či náš dom bude 
v kombinácii bielej so šedou dostatočne 
útul ný, ale podarilo sa mi ho presvedčiť. 
Mnoho našich hostí tvrdí, že náš dom je 
veľmi útulný. Je v ňom dostatok slnka, 
ktoré krásne rozjasňuje všetky neutrál-
ne farby. Okrem toho zbožňujem naše 
vysoké stropy!

ŠTÝLOVÁ MAMA 
Náš dom je zariadený v duchu moder-
nizmu okoreneného niekoľkými dizaj-
nérskymi kusmi nábytku. V takomto 
prostredí sa mi skvele býva – lásku k mo-
dernizmu chovám už oddávna, lebo ju 
mám po mame. Tento štýl je navyše zase 
v móde. Keď som pred pätnástimi rokmi 
začala bývať sama, ako prvé som si kúpi-
la štyri stoličky Butterfly Chair od Arne 
Jacobsena. Ako malé dievčatko som na 
takých sedávala doma. V priebehu rokov 
som nahromadila veľa vecí. Patrím totiž 
k ľuďom, ktorí presne vedia, čo chcú. 
Preto je základ aranžovania môjho in-
teriéru stále rovnaký. Vhodnú pohovku 
a stolík som hľadala dlho a len tak ich 
zase nevymením. Ale zato rada raz za 
nejaký čas mením doplnky.

KOKTEIL
Môj byt je kokteilom zo starých a no-
vých predmetov – povedala by som, že 
môj štýl je eklektický. Mám rada odváž-
ne materiály ako kov, sklo či drevo. Veľ-
ká časť môjho nábytku je pokladnicou 
spomienok, o ktorú rozhodne nechcem 
prísť. To platí aj pre šperkovnicu po pra-

K
eď som sem prišla prvýkrát, 
naozaj som sa do tohto miesta 
zamilovala. Síce sa mi nepáčilo, 
ako predchádzajúci vlastníci dom 

zariadili, ale vedela som, že chcem, aby 
sa ten dom stal mojím domovom. 

HORE NOHAMI
Vedela som, že dom potrebuje zmeny – 
a boli to zmeny dosť radikálne. Doslova 
sme ho obrátili hore nohami. Spálňu 
sme presunuli na prízemie a v podkroví 
sme zbúrali steny, čím vznikla obrovská 
obývačka plná svetla. Pridali sme dvere 
na terasu, takže každý, kto chce vyjsť 
na strechu a pokochať sa výhľadom na 

pobrežie s majákom, už 
nemusí prechádzať cez 
spálňu.

ŽIARIVO BIELA
Naši hostia sa nemôžu 
vynadívať na našu obý-

vačku – všetci obdivujú, 
aká je svetlá a veľká. Už 

len to, že nie je na 
prízemí 

a musí sa 
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MÁM RADA ODVÁŽNE MA-
TERIÁLY AKO KOV, SKLO ČI 
DREVO. VEĽKÁ ČASŤ MÔJHO 
NÁBYTKU JE POKLADNICOU 
SPOMIENOK, O KTORÚ ROZ-
HODNE NECHCEM PRÍSŤ.
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PODĽA MŇA NEMUSIA 
BYŤ VŠETKY PRVKY V BYTE 
V ROVNAKOM ŠTÝLE. 
VYVÁŽENÉ POZADIE MI 
UMOŽŇUJE PRACOVAŤ SO 
ZELENOU, TYRKYSOVOU A 
ĎALŠÍMI ŽIVÝMI FARBAMI...
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babičke, ktorú si priviezla so sebou, keď 
sa sťahovala z Indonézie do Holandska. 
Dodnes ju mám v kuchyni. Moja takmer 
storočná skriňa tiež patrila jej. V obý-
vacej izbe hrá prím zelené kreslo, ktoré 
bolo pôvodne fialové, ale keď sme sa sem 
nasťahovali, rozhodli sme sa ho potiah-
nuť zelenou tkaninou Artifort. Záležalo 
mi totiž na tom, aby byt nepôsobil 
prehnane dievčenským dojmom. Uznáte, 
že vedľa stolíka od mojej mamy vyzerá 
skvele. Mám rada tiež stoličku Ahrend, 
ktorú som si zaobstarala za peniaze od 
babičky.

ZELENÉ SVETLO
Mám slabosť pre zelenú farbu a osvet-
lenie. V každej izbe mám biele závesné 
svietidlá, ale inak som naozaj popustila 
uzdu fantázii! Mám napríklad lampu 
vyrobenú z knižky. Mnohým ľuďom sa 
nepáči, ale podľa mňa je výnimočná. 
Navyše je zelená, takže čo viac si priať? 
Rada vystavujem zvláštne a zábavné 
predmety. Niektoré veci sú totiž krásne 
tým, aké sú škaredé. Pre tieto predmety 
mám miesto v otvorenej skrini, kde si 
ich všetci môžu prezrieť. Okrem iného 
tu stojí tiež strieborná mačka od mojej 
mamy, ktorú nikdy  nikomu nedám. 
Bývanie by vás malo baviť! 

SKRYTÉ PRÍBEHY
Podľa mňa nemusia byť všetky prvky 
v byte v rovnakom štýle. Vyvážené po-

zadie mi umožňuje pracovať so zelenou, 
tyrkysovou a ďalšími živými farbami. 
Môžem ich zakomponovať v podobe vzo-
rovaných vankúšov či pestrých prebalov 
kníh, ktoré som si začala robiť už ako 
tínedžerka. Dobre pôsobí tiež spojenie 
rôzne veľkých predmetov – ako obrovská 
lampa a váza. Ak si chcete zariadiť býva-
nie v tomto duchu, rozhodne nemusíte 
slepo kopírovať aktuálne trendy – kým 
si niečo kúpite, porozmýšľajte, či sa vám 
daná vec bude páčiť aj za niekoľko me-
siacov. Uprednostňujem predmety, ktoré 
rozprávajú nejaký príbeh – tie sú tým 
pravým korením interiéru.

KÚPEĽŇA À LA HAMAM
Dlhé roky som snívala o vlastnej vani, 
ktorú sme doma nikdy nemali. Práve 
preto je pre ňu v kúpeľni vyčlenene 
zvláštne miesto. Krásne sa vyníma na 
pozadí špeciálne dostavanej steny, vďaka 
ktorej sa vaňa ocitla v samom strede 
kúpeľne. Stena bola pôvodne holá, len 
nedávno sme ju nechali vykachličkovať – 
sú to  marocké, ručne vyrábané kachličky 
s jemným perleťovým leskom. Povrch 
steny má rôzne kazy, od farebných škvŕn 
až po vzduchové bublinky, ale takú sme ju 
chceli – nedokonalú. Moja kúpeľňa je in-
špirovaná atmosférou tureckých kúpeľov. 
Je veľká natoľko, aby sa v nej dalo sladko 
odpočívať a uvoľniť sa po ťažkom dni. 
Veľmi rada trávim čas vo vani so šálkou 
čaju, knižkou či pri zapálených sviečkach.

01

02

01 Zrkadlo Swift, Ø 30 cm, výška 53 cm, 

www.westwing.sk

02 Vázy z fúkaného skla Live,  

www.westwing.sk

03 Kreslo Mair Emerald, 79 x 71 x 105 cm, 

www.westwing.sk 

03
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POHOVKU SOM UMIESTNILA UPRO-
STRED OBÝVAČKY, TAKŽE JE OKO-
LO NEJ DOSTATOK MIESTA – TO JE 
ĎALŠIA Z VECÍ, KTORÉ SOM SI VŽDY 
PRIALA MAŤ. JE Z NEJ VIDIEŤ CELÚ 
IZBU, A NAVYŠE STOJÍ TAK, ŽE AJ 
Z KUCHYNE MÁM PREHĽAD, ČO  
SA NA NEJ DEJE.

04 Kožená pohovka Canyon, www.westwing.sk

05 Odkladací stolík Nostra, www.westwing.sk

06 Obliečka na vankúš Orient, www.westwing.sk

04 05

06
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POSEDENIE
V mojom dome je niekoľko miest, kde si 
naozaj rada posedím. Už som spomínala 
zelené kreslo Artifort, z ktorého rada 
sledujem televíziu (stačí ho len trochu 
posunúť a otočiť). Rada sedávam aj za 
veľkým jedálenským stolom, ktorý je 
ideálny k jedlu aj k práci. Pohovku som 
umiestnila uprostred obývačky, takže je 
okolo nej dostatok miesta – to je ďalšia 
z vecí, ktoré som si vždy priala mať. Je 
z nej vidieť celú izbu, a navyše stojí tak, 
že aj z kuchyne mám prehľad, čo sa na 
nej deje. Každé zo spomínaných miest je 
pre mňa veľmi inšpirujúce. 

RELAX NA STRECHE
Z terasy na streche máte celé mesto ako 
na dlani. Samotná terasa je dosť veľká – 

šesťkrát šesť metrov, takže sme si mohli 
dovoliť postaviť na ňu obrovskú pohov-
ku, na ktorej radi odpočívame my aj naši 
priatelia. Počujete odtiaľto spev vtákov 
i šum mora. Nemusím ani chodiť na 
pláž, aby som zacítila vo vlasoch svieži 
morský vietor. V našom okolí takmer 
nikto nemá na streche terasu, takže 
tu máme aj svoje súkromie. Mám rada 
zeleň, ale nejako zvlášť skúsená záhrad-
níčka nie som, takže som sa zmohla len 
na regál s kvetinami a bylinkami (čo je 
praktické, pretože terasa je hneď vedľa 
kuchyne). Tie vystačí len občas zaliať 
a funguje to!  

NECH ŽIJE HOLANDSKO!
Ako v každom typickom holandskom 
dome ma po návrate z práce víta môj 
kocúr Jaap. Celý interiér je vzdušný 
a má klasický, holandsky pragmatický 
ráz. Nájdete tu predmety z dielne našich 
mladých šikovných projektantov. Nie 
som oddanou rojalistkou, ale svoju kniž-
ku o kráľovnej Beatrix zo šesťdesiatych 
rokov zbožňujem.

ZMYSEL PRE ŠTÝL 
Okrem práce pre Westwing sa zaoberám 
navrhovaním interiérov, oblečením 
a reklamou. Moje oblečenie a interiéry 
sa riadia rovnakou zásadou – musia byť 
jednoduché a pohodlné. Často chodím 
v teniskách, ale rada si obliekam tiež 
sukňu a vysoké podpätky. Moja skriňa 
je plná vecí, ktoré som zhromažďovala 
dlhé roky a rovnako je to aj s nábytkom 
v mojej domácnosti. Mám rada nezvy-
čajné štylizácie. V podstate som sa nikdy 
nad tým nezamýšľala, ale seba aj svoj 
dom obliekam v rovnakom štýle!

VŠADE DOBRE, DOMA NAJLEPŠIE
Vďaka čomu sa tu cítim naozaj ako 
doma? Samozrejme, za to vďačím svoj-
mu priateľovi a kocúrovi. Tento dom mi 
tiež dáva dostatok svetla a pokoja. Som 
tu obklopená vecami, ktoré sú súčasťou 
môjho života. Vďaka tomu všetkému 
vždy, keď otváram dvere tohto domu, 
viem, že som doma.

Reko v spolupráci s Westwing

Foto: Westwing
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MODERNÝ DOMOV PREDPO-
KLADÁ POHODU, INTUITÍVNE 
VÝROBKY, KTORÉ NÁM UĽAH- 
ČUJÚ PRÁCU, SÚ BEZPEČNÉ, 
ALE NÁS VZĎAĽUJÚ OD PRÍ-
RODY. TENTO VZŤAH MÔŽE-
ME UPEVNIŤ VYBAVENÍM A 
DOPLNKAMI Z PRÍRODNÝCH 
MATERIÁLOV, KTORÉ NAPO-
DOBŇUJÚ FORMY, TEXTÚRY 
A FARBY, KTORÉ NACHÁDZA-
ME V PRÍRODE. PRÍRODA JE 
STÁLYM ZDROJOM INŠPIRÁCIE 
A TIETO MATERIÁLY PREBRATÉ 
Z FASCINUJÚCEHO SVETA RAS-
TLÍN NÁM ZABEZPEČIA POHO-
DU, DOBRÝ POCIT A PRINESÚ 
NÁDYCH AUTENTICKOSTI. 

TRENDY 

01

02

03
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01 Doplnky, dekorácie a nábytok od gréckej 

značky InArt, predáva www.bonami.sk

02 Ratanová podnožka s úložným  

priestorom GAMLEHULT, predáva www.ikea.sk

03 Ručne pletený ratanový košík SNIDAD, 

predáva www.ikea.sk

04 Drevená knižnica Artemob Ethan, predáva 

www.bonami.sk

05 Stropné svietidlo z kolekcie FALL 2019, 

predáva H&M Home

06 Drevená komoda s tromi zásuvkami  

Artemob Ethan, predáva www.bonami.sk

07 Kreslo Axel, predáva www.westwing.sk

08 InArt to vie romanticky, moderne, škandinávsky 

aj rustikálne, predáva www.bonami.sk

09 Posteľné návlečky z kolekcie SPRING 2019, 

predáva H&M Home

04

05

06

07
08

09
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10 Lampa Leone, ø 60 cm, výška 39 cm, 

predáva www.westwing.sk

11 Stojacia lampa Vienna, výška 154 cm, 

Westwing Collection, 

predáva www.westwing.sk

12 Sada dvoch závesných kvetináčov 

PrismI, predáva www.westwing.sk

13 Nábytok a doplnky v štýle Jungalow, 

predáva www.westwing.sk

14 Kreslo zo zamatu Pascall, Westwing 

Collection, predáva www.westwing.sk

15 Smaltovaný hrnček na espresso 

Gentlemen's Hardware, 150 ml, 

predáva www.bonami.sk

16 Sada kuchynského náčinia z bambusu 

v stojane Bambum Ravioli, 

predáva www.bonami.sk

17 Jedálenské vybavenie z kolekcie SPRING 

2019, predáva H&M Home

18 Dvojmiestna pohovka Elisa Dark Green, 

152 x 90 x 90 cm, predáva www.westwing.sk

19 Koberec Ethnic, 60 x 90 cm,  

predáva www.westwing.sk

Reko
Foto: archív firiem a redakcie

17

15

16

18

19
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Originálny 
pre seba v každom diele 



Juraj Kollár sa narodil 

v Nitre v roku 1981. 

Študoval na Vysokej 

škole výtvarných ume-

ní v Bratislave a na 

Akadémii výtvarných 

umení v Prahe. Získal 

mnoho domácich i medzinárodných oce-

není za svoje diela. Vystavoval samostatne 

na Slovensku, ale aj v Prahe či Paríži. Žije 

a pôsobí v Bratislave.
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Vplyvom životných udalostí sa 
z Juraja Kollára vyformoval 
hĺbavý solitérny umelec, pre 

ktorého sú charakteristické pojmy ako 
disciplína, štruktúra, koncept a detail. 
Napriek tomu, že žil a pôsobil v Prahe 
a Paríži, priťahuje ho Slovensko, kde sa 
po „mladíckych potulkách svetom“ usadil 
a založil rodinu.

Porozprávali sme sa s ním o tom, aké 
cestičky ho priviedli k maľbe a k tomu, 
že sa z neho stal jeden z najzaujímavej-
ších slovenských maliarov v súčasnom 
výtvarnom umení.

 Aký je Váš „príbeh“, ktorý Vás do-
viedol tam, kde v súčasnosti ste?
V umení je dobré mať zmysel pre disciplí-
nu. Disciplína rozvíja inštinkt okamžite 
konať, rozhodovať sa v momente hod-
notenia kvality. Ako chlapec som v škole 
pracoval denne v rezignácii na svoje ži-
vobytie. Zázrakom a rôznou pomocou aj 
iných som prežil a tvorím dodnes. Prežil 
som čo-to v Bratislave, v Prahe a v Paríži. 
Všetky miesta si obľúbim, ale navždy ma 
bude priťahovať Slovensko. 

 Vaša tvorba je veľmi osobitá 
a odlišná od tvorby iných súčasných 
autorov na Slovensku. Vedeli by ste 
vlastnými slovami charakterizovať 
svoju tvorbu?  
Nesnažím sa byť originálny medzi inými, 
ale originálny pre seba v každom diele. 
Originalita je stupeň poznania seba 
samého, pretože každý sme originál. 
Osobitosť mojej tvorby je v mnohom 
určená dopytom po mojich dielach – spo-
luprácou s galériami, kurátormi a para-

metrami výstav. Je to aj prostá pracovná 
kondícia. Pracujem striedavo na dlhších 
sériách diel, tak aby som si udržal čistú 
hlavu. Katalogizujem krajiny, abstrak-
cie, delené obrazy, pohľady cez siete, 
cez sklobetónove tvárnice, stavebný 
materiál. 

 Je pre Vás téma rozhodujúca?
Téma nie je rozhodujúca, pretože tvorba 
je pre mňa najmä fyzická. Maľba je 
médium, ktoré si zo sveta nič skutočné 
neprisvojuje, všetko musíte od čistej 
plochy telesne namaľovať farbou. Obraz 
je organizmus, v ktorom sú rozhodujúce 
nuansy, doslova každý detail.

 Skúste pár slovami napísať, aké 
„posolstvo“ chcete zdieľať s prí-
jemcami Vašich obrazov v rovine 
autor – dielo – príjemca?
Myslím na tých, ktorých osobne po-
znám, alebo si dokážem pri maľovaní 
spomenúť na ľudí ako na istú sociálnu 
skupinu. Vo všeobecnosti tiež rozmýš-
ľam o našej krajine. Príjemcovia výtvar-
ného umenia sú veľmi úzke kruhy, ale 
za to veľmi diverzifikovaná vzorka. Pre 
umelca je dôležité myslieť na budúcnosť 
a vyhýbať sa každej osvetovej činnosti, 
neučiť, nevysvetľovať. Treba si objavovať 
a myslieť každý, čo chceme.

 Veľmi jednoduchá otázka – kde 
hľadáte námety?
Človek je svojím spôsobom osvietený. 
Keď tvoríme, máme jasnú myseľ. Máme 

JURAJ KOLLÁR (1981) PATRÍ 
MEDZI VÝRAZNÉ OSOBNOSTI 
SLOVENSKÉHO VÝTVARNÉHO 
UMENIA. V JEHO REPERTOÁRI 
BADAŤ, ŽE SI DRŽÍ ZNAČNÝ 
ODSTUP OD HYPERBOLIZÁCIE 
ČI IRONIZÁCIE SÚČASNEJ SLO-
VENSKEJ MAĽBY A JEHO SMER 
JE INTROVERTNEJŠÍ, MEDITA-
TÍVNEJŠÍ A MOŽNO POVEDAŤ, 
ŽE SA ZAOBERÁ OTÁZKAMI, 
KTORÉ SA SNAŽIA PREKRAČO-
VAŤ ĽUDSKÚ TRIVIÁLNOSŤ. 

 010819, 2019, oil on canvas, 250 x 200 cm,

 Hviezdoslavovo námestie, 2019, mixed 

media, 240 x 360 cm,

 After Egon Schiele II, 2019, mixed media, 

240 x 180 cm
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 Vo Vašich dielach taktiež dominuje 
poriadok, rovnováha, usporiada-
nie, harmónia... Je to to, čo v živote 
hľadá každý jeden človek. Nesú sa aj 
Vaše diela v tejto filozofii?
Zmyslom mojej práce je poznať a napo-
dobniť bytie ako také. Bytie vo svojej 
čírej podstate, vo svojich princípoch. 
Tak ako keď naladíte hudobný nástroj, 
objavíte poriadok, ktorý vás oslobodzuje 
komponovať hudbu. Pozerám sa svetu 
do očí a cítim pohľad sveta na sebe.

Ďakujeme krásne za rozhovor a prajeme 
všetko dobré v osobnom aj profesijnom 
živote.

Noli

Foto: archív autora                       

veľmi veľa námetov a času málo. Vybe-
rám si tú cestu, do ktorej dokážem vložiť 
viac lásky.

 Vaše diela balansujú na hranici 
medzi reálnym zobrazením a ab-
strakciou. Dá sa povedať, že hľa-
danie akejsi rovnováhy je Vaším 
zámerom a zmyslom, zjednodušene 
povedané...? 
Abstrakcia je najväčšia láska, prítom-
nosť. Realita už reprodukuje vnem, 
spomienku, niečo minulé. Ale realizmus 
môže pomôcť preniesť okamžitý zážitok 
na diváka. Aj v dielach starých majstrov 
obdivujeme skôr spôsob, ako vyžarujú 
a ako sú technicky namaľované. Analýza 
námetu vyvoláva literárny zážitok.  
Ak sa ešte pýtate na rovnováhu, tak 
poviem – kým je rovnováha, všetko je 
možné. Takže je to o neustálom pre-
konávaní svojich limitov a schopnosti 
udržať rovnováhu v čoraz náročnejších 
projektoch.

 Evening, 2016, oil on canvas, 170 x 230 cm,

 Petržalka – Chorvátske rameno, 2015, oil on 

canvas, 200 x 130 cm



@

Inšpirujte sa aktuálnym vydaním aj v online verzii

 
zdarma v našom archíve 

www.domabyvanie.eu

Čítate nás už viac ako 12 rokov
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P
rerod detskej izbičky na izbu ško-
láka je najmä praktickou záleži-
tosťou – v niektorých prípadoch 
nevyhnutnou. Izba po nástupe 

do školy musí spĺňať aj iné nároky než 
herné. Okrem zábavy a oddychu musí 
ponúknuť pôdu pre domáce úlohy 
a učenie, okrem hračiek musí ubytovať 
tiež učebnice a školské pomôcky, zrazu 
pribudne oblečenie aj školská taška a 
všetko potrebuje adekvátne miesto. 
Na čo by ste pri zariaďovaní izby pre 
školáka nemali zabúdať? Poradí vám 
Linda Povolná, interiérová dizajnérka 
a creative hunter z Bonami, e-shopu s di-
zajnovými vychytávkami do domácnosti. 

ŽIADNE RADIKÁLNE RIEŠENIA 
Nezabúdajte, že tým, že sa zo škôlka-
ra stane školák, nestratí chuť hrať sa. 
„Napriek povinnostiam deti stále zostanú 
deťmi, ktoré sa vo svojom voľnom čase 
potrebujú hrať. Nechajte v detskej dostatok 
miesta na hračky, ktoré ešte neomrzeli,“ 
radí Linda. Bez čoho sa však školák už 
od prvých školských dní nezaobíde? 
Jednoznačne potrebuje písací stôl a 
vhodnú stoličku. Samozrejme, úlohy si 
môžu písať aj na jedálenskom stole, kým 
sa vy budete venovať príprave večere. Je 
to praktické, no najmä pre rodičov. Deti 
by mali mať svoj pokoj, svoje miestočko, 
kde ich neruší televízia, rádio, rozhovory 
dospelých, no zároveň sú rodičia „na 
zavolanie“. Čím skôr im takéto miesto 

NÁSTUP DO ŠKOLY JE OB-
ROVSKÝ MÍLNIK – PRE DETI 
AJ RODIČOV. Z DROBCOV SA 
POMALY STÁVAJÚ SAMOSTAT-
NEJŠIE BYTOSTI, PRIPRAVENÉ 
NA POVINNOSTI AJ PRVÉ 
NÁNOSY ZODPOVEDNOSTI. 
PRIPRAVTE IM IDEÁLNU PÔDU 
NA ROZVOJ, NO ZÁROVEŇ 
IM NECHAJTE BEZSTAROSTNÉ 
ÚTOČISKO  – JEDNODUCHO 
ZARIAĎTE DETSKÚ IZBU TAK, 
AKO BUDE VÁŠ ŠKOLÁK ČI 
ŠKOLÁČKA POTREBOVAŤ. 

KRÁĽOVSTVO pre hry aj povinnosti 
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vyčleníte, tým skôr v nich začnete 
budovať návyk samostatnosti a popra-
cujete na správnom budovaní školských 
a pracovných návykov. 

KAM S PÍSACÍM STOLOM A AKO 
VYBERAŤ? 
Ľavákom postavte stôl tak, aby svetlo 
prirodzene dopadalo z pravej strany, 
pravákom opačne. Myslite tiež na to, že 
v zimnom období sa stmieva už okolo  
16-tej a nad úlohami sa bude sedieť 
pravdepodobne aj neskôr, na stole by 
preto nemala chýbať stolová lampa. 
Lampička by mala svietiť z výšky ma-
ximálne 50 centimetrov a nie silnejším 
výkonom žiarovky než 60 wattov. Pri  
jej umiestnení opäť zohľadnite pravo-  
či ľavorukosť dieťaťa (pravák potrebuje 
lampu vľavo a opačne). 

MYSLITE DO BUDÚCNOSTI 
Rastúci nábytok je trefa do čierneho. 
„Okrem čoraz obľúbenejších rastúcich 
postelí sú skvelým produktom do izby 
školáka rastúce stoly, ktoré majú často veľa 
vychytávok – nechýbajú zásuvky na písacie 
potreby alebo háčiky na zavesenie školskej 
tašky, ktorá sa často inak váľa po podla-
he. Je to výborné riešenie pre deti, ktoré 
v tomto období rýchlo rastú a stôl sa im tak 
výškovo prispôsobí a môžu zdravo sedieť,“ 
radí Linda. 

DÁVKUJTE POSTUPNE 
Nie každé dieťa pozitívne reaguje na 
zmeny – predsalen, bezpečné prostre-

die je pre ne to nemenné, na ktoré sa 
môžu spoľahnúť. Deťom tak servírujte 
rekonštrukciu postupne, podľa toho, aký 
majú temperament. Začnite spoločným 
plánovaním a rozprávaním, čo všetko 
vás ešte čaká – odnesiete hračky menším 
deťom do škôlky, poskladáte knižnicu 
na knihy, objednáte veľkáčsku posteľ. 
Samozrejme, dobrodružnejšie povahy 
zvládnu aj prekvapko. Nová izbička ich 
môže čakať po návrate z prázdnin od 
babky. V tom prípade však starostlivo 
poodkladajte všetky výstrižky či hračky 
z čokoládových vajíčok, ktoré nájdete 
kde-tu poodkladané v rôznych detských 
skrýšach. Drobci k nim môžu mať špe- 
ciálny vzťah. 

NECHAJTE IM PRIESTOR 
A to doslova – ak je to možné, nechajte 
deti, nech sa do prípravy svojho krá-
ľovstva zapoja. Nemusia to byť hneď 
radikálne rozhodnutia, ako je napríklad 
výber nábytku, pri ktorých nevedia 
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zohľadniť všetky 
pre a proti. Nech si 
však vyberú farbu pos-
teľných obliečok či boxy 
na odkladanie hračiek. Zároveň myslite 
na to, že oblečenia a školských potrieb 
bude len pribúdať. Nechajte preto v izbe 
dostatok priestoru na rozširovanie 
repertoáru. „Praktickým riešením sú 
lavičky – teda boxy s úložným priestorom 
vo vnútri, ktoré zároveň slúžia na sedenie. 
Sú ideálne na skladovanie hračiek alebo 
sezónneho oblečenia,“ dodáva Linda. 

VŠETKO NA PORIADOK 
Poriadkumilovnosti treba deti učiť už od 
útleho veku. V predškolskom období je 
najvyšší čas zaradiť každovečerné upra-

tanie hračiek do predspánkovej 
rutiny. Nábytok, ktorý majú 
detičky v izbe, by im mal byť 
dobrým parťákom. 

„Pri zariaďovaní treba myslieť na 
to, že deti v tomto veku by mali byť 
schopné si izbičku sami upratovať a 
tiež by mali dočiahnuť na predme-
ty, ktoré práve potrebujú. Školáci 
by mali byť schopní si sami vziať 
knižky z knižnice bez toho, aby 
pritom museli loziť na stoličku. Na 
trhu je veľké množstvo detského 
úložného nábytku, ktorý na toto 
myslí – je deťom výškovo prispôso-
bený. Pri vyšších kusoch nezabú-
dajte na bezpečnosť detí a všetko 
pripevnite k stene, aby sa nemohli 
prevrátiť,“ upozorňuje Linda. 

3 RADY, AKO ZAČAŤ:
1. UPRACTE
Pri veľkom upratovaní zistíte, čo 
vlastne v izbe skladujete, čo už nepo-
trebujete a koľko úložného priestoru 
naozaj potrebujete. Poriadok a svieži 
vzduch navyše pomôže dieťaťu lepšie 
sa koncentrovať. 

2. VYTRIEĎTE
Hračky a oblečenie, z ktorých už deti 
vyrástli, odložte pre mladších súro-
dencov alebo darujte. Uvoľníte tak 
priestor pre školské potreby a nové 
oblečenie, bez ktorého sa prváčik 
nezaobíde. 

3. NAKRESLITE 
Vezmite do ruky papier a ceruzku 
a spoločne s dieťaťom si budúcu 
izbičku nakreslite. Získate tak ucelený 
prehľad, aký nábytok s akými rozmer-
mi môžete zaobstarať. 

Tip interiérovej dizajnérky:

ČO SO ZDIEĽANÝMI IZBIČKAMI? 
Viac súrodencov v jednej izbe pri-
náša väčšie nároky na priestor aj na 
funkčnosť. V tomto prípade oceníte 
dôsledné rozdelenia na zóny a mul-
tifunkčné riešenia – vyvýšenú posteľ, 
pod ktorou sa dá vytvoriť herný kútik 
pre mladšie dieťa, ktoré ešte spáva 
s vami v spálni, či poschodovú posteľ 
s písacím stolom. Pri jeho umiest-
ňovaní sa však snažte dôsledne 
vytvoriť staršiemu dieťaťu súkromie. 
Podložku na hranie mladších detí 
umiestnite čo najďalej, aby mladšie 
deti školákov nerozptyľovali. 

LINDA POVOLNÁ
je vyštudovaná in-
teriérová dizajnérka 
pracuje pre Bonami 
ako creative hunter 
so zameraním na 
nábytok. Za viac ako 
desaťročnú prax má 
za sebou veľa privát-
nych aj verejných interiérov, so svojím 
projektom sa zúčastnila aj súťaže In-
teriér roka v kategórii Verejný interiér. 
Jej úlohou je sledovať trendy a priniesť 
zákazníkom krásne nové produkty. Vo 
voľnom čase rada a veľa športuje, jej 
novou vášňou je jachting.

Reko v spolupráci s Bonami

Foto: archív redakcie, Westwing, 

Ikea, Bonami

bývanie detská izba



Na predajňu je potrebné sa telefonicky objednať. 
Otváracie hodiny:
Po:  10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h, Ut - Štv: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h
Pia: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h, So: 10.00 - 12.00 h

www.vstavaneskrine.com

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

0903 344 343
Holíčska 7, Bratislava

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



40

bývanie technika

ČI UŽ IDE O HODVÁBNU 
BLÚZKU, SPOMIENKOVÉ 
TRIČKO Z KONCERTU, ČIERNE 
DŽÍNSY, FUNKČNÉ OBLEČENIE, 
ALEBO LUXUSNÚ SPODNÚ 
BIELIZEŇ, VĎAKA MODERNÝM 
PRÁČKAM A SUŠIČKÁM JE 
ZARUČENÁ DOKONALÁ 
STAROSTLIVOSŤ O NE. 
INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE 
ŠETRIA NIELEN ČAS, PENIAZE 
A ZDRAVIE, ALE AJ ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE.

sa postarajú o to, čo máte radi

viac zaťažujete životné prostredie. 
Na bielizni väčšinou zostávajú zvyšky 
pracieho prostriedku, čo môže vyvolať 
alergie a rôzne kožné reakcie. Na tmavej 
bielizni môžu byť zvyšky pracieho pros-
triedku dokonca aj viditeľné.

Výsledky prania teda nepochybne závi-
sia aj od správneho dávkovania pracieho 
prostriedku. Dobrou správou je, že teraz 
ho môžete plne prenechať svojej práčke. 
Moderné automatické práčky znač-
ky Bosch sú vybavené inteligentným 
automatickým dávkovacím systémom 
i-DOS™, ktorý za vás nastaví presné 
množstvo tekutého pracieho prostried-
ku na milimeter presne. Stačí naplniť 
zásobník a jeho integrované senzory 
zistia typ tkaniny, objem bielizne v bub-
ne a stupeň jej znečistenia, na základe 
čoho spolu s informáciou o tvrdosti 
vody nastavia presné dávkovanie oboch 
prostriedkov. Vďaka tomu nielenže 
dosiahnete vynikajúce výsledky prania, 
ušetríte vodu a prací prostriedok, ale 

Objavte tieto inteligentné spotre-
biče, ktoré predstavujú technic-
kú dokonalosť, nekompromisnú 

kvalitu a absolútnu spolahlivosť. Stačí 
len stlačiť tlačidlo. 

NEPLYTVAJTE PRACÍMI 
PROSTRIEDKAMI 
Pýtate sa, prečo je správne dávkovanie 
pracieho prostriedku také dôležité? Ak 
používate málo pracieho prostriedku, 
škodí to bielizni aj práčke. Biela farba 
postupne sivie, farebná stráca svoj jas 
a sýtosť, škvrny sa nevyperú úplne 
a nerozpustené nečistoty sa do bielizne 
zapierajú. 

Používať viac pracieho prostriedku 
taktiež nie je riešením. Nadmerná dávka 
totiž vytvorí príliš mnoho peny, bielizeň 
treba viac plákať, čím sa zvyšuje spotre-
ba vody. Zaplatíte zbytočne viac za vodu, 
ako aj za prací prostriedok, a zároveň 

DOKONALE
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zároveň chránite životné prostredie. 
Naplnený zásobník vydrží približne 20 
cyklov prania, počas ktorých sa nemu-
síte vôbec o nič starať. Vďaka automa-
tickému dávkovaciemu systému i-DOS™ 
tak môžete ušetriť až 30 percent deter-
gentov a ročne spotrebovať až o 7 100 
litrov vody menej.*
* Priemerná spotreba pri 220 cykloch prania za 

rok. Zdroj: wfk, Institute for Applied Research, 

Study Report 5132/10.

VĎAKA SUŠIČKE BIELIZNE 
UŠETRÍTE VEĽA ČASU, PRÁCE, 
AKO AJ MIESTA
Aby nebolo nutné zdržiavať sa vešaním 
bielizne, čakaním na jej uschnutie ani 
zdĺhavým žehlením, skvelým pomoc-
níkom do domácnosti je aj sušička 
bielizne. Bielizeň nemusíte nikam nosiť 
ani vešať, stačí ju pohodlne premiestniť 
z práčky rovno do sušičky. Vďaka sušičke 
nebude vaša bielizeň nikdy viac tvrdá 
a presušená. Vo väčšine prípadov už 
bielizeň nemusíte žehliť, stačí ju zložiť 
a uložiť do skrine alebo si ju rovno ob- 

liecť. Pri sušení v sušičke se bielizeň 
toľko neničí, vydrží dlhšie a farby 
neblednú. Ak bielizeň nie je špinavá, 
ale potrebujete ju len zbaviť zápachu, 
napríklad z cigaretového dymu či pre-
páleného oleja, nemusíte ju prať. Stačí 
použiť program Refresh, ktorý ju ošetrí 
parou. Bielizeň sa tak ničí menej. Ak 
si vyberiete sušičku so samočistiacim 
kondenzátorom, ktorý sa v priebehu 
každého procesu sušenia automaticky 
niekoľkokrát prepláchne, udržíte nízku 
spotrebu energie a zároveň vysoký 
výkon sušičky počas celej jej životnosti. 
Aj mnohopočetné rodiny vedia všetku 
špinavú bielizeň vyprať a vysušiť za 
jeden deň v týždni.

KOMBINOVANÁ STAROSTLIVOSŤ 
PRE MENŠIU DOMÁCNOSŤ
Výhody sušenia bielizne v sušičke mô-
žete využívať aj tam, kde počítate každý 
centimeter. Vďaka kombinovanej práčke 
so sušičkou Bosch ušetríte množstvo 
času, práce, finančných prostriedkov za 
oblečenie a energie, a zároveň získate 

výhodu, že môžete prať a sušiť bez pre-
rušenia. Keď si zvolíte pranie a sušenie 
v jednom programe, bielizeň je po jeho 
skončení dokonale vypraná, vysušená 
a pri vhodnom nastavení zvyškovej vlh-
kosti sa už vo väčšine prípadov nemusí 
ani žehliť. Viac informácií na stránke 
www.bosch-home.com/sk.

Reko z materiálov BSH domáce spotrebiče

Foto: BSH domáce spotrebiče
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bývanie poistenie

H
odnota domova je aj názov komplex-
ného poistenia bývania (nehnuteľ-
nosti, domácnosti a zodpovednosti 

za škodu) z dielne Wüstenrot poisťovne, 
ktoré reflektuje aj riziká ako vanda-
lizmus, sprejerstvo či susedské spory. 
Poskytuje tiež poistenie certifikovaných 
drevostavieb (bez prirážky) či špeciál-
nych stavebných súčastí (solárne panely, 
klimatizácie) a dojednať je možné aj 
pripoistenie právnej ochrany pre prípad 
susedských sporov alebo právnych 
problémov s nehnuteľnosťou. Moderné 
poistenie bývania sa vzťahuje aj na ky-
bernetické riziká ako ohrozenie virtu-
álnej identity či útok pri elektronických 
platbách. Klienti ocenia aj predĺženú 
záruku na spotrebiče až do 5 rokov (ne-
raz sa zvyknú pokaziť tesne po uplynutí 
2-ročnej záruky)

Poistenie majetku je dobré cca po 5-tich 
rokoch aktualizovať. Medzičasom sa 
mohla hodnota domova zvýšiť a dnešná 
doba priniesla riziká, aké staršie poiste-
nia nezahŕňajú. 

Načo riskovať, ak je poistenie možné 
zabezpečiť ľahko aj z domu na stránke 
www.wuestenrot.sk. Každý majiteľ bytu 
či domu nesie za svoj majetok aj zod-
povednosť. Súčasťou poistenia bývania 
je aj poistenie zodpovednosti za škodu 
v súvislosti s vlastníctvom bytu (vyto-
penie suseda pokazenou práčkou) alebo 
nechtiac spôsobenú niekomu v bežnom 
živote (vaším psom či neopatrnosťou 
detí) alebo pri rekreačnom športe. Infor-
mujte sa na www.wuestenrot.sk alebo na 
*6060 (0850 60 60 60).

Reko z materiálov Wüstenrot poisťovňa, a. s. 

Foto: Wüstenrot poisťovňa, a. s.

V POSLEDNÝCH ROKOCH 
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ RASTÚ 

A  HODNOTU DOMOVA 
ZVYŠUJÚ AJ MODERNÉ 

TECHNOLÓGIE A VYBAVENIE 
DOMÁCNOSTÍ. MAJITELIA 

DOMOV A BYTOV BY PRETO 
NEMALI ZABÚDAŤ NA 

OCHRANU SVOJHO MAJETKU.

HODNOTA DOMOVA

TIP: asistenčné služby prídu vhod 
v prípade zablokovania zámkov, tech-
nickej havárie či neobývateľnej domác-
nosti. Kontaktné číslo (kam volať) je 
uvedené na asistenčnej kartičke od 
poisťovne, ktorú je praktické odfotiť si 
do mobilu.

sa neustále zvyšuje

TIP: U starších poistných zmlúv bez 
ochrany proti inflácii časom nastáva 
tzv. podpoistenie. V prípade škodo-
vej udalosti by hrozilo riziko nedo-
statočného poistného plnenia, ktoré 
by nepokrylo náklady na obnovu 
majetku.



BATÉRIA SPY 
navrhnutá k inšpirácii

www.sapho.sk

Jedinečné vodovodné batérie, ktoré Vám 
umožnia vyjadriť svoj štýl vo Vašej kúpeľni.

SAPHO_SPY_Dom a Byvanie_210x280_SK_tisk.indd   1 26.08.2019   16:19:40
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paleta aktuality

cez vašu Smart TV. Ten, kto nevlastní 
smart televízor, môže využívať Lepšia.TV 
box, ktorý obyčajný televízor premení na 
moderné  multimediálne centrum. Stačí 
mať internetové pripojenie od ľubovoľ-
ného operátora, nemusíte ani meniť svoj 
televízny prijímač. 

Lepšia.TV ponúka 93 televíznych staníc 
vrátane prémiových a 42 HD kanálov. 
Vyskúšať tento balík môžete úplne bez 

záväzkov. Cena je 0,10 eur za 
úvodný mesiac. Následne je to 
7,39 eur mesačne. Pokiaľ by ste 
neboli spokojní, môžete službu 

kedykoľ-
vek 
zmeniť 

alebo zrušiť, a to bez akýchkoľvek pok-
út či poplatkov. Ponuka v sebe zahŕňa 
aj archív televíznych staníc 30 dní spät-
ne. Súčasťou služby je nahrávanie pro-
gramu či pretáčanie reklám. Niektorých 
môže zaujať aj to, že v tejto službe je 
zahrnuté aj počúvanie viac ako 20-tisíc  
rozhlasových staníc z celého sveta. 

www.lepšia.TV

POHODLNÁ TELKA 

Dnes môžete sledovať televíziu cez in-
ternet kedykoľvek a kdekoľvek. Nudným 
reklamám a čakaniu odzvonilo. Základ-
nou prednosťou je to, že vy rozhodujete 
kedy a čo budete pozerať. Na sledovanie 
televízie cez internet môžete využiť 
mobil, tablet, počítač či notebook. Sa-
mozrejmosťou je sledovanie programov 

PRVÉ ŠTVORKOMOROVÉ 
KAPSULY NA PRANIE 

Starostlivosť o oblečenie dokáže byť 
skutočnou alchýmiou. Každý jeden 
kúsok môže časom stratiť žiarivú farbu, 
pôvodný tvar či sviežosť z neho pominie 
skôr, ako ho uložíme na poličku. Spoloč-
nosť Henkel Slovensko preto prináša 
unikátnu novinku, s ktorou bude o  šat-
ník vždy dokonalo postarané. 

Persil Discs 4in1 – inovatívne a vôbec 
prvé štvorkomorové kapsuly na pranie  
ukrývajú v sebe skutočnú čistiacu silu 
a všetky funkcie na zachovanie pôvod-
ného stavu oblečenia.

Persil Discs sú vôbec 
prvé štvorkomorové 
pracie kapsuly na trhu. 
Každá komora v sebe 
ukrýva jednu funkciu. 
V jednej komore je 
unikátna zmes enzý-
mov, ktorá si poradí 

aj s tými najodolnejšími škvrnami a ne-
čistotami. Druhá obsahuje účinné poly-
méry a tie dokážu rozjasniť oblečenie až 
o 50 %. Súčasťou tretej komory sú vonné 
zmesi, ktoré sú zárukou dlhotrvajúcej 
sviežosti. Posledná – štvrtá komora – 
 sa stará o vlákna a zachováva pôvodný  
stav oblečenia. Maloobchodná odpo- 
rúčaná cena za balenie s 11 dávkami  
je 5,99 eur.   

www.henkel.com

15 PROGRAMOV, 
8 KG BIELIZNE 

Zaobstarajte si práčku, ktorá zvládne 
oprať aj haldy bielizne vo viacčlennej ro-
dine, aj pár najjemnejších zvrškov – vždy 
s maximálnou starostlivosťou. Takou je 
Orava WMO-810 – spredu plnená 
práčka. Po návrate z dovolenky, z výle-
tov či pri nárazovom praní hravo operie 
na jedno naplnenie až 8 kg šatstva. Keď 
však treba, postará sa vám za 15 minút 
efektívne, ale veľmi šetrne aj o čistotu 
pár kúskov drahocenného outfitu. Pri 
praní obľúbených sukní, šiat, pulóvrov aj 
extrémne znečistených detských odevov 
či zapoteného športového oblečenia 
máte na výber z 15 pracích programov – 
od „vyvárky“ až po ekologické pranie, 
program pre jemnú bielizeň či pranie 
v studenej vode. Vďaka prehľadnému 
LCD displeju sa ľahko ovláda, odstreďuje 
rýchlosťou 1 400 ot/min, je vybavená 

funkciou odloženého 
štartu, spadá do ener- 
getickej triedy A++ 
a kvôli detskej zámke 
vám ju pri praní nevy-
pne ani vaša najmenšia 
ratolesť. Praktický je 
aj extra veľký otvor na 
plnenie. Môže byť vaša 
za 299 eur.

www.orava.eu 

http://www.orava.eu
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NOVÁ PLATFORMA 
WESTWINGNOW.SK 

WESTWING pokračuje vo svojom poslaní 
skrášľovať každý domov a predstavujte 
novú platformu WestwingNow.sk – 
internetový obchod, ktorý svojim zákaz-
níkom širokou stálou ponukou výrobkov 
ponúka viac inšpirácií, štýlu, nábytku a 
dekorácií prestížnych značiek. 

Spoločnosť Westwing.sk, ktorá pôsobí 
na slovenskom trhu už tri roky, až dote-
raz ponúkala svojim zákazníkom dávku 
inšpirácie a predaj formou tematických 
kampaní, ktoré sa každý deň menili. Teraz 
pridáva k tejto ponuke nový e-shop s vý-
robkami, ktoré budú na webovej stránke 
WestwingNow.sk trvalo k dispozícii.
Koncept „Shop the look“ je jedným 
z pilierov nového webu. Je založený na 
inšpiratívnych interiéroch vytvorených 
priamo z produktov dostupných na 
WestwingNow.sk. Táto možnosť je 
obzvlášť atraktívna pre tých, ktorí dávajú 
prednosť už otestovaným interiérovým 
trendom a kombináciám. Za niekoľko 
kliknutí si tak možno kúpiť kompletný 
interiér vybranej miestnosti. Nechajte sa 
inšpirovať!

www.westwingnow.sk

JEDINEČNÝ PHILIPS 
TELEVÍZOR Z DIELNE 
KRÁĽOVSKEJ ZNAČKY 

Dizajnový televízor Philips TV 9104 
vznikol v spolupráci s tradičnou dánskou 
spoločnosťou Georg Jensen, ktorá od 
svojho založenia v roku 1904 dodáva 
výrobky na kráľovský dvor v Kodani.  
LCD televízor sa vyznačuje vysokou obra-
zovou a zvukovou kvalitou. Na Slovensku 
je  exkluzívne dostupný v sieti DATART  
a na Hej.sk.

Uvedenie tohto modelu na slovenský trh 
oznámila spoločnosť TP Vision, výrobca 
televízorov Philips, na konci mája. Spo-
luprácou značiek Philips a Georg Jensen, 
výrobcom luxusných produktov zo strie-

bra a leštenej ocele, vznikol televízor, 
ktorý sa vyznačuje nadčasovým dizajnom, 
čistými líniami a kvalitnými materiálmi 
ako leštená oceľ a sklo. Kvalita tohto 
modelu  je ukrytá nielen v dizajne, ale aj 
v obraze a zvuku. Zárukou vylepšeného 
obrazu v piatich hlavných parametroch – 
ostrosť, farba, kontrast, pohyb a zdroj 
signálu – je patentovaný obrazový proce-
sor Philips P5 Perfect Picture.

V sieti DATART a v internetovom obchode 
Hej.sk nájdete tento jedinečný produkt, 
ktorý sa pýši významným dizajnovým oce-
nením IF Design Award. Aktuálna cena 
modelu Philips TV 9104 s 55-palcovou 
uhlopriečkou je 1 449 eur.

www.datart.sk 
www.Hej.sk

TICHÁ, PRECÍZNA A ŠETRNÁ 
K BIELIZNI

Často periete a desíte sa sychravých 
a chladných dní, kedy vám oprané zvrš-
ky len sotva uschnú na balkóne či v sla-
bo vykurovaných bytoch? Radi by ste 
sa vyhli izbám s rozloženými sušiakmi, 
z ktorých sála vlhkosť hroziaca vznika- 
júcimi plesňami? Nastal čas zadovážiť 
si  sušičku bielizne Orava DRY-800. Na 
jeden raz do nej zmestíte až 8 kg ob-
lečenia. Na výber máte 15 programov 
vrátane programu Osvieženie, Expres-
né sušenie či 30-minútový program Ko-
šele. Ovláda sa jednoducho tlačidlami 

a otočným gombíkom, na LCD displeji sú 
dobre viditeľné všetky pre sušenie dôležité 
informácie. V priestrannom bubne sušičky, 
kde sa bielizeň usuší bezpečne bez straty 
farby a štruktúry tkaniny, je aj LED svetlo, 
aby ste mali prehľad o tom, ako je o vaše 
milované kúsky oblečenia postarané. Su-
ché, mäkučké a voňavé vás počkajú, aby 
ste si ich uložili do šatníka na ďalšie použi-
tie. Orava DRY-800 je energeticky veľmi 
úsporná (trieda A++), a hoci je ona tichá 
(len 65 dB), vy na ňu budete spievať hlas-
né ódy. Môže byť vaša len za 499 eur.

www.orava.eu 

http://www.datart.sk/
http://www.Hej.sk/
http://www.orava.eu


Zariaďte si 

V otvorenom obytnom priestore, 
kde je kuchyňa prepojená s je-
dálňou a obývačkou, je potrebné 

zvoliť farby a rôzne materiály na zjedno-
tenie týchto dvoch priestorov. Kombi-
nácia rozličných materiálov ako drevo 
alebo koža vytvára hrejivý a príjemný 
pocit. Môžete tiež zvoliť kuchynský 
nábytok v štýle obývacieho, pričom za-
chováte všetky jeho kuchynské funkcie. 
Výsledkom je kuchyňa, ktorá vlastne ani 
nevyzerá ako kuchyňa. Ďalšou možnos-
ťou je priestor vizuálne prepojiť farbou 
nábytku v rovnakom odtieni, ako je 
napríklad kuchynská linka.

KUCHYŇA, KTORÁ SI O SEBE 
MYSLÍ, ŽE JE OBÝVAČKA
 Vysoké a štíhle úložné skrinky pôsobia 
ucelene a môžete do nich uložiť všetky 
potrebné kuchynské a jedálenské veci. 
V tomto prípade odporúčame vyhnúť 
sa úchytkám a skrinky vybaviť tlmičmi. 
Dvierka otvoríte zatlačením a povrch 
skriniek zostane hladký a elegantný.

bývanie kuchyňa
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SPOJENIE DVOCH FUNKČNE 
ROZDIELNYCH MIESTNOSTÍ –
KUCHYNE S OBÝVAČKOU – JE 

V SÚČASNEJ ARCHITEKTÚRE 
A INTERIÉROVOM DIZAJNE 

MIMORIADNE OBĽÚBENÝM 
TRENDOM. VYŽIADALA SI 

HO DOBA: KOMBINÁCIA 
MIESTA NA VARENIE, JEDENIA 

A ODDYCHU UMOŽŇUJE, 
ABY AJ TEN, KTO VARÍ, BOL 

SÚČASŤOU DIANIA. VZNIKNE 
TAK OTVORENÝ PRIESTOR NA 

SPOLOČNÉ TRÁVENIE ČASU. 
VYTVORTE SI Z OTVORENEJ 

KUCHYNE MIESTO NA 
SPOLOČNÉ STRÁVENÉ CHVÍLE, 

KDE SA VŠETCI BUDÚ CÍTIŤ 
POHODLNE. 

V niektorých kuchyniach nájdete 
vystavených mnoho spotrebičov. 
V iných, ale môžu byť takmer všetky 
skryté, napríklad vstavaná voľne stojaca 
chladnička s mrazničkou môže výzorom 
pôsobiť ako skriňa, pričom bude 
plnohodne plniť funkciu chladenia. 

DOSŤ MIESTA PRE VŠETKÝCH 
A NA VŠETKO
V dnešnej dobe je ťažké zladiť rozlieta-
ných členov rodiny, preto je spoločný čas 
strávený pri jedle vzácnosťou. Naplánuj-
te si rozličné miesta na pomalé aj rýchle 
jedenie. Pri oslavách využijete veľký 
jedálenský stôl s občerstvením serví-
rovaným na kuchynskom ostrove, kde 
sa hostia môžu obslúžiť sami. Naopak, 
v hektické rána, keď je času málo alebo 
každý odchádza z domu inokedy, vám 
stačí posedieť pri malom stole v kuchy-
ni. Cez víkendy si zase môžete dopriať 
dlhé raňajky pri jedálenskom stole alebo 
kuchynskom ostrove.

Vytvorte si malý flexibilný jedálenský 
kútik, kde sa môžete okrem stolovania aj 
zahrať či pracovať. Základom je rozklada-
cí jedálenský stôl, ktorý poskytne dosta-
tok miesta v prípade väčšej návštevy či 
posedenia s priateľmi. Skladacie stoličky 
vymeňte za masívnejšie stohovateľné. 
Nebojte sa skombinovať rozličné štýly 
stoličiek s opierkami na ruky i mäkkou 
výplňou, aby si každý našiel to svoje. 
Použiť môžete dokonca aj lavicu, vďaka 
ktorej usadíte až osem hostí.

CENTRUM ŽIVOTA V KUCHYNI
Kuchyňa je rušné miesto, kde trávime 
veľa času, preto je každý centimeter dô-
ležitý. Ako čo najjednoduchšie získať viac 
miesta a zlepšiť funkčnosť kuchyne? 

spoločenskú kuchyňu
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TIP: 
Ak nemáte veľa miesta na stôl, umiest-
nite ho ku kuchynskému ostrovu či 
barovému pultu. Vytvoríte tak skvelé 
miesto na raňajky, ktoré zároveň po- 
slúži aj ako priestor na prácu z domu 
či na kreatívne aktivity.

nosti. Druhy úložných priestorov a ich 
rozmery je potrebné prispôsobiť veciam, 
ktoré v nich majú byť uložené, nákup-
ným zvyklostiam a frekvencii varenia. 

Odpoveďou je kuchynský ostrov. Ku-
chynský ostrov je správnou voľbou, ak 
máte k dispozícii dostatočnú podlahovú 
plochu. Môže byť použitý ako pracovný 
priestor, raňajkový pult alebo môže slú-
žiť na servírovanie. Ak je treba, je možné 
ho vybaviť varnou doskou alebo drezom. 
Poskytuje úložný priestor, ďalší pracovný 
priestor a umožňuje ľuďom byť si tvárou 
v tvár pri varení, jedení alebo spoločných 
rozhovoroch. Pri kuchynskom ostrove 
uprostred kuchyne môžete tráviť čas 
spoločne ako rodina. Ak chcete veľa 
úložných priestorov, vyberte si dostatoč-
ne veľký ostrov. Vytvoríte si tak miesto 
na príborníky a zásuvky, do ktorých sa 
zmestí všetko potrebné náčinie na vare-
nie, hrnce či riad.

KUCHYŇA USPORIADANÁ  
SO ŠTÝLOM 
Pri spojení kuchyne s obývačkou treba 
dbať na to, aby otvorený priestor pôsobil 
usporiadane a čisto. Kuchynské skrinky 
zvonku pôsobia elegantne a uhladene, 
no za zatvorenými dvierkami sa skrýva 
perfektná organizácia. Každá kuchyňa si 
vyžaduje inteligentné riešenia ukladania 
v závislosti od potrieb a veľkosti domác-

Úložné priestory na potraviny by mali 
tvoriť trojuholník s miestom na prípravu 
jedla a varenie, aby sa medzi nimi dalo 
jednoducho pohybovať.

Reko v spolupráci s IKEA

Foto: IKEA



  Dokonale usporiadané zásuvky 

Vnútorné priehradky vám pomôžu k dokonalému poriadku. Vždy, 

keď zásuvku otvárate alebo zatvárate, jej obsah ostáva na mies-

te. Dobre usporiadaná zásuvka na príbory vám zjednoduší 

každodenný život.

Využite otvorené police 

Zamyslite sa, ktoré veci používate najčastejšie a umiestnite ich tak, aby boli vždy na 

dosah. Otvorené police kombinujú funkčnosť s čistým a usporiadaným vzhľadom. 

Ušetria vám čas pri hľadaní vecí a umožnia hosťom, aby sa sami obslúžili. Vyzerajú 

dobre, ale len prípade, že sú prehľadne usporiadané a platí tu pravidlo, že menej je 

niekedy viac.

 Dvojitý vizuálny efekt 

Dve skrinky prekryté jednými spoločnými dvierkami. 

Nástenná skrinka pôsobí uhladene a vďaka vnútorným policiam môžete 

naplno využiť celé vnútro skrinky.

 Skombinujte riešenia na vystavenie vecí  

s úložnými priestormi. 

Nástenné kuchynské skrinky ukryjú všetko potrebné a 

otvorené police zase vystavia to, na čo ste pyšní. Voľný 

priestor medzi skrinkami vytvorí vzdušný dojem. Využite 

ho na ďalšie úložné priestory alebo vystavenie vecí. 

Vďaka otvoreným policiam pôsobí kuchyňa priestrannej-

šie a zaujímavejšie.

 Priestor rozdelený na 

kúsky 

Hlboké zásuvky sú vhodné 

na uskladnenie kastrólov, 

hrncov a panvíc. Hrnce 

uložte do skupín a využite 

stojan na pokrievky, aby ste 

si ľahko vybrali veľkosť, ktorú 

potrebujete. Oddeľte úzky 

priestor pomocou priehradky 

a vznikne vám ideálne miesto 

pre panvice na vyprážanie a 

woky.   

 Použite háčiky nad pra-

covnou plochou na uloženie 

drobného náčinia a dekoračných 

doplnkov. Je praktické 

mať obľúbené veci a 

všetko, čo používate 

často, na dosah. 

INŠPIRUJTE SATIPMI, AKO USPORIADAŤ KUCHYŇU OD 
INTERIÉROVÉHO DIZAJNÉRA PETRA SCHOLCA 
Z IKEA
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  Extra úložný priestor na kolieskach

Získajte v kuchyni ďalšie úložné priestory na 

mobilnom kuchynskom vozíku. Využijete ho na 

uloženie väčších či menších vecí. Ak ho po čase 

už v kuchyni nebudete potrebovať, vďaka jeho 

mobilite, ho môžete použiť kdekoľvek inde 

v domácnosti.

  Využite steny a závesné riešenia

Potrebujete uvoľniť miesto v zásuvkách? Využite 

steny na uloženie vecí. Magnetický držiak umiestnite 

na stenu tam, kde pripravujete jedlo. Je to praktic-

kejšie, ako hľadať náčinie v zásuvke medzi ostatnými 

vecami.

 Stojan na odkvapkávanie riadu nemusí zaberať 

toľko miesta, ako drez. Zaveste ho na stenu, ušetríte 

miesto a umožníte lepší prístup vzduchu a rýchlejšie 

sušenie riadu.
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Do čoho však dvierka „prevliecť“? 
Predstavíme vám nielen dvojicu 
najpoužívanejších materiálov, 

ktoré sú pripravené uspieť v náročnej 
kuchynskej prevádzke, ale i novinkový 
materiál pre obklad stien. Takže tri, 
dva, jedna... Nové dvierka rovná sa nová 

kuchyňa!

DIZAJNOVÉ A ODOLNÉ 
AKRYLÁTY 
Medzi najkvalitnejšie po-
vrchy pre kuchynské dvierka 
patria akryláty, ktoré zaujmú 
hlavne svojím dizajnovým 
vzhľadom, skvelými prak-
tickými vlastnosťami a 
možnosťou výberu matného 
i vysoko lesklého preve-
denia. „Akrylátové dvierka 

majú podobu plošnej DTD dosky. Na ich 
prednej strane je nalisovaná 1,4 mm silná 
vrstva akrylátu. Ide o zdravotne absolútne 
nezávadný materiál, vďaka čomu sa do 
kuchyne skvele hodí,“ hovorí pán Martin 
Dusík zo spoločnosti Trachea, najväč-
šieho českého výrobcu nábytkových 
dvierok. Pre kuchyňu majú akrylátové 
dvierka nedoceniteľnú prednosť v po-
dobe vysokej odolnosti voči vlhkosti 
i vysokým teplotám, za ktorou stojí 
predovšetkým olepenie hrán technoló-
giou PUR. „Pri olepení hrán akrylátových 
dvierok T.acrylic pomocou technológie PUR 
je potrebné oveľa menej lepidla než pri 
iných spôsoboch olepenia. Vzniknutá špára 
medzi hranou a čelnou plochou dvierok je 
takmer neviditeľná, vďaka čomu sa neza-
náša nečistotami a bráni prieniku vlhkosti 
do vnútra dvierok,“ hovorí Martin Dusík 

CHCETE REKONŠTRUOVAŤ KUCHYŇU, ALE NECHCETE SA PÚŠŤAŤ DO VEĽKÝCH STAVEBNÝCH 
ÚPRAV? AK STE SPOKOJNÍ S DISPOZÍCIOU VAŠEJ KUCHYNSKEJ LINKY A AK JE AJ JEJ KORPUS 
V PORIADKU, STAČÍ JEDNODUCHO VYMENIŤ DVIERKA NA SKRINKÁCH, KTORÉ SÚ TÝM PRVÝM, 
ČO SI VŠIMNETE. A JE TO! 

Rekonštrukcia kuchyne za 

TRI, DVA, JEDNA...



a pokračuje: „PUR lepidlá majú navyše po 
vytvrdnutí vysokú tepelnú odolnosť až do 
100 °C, takže pri pôsobení vysokých teplôt 
z kuchynských spotrebičov nedochádza 
k odlepovaniu hrán pri bežných i menej 
kvalitných typoch olepenia.“

FÓLIA? KUCHYNSKÝ EVERGREEN!
Častou a obľúbenou voľbou na kuchyn-
ský nábytok sú pre svoju cenovú dostup-
nosť, jednoduchú údržbu, odolnosť voči 
vlhkosti a veľký výber najrôznejších pre-
vedení fóliované dvierka. Okrem širokej 
palety matných a lesklých dekorov či 
bežných odtieňov univerzálnych farieb 
ponúkajú fóliované dvierka tiež celý rad 
vkusných imitácií prírodných i umelých 
materiálov – od verných napodobenín 
betónu či hliníka, cez elegantné bronzy 
až po drevodekory, ktoré verne napo-
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dobňujú drevo, a to vrátane plastickej 
štruktúry drevených vlákien či typickej 
patiny opotrebovaného dreva. Povrcho-
vá fólia úplne presne obopína dvierka 
z pohľadovej strany i zo všetkých šty-
roch bočných strán, vďaka čomu vzniká 
jediný spoj iba na ich vnútornej strane. 
Vonkajšia hrana dvierok je tak dokona-
le chránená pred prenikaním vlhkosti 
i zanášaním nečistôt, čo v namáhanom 
prostredí kuchyne značne uľahčuje 
údržbu dvierok.

EŠTE TO NESTAČÍ? ZMEŇTE 
I OBKLAD A DEKORUJTE  
S ĽAHKOSŤOU!
Zmeniť výsledný vzhľad kuchyne môžete 
tiež pomocou novinkového materiálu 
T.board. „T.board tvorí ľahká sendvičová 
doska, ktorá je pre svoju vysokú pevnosť 
a rovinatosť i v maxi rozmeroch cez tri met-
re ideálnou voľbou pre dekoratívne obklady 
stien, vrátane tých kuchynských. Vďaka 
svojej nízkej hmotnosti a možnosti ľahkého 
tvarového opracovania umožňuje veľmi 
jednoduchú manipuláciu i montáž,“ uvádza 
Martin Dusík z Trachey. 

A čo na tejto obkladovej novinke oce-
níte najviac? T.board je dodávaný vždy 
s potlačou technologie T.overface, takže 
už iba stačí vybrať ten správny motív 
presne pre vás. Chcete napríklad do inte-
riéru trendy prírodné surové materiály, 
ako je betón, plech či tehly, s ktorými by 
sa, samozrejme, v ich prírodnej podobe 

zle manipulovalo? S T.boardom to pôjde 
ľahko! Nielen tieto motívy môžete vy-
berať z vlastnej databázy Trachey alebo 
fotobanky Adobe Stock, a ak to nestačí, 
siahnuť môžete i do vášho súkromného 
archívu. V každom prípade, ak už sa roz-
hodnete pre ktorýkoľvek variant, vďaka 
farebnej stálosti a ochrannej vrstve laku 
na povrchu nemusíte mať strach, že by 
motívy na obklade časom vybledli. 

Reko v spolupráci s Trachea

Foto: Trachea

TIP ODBORNÍKA: 

Opraviteľný lesk  
a mat bez otlačkov
Dvierka T.acrylic v lesk-
lom prevedení 
ponúkajú jedinečnú 
možnosť opravy 
v prípade poškriaba-
nia či iného povrchového poškodenia, 
ku ktorému v kuchyni bežne dochád-
za, napríklad pri manipulácii s nožmi. 
U väčšiny akrylátových dekorov vďaka 
hlbokej prefarbenosti ich povrchov 
nedôjde pri poškriabaní k narušeniu 
štruktúry povrchu ani k zmene fareb-
nosti, a prípadný kaz ide jednoducho 
opraviť pomocou tzv. opravnej sady, 
ktorá poškodenému miestu navráti 
jeho lesk. 
Matné akrylátové dvierka zase po- 
núkajú v kuchyni neoceniteľnú vlast-
nosť, ktorá u iných matných povrchov 
rozhodne nie je samozrejmosťou – 
odolnosť proti vzniku nevzhľadných 
odtlačkov prstov. Za všetkým stojí 
špeciálna povrchová úprava, vďaka 
ktorej na matnom povrchu akrylá-
tových dvierok žiadne odtlačky ani 
šmuhy nezostávajú.

Martin DUSÍK, 
vedúci obchodného oddelenia 
spoločnosti Trachea
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Viac informácií na www.my-concept.sk

VEĽKÉ SPOTREBIČE
nová akciová ponuka

chladničky americké, vstavané ￨ vstavané rúry ￨ varné dosky ￨ umývačky ￨ odsávače ￨ mikrovlnky

ponuka 4 dizajnových línií - čierne a biele sklo, SINFONIA a TITANIA 



kuchyne
bývanie technika

ZAOBSTARAJTE SI POMOCNÍKOV, NA KTORÝCH SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ, 
KEĎ CHCETE PRI STOLOVANÍ PODÁVAŤ DOKONALÉ KULINÁRSKE ŠPECI-
ALITY. VYTVORTE SI ORGANIZOVANÚ KUCHYŇU, KDE BUDETE MAŤ PO 
RUKE DÔLEŽITÉ PRÍSLUŠENSTVO ČI V ZÁSUVKE VEĽA RÔZNYCH ZÁZRA-
KOV PRE DOKONALÚ PRÍPRAVU OBĽÚBENÝCH JEDÁL A NÁPOJOV.  

NABRÚSI ICH AKO ŽILETKY
S tupými nožmi sa z varenia stávajú muky. Nepokrájajú ani jablko, nieto 
ešte mäso na steaky. Preto naozaj platí, že dobre naostrené nože sú vizitkou 
každého majstra kuchára. To, aby nôž rezal ako žiletka, hravo zvládnu aj ženy. 
Nože, nožíky, sekáče, ale aj nožnice a skrutkovače už totiž netreba brúsiť 
ručne. Rýchlo, bezpečne a bez námahy to dokáže aj krehká žienka – s pomo-
cou elektrickej brúsky na nože Orava BN-44. Manipulácia s brúskou 
je bezpečná, keďže nôž sa pri hrubom brúsení aj jemnom dobrusovaní drží 
vo vodiacich drážkach a prístroj je na pracovnej doske pevne uchytený 
prísavkami. Mať doma ostré nože tak už môže mať každý! Vďaka elektrickej 
brúske sa brúsenie nožov stane u vás doma pravidelným a nadšenia plným 
kuchynským rituálom. Orava BN-44 kúpite za 19,90 eur.

www.orava.eu

GRILOVACIA SEZÓNA NEKONČÍ!
Milujete grilované dobroty a radi by ste si ich užívali počas celého roka, nielen v lete na záhra-
de? Zaobstarajte si gril, ktorý vám umožní grilovať celoročne bez dymu a obmedzení priamo 
u vás doma v kuchyni. Takým je rozoberateľný elektrický gril Orava EG-1900, ktorý na 
grilovanie nepotrebuje žiadne extra palivo, postačí mu prístup k elektrickej sieti. Je praktic-
kou kombináciou kontaktného grilu a grilovacej dosky, pričom obe časti fungujú nezávisle.  
Na oboch môžete simultánne nastaviť rôznu teplotu grilovania až do 210 °C podľa toho, či 
sa chystáte pripraviť pláty cukety, pstruha, alebo potrebujete gril „vypiecť“ na poctivé ugrilo-
vanie jahňacej kotlety. Zaklopený vám poslúži aj na zapekanie panini, bruschetty či toastov  

k zeleninovým šalátom. Môže byť váš za 79 eur.

www.orava.eu

Pomocníci do

MATNÝ A ELEGANTNÝ POMOCNÍK
Nový smoothie mixér PRESIDENT od Tescomy jednoducho pripraví ovocné a zeleninové smoo- 
thie, mliečne kokteily či mixované detské pokrmy a pyré. Smoothie nápoje si môžete pripraviť aj 
priamo do plastovej cestovnej fľaše, a tak s vami bude váš zdravý nápoj kdekoľvek – na nákupoch, 
v parku, v práci či na cestách. Cestovná fľaša je vybavená dobre tesniacim viečkom a pútkom. Nože 
smoothie mixéra PRESIDENT sú extrémne ostré, vyrobené z  nerezovej ocele a s ovocím či ze-
leninou (po pridaní tekutín) si poradia už za 30 – 40 sekúnd! Na prípravu hutnejších nápojov (bez 
pridávania tekutín) môžete využiť funkciu pulzného mixovania s možnosťou postupného dopĺňa-
nia surovín. Súčasťou mixéra sú aj recepty na smoothie, kokteily, detské pokrmy i pyré. Smoothie 
mixér PRESIDENT je vyrábaný v dvoch farebných matnejších prevedeniach – smotanová a 
antracitová. 

www.tescoma.sk 
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RIAD PLNÝ EMÓCIÍ
Predstavujeme novú líniu riadu Emotion, ktorá vám umožní urobiť z kaž- 
dodenného stolovania jedinečný estetický zážitok. Zaobstarajte si namiesto 
tradičných bielych či farebných porcelánových, prípadne sklenených tanierov 
nevšedné keramické, ktoré očaria unikátnou krakelovou glazúrou.

V čom je keramický riad Emotion od Tescomy jedinečný? Technika zámerného 
krakelovania využíva princíp degradačných procesov v obrazovej vrstve obrazov 
alebo keramických glazúr a pretvára tento pôvodne technický nedostatok 
na dekoratívny prvok, ktorý dáva riadu Emotion nevšedný, mimoriadne 
výtvarný vzhľad. V novej línii nájdete misku, hlboký tanier a dve veľkosti tanie-
rov. Každý jednotlivý kus riadu sa vyrába ručne a má inú štruktúru prasklín, 
takže každý diel vášho servisu bude originálnym umeleckým dielom. 

Na výber máte zo štyroch farieb, a síce modrá, hnedá, zelená a šedá. 
Môžete si z nich namiešať viacfarebný servis podľa toho, ktoré tóny 
máte radi alebo ako ladí k farebnému poňatiu vášho interiéru. 
Nájdite odvahu podľahnúť svojím emóciám a zaobstarajte si kúzel-
ný riad, z ktorého sa tají dych. Určite poteší aj ako praktický darček 
pre vašich najbližších, s ktorým nemôžete šliapnuť  vedľa. 

www.tescoma.sk

USUŠENÉ DO ZÁSOBY
Vrhnite sa na domáce sušenie ovocia, zeleniny, húb aj byliniek, aby 
ste ich pre chuť aj pre zdravie mali k dispozícii aj počas sychravej 
jesenne a mrazivej zimy. Sušička potravín Orava SU-104 uchová 
v usušených kúskoch vitamíny, minerály, stopové látky aj vlákninu bez 
použitia chémie či konzervačných látok. V pohodlí domova si tak s jej 
pomocou pripravíte chutné jednohubky aj domáce čajové zmesi v bio 
kvalite. Ovláda sa jednoducho s možnosťou nastavenia teploty od  40 
do 70 °C. Suroviny na sušenie v nej navrstvíte na päť rotujúcich mrie-
žok, ktoré môžete dokúpením ďalších rozšíriť až na sedem. Otáčaním 
mriežok sa potraviny v Orava SU-104 usušia rovnomerne a precízne 
tak, aby ani po čase neplesniveli. Má nízku spotrebu energie a v jej 
manuáli na používanie nájdete cenné rady, ako sa stať majstrom 
domáceho sušenia. Môže byť vaša s piatimi mriežkami za 49,90 eur, 
každú ďalšiu mriežku navyše kúpite za 5 eur.

www.orava.eu 

PREVARTE JU V SKLE S LED OSVETLENÍM!
Na rýchlovarnú kanvicu nedáme v kuchyni dopustiť. Vďaka nej máme 
vodu na čaj i kávu zovretú za chvíľočku. Na trhu je k dispozícii mnoho rôznych mo-
delov, vy však varte vodu v skle, takže prevarená voda „nenapáchne“ plastom. Štýlová varná 
kanvica Orava VK-4017 v trendovom antikorovo-sklenenom dizajne v bielom alebo čier-
nom farebnom vyhotovení má príkon 2 200 W, na jeden šup v nej prevaríte až 1,7 litra vody 
a je vybavená praktickým LED osvetlením počas prevádzky. Keď sa voda varí, kanvica svieti  
na modro, keď voda zovrie, kanvica sa automaticky vypne a LED osvetlenie zhasne.  
Orava VK-4017 je chránená pred ohrevom bez vody a môže byť vaša za 19,90 eur.

www.orava.eu

Reko 

Foto: archív firiem a redakcie
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to vie 
roztočiť

S funkciou pulzného mixovania 
a nožmi z prvotriednej nehrdzavejúcej 
ocele hravo zatočí s kúskami ovocia aj 

tuhšej zeleniny. Doslova za pár sekúnd 
vám vykúzli lahodné smoothie, mliečny 

kokteil aj zdravú detskú desiatu.

Sklenená nádoba s objemom 
600 ml je odolná, objem za vás postráži 

praktická odmerka. Svoj obľúbený 
kokteil si môžete namixovať aj priamo 

v cestovnej fľaši, ktorá je súčasťou 
balenia! Hotový shake si tak ihneď 

vychutnáte alebo vezmete so sebou. 

www.tescoma.sk

Smoothie mixér

Cestovná fľaša 
je súčasťou 

výrobku

antracitová CesCestovtov ááná fľfľfľaff ššša 
jjje účúčsúč ťasťou e súčasťou 

výrobku

smotanová



Kvalita v kuchyni

Pred desiatimi rokmi dávali Slováci a Česi prednosť skôr lacnejším kuchyniam so základnou výbavou. 
Dnes investujú do kvalitnejších materiálov a moderného vybavenia, ktoré im uľahčí a spríjemní všetky 
kuchynské činnosti. Za kuchynský nábytok utratia priemerne 1 950 Eur a ďalších približne 1 350 Eur minú 
na kuchynské spotrebiče. Z pohľadu trendov zostávajú Slováci a Česi aj naďalej skôr konzervatívnymi 
spotrebiteľmi. Nepodliehajú módnym trendom a najčastejšie volia bielu farbu v kombinácii s dekorom dreva.

Ako vyberáme?
Výber kuchyne je veľmi individuálny 
proces. Všeobecne však môžeme pove-
dať, že mladší zákazníci, ktorí si práve 
zakladajú rodinu, siahajú skôr po lac-
nejšom zariadení. Svoju domácnosť, 
vrátane kuchyne, totiž plánujú po 5-8 
rokoch vymeniť. „Naopak, zákazníci  

v pokročilejšom veku preferujú tradič-
ný dizajn, dlhú, až 15 ročnú výdrž ku-
chyne, a sú ochotní investovať s cieľom 
dosiahnutia najvyššej kvality,“ uvádza 
Andrea Štěpánová, marketingová špe-
cialistka spoločnosti ASKO-NÁBYTOK. 
V poslednej dobe si však zákazníci 
obľúbili aj plánované kuchyne, ktoré 

si môžu plne prispôsobiť svojim pred-
stavám. „Menšie byty sa pri zariaďo-
vaní kuchyne, napríklad, nezaobídu 
bez stavebných úprav. Takíto zákazní-
ci preto často volia praktické kuchy-
ne, ktoré možno naplánovať na mieru 
danému priestoru,“ vysvetľuje Andrea 
Štěpánová, ktorá dodáva, že výnimkou 
nie sú ani veľké plánované kuchyne, 
ktoré svojmu majiteľovi umožňujú 
vytvoriť dizajnový interiér podľa tých 
najnáročnejších požiadaviek.

Nepodliehame 
svetovým 
trendom
Čo sa týka aktuálnych svetových tren-
dov, do popredia sa dostávajú nevšed-
né, napríklad, tyrkysové farby, ale aj 
minimalistický dizajn. Čoraz viac sa 
upúšťa od použitia horných skriniek, 
ktoré aktuálne nahrádzajú jednodu-
ché police či otvorené skrinky. Hi-
tom posledných rokov sú aj farebné 
drezy, batérie a ďalšie kuchynské 
doplnky. „Napriek tomu, že momen-
tálne sa v interiérovom dizajne stále 
viac stretávame s využívaním zlatých  

a mosadzných doplnkov, v prípade ku-
chýň tomu správanie sa spotrebiteľov 
nezodpovedá,“ upozorňuje Andrea 
Štěpánová. Slováci a Česi sú v tomto 
ohľade oproti ostatným európskym 
štátom konzervatívnejší a neradi expe-
rimentujú. Jednoznačne najobľúbenej-
šie sú biele odtiene vo vysokom lesku 
v kombinácii s dekorom dreva, ktorý 
bielu kuchyňu príjemne zútulní. V po-
sledných rokoch však tomuto dlhodo-
bému trendu začínajú konkurovať šedé 
odtiene, z ktorých zákazníci upred-
nostňujú najmä doplnky v chrómo-
vom alebo nerezovom prevedení. 

Kuchynská technológia: 
Obľuba inteligentných 
elektrospotrebičov 
stále rastie.  

Kuchynská doska je jednou z najvy-
užívanejších častí kuchyne. Aktuálne 
sú najpredávanejšími typmi laminá-
tové dosky, ktoré spájajú pekný dizajn 
s príjemnou cenou. Za zmienku iste sto-
jí aj využitie moderných inteligentných 
elektrospotrebičov, ktorých obľuba 
stále narastá. Tie dokážu komunikovať 
s chytrým telefónom či tabletom a zna-
čne tak uľahčia obsluhu kuchyne.
Hitom posledných rokov je aj varná do-
ska s integrovaným digestorom, ktorá 
je vynikajúcim riešením pre moderné 
minimalistické kuchyne. Ďalšími obľú-
benými technologickými detailmi sú aj 
tlmené pojazdy a elektricky ovládané 
skrinky, ktoré uľahčia manipuláciu 
s kuchynským riadom a zariadením.

www.askokuchyne.sk
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Z
a menej ako 20 rokov sa Whirlpool 
stal číslom jeden v Európe v oblasti 
výroby domácich spotrebičov. Je to 
úspech, ktorý sa zrodil z neutícha-

júceho výskumu a inovácií, konštantnej 
výroby riešení s popredným dizajnom 
a funkcionalitou pre lepšie naplnenie 
meniacich sa potrieb zákazníkov. Whirl-
pool sa inšpiroval novými dizajnérskymi 
trendmi, technologickým pokrokom a 
zmenami správania sa v domácnostiach. 
Táto skutočnosť priniesla čistejší, 
atraktívnejší dizajn a dokonalejšiu 
a zodpovedajúcu funkcionalitu. Výsled-

kom sú štýlové zariadenia 
s inteligentnou schopnosťou 
urobiť prácu za nás, čím nám 
radikálne zjednodušujú život. 
S Whirlpool poznáte rozdiel.

DOKONALE ZLADENÝ 
VZHĽAD 
Zažite nadčasovosť minima-
listickej kuchyne vďaka naj-
novšej kolekcii od Whirlpool. 
Žiarivá krása skla prepojená 
s čistými krivkami – taký je 

rad W11 
Collection, 
víťaz dvoch prestížnych 
cien Design Award 
2018 a Red Dot Award 
2018. Spotrebiče tohto radu navyše 
presne vedia, čo si prajete. Dômyselná 
technológia 6. ZMYSEL disponuje bys-
trými senzormi, ktoré premýšľajú za vás 
a umožňujú dosiahnuť vždy perfektné 
výsledky. Práve technológia 6. ZMY-
SEL stojí za jednoduchým používaním, 
pretože poskytuje správne informácie 
v ideálnom čase, pamätá si obľúbené 
programy, automaticky si ich podľa 
potreby upravuje, ale predovšetkým je 
v slovenskom jazyku a vy si tak budete 
dobre rozumieť.

Nadčasovosť dizajnu W Collection 
zapadne do kuchyne v každom štýle 
a spoločne vytvoria harmonický celok. 
Navyše sú spotrebiče radu W11 navrh-
nuté tak, aby boli umiestnené vedľa seba 
a spoločne vytvárali unikátnu kuchyn-
skú atmosféru, ktorú si budete chcieť 
užívať stále dookola.

AK HĽADÁTE MODERNÉ 
A ÚSPORNÉ SPOTREBIČE, 
SÚ TU PRE VÁS SPOTREBIČE 
WHIRLPOOL. PONÚKAJÚ 
VÄČŠÍ KOMFORT A VĎAKA 
ÚSPORNEJ PREVÁDZKE ŠE-
TRIA AJ VAŠU PEŇAŽENKU. 
SPOTREBIČE WHIRLPOOL SÚ 
VO VŠETKÝCH OHĽADOCH 
DOKONALÉ. 

vo všetkých ohľadoch
DOKONALÉ
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ŠÉFKUCHÁROM KAŽDÝ DEŇ
Rozbehnite kulinársku šou s teplovzduš-
nou rúrou W11I OM1 4MS2 H. Inteli-
gentné technológie tejto rúry premýšľa-
jú za vás, šetria váš čas a vy tak môžete 
hľadať ďalší recept, ktorý si pripravíte. 
Novinka z radu W11 disponuje veľkým 
dotykovým displejom MySmartDisplay 
s možnosťou nastavenia aj slovenského 
jazyka pre jednoduché ovládanie. Stačí si 
len vybrať recept.

ZAPOJTE VŠETKY ZMYSLY,  
AJ TEN ŠIESTY
Zmysel navyše pri pečení príde vhod. 
Vďaka inteligentným senzorom má 
rúra celý proces prípravy jedla trvalo 
pod kontrolou. Pred začiatkom pečenia 
zvolíte v ponuke rúry recept a necháte 
6. ZMYSEL monitorovať proces pečenia. 
Ten upraví čas aj teplotu podľa potre-
by a automaticky vypne rúru, keď je 
pečenie ukončené. K tomu napomáha 
teplotná sonda snímajúca teplotu jedla 
v štyroch rôznych vrstvách.

Je to také jednoduché: vyberiete si, čo 
chcete jesť a o zvyšok sa postará 6. ZMY-
SEL. Rúra si navyše pamätá vaše obľú-
bené programy a sama ich prispôsobuje 
vášmu používaniu.

MAJSTROVSKÉ DIELO 
TECHNOLÓGOV
Vďaka systému SoftClosing sa dvierka 
zatvárajú zľahka a potichu, unikátna 
úprava povrchu zase ochráni váš spot-
rebič pred odtlačkami prstov tak dobre, 
že ani sám Sherlock Holmes nebude mať 
šancu nájsť dôkazy. Lesklé povrchy sú 
starostlivo vyrobené z materiálov uľah-
čujúcich čistenie, a tak sa všadeprítomné 
odtlačky a škvrny stanú minulosťou.

NEDEĽNÉ RODINNÉ OBEDY BEZ 
STRESU
Nemusíte sa báť pozvať celú rodinu 
na nedeľný obed. Nielenže rúra pojme 
objem až 73 l, zároveň sa vyznačuje 
technológiou Cook4, s ktorou hravo 
pripravíte napríklad predjedlo, hlavné 
jedlo aj lahodný dezert behom jedného 
cyklu pečenia. Ako je to možné? Prípra-
vu až štyroch rozdielnych chodov vám 
umožní špeciálna cirkulácia vzduchu 
v rúre a vy si môžete byť istí, že sa chute 
a vône nebudú miešať. Ušetrený čas 
pri príprave pokrmov potom využijete 
na počúvanie dedkových nekonečných 
príbehov z mladosti.

ONO SA TO SAMO NEUMYJE. 
ALEBO?
Pečenie je radosť. To isté sa však nedá 
povedať o následnom čistení rúry. Vďa-
ka samočistiacemu systému Hydroclean 
si s tým viac nemusíte robiť starosti. Ne-
čistoty sa odstránia pomocou kombiná-
cie pary a špeciálneho čistiaceho cyklu, 
navyše bez čistiacich prostriedkov, a vy 
sa tak budete môcť venovať tomu, čo 
máte radi.

IDEÁLNA SÚHRA ELEGANCIE  
A TECHNOLÓGIí
Vstavané spotrebiče dizajnového radu 
W11 sú inšpiráciou. Elegantný a mo-

derný vzhľad doplnený o inteligentné 
technológie vytvorí vo vašej kuchyni 
zázemie, ktoré budú milovať všetci 
členovia vašej domácnosti. Nechajte sa 
uniesť jedinečnosťou, ktorú prinášajú 
Whirlpool spotrebiče. 

Reko

Foto:  Whirlpool
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INFOMIX

infomix aktuality

ALARM V MOBILE

S rodinným alarmom Jablotron sa nemusíte už obávať, že by hrajúce sa deti 
nevedomky spustili elektronický bezpečnostný systém a spôsobili by tak paniku. 
Pomocou mobilnej aplikácie svojho rodinného alarmu Jablotron môžete zistiť, 
čo vaše dieťa doma robí a kde sa pohybu-
je. Navyše vďaka tomu môžete zabudnúť 
na obavy z toho, aby nevybehlo von na 
cestu alebo aby náhodou omylom nepus-
tilo prívod plynu. S rodinným alarmom 
Jablotron 100 môžete mať „pod palcom“ 
všetky dôležité miesta vášho života. Či už je 
to dom, chata, či kancelárske priestory. 

Okrem toho viete alarmom pohodlne 
ovládať až  32 vecí vo vašej domác-
nosti. Či už sú to žalúzie, kúrenie, 
osvetlenie, klimatizácia, vybrané 
elektrické zásuvky, garážové, 
vstupné brány, ale aj monitorovanie 
teploty či vypnutie vody a plynu. 
Mobilná aplikácia MyJABLOTRON 
je jednoduchá, prehľadná a ponúka 
prehľad všetkého, čo vás o vašom dome 
zaujíma z akéhokoľvek miesta, na ktorom 
sa práve nachádzate. Bezpečie domova, 
ako aj svojich najbližších tak máte neustále 
pod kontrolou vo svojom mobilnom 
telefóne.  

www.jablotron.sk 

JTRE ZREVITALIZUJE NA VLASTNÉ NÁKLADY ZANEDBANÚ 
ZELENÚ PLOCHU V PETRŽALKE

Spoločnosť JTRE si ako mestotvorný developer uvedomuje svoju 
spoločenskú zodpovednosť, a preto naprieč mestom realizuje na vlastné 
náklady aktivity a projekty s cieľom zlepšiť kvalitu života všetkých obyvateľov 
Bratislavy. Aktuálne začína s revitalizáciou zeleného trojuholníka na Bosá-
kovej ulici v Petržalke pri bytovom dome Fuxova. Obyvatelia Bosákovej, Fuxo-
vej a širšieho okolia sa už čoskoro dočkajú kvalitnej zelene v blízkosti ich prí-
bytkov. V týchto dňoch začína developerská spoločnosť JTRE s odstraňo-
vaním pôvodných asfaltových plôch. Nasledovať bude výstavba nových 
chodníkov v smere k zastávke električky a k obchodnému domu Albero. 

Zelený trojuholník čaká obnova trávnika s rozlohou viac ako 3 500 m2 a výsadba 23 stromov vrátane dekoratívneho ľaliovníka tu-
lipánokvetého, ktorý bude novou okrasou územia. Spoločnosť JTRE realizuje verejnoprospešné aktivity v hlavnom meste na 
pravidelnej báze. V lete zrekonštruovala ďalšiu časť Dunajskej promenády, začiatkom roka sprejazdnila Dúbravskú cestu a vybu-
dovala na nej cyklotrasu. JTRE stála aj za revitalizáciou viacerých mestských podchodov, zastávok MHD a opravou veľkej závojo-
vej fontány v Parku Andreja Hlinku v Ružinove. Revitalizácia zeleného trojuholníka v Petržalke by mala byť dokončená v priebehu 
troch mesiacov. 

www.jtre.sk 

SCHÜCO ZÍSKALO ŠESŤ CIEN 
ZA PRODUKTOVÝ DIZAJN

Šesť systémov Schüco 
 získalo v silnej 
konkurencii viac ako 
5 500 produktov 
ocenenie Red Dot 
Design Award 2019. 
Tri riešenia sú inštalo-
vané aj v showroome 
v Bratislave. Konkrétne 

sú to Schüco ASE 80.HI s izolačným 
trojsklom, Schüco FWS 35 PD a  
Schüco DCS SmartTouch, ktorý kom-
binuje dverovú komunikáciu a kontrolu 
vstupu v jedinom module. Vyznačuje 
sa intuitívnym ovládaním a vysoko ele-
gantným dizajnom. Medzinárodnú po-
rotu zaujal panoramatický dizajn fasády 
Schüco FWS 35 PD s úzkou pohľadovou 
šírkou hliníkových profilov len 35 mm a 
tepelnoizolačnými parametrami na úrovni 
pasívneho domu. Ocenila tiež zdvižnopo-
suvné systémy Schüco ASE 67 PD a 
Schüco ASE 60/80 s mechatronickým 
kovaním Schüco TipTronic. Šesticu 
riešení, ktoré sú nositeľmi Red Dot Design 
Award pre rok 2019, dopĺňajú okenné 
systémy Schüco AWS 75 PD. SI a vonka-
jšie slnečné tienenie Schüco CSB. 

www.schueco.sk
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V AUPARK TOWER PRIBUDLI TISÍCE NOVÝCH NÁJOMNÍKOV 

Administratívna budova Aupark Tower v Bratislave si môže po získaní zeleného cer-
tifikátu BREEAM Excellent pripísať ďalšie prvenstvo.  Aupark Tower ako prvá admi- 
nistratívna budova má od júna tohto roka tisícky nových nájomníkov – na jej streche 
totiž pribudli včelie úle. K strešnému hmyziemu hotelu sa tak priradil ďalší ekologický 
projekt budovy, ktorý podporuje biodiverzitu v meste. Včelie úle zrealizoval Aupark 
Tower v spolupráci s nákupným centrom Aupark. „Ikonická budova Aupark Tower sa 
stavbou hmyzieho hotela či včelích úľov pridala k celosvetovej iniciatíve podpory a ochrany 
opeľovačov, ktoré sú dôležité pre prežitie ľudstva. Ochrana životného prostredia už začína 
byť zodpovednosťou nielen špecializovaných štátnych inštitúcií, miest či tretieho sektora,  
ale každého z nás, vrátane firiem,“ uvádza Martin Šmigura, riaditeľ spoločnosti WOOD  
& Company Real Estate, ktorá vlastní budovy Aupark Tower, BBC5, Lakeside Park 
a Westend Tower v Bratislave. O včely sa týždenne starajú odborníci – profesionálni 
včelári. Nájomníci nie sú včelstvom nijako obmedzení. Úle sú umiestnené na zelenej 
terase v dostatočnej vzdialenosťou od fasády a okien budovy.

www.auparktower.sk

PESTRÁ JESENNÁ PONUKA

Pod značkou Wienerberger nájdete stavebné materiály pre komplexné riešenie 
hrubej stavby. Túto jeseň využite pestrú ponuku zliav Wienerberger.
Do konca októbra môžete využiť zľavy na nákup pálených tehál Porotherm, 
keramickej strešnej krytiny Tondach a fasády z lícových tehál a obkladových 
pásikov Terca. Jesenné zľavy sa vzťahujú na moderné brúsené tehly Porotherm 
v kombinácii s tenkovrstvovou lepiacou maltou. Výhodne kúpite napríklad tehly 
Porotherm 44 EKO+ Profi alebo tehly plnené minerálnou vlnou Porotherm 
38 T Profi, ktoré umožňujú zhotoviť jednovrstvové omietané obvodové murivo 
s nadštandardnými tepelnoizolačnými parametrami bez potreby zateplenia. Na 
modely keramickej strešnej krytiny Tondach v luxusnom čiernom prevedení môžete získať špeciálnu zľavu až 45 %. Výhodne tiež 
nakúpite veľkoformátové škridly Twist a Bolero, plochú škridlu Figaro 11, tradičný model Bravura, ako aj škridly Samba 11 
a Stodo s originálnymi strešnými doplnkami. Bezúdržbovú fasádu za výhodných podmienok si poistíte nákupom lícových tehál  
a obkladových pásikov Terca vo vybraných farebných odtieňoch. 

www.wienerberger.sk

NEEFEKTÍVNE PREDRAŽENIE STAVIEB  
NA SLOVENSKU SA NEKONÁ

V lete vstúpila do platnosti revízia normy o tepelnotechnických 
vlastnostiach stavebných konštrukcií a budov. Tá priniesla dobré 
správy nielen pre vlastníkov rodinných domov, ale aj pre budúcich 
staviteľov, vrátane tých, ktorí sa od 2. septembra budú uchádzať 
o dotáciu vo výške 8 000 eur na takmer nulové domy. „Oceňujeme, 
že zmena normy STN 73 0540-2 reflektuje na aktuálnu situáciu 
a prináša zmiernenie pôvodne zamýšľaných normových požiadaviek 
na tepelnoizolačné vlastnosti obvodových konštrukcií. Záväznými 
naďalej zostávajú doterajšie normové hodnoty,“ vysvetľuje predseda 
ZVMM Martin Mihál. Sprísnenie požiadaviek by znamenalo neefek-
tívne predraženie stavieb. „V tejto súvislosti je vhodné spomenúť, že 
plánované zvýšenie požiadaviek, ktoré zodpovedalo 8 až 10 centime-
trom zateplenia, by ušetrilo na niektorých typoch rodinných domov 

len okolo 3 % energie,” dodáva Mihál. „Moderné murovacie materiály majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré s rezervou 
spĺňajú súčasné normové požiadavky na obvodové steny aj bez dodatočného zateplenia. To znamená, že sú vhodné aj na stavbu domu 
s takmer nulovou potrebou energie. Pridávať k nim ďalšie tepelnoizolačné vrstvy alebo zväčšovať hrúbku murovacích materiálov nad 50 cm 
je neefektívne. Oveľa účelnejšie je zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie,” dopĺňa podpredseda združenia Gabriel Szöllösi.

www.zvmm.sk 
www.zatepluj.sk





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

ponúkame  – metrový bytový 
textil, obrusy, obrúsky, návlečky na 
vankúše, froté uteráky, posteľnú 
bielizeň, záclony, celoročné i sezónne 
vzory, materiály klasické a moderné, 
šijeme konfekciu i podľa požiadavky 
zákazníka.

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

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!

TacoSys Pro

Pro maximální úsporu času při instalaci

Funkce vrátit se do 

prvního otevřeníVideo:

Kabel rychle a jednoduše 

zasunovatelný

Vyvažování a uzavření v jednom

Kdykoliv reprodu-

kovatelné napo-
sledy nastavené 
množství průtoku

Dodáváno 
předmontované: 
Vyvažovací ventil 
TopMeter Plus, 
pohonný ventil 
TacoDrive

Informace: taconova.com

TacoSys Pro_dom_90x118.indd   1 04.04.2019   13:11:34

KORADO
KOMPLETNÉ RIEŠENIE

V OBLASTI VYKUROVANIA

  sme česká fi rma s viac než 50-ročnou tradíciou

  ponúkame riešenia vykurovania pre každý typ 

budovy

  myslíme ekonomicky, ekologicky a efektívne

  komplexnosť, kvalita, inovácie a dizajn

KORATHERMKORALUX

korado.cz  |  info@korado.cz  |   korado.as

RADIK KLASIK – R

15837-Korado-Kampan printy-2019-Dom a byvanie-3-90x241-ZR-KORADO-OBECNY-SK.indd   108.08.2019   14:33:13
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DREVENÉ PODLAHY SÚ VEĽMI 
OBĽÚBENÉ PRE SVOJU KRÁSU A 
KVALITU SPRACOVANIA. VÝROBCOVIA 
SA PRISPÔSOBUJÚ POŽIADAVKÁM 
TRHU, A PRETO SA NEMUSÍTE OBÁVAŤ 
KOMBINÁCIE DREVENÝCH PARKIET 
A PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA.

a podlahové vykurovanie
DREVENÉ PODLAHY

stavba podlahy
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Systém podlahového vykurovania 
sa stal veľmi obľúbeným riešením, 
či už v novostavbách, alebo pri 

rekonštrukciách. Podlahové vykurovanie 
možno využívať ako dostatočný a jediný 
zdroj tepla v domácnosti. Možno ho 
však použiť aj ako druhotný zdroj tepla 
v podobe podlahových vykurovacích 
rohoží. Tie sú určené pre menší priestor, 
ako je napríklad kúpeľňa. Ich výhodou 
je, že sa môžu montovať na pôvodnú 
podlahovú krytinu. Či už sa rozhod-
nete pre teplovodné, alebo elektrické 
podlahové vykurovanie, nezabudnite  
na výber vhodnej podlahovej krytiny. 

TEPELNÝ KOMFORT BEZ VÍRENIA 
PRACHU
V prípade systému podlahového vyku-
rovania je vykurovacím telesom celá 
podlaha. Chodidlá sú prakticky v stálom 
kontakte so zdrojom tepla. Vplyvom 
nižšej teploty, ktorá je obmedzovaná 
technickými predpismi, nedochádza 
k zdraviu neprospešnému víreniu 
prachu. Preto je podlahové vykurovanie 
vhodné aj pre alergikov. V obytných 
miestnostiach sú obvykle zohrievané 
podlahy na teplotu približne 25 °C, pri-
čom pri strope sa dosahuje teplota okolo 
21 °C. Výhodou podlahového kúrenia je 
aj bonus v podobe nerušeného vzhľadu 
miestnosti, úspory miesta a nárokov na 
údržbu. Životnosť podlahových systé-
mov vykurovania sa pohybuje okolo 
30-tich až 50-tich rokov v závislosti od 
použitej technológie. 

PRÍRODNÝ A HREJIVÝ MATERIÁL
V súčasnosti sa v interiéroch presadzu-
jú najmä prírodné materiály. Drevo je 
charakteristické svojou prirodzenou 
kresbou, širokou škálou farieb a estetic-
ky dotvára interiér. Všeobecne možno 
tvrdiť, že na podlahové vykurovanie 
možno položiť všetky podlahové krytiny, 
pokiaľ to dovoľuje ich výrobca. Drevená 
krytina si však na rozdiel od studenej 
dlažby udržuje príjemnú teplotu aj 
mimo vykurovacej sezóny, pretože drevo 
je hrejivý materiál. Konštrukčná výška 
drevených podlahovín je dimenzovaná 
na nízky tepelný odpor. Drevo výborne 
akumuluje teplo a krytina si tak ucho-
váva príjemnú teplotu aj po vypnutí 
podlahového kúrenia. 

TEPELNÁ VODIVOSŤ – schopnosť 
materiálu viesť teplo. Predstavuje 
rýchlosť, ktorou sa teplo šíri z jednej 
časti materiálu do chladnejšej časti 
materiálu. Pre porovnanie jednotli-
vých materiálov sa používa termín 
súčiniteľ tepelnej vodivosti, ktorý 
býva často chybne označovaný ako 
tepelná vodivosť. Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti je merná tepelná vodivosť, 
ktorá sa zisťuje meraním, teda nie je 
možné ho vypočítať. 

TEPELNÝ ODPOR – odpor materiálu 
proti prestupu tepla. Čím je vyšší, 
tým teplo horšie preniká materiálom. 

NAJLEPŠIE PREDPOKLADY
Viacvrstvové drevené krytiny sú z hľa-
diska vhodnosti na podlahové systémy 
vykurovania najvhodnejšie a výrobcovia 
ponúkajú široký sortiment rôznych 
kolekcií. Najnižším tepelným odporom 
disponujú dyhované lamely s konštruk- 
čnou hrúbkou 7 mm. Pozor však na dre-
viny buk alebo kanadský javor, ktoré sú 
náchylnejšie na zmeny teplôt a vlhkosti, 
a preto ich niektorí výrobcovia neodpo-
rúčajú klásť na podlahové vykurovanie. 
Ak sa rozhodnete pre krytinu s olejova-
ným povrchom, myslite tiež na jej správ-
nu údržbu. Tá spočíva v pravidelnom 
olejovaní pred začiatkom a po ukončení 
vykurovacej sezóny. Pri rustikálnych 
dekoroch s množstvom prasklín, škár či 
nestmelených sukov platí toto pra-
vidlo niekoľkonásobne. Ich povrch má 
až trojnásobne viac otvorených pórov 
oproti klasickým lakovaným podlahám 
a je preto náchylný na vysychanie. Pokiaľ 
je podlahová krytina celoplošne lepená, 
odpadá odpor podložky. Ak kontakt 
krytiny s podkladom nie je 100 %-ný, 
vzniká minimálna vrstva vzduchu, ktorá 
je izolantom a hodnota sa navyšuje 
o vrstvu lepidla.

VÝHODOU PODLAHOVÉHO 
KÚRENIA JE AJ BONUS V PODOBE 
NERUŠENÉHO VZHĽADU 
MIESTNOSTI, ÚSPORY MIESTA  
A NÁROKOV NA ÚDRŽBU. 
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POHĽAD DO HISTÓRIE
Mohlo by sa zdať, že podlahové vykuro-
vanie je výdobytkom súčasnosti, avšak 
opak je pravdou. Princíp podlahového 
vykurovania bol známy už pred 2 000 
rokmi. Využívali ho najmä starí Rima-
nia, ktorí ho uplatňovali v kúpeľníctve. 
Vtedajšie vykurovanie nebolo samozrej-
me, založené na elektrine ani ohreve 
vody, teplo prichádzalo do prázdneho 
priestoru pod podlahou z ohniska. 
Časom sa systém vylepšil a teplý vzduch 
bol pod podlahou vedený kanálmi.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

stavba podlahy



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

E-SHOP AJ „KAMENNÁ“ PREDAJŇA

už viac
      ako

rokov

CELODREVENÉ PODLAHY     

     

 2

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

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

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

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

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

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

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

VINYLOVÉ PODLAHY    KRONOXONIC,  TARKETT,  VIN IN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AKCIA

DUB BRUSHED – celodrevená 
veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 
2200 x 180 mm, hrúbka 14mm, nášľap 
cca 3mm, masív landhausdielen 
1-lamela, OLEJ, click bez lepenia, 
V-DRÁŽKA, kartáčovaná, 
31,80 EUR/m2
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Začnime teda hodnotením oboch 
systémov z pohľadu komfor-
tu. Z hľadiska funkčnosti alebo 

tepelného komfortu sú oba systémy, 
teda elektrické podlahové vykurovanie aj 
teplovodné podlahové vykurovanie úplne 
zhodné. Princípom je zahriatie konštruk-
cie podlahy na teplotu len o niečo vyššiu, 
ako je teplota vzduchu. Pretože však hre-
je veľká plocha, je tento systém schopný 
vydať dostatok energie na vyhriatie 
miestností – preto sa všeobecne označuje 
ako veľkoplošné nízkoteplotné vyku-
rovanie. Merania ukázali, že elektrické 
a teplovodné podlahové vykurovanie 
poskytuje najrovnomernejšie rozloženie 
teplôt. Elektrické vykurovanie však vie 
tie isté výborné parametre poskytnúť aj 
pri stropnom vykurovaní vykurovacími 
fóliami – a to už je prvá výhoda elektric-
kých vykurovacích systémov. 

AKÉ SÚ ĎALŠIE ROZDIELY A VÝHODY 
ČI NEVÝHODY OBOCH POROVNÁVA-
NÝCH SYSTÉMOV? 

 Elektrické podlahové vykurovanie sa  
 vyznačuje:
  vyššou flexibilitou a výbornou  
 regulovateľnosťou – z pohľadu   
 prevádzkových nákladov je to v porov- 
 naní s teplovodným vykurovaním 
 úplne zásadná výhoda,
  jednoduchšou a lacnejšou 
 inštaláciou, teda nižšími 
 obstarávacími nákladmi.

REGULÁCIA A HOSPODÁRNOSŤ 
Správna regulácia je základnou pod-
mienkou hospodárnosti prevádzky. Pod-
statnou výhodou elektrického podlaho-
vého vykurovania je práve skutočnosť, 
že sa ľahko reguluje. Pomocou centrálnej 
riadiacej jednotky je možné nastaviť 
teplotu individuálne v každej miestnos-
ti. Centrálna jednotka umožňuje ako 
individuálnu reguláciu teploty v miest-

PODLAHOVÉ 
VYKUROVANIE 

NA OBA SYSTÉMY 
VYKUROVANIA SA DÁ PRI 

HODNOTENÍ NAZERAŤ 
Z VIACERÝCH UHLOV 

POHĽADU. DÔLEŽITÉ SÚ, 
SAMOZREJME, OBSTARÁVACIE 

A PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY, 
PRI VÝBERE JE VŠAK DOBRÉ 

MYSLIEŤ AJ NA TEPELNÝ 
KOMFORT.

elektrické alebo 
teplovodné?



Podlahové vykurovacie fólie ECOFILM

www.fenix.sk

>> múdre vykurovanie <<

185x118 film sk:Sestava 1  8.8.2019  6:41  Stránka 1

investície, náklady na údržbu a revízie, 
bezobslužnosť, životnosť, spoľahli-
vosť systému a miera komfortu. Ďalšie 
podrobnosti o možnostiach elektrického 
podlahového a stropného vykurovania 
nájdete na www.fenix.sk.

nostiach, tak aj centrálne ovládanie 
z jedného miesta. Je možné regulovať 
tiež jednotlivé časti podlahy, napríklad 
pred francúzskymi oknami. Vyššie typy 
regulácie umožňujú ovládanie aj cez in-
ternet, iné nie sú prepojené káblami, ale 
komunikujú spolu bezdrôtovo a sú tak 
ideálne napríklad pri rekonštrukcii.

PRE A PROTI
Všetko má svoje pre a proti. Elektrické 
vykurovanie sa napríklad nedá ná-
kladovo efektívne využívať v starších 
budovách s vyššími tepelnými stratami. 
U súčasných novostavieb, charakteristic-
kých nízkymi tepelnými stratami, už je 
však situácia úplne iná – tam vychádza 
z pohľadu obstarávacích a prevádzko-
vých nákladov lepšie elektrické podlaho-
vé vykurovanie. Elektrické systémy sú 
u energeticky úsporných budov v po-
rovnaní s teplovodnými efektívnejšie. 
Dôvod je prostý – tepelná strata budov, 
a teda aj spotreba energie v posledných 
rokoch významne poklesla a v mnohých 
prípadoch tak prestali byť rozhodujúce 
prevádzkové náklady. Dôležitejšími 
faktormi sa stali celková výška prvotnej 

Reko z materiálov Fenix Slovensko

Foto: Fenix Slovensko
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VÝSLEDKOM DOBRÉHO 
VYKUROVANIA JE TEPEL-
NÁ POHODA V DOMÁC-
NOSTI. EXISTUJE VIACERO 
SPÔSOBOV, AKO TEPELNÚ 
POHODU DOSIAHNUŤ, 
A VOĽBA TOHO NAJVHOD-
NEJŠIEHO SA NEODVÍJA 
LEN OD PREFERENCIÍ 
INVESTORA, ALE AJ OD 
OKOLITEJ INFRAŠTRUKTÚ-
RY A PRÍLEŽITOSTÍ, KTORÉ 
PONÚKA OKOLIE.

AKO A ČÍM
vykurovať?

Základným rozhodnutím pri vyku-
rovaní domu je výber paliva. Tri 
najrozšírenejšie možnosti sú plyn, 

elektrika a tuhé palivo. Zdanlivo najdô-
ležitejším kritériom sa môže zdať obsta-
rávacia cena, no výhodnosť jednotlivých 
typov paliva sa môže časom meniť, 
v závislosti od vývoja cien na svetovom 
aj domácom trhu či v dôsledku zásahov 
regulačných orgánov. Netreba zabúdať 
ani na dostupnosť jednotlivých mož-
ností, zvlášť plyn nemusí byť zavedený 
v každej lokalite. V takýchto prípadoch 
stojí za zváženie využitie obnoviteľných 
zdrojov a energiu získavať pomocou 
panelov alebo čerpadiel. 

PLYNOVÉ KÚRENIE
Medzi obľúbené riešenia v rodinných 
a aj mnohých bytových domoch patrí 
kúrenie plynom. Plynový kotol vytvára 
spaľovaním zemného plynu teplo, kto-
rým ohrieva vodu. Tá potom cirkuluje vo 
vykurovacích telesách alebo systémoch. 
Systém je jednoduchý a vďaka prípojke 
plynu si vyžaduje minimálne skladovacie 
nároky. V porovnaní s inými systémami 
sú prevádzkové náklady stále pomerne 
priaznivé, pričom si ich domácnosť môže 

znížiť pomocou solárnych panelov, ktoré 
budú kotlu s ohrevom vody pomáhať. 
Nie všade je však plyn zavedený a cenová 
výhodnosť plynu v blízkej budúcnosti je 
v dôsledku aktuálneho geopolitického 
diania tiež otázna.

Kúrenie plynom prebieha spaľovaním 
v kotle, pričom výber kotla patrí medzi 
základné rozhodnutia. Plynový kotol 
môže byť vysokoteplotný, nízkoteplot-
ný alebo kondenzačný. Vysokoteplot-
né kotle patria medzi prvú generáciu 
plynových kotlov, ktoré pracujú s tep-
lotou spalín nad 120 °C a pre svoju 
nízku účinnosť ich v ponuke výrobcov 
nájdete už len zriedka. Nízkoteplotné 
kotly pracujú s teplotou do 120°C a  ich 
celková účinnosť je o niečo vyššia ako 
pri vysokoteplotných. Taktiež produkujú 
aj menej emisií. Výrobcovia aj inštala-
téri však odporúčajú skôr kondenzačné 
kotly, ktoré dokážu využiť okrem ener-
gie vzniknutej spaľovaním aj časť ener-
gie zo spalín. Kondenzačný kotol tak 
dokáže znížiť spotrebu plynu aj o 30 % 
v porovnaní s nízkoteplotnými kotlami 
a pracuje s teplotou spalín do 90 °C. 
Patrí medzi najmodernejšie riešenia a je 
kompatibilný so všetkými druhmi vyku-
rovacích systémov. Základná nevýhoda 
kotlov je potreba ich pravidelnej údržby, 
ktorú komplikuje čoraz väčší nedostatok 
skúsených odborníkov.

ELEKTRICKÉ KÚRENIE
Môžeme predpokladať, že elektrika 
je dnes zavedená prakticky v každej 
viac či menej obývanej oblasti a pokiaľ 
nestaviate dom na samote uprostred 
lesa, je elektrická energia samozrejmosť. 
Ak však elektriku chceme využívať na 
vykurovanie, musíme počítať s vyššími 
prevádzkovými nákladmi. Odmenou 
nám však bude komfort, keďže odpadá 
nekonečná starostlivosť o kotol a jeho 
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správne fungovanie. Vzhľadom na 
spomínané náklady sa aj napriek tomu 
elektrické kúrenie vo všeobecnosti 
odporúča do domov s minimálnymi te-
pelnými stratami. So znížením nákladov 
by pri správnom nastavení mali pomôcť 
solárne panely a fotovoltická elektráreň. 

Vykurovať elektrinou sa dá prostred-
níctvom samostatných výhrevných 
telies alebo elektrinu meniť na teplo 
prostredníctvom elektrického kotla. Ten 
nevytvára spaliny, má minimálne nároky 
na priestor a vyžaduje si minimálnu 
údržbu. Prevádzkové náklady na elek-
trické kotly však patria medzi najvyššie, 
a to z dlhodobého hľadiska bude vyža-
dovať zapojenie obnoviteľných zdrojov 
energie do vykurovacieho systému. 

TUHÉ PALIVO
Kúrenie tuhým palivom sa dnes využíva 
skôr v starších rodinných domoch alebo 
v domácnostiach bez pripojenia na 
plyn či elektriku, prípadne ako doplnok 
k vyššie uvedeným typom vykurovania. 

Prikladanie do piecky a prehrabkáva-
nie sa v pahrebe so sebou predsalen 
prináša kúsok nostalgie a „starého 
sveta.“ Tuhým palivom môže byť uhlie, 
brikety či drevo. V porovnaní s vyššie 
uvedenými typmi kúrenia vychádza 
tuhé palivo cenovo výhodnejšie. Uhlie 
sa napríklad považuje za jedno z najlac-
nejších palív, no jeho negatívny vplyv na 
životné prostredie je obrovský. O niečo 
šetrnejšie k životnému prostrediu, no 
stále pomerne lacné je drevo a bioma-
sa. Pojem biomasa však nezahŕňa len 
odpad z drevovýroby, patria sem aj 
piliny, slama či suché časti vybraných 
rastlín vhodných na spaľovanie. Ostáva 
však rovnaký problém, ako pri uhlí – 
skladovanie. Tuhé palivo je treba kúpiť, 
doviezť, uložiť a pripraviť.

TEPELNÉ ČERPADLO
Alternatívou k už spomínaným zdrojom 
tepla sú tepelné čerpadlá. Výnimočné 
sú vďaka svojej schopnosti premeniť 
relatívne nízku teplotu z okolitého 
prostredia (voda, zem, vzduch) na úžit-

ZDANLIVO NAJDÔLEŽITEJŠÍM KRITÉ-
RIOM SA MÔŽE ZDAŤ OBSTARÁVACIA 
CENA, NO VÝHODNOSŤ JEDNOT-
LIVÝCH TYPOV PALIVA SA MÔŽE 
ČASOM MENIŤ V ZÁVISLOSTI OD VÝ-
VOJA CIEN NA SVETOVOM AJ DOMÁ-
COM TRHU ČI V DÔSLEDKU ZÁSAHOV 
REGULAČNÝCH ORGÁNOV.
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kovú, teda takú, ktorá dokáže v inte-
riéri vytvoriť tepelnú pohodu. Tepelné 
čerpadlo tak využíva obnoviteľné zdroje 
a z hľadiska emisií či spotreby surovín 
nepredstavuje žiadnu záťaž pre životné 
prostredie. Pravdepodobne jedinou, 
no dosť veľkou nevýhodou je vstupná 
investícia pri inštalácii čerpadla. Domác-
nosti však môžu získať štátnu dotáciu 
prostredníctvom programu Zelená do-
mácnostiam II, čo robí danú technológiu 
o niečo dostupnejšou.

Tepelné čerpadlá sa delia podľa zdroja, 
z ktorého čerpajú (zem, voda, vzdu-
ch). Tepelné čerpadlá vzduch/voda sú 
relatívne jednoduché na inštaláciu aj 
prevádzku. Ich výkon je však závislý od 
vonkajšej teploty, a preto si vyžadujú 
aj dodatočný zdroj energie. Čerpadlá 
voda/voda majú veľmi dobrú účinnosť 
a nemusíte sa báť teplotných výkyvov, 

keďže podzemná voda má stálu teplotu 
počas celého roka. Náročnosť systému 
sa však odráža vo vyšších prevádzkových 
nákladoch, plus treba počítať s dvomi 
studňami. Najpraktickejšie sú čerpadlá 
zem/voda, ktoré dokážu pokryť spo- 
trebu domácnosti, vďaka čomu nie je 
potrebný dodatočný zdroj tepla. V lete 
sa dajú navyše využiť aj na chladenie. 
Úskalím je potreba veľkej plochy záhrady 
a náročnosť inštalácie, ktorá sa odráža aj 
vo vysokej obstarávacej cene.

VYKUROVACIE SYSTÉMY
O finálne vykúrenie priestoru sa starajú 
vykurovacie telesá. Tie môžu byť bodové 
(radiátory), plošné (podlahové, steno-
vé, či stropové kúrenie) alebo sálavé 
(infračervené kúrenie). Za neochvejnú 
klasiku sa považujú radiátory. Tie klasic-
ké liatinové ustúpili do úzadia a uvoľnili 
priestor moderným, ľahším, dizajnovej-
ším a efektívnejším riešeniam. Podlaho-
vé, stenové a stropné vykurovanie 
funguje na prakticky rovnakom princípe. 
Vďaka plošnému odovzdávaniu tepelnej 
energie sa vzduch vrství, čo zvlášť pri 
podlahovom kúrení vytvára optimálnu 
klímu v miestnosti, kde je vzduch vo 
výške hlavy dospelého človeka približne 
o 2 °C chladnejší ako pri nohách. 

Za pozornosť stojí aj sálavé vykurovanie, 
teda kúrenie založené na elektromagne-
tickom (infračervenom) vlnení. Takéto 
vykurovacie systémy neohrievajú vzdu-
ch, ale vďaka vlneniu ohrievajú priamo 
všetko, čo sa nachádza v interiéri. Infra-
červené vlny tak prejdú vzduchom bez 
straty energie, ktorú odovzdajú priamo 
ploche, do ktorej narazia. Všetky zohria-
te predmety a plochy spätne vracajú tep-
lo do priestoru sálaním, ale aj priamou 
tepelnou výmenou so vzduchom, ktorý 
ich obteká.

Ing. Juraj Vedej

Foto: archív firiem a redakcie

TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH/VODA 
SÚ RELATÍVNE JEDNODUCHÉ NA 
INŠTALÁCIU AJ PREVÁDZKU. ICH  
VÝKON JE VŠAK ZÁVISLÝ OD  
VONKAJŠEJ TEPLOTY, A PRETO SI 
VYŽADUJÚ AJ DODATOČNÝ ZDROJ 
ENERGIE
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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
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Tepelné čerpadlá sú už záležitosťou 
novostavieb aj rekonštrukcií. Ak 
uvažujete o nejakom pre svoj dom, 

značka Vaillant vám môže nezáväzne 
a zadarmo vypracovať odborný návrh  
na jeho inštaláciu. Stačí vyplniť jedno-
duchý formulár na internetovej stránke 
www.kvalitne-tepelne-cerpadla.sk. 
Ušetríte čas a na základe informácií od 
odborníka sa rozhodnete (alebo aspoň 
zistíte vaše možnosti).

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA 
INŠTALÁCIA
Ak je jednou z vašich podmienok jed-
noduchá a rýchla inštalácia, riešením 
je tepelné čerpadlo aroTHERM Split 
vzduch/voda. Zabezpečí kúrenie, chlade-
nie aj teplú vodu, k tomu o 75 % nižšie 
účty za energiu a o tretinu menej emisií. 
Ide o jedno z najtichších zariadení typu 
vzduch/voda na trhu, ktoré sa osvedčilo 
aj v susedstvách s hustejšou zástavbou. 
Skladá sa z vonkajšej jednotky (pri von-
kajšej stene domu či v záhrade) a inte-
riérového modulu uniTOWER, ktorý má 
vo vnútri 190-litrový zásobník a dokáže 
pokryť bežné požiadavky štvorčlennej 
rodiny na teplú vodu.

NAJMODERNEJŠIE MOŽNOSTI
Ak hľadáte výnimočne šetrné tepelné 
čerpadlo, takým je Vaillant Green iQ 

ŠETRENIE, POHODLNÉ VYKU-
ROVANIE, CHLADENIE, PRÍPRA-
VA TEPLEJ VODY ČI FLEXIBILNÉ 
OVLÁDANIE NA DIAĽKU CEZ 
SMARTFÓN... VŠETKY TIETO 
VÝHODY PRINÁŠAJÚ NAJMO-
DERNEJŠIE TEPELNÉ ČERPAD-
LÁ, KTORÉ SÚ VHODNÉ PRE 
NOVOSTAVBY I REKONŠTRUK-
CIE. PORADÍME VÁM, AKO SI 
VYBRAŤ.

Uvažujete o tepelnom

čerpadle?
flexoTHERM exclusive. Je ekologické, 
inteligentné a univerzálne, dokáže totiž 
využívať každý z alternatívnych prírod-
ných zdrojov tepla – zem, vodu alebo 
vzduch. Je iba na vás, pre ktorý zdroj  
sa napokon rozhodnete. Vykurova- 
nie, prípravu teplej vody aj chladenie  
dokáže zabezpečiť aj tepelné čerpadlo  
flexoCOMPACT exclusive s označením 
Green iQ. Má zabudovaný 185-litro-
vý zásobník teplej vody, vhodné je do 
klasických i nízkoenergetických domov. 
Má nízke prevádzkové náklady a dosa-
huje výstupnú teplotu až 65 °C. Taktiež 
dokáže využívať každý z alternatívnych 
prírodných zdrojov tepla – zem, vodu 
alebo vzduch. 

Všetky spomínané zariadenia sa môžu 
flexibilne ovládať aj na diaľku, cez smart- 
fón, prostredníctvom internetu a apli-
kácie. K zariadeniu aroTHERM Split 
stačí pridať internetový komunikačný 
modul. Nastavovať teplotu vykurovania 
a teplej vody si tak budete môcť oveľa 
pohodlnejšie. Viac informácií nájdete 
na webových stránkach www.vaillant.sk 
a www.kvalitne-tepelne-cerpadla.sk.

Reko z materiálov značky Vaillant

Foto: Vaillant



Pre tých, 
čo držia krok 
s technológiami

Len 42 dB 
najtichšie tepelné 

čerpadlo vzduch/voda 
na trhu.

Tepelné čerpadlo aroTHERM Split

Domáce pohodlie, kúrenie v zime, chladenie v lete 
a teplá voda po celý rok – to všetko prináša tepelné 
čerpadlo aroTHERM Split vzduch/voda. K tomu 
o 75 % nižšie účty za energiu, o tretinu menej 
emisií a energetická účinnosť triedy A++. Systém sa 
skladá z tepelného čerpadla a kompaktného modulu 
uniTOWER. Jeho montáž je rýchla a jednoduchá, 
aroTHERM Split stačí vhodne umiestniť k vonkajšej 
stene domu alebo do záhrady. Praktické rozmery 
modulu uniTOWER a vo vnútri integrované 
príslušenstvo vám navyše umožnia ušetriť veľa 
miesta v interiéri.

Viac informácií na: www.vaillant.sk

aroTHERM_Domabyvanie_185x241.indd   1 16.7.2019   15:05:21
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vykurovanie
Č

i už staviate, alebo chcete svoj dom 
len vylepšiť, pod českou značkou 
KORADO nájdete riešenie pre kaž-
dú miestnosť. 

NAJOBĽÚBENEJŠÍ MODEL
Stále najobľúbenejším modelom značky 
KORADO je teleso RADIK, ktoré dispo-
nuje mnohými variantmi. Jednou z nich 
je model RADIK Premium (01), vyvinutý 
pre zvislú montáž. Jeho konštrukcia 
umožňuje spodné stredové alebo bočné 
spodné pripojenie na vykurovaciu sú-
stavu s núteným obehom. Novinkou je 
model RADIK VKM8, doskový model vy-
kurovacieho telesa s ôsmimi pripojova-

cími otvormi. Univerzálne konštrukčné 
riešenie telesa tak ponúka až 48 rôznych 
spôsobov pripojenia. Modely doskových 
telies RADIK vám prehrejú obývacie 
izby, spálne, detské izby, ale aj kuchyne 
alebo chodby. 

PRE KÚPEĽNE
KORALUX je riešením pre vašu kúpeľňu, 
a to v akomkoľvek farebnom prevedení.  
Novinkou vo výrobnom portfóliu spoloč-
nosti KORADO je pre tento rok dizajnové 
vykurovacie teleso KORATHERM AQU-
APANEL (04). Moderný a jednoduchý 
vzhľad tohto dizajnového radiátora pre-
svedčí každého, že pri výbere vhodného 
telesa do kúpeľne nie je potreba zostávať 
len pri klasických „rebríkov“ ako doteraz. 
Rovné, geometricky presne usporiadané 
profily tohto telesa pôsobí luxusným 
a neopozeraným dojmom.

K dispozícii bude v jednoradovom a 
dvojradovom prevedení, vo výškach od 
79 cm do 178 cm. Aj v prípade jednora-
dového prevedenia dosahujú tieto telesá 
vyšších tepelných výkonov než väčšina 
bežných súčasných kúpeľňových telies. 
Tieto dizajnové telesá disponujú mo-
derným spodným stredovým aj krajným 
pripojením.

PRE MODERNÉ INTERIÉRY
Ak ste vo fáze výstavby, pozrite sa na 
vykurovanie pomocou podlahových kon-
vektorov KORAFLEX (02). Možno vás 
prekvapí, že sa nimi dá v lete aj chladiť. 
Pre moderné interiéry sú nachys- 
tané dizajnové kúsky KORATHERM  
a KORATHERM Reflex (03) so zrkad-
lom. Do atypických priestorov s veľkými 
presklenými plochami využijete ich 
vertikálne prevedenie. Všetko a ešte viac 
nájdete na stránke www.korado.cz.

Reko z materiálov KORADO

Foto: KORADO 

VYBERÁTE NOVÉ RADIÁTORY? 
REKONŠTRUUJETE ALEBO 
STAVIATE? VIEME, KDE POD 
JEDNOU ZNAČKOU NÁJDETE 
KOMPLETNÚ PONUKU 
RADIÁTOROV, OD KLASICKÝCH 
DOSKOVÝCH, CEZ KÚPEĽŇOVÉ 
REBRÍKY AŽ PO DIZAJNOVÉ 
RIEŠENIE DO ATYPICKÝCH 
PRIESTOROV. 

pre váš dom – kompletné riešenie

01 02

03 04
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KONTAKTY:
vyhradný predajca TERMOMÉDIA  
Partizánska 93  
058 01 Poprad 
 

FÍNSKE MASTENCOVÉ PECE  
 Pravá mastencová pec vám zabezpečí po 2 hodinách kúrenia príjemné teplo počas viac 

 ako 24 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.

+421 905 632 203 
trmd@stonline.sk
www.termomedia.sk
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A
j v nízkoenergetických domoch 
môže horieť živý oheň bez zby-
točného prekurovania či straty 
čerstvého vzduchu. A aké kozuby 

či kachľové pece sú vhodné na použi-
tie v domoch s nízkou energetickou 
náročnosťou? Štandardný teplovzdušný 
alebo otvorený kozub určite nie! Treba 
sa zamerať na akumulačné alebo sálavé 
stavby s menšími preskleniami dvierok. 
Akumulačný kozub s prstencami alebo 
kachľová pec s ťahovým systémom je 
v tomto prípade vhodným riešením. 
Nechcete si predsa priestor prekúriť 

a mať pocit, ako by ste boli neustále 
niekde v saune. Tepelnú potrebu, nao-
pak, potrebujete rozložiť na dlhší časový 
interval a odovzdávať energiu v menších 
dávkach podľa tepelnej straty objektu. 
Výkon kozubu či kachľovej pece sa musí 
vždy orientovať na skutočnú tepelnú 
potrebu vykurovaného priestoru. 

RIEŠENIE PRE AKÝKOĽVEK 
INTERIÉR
Dnešné technológie a kachliarske ma-
teriály umožňujú pracovať so širokým 
sortimentom. Či už si budete chcieť dať 
vyhotoviť moderný či klasický kozub, 
alebo kachľovú pec, všetko závisí od va-
šich potrieb. To znamená, že sa dá nájsť 
riešenie pre akýkoľvek interiér. 

VÝHODY SÁLAVEJ STAVBY
Sálavé teplo sa šíri rovnomerne všetký-
mi smermi od zdroja. Nezohrieva vzdu-
ch, ale priamo predmety, od ktorých 

KOZUB V RODINNOM DOME 
JE VNÍMANÝ AKO PRÍJEMNÝ 
ZDROJ TEPLA, KTORÝ DOTVÁ-
RA VIZUÁLNY EFEKT A ATMO-
SFÉRU INTERIÉRU. DNES, KEĎ 
JE VÝSTAVBA RODINNÝCH DO-
MOV V NÍZKOENERGETICKOM 
ŠTANDARDE, TAK ICH BUDÚCI 
MAJITELIA STOJA PRED OTÁZ-
KOU, AKÝ KOZUB ALEBO PEC 
DO NÍZKOENERGETICKÉHO 
DOMU VYBRAŤ A ČI JE TO 
VÔBEC MOŽNÉ. JE TO MOŽNÉ! 

PRÍJEMNÝ
zdroj tepla



PRI DNEŠNÝCH TECHNICKÝCH MOŽNOSTIACH BY BOLA 
ŠKODA ODOPRIEŤ SI POTEŠENIE I PRAKTICKÉ VÝHODY, 
KTORÉ PONÚKAJÚ KOZUBY ČI KACHLOVÉ PECE. 

je vzduch druhotne ohrievaný. Takto 
ohrievaný vzduch nevysušuje, vytvára 
príjemnú klímu a možno ho prirovnať 
k žiareniu slnka. Ide o rovnomerné 
šírenie tepla, ktoré neprehrieva vzduch 
v interiéri a nevíri prach. Taktiež mini-
malizuje teplotný rozdiel pri podlahe či 
strope a vytvára tak homogénne vykúre-
nie priestorov.

STAŇTE SA NEZÁVISLÝMI 
V nízkoenergetickom dome môže byť 
kozub či pec jediným alebo doplnko-
vým zdrojom tepla. Výhodou je fakt, 
že sa stávate nezávislým od vonkajších 
vplyvov a dokážete si objekt vykúriť 
a vytvoriť domácu pohodu bez potreby 
elektrickej energie, plynu alebo iných 
zdrojov. Najlepšie na tom je to, že záro-
veň ušetríte nezanedbateľnú čiastku pe-
ňazí, keďže drevo dlhodobo patrí medzi 
najlacnejšie zdroje. A nielen to! Kachľo-
vá pec alebo akumulačný kozub zároveň 

pôsobí upokojujúco a má priaznivý vplyv 
na zdravie človeka. 

Správnou voľbou kvalitnej kozubovej 
alebo pecnej vložky nielenže dosiahnete 
pohodu a požadovaný efekt, ale aj veľkú 
úsporu v rámci spotrebovaného paliva 
a vynaloženej práce pri obsluhe. Bližšie 
informácie získate na www.svarogus.sk.

Reko v spolupráci so SVAROGUS

Foto: SVAROGUS

RADA ODBORNÍKA 

Vyhnite sa 

neodbornej montáži 

Stavba kozubu alebo 

pece je vysoko odborná 

a špecializovaná činnosť, 

ktorú by mal vykoná-

vať výlučne odborník. Bohužiaľ, často sa 

objavujú názory, že na tom nie je nič ťažké. 

Všeobecne platí, že čím človek viac o danej 

problematike vie, tým má viac otázok a 

skôr vyhľadá odborníka. Pri stavbe kozubu 

alebo pece je potrebné vykonať množstvo 

špecifických úkonov. Od vyhodnotenia 

možností cez výber spotrebiča pre kozub či 

pec, výber technológie, dimenzie diela pre 

daný priestor, technický prepočet, vytvorenie 

dizajnu, voľbu materiálov, správne aplikova-

nie a spracovanie materiálov až po odbornú 

montáž, ktorá zabezpečí plnú funkčnosť 

a, samozrejme, i bezpečnosť. Treba pripome-

núť, že tieto zariadenia pracujú so skutoč-

ným ohňom, ktorý, ako sa vraví, je dobrý 

sluha, ale zlý pán. Odborná montáž je preto 

zárukou bezpečnosti a funkčnosti projektu. 

Ing.Daniel Mičic, SVAROGUS, 

člen CECHU KACHLIAROV
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V POLOVICI 90. ROKOV PREBEHLA PRVÁ VLNA VÝME-
NY STARÝCH DREVENÝCH A NEVYHOVUJÚCICH OKIEN 

ZA NOVÉ PLASTOVÉ. NÁSLEDKOM TOHO BOLA VÝRAZ-
NÁ ÚSPORA ENERGIÍ, NO TAKISTO PROBLÉMY S VLH-
KOSŤOU. NOVÉ OKNÁ TAKMER PERFEKTNE UTESNILI 

MIESTNOSTI, A PRETOŽE ĽUDIA NEZMENILI SVOJE OBY-
ČAJE A SPÔSOB VETRANIA, OKNÁ SA ROSILI A ZAČALI 

SA OBJAVOVAŤ PLESNE. A TO ANI NEHOVORÍME O 
NIEKTORÝCH ZLE VYKONANÝCH MONTÁŽACH, VĎAKA 

KTORÝM VZNIKALI NAPRÍKLAD TEPELNÉ MOSTY.

Existuje dôvod investovať 

DO NOVÝCH OKIEN?
V

ýrobcovia okien udávajú, že okná 
sú konštruované tak, aby vydržali 
zhruba 30 rokov. Nachádzame sa 
teda v čase, kedy je možné vážne 

uvažovať o druhej vlne výmeny okien, 
predovšetkým pri panelákoch a byto-
vých domoch.

ENERGETICKÉ ÚSPORY 
Jedným z dôležitých argumentov, ktorý 
podporuje ďalšiu vlnu výmen okien, je 
investícia do nehnuteľnosti, ktorú v prí-
pade predaja alebo nových prenájmov 
investor takto zhodnocuje. Dopyt po by-
toch neustále rastie, rovnako ako nároky 
užívateľov, a tak je zmienené hľadisko 
z tohto pohľadu dôvodné. Ďalším argu-
mentom sú energetické úspory. Okná 
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prešli od polovičky 90. rokov značným 
pokrokom a dnes sú ich tepelnoizolač-
né vlastnosti na ďaleko vyššej úrovni. 
Základným aspektom kvality je súčiniteľ 
prechodu tepla Uw, ktorý hodnotí vlast-
nosti okna ako celku. Napríklad okná 
SYNEGO (REHAU) môžu mať Uw až 
0,66 W/m2K. Významný skok vo výrobe 
okien znamenal príchod kompozitné-
ho materiálu na báze PVC a sklených 
vlákien (RAU-FIPRO®), ktorý spoloč-
nosť REHAU predstavila prvýkrát pred 
11 rokmi a pri vývoji ktorého využila 
skúsenosti z automobilového a letec-
kého priemyslu. Kompozitný materiál 
dodal oknám GENEO vysokú pevnosť, 
tuhosť a tvarovú stabilitu. Okná tak 
mohli veľkostne narásť a priblížiť sa tak 
rozmerom hliníkových profilov. U väčši-
ny okenných elementov GENEO navyše 
nebolo nutné vkladať oceľovú výstuž, 
čo viedlo jednak k zníženiu hmotnosti, 
a jednak k ďalšiemu zlepšeniu tepel-
noizolačných vlastností. Do „voľných“ 
komôr okenných profilov bolo, naopak, 
možné vložiť termomoduly, ktoré znížili 
Uw na hodnotu 0,6 W/m2K, a tak otvori-
li týmto systémom cestu k nízkoenerge-
tickým a pasívnym domom. Všeobecne 
sa priemerná stavebná hĺbka okien 
ustálila na 80 až 86 mm v kombinácii 
s trojitým zasklením.

DIZAJN A NÁRAST VEĽKOSTI
Perspektívnym dôvodom, prečo okná 
vymeniť, je aj dizajn. Časom sa zmenila 
aj architektúra. Dizajn hrá stále väčšiu 
úlohu a mnohokrát v celkovom kontexte 
spolurozhoduje o kúpe nehnuteľnosti 
alebo bytu.  Zatiaľ čo v 90. rokov nepo-
znal trh inú farbu ako bielu, dnes má 
investor možnosť vyberať si z veľkého 
množstva dekorov a farebných odtie-
ňov. Napríklad vzorkovnica KALEIDO 
COLOR od  REHAU ponúka vyše 400 
možností, vrátane drevodekorov a imi-
tácie hliníka. Kašírované okenné profily 
SYNEGO či GENEO navyše umožňujú 
vyrábať dvojfarebné okná  tak, aby cha-
rakter exteriéru bol odlišný od interiéru. 

Trendom dnešnej doby sú veľkoformáto-
vé sklené plochy, ktoré sa presadzujú pri 
rodinných domoch, moderných byto-
vých domoch, a dokonca pri rekonštruk-
ciách. I to má svoje racionálne dôvody, 
pretože užívatelia túžia po užšom 

kontakte s okolím a väčšom podiele pri-
rodzeného svetla v interiéri. Populárne 
sú v tomto ohľade najmä veľkoformá-
tové posuvné systémy, ktoré uľahčia a 
spríjemnia vstup na balkón alebo terasu. 
Existujú v podstate tri základné varian-
ty – zdvíhavo-posuvné systémy (tzv. HS 
portály), ideálne pre väčšie šírky elemen-
tov, posuvno-sklopné (PKS), vhodné do 
veľkosti 1,5 metra, a paralelne posuvné 
dvere, ktoré sú používané predovšetkým 
v oblasti Stredomoria, pretože majú na 
naše pomery nedostatočné utesnenie. 
Stálu popularitu plastových okien pod-
poruje rovnako ľahká údržba a životnosť, 
ktorá je bezkonkurenčná. Niektorí výrob-
covia fólií preto dokladujú pre kašírované 
profily až 15-ročnú záručnú lehotu.         

POŽIADAVKY NA KOMFORT 
A BEZPEČNOSŤ
Komfort v prípade okien znamená pre-
dovšetkým schopnosť absorbovať hluk, 
čo je  dôležité najmä v mestskej aglo-
merácii, kde je hlukové zaťaženie veľmi 
silné. Túto vlastnosť je možné ovplyvniť 
voľbou materiálu profilu a spôsobom 
zasklenia. V porovnaní s počiatkami  
90. rokov je hlukový útlm súdobých 

OKNÁ PREŠLI OD POLOVIČKY 
90. ROKOV ZNAČNÝM 
POKROKOM A DNES SÚ 
ICH TEPELNOIZOLAČNÉ 
VLASTNOSTI NA ĎALEKO 
VYŠŠEJ ÚROVNI.
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okenných systémov viac ako dvojnásob-
ný. Dokážu pohltiť až 47 dB. 

Vedľa hlukového útlmu treba zmieniť 
ďalšiu dôležitú vlastnosť moderných 
okien – vedia sa lepšie vyrovnať s vlh-
kosťou. Dnes už existuje rad doplnkov 
okien, ktoré zaistia požadovanú výmenu 
vzduchu v miestnosti. Špičku ľadovca 
predstavujú systémy núteného vetrania 
s rekuperáciou. Celkom zriedkavý je 
systém REHAU INOVENT, kde je nútené 
vetranie s rekuperáciou vstavané priamo 
v ráme okna a jeho súčasťou je aj peľový 
a prachový filter. To je vynikajúce rieše-
nie pre alergikov a astmatikov. V rámci 
rozvíjajúceho sa trendu „inteligentnej 
domácnosti“ nie sú pozadu ani výrob-
covia okien. Nie je to iba INOVENT, 
ale napríklad aj alarm integrovaný do 
okenného rámu, ktorý vie komunikovať 
so zabezpečovacím zariadením domu 
a pod. S problematikou zabezpečenia sú-
visí aj klasifikácia okien do bezpečnost-
ných tried. Najširšiu skupinu predsta-
vujú okná v triede RC2, je však možné 
dosiahnuť aj triedy RC3. Ich zaradenie 
určuje niekoľko faktorov – kvalita rámu 
okna, typ zasklenia a kvalita kovania. 

SÚČASNÁ MONTÁŽ
Príchodom nových technológií sa aj 
montáž okien veľmi zjednodušila, čo 

je dobrá správa nielen pre investora, 
ale hlavne pre užívateľa bytu, ktorý sa 
nemusí montáže toľko obávať. Zmenu 
oproti predchádzajúcemu stavu priniesli 
napríklad komprimačné multifunkčné 
pásky, ktoré rýchlo a hlavne kvalitne 
utesnia škáry okolo okien, respektíve 
dverí. Zaistia zodpovedajúcu tepelnú 
izoláciu v medzipriestore pripojovacej 
škáry a súčasne sa docieli vodotesnosť 
z vonkajšku a parotesnosť vo vnútri. 
Všetko prakticky prebieha v jednom 
kroku a pri dodržaní správneho techno-
logického postupu sa eliminuje riziko 
výskytu tepelných mostov. 

S montážou súvisí takisto téma recyklá-
cie starých plastových okien. Spoločnosť 
v tomto ohľade celkom zmenila svoje 
postoje a ochrana životného prostredia 
tak dostala najvyššiu dôležitosť. Preto 
si aj výrobcovia okien uvedomujú svoju 
zodpovednosť, a tak sú staré profily 
100 %-ne recyklované a na výrobu 
nových okien sa využíva významné 
množstvo regenerátu, ktorý má úplne 
rovnako kvalitné vlastnosti ako prvoma-
teriál. Viac na www.rehau.sk.

Reko z materiálov Rehau

Foto: Rehau

stavba okenné systémy



Jednoduchá renovácia
so strešnými oknami 
RotoQ

Sú vaše strešné okná zastaralé 
a potrebujú výmenu? Roto má pre 
vás profesionálne a moderné riešenie. 
Práve teraz so zvýhodnenou ponukou 
vnútorných a vonkajších doplnkov. 

www.roto-frank.sk



stavba okenné systémy

V minulosti sa do okien sklo 
osadzovalo rôzne. Najčastejšie 
ako dve jednoduché sklá, medzi 

ktorými bol len vzduch. Dnes už je sklo 
samostatnou časťou skladačky v staveb-
nom výrobku zvanom okno. A nie je to 
len jednoduché delenie na bežne známe 
dvojsklo a trojsklo. Oba tieto výrazy 
označujú izolačné sklo s určitým počtom 
skiel v skladbe. Izolačné sklo je vlastne 
sklo narezané na rozmer vášho okna, 
spojené pomocou dištančného rámika a 
vyplnené špeciálnym plynom (najčastej-
šie sa požíva argón) a pevne spojené do 
celku pomocou tmelu. Pre stále vyššie  
ceny energií sa dnes už väčšinou pou-
žívajú trojsklá práve pre svoje výborné 
tepelnoizolačné vlastnosti. 

Sklo však nie je len jedno. Existuje 
široký výber rôznych typov skiel. Každé 
má isté špecifické vlastnosti a ich výber 
a najmä správna kombinácia závisia od 
vašich očakávaní a požiadaviek. 

OKREM PROFILOV MÁ NA  
VÝSLEDNÚ EFEKTIVITU  
OKIEN VEĽKÝ VPLYV AJ SKLO. 
V PRÍPADE NIEKTORÝCH 
ŠPECIFICKÝCH VLASTNOSTÍ 
(NAPRÍKLAD OCHRANA PRED 
HLUKOM, PROTISLNEČNÁ 
OCHRANA ALEBO PRESTUP 
SVETLA ČI ROSENIE) JE VPLYV 
SKLA DOKONCA ZÁSADNÝ. 
A ČO JE TO VLASTNE TO SKLO 
V MOJOM OKNE?

ČO VŠETKO JE NUTNÉ BRAŤ DO 
ÚVAHY PRI VÝBERE SPRÁVNEHO 
SKLA PRE VAŠE OKNO?
 Pre aký typ stavby okná vyberáme?
 Kde a ako je daná stavba umiestnená? 
 Aké očakávania od okna máme z po 

hľadu úžitku a technických parametrov?
 Ako máme vyriešené tienenie?
 Čo nechceme, aby naše okná robili 

(napríklad aby sa nerosili)?

1. PRE AKÝ TYP STAVBY OKNÁ 
VYBERÁME?
Nie je jedno, či okná budú v novom 
rodinnom dome alebo či len chceme 
vymeniť staré okná v paneláku. Rovnako 
tak je iné sklo vhodné pre priečelie kan-
celárie a iné pre garáž v záhrade. Naprí-
klad pre nové rodinné domy sa postupne 
sprísňuje legislatíva pre tepelné straty. 
A to sa potom netýka len zateplenia, 
obvodového plášťa či povedzme profi-
lov okien. Rovnako tak samotné sklo 
pomôže pri dosahovaní požadovaných 
teplotechnických parametrov, a dokonca 
chráni pred nežiaducimi stratami tepla.

2. KDE A AKO JE STAVBA UMIESTNENÁ?
Na výber skla zásadným spôsobom vplý-
va aj poloha a orientácia stavby. Okná na 
severnej strane by sa mali správať inak 
ako na južnej najmä z pohľadu tep-lo-
techniky. Znamená to, že okná na severe 
by mali prepúšťať veľa svetla aj tepla, 
ale nepustiť teplo von. Okná na juhu by 
mali byť aspoň čiastočne s protislnečnou 
ochranou, inak riskujeme prehrievanie 
miestností.

Rovnako tak je nutné myslieť aj na 
lokalitu. Vysoká nadmorská výška alebo 

SKLO 
je dušou okna
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veterný priestor vyžadujú špeciálny 
prístup.

3. AKÉ OČAKÁVANIA OD OKNA MÁME 
Z POHĽADU ÚŽITKU A TECHNICKÝCH 
PARAMETROV?
Štandardným očakávaním zákazníkov 
je, že úlohou skla v okne je iba dostať 
svetlo dnu do stavby. Sklo však toho 
dokáže omnoho viac. Správne navrhnuté 
izolačné sklo vás dokáže ochrániť pred 
teplom vnikajúcim dnu do stavby, ale aj 
zabrániť, aby teplo neuniklo von. Rovna-
ko je možné navrhnúť sklo ako ochranu 
pred hlukom alebo ako sklo, ktoré sa 
nerozbije ani pri pokuse o vlámanie. 
A, samozrejme, potom je tu aj dizajn – 
farebnosť, viac alebo menej súkromia, 
rôzne ornamenty či mriežky atď.

4. AKO MÁME VYRIEŠENÉ TIENENIE?
Základnou dvojicou parametrov, ktorú 
pri skle vždy riešime, je koľko svetla a 
koľko tepla vpustí dovnútra. Jedno od 
druhého totiž závisí, a preto prvou ve-
cou, ktorú musíme rozsúdiť, je tienenie. 
Ak vieme, že budeme riešiť tienenie (či 
už externými, alebo vnútornými žalú-
ziami či závesmi), je možné navrhnúť 
sklo s vyšším prestupom svetla. Tento 
typ skla vie zo slnka teplo získať a teda 
v zimnom období vieme ušetriť časť 

nákladov za vykurovanie. Je to veľmi 
dôležité najmä v prípade nízkoenergetic-
kých a pasívnych domov.

Existujú však aj špeciálne sklá, ktoré 
zabraňujú prestupu tepla dnu. Je to 
čiastočne na úkor prestupu svetla, ale na 
druhej strane chráni pred tzv. skleníko-
vým efektom a prehrievaním miestností. 
Takéto sklo sa napríklad navrhuje pre 
veľké presklené plochy ako sú terasy, 
zimné záhrady a pod.

5. ČO NECHCEME, ABY NAŠE OKNÁ 
ROBILI? 
Mnoho zo zákazníckych očakávaní sa 
vyjasní až v priebehu používania stavby. 
Častým javom je napríklad rosenie okien 
zvnútra. Dochádza k nemu najmä pri 
dvojsklách vtedy, keď je veľký rozdiel 
medzi vonkajšou a vnútornou teplotou, 
v dôsledku čoho sa voda obsiahnutá 
vo vzduchu na povrchu okien vyzráža. 
Všade, kde sa dlhodobo vytvára vlhkosť, 
hrozí vznik plesní a zdravotných problé-
mov. Z hľadiska rosenia okien je najrizi-
kovejším prvkom dištančný rámik, ktorý 
oddeľuje sklené tabule. V minulosti sa 
najčastejšie vyrábal z hliníka, ktorého 
nevýhodou je, že má vysokú tepelnú vo-
divosť. Preto požadujte tzv. teplý rámik, 
to znamená dištančný rámik z kompo-

ANI TEN NAJLEPŠÍ STAVEBNÝ 
MATERIÁL VÁM NEBUDE 
SLÚŽIŤ, AK BUDE NESPRÁVNE 
NAMONTOVANÝ...
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...PRETO PRI OKNÁCH VIAC AKO 
PRI INÝCH ČASTIACH DOMU 
PLATÍ, ŽE ČO SI PRI MONTÁŽI 
NEUSTRÁŽITE, BUDETE PRÁCNE 
REKLAMOVAŤ. 

zitného plastu, ktorý vás ochráni nielen 
pred rosením okna, ale aj pred nežiadu-
cim únikom tepla v zimných mesiacoch. 
Ďalšou jeho výhodou je aj výber z rôz-
nych farebných prevedení na rozdiel od 
fádneho hliníkového rámika.

6. KONTROLNÝ ZOZNAM NA ZÁVER 
Krátke zhrnutie, na čo nezabudnúť pri 
výbere skla pre vaše okno:
a. Kde bude okno umiestnené? – typ 
stavby, svetové strany, nadmorská výška.
b. Akú funkciu alebo úžitok má okno pl-
niť okrem samotného prestupu svetla?
 1. Ochrana pred únikom tepla
 2. Ochrana pred prehrievaním

 3. Ochrana pred hlukom
 4. Bezpečnosť pri poškodení okna
 5. Ochrana pred vlámaním
 6. Súkromie
 7. Dizajn
c. Mať jasno v tom, akú protislnečnú 
ochranu budem používať
 1. Žalúzie, závesy a pod.
 2. Protislnečné sklo tam, kde 
  nevieme alebo nechceme osadiť   
  tienenie
d. Vedieť, čo vaše okno nemá robiť (na-
príklad rosenie zvnútra)
e. Plánovať vopred, už pri výbere okna
f. Dávať pozor pri montáži

Ani ten najlepší stavebný materiál 
vám nebude slúžiť, ak bude nesprávne 
namontovaný. Preto pri oknách viac ako 
pri iných častiach domu platí, že čo si 
pri montáži neustrážite, budete prácne 
reklamovať. 

Reko

Foto: Glassolution Nitrasklo a archív redakcie

stavba okenné systémy



Pokojný spánok začína zdravým vetraním izby. 
Každý rodič si to uvedomuje, ale v noci nezatvorí oči, 
keď myslí na to, že jeho malé zlatíčko nájde v noci otvorené okno a pôjde 
za dobrodružstvom. BRUVO Slovakia tu ponúka riešenie.

Okno je čiastočne zatvorené kľúčom, ktorý je súčasťou okennej kľučky. 
Tak váš dobrodruh nemôže otvoriť okno, ale čerstvý vzduch vstupuje 
do miestnosti a... vy si môžete vychutnávať váš nočný kľud. Okno je 
otvorené na 10 mm, dostatočne na bezpečné vetranie s RC2N. Toto 
riešenie poskytuje ešte viac možností využitia napríklad v nemocniciach, 
psychiatrických zariadeniach a domovoch dôchodcov..., kde je bezpeč-
nosť prostredia mimoriadne dôležitá pri starostlivosti o pacientov.

pla

sto
vé okná a dvere

KVALITA ‘A’ 

Vyrobené na   Slovensku

Kvalita má meno!
www.bruvo.sk

Nainštalujte si ešte dnes mikroventiláciu bez rizika

BRUVO Slovakia s.r.o. 
Priemyselná 5
Sereď 926 01 
Tel.: 00421 31 701 25 26 

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

01

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 
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KVALITNÉ ZATEPLENIE NIE JE PRÍNOSOM LEN PRE ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ 
DOMU. ZÁROVEŇ JE ZÁRUKOU TEPLÝCH STIEN V ZIME A PRÍJEMNE CHLADNÝCH 
V LETE. VĎAKA TOMU JE V INTERIÉRI POHODA BEZ RUŠIVÉHO PRIEVANU A BÝVANIE 
JE PRÍJEMNEJŠIE A ZDRAVŠIE.

Zdravé bývanie
začína zateplením fasády
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Nie všetko v našom živote vieme 
ovplyvniť. Spôsob života a pro-
stredie, v ktorom bývame, však 

máme vo svojich rukách. Podľa Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO) je 
naše zdravie ovplyvnené až na 70 – 85 
% práve spôsobom života a prostredím, 
v ktorom žijeme. Preto by sme mu mali 
venovať dostatočnú pozornosť.

PRÍJEMNÁ VNÚTORNÁ TEPLOTA
O ideálnej vnútornej klíme hovoríme 
vtedy, keď sa teplota vzduchu pohybuje 
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v rozmedzí 21 – 23 °C a relatívna vlhkosť 
40 – 60 %. K príjemnej vnútornej klíme 
prispieva aj teplotný rozdiel maximál-
ne dva až tri stupne medzi povrchom 
steny a vzduchu a aj správne vetranie. 
Platí, čím vyššia je teplota stien, tým 
je potrebná nižšia teplota vzduchu, 
to znamená nižšia vykurovacia teplo-
ta. Nižšia vykurovacia teplota v zime 
znamená nielen nižšie náklady, ale tiež 
vyššiu relatívnu vlhkosť vzduchu, a teda 
aj zdravšiu vnútornú klímu. 

STABILNÁ VLHKOSŤ
Ako vplýva vlhkosť vzduchu na naše 
zdravie, všetci vieme. Ak máme v miest-
nosti vlhkosť pod 40 %, najskôr to „cítia“ 
naše oči, hrdlo či pokožka. So suchým 
vzduchom rastie počet častíc škodlivých 
látok vznášajúcich sa vo vzduchu (domá-
ci prach, roztoče, pele, zvieracie alergény 
a iné), ktoré spôsobujú alergické reakcie 
a choroby dýchacích ciest, čo nepoteší 
nikoho z nás.

Naopak, v miestnosti s optimálnou 
vlhkosťou vzduchu sa znižuje prašnosť 
prostredia, výrazne klesá šanca na pre-
žitie rôznych vírusov, napríklad chrípky, 
a celkovo sa cítime lepšie.

Ak porovnáme povrchovú teplotu stien 
a vlhkosť vzduchu v interiéri v zatep-
lenom dome a v dome bez zateplenia, 
tak v zateplenom dome sa teplota stien 
pohybuje v rozsahu 18,5 – 20,5 °C 
a relatívna vlhkosť v zime sa pohybu-
je v zdravom a príjemnom rozsahu 
40 – 60 %. V dome bez zateplenia 
je teplota vnútorných stien 13 – 
19 °C a relatívna vlhkosť v zime 
takmer denne poklesne pod 
40 %, čím vzniká už spomí-
nané riziko podráždenia 
dýchacích ciest.

OCHRANA PRED 
PLESŇAMI
Zateplenie prináša aj ďalšie benefity. 
Chráni nosné konštrukcie pred mrazom, 
znižuje riziko plesní, vytvára vnútornú 
pohodu a umožňuje stenám efektívne 
akumulovať teplo.

Nezateplená obvodová stena znamená 
nízku teplotu vnútorného povrchu ste-
ny, ktorá je príčinou tepelnej nepohody. 
Nezateplená obvodová stena je zároveň 
zaťažená mrazom takmer do polovice 
svojej hrúbky. Naopak, zvonku zatep-
lená obvodová stena zaistí zvýšenie 

teploty vnútorného povrchu steny, čím 
sa v miestnosti dosiahne tepelná pohoda.
A ešte pár slov o zateplení a riziku vzniku 
plesní. Pri povrchovej teplote steny 
14,7  °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 
nad 50 % výrazne narastá riziko vzniku 
plesní. Keďže zateplenie zvýši teplotu po-
vrchu stien na cca 18 °C aj pri relatívnej 
vlhkosti vzduchu 60 % je riziko vzniku 
plesní na zateplenej stene minimálne.

PREČO ZATEPĽOVAŤ?
Ak by sme si chceli odpovedať na otázku 
prečo zatepľovať?, odpoveď by bola 
nasledovná: okrem úspory energie a tým 
aj finančných prostriedkov, zateplením 
dosiahneme optimálnu a stabilnú teplotu 
vzduchu aj stien v interiéri, aj optimálnu 
a stabilnú vlhkosť vnútorného vzdu-
chu. Správne navrhnuté a zrealizované 
vonkajšie zateplenie ochráni samotnú 
konštrukciu muriva pred mrazom a váš 
interiér pred plesňami.

ZATEPLENIE NA PRVOM MIESTE
Kvalitným zeteplením si zabezpečíte 
príjemnú vnútornú klímu, stabilnú vlh-
kosť a  ochranu pred plesňami. Užívajte 
si zdravé bývanie, ktoré začína na vašej 
fasáde. Viac informácií získate na stránke  
www.healthyliving.baumit.com

Reko z materiálov Baumit

Foto: Baumit

začína zateplením fasády

Teplota 20˚C, vlhkosť 40 %, Teplota 23˚C, vlhkosť 33,5 %
Teplý vzduch absorbuje viac vlhkosti, výsledkom je nižšia relatívna 

vlhkosť vzduchu.

Nezateplená stena Zateplená stena Zóna pohody
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Zateplenie musí byť navrhnuté 
a skonštruované tak, aby v prí-
pade požiaru bola po stanovenú 

dobu zachovaná nosnosť konštrukcie 
a obmedzilo sa šírenie požiaru po fasáde 
na susedné budovy. Viac horľavých 
materiálov v budove znamená väčšie 
požiarne zaťaženie a nebezpečenstvo ich 
vznietenia, čo môže znamenať šírenie 
požiaru z nižších podlaží na vyššie. Zvy-
šovanie požiadaviek na tepelnú ochranu 
vedie aj k zväčšovaniu hrúbky tepel-
ných izolácií. To prináša zvýšené riziko 
v prípade použitia horľavých materiálov 
a, naopak, použitie nehorľavých izolácií 
môže mať zásadný vplyv na obmedzenie 
rizika vzniku a šírenia požiaru.

POŽIADAVKY POŽIARNEJ NORMY
Na zvyšujúce sa hrúbky 

tepelných izolácií reagujú 
aj zmeny v normách o po-
žiarnej bezpečnosti stavieb 
(STN 73 0802 a STN 73 
0834). Normy stanovujú 

požiadavky na zatep-
ľovacie systémy 

s horľavou 
izoláciou – 

EPS. S cieľom obmedziť šírenie požiaru 
po fasáde norma určuje povinnosť zho-
tovenia požiarnych zábran z nehorľavej 
minerálnej izolácie šírky aspoň 200 mm, 
ktoré sa zhotovujú nad každým podla-
žím s oknami. Tieto požiarne zábrany je 
nutné aplikovať pri zateplení fasád izo-
láciou z EPS v hrúbke viac ako 100 mm 
a  najviac 200 mm.

Použitie nehorľavej minerálnej vlny, kto-
rá má triedu reakcie na oheň A1 alebo 
A2, je naďalej povinné nad požiarnou 
výškou 22,5 m. Celá fasáda  budovy 
s požiarnou výškou nad 30 m musí byť 
povinne zateplená nehorľavou mine-
rálnou vlnou. V praxi to znamená, že sa 
často kombinujú dva rozdielne izolačné 
materiály s rozdielnymi vlastnosťa-
mi a rozmermi. Striedanie odlišných 
izolácií v podobe nehorľavých požiar-
nych zábran s iným druhom izolácie 
môže skomplikovať samotnú realizáciu 
zateplenia.

IDEÁLNE RIEŠENIE S JEDNÝM 
SYSTÉMOM
Existuje však aj ďalšie riešenie, ktoré 
je z hľadiska projektovania a realizácie 
najbezpečnejšie, najmenej problémové 
a najjednoduchšie – celú budovu celo- 
plošne zatepliť nehorľavým ETICS s ne-
horľavou izoláciou s triedou reakcie na 
oheň A1 alebo A2.

Nehorľavé izolácie z kamennej vlny 
ROCKWOOL sú ideálnym riešením pre 
zateplenie celej fasády. Odolávajú tep-
lotám pri požiari, neprispievajú k jeho 
rozvoju a šíreniu, nespôsobujú vznik ho-
riacich kvapiek ani častíc. Pre zateplenie 
fasády možno využiť napríklad nehorľa-
vé dosky ROCKWOOL FRONTROCK S.

Použitie kamennej vlny prináša mnoho 
ďalších výhod – vytvára akustickú a te-
pelnú pohodu v interiéri, šetrí náklady 
na vykurovanie a chladenie, je priedušná 
a vytvára zdravú klímu. 

Halina Kučerová

Foto: ROCKWOOL

VÝZNAM ZATEPLENIA 
fasád nehorľavou 

izoláciou

PRE ZAISTENIE KOMFORT-
NÉHO BÝVANIA JE NUTNÉ, 
ABY OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
SPĹŇAL POŽIADAVKY 
TEPELNEJ AJ AKUSTICKEJ 
POHODY A ZÁROVEŇ ZAIS-
ŤOVAL POŽIARNU BEZPEČ-
NOSŤ. POUŽITIE NEHORĽA-
VÝCH IZOLÁCIÍ JE KĽÚČOVÉ 
PRI ZATEPĽOVANÍ FASÁD 
VÝŠKOVÝCH BUDOV. ICH 
PREDNOSTI VŠAK OCENIA 
AJ MAJITELIA RODINNÝCH 
DOMOV. 



Zatepľovať kamennou vlnou ROCKWOOL sa oplatí
Izolácie z kamennej vlny hrajú kľúčovú úlohu v znížení spotreby energií. 
Zaisťujú tepelný komfort v interiéri po celý rok. V zime pomáhajú 
udržať v dome teplo, v lete pomáhajú zamedziť prehrievaniu  
interiéru. Šetrí tak náklady na vykurovanie a chladenie.

www.rockwool.sk

Fasádna doska   
FRONTROCK S
 � ideálna pre zateplenie fasády 
kontaktným spôsobom (ETICS)

 � má výborné tepelné aj akustické 
vlastnosti

 � požiarne bezpečná a nehorľavá
 � je maximálne paropriepust-
nostná, zaisťuje priedušnosť stien

 � vytvára zdravú a priaznivú 
mikroklímu v dome

 � kamenná vlna je prírodný 
materiál, ktorý je možné 
neustále recyklovať

 � dlhá životnosť fasády
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V
hodným a správne vykonaným za-
teplením dokážete ušetriť až 30 % 
nákladov, čo je pri stále sa zvyšu-
júcich cenách energií nezanedba-

teľná suma. Zateplenie fasády môžete 
vykonať dvomi základnými spôsobmi. 
Prvým z nich je kontaktné zateplenie 
fasády a druhým zateplenie odvetranej 
fasády. Častejšie používanou metódou 
zateplenia je kontaktné zateplenie 
fasády, pretože je jednoduchšia a časovo 
aj finančne menej náročná. Odvetra-
ná fasáda má zase lepšie predpoklady 
zabraňovať prehrievaniu fasády a má 
o niečo lepšiu zvukovú izoláciu.   

KONTAKTNÉ ZATEPLENIE FASÁDY
Pri tomto spôsobe zateplenia máte na 
výber z dvoch základných materiálov. 
Ako izolant sa používa minerálna vlna 
alebo penový polystyrén a oba sa dajú 
použiť nielen pri novostavbách, ale aj 
v rámci rekonštrukcie. Pri zateplení fa-
sády kontaktným spôsobom je vybraný 
materiál napevno prichytený priamo  
na existujúcu fasádu. 

STAVIATE RODINNÝ DOM ALEBO SA CHYSTÁTE NA REKON-
ŠTRUKCIU TOHO SÚČASNÉHO? POTOM ISTE ZVAŽUJETE, AKÝM 
SPÔSOBOM ZATEPLIŤ JEHO FASÁDU. SPRÁVNE ZVOLENÝ MATE-
RIÁL PRINESIE ZÁSADNÚ ÚSPORU ENERGIÍ, KTORÉ SÚVISIA AKO 
S VYKUROVANÍM, TAK AJ S KLIMATIZOVANÍM INTERIÉRU  
BUDOVY. 

FASÁDU?Ako a čím zatepliť



93

vykonajte penetráciu povrchu. Dôvodom 
je lepšie priľnutie podkladovej a lepia-
cej vrstvy. Potom už môžete realizovať 
samotnú montáž fasádneho polystyrénu 
či minerálnej vaty. 

MONTÁŽ ZAKLADACÍCH 
SOKLOVÝCH LÍŠT
Prvým krokom kontaktného zateplenia 
fasády je montáž zakladacích soklových 
líšt, do ktorých vložíte izolačné dosky. 
Izolačné dosky lepte na terče pomocou 
stierkového tmelu a postupujte vždy 
odspodu hore. Izolačné fasádne dosky 
by ste mali dávať na väzbu, rovnako ako 
napríklad tehly. Dosky následne ukot-
vite pomocou tanierových hmoždiniek 
s plastovým tŕňom. Na jeden meter 
štvorcový použite aspoň štyri hmoždin-
ky, ideálne je však viac. Na rohy fasády 
použite rohové lišty s perlinkou, ktorá 
rohy spevní a ochráni ich pred prípad-
ným poškodením.

PRESTIERKOVANIE
Prestierkovanie vykonáte stierkovým 
tmelom. Stierkovanie vykonávajte zhora 

nadol v niekoľkých vrstvách. Pamätajte, 
že celková hrúbka stierky musí dosaho-
vať aspoň 3 až 5 milimetrov. Do stier-
kového tmelu vložte perlinku a tmelom 
ju prekryte. Pre správne vystuženie sa 
perlinka nadpája ideálne s presahom 
10 cm. Akonáhle vyschne stierková 
vrstva, môžete zahájiť aplikáciu omietky.

APLIKÁCIA OMIETKY
Prvým krokom je nanesenie penetrač-
ných prostriedkov pod omietku na 
stierkovú vrstvu. Vďaka tomuto sa zvýši 
priľnavosť a zároveň zníži nasiakavosť 
podkladu. Po penetrácii zatmeľte škáry 
okolo stavebných výplní, ako sú naprí-
klad okná a dvere. Odporúča sa použiť 
pružný akrylátový tmel. Posledným 
krokom je nanesenie finálnej omietky.

ODVETRANÁ FASÁDA
Základom odvetranej fasády je vzducho-
vá medzera medzi tepelnou izoláciou 
a obvodovou stenou domu. Prúdenie 
vzduchu cez vzduchovú medzeru 
zabraňuje vlhnutiu stien a prehrieva-
niu fasády. Systém odvetranej fasády 
sa skladá z nosného roštu, vzduchovej 
odvetrávanej medzery, samotného izo-
lantu a obloženia. Izolačným materiálom 
je minerálna vlna v tvare dosiek. Ako 
obloženie sa často používajú OSB dosky 
alebo rôzne fasádne dosky z betónu, 
keramiky, dreva, ale napríklad aj kovu 
či iných materiálov. Pretože ide o suchý 
proces, odvetrané zateplenie fasády mô-
žete aplikovať aj v zimnom období. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

MINERÁLNA VLNA VS.
POLYSTYRÉN
Výhodou minerálnej vlny pred fasád-
nym polystyrénom je väčšia protipo-
žiarna odolnosť. Zaujímavosťou je, že 
skôr sa ako prednosť minerálnej vlny 
uvádzala aj jej lepšia tepelnoizolač-
ná účinnosť v porovnaní s fasádnym 
polystyrénom. Dnes však tento rozdiel 
vymazáva tzv. sivý polystyrén, čiže gra-
fitový polystyrén, ktorý má ešte lepšie 
tepelné vlastnosti než bežné minerálne 
fasádne vlny.

SKÔR AKO ZAČNETE  
ZATEPĽOVAŤ
Predtým, než sa vrhnete na samotné 
zateplenie fasády, pripravte zodpove-
dajúcu kvalitu podkladu. Pred realizá-
ciou kontaktného zateplenia musí byť 
podklad suchý a čistý. Ubezpečte sa, že 
je zbavený všetkých, hoci aj nepatrných 
častí starej fasády. Po očistení podkladu 
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Prevetrávanú fasádu robia krásnou 
fasádne dosky, ktorých je niekoľko 
typov. Správnu funkčnosť danej 

fasády zaručuje nosná podkonštrukcia. 
Tá musí prenášať vlastnú hmotnosť fa-
sádnych panelov a zaťaženie od účinkov 
vetra. Zároveň zabezpečuje aj správnu 
dilatáciu fasádnych panelov od vonkaj-
ších vplyvov, a to najmä pri zmenách 
teploty a vlhkosti. Všetky tieto požia-
davky vrátane dlhej životnosti zabezpe-
čuje nosná hliníková podkonštrukcia od 
spoločnosti Hilti Eurofox. 

FASÁDNE DOSKY  
TRESPA METEON
Jedny z najpoužívanejších fasádnych 
dosiek patria do kategórie dosiek z vyso-
kotlakového laminátu (HPL). Sú vyrobe-
né zo 70 % drevených vlákien, ktoré sú 
pri vysokej teplote a tlaku nasýtené 30 % 
živicou. Výsledkom je vysoko stabilný 
stálofarebný materiál s výnimočnou 
odolnosťou proti pôsobeniu atmosféric-
kých vplyvov. 

Dosky Trespa Meteon sú dodávané 
v 68 základných odtieňoch (UNI) 
pokrývajúcich celé farebné spektrum, 
v 13 metalických odtieňoch (Metal-
lics), v 27 drevených dekoroch (Wood 
Decors), v 17 štrukturálnych dekoroch 
(Naturals), v 14 farbách dekoru Lumen 

PREVETRÁVANÉ FASÁDY SÚ PRE SVOJE NESPORNÉ VÝHODY 
STÁLE VYHĽADÁVANEJŠOU ALTERNATÍVOU K BEŽNÝM KON-
TAKTNÝM 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.

fasáda na mnoho rokov
KRÁSNA A ODOLNÁ

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.
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s variabilnou svetelnou odrazivosťou 
a úplnou novinkou je škála 19 metalic-
kých 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 
z oboch strán laminovaných na jadro. 
Vďaka chemickému a mechanickému 
spojeniu je tento spoj mimoriadne pev-
ný. 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.

FASÁDNE DOSKY FIBRE C
Vývoj betónových fasádnych dosiek bol 
inšpirovaný víziou spoločnosti Rieder 
vytvoriť fasádnu dosku, ktorá je dosta-
točne pevná a stabilná, zároveň ľahká 
a odolná proti poveternostným vply-
vom. Fasádna doska fibreC je betónová 
doska vystužená skleným vláknom, 
ktorá využíva prednosti oboch materiá-
lov. Dosky sa vyrábajú farbené v celom 
svojom priereze a sú k dispozícii v 12-ich 
rôznych farbách, pričom na ich farbenie 
sa používajú výhradne prírodné pigmen-
ty. K dispozícii sú tiež tri rôzne povrcho-
vé textúry, a to FE – Ferro (pieskované), 
FE – Ferro Light (pieskované nižším 
tlakom) a MA – Matt (brúsené, hladký 
povrch).

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 výrobkov 
z kamennej vlny bez straty kvality. 
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
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01 Na bytovom dome Nuppu boli použité HPL fasádne dosky Trespa 

Meteon a kompozitné panely Reynobond

02 Použitie kompozitných panelov Alpolic na administratívnej 

budove Metronom Business Center v Prahe

03 Príklad použitia kombinácie fasádnych dosiek fibreC a kompozit-

ných panelov Reynobond na projekte Binarium v Bratislave

04  Príklad použitia dosiek Rockpanel na rekonštrukcii penziónu  

vo Valčianskej doline. 
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ZATEPLENÝ DOM JE UŽ PRAK-
TICKY PRIPRAVENÝ NA BÝVA-
NIE. SPĹŇA TEPELNOIZOLAČNÉ 
PARAMETRE A POSKYTUJE 
OBVODOVÉMU MURIVU 
ASPOŇ ČIASTOČNÚ OCHRA-
NU. PRE ÚPLNÚ OCHRANU JE 
VŠAK NEVYHNUTNÁ FASÁDA. 
VÝBER FASÁDY NIE JE LEN 
ROZHODNUTÍM O FARBE, JE 
TO KOMPLIKOVANÝ PROCES, 
KTORÝ BÝVA ČASTO O KOM-
PROMISOCH. MAJTE VŠAK NA 
PAMÄTI, ŽE CENU LACNEJŠEJ 
FASÁDY MÔŽE V PRIEBEHU 
ROKOV VÝRAZNE NAVÝŠIŤ JEJ 
ÚDRŽBA.

Samotná fasáda môže byť kontaktná 
alebo odvetrávaná. Kým kontaktná 
fasáda sa pri rodinných domoch 

využíva dlhé roky, trend odvetrávaných 
fasád je na Slovensku pomerne nový. Pri 
kontaktných fasádach sa nanáša fasádna 
vrstva priamo na izoláciu, pričom môže 
ísť o omietku alebo o lepenú fasádu. 
Omietky sú v našich zemepisných 
šírkach jednoznačnou klasikou a mnohí 
sú presvedčení, že sa ňou nič pokaziť 
nedá. Po celom Slovensku však určite 
nájdeme aj rodinné domy, ktoré tieto 
optimistické názory celkom jednoznačne 
vyvracajú.

KONTAKTNÉ FASÁDY PONÚKAJÚ 
PREVAŽNE KLASIKU
Fasádne omietky sa vyrábajú s rôznou 
štruktúrou a vo všetkých možných 
farbách, aby poskytli záujemcom čo naj-

NEVYHNUTNÁ
fasáda

stavba materiály
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širšiu pestrosť a možnosť výberu. Často 
používané sú omietky minerálne, dis-
perzné, silikátové, sanačné či izolačné. 
Líšia sa rôznou úrovňou paropriepust-
nosti a vodoodpudivosti a tým aj využi-
tím. Pri výbere sa posudzuje schopnosť 
prepúšťania pary z interiéru a schopnosť 
odpudzovať vlhkosť z vonkajšieho pro-
stredia. Silikátové omietky sú napríklad 
ideálne na konečnú úpravu historických 
objektov a sanačné zas na miestach, kde 
sa na fasáde prejavujú známky spodnej 
vlhkosti. 

Vzhľad omietky výrazne ovplyvňuje jej 
štruktúra. Nájdeme tak fasády s ryhami, 
škrabanou, ale aj jednoliatou, strojovo 
nanesenou omietkou s rôznou hrúbkou 
zrna. Omietky so zrnom väčším ako 
2 mm dokážu napríklad efektívne zakryť 
nedokonalosti podkladu, no drsný po-
vrch fasády potom zachytáva viac nečis-
tôt a mikroorganizmov. Trend návratu 
k prírodným materiálom je citeľný aj pri 
omietkach, kde sa čoraz viac investorov 
zaujíma o hlinu. Tá vďaka pomalému 
schnutiu ponúka obrovské možnosti 
výtvarného stvárnenia povrchu fasády. 
Na druhej strane môže byť neskôr prob-
lémom vlhkosť kvôli vyššej nasiakavosti 
materiálu.

Alternatívou omietky pri kontaktných 
fasádach sú kamenné či tehlové obkla-
dové pásiky. Tie sa na fasádu uchytávajú 
lepením a dávajú rodinnému domu špe-
cifický ráz. Zvlášť tehlový vzhľad sa pri 
rodinných domoch teší veľkej obľube, 
a to nielen kvôli využiteľnosti v exte-
riéri, ale aj v interiéri. Tehlové obklady 
sú navyše farebne stále a odolné voči 
poveternostným podmienkam, machom 
aj lišajníkom. 

Zaujímavé riešenie môžu v budúcnosti 
predstavovať aj solárne kachličky. V roku 
2017 vyhrali Matej Michlík a Igor Žáček 
s týmto konceptom súťaž energetických 
startupov. Aj keď už majú dvaja mladí 
Slováci za sebou niekoľko úspešných 
projektov, stále pre svoj víťazný nápad 
hľadajú investora. 

FASÁDA, KTORÁ DÝCHA
Odvetrávané fasády predstavujú moder-
ný a veľmi obľúbený prvok súčasnej ar-
chitektúry. Aj keď sú o niečo drahšie ako 
kontaktné, ponúkajú investorom množ-
stvo výhod. Dominantným prvkom je 
vzduchová medzera nachádzajúca sa me-
dzi obvodovým murivom so zateplením 
a fasádnymi doskami. Medzera výrazne 
tlmí tepelné rozdiely medzi interiérom 

KÝM KONTAKTNÁ FASÁDA 
SA PRI RODINNÝCH DOMOCH 
VYUŽÍVA DLHÉ ROKY, TREND 
ODVETRÁVANÝCH FASÁD JE 
NA SLOVENSKU POMERNE 
NOVÝ.
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a exteriérom, odstraňuje vlhkosť a zlep-
šuje tak vnútornú klímu domácnosti. 
Fasádne platne sa uchytávajú na drevené 
alebo hliníkové rošty, čo zjednodušuje 
výmenu v prípade poškodenia. 

Aj pri fasádnych platniach je výber 
pestrý. Rozdiely sú hlavne v materiá-
loch a ich vlastnostiach. Rozšírené sú 
vláknocementové, drevokompozitné či 
laminátové dosky. Vláknom vystužený 
cement je materiál vhodný pre všetky 
typy ochranných povrchov. Dosky na 
báze cementu (používaná je kombinácia 
cementových vlákien s papierovými ale-
bo drevenými) sú ľahké, pružné a pevné, 
čo zaručuje ich robustnosť a trvácnosť. 
Sú odolné voči ohňu, vode, snehu, horú-
čavám či  mrazu a vďaka vysokému pH 
cementu aj proti baktériám a hubám.

Prírodný vzhľad dreva a minimálnu 
údržbu poskytujú drevokompozitné 
fasádne platne, vyrábané z drevopo-
lymérového kompozitu. Na rozdiel od 
dreva si udržia farebnosť, sú odolné 
proti hmyzu a majú aj lepšie tepelno- či 
zvukovoizolačné vlastnosti. Pozoruhod-
ným materiálom sú laminátové dosky 
vyrábané pod vysokým tlakom, ozna-
čované aj názvom HPL. Je to prakticky 
vrstvený papier  impregnovaný živicami, 

zlisovaný  pri vysokej teplote a tlaku do 
homogénnych dosiek. To zaručuje odol-
nosť proti rozmarom počasia aj viacerým 
chemikáliám a dlhú životnosť s minimál-
nymi nárokmi na údržbu. 

Zaujímavým riešením je aj zliatina 
zinku, medi a titánu. Dosky z tejto 
zliatiny si dokážu veľmi dlho uchovať 
svoj pôvodný vzhľad a sú odolné proti 
elektrosmogu. V ponuke sú obklady 
z rôznych kovov ako napríklad hliník. 
Medzi lacnejšie varianty patria plastové 
fasádne dosky.

Aj pri fasádach je však citeľný návrat 
k prírodným materiálom, kedy investori 
volia radšej spojenie kameňa so sklom, 
drevené obklady, lícové tehly alebo kera-
mické fasádne platne. Kým drevo je na 
údržbu náročné, o kameni či keramike sa 
to povedať nedá. Práve keramické fasád-
ne platne sú dlhodobo obľúbeným rieše-
ním pri realizácii fasád po celom svete. 
„Keramika sa vyrába z hliny a vody, pričom 
finálny produkt dostávame až po vypálení 
pri vysokých teplotách,“ vysvetľuje Michal 
Dobrovodský, produktový manažér 
značky Argeton. „Prvé keramické fasády 
sa na trhu objavili už pred desiatkami rokov 
a to je dostatočne dlhý čas na preverenie 
odolnosti fasády voči vplyvom počasia. 
Tieto platne sú odolné, farebne stále a na 
údržbu nenáročné, so životnosťou vyše 100 
rokov,“ dodáva Michal Dobrovodský. 

Architekti často uprednostňujú kombi-
náciu kontaktnej aj odvetrávanej fasády, 
čím rozbíjajú dojem monotónnosti 
fasád. To, ktorý typ fasády je pre váš 
dom lepší, nezávisí iba od vkusu, ale 
aj od požadovaných vlastností, a preto 
je dobré poradiť sa s architektom či 
projektantom. Skôr ako sa ale do tejto 
debaty pustíte, zistite si aspoň základné 
informácie o jednotlivých materiáloch, 
ich odolnosti, farebnej stálosti a trvác-
nosti.    

Ing. Juraj Vedej

Foto: archív firiem a redakcie

AJ PRI FASÁDACH JE 
VŠAK CITEĽNÝ NÁVRAT 
K PRÍRODNÝM 
MATERIÁLOM, KEDY 
INVESTORI VOLIA RADŠEJ 
SPOJENIE KAMEŇA SO 
SKLOM, DREVENÉ OBKLADY, 
LÍCOVÉ TEHLY ALEBO 
KERAMICKÉ FASÁDNE 
PLATNE. 
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Základom odvetranej fasády je 
konštrukcia, na ktorej je fasádny 
obklad upevnený. Známe systémy 

ponúkajú dva základné druhy konštruk-
cií: hliníkovú a drevenú (KVH hranoly). 
Najviac overené sú nesporne hliníkové 
konštrukcie – sú ľahké, dostatočne 
pevné, s veľkým výberom tvarovaných 
profilov, ale hlavne nepodliehajú korózii. 
Inštalujú sa na hliníkové konzoly, ktoré 
zabezpečia požadované predsadenie od 
steny, pod ktoré sa inštalujú termopod-
ložky, aby zabránili tepelným prestupom.

Drevené konštrukcie sú menej použí-
vané, pretože majú kratšiu životnosť, 
(i keď sú KVH hranoly veľmi kvalitné – 
technicky sušené na vlhkosť 12 – 15 % 
a rozmerovo presné) ich cena sa takmer 
vyrovná konštrukcii z hliníka. 

NA ČO SI TREBA DAŤ POZOR?
V praxi sa môžeme stretnúť s montáž-
nikmi alebo firmami, ktoré používajú na 
konštrukcie drevené strešné laty, pozin-
kované profily, ohýbané plechy, prípad-

ne SDK profily a pod. Ponúknu vám 
„ekonomickejšiu alternatívu“, ktorá má 
však dve strany mince. Ako konštruk-
cia pre odvetrané fasády sú absolútne 
nevhodné, ich nedostatočná pevnosť, 
presnosť, odolnosť voči hnilobám, ples-
niam a slabá alebo žiadna odolnosť voči 
korózii budú mať za následok viditeľné 
i neviditeľné defekty na fasáde, ktoré 
môžu spôsobiť odtrhnutie obkladového 
materiálu alebo časti fasády. Pozornosť 
treba upriamiť aj na nasávaciu škáru 
(nad terénom), ktorá musí byť mini-
málne 10 – 20 mm, všetky horizontálne 
škáry musia byť otvorené a výfuková 
škára pod atikou musí byť minimálne 
15 – 20 mm, inak fasáda nebude správne 
fungovať.

VYBRAŤ VHODNÚ, FUNKČNÚ 
A AJ KRÁSNU FASÁDU NIE JE 
VÔBEC JEDNODUCHÁ ZÁLE-
ŽITOSŤ. TYP FASÁDY, FARBA, 
ROZDELENIE PLÔCH, VÝBER 
MATERIÁLOV A ICH KOMBINÁ-
CIA, VLASTNOSTI VYBRANÝCH 
MATERIÁLOV, TYP KONŠTRUK-
CIE – TO JE LEN ČASŤ ATRI- 
BÚTOV FASÁDY, KTORÉ KEĎ 
SPRÁVNE ZMIEŠAME, MALI 
BY SME DOSTAŤ JEDINEČNÝ 
VÝSLEDOK, HARMONICKY DO-
TVÁRAJÚCI CELOK. A TO VŠET-
KO ZA ROZUMNÚ CENU.

Aký materiál vybrať pre

ODVETRANÚ FASÁDU

KOMPOZIT

stavba materiály



VÝBER VHODNÝCH MATERIÁLOV
V prípade izolácie pod odvetranú fasádu 
trh ponúka viac konkrétnych výrobkov 
doskovej polomäkkej izolácie od naj-
známejších výrobcov (KNAUF, ROC-
KWOOL, MINERAL PLUS atď.).  Pod 
odvetranú fasádu nesmie byť použitý 
polystyrén, pretože vplyvom slnečného 
žiarenia sa obklad môže zohriať i na 
60 – 70 °C a polystyrén začne postup-
ne degradovať. Za pár rokov bude o 
poznanie tenší. Závažnejšia situácia by 
nastala pri požiari, kde komínový efekt 
v odvetranej fasáde výrazne podporí 
horenie horľavého polystyrénu. 
Pri výbere obkladového materiálu je 
dobré uvedomiť si, aké máme ďalšie po-
žiadavky na fasádu.  V širokom spektre 
vlastností má každý z materiálov svoje 
silné aj slabé stránky.

HPL DOSKY 
HPL – vysokotlakový laminát (FUNDER-
MAX, TRESPA atď.), hrúbka pre exteriér 
6, 8, 10 mm a viac (najpoužívanejšie 
na fasády 6 mm, pre balkónové výplne 
8 mm, pre interiérové priečky 10 až  
12 mm).
Klady: Odolnosť voči poveternostným 
vplyvom, vysoká mechanická a chemic-
ká odolnosť, tvarová a farebná stálosť, 
veľmi široká paleta farieb, drevodekorov, 
metalických dekorov či špeciálnych deko-
rov (viac ako 100). Požiarna odolnosť B.
Zápory: Doskový materiál nie je možné 
skružovať ani vyrábať celistvé rohové 
prvky, inštaluje sa len ako doska.
Použitie: HPL dosky sú ideálne na 
odvetrané fasády výškových budov, 
administratív, vstupných portálov objek-
tov, ale najmä rodinných domov a garáží. 
Dosky sa upevňujú lepením, nitovaním 
a skrutkovaním. Obklad je najvhodnejší 
na miesta exponované veľkému množ-
stvu ľudí, detí, môže byť inštalovaný 
od „zeme“, má antigraffity povrch, je 
vhodný pri domácich zvieratách, nepre-
káža mu, ak oň opriete bicykel, záhradne 
náradie či rebrík. 

VLÁKNITÉ DOSKY 
Sú to cementovláknité dosky alebo vlák-
nité dosky z čadiča (CEMBRIT, SWIS-
SPEARL, CETRIS, ROCKPANEL atď.), 
hrúbka od 8 mm.
Klady: Krásny prírodný vzhľad v TOP 
triedach, odolnosť voči poveternostným 

vplyvom, tvarová a farebná stálosť, širo-
ká paleta farieb. Požiarna odolnosť A2.
Zápory: Náchylné na praskanie, pu-
kanie, prekopnutie, v nižších triedach 
nutná penetrácia hrán pre vlhkosť, v naj-
nižších triedach je nutné nafarbiť celé 
dosky. Sú ťažšie ako podobné materiály 
a náročnejšie sa spracovávajú. Doskový 
materiál nie je možné skružovať ani 
vyrábať celistvé rohové prvky, inštaluje 
sa len ako doska.
Použitie: Ich prírodný vzhľad je veľmi 
zaujímavý a originálny, ale náchylnosť 
k pukaniu, praskaniu ich však odsúvajú 
za kompakty a kompozity. Výhodou je 
však najlepšia požiarna odolnosť. Rov-
nako ako HPL dosky sa lepia, nitujú ale-
bo skrutkujú do konštrukcie. Sú vhodné 
na fasády výškových budov, polyfunkč-
ných objektov, ale aj rodinných domov.

KOMPOZITNÉ DOSKY
Ide o „sendvič“ zložený z viacerých 
vrstiev materiálu – hliník, plast, hliník, 
(REYNOBOND, ALUCOBOND, ALPO-
LIC, TECU BOND atď.), hrúbka pre 
fasádne účely  4 mm.
Klady: Výborné fyzikálne a chemické 
vlastnosti, odolnosť voči poveternost-

HPL

KOMPOZIT

VLÁKNITÉ DOSKY

PRI VÝBERE OBKLADOVÉHO 
MATERIÁLU JE DOBRÉ 
UVEDOMIŤ SI, AKÉ MÁME 
ĎALŠIE POŽIADAVKY NA 
FASÁDU.  V ŠIROKOM SPEKTRE 
VLASTNOSTÍ MÁ KAŽDÝ 
Z MATERIÁLOV SVOJE SILNÉ 
AJ SLABÉ STRÁNKY.
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Klady: Jediný prírodný materiál (zo 
spomínaných), krásny prírodný vzhľad, 
odolnosť voči škodcom, plesniam a pod.
Zápory: Odolnosť voči poveternostným 
vplyvom len pri pravidelnom udržiavaní 
a ošetrovaní. Požiarna odolnosť – E.
Použitie: Drevené obklady sú a budú 
jedinečné, keďže sú prírodného pôvo-
du. Vyžadujú si na rozdiel od ostatných 
spomínaných pravidelné ošetrovanie 
a údržbu. Tvrdenia, že povrchová 
úprava na drevených obkladoch vydrží 
v exteriéri 5 rokov, nebude pravdivá. 
A ak chcete zachovať prírodný vzhľad, 
počítajte s údržbou 1-krát za rok, prí-
padne 1-krát za dva roky, zvetranie bude 
však už evidentné. Sú vhodné na fasády 
administratívnych a polyfunkčných ob-
jektov, rodinných domov, garáží, plotov, 
balkónových výplní a pod. Pri drevených 
obkladoch sa používa drevená kon-
štrukcia, do ktorej sa dosky najčastejšie 
skrutkujú, môžu sa však aj lepiť.

ZÁVER
V tomto článku nie sú zďaleka spome-
nuté všetky typy obkladových materi-
álov odvetraných fasád ako napríklad 
Corten, Rheizink, kamenné, keramické 
či titánzinkové obklady. Téma odvetra-
ných fasád je veľmi zaujímavá a obšírna, 
či už ide o funkčnú, materiálovú, alebo 
dizajnovú časť fasády. Správny výber 
materiálov, kombinácia farieb a plôch 
je polovica úspechu. Dobrá inštalácia 
a montáž do posledných detailov je tá 
druhá. Viac na www.qbond.sk. 

Ing. Alexander Kačinec 

Foto: QBOND 

HPL

KOMPOZIT

DREVO

SPRÁVNY VÝBER 
MATERIÁLOV, 

KOMBINÁCIA FARIEB 
A PLÔCH JE POLOVICA 

ÚSPECHU. DOBRÁ 
INŠTALÁCIA A MONTÁŽ 

DO POSLEDNÝCH 
DETAILOV JE TÁ DRUHÁ. 

ným vplyvom, tvarová a farebná stálosť. 
Široká paleta farieb, drevodekorov, 
metalických dekorov či špeciálnych 
dekorov. Doskový materiál je možné 
skružovať, vyrábať celistvé rohové prv-
ky, kazety, 3D výrobky a pod. Požiarna 
odolnosť: keramické jadro – A2, jadro 
s retardérmi horenia – B, jadro PE (poly-
etylén) – E.
Zápory: Ľahko poškriabateľný, vidieť 
stopy po vandaloch – kopnutia a pod.
Použitie: Kompozitné dosky nie 
sú najvhodnejšie na exponovaných 
miestach, keďže sú veľmi náchylné na 
poškriabanie a prevalenie. Pri použití vo 
výškach nad 3 m je ich využitie takmer 
neobmedzené. Dokonalé rovné línie pa-
nelov, kaziet (s neviditeľným uchytením 
v špárach), rohových prvkov alebo „len“ 
dosiek (uchytených lepením, nitovaním 
či skrutkovaním) zabezpečujú opticky 
pôsobivé architektonické riešenie fasád 
alebo častí budov.  

DREVO 
Používa sa prírodný Thermowood (termo-
borovica, termojaseň) alebo exotické 
dreviny (SAPELI, MASSARANDUBA, 
BANGKIRAI atď.)

stavba materiály
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Bez dlhého váhania zvolil jedno-
vrstvové riešenie bez zateplenia – 
požadované hodnoty úsporného 

domu sa dosiahli vďaka tepelnoizolač-
ným tvárniciam Lambda YQ s hrúbkou 
450 mm. „V poschodovom dome s podlaho-
vou plochou 180 m2 býva naša štvorčlenná 
rodina od novembra 2014. Vykurujeme 
a ohrievame vodu plynom. Doma máme 
teplotu 21,5 °C a spotrebu energie nižšiu 
ako 40 kWh/m2 za rok. Toto vieme presne 
z uhradených faktúr a podľa teploty vo 
vnútri celého domu,“ hovorí majiteľ.

EFEKTIVITA, EKOLÓGIA, ZDRAVIE
Jednovrstvové murovanie však prináša 
výhody nielen vo výsledných nákladoch 

DOMY SÚ ODRAZOM UVAŽO-
VANIA SVOJICH MAJITEĽOV – 
A ANI V TOMTO PRÍPADE 
STAVBA NEZAPRIE PROFESIU 
SVOJHO ZADÁVATEĽA. JE PÔ-
VODNOU PROFESIOU STROJNÝ 
INŽINIER, KTORÝ SA VO SVOJEJ 
FIRME ZAMERIAVA NA ÚSPO-
RY ENERGIE V PRIEMYSEL-
NÝCH PREVÁDZKACH A TECH-
NOLÓGIÁCH. AKO STAVEBNÝ 
MATERIÁL, KTORÝ DOKÁZAL 
SPLNIŤ JEHO POŽIADAVKY NA 
JEDNODUCHOSŤ, EKONOMIC-
KOSŤ A ÚSPORNOSŤ, ZVOLIL 
STAVEBNÝ SYSTÉM YTONG.

Aký pán, 
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na prevádzku. Pohľad na efektivitu 
tohto riešenia je oveľa komplexnejší – 
stavebník do svojho uvažovania zahrnul 
tiež otázky ekológie a zdravia. Systém 
Ytong sa totiž skladá z čisto prírod-
ných surovín a vďaka svojej pórovitej 
štruktúre napomáha vytvárať aj zdravú 
klímu v dome: „Uvažovali sme pomer-
ne jednoducho – všetko, z čoho sa Ytong 
skladá, je zo zeme a patrí do krajiny, je to 
teda ekologicky recyklovateľný materiál, na 
rozdiel od rôznych polystyrénov a ďalších 
umelých produktov. Tiež je pre nás dôležité, 
že stavba z pórobetónu dýcha, nedochádza 
v nej ku kondenzácii vodných pár,“ vysvet-
ľuje ďalšie okolnosti svojho uvažovania 
o bývaní majiteľ domu.

POZITÍVNE SKÚSENOSTI
Ďalšie výhody materiálu ocenili pri vý-
stavbe a medzi pozitívne skúsenosti radí 
aj podporu výrobcu pri výstavbe. „Ytong 
je pre stavbu poschodového domu dostatoč-
ne pevný – statická únosnosť zodpovedala 
nárokom projektu. Tvárnice sú presné, 
a pretože sme murovali v jednej vrstve, 
znížila sa stavebná prácnosť. Tiež sa ľahko 
reže a opracováva, ľahko sa v ňom vykoná-
vajú inštalácie. Dom staval tunajší murár, 
práca s materiálom bola veľmi jednoduchá 
a na založenie rohov, ktoré podstatne určuje 

výslednú kvalitu hrubej stav-
by, sme využili bezplatné služby 
Ytong majstra, ktorý nám s týmto krokom 
pomohol. Veľa vecí tiež bolo možné konzulto-
vať s technickým poradcom pre náš región,“ 
hovorí o svojich skúsenostiach investor.

S OHĽADOM NA BUDÚCNOSŤ
„Spolupráca s takto moderne a efektívne 
uvažujúcim zadávateľom ma teší. Takýto 
prístup k stavbe významne pomáha udržať 
cenu nehnuteľnosti aj s ohľadom na budúc-
nosť, pretože plne vyhovuje novým normám 
pre rok 2021. Ďalším pozitívom je jednodu-
chý tvar domu – všeobecne sa dá povedať, 
že čím jednoduchší a menej komplikovaný 
tvar budovy, tým efektívnejšia je výstavba aj 
samotná prevádzka,“ vysvetľuje Ing. Julius 
Sič, technický poradca Ytongu.

STAVBA ĎALŠIEHO DOMU
Spolupráca tejto rodiny s výrobcom Yton-
gu má teraz ďalšie pokračovanie: „Teraz 
zahajujeme stavbu druhého rodinného domu 
pre dcéru s veľkou sedemčlennou rodinou. 
Chceli by sme energetickú náročnosť ešte 
znížiť a dom postaviť v pasívnom až nulovom 
prevedení,“ hovorí stavebník. Znovu sa 
obrátili na pána Siča, ktorý s nimi v sú-
časnosti rieši možnosti voľby materiálu. 
„Tento projekt je svojím rozsahom a veľkos-

ťou domu už pomerne náročnejší – veľký dom 
s ambíciou dostať sa do nulového štandardu 
sa dá postaviť dvoma spôsobmi. Buď zvolíme 
masívnu jednovrstvovú konštrukciu Ytong 
Lambda YQ 550 mm, čím získame vynika-
júcu teplotnú stabilitu a zachováme jedno-
duchosť vymurovania bez zateplenia. Alebo 
môžeme zvoliť subtílnejšiu šírku obvodového 
muriva a z exteriérovej strany použiť náš 
materiál pre zateplenie Multipor. Ten je svo-
jím zložením podobný Ytongu a stavba si tak 
zachová svoju schopnosť vytvárať a udržiavať 
zdravú mikroklímu v interiéri,“ vysvetľuje 
možnosti technický poradca.

Reko z materiálov  Ytong

Foto: Ytong

VŠETKO, Z ČOHO SA YTONG 
SKLADÁ, JE ZO ZEME A PATRÍ 
DO KRAJINY, JE TO TEDA 
EKOLOGICKY RECYKLOVATEĽNÝ 
MATERIÁL, NA ROZDIEL OD 
RÔZNYCH POLYSTYRÉNOV A 
ĎALŠÍCH UMELÝCH PRODUKTOV. 
TIEŽ JE PRE NÁS DÔLEŽITÉ, 
ŽE STAVBA Z PÓROBETÓNU 
DÝCHA, NEDOCHÁDZA V NEJ KU 
KONDENZÁCII VODNÝCH PÁR.
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Poruchy stavieb spôsobené vlhkos-
ťou v soklových častiach budov sú 
častým javom a mnohí sa s takouto 

nepríjemnosťou musia vysporiadať.

VZNIK PORÚCH
Voda môže narušiť nielen statickú 
funkciu murovanej konštrukcie, ale 
má značný vplyv na tepelnotechnické 
vlastnosti objektu, na čo nadväzuje aj 
tepelná pohoda. V neposlednom rade si 
tiež musíme chrániť zdravie a zabezpečiť 
optimálne podmienky v priestoroch. Na 
skutočnosť, že stavba bude v budúcnosti 
vystavená agresívnemu pôsobeniu vody, 
musí projektant myslieť už v štádiu 
predprojektovej prípravy. Ešte pred re-
alizáciou stavby musí navrhnúť vhodné 
opatrenia, ktoré zabránia vnikaniu vody 
do murovaných konštrukcií a pomocou 
ktorých sa predíde vzniku porúch v dô-
sledku vlhkosti. Najčastejšie sa vyskytu-
jú problémy pri nedodržaní technologic-
kého postupu výstavby alebo v dôsledku 
nesprávne navrhnutej hydroizolácie. 
Mnohé nepríjemnosti vznikajú aj pri 
rekonštrukciách a úpravách konštrukcií. 
Počas prevádzky budovy je vznik porúch 
podmienený nedostatočnou údržbou.

DÔSLEDKY VLHKOSTI
Pôsobením vody na stavebné materiály 
sa mení ich štruktúra a vlastnosti. Dô-
sledkom vlhkosti sú poruchy, pri ktorých 
môže po určitej dobe dôjsť k čiastočnej 
alebo úplnej strate funkčnosti muriva. 
Vznikajú estetické nedostatky a poruchy 
ohrozujúce bezpečnosť a zdravie užívate-
ľov objektov. Voda môže nepriaznivo 
pôsobiť aj na tepelnoizolačné materiály, 
ktoré sú v mnohých prípadoch neod-
deliteľnou súčasťou muriva. Tie po 
navlhnutí znižujú možnosť prirodzené-
ho vysúšania problematického muriva, 

práve naopak, držia vlhkosť vo vnútri 
a tým strácajú svoju funkciu. 

VLHKOSŤ V STENÁCH A OMIETKACH SA 
PREJAVUJE:

  stopami vlhkosti na povrchu vonkajšej  
 aj vnútornej omietky,

  odlupovaním a drobením farby,
  odpadávaním a praskaním omietky,
  vytvorením zasolených škvŕn  

 a stmavnutia na povrchu omietky,
  tvorbou plesní a rozvojom škodlivých  

 baktérií,
  zápachom. 

SANAČNÉ METÓDY 
Na odstránenie problému je základ-
ným a z ekonomického hľadiska veľmi 
výhodným sanačným opatrením sanácia 
povrchu muriva. Na úpravu povrchu 
muriva sa používajú sanačné sušiace 
omietky, malty a nátery.  

PRI POUŽITÍ SUŠIACICH SANAČNÝCH 
OMIETOK SI MÔŽETE BYŤ ISTÝ, ŽE:

  vaše steny a omietky budú vysušené  
 rýchlejšie, 

  rýchle vytvorené podmienky na pobyt  
 a bývanie,

  účinky odvlhčovania sa nebudú   
 ukazovať ako poškodenie náteru   
 na povrchu omietky,

  omietky budú v prípade    
 opätovného zavlhnutia veľmi  
 rýchlo vysušené a sanácia bude   
 veľmi jednoduchá.

Sanačná omietka má vhodne nastavenú 
vysokú otvorenú pórovitosť a úroveň 
vnútornej hydrofobizácie. Hydrofobizá-

VLHKOSŤ V SPODNEJ 
ČASTI STAVBY JE ČASTÝM 

PROBLÉMOM STARŠÍCH 
STAVIEB. V DÔSLEDKU 

ZVÝŠENEJ VLHKOSTI, KTORÁ 
SA DRŽÍ V STENÁCH, VZNIKÁ 

PROSTREDIE, KTORÉ SA 
POSTUPNE STÁVA ZDRAVOTNE 

ZÁVADNÝM A JE NUTNÉ 
NÁSLEDKY PRENIKANIA VODY 

ČI KAPILÁRNEJ VLHKOSTI ČO 
NAJSKÔR RIEŠIŤ.

Aby vás netrápila

VLHKOSŤ
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cia sanačnej omietky obmedzuje prienik 
kvapalnej vody cez omietku na jej povrch 
a vysoká otvorená pórovitosť zaisťuje 
veľmi nízky difúzny odpor omietky proti 
prenikaniu vodnej pary. Takto zaistená 
vysoká priepustnosť sanačného systému 
vytvára priaznivé podmienky na odvod 
vlhkosti z muriva vo forme vodnej pary 
a na prípadné vysychanie muriva.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV  
Aké sú teda vhodné opatrenia pri 
odstraňovaní problémov s vlhkosťou 
v stenách? Systémy Murexin Kema na 
sanáciu vlhkosti a ochrany pred kapilár-
nou vlhkosťou sa môžu pochváliť dlho-
ročnou tradíciou a početnými referencia-
mi doma aj v zahraničí. 

Tím skúsených odborníkov ponúka na 
trhu špeciálne riešenia pre ochranu 
a sanáciu vlhkosti v budovách. Viac ako 
25 rokov osvedčených riešení, vlast-
ného výskumu a vývoja a tiež podpora 
z výskumných a pamiatkových ústavov 
na prestížnych medzinárodných fórach 
vraví za všetko.  

ÚČINNÉ RIEŠENIE
Súčasťou sanačných opatrení na kom-
plexné odstránenie vlhnutia budovy je 
prípadná realizácia injektáže muriva, 
odvodnenie základov pomocou drenáž-
ného systému.

Systém sanačných sušiacich omietok 
Murexin Kema je jednoduchý a účinný. 
Na rozdiel od mnohých iných sanač-
ných systémov nepotrebuje kombináciu 
rôznych materiálov (prednástrekov, jad-
rových omietok atď.). Hlavnou výhodou 
je, že jedným typom omietky KEMASAN 
je možné vyriešiť rôzne typy zavlhnutia, 
od podkladu až po finálny povrch.

Výnimočná vlastnosť sušiacej sanačnej 
omietky KEMASAN je v jej štruktú-
re pozostávajúcej z pórov a z úzkych 
kapilár, ktoré ich spájajú, ale súčasne 
zabraňujú prieniku solí z muriva do sa-
motnej omietky. Z muriva prepúšťa len 
neželanú vlhkosť v podobe pary. Týmto 
princípom nedochádza k zanášaniu sa-
motnej omietky soľami, čo predlžuje jej 
funkčnosť. Viac na www.murexin.sk. 

Reko z materiálov Murexin

Foto: Murexin a archív redakcie

VODA MÔŽE NARUŠIŤ NIELEN 
STATICKÚ FUNKCIU MUROVANEJ 
KONŠTRUKCIE, ALE MÁ ZNAČNÝ 
VPLYV NA TEPELNOTECHNICKÉ 
VLASTNOSTI OBJEKTU, NA ČO 
NADVÄZUJE AJ TEPELNÁ POHODA.
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Pochybovať o bezpečnosti vonkaj-
šieho kontaktného zatepľovacieho 
systému, základom ktorého je 

polystyrén ako primárny tepelnoizo-
lačný materiál, nie je na mieste, ak je 
ETICS vyhotovený podľa STN 73 2901. 
Zhotovovanie vonkajších tepelnoizo-
lačných kontaktných systémov (ETICS) 
so všetkými detailami sú základom 
úspechu smerujúceho aj k bezpečnému 
bývaniu. 

REÁLNY POŽIAR BYTOVÉHO 
DOMU     
Príkladom toho je požiar bytového 
domu v Banskej Bystrici, ktorý vznikol 
v januári 2019. Požiar sa z miesta vzniku 
rozšíril do celého bytu. Bol ohraničený 
stenami a obvodovými stenami vyme-
dzujúcimi predmetný byt. V obvodových 
stenách sa nachádzali požiarne otvore-
né plochy – okná, ktorými sa plameň 
dostal mimo priestor bytu a pôsobil na 
obvodové steny nielen z vnútornej, ale aj 
z vonkajšej strany. Priamy kontakt s pla-
meňom mal aj ETICS, ktorý je súčasťou 
obvodového plášťa. Do tohto priestoru 
plamene prenikli z požiarnych otvo-
rených plôch – okien. Predpokladaná 
teplota, ktorou bol namáhaný kontaktný 
zatepľovací systém, bola viac ako 600 °C. 
V časti nadpraží okien nedošlo k  ob-
naženiu polystyrénu a jeho priameho 
kontaktu s plameňom. Zmena konzis-
tencie polystyrénu vplyvom tepelného 
namáhania nevyvolala podporu horenia, 
pretože nedošlo k pretečeniu roztavené-
ho polystyrénu na povrch obvodového 
plášťa cez výstužnú vrstvu s mriežkou a 
povrchovú vrstvu. Požiar  sa zjavne šíril 
len v zvislom smere. 

Zo záberov je vidieť správanie sa po-
žiaru. Aj z tohto pozorovania je možné 
konštatovať, že požiadavky na realizáciu 

zvislých požiarnych pásov v novostav-
bách nie sú opodstatnené. Problémy 
týkajúce sa šírenia požiaru v zateplených 
bytových domoch nie sú v tom, že bol 
použitý expandovaný polystyrén ako 
tepelnoizolačný materiál v kontaktných 
zatepľovacích systémoch, ale v tom, ako 
je ETICS vyhotovený.     

POTREBNÁ PREVENCIA
Pri  zabezpečovaní protipožiarnej 
bezpečnosti starších bytových domov 
je potrebné zamerať sa na prevenciu 
spočívajúcu v inštalovaní aktívnych 
požiarnych zariadení. Tie upozornia 
nájomníkov, resp. vlastníkov bytov na 
nebezpečenstvo vzniku požiaru a umož-
nia tak likvidáciu v prvom štádiu jeho 
vzniku. Takýmito zariadeniami sú aj na-
príklad autonómne hlásiče požiaru alebo 
chladiace hasiace zariadenia na ochranu 
elektrických rozvádzačov, ističových 
skríň, zásuviek a pod.              

ZAMERAJME SA NA  
PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE
Najväčším problémom, ktorý by bolo 
vhodné do budúcna riešiť u výškových 
bytových domov, je prestup požiaru cez 
okenné otvory a tým voľné šírenie požia-
ru cez požiarne otvorené plochy vo zvis-
lom smere. Sklo s požiarnou odolnosťou 
je cenovo náročné, aby sme ho mohli 
aplikovať vo všetkých takýchto stavbách, 
ale mohli by sme využiť aj iné možné 
riešenia. Pri požiaroch sa stretávame 
s rozšírením požiaru aj vnútrajškom 
stavby cez šachty, v starších stavbách 
cez bytové jadrá, prestupy v požiarne 
deliacich konštrukciách a pod. Je to na 
vlastníkoch bytov, aby takéto nedostat-
ky čo najskôr odstránili a tým chránili 
svoje zdravie, životy, ale aj svoj majetok. 
Neverme negatívnym zavádzajúcim 
informáciám o zatepľovaní bytových  

BEZPEČNOSŤ JE CIEĽOM 
NÁS VŠETKÝCH, A PRETO 
PRINÁŠAME TÚTO ANA-
LÝZU. POŽIAR BYTOVÉHO 
DOMU ZATEPLENÉHO  
KONTAKTNÝM SYSTÉMOM 
(ETICS) S TEPELNOU IZOLÁ-
CIOU Z EXPANDOVANÉHO 
POLYSTYRÉNU OPÄŤ PREU-
KÁZAL, ŽE POLYSTYRÉN NIE 
JE TAKOU HROZBOU A NEO-
VPLYVŇUJE PROTIPOŽIARNU 
BEZPEČNOSŤ STAVBY TAK, 
AKO SA TO NIEKTORÁ OD-
BORNÁ VEREJNOSŤ SNAŽÍ 
PREZENTOVAŤ.  

Analýza požiaru bytového domu



domov ETICS-om na báze expandované-
ho polystyrénu a zamerajme sa na proti-
požiarne zabezpečenie stavieb, bytových 
domov, ktoré skutočne zvýšia bezpeč-
nosť bytového domu. V prvom rade by 
to mali byť aktívne požiarne zariadenia. 
Bezpečnosť je cieľom nás všetkých, veď 
v prípade takých udalostí, ako je požiar, 
vždy ide o to najcennejšie – o ľudský 
život. Viac na www.polyform.sk.

Reko z materiálov Polyform

Foto: Polyform

Rez bytového domu zasiahnutého požiarom

ZO ZÁBEROV JE VIDIEŤ 
SPRÁVANIE SA POŽIARU. AJ 
Z TOHTO POZOROVANIA JE 
MOŽNÉ KONŠTATOVAŤ, ŽE 
POŽIADAVKY NA REALIZÁCIU 
ZVISLÝCH POŽIARNYCH 
PÁSOV V NOVOSTAVBÁCH  
NIE SÚ OPODSTATNENÉ. 
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B
etón sa vyvýja od tradičného 
konštrukčného materiálu k novým 
funkčným výrobkom so širokým 
uplatnením. Výrobky Stone BriCK®  

dodávajú akýmkoľvek stavebným prv-
kom nenahraditeľnú atmosféru a sú ví-
tanou alternatívou drahých dovozových 
materiálov podobného určenia, avšak za 
oveľa nižšiu cenu. 

ŠIROKÉ VYUŽITIE
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.

BEZ ÚDRŽBY
Dlažba imitujúca drevo je určená pre 
záhradnú dekoračnú architektúru. Šľa-
páky a podvaly sa používajú na realizáciu 
chodníkov alebo terás v záhradách. Ich 
výhodou je hlavne to, že nepotrebujú 
každoročnú pravidelnú údržbu a nepod-
liehajú vplyvom počasia ako prírodný 
náprotivok. Šľapáky nájdete v imitácii 
dreva agátu, jaseňa, čerešne i kvetinové-
ho lemu.

ESTETICKÉ AJ FUNKČNÉ
Tieto výrobky vznikajú podľa špeciálnej 
receptúry z vibroliateho betónu, doplne-
ného prísadami na zušľachtenie zmesi. 
Farbia sa celoprierezovo, čím sa zabez-
pečí ich farebná stálosť. Všetky kusy sa 
vyrábajú ručne ako originálne produkty. 
Jednotlivé nerovnosti a rozdielnosti, 
ako aj farebné odchýlky sú úmyselné a 
žiadané s cieľom dosiahnuť čo najvernej-
ší vzhľad pôvodného materiálu. Celý rad 
skvelých vlastností, ako sú mrazuvzdor-
nosť, nízka nasiakavosť, farebná stálosť 
a difúznosť voči vodným parám, ich radí 
medzi univerzálne a progresívne staveb-
no-dekoračné materiály. Viac informácií 
získate na www.byt-in.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Byt – In 

Foto: Byt – In

V SÚČASNOSTI JE BETÓN 
VEĽMI OBĽÚBENÝM STAVEB-
NÝM MATERIÁLOM, KTORÝ 
PONÚKA ŠIROKÉ MOŽNOS-
TI UPLATNENIA. JE MOŽNÉ 
S NÍM DOCIELIŤ POŽADOVA-
NÝ VÝRAZ RÔZNYCH PRV-
KOV ARCHITEKTÚRY, KTORÉ 
ZAPADAJÚ DO AKÉHOKOĽ-
VEK STAVEBNÉHO ŠTÝLU. 
MÔŽU TO BYŤ ŠPECIÁLNE 
BETÓNOVÉ IMITÁCIE TEHLY, 
KAMEŇA ČI DREVA. MAJÚ 
PRIRODZENÝ A AUTENTICKÝ 
VZHĽAD PÔVODNÝCH MA-
TERIÁLOV, AVŠAK BEZ OBÁV 
Z ICH ZLOŽITEJ ÚDRŽBY. 

STVÁRNENIE
VERNÉ
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BALKÓN JE VHODNÝM MIESTOM PRE PRÍJEMNÉ TRÁVENIE 
VOĽNÝCH CHVÍĽ. POKIAĽ SA NA ŇOM UŽ PODPÍSAL ZUB ČASU, 
JE VHODNÉ HO OŽIVIŤ. SPRÁVNE VYBRANÁ DLAŽBA DOKÁŽE 
ZÁZRAKY. CHCETE VEDIEŤ, AKO NA TO?

NA PROJEKT BUDETE POTREBOVAŤ

PRIPRAVTE SI PLÁN POKLÁDKY
Pred samotným kladením vyberte 
dlažbu a pripravte si plán pokládky. Von-
kajšia dlažba by mala byť mrazuvzdorná, 
tá totiž nenasiakne vodu a nepopraská 
mrazom. Ideálna je s protišmykovou 
úpravou a aj lepidlo by malo byť flexibil-
né a mrazuvzdorné. Hladidlo je náradie 
na nanášanie lepidla. Vyberajte ho pod- 
ľa veľkosti dlažby, určuje totiž množ-
stvo naneseného lepidla. Pre rozmery 
30 x 30 cm je vhodné 6 mm hladidlo, 
pre 60 x 60 cm hladidlo 10 mm. Krížiky 
určujú šírku škáry a zaistia rovnomer-
nú pokládku, voľte šírku 3 mm. Na 
veľkoformátové dlažby môžete použiť 
novinku 3D klipy.

Ako si pripraviť plán pokládky? Odme-
rajte si dôkladne povrch a rozvrhnite 
kladenie tak, aby medzi jednotlivými 
dlaždicami vznikla 3 mm medzera. 
Pokladať sa začína od exteriéru, kde je 
dlažba vystavená poveternostným vply-
vom, rezné strany dlažby totiž nasakujú. 
Pri stene, pod strechou môžete skončiť 
polovicou dlažby. Na samotné kladenie 
nie je potrebné volať ďalšieho pomoc-
níka, balkón zvládne vydláždiť jeden 
šikovný domáci majster. Ideálna teplota 
na realizáciu projektu je medzi 15 až 
20 °C. Pokiaľ hlási predpoveď dážď, 
majte pripravený igelit. 

Ak ste sa už rozhodli vydláždiť 
balkón, nepodceňujte úvodnú 
fázu – prípravu. Tá sa líši podľa 

toho, aký povrch balkón má a či je prob-
lematický. Ak kladiete novú dlažbu na 
betón, je potrebné opraviť vady – drobe-
nie, praskliny, diery, vysokú nasiakavosť. 
Na začiatok odporúčam vykonať test 
nasiakavosti – nalejte na betón vodu 
a pokiaľ do 2 až 3 minút zmizne, povrch 
je chybný. Opraviť ho môžete tenkovrs-
tvovým betónom.

PODKLAD JE DÔLEŽITÝ
Ak je na balkóne pôvodná dlažba, skon-
trolujte poklepaním, či dlažba „neduní“. 
Znamenalo by to, že nedrží a podklad 
pre novú dlažbu nie je spoľahlivý. V ta-
komto prípade je potrebné starú dlažbu 
osekať a odstrániť pôvodné lepidlo. Ak 
je stará dlažba v poriadku, môže sa na 
ňu položiť nová. Skontrolujte, či všetko 
výškovo sedí – napríklad či sa dajú otvo-
riť balkónové dvere. Pri kladení dlažby 
na dlažbu sa vyčistia škáry a mastnota 
z dlažby. Nanesie sa adhézny mostík – 
penetrácia s kremičitým pieskom, ktorá 
zaistí ľahké priľnutie materiálu. Dlaždice 
sa lepia výhradne disperzným lepidlom 
s 4 mm hrebeňom. 

Materiál

• betón

• dlažba

• škárovacia hmota

• penetrácia

• lepidlo na dlažbu

Náradie

• stierka

• miešadlo

• hladidlo a krížiky

• valček

• gumené kladivo

Ako vydláždiť
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KROK ZA KROKOM

01, 02 SPÁDOVANIE
Spád vám zaistí, že voda z balkóna 
bude rovnomerne stekať a nebude robiť 
kaluže. Položte na podlahu vodováhu 
a ak vidíte, že spád je aspoň 1 cm, je to 
v poriadku. Ak je vodováha v rovine, je 
nutné balkón vyspádovať tenkovrstvým 
betónom. Na pôvodný podklad natrite 
penetráciu, tenkovrstvový betón a všetko 
nechajte 4 – 5 dní vyzrieť.

Pre odtekanie vody z balkónu vybudujte 
na okraji presah alebo využije balkónovú 
lištu. Ak budete dávať na balkón nový 
betón, položte podlahovú lištu pod neho. 
Inak je nutné lištu umiestniť pod hyd-
roizoláciu.

03 HYDROIZOLÁCIA
Na napenetrovaný a dobre pripravený 
podklad naneste valčekom 1– 2 mm vrst-
vu hydroizolácie. Tá zabráni presiaknutiu 
vody medzi dlažbou a betónom. Suchú 
hydroizolačnú zmes miešajte s vodou 
miešadlom pri najpomalších otáčkach. 
Pri rýchlych otáčkach by sa vám do 
zmesi dostal vzduch a namiešali by ste si 
rýchloschnúcu zmes, ktorú by ste nestihli 
natiahnuť.

Pás steny do výšky sokla natrite hydroizo-
lačnou stierkou. Na tú priložte hyd-
roizolačnú pásku, ktorá zabráni prieniku 
vlhkosti a zatekaniu. Páskami potom ob-
ložte sokle. Hydroizoláciu nechajte 1 deň 

zaschnúť, na povrch naneste penetráciu a 
môže začať dláždiť.

04, 05 DLÁŽDENIE
Namiešajte si primerané množstvo 
lepidla, ktoré stihnete naniesť ozubeným 
hladidlom, položiť naň dlažbu, všetko vy-
ladiť, dorezať. Zvyšok lepidla vo vedre by 
vám počas práce stvrdol. Pokladajte dlaž-
bu spolu s krížikmi a poklepkajte jemne 
gumovým kladivkom. Nechajte 1– 3 dni 
zaschnúť, aby bola dlažba pochôdzna na 
škárovanie.

Pokiaľ máte plochu balkóna veľkú, je po-
trebné vždy po 8 metroch dlažby použiť 
tzv. dilatačnú šnúru, ktorá vyrovnáva 
tlaky takto veľkej plochy.

TIP 
Dnešná dlažba je vyrobená z extra tvrde-
ných materiálov. Pracujte preto výhradne 
s profi rezačkami. Nie je nutné ich kupo-
vať, môžete si ich aj požičať. Ušetríte tak 
čas, energiu aj peniaze za znehodnotený 
materiál nevhodnou rezačkou. 

06 ŠKÁROVANIE
Škárovaciu hmotu kúpte výhradne 
mrazuvzdornú a flexibilnú. Niektorí 
výrobcovia ponúkajú aj škárovaciu hmotu 
s protiplesňovými a vodu odpudzujúcimi 
účinkami. Odtieň voľte podľa vášho vku-
su, ideálne podľa farby dlažby. Namiešaj-
te škárovačku podľa návodu na obale.  

Na roztieranie škárovačky si kúpte neo-
prénovou stierku – zatlačte s ňou ľahko 
hmotu do škáry a zvyšok škárovačky 
z dlažby krásne zotrite. Sokle vždy škárujte 
silikónom. Dve rezné plochy pracujú inak 
a  klasická škárovačka by praskla. Dlažbu 
po škárovačke musíte ihneď vyčistiť a po-
čas čistenia 3-krát vymeniť vodu. Dlažba 
musí byť po zaschnutí skutočne čistá, inak 
si pridáte prácu s ďalším čistením.

ĎALŠIE MOŽNOSTI KLADENIA 
DLAŽBY
Zaujímavý výsledok môžete dosiahnuť 
položením kamenného koberca alebo 
veľkoformátovej dlažby. Montáž kamen-
ného koberca je jednoduchá, pretože sa 
nemusí rezať. Povrch sa pripraví rovna-
ko ako pred dláždením – nanesie sa be-
tón, penetrácia a hydroizolácia. Spojivo 
vymiešajte s kamienkami a stierkou ho 
naneste na povrch.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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Riešenie pre oblúkové balkóny 
s profilom FLEXI

vyrobené z hliníka 

slúži na dokonalý odvod vody z balkónov a terás
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OHRANIČENIE TRÁVNIKA ALEBO ZÁHONA MÁ NIELEN ESTETICKÚ, ALE AJ 
PRAKTICKÚ FUNKCIU. MÔŽETE HO POUŽIŤ AKO V SUSEDSTVE CHODNÍKOV 
A CIEST, TAK AJ MEDZI TRÁVNIKOM A KVETINOVÝM ZÁHONOM. PRINÁŠAME 
VÁM 7 TIPOV OHRANIČENIA, KTORÉ SA HARMONICKY ZAČLENIA DO VAŠEJ 
ZÁHRADY.

záhona alebo trávnika
Ohraničenie
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01 POKOSENÉ OKRAJE TRÁVNIKA 
Pokosené okraje trávnika sú najjedno-
duchším spôsobom ako oddeliť záhon a 
trávnikovú plochu. Ako pomôcka pre ko-
senie trávnika sú k dispozícii ukončovacie 
kamenné obruby v najrôznejších prevede-
niach. Podľa výšky možno kamenné obru-
by použiť buď jednotlivo, alebo v spojení 
so záhonovými stĺpikmi – ako murovací 
prvok alebo pre olemovanie vysokého 
záhonu. Okrem svojej vizuálnej príťažli-
vosti ponúkajú predovšetkým dlhodobé 
uľahčenie práce v starostlivosti o trávnik.

02 LÁVOVÝ MULČ
Lávový mulč sa vyrába z vulkanických hor-
nín a radí sa k tuhnúcim kameňom. Pred-
stavuje minerálnu alternatívu k bežným 
záhonovým pokrývkam. Vysoký podiel 
minerálov navyše zaisťuje zlepšenie pôd-
nej štruktúry a pôda ostáva dlhšie vlhká. 
Zrnitá štruktúra lávového mulču udržiava 
záhon odolný proti pošliapaniu a znižuje 
riziko napadnutia slimákmi. Na rozdiel od 
iných organických záhonových pokrývok 
je lávový mulč úplne bez zápachu a ne-
hnije. Záhon tak ostáva stále pekný a od-
padá aj namáhavé udržiavanie. Lávový 
mulč možno použiť kdekoľvek, a to aj ako 
posyp ciest a na vyplnenie trávnikových 
a rastlinných kamenných mreží.

03 MULČOVACIA KÔRA
Mulčovacia kôra je nadrobno nasekaná, 
nefermentovaná časť stromovej kôry 
a patrí tiež k organickým záhonovým 
pokrývkam. Prostredníctvom nej sa na 
mieste usídľujú najdrobnejšie živočí-

chy, ktoré zvyšujú úrodnosť pôdy. „Pri 
výbere vhodnej pokrývky treba myslieť na 
to, že mulčovacia kôra zo stromov začne 
po určitom čase hniť. To má za následok 
odčerpávanie dusíka z pôdy. Pre zaistenie 
rovnováhy odporúčame substrát najprv 
zmiešať so zrohovatenými pilinami. Pri 
použití mulčovacej kôry v zeleninových a 
kvetinových záhonoch buďte opatrní, nie 
je vhodná pre všetky rastliny,“ radí David 
Benda, odborník z oddelenia záhrady 
v projektových marketoch Hornbach. Mô-
žete ju použiť na ťažko prístupné miesta 
záhrady alebo zastrčené rohy. Výrazne 
tým znížite náročnosť údržby.  

04 ŠTRK
Ako štrk sa označujú malé kamienky 
z tečúcich povodí, ktoré boli vláčením 

02

03

04

01
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narovnávať jednotlivo. Palisády možno tiež 
zviazať do záhonových lemov pomocou 
drôtov. Obľúbené sú aj minipalisády, ktoré 
sa predávajú bez špicu alebo zašpicate-
né, ktorých montáž je veľmi jednoduchá. 
Rýľom vykopeme plytkú brázdu, do ktorej 
sa jednotlivé palisády iba zatlačia,“ hovorí 
David Benda. 

07  GABIÓNY
Gabióny sú drôtené koše alebo klietky, 
ktoré ponúkajú praktickú a cenovo zaují-
mavú možnosť oplotenia objektov alebo 
rafinované zariadenie záhrady. Spájajú sa 
niekoľkými úchopmi bez nutnosti použiť 
náradie. V záhradnej architektúre sa tieto 
prvky už dávno stali bežnou súčasťou. 
Ale ich univerzálnosť a veľký priestor pre 
aranžovanie týchto kreatívnych prvkov 
oceňuje tiež stále viac záhradkárov. 
Kamene, ktoré do mriežkovaných prvkov 
naplníte, by mali byť mrazuvzdorné a väč-
šie ako veľkosť jednotlivých ôk košíka. Vo 
viditeľnej časti je možné pekne navrstviť 
ich rukou alebo ich jednoducho len tak 
nasypať dovnútra. Na pohľadovú plochu 
sa používajú prírodné kamene a dovnútra 
sa často sype recyklovaná stavebná suť.  

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

05

07

06
po iných útvaroch v povodí dohladka 
obrúsené. Okrasný štrk sa používa pre-
važne ako pokrývka záhonov s výraznými 
efektmi. Tvorba záhrady pomocou deko-
ratívneho štrku je stále vo väčšej obľube, 
pretože je na pohľad esteticky príjemná. 
Vybrať si môžete z viacerých farebných 
prevedení a jeho údržba je minimálna. 

05  KAMENE
Vysoko kvalitné kamene pozostávajú 
z pravého prírodného kameňa. K tým 
patria predovšetkým väčšie tvary ako 
lomové kamene, skaly, bludné balvany, 
pramenné kamene alebo dosky a dlažba 
z prírodného kameňa. V obchodoch sa 
bežne predávajú kamene a kamienky 
s prírodne alebo umelo zaoblenými 
tvarmi. Vybrať si môžete z rôznych farieb. 
V prípade prírodných kameňov je nutné 
brať na vedomie, že nemožno vylúčiť 
rozdiely vo farbách a tiež odlamovanie 
pri pohybe kameňov.

06 PALISÁDY
Ak sa rozhodnete ohraničiť záhon pali- 
sádami, určite neurobíte krok vedľa. 
Palisády vizuálne vyčlenia záhon z okoli-
tého priestoru, čím ešte viac podčiarknu 
ich krásu. Vybrať si môžete z viacerých ty-
pov – plastové, drevené alebo kamenné. 
Ich výber závisí od vašich estetických pre-
ferencií a manuálnych zručností. „Palisády 
môžete zakúpiť jednotlivo alebo v blokoch, 
pričom blokový tvar má, samozrejme, 
rozhodujúce výhody. Ich použitie je rýchle 
a jednoduché, pretože sa stĺpiky nemusia 
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Aby bolo teplo
® Elektrické podlahové kúrenie značky teplá podlaha a jeho výhody:

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

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

Radi Vás budeme kontaktovať.

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

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

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

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

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

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

Príjemný pocit tepla od podlahy zaisťuje komfortné

a útulné bývanie.

Úsporné kúrenie je riadené presnou reguláciou

a tým šetrí energiu.

Bezúdržbový systém, preto ušetríte účty za servis.

Systém je vhodný pre každý dizajn, pretože je neviditeľný. 

Jednoduché a ľahké nastavenie termostatu v každej izbe.

Bezpečný, spoľahlivý a overený systém.

Komplexný systém získate od jednej spoločnosti.

Poskytujeme nadštandardnú desaťročnú záruku.

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

Č
asu je málo, ale práca na záhrade 
nepočká? Ak sa radi kocháte po-
hľadom na upravené okolie domu, 
no nechcete všetok svoj voľný čas 

tráviť prácou v záhrade, siahnite po mo-
derných technológiách, vďaka ktorým 
ušetríte množstvo času aj kus námahy. 
Hoci novodobé záhradkárčenie niečo 
stojí, vynaložené prostriedky sa vám 
určite zúročia v podobe voľného času, 
ktorý budete mať priam na rozdávanie. 
Ak si novú výbavu zadovážite už na je-
seň, zaručene vás príchod budúcej sezó-
ny ničím neprekvapí. 

STAČÍ SA PRIZERAŤ
Kosenie trávnika a množstvo krokov 
v sprievode kosačky je určite skvelou 
náhradou kardio cvičení v posilňovni, ale 
čo tak sa len prizerať s vyloženými noha-
mi a šálkou kávy v ruke? Donedávna to 
bola predstava hodná do science fiction, 
no dnes je to realita. ,,Moderné robotické 
kosačky sa samostatne zmobilizujú, zhod-
notia, či je najvyšší čas na úpravu trávnika, 
prispôsobia kosenie vopred nastaveným 
parametrom a trávnik pokosia,“ vysvetľuje 
Zdeněk Pintera, produktový manažér 
Hej.sk. Trh s robotickými kosačkami 
sa stále rozrastá a pri výbere je dôležité 

VÝVOJ MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRINÁŠA ÚPLNE NOVÝ ROZMER AJ DO SFÉRY ZÁHRAD-
KÁRČENIA. DONEDÁVNA ZAUŽÍVANÉ SYSTÉMY A NÁSTROJE SA NEUSTÁLE ZDOKONAĽUJÚ, 
UPÚŠŤA SA OD FYZICKY NÁROČNÝCH ÚKONOV, VŠETKO SA POSTUPNE AUTOMATIZUJE A ČO 
JE NAJDÔLEŽITEJŠIE, ČASOVÁ ÚSPORA A PRAKTICKOSŤ SÚ DÔLEŽITOU VELIČINOU. AK STE SA 
EŠTE NEPRIPRAVILI NA BUDÚCOROČNÚ SEZÓNU, JE NAJVYŠŠÍ ČAS. 
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dbať na kvalitu produktu, aby si poradil 
aj s náročnejšími terénmi. ,,Rovnako ako 
klasické elektrické alebo benzínové kosačky, 
aj robotické ponúkajú rôzne možnosti na-
stavenia výšky kosenia, majú odlišnú šírku 
záberu, ale rozdiel spočíva v absencii ľud-
skej sily. Po nastavení východiskových para-
metrov odvedú všetku prácu svojpomocne. 
Samotný výber je však dôležité prispôsobiť 
kvalite a veľkosti terénu, ktorý potrebujete 
upraviť,“ dodáva Pintera. 

PRAKTICKÉ A OBĽÚBENÉ 
Robotická kosačka sa po odvedenej práci 
vráti späť na nabíjaciu stanicu, a tak sa 
pripraví na ďalšie použitie. ,,Proces ko-
senia môže majiteľ prístroja pohodlne sle-
dovať prostredníctvom mobilnej aplikácie, 
ktorá je automatickou súčasťou kvalitnej-
ších prístrojov. Vďaka nej viete na diaľku 
prispôsobiť presný čas kosenia,“ opisuje 
odborník. Cena robotických kosačiek 
sa aktuálne pohybuje od 500 eur vyššie 
a medzi obľúbené značky patria Garde-
na, Bosch a Riwall. Praktické a obľúbené 
sú tiež akumulátorové kosačky, ktoré 
svojou praktickosťou postupne vytláčajú 
elektrické. Žiadajú si ľudskú silu, ale nie 
sú závislé od elektrického pripojenia. 

INTELIGENTNÉ SYSTÉMY
Veľká časť práce vám odpadne aj v prí-
pade, ak zvolíte kombináciu autonómnej 
kosačky a inteligentného zavlažovacieho 
systému, čím sa zbavíte takmer všetkej 
práce s údržbou trávnika. ,,Vďaka mo-
derným zavlažovacím systémom môžete 
regulovať a prispôsobovať presný čas či 
dĺžku polievania záhrady a rovnako tak 
zabezpečiť jej dostatočnú vlhkosť aj v čase 

vašej neprítomnosti,“ hovorí produktový 
manažér Hej.sk a radí: ,,Ideálne je vybaviť 
zavlažovací systém senzormi, ktoré doká-
žu zmonitorovať aktuálnu vlhkosť pôdy, 
a tak určiť, či záhrada skutočne potrebuje 
v stanovenom čase poliať. Vďaka senzorom 
ušetríte množstvo vody.“ 

Ak vám nie je ľahostajný ekologický 
dopad zavlažovania, polievajte záhradu 
dažďovou vodou. Zaobstarajte si domá-
cu vodáreň, ktorou môžete plne automa-
ticky distribuovať dažďovú vodu zo suda 
či cisterny priamo do zavlažovacieho 
systému.  

RÝCHLEJŠIE NA JEDNU „ŠŤAVU“
Práca v záhrade nie je len o úprave 
trávnika a zavlažovaní. Pravidelnú sta-
rostlivosť si žiadajú aj ovocné či okrasné 
stromy a kríky. Nevyhnutnou súčasťou 
výbavy každého zanieteného záhradkára 
tak musia byť nožnice na trávnik a živý 
plot, teleskopické nožnice na zastri-
hávanie stromov a vysokých kríkov či 
záhradná píla.

Moderným a praktickým riešením, ktoré 
zaručene ocení každý záhradník, sú aku-
mulátorové prístroje, ktoré výrobcovia 
posúvajú na stále vyššiu úroveň. Batérie 
dosahujú nielen dlhú životnosť, výdrž, 
ale jeden akumulátor je kompatibil-
ný s rôznymi prístrojmi. 
Navyše pri ich po-

užití sa nemusíte trápiť so zabezpečením 
elektrického pripojenia v mieste, kde 
budete prácu vykonávať. ,,Pred investí-
ciou do nových akumulátorových prístrojov 
na údržbu záhrady je dobré zistiť, či ná-
stroje, ktoré uvažujete kúpiť, majú možnosť 
použitia jednej batérie. Oplatí sa vyberať 
produkty rovnakej značky, pretože vo vše-
obecnosti platí, že akumulátor od jedného 
výrobcu nie je vhodný do produktov inej 
značky,“ radí Pintera z Hej.sk. Prístroje 
na jednu batériu sú po nabití okamžite 
pripravené na použitie a v prípade, že 
budete pri práci potrebovať teleskopické 
nožnice aj záhradnú pílu, stačí len vložiť 
batériu z jedného prístroja do druhého 
a môžete pohodlne pokračovať v práci.

Reko 

Foto: Gardena, Makita, 

Giardina a archív redakcie

  
  



Inšpirujte sa 

Ponúkame vám za nákup 
každých 100 m2 celého 
sortimentu Umbriano, 
Senso Grande, Citytop 
Grande, Suprema, 
Bardstone Old Town, 
Bradstone Travero, 
Bradstone Travero Grande, 
Bradstone Lias a Airpave 
(formáty 60 x 40 cm  
a viac) bezplatnú poukážku 
na jednodňový prenájom 
vákuového systému Speedy 
VS 140/200 v sieti požičovní 
Bestrent. 

LETO SA POMALY KONČÍ, TEPLÉ DNI SA OCHLADZUJÚ, ALE VÁŠ 
DOMOV BUDE VŽDY MIESTOM, KDE MÔŽETE TRÁVIŤ VOĽNÝ ČAS 
S RODINOU A PRIATEĽMI. SKÚSTE SI DOMOV ZÚTULNIŤ EŠTE 
VIAC A VYUŽITE JESENNÚ PONUKU, VĎAKA KTOREJ BUDE VÁŠ 
DOM A ZÁHRADA ŽIARIŤ KRÁSOU.

Spoločnosť Semmelrock Stein+Design Dlažby, s. r. o., ako 
výrobca a predajca betónových výrobkov s viac ako 60-roč-
nou tradíciou pripravila v termíne od 2. 9. 2019 do 29. 11. 
2019 špeciálnu jesennú ponuku „Inšpirujte sa dlažbami“. 
Môžete si tak výhodnejšie kúpiť dlažbu, platne, dekoratívne 
múriky alebo výrobky vhodné na spevnenie svahov a ohrani-
čenie záhonov či trávnatých plôch.

Využite jedinečnú jesennú novinku! Dve nové príjemné farby 
dlažby Rettango kombi – sivo-grafitová a sivo-hnedo-gra-
fitová. Ak si myslíte, že klasická betónová dlažba je nuda, 
tak Rettango kombi vás vyvedie z omylu. Jej melírovaný vzor 
a elegantná farebná škála umožňuje vytvoriť skutočne ne-
všedný celkový dojem. 

So Semmelrockom jednoducho a s radosťou položíte veľko-
formátovú dlažbu. Potrebujete len šikovného pomocníka. 

dlažbami
RETTANGO KOMBI 
sivo-grafitová melírovaná

RETTANGO KOMBI 
sivo-hnedo-grafitová

http://www.semmelrock.sk/
http://www.semmelrock.com/know-how/na-stiahnutie/


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

Showroom Rovinka
Čerešňová 7, 900 41
Rovinka
+421 905 409 559

Barelové sauny
z fínskej borovice
 a kanadského cédra
S VÝBAVOU “ALL INCLUSIVE”

od 2 490 €

.SK

SARNIA
Barelová sauna
s prístreškom

BARRIE
Barelová sauna

so šatňou

BELLEWILLE
Barelová sauna

CHILLIWACK
Barelová sauna so 

šatňou a prístreškom

KP-dab-v2-01.indd   1 14/08/2018   21:37
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koberce vyrobené modernou nanotech-
nológiou. Pri zariaďovaní interiéru sa vo 
veľkej miere použili prírodné materiály 
ako žula a drevo. Poličky boli vyrábané 
opracovaním surového kovu, ktorý bol 
následne pieskovaný a práškovo far-
bený. V niektorých hotelových izbách 
je možnosť užiť si kráľovské spanie na 
posteliach vyšších ako bežný štandard – 
80 cm od zeme.

WELLNESS
Wellness centrum prešlo rozsiahlou 
rekonštrukciou. Hoteloví hostia majú 
možnosť relaxovať v luxusnom priesto-
re. Ponuka jedného z najväčších bazénov 
vo Vysokých Tatrách ostala a k nej sa 
pridal moderný saunový a relaxačný 
svet. Zo širokej ponuky sáun, víriviek či 
slanej jacuzzi si vyberie naozaj každý. Aj 
v priestoroch wellness centra majitelia 
a vedenie hotela nešetrili. Stavili na 
prírodné materiály a pohodlie. Nájdete 
tam množstvo kameňa a dreva. Lehátka 
v relax zóne sú vyrobené z kvalitného tí-
kového dreva. Wellness naozaj dýcha 
novotou, veď rekonštrukčné práce boli 
dokončené iba v lete 2019. Novinkou 
hotela je vytvorenie detskej časti, ktorá 
má byť dokončená koncom roka 2019.

KONGRES A EVENTY
Štvorhviezdičkový hotel Bellevue je 
ideálnym miesto pre pracovné stretnu-
tia, firemné podujatia, teambuildingové 
aktivity, ale aj rodinné oslavy a svad-
by. Ako jedno z najväčších hotelových 
kongresových centier na Slovensku vám 
môže poskytnúť konferenčný servis 
s kompletným technickým a servisným 
zázemím pre všetky druhy podujatí, a to 
až do kapacity 1 200 účastníkov. K dispo-
zícii je najväčšia multifunkčná sála pre 

Jeho strategická poloha sa stala 
vhodným predpokladom pre na-
plnenie zámeru vytvoriť hotelový 

komplex, ktorý dokáže poskytnúť svoje 
služby pre každého. Je vhodný pre biz-
nis, relax, šport aj rodiny s deťmi. Hotel 
je ľahko dostupný autom, vlakom, auto-
busom i lietadlom. S nástupom nového 
vedenia do hotela prišiel aj nový vietor 
a dnes patrí medzi najvyhľadávanejšie 
hotely v regióne. 

IZBY
Výnimočné možnosti hotela sú v prvom 
rade dané jeho veľkou kapacitou. Má 
140 izieb, pričom 70 z nich prešlo do 
nového štandardu  EXCLUSIVE. Rôzne 
druhy izieb od klasických dvojlôžkových 
až po rodinné apartmány či apartmán 
DeLuxe vyhovejú naozaj každému 
klientovi. Vzhľad izieb aj jednotlivých 
poschodí je rôzny. Zámerom hotela bolo 
poschodia dizajnovať tak, aby sa do jeho 
prostredia vniesla funkčnosť a široká 
rozmanitosť. Niektoré poschodia sú 
dizajnované v industriálnom štýle. Na 
zadaní pracovali viacerí interiéroví ar-
chitekti. Perličkou v zariadení hotela sú 

IDEÁLNE MIESTO PRE 
ODDYCH ČI KONGRES 

VO  VYSOKÝCH TATRÁCH? 
ŠTVORHVIEZDIČKOVÝ 

GRAND HOTEL BELLEVUE JE 
SPRÁVNA VOĽBA. NACHÁDZA 

SA V HORNOM SMOKOVCI 
A  VZNIKOL SPOJENÍM DVOCH 

TATRANSKÝCH HOTELOV – 
HOTELA BELLEVUE  
A HOTELA ŠPORT. 

 oddych či kongres 
Nezabudnuteľný



125

750 účastníkov. Okrem hlavnej sály je tu  
možnosť vybrať si aj z iných, menších sa-
lónikov pre menšie eventy a iné akcie. Aj 
medzi salónikmi sa nájdu rekonštrukčné 
novinky, napríklad salónik Silver bol 
dokončený na jar 2019. Jeho kapacita je 
90 osôb. Pri organizovaní kongresov ho-
telové IT oddelenie myslí dopredu a stále 
inovuje technické možnosti. Hostia majú 
možnosť využívať promo kódy a pracuje 
sa aj na možnosti zdieľania súborov pre 
účastníkov kongresov s on-line pripoje-
ním.

PARKOVANIE
Máte obavy z parkovania v Tatrách? 
V hoteli Bellevue ich mať nemusíte. 
K dispozícii je tu vlastné parkovisko  
pre 140 áut a 5 autobusov. 

AKTIVITY
Zvýšený komfort hosť pocíti možnosťa-
mi aktivít, ktoré hotel ponúka. Pod jed-
nou strechou si zahráte squash, bowling, 
biliard aj stolný tenis. Ak táto ponuka 
nestačí, existuje možnosť zacvičiť si vo 
fitnes centre či s kolegami zahrať futbal 
v hotelovej telocvični. Radšej upred-
nostníte pasívny relax? Nie je problém, 
hoteloví maséri vás budú hýčkať rôzny-

mi procedúrami, napríklad s lávovými 
kameňmi alebo thajskými masážami. 
Dámy sa môžu skrášliť v kozmetickom 
salóne. 

Po športe či oddychu vám posedenie 
v Lobby bare spríjemní hra na klavíri 
v živom podaní. 

ROK PLNÝ ZMIEN
Hotel má za sebou náročný rok plný 
zmien. Zmena riaditeľa priniesla nový 
vietor do plachiet. Množstvo zrealizo-
vaných rekonštrukcií a inovácií, ktoré 
na hoteli prebehli aj vďaka aktivite 
majiteľov a ich vízii posúvať hotel 
ďalej, umožnili naplniť stanovený cieľ, 
aby hotel  napredoval a bol moderným 
multifunkčným centrom. Všetky tieto 
prepojenia a aktivity  vytvorili výni-
močné miesto pre oddych aj biznis. 

Vedenie hotela kladie dôraz na úroveň 
poskytovaných služieb a proklientský 
prístup, o ktorom vypovedá aj príjemný 
personál, ktorý pozná, čo je skutočná 
„Grandovská“ úroveň. Široké zameranie 
hotela predurčuje jeho vhodnosť pre 
hostí všetkých vekových kategórií, pre 
romantiku, rodiny s deťmi či obchodné 
stretnutia, rokovania a kongresy. Vďaka 
dostupnému on-line systému si túto 
skvelú ponuku viete na webovej stránke  
www.hotelbellevue.sk pozrieť ešte dnes. 

Reko z materiálov hotela Bellevue

Foto: Grand Hotel Bellevue

 PERLIČKOU V ZARIADENÍ HOTELA 
SÚ KOBERCE VYROBENÉ MODERNOU 
NANOTECHNOLÓGIOU.

WELLNESS NAOZAJ DÝCHA 
NOVOTOU, VEĎ REKONŠTRUKČNÉ 
PRÁCE BOLI DOKONČENÉ IBA V LETE 
2019.      

 PRI ORGANIZOVANÍ 
KONGRESOV 
HOTELOVÉ IT 
ODDELENIE MYSLÍ 
DOPREDU A STÁLE 
INOVUJE TECHNICKÉ 
MOŽNOSTI. 



Produkty SMEG kúpite u výhradného distribútora pre malé domáce
 spotrebiče a chladničky Potten & Pannen - Staněk v NC Central Bratislava 

Talianska ikona 
je tu



Kvalitné víno 
   je ideálny darček...
Aj vy premýšľate, akým prekvapením urobiť radosť svojim blízkym? Kvalitné víno je ideálny darček!

Vinárstvo Ostrožovič vo Veľkej Tŕni na Tokaji je vinohradnícko-vinárska firma s vyše 29-ročnou históriou. Obrába 58 
hektárov vlastných vinohradov a ošetruje ich systémom šetrným k ľuďom aj k prírode. Integrovaná produkcia hrozna 
posunula pestovanie hrozna smerom k zníženiu množstva chemických postrekov a je predstupňom BIO ochrany vo 
vinohradníctve.

Hrozno pre výrobu kvalitných vín si Ostrožovičovci strážia počas celého roka a vedia, čo si na jeseň dovezú do dvora. 
Zber hrozna do debničiek je u nich samozrejmosťou. Vo svete je dnes už skôr raritný, pretože dnes sa často využívajú 
kombajny.

V ich portfóliu nájdete ľahké vína na každý deň, ako aj skvosty, ocenené 
na svetových výstavách vín v Brazílii, Amerike a vo Francúzsku. V  Ná-
rodnom salóne vín SR v Pezinku sa ich vína každoročne objavujú medzi 
stovkou tých najlepších.

Zabalené v rôznych darčekových obaloch sa iste stanú potešením pre 
obdarovaných.

Doručíme bez starostí na vami uvedené 
adresy...

Prepravné v rámci SR je grátis.

PS: Myslite na svojich blízkych :)

Sledujte nás na Facebooku

www.ostrozovic.sk   /   +421 908 996 040   /   odbyt@ostrozovic.sk
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AFRIKA JE OBROVSKÝ A NESKUTOČNE PESTRÝ 
KONTINENT. PESTRÝ, ČO DO ĽUDSKÉHO POTEN- 
CIÁLU, SÚ TU STOVKY A STOVKY ETNÍK, KME-
ŇOV A ÚŽASNÁ PRÍRODA. AFRIKA MÁ VŠETKO. 
PRALESNÉ OBLASTI, RIEKY, JAZERÁ, VODOPÁDY, 
ÚRODNÉ NÍŽINY, PÚŠTE, SAVANY, HORY A KOP-
CE – ČO SI LEN DOKÁŽETE PREDSTAVIŤ.Afrika
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Osobne odporúčam túto kom-
bináciu: Viktóriine vodopády 
v Zimbabwe, safari v Botswane 

a oddych na bielych plážach ostrova 
Zanzibar. 

ČLOVEK NIKDY NEVIE
Zimbabwe je krajina s nerastným aj 
prírodným bohatstvom, žije tu okolo 
13 miliónov obyvateľov a hlavné mesto 
je Harare. Pre mňa najzaujímavejšie sú 
jednoznačne vodopády na hranici s Na-
míbiou, Botswanou, Zambiou – miesto,  
kde si môžete zažiť úžasné adrenalínové 
aktivity pod horúcim africkým slnkom. 

Krajina bola donedávna spätá s diktá-
torom R. Mugabem, ktorý vládol ako 
prezident 30 rokov a doviedol krajinu na 
psí tridsiatok s cválajúcou infláciou. Sám 
si pamätám časy, keď som ráno v jednom 
z mála otvorených obchodov kupoval 
vodu za 500-tisíc zimbabwianskych 
dolárov a už poobede stála tá istá fľaša 
750-tisíc. Tie časy sú už dávno preč, hoci 
tu – v bývalej Rodézii – človek nikdy ne-
vie. To boli časy, keď boli všetky obchody 
zatvorené (vo Vic Falls, ako domáci 
familiárne volajú svoje mesto na rieke 
Zambezi, je aj predajňa Baťa), benzínová 
pumpa nefungovala a všetky potraviny 
sa nakupovali v neďalekom Kasane v 
Botswane či v Katoma Mulilo v Namíbii. 
V obchode nebolo okrem kukuričnej 
múky, pár fliaš lacnej zimbabwianskej 
whisky a plastových lavórov nič. A o rok, 
v roku 2010, nebola ani tá whisky a čier-
ny trh fungoval na plné obrátky. Nuž, za 
vlády Roberta tomu bolo tak.

ČAROVNÉ MIESTO
Dnes je toto čarovné miesto preslávené 
hrmiacimi vodopádmi, majestátnou 
sochou cestovateľa Livingstona, gigan-
tickým baobabom a tými najlepšími 
adrenalínovými aktivitami. 

Ťahákom sú ikonické Viktóriine vodopá-
dy, v preklade z miestneho jazyka Dym, 
ktorý hrmí. Od roku 2013 sú národným 
parkom – National Park Victoria Falls.  
Objavené boli v roku 1855 slávnym 
anglickým cestovateľom a misionárom 
Davidom Livingstonom. Nachádzajú 
sa na hranici dvoch krajín – Zimbabwe 
a Zambia. Vodopády sú krásne a neo-
pakovateľné v každom období. Rieka 
Zambezi, široká 1 700 metrov, padá do 
rokliny z výšky 100 metrov a vytvára 
úžasné prírodné divadlo. V čase od polo-
vice februára do mája, kedy je enormne 
veľa vody, a tak vás vodopády „ospreju-
jú“ už na vstupe do parku. V niektorých 
úsekoch prší voda doslova zospodu a na 
vás nezostane ani suchá nitka. Od au-
gusta do novembra je tu málo vody, ale 
horúco, a je tu aj možnosť zažiť najlepší 
rafting na svete.

01 Pohľad na Viktóriine vodopády z vtá-

čej perspektívy – z helikoptéry.

02 Bungee jump pre tých najodváž-

nejších. Skok z 111 metrov vysokého 

mosta, ktorý spája Zambiu so Zimbabwe, 

(dokončený v roku 1905).

03 K Afrike patria neodmysliteľne zviera-

tá. Game drive, safari na autách.01

02 03
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RELAX AJ ADRENALÍNOVÉ 
AKTIVITY
Pred horúcim slnkom  sa môžete schovať 
do tieňa obrovského baobabu. Je naj-
starší a najväčší v Zimbabwe a jeho vek 
sa odhaduje na 2 000 rokov, je vysoký 
25 metrov a v obvode kmeňa meria 23 
metrov. Oddychoval vraj pod ním  aj 
samotný Livingstone. 

Adrenalín v krvi bude kypieť pri niekto-
rých aktivitách. Odporúčam celodenný 
rafting na rieke Zambezi, kde si môžete 
užiť 20 km na vodách pokojnejších aj 
medzi divokými perejami v stupnici od 
jedna po päť. Niektoré miesta sú naozaj 
„Divoká voda“, mnohé názvy perejí 
hovoria sami za seba: Terminátor I. a II., 
Schody do neba, Zabudnutie, Guliverove 
cesty, Polnočná večera či Diablova zá-
chodová misa. Nádherné prostredie! Na 
jednej strane stien kaňonu je Zambia a 
na druhej Zimbabwe. Pravú stranu kaňo-
nu občas lemujú kresby hrôzostrašného 
ducha Zambezi river – Nyami Nyami 
(čítaj Ňami Ňami). Adrenalínovou akti-
vitou je aj africký bungee jumping… bez 
lana :-).  Nie, to bol vtip. Robia ho skvele 
s precíznou bezpečnosťou a priamo z 
mosta, ktorý spája dve krajiny  – Zambiu 
s Zimbabwe s tým najkrajším výhľa-
dom na rieku Zambezi. Skáče sa z výš-
ky neuveriteľných 111 metrov. Vrelo 
odporúčam. Sám som si ho skočil, nikdy 
predtým som nič také nerobil, takže ak 
sa chcete veľmi báť, ako som sa bál ja, 
tak vrelo odporúčam. V každom prípade 
zážitok to bol úžasný a dnes som hrdý 
jumper. Naopak, príjemne pokojný záži-

tok je plavba na katamaráne pri západe 
slnka po veľtoku rieky Zambezi, ďalej tri  
hodinky plavby na štvrtej najväčšej rieke 
afrického kontinentu, otvorený bar, ta-
nečné vystúpenie, pozorovanie hrochov 
a krokodílov.

SAFARI 
Afrika je o zvieratkách, takže nevidieť 
slona či leva alebo aspoň antilopy, to je 
v Afrike takmer trestné. Na safari vy-
rážame do neďalekej Botswany. Kedysi 
lovci s puškami prežívajúcimi adrenalín 
pri love, dnes cestovatelia vybavení foto-
puškami a aparátmi svetových značiek. 
Prichádzame do NP Chobe ležiaceho na 
rovnomennej rieke, ktorý je domovom 
80-tisíc slonov, najväčšej populácie tých-
to hrubokožcov v celej Afrike. Okrem 
tradičného safari na terénnych autách 
odporúčam aj safari na lodi po rieke 
Chobe. Zážitok je aj vidieť leva odpo-
čívajúceho po obede, majestátne stáda 
slonov kráčajúce k rieke, byvoly pasúce 
sa v tráve – to sú tie najlepšie zážitky 
v africkej divočine. 

ZANZIBAR
Po dobrodružstve poznávania dobre 
padne oddych na ostrove Unguja, ktorý 
patrí pod súostrovie Zanzibar a ktorý 
ako turisti poznáme práve pod týmto 
menom. 

Čarovné sú prechádzky po nádherných 
belostných plážach ostrova či pozoro-
vanie domácich žien hľadajúce rôzne 
kôrovce či rybky, ktoré nestihli odliv 
a zostali uväznené v plytkých jazierkach. 

04 05

06

07

08
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Odliv tu na ostrove býva výrazný, more 
„utečie“ niekoľko sto metrov od pláže. 

Ak by ste okrem oddychu potrebovali aj 
čosi akčné, môžete sa  vybrať napríklad 
na rybačku. Okrem pláží tu toho, samo-
zrejme, môžete zažiť oveľa viac. 

NEPOŠKODENÉ MESTO
Zanzibar City alebo úplne presne Stone 
Town, čiže stará historická časť mesta 
Zanzibar. Stone Town v preklade zname-
ná kamenné mesto, je to arabské mesto 
na africkom kontinente.

Toto mesto je nepoškodené všadeprí-
tomnou globalizáciou a je charakteris-
tické ošarpanými koloniálnymi domami 
či budovami nápadne pripomínajúcimi 
historické domy Orientu. Nádher-
né stavby sú vystavané z koralového 
kameňa s vnútorným dvorom – patiom, 
kde oddychovali návštevníci mesta 
s kávou, či ako hotelové zariadenia plné 
európskych turistov. Úzke uličky sú plné 
Afričanov z kontinentálnej Tanzánie 
v galabiách, ľudí arabského a indického 
pôvodu, ktorí museli utiecť pred pogro-
mom v šesťdesiatych rokoch minulého 
storočia, keď končil sultanát a rodila sa 
nezávislosť Zanzibaru. Ruch v štýlových 
uličkách okrem priestoru na presun ľudí 

po meste slúžil ako biznis miesto pre 
trhovníkov a obchodníkov so suvenír-
mi či gýčovými farebnými obrazmi. A 
do toho motorky a aj miestna tržnica, 
kde kúpite všetko, čo domáca gazdiná 
a gazda potrebuje. Dokonca aj krikľa-
vočervené ubuyu – semená baobabu 
obaľované v pikantnom sladkom prelive. 
Odporúčam ochutnať. Samozrejme, časť 
trhoviska je vyhradená na predaj rýb, 
chobotníc, mušieľ s tradičným zápa-
chom. Exotika ako vyšitá. 

DÔLEŽITÉ DVERE
Osobne ma najviac zaujali staré, masív-
ne, umne a bohato vyrezávané brány 
zdobiace priečelia koloniálnych domov. 
Väčšina z pôvodných dverí či rámov 
dverí na Zanzibare je viac ako 150 rokov 
stará. Spoločenské postavenie, ktoré 
sa logicky odvíjalo od bohatstva, bolo 
veľmi dôležité a práve dvere a ich rámy 
boli obľúbeným spôsobom, ako majiteľ 
domu mohol ukázať svojim susedom 
„ja na to mám“! Dlhovekosť dverí je 
výsledkom použitia tvrdého dreva, 
ktoré je odolné voči termitom, vlhkosti 
a celkovému opotrebeniu. Používalo sa 
drevo z durianu, chlebovníka, teaku či 
sezamu, dovážané až z Indie. Mosadz-
né klince a ostré výrastky, ktorými sú 
mnohé dvere ozdobené, mali ochraňovať 

domy pred rozzúrenými slonmi. Symbo-
lické ornamenty či citáty z koránu boli 
neoddeliteľnou súčasťou ornamentálnej 
zručnosti drevorytcov. Motív reťaze 
alebo povrazu v rámoch dverí mal podľa 
tradície odvrátiť zlo a smolu. Najstaršie 
brány boli vyrobené v ománskom či 
perzskom štýle, mali hranaté obdĺž-
nikové tvary a rámy mali vyrezávané 
kvetinovými a geometrickými tvarmi. 
V priebehu času boli rámy viac zdobenej-
šie a pribudol arabský oblúk s monogra-
mom a dátumom majiteľa. Množstvo 
kvetinových motívov znamenajú božskú 
prítomnosť v našom svete, palmové 
listy ako staroveký symbol pre hojnosť 
a zdravie. 

ODŽITÝ ZÁŽITOK
Po orientálnej prechádzke ostrovom 
korenia dobre padne oddych na bielych 
plážach a spomienky na africké dob-
rodružstvá. 

Môžeme popísať množstvo slov, ale len 
jediné je to podstatné... A to na vlast-
nej koži odžitý zážitok a ten vám nikto 
nikdy nevezme.

Mgr. Tibor Pekarčík, 

spolumajiteľ CK Victory Travel

Foto: CK Victory Travel
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04 Rafting na rieke Zambezi – určite 

jedna z nezabudnuteľných aktivít, ktoré 

musíme zažiť!

05 Lodné safari na rieke Chobe v neďa-

lekej Botswane.

06 Charakteristické drevené brány 

v meste Stone Town (Zanzibar).

07 Silný zážitok! Prechádzka s mladými 

levmi v buši. Tu musíme dodržiavať pár 

dôležitých rád... :-).

08 Ulička v Stone Town (Zanzibar) – 

arabské mesto v Afrike.

09 Rajské pláže Zanzibaru – pláže Nun-

gwi – severná časť ostrova.



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

Traja výhercovia získajú jednu z uvedených troch cien.

1. CENA: Soundbar so zabudovaným SW 50 W v hodnote 99 €
2. CENA: Elektrická rúra s dvojplatničkou v hodnote 87 €
3. CENA: Osobná váha s bluetooth v hodnote 22 €

Predplatné môžete objednať 

vyplnením objednávky na

 www.domabyvanie.eu 
www.ipredplatne.sk

1. CENA

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

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

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

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

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

2. CENA
3. CENA



Pohľad
zo skvelého
profilu
OKNÁ | DVERE | ROLETY

www.aluprof.eu



KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 31. 10. 2019! 
Vzťahuje sa iba na tovar v predajni. Zľavy 
sa nesčítavajú. Neplatí spätne, na služby

na akciový tovar, ani na objednávku.

pri nákupe

-15%

D
om

 a
 b

ýv
an

ie
 S

K 
 3

/2
01

9

výhody vinylových lamiel:
 zvuková izolácia

 odolnosť voči vlhkosti a opotrebeniu
 rozmerová stálosť

 jednoduchá údržba a opraviteľnosť
 dokonalá imitácia dreva alebo kameňa

 ideálne pre alergikov

Inšpirujte sa vo Vašej najbližšej predajni BRENO 
s najširším sortimentom podlahových krytín 

5x v SR / Bratislava, Martin, Nitra, Trenčín, Žilina

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

BRENO.sk

VINYL
... JEDNODUCHO 

DOKONALÁ 
PODLAHA
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