
4/
20

20
 –

 ro
čn

ík
 X

IV
.

Číslo 4/2020 – 14. ročník   www.domabyvanie.eu

Brusel nariaďuje

DIEGO BRATISLAVA • BANSKÁ BYSTRICA • BARDEJOV • DUNAJSKÁ STREDA • GALANTA • KOŠICE  
NITRA • NOVÉ MESTO NAD VÁHOM • NOVÉ ZÁMKY • POPRAD • PREŠOV • PRIEVIDZA  
RIMAVSKÁ SOBOTA • ROŽŇAVA • RUŽOMBEROK • ŠAĽA • ŠTÚROVO • TRNAVA • ZVOLEN • ŽILINA

LAMINÁTOVÉ PODLAHY I KOBERCE I VINYL I ZÁCLONY

d
ie

go
-s

lo
va

k
ia

.s
k

VODEODOLNÁ PODLAHA
SPC - STONE POLYMER CORE

BO
V

IN
O

  2
1,

99
 €

/m
2   

FLOOR
&

WALL

ZDRAVÉ SPANIE V PRÍRODNOM ŠTÝLE 
CHRIS GLASS – INTERIÉROVÝ VIRTUÓZ 
OSVETLENIE S ATMOSFÉROU 
HI-TECH NOVINKY PRE DOMÁCU ZÁBAVU 
FUNKČNÁ A ŠTÝLOVÁ PREDSIEŇ 
NEZABÚDAJTE NA VCHODOVÉ DVERE

ZMEŇTE VAŠU KÚPEĽŇU NA SÚKROMNÉ WELLNESS
INTERIÉROVÁ ZELEŇ TAK TROCHU INAK 

VÝSTUP NA TOXICKÚ HORU
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PRE VEČERNÚ POHODU
PRE VÁŠ DOMOV

 Atmosféru spálne tvorí nielen zvolený nábytok, ale aj drobné detaily, 
ktoré dodávajú interiéru osobitosť a dotyk harmónie. Nejedná sa len o textilné 
doplnky či dekorácie. Prvok, ktorý pomôže dotvoriť váš domov k dokonalosti, je aj 
vhodne zvolené osvetlenie. ,,Existujú rôzne typy svetiel, od klasických stropných 
osvetlení až po stolové lampičky či svetelné reťaze, ktoré vytvoria z domova 
obzvlášť počas sychravých jesenných dní útulné miesto,“ hovorí Andrea Štěpánová, 
marketingová riaditeľka spoločnosti ASKO - NÁBYTOK.

SPRÁVNE OSVETLENIE AKO DOKONALÝ 
DOPLNOK SPÁLNE

SME TU STÁLE PRE VÁS WWW.ASKO.SK

OSVETLENIE SPÁLNE
 Správny výber centrálneho osvetlenia spálne je základom úspe-
chu. Nevhodné osvetlenie totiž môže úplne narušiť pokojnú atmosféru 
spálne. ,,Klasické stropné svetlo je základom spálne v každej domácnosti.  
Je na vás, či zvolíte solitér, bodové osvetlenie alebo závesný luster. Vždy 
však myslite na to, na aký účel má svetlo slúžiť,“ vysvetľuje Štěpánová. 
Spálňa je predovšetkým miestom oddychu, a preto je dobré pozerať sa  
nielen na typ osvetlenia, ale aj na farbu svetla, ktorú osvetlenie má. Do 
spální je ideálne voliť také zdroje teplého svetla, ktoré majú ľahko žltkastý 
odtieň. Ten vytvára pocity uvoľnenia a relaxácie, pretože podporuje tvorbu 
melatonínu. 



3

ed
ito

ria
l V zime sa domov stáva naším útočiskom, kde práve teraz, počas 

týchto zvláštnych dní trávime dlhé hodiny. Je to priestor, kde 
prežívame svoje emócie a svojím spôsobom sa ich snažíme 
spracovať, kde sme odhodlaní posúvať sa z pádu do rastu 
a dostávať sa z ťažkých situácií. Niektorí v rámci „home office“ 
z domu aj pracujú a po práci všetci hľadáme spôsoby oddychu, 
či už  za účelom načerpania nových síl, alebo navodenia pocitu 
slobody a vydýchnutia.  

Existujú rôzne spôsoby, ako relaxovať, a práve preto sme sa 
snažili v tomto duchu pripraviť zimné vydanie, ktoré práve držíte 
v rukách. Premeňte svoj domov na ideálne miesto pre relax. Nech 
dlhé zimné večery a momentálna situácia nie sú dôvodom na 
smútok a zlú náladu.

Záver roka je aj obdobím pozastavenia, kedy bilancu-
jeme a plánujeme našu budúcnosť. Tak želám všet-
kým smelé plány a aby bol nasledujúci rok optimis-
tickejší ako tento, kedy sme museli zvládať väčší 
nápor a stres aj v našich domovoch.  

Prajem vám veľa šťastia, krásne a pokojné sviatky 
a optimistické vykročenie do nového roka.
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Premeňte svoje predstavy a naše nápady na skutočnosť

Užite si dokonalý výhľad

nemecké hliníkové okná prémiovej kvality

minimalistický okenný  systém z Rakúska

navštívte náš showroom na ulici Bajkalská 7/A v Bratislave 

rodinné vily      moderná architektúra       komplikované detaily       dizajnové zimné záhrady      luxusné rezidencie

www.almon.sk

výnimočné okná 
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s výhľadom na Labe
FUNKCIONALISTICKÁ VILA

K výberu miesta Tomáš Dvořák, 
majiteľ domu a rodák z Varns-
dorfu, hovorí: „So ženou som sa 
stretol počas štúdia na vysokej škole 

v Ostrave, potom sme sa presťahovali do 
Prahy. Veľmi skoro sme však zistili, že 
v Prahe sa nám až tak nepáči, a začali sme 
hľadať nejaké menšie mesto v okolí. Už sme 
boli rozhodnutí pre Roztoky, nakoniec sme 
ešte skúsili posledný inzerát tu v Brandýse. 
A toto miesto úplne zmenilo naše plány.“

VEĽKORYSÁ A MODERNÁ RO-
DINNÁ VILA V BRANDÝSE LEŽÍ 
NA OKRAJI ZÁHRADKÁRSKEJ 
KOLÓNIE. V TICHU, ZELENI A 
S VÝHĽADOM NA LABE. MA-
JITEĽ SI JU POSTAVIL SVOJPO-
MOCNE A MÔŽE BYŤ PYŠNÝ: 
POSTAVIL UŽ DVA DOMY, MÁ 
DVOCH SYNOV A STROMOV  
UŽ ZASADIL TIEŽ DOSŤ.
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záhrad. Profily Eforte sú pre nízkoener-
getické a pasívne stavby dobrou voľbou, 
koeficient tepelnej priestupnosti celým 
oknom sa pri použití trojskla pohybuje 
okolo Uw = 0,71–0,73 W/m2.K. Bežná 
tehlová stena má pritom hodnoty  
U = 0,25 W/m2.K. Z toho možno vidieť, 
že tepelné straty takto kvalitných okien 
nie sú nijak dramatické.

OBIŠLI SA BEZ DOTÁCIÍ
Dom je postavený podľa návrhu archi-
tekta Radomíra Grafka z ateliéru RG 
architects studio. Tepelné čerpadlo, 
podlahové vykurovanie, zateplenie 
i okná by parametrami spĺňali požia-
davky pre pasívnu stavbu, ale o žiadne 

DOBRÁ VOĽBA
Pôvodne pracoval v distribučnom 
oddelení veľkého vydavateľstva, potom 
ho však otec prehovoril, aby vstúpil do 
rodinnej firmy Samat. Musel tak úplne 
zmeniť svoj odbor, i keď obchod je stále 
základom jeho práce. Rodinná vila však 
nebola zadarmo. Každý deň po práci 
si obliekol montérky a išiel na stavbu, 
kde mu pomáhalo pár murárov. To 
trvalo viac ako rok. Všetko si Dvořákovi 
zvládli urobiť sami (vrátane zasieťova-
nia pozemku), bez stavebnej firmy. Iba 
veľkoformátové okná Eforte od spoloč-
nosti Deceuninck a všetky vnútorné i 
vonkajšie tienenie im inštalovala vlast-
ná firma, ktorá sa zaoberá výrobou 
a inštaláciou okien, dverí a zimných 

01

02

03
01 Súčasťou domu je záhrada so zapusteným 

bazénom s pieskovou filtráciou a protiprúdom.

02 Trendom sú dnes veľkoformátové okná 

a zdvižno-posuvné dvere, takzvané HS portály. 

Presne tie použil vo svojom dome aj majiteľ.

03 Dom má vlastne niekoľko samostatných 

krídel, ktoré sa spájajú pri rodinnom krbe.
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dotácie majitelia nežiadali. Všetko majú 
na elektrinu, pretože na pozemku nie je 
zavedený plyn. Ročne za ňu platia okolo 
2 000 eur, čo pri zastavanej ploche domu 
277 m2 a vyhrievanom bazéne nie je 
nijako závratná čiastka.

Je to už druhý dom, ktorý Tomáš 
Dvořák postavil, napriek tomu seba-
kriticky vidí aj svoje chyby: „Problémy 
sú napríklad s izoláciou okolo odkvapo-
vých zvodov, ktoré sú kvôli vzhľadu domu 
zasekané do stien. Ďalším problémom je 
tienenie. Predokenné žalúzie alebo rolety 
mali byť na všetkých oknách. Zbytočne  
som šetril, teraz sa nám to nevypláca.“  
Na prvých ôsmich až desiatich domoch 
sa človek len učí. 

DOM PRE RODINU
Dispozícia domu je 6+kk. Na prízemí 
nájdete veľkú obývačku a kuchyňu 
s celkovou výmerou 72 m2. Oba priesto-
ry oddeľuje obojstranne presklený krb. 
Ďalej je tu útulná izba pre hostí a tiež 
manželská izba s kúpeľňou. Priestran-
né zádverie i chodba navodzujú pocit 
vzdušnosti. V tomto dome sa navyše 
v žiadnej miestnosti necítite stiesnene. 
Na poschodí má majiteľ k dispozícii 
pracovňu so strategickým výhľadom 
na vstupnú bránu do záhrady. Nechýba 
ďalšia kúpeľňa a „detské“ izby, ktoré 
obývajú synovia vo veku 15 a 18 rokov.
Dom má vlastne niekoľko samostatných 
krídel, ktoré sa spájajú pri rodinnom 
krbe. Jedno z nich ešte len čaká do-
stavba na letnú kuchyňu. Lákavé je tiež 

bývanie architektúra

átrium „zastrešené“ bohatou vistériou, 
ktoré počas leta poskytuje toľko žiadaný 
tieň. Na záhrade sa našlo aj miesto pre 
zapustený bazén s pieskovou filtráciou 
a protiprúdom.

Tomáš Dvořák je so svojím domovom 
spokojný. Je rád, že sa pri oknách aj on 
riadil súčasnými trendmi a neplatí pre 
ne porekadlo „kováčova kobyla cho-
dí bosá“. „Ľudia začali dbať na kvalitu 
a formátové okná, zdvižno-posuvné dvere, 
takzvané HS portály, s čím ide ruka v ruke 
aj predokenné tienenie. Trendom pod-
liehajú i materiály. Zatiaľ čo dopyt po 
hliníkových oknách dlhodobo rastie, plast 
máva výkyvy,“ vysvetľuje majiteľ domu. 
Zároveň oceňuje i prácu tých, ktorí jeho 
okná osádzali. „Málokto si uvedomuje, že 
montovať okná je pekne ťažká práca, zvlášť 
dnes so všetkými trojsklami a veľkoformá-
tovými oknami, kde každý kus váži desiatky 
kilogramov. Niet divu, že tu kvalifikovaní 
ľudia stále chýbajú.“

Reko

Foto: Martin Vejrosta, Deceuninck,  

RG architects studio

 

04 05

04 Terasa je z troch strán chránená pred 

vetrom. 

05 Dominantou domu je veľká obývačka a ku-

chyňa na prízemí s celkovou výmerou 72 m2.

06 Dom navrhnutý architektom Radomírom 

Grafkom z ateliéru RG architects studio pripo-

mína slávne obdobie českého funkcionalizmu.
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Luky plus s.r.o.
Holubyho 28 OC plus

902 01 Pezinok
Mobil: 0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

SCHODY 

výroba, 
dodávka 

a montáž

o 

UŽ STE SA STRETLI S POJMOM „LETNÁ ZÁHRADA“ ?

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

 
najrôznejších pôdorysných tvarov

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

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

Tel.: 035 / 64 23 252, Fax: 035 / 64 23 251, Mobil: 0903 263 119, 0907 986 721
www.vtr.sk , e-mail: vtr@vtr.sk
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bývanie dizajn
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Z
a týmto štýlom stojí Chris Glass, 
interiérový štylista a predseda 
predstavenstva v skupine Soho 
House Group. Vďaka Westwing 

bolo možné navštíviť jeho výnimočný 
apartmán, ktorý odzrkadľuje tento štýl.

AKÁ JE JEHO MISIA?
Projektom aptm loft v berlínskej štvrti 
Wedding vytvoril miesto na bývanie 
a stretnutia. Miesto je pravidelne upra-
vované.

AKÝ JE JEHO ŠTÝL?
Expresívne farby, obytný priestor s cha-
rakterom a atmosférou otvorenosti, kto-
ré sú ako stvorené na prijímanie hostí.

FARBY: OSVIEŽUJÚCI KOKTEIL
Chrisovou tajnou zbraňou sú expresívne 
farby a hra svetiel. Z tohto dôvodu Chris 
odporúča odvážne farby v rôznych kom-
bináciách a farebné vzory v štýle etno. 
Je tiež vhodné vyskúšať aranžovanie 
s denným aj umelým osvetlením. 

CHRIS GLASS 
JEHO ŠTÝL JE NEPOCHYBNE 
EKLEKTICKÝ, ALE ZÁROVEŇ 
KLASICKÝ – HOVORÍ 
TOMU BOHÉMSKY ŠMRNC, 
PRETOŽE MILUJE KLASIKU, 
ALE VŽDY SA SNAŽÍ PRIDAŤ 
NIEČO NEOBVYKLÉ A 
NEKONVENČNÉ. NIEKEDY 
POMOCOU UMENIA 
A NIEKEDY POMOCOU 
OZDOBNÝCH PRVKOV.

interiérový virtuóz

01
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CIEĽ: ÚTULNÝ, ALE ŽIVÝ INTERIÉR
„Ako predseda predstavenstva mám roz-
hodujúci názor a môžem na jednom mieste 
umiestniť veľa rôznych krásnych vecí, ľudí 
a  príbehov. Chceme, aby sa tu ľudia cítili 
ako doma“.

POHOSTINNOSŤ: VYZDOBENÉ 
PRE NÁVŠTEVY
Umiestnenie nábytku a ostrovčekov je 
pre Chrisa veľmi dôležité. Ľudia, ktorí 
sedia oproti sebe a pozerajú sa na seba, 
si automaticky vymieňajú viac infor-
mácií. Tácky a misky na servírovanie 
predjedál, umiestnené na dlhom stole, 
zabezpečujú efektívnu komunikáciu. 

MATERIÁLY: CÍŤTE SA AKO DOMA
Hlboké estetické cítenie charakterizu-
je štýl interiéru Chrisa Glassa. Tento 
Berlínčan pri výbere vždy venuje svoju 
pozornosť funkčnosti. V interiéroch, 
ktoré navrhol, nájdeme veľa príjemných 
materiálov, ako je napríklad zamat, 
ktoré priam lákajú, aby ste sa ich dotkli. 
Kľúčovými materiálmi sú ľan, bavlna 
a koža, ktoré by mali byť v popredí 
aranžovania.

Reko v spolupráci s Westwing

Foto: Westwing

01 Zamatové kreslo Robine, 149 eur, 

Westwing Collection

02 Oblúková stojacia lampa Metal 

Bow, výškovo nastaviteľná, 199 eur, 

WestwingNow.sk

03 Súprava raňajkových tanierov 

Animaux, 4 diely, 49.99 eur, 

WestwingNow.sk

04 Zamatové koktejlové kreslo  

So Curvy, 549 eur, WestwingNow.sk

05 Servírovací vozík so sklenenými 

doskami West Coast, 269 eur, 

WestwingNow.sk

06 Exteriérová stolná lampa LED 

Monkey, 237 eur, WestwingNow.sk

07 Ručne vyrobená dizajnová váza 

Fiora, 79 eur, WestwingNow.sk

08 Obal na kvetináč Face, 8.99 eur, 

WestwingNow.sk

06

07

08
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V CHLADNÝCH DŇOCH SNÍVAME 
O ÚTULNOM INTERIÉRI S PRÍJEMNOU 
DOMÁCOU ATMOSFÉROU. 
VYTVORTE SI PRIESTOR PLNÝ 
POKOJA A LADNOSTI, KTORÝ VNESIE 
UPOKOJENIE A HARMÓNIU AJ DO 
VÁŠHO ŽIVOTA. SPRÁVNY VÝBER 
NÁBYTKU A DOPLNKOV VÁM POMÔŽE 
ZÚTULNIŤ VÁŠ DOMOV. V TAKOMTO 
INTERIÉRI DOMINUJE UPOKOJUJÚCA 
PALETA FARIEB A VŠETKO, ČO 
POCHÁDZA Z PRÍRODY. PRINÁŠAME 
NIEKOĽKO  TIPOV PRE TAKÉTO 
ARANŽOVANIE. TAK VYSKÚŠAJTE 
MALÉ-VEĽKÉ ZMENY, KTORÉ PRISPEJÚ 
K  POHODE A RELAXÁCII. 

TRENDY

01

01

03

02

04
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05

06

0708

09

01  Závesná lampa z bambusu Jill, predáva WestwingNow.sk  

02  Okrúhle nástenné zrkadlo Lilly, predáva WestwingNow.sk  

03  Svetlosivé kreslo s modrým vankúšom Vivonita Malva, predáva Bonami.sk 

04  Zamatová hojdacia stolička Emilia, zelená, predáva WestwingNow.sk 

05  Ľanová posteľná bielizeň s vypraným efektom Nature,  

        predáva WestwingNow  

06  Variabilný policový systém Stacked od Muuto, predáva DesignVille.sk  

07  Pevná a robustná posteľ NEXT s čistým dizajnom, predáva Javorina.sk 

08  Komoda TATRAN, ktorá má skryté úchyty zásuviek nenarúšajúc dizajn, 

        predáva Javorina.sk 

09  Ručne vyrobená ľanová taburetka Saffron, predáva WestwingNow.sk
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09

10 11
12

13

14
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10  Dekorácia Mong, predáva WestwingNow.sk

11  Digitálna tlač s rámom Paint II, predáva WestwingNow.sk

12  Háčkovaný kôš CATNESS DESIGN, 35 x 35 cm, predáva Artbe.cz

13  Ručne vyrobená dekoratívna nádoba s podstavcom z tíkového dreva Terra,  

        predáva WestwingNow.sk 

14  Súprava porcelánových tanierov s čiernym nápisom Glimmer, 4 diely, 

 Westwing Christmas Collection

15  Doplnky pre stolovanie, predáva WestwingNow.sk

16  Vianočné ozdoby z novej kolekcie WINTER 2020, predáva Ikea.sk

17  Ručne vyrobená šálka Sandrine, predáva WestwingNow.sk

18  Vonná sviečka z kolekcie OSYNLIG, predáva Ikea.sk 

19  Ľanové obrúsky Heddie, 2 ks, predáva WestwingNow.sk

20  Pletený poťah na vankúš Caleb, predáva WestwingNow.sk

Reko
Foto: archív firiem a redakcie

15

16
17

18

19

20
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KERA TILL VYTVÁRA NÁDHERNÝ SVET ILUSTRÁCIÍ, KTORÉ SÚ 
AKO ONA: VEĽMI ŽENSKÉ A ZÁROVEŇ MODERNÉ. HERMÈS, 
LADURÉE, CHANEL, CARTIER A LEGENDÁRNY NEWYORSKÝ 
HOTEL THE CARLYLE – KAŽDÝ MILUJE KRESBY TOHTO DIEVČAŤA 
Z MNÍCHOVA.

Jedným ťahom J
ej jedinečné kresby zdobia knihy, 
filmové plagáty, tričká, kancelárske 
potreby – a teraz aj dekoratívne 
vankúše a posteľnú bielizeň, ktoré 

boli vytvorené v rámci druhej spoluprá-
ce s Westwing. Vzory s ilustrovanými 
croissantmi, dúhami, perami a ďalšími 
symbolmi sú svieže, pozitívne a predo-
všetkým typické pre Keru Till!
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RROZHOVOR 
S KEROU TILL 
PRE DOM  
A BÝVANIE

 Domov – čo to pre 

Vás znamená?

Domov pre mňa nie je iba útočiskom, 

kde nachádzam pokoj a ticho, ale je aj 

miestom, kde pracujem. To znamená, že 

v ňom trávim celé dni, a preto je pre mňa 

celý môj svet.

 Čo je pre Vás dôležité pri  

podnikaní?

Myslím si, že poriadok a pravidelnosť sú 

veľmi dôležité – jedinou nevýhodou je, že 

nie som veľmi usporiadaný človek, ale keď 

už to dosiahnem, cítim sa veľmi dobre! 

Pokiaľ ide o dokonalé pracovné prostredie, 

základom sú pre mňa veľmi minimalistické, 

jednoduché kúsky nábytku a hladké tkani-

ny, ku ktorým pridávam „vrstvu“ farebnej-

ších a chaotickejších prvkov. Mám na mysli 

najmä moje početné pracovné doplnky, 

ako napríklad papier a perá, ale aj knihy, 

vankúše, kvety, látky atď. 

 Odkiaľ čerpáte inspiráciu?

Túto  otázku veľmi často počujem, ale 

moja odpoveď môže byť trochu sklama-

ním – tvrdá práca je oveľa dôležitejšia ako 

inšpirácia. Samozrejme, existujú romantic-

ké chvíle, keď sa inšpirácia úplne neoča-

kávane objaví, ale najlepšie výsledky sa 

väčšinou dosahujú jednoduchým trávením 

času nad projektom, jeho niekoľkonásob-

ným opätovným spustením, jeho revíziou, 

hľadaním nových spôsobov atď. Rada 

cestujem, navštevujem výstavy a mám 

rada blízky kontakt s prírodou – to všetko 

je klasický zdroj inšpirácie. Väčšinou však 

najviac nápadov mám pri svojom kreslia-

com stole.   

 Čo sa Vám najviac na spolupráci  

s Westwing páčilo?

Veľa rokov som snívala o tom, že uvidím 

svoje kresby na textíliách. Aj keď som 

vždy rada, keď moje kresby vychádzajú 

na papieri: v časopisoch, na kartičkách 

a v knihách, ale objavenie sa mojich diel  

na látkach malo úplne iný rozmer a význam.  

Reko

ARANŽOVANIE V INTERIÉRI 

Táto obľúbená ilustrátorka z Mníchova 
prináša dizajn s osviežujúcimi motívmi, 
ktoré vás okamžite pozitívne naladia 
a prinesú dobrú náladu aj do vášho 
interiéru! Vďaka jasným pastelovým 
farbám ladia tieto vankúše s každou 
pohovkou a dajú sa navzájom krásne 
kombinovať. Každý dizajn je jedinečný 
a upúta vašu pozornosť. Čerstvé kvety 
a zamatový vankúš v slnečnej žltej 
farbe sú perfektnými doplnkami pre 
štýlový vzhľad. 
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V
ytvárať doma spojenie s prírodou, 
najmä v miestnostiach, ktoré 
ponúkajú možnosť dobiť si ener-
giu, je dnes ešte dôležitejšie ako 

kedykoľvek predtým. 

Nie je nič príjemnejšie, ako sa obklopiť 
prírodnými farbami a materiálmi a za-
spať v náručí jemných ľanových oblie-
čok. Vytvorte si zo svojej spálne vlastnú 
tichú svätyňu, v ktorej si budete môcť 
v pokoji dobiť baterky. 

Mnohé štúdie hovoria, že silnejšie spoje-
nie s prírodou môže poskytnúť ľudské-
mu telu zdroj úľavy od stresu, zvýšenie 
kreativity a zvýšenie schopnosti sústre-
diť sa, preto má zmysel zakomponovať 
do spálne aj niektoré prírodné materiály. 
Naopak, svetlé, umelé farby a elegant-
né lesklé povrchy môžu pôsobiť v tejto 
oddychovej miestnosti príliš sterilne. 
Od niekoľkých jednoduchých izbových 

rastlín až po drevený obklad – koľko 
prírodných prvkov pridáte, je len na vás. 

INŠPIRUJTE SA PRÍRODOU
Pre vlastný farebný príbeh spálne zvážte 
využitie obľúbených krajín, ako sú 
tmavomodré ľadovcové jazerá, zemité 
pohoria, pobrežie oceánu alebo ružová 
letného západu slnka. Ak chcete vytvoriť 
svoju vlastnú farebnú paletu, začnite 
s referenčnou fotografiou obľúbenej kra-
jiny a zbierajte ďalšie obrázky, materiály 
a vzorky farieb interiérov, ktoré vysti-
hujú rovnakú podstatu vami vybranej 
fotografie. Výsledný „mood board“, či už 
ho urobíte fyzicky, alebo digitálne, uľah-
čí výber materiálov a umožní zámerné 
a nezabudnuteľné spojenie s prírodou. 

NA MATERIÁLOCH ZÁLEŽÍ
Vaša spálňa by vám mala ponúknuť po-
hodlie a pokojný spánok, preto je dôle-
žité vyhnúť sa pri výbere zariaďovacích 
prvkov všetkým materiálom s obsahom 
toxických chemikálií a rozpúšťadiel. 
Rámy postelí, matrace a nábytok, ale aj 
koberce, podlahy či posteľná bielizeň, 
môžu obsahovať niektoré z prcha-
vých organických zlúčenín, lepidiel 
a rozpúšťadiel, ktoré by mohli vyvolať 
prirodzenú alergickú reakciu. Každý zo 
spomínaných zariaďovacích prvkov má 
svoju prírodnú alternatívu, vďaka ktorej 
môžete udržiavať vzduch, ktorý dý-
chate, čistý, a život, ktorý žijete, oveľa 
zdravší.

RASTLINY PRE DUŠEVNÚ 
POHODU
Rastliny obohacujú náš život v mnohých 
aspektoch, preto ich začlenenie do spál-
ne môže mať výrazné pozitívne účinky 

ZDRAVÉ SPANIE 
                   v prírodnom štýle

FUNKČNÁ A KRÁSNA  
VO SVOJEJ JEDNODUCHOSTI,  
PLNÁ PRÍRODNÝCH PRVKOV, 
CHLADIVÁ, A PRITOM 
ÚTULNÁ. TAKÁ JE SPÁLŇA, 
VĎAKA KTOREJ SA BUDETE 
KAŽDÝ VEČER TEŠIŤ  
DO POSTELE.

bývanie spálňa
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na naše zdravie. Vedci v oblasti dušev-
ného zdravia, ktorí študujú pozitívny 
vplyv prírodného prostredia na psychic-
kú pohodu človeka, vo svojich štúdiách 
naznačujú, že zeleň, či už divoká, alebo 
pestovaná, môže ponúknuť úľavu od 
stresu, depresie a môže dokonca zvýšiť 
intelektuálny výkon, od tvorivosti až 
po produktivitu. „Ak je váš domov blízko 
k prírodnej krajine, môžete zdôrazniť 
výhľad zo svojej spálne orámovaním okna 
jednofarebnými závesmi v neutrálnych  prí-
rodných tónoch, ktoré miestnosť zútulnia,“ 
radí odborníčka z Bonami.sk Marta 
Kmošenová. V mestských zástavbách 
s obmedzeným prístupom k prírode zase 
odporúča použiť na väčších plochách, 
ako sú závesy či tapety,  jemné botanické 
vzory. A pokiaľ máte prístup k prirodze-
nému svetlu, určite pridajte aj niekoľko 
izbových rastlín.

UNIVERZÁLNY ĽAN 
Ľanová posteľná bielizeň poskytuje vý-
nimočný komfort spánku. Ľan vyrobený 
z dutých vlákien pôsobí ako prírodný 
izolátor. V lete navodzuje príjemný pocit 

chladu, zatiaľ čo v zime pomáha udržia-
vať správnu telesnú teplotu. To nie je 
všetko – ľanová látka pokožku nedráždi 
a pri kontakte s telom nikdy neelektri-
zuje. Ľanová posteľná bielizeň sa preto 
odporúča alergikom a ľuďom s citlivou 
a jemnou pokožkou. Je to tiež skvelý 
materiál pre deti a kojencov. Stojí za to 
pamätať, že každé pranie zušľachťuje 
ľanovú látku a čoraz viac ju zjemňuje – 
náklady na ľanovú bielizeň sú preto 
úplne opodstatnené.

„Ľanové výrobky sú vhodné do interiérov 
v škandinávskom, rustikálnom a boho 
štýle, teda jednoduchý nábytok, prírodné 
drevo, betón a keramika,“ zdôrazňuje 
Marta Kmošenová. „Je to tiež prvá voľba 
pre minimalistov a ľudí, ktorí sa najlepšie 
cítia v neutrálnych, vybielených farbách. 
Hre s rôznymi materiálmi a textúrami sa 
vyhýba nuda. Prirodzené riasenie textílie 
je teda pozitívnou vlastnosťou a jediná 
nevýhoda – ľahké pokrčenie, sa ukazuje 
ako výhoda. Ak sme schopní to akceptovať, 
potom podľa najnovších trendov nemusíme 
bielizeň vôbec žehliť.“
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PRACUJTE S PRÍRODNÝM  
SVETLOM
Prístup k prirodzenému svetlu je osved-
čenou metódou na zlepšenie nálady, 
vyváženie denného rytmu a zvýšenie 
celkového pocitu pohody. Preto je ideál-
ne, ak je spálňa orientovaná na východ 
a budíte sa spolu s východom slnka. 
Prirodzené svetlo má tiež silu úplne 
transformovať miestnosti z hľadiska di-
zajnu – zvyšuje spôsob, akým vnímame 
farbu a textúru. Prirodzené svetlo je tiež 
dynamické, mení tón miestnosti po celý 
deň a  podľa sezóny, čím vytvára prepo-
jenejší a plynulejší zážitok z domova. 
„V prípade nedostatku prirodzeného svetla, 
zvážte pridanie žiaroviek napodobňujú-

cich prirodzené svetlo. Poskytujú mäkšie 
svetlo vyvážené farebným spektrom, ktoré 
vo vedeckých štúdiách preukázalo mnoho 
rovnakých výhod pre zlepšenie nálady 
a zmiernenie depresie alebo sezónnych 
afektívnych porúch ako denné svetlo,“ radí 
Markéta Kmošenová z Bonami.

PRIDAJTE VÔNE
Ďalším spôsobom, ako dostať prírodu do 
spálne, je aromaterapia. Predpokladá sa, 
že éterické oleje, ktoré sú extrahované 
z kvetov, ovocia alebo listov, prenikajú 
do ľudskej nervovej sústavy prostred-
níctvom čuchu. Výskum je obmedzený, 
ale dôležité lekárske inštitúcie otvorené 
holistickým prístupom, ako napríklad 
Mayo Clinic, skúmajú účinok rastlín a 
vôní na zníženie bolesti, zmiernenie 
zažívacích ťažkostí a podporu lepšieho 
spánku. Markéta Kmošenová dodáva, že 
existuje mnoho spôsobov, ako začleniť 
aromaterapiu do svojej rutiny – od elek-
tronických vonných difuzérov, vonných 
sviečok až po klasické aromalampy. 

Reko

Foto: Bonami a archív redakcie
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Domov v štýle

GLAMOUR

U
ž zo samotného slova glamour 
vyplýva, že ide o niečo pôvabné. 
Je to štýl bývania, ktorý pripomína 
slávnu éru hollywoodskych hviezd 

a  je považovaný za najhonosnejší zo 
všetkých. Typický je pre prostredie mes-
ta, pretože vo vidieckom dome by mohol 
pôsobiť silene a gýčovo.

AKO MÁ VYZERAŤ MIESTNOSŤ 
V ŠTÝLE GLAMOUR?
Čistý štýl glamour je typický hladkými 
mramorovými podlahami a nábytkom 
s kovovou či zrkadlovou úpravou. Ak 
ho chcete ešte viac podčiarknuť, môže-
te staviť aj na historický kus nábytku 
z obdobia baroka či rokoka. Ten však 
v miestnosti stačí jeden. Okrem toho sú 
preň typické sedačky čalúnené zamato-
vými látkami a množstvo vankúšov.

         
DÔLEŽITÉ SÚ FARBY

Pôvodnými glamour far-
bami bola biela a čierna, 
veľmi rýchlo sa však 
v tomto štýle „udomác-
nili“ aj odtiene fialovej, 

sýta červená, tmavo modrá či fľaškovo 
zelená. Tie totiž dokážu priestor obo-
hatiť o pátos a nadčasovú zmyselnosť. 
Okrem toho sa často používajú aj od-
tiene hnedej a béžovej. Chýbať nemôže 
zlatá či strieborná a odtiene zosobňujúce 
prítomnosť kovov.

ČEREŠNIČKA NA TORTE
Zdanlivou maličkosťou, no neodmys-
liteľnou súčasťou glamour, je lesk 
a trblietky, ktoré zvýrazňujú nádych 
luxusu. Zabudnúť by ste preto nemali 
na využitie metalických doplnkov či 
lesklých povrchov na zrkadlách, sviet-
nikoch, pompéznych lustroch a svie-
tidlách. Výhodou je, že za tieto „čačky“ 
nemusíte utratiť kopu peňazí. Vhodné 
a cenovo prijateľné doplnky v štýle 
glamour nájdete aj v predajniach KiK či 
ASKO-NÁBYTOK.

Reko z materiálov ASKO-NÁBYTOK a KiK

Foto: ASKO-NÁBYTOK a KiK

KAŽDÝ ZO ŠTÝLOV BÝVANIA JE 
ZAUJÍMAVÝ A LÁKAVÝ NIEČÍM 
INÝM. PRI ŠKANDINÁVSKOM 
NÁS ZAUJME JEDNODUCHOSŤ 
A PRÍRODNÉ MATERIÁLY, 
PRI RUSTIKÁLNOM NÁS 
UCHVÁTI ČARO VIDIEKA. 
RETRO ŠTÝL JE ZAUJÍMAVÝ 
UNIKÁTNOU KOMBINÁCIOU 
FARIEB, INDUSTRIÁLNY ZAS 
ŠARMOM SVOJHO MODERNÉHO 
PREVEDENIA. EŠTE JE TU VŠAK 
GLAMOUR – ŠTÝL, KTORÝ 
NÁM VYRAZÍ DYCH SVOJOU 
POMPÉZNOSŤOU, NOBLESOU 
A NÁDYCHOM LUXUSU.
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Na predajňu je potrebné sa telefonicky objednať. 
Otváracie hodiny:
Po:  10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h, Ut - Štv: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h
Pia: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h, So: 10.00 - 12.00 h

www.vstavaneskrine.com

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

0903 344 343
Holíčska 7, Bratislava

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



bývanie osvetlenie

UŽ SA TIEŽ TEŠÍTE, AŽ VONKU TROCHU VIAC PRITUHNE, ABY STE SI MOHLI BEZ 
VÝČITIEK UŽIŤ DOMÁCU POHODU? SPRÁVNU ÚTULNOSŤ A POCIT HYGGE SA VÁM 
PODARÍ NAVODIŤ RÔZNYMI SPÔSOBMI, ALE PREMYSLENÉ OSVETLENIE JE TAKMER 
NAJZÁSADNEJŠIE.

OSVETLENIE
s atmosférou

26
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A
ko s príchodom chladnejších dní 
ubúda prirodzeného svetla, tak 
nás láka  presvetliť miestnosti čo 
najväčším množstvom stropných 

svietidiel a kompenzovať tak jeho nedo-
statok. Tie však môžu vrhať nežiadúce 
tiene a rovnako aj ich ostrosť či jas môžu 
s meniacim sa ročným obdobím pôsobiť 
nerovnomerne. Lustre preto postupne 
stratili v hlavnom obývacom priestore 
svoju dominantnú pozíciu a dnes sa dá 
dosiahnuť optimálne osvetlenie kombi-
náciou centrálneho osvetlenia s dopln-
kovým a náladovým.

A tak sú doplnkové vertikálne svietidlá 
vynikajúce pre osvetlenie kresiel, ktoré 
vytvárajú útulný kútik na čítanie, zatiaľ 
čo stolové lampy a žiarovky s možnosťou 
uhla natočenia, vytvárajú prekvapivo 
všestranné a efektívne svetlo pre intím-
ne osvetlený jedálenský kút. Aby ste do-
siahli atmosférické  osvetlenie, môžete 
dokonca kombinovať LED svetlá so so-
chárskymi či inými umeleckými dielami. 
Tieto možnosti riešení vám poskytujú 
veľkú variabilitu – môžu zohrať dôležitú 
úlohu v priestore, keď to potrebujete, 
alebo ich môžete jednoducho vypnúť, 
keď to nepotrebujete.

NAINŠTALUJTE (FAREBNÚ) 
REGULÁCIU TEPLOTY  
Ďalším dôležitým prvkom osvetlenia je 
aj to, ako teplo a útulne sa cítite vo vašej 
domácnosti. Nie, toto neriadi iba váš 
termostat: aj každý svetelný zdroj má 
farebnú teplotu. Meria sa v stupňoch 
Kelvina a pohybuje sa od svetiel s mod-
rejším tónom, ktoré pôsobia chladnejšie, 

až po svetlá s teplejším odtieňom, ktoré 
majú viac červenej farby. Pri teplejšom 
svetle sa, samozrejme, budete cítiť útul-
nejšie, ale má tiež fyziologický účinok: 
vaše telo uvoľní viac melatonínu, čo vám 
pomôže relaxovať a upokojiť sa. Svetlo 
na chladnejšom konci spektra, naopak, 
napodobňuje slnečný deň a dáva telu 
pocit bdelosti – stojí za to spomenúť si 
na ponuré pondelkové ráno... Farebnú 
teplotu svojich svetiel môžete ovládať 
výberom žiaroviek s rôznymi teplotnými 
hodnotami alebo pomocou inteligent-
ných domácich systémov, ako sú Philips 
Hue alebo TP Link.

A EŠTE RAZ FARBY...
Priame svetlo nie je jediný spôsob regu-
lácie teploty farieb. Všetky vaše svetel-
né zdroje budú prechádzať odtieňmi 
a odrážať sa od stien. Podľa toho, aký 
určitý farebný tón do miestnosti pridáte, 
budete sa cítiť teplejšie alebo chladnej-
šie. Pre dosiahnutie oddychovej atmo-
sféry skúste vyberať osvetlenie s teplými 
zlatými, medenými alebo mosadznými 
prvkami. Pôvabný teplý odtieň týchto 
kovov je ideálny pre elegantné tienidlá 
a doplnky v moderných mestských 
interiéroch, ale rovnako dobre vyzerá aj 
v tradičných vidieckych domoch. Upraviť 
si takto osvetlenie domácnosti nemusí 
byť zložité. Jednoducho pamätajte na 
všetko, čo navodzuje pocit tepla – od 
výberu teplých farieb, vrstvením prírod-
ných materiálov a výberom vhodných 
žiaroviek a teplejších odtieňov – vytvo-
ríte tak útulné vyžarovanie, ktoré udrží 
šero na uzde a vďaka ktorému sa u vás 
budú aj vaši hostia cítiť ako doma.
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1. VRSTVITE

Rovnako ako pri obliekaní v chladných 

mesiacoch, aj vášmu interiéru pristane „viac 

vrstiev" svetla, ktoré vytvoríte pomocou 

lampičiek, nástenných svietidiel, sviečok 

alebo reťazí. Zásadná je aj voľba správnych 

žiaroviek.

2. PRACUJTE SO ZÁVESNÝMI SVIETIDLAMI

Skvelého efektu osvetlenia celej miestnosti 

docielite so svietidlami s niekoľkými nasta-

viteľnými ramenami, vďaka ktorým môžete 

regulovať smer svetla.

3. VYŽEŇTE TMU Z KÚTOV

Miestnosť so sofistikovane osvetlenými ste-

nami a rozjasnenými výklenkami nadobúda 

úplne nový ráz. Rozohrajte toto svetelné 

umenie pomocou strategicky umiestnených 

nástenných svietidiel a stojacích lámp.

4. LAMPIČIEK NIE JE NIKDY DOSŤ

Neobmedzujte stolové lampy len na nočný 

stolík. Umiestnite ich na komodu, 

poličku na stene, parapet 

alebo odkladací stolík – 

docielite tak ešte 

väčšiu útulnosť.

5. NEZABUDNITE NA  

VHODNÉ ŽIAROVKY

Do lustrov a nástenných svietidiel 

voľte žiarovky s vyšším výkonom. Za to 

stojacim a stolovým lampám doprajte jemné 

svetlo v teplom odtieni. Pre zimné mesiace 

sa hodia žiarovky s teplým bielym svetlom 

medzi 2 700 až 3 000 Kelvinov.

6. PRIDAJTE  AMBIENTNÉ SVETIELKA

Netradične budú pôsobiť aj levitujúce 

závesné lampióny, do ktorých môžete vložiť 

sviečku alebo reťaz na baterky – záleží len 

na vás. Pri ich inštalácii dajte priestor kreati-

vite – omotajte ich okolo čela postele alebo 

nimi rozžiarte sklenenú vázu.

7. ŽIVÉ SVETLO SVIEČOK

Jedno je jasné – žiadna žiarovka nenahradí 

hrejivé svetlo sviečky. Podporte jej účinok 

s dizajnovými svietnikmi, lampášmi a neboj-

te sa ich medzi sebou kombinovať.

8. STAVTE NA HRU ZRKADIEL

Pomocou svetla odrazeného v zrkadle vy-

tvorte v miestnosti ilúziu väčšieho a svetlej-

šieho priestoru. Hrajte sa s ich umiestnením 

voči lampám a kombinujte ich aj s obrazmi.

8 TIPOV, AKO PRINIESŤ DOMOV DOBRÚ  
NÁLADU POMOCOU SVETLA

bývanie osvetlenie

Andrea Gregorová v spolupráci s Bonami.sk

Foto: Bonami a archív redakcie 
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bývanie interiér

dodá domácnosti správny šmrnc
VYPÍNAČ AKO KORENIE,
ZÁSUVKY A VYPÍNAČE SA DLHO POVAŽOVALI ZA ČISTO FUNKČNÚ VEC. V SÚČASNOSTI SA VŠAK 
V INTERIÉROCH DBÁ NA KAŽDÝ DETAIL. AK SI CHCETE VYPIPLAŤ SVOJE HNIEZDOČKO, NA VÝBER 
MÁTE Z OZAJ ŠIROKEJ PONUKY. MÔŽETE SA VYHRAŤ S RÔZNYMI TVARMI, FARBAMI, TEXTÚRAMI 
ČI MATERIÁLMI A NAVZÁJOM ICH KOMBINOVAŤ, SAMOZREJME, PRI ZACHOVANÍ ŠPIČKOVEJ 
FUNKČNOSTI. 
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A
 presne toto ponúka nový pro-
duktový rad zásuviek a vypínačov 
Sedna Design/Elements od spo-
ločnosti Schneider Electric.

NÁJDITE SVOJ ŠTÝL
Začnime napríklad farbou. Produktový 
rad Sedna Design ponúka štyri farby 
a Sedna Elements dokonca až deväť 
rôznych vzhľadov, ktoré imitujú kameň, 
drevo, sklo alebo kov. Farby rámče-
kov a prístrojov možno medzi sebou 
ľubovoľne kombinovať a vytvárať rôzne 
variácie, ktoré najlepšie zodpovedajú 
vášmu vkusu. Môžete sa v celom byte 
držať jednotnej línie alebo mať kaž-
dú izbu v inom štýle. Je len na vás, či 
uprednostníte industriálnu eleganciu, 
severský štýl, starobylý vintage, alebo 
prírodný dizajn.

NEBOJA SA ANI VODY
Tým však možnosti rozvíjať vlastnú kre-
ativitu ani zďaleka nekončia. Univerzál-

ne krycie rámčeky pre 

nia. Nemusíte mať teda obavu, že by ste 
niečo pokazili. Rámčeky sa pripevňujú 
k mechanizmu unikátnym zaklápacím 
systémom, ktorý zaručuje pevné uchyte-
nie. Takže aj keď zrovna nie ste domáci 
kutil, rámček sa vám podarí zarovnať aj 
na krivej stene. Zaoblený profil rámče-
kov vytvára ilúziu, že sa vypínač vznáša 
pred stenou, čo vyzerá veľmi elegantne. 
Spínače i tlačidlá sú dostupné aj vo ver-
ziách s modrou orientačnou alebo červe-
nou signalizačnou LED kontrolkou.

ROZVETVENÁ RODINKA
Ponuku netvoria len vypínače a zásuvky, 
ale aj USB nabíjačky, držiaky mobilných 
telefónov, televízne a dátové zásuvky, 
automatické spínače svetiel s detekto-
rom pohybu, termostaty na reguláciu 
teploty, žalúziové spínače, ako aj stmie-
vače, ktoré je možné použiť nielen s LED 
svietidlami, ale aj s bežnými a halogéno-
vými žiarovkami. A to nie je všetko! Na 
rozdiel od bežných otočných stmievačov, 
sa tieto dajú paralelne prepojiť s obyčaj-
nými tlačidlami a stmievať svetlo z via-
cerých miest pomocou týchto tlačidiel. 
Ideálne napríklad pri sledovaní televízie. 
Produktové rady Sedna pokrývajú všet-
ky funkcie, ktoré si vyžaduje moderná 
domácnosť.

Viac informácií na www.se.com.

Reko za materiálov Schneider Electric

Foto: Schneider Electric

jeden až päť prístrojov môžete namon-
tovať vodorovne vedľa seba, zvisle pod 
seba, do zapustených aj povrchových 
krabíc. Krycie rámčeky Sedna Design sa 
navyše dajú skombinovať s mechaniz-
mom so špeciálnou membránou, ktorá 
bráni vniknutiu vody, takže sa nemusíte 
báť ich použiť ani v kúpeľni alebo ku-
chyni v blízkosti umývadla, resp. drezu. 
Hrany krycieho rámčeka sú zaoblené 
a presne priliehajú k stene. Ich tvar bol 
navrhnutý tak, aby sa na nich nezachy-
tával prach a nečistoty. 

INŠTALÁCIA JE RÝCHLA  
A BEZPEČNÁ
Pri inštalácii nebudete potrebovať ani 
skrutkovač. Bezskrutkové prevedenie 
nielenže skracuje čas montáže, ale za-
ručuje stopercentné uchytenie vodičov. 
Na zadnej strane nájdete schému zapoje-
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ŠETRNÉ K PRÍRODE AJ K VAŠEJ POKOŽKE

Dajte zbohom plastom a siahnite po bezplasto-
vých sprchových mydlách a šampónoch značky 
Nature Box. Tuhé produkty sú vhodné aj pri 
cestovaní a ich ekologické bezplastové balenie 
vyrobené zo 100 % recyklovaného papiera neza-
ťažuje životné prostredie. Zloženie s vegánskou 
receptúrou zaručuje skutočne kvalitnú starostli-
vosť o vaše telo a vlasy.

Nechajte sa rozmaznávať za studena li-
sovanými 100 %-nými prírodnými olejmi 
obsiahnutými v tuhých šampónoch značky 
Nature Box. Avokádový olej zanechá 
vlasy regenerované, žiarivé a zároveň 
jemne vyživuje pokožku hlavy. Mandľový 
olej dodáva vlasom objem bez zaťaženia 
a je vhodný aj pre citlivú pokožku. Cena 
od 5,99 eur. 

Pokiaľ bojujete so suchou pokožkou, zvoľ-
te mydlo s kokosovým olejom, ktorý ju 
hydratuje, vyhladzuje a zanecháva svieži 
pocit. Avokádo má účinky proti starnutiu 
pleti, zvláčňuje pokožku a vytvára ochranu pred voľnými radikálmi. Jedna kocka tuhé-
ho mydla nahrádza tri fľaše tekutého sprchového produktu a vystačí asi na sto umytí. 
Cena od 3,99 eur.

VIANOČNÝ ZLATÝ BAŽANT ´73 
V ZBERATEĽSKEJ EDÍCIÍ

Vianoce sú obdobím, keď chceme sebe aj 
svojím najbližším dopriať niečo výnimočné. 
Nielen originálny darček pod stromčekom, 
ale aj výnimočné chute za sviatočným sto-
lom,  plným vianočných dobrôt. Po úspešnom 
vlaňajšom limitovanom dizajne prichádza aj 
tentoraz značka Zlatý Bažant ´73 s novou 
zberateľskou edíciou plechovky. Už na prvý 
pohľad upúta originálnym retro dizajnom 
a všetkých „pivárov“ poteší aj svojím obsa-
hom. Zlatý Bažant ´73 je výnimočný dlhým 
až 6-týždňovým varením, vyššou horkosťou 
a príjemnou chmeľovou vôňou. Maloob-
chodná odporúčaná cena 500 ml plechovky 
je 1,04 eur.

V ponuke je aj špeciálne vianočné balenie, 
ktoré obsahuje dvanásť plechoviek piva 
Zlatý Bažant ´73 a spoločenskú hru na 
obale. Praktické balenie s pohodlným drža-
ním je vhodné aj ako darček pre každého 
fanúšika tohto retro ležiaka, pri ktorom si 
môže navyše spríjemniť zimné večery aj obľú-
beným pexesom. Odporúčaná akciová cena 
balenia je 8,99 eur.

ŠTÝLOVÝ RIAD NA SPORÁK I DO RÚRY 

Tradičná značka Tescoma opäť prišla s výnimočnou novinkou. Celokovový riad BORDEAUX je vyro-
bený z kvalitného kovu s nerezovým indukčným dnom a s úchytmi zo žiaruvzdorného silikónu. Okrem 
odnímateľných silikónových úchytov teda neobsahuje žiadne plastové časti. Môžete ho používať nielen 
na všetkých typoch sporákov, vrátane indukčných, ale aj vo všetkých typoch rúr na pečenie. Pružné 
silikónové úchyty pre bezpečné prenášanie horúcich nádob sa dajú ľahko nasadiť a zložiť. Nádoby aj 
pokrievky sú vybavené prvotriednym antiadhéznym povrchom, ktorý zabraňuje pripaľovaniu a prispieva 
k jednoduchému čisteniu. Výstupky na spodnej strane pokrievky i poklopu na pekáč umožňujú rovno-
merné stekanie odparenej tekutiny späť do pokrmu. Vďaka tomuto unikátnemu riešeniu je jedlo rov-
nomerne uvarené a prepečené, nevysuší sa a ostane šťavnaté. Nová línia BORDEAUX značky Tescoma 
obsahuje kastróly s pokrievkami v štyroch veľkostiach – 1,5 l, 2,7 l, 4,7 l a najväčší 6,8-litrový.  K dispozícii 
je aj hlboká panvica s pokrievkou s priemerom 28 cm plus pekáč s poklopom. 

www.eshop.tescoma.sk 
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ATRAKTÍVNY PÁR V KUCHYNI

Pripraviť si výživné raňajky či rýchlu večeru nie je nič náročné, ak vám v kuchyni trónia 
tí správni pomocníci. A keď ešte aj vyzerajú šik, je radosť s nimi pripravovať jedlo. Ta-
kými je pár odetý v dych vyrážajúcom červenom antikorovom šate – varná kanvica 
Orava Hiluxe a hriankovač na dve hrianky Orava Crispo. On hravo pripraví roz-
voniavajúce chrumkavé hrianky – vďaka funkciám Defrost a Reheat aj z chleba práve 
vytiahnutého z mrazničky. Ona má integrovaný analógový teplomer zobrazujúci aktu-
álnu teplotu vody, čo ocenia hlavne milovníci čaju, ktorí vedia, že nie každý druh čaju 
treba zaliať vodou s teplotou 100 °C. V jej výbave nechýba vyberateľné filtračné sitko 
na vodu, naraz prevarí až 1,8 l vody na zaliatie čaju, kávy, instantnej polievky aj kaše 
pre celú rodinu, po zapnutí zasvieti a po zovretí vody sa automaticky vypne. Privítajte 
aj u vás v kuchyni týchto hviezdnych pomocníkov! Hriankovač Orava Crispo môže 
byť váš za 44,90 eur, kanvica Orava Hiluxe za 49,90 eur.

www.orava.eu

BEZ ODSTUPU – ZAMILUJETE SA DOŇ VÁŠNIVO

Smart TV je miláčikom všetkých členov rodiny – od najmenších až po seniorov. Zabaví, poučí, informuje – na TV kanáloch aj možnosťou 
pripojenia na internet, kde hľadáme, surfujeme, streamujeme a zdieľame obsah na sociálnych sieťach, zostávame v kontakte so vzdiale-
nými blízkymi. Všetko vo veľkom štýle – na veľkorysej TV ploche. Kvalitný Smart TV môže mať každý v priaznivom pomere výkonu a ceny. 
Centrom rodinnej zábavy a miláčikom celej rodiny bude  58“ 4K UHD Smart TV Orava LT-1480 LED A230 A. Má zabudovanú wifi, 
umožňuje sledovať napríklad Skylink live TV či Netflix a je vybavený smart hlasovou asistentkou 
Amazon Alexa. Šokuje vás diabolsky ostrým obrazom na 146 cm obrazovke v 4K UHD 
rozlíšení. Jasne vykreslené detaily, výraznejší kontrast a prirodzený pohyb v obraze, ktorý 
je takmer identický s realitou, vás presvedčivo vtiahnu do deja filmu aj počítačovej hry. 
Tenkým dizajnom vás očarí na prvý pohľad, svojimi schopnosťami sa doňho zaľúbite pri 
každom vzhliadnutí. Jedinou jeho chybou je, že sa vám od neho nebude chcieť odísť. Ľah-
ko ho prepojíte napríklad s hernou konzolou, soundbarom, počítačom, má 3-krát HDMI 
a 2-krát USB vstup a funkciu HbbTV pre zobrazenie obrazovky kompatibilného zariadenia 
ako tablet či smartfón na maxi TV ploche. Keď musíme zostať doma, je vyhľadávaným 
spoločníkom a naším spojencom so svetom aj blízkymi. Môže byť váš už za 439 eur. 

www.orava.eu 

XXL PORCIA HUDBY A ZÁBAVY

Milujete hudbu, tanec a zábavu pri karaoke? Tak pre vás je ako stvorený extra výkonný párty reproduktor 
Orava Crater XXL, s ktorým si užijete vzrušujúce okamihy na každej párty, rodinnej oslave alebo len tak počas 
víkendového bláznenia sa s deťmi a milovanou polovičkou. Je zostavený z troch reproduktorov – 10" subwoofe-
ra, 8" basového a 1" výškového reproduktora. Vďaka Bluetooth ho hravo spárujete s mobilom, tabletom i počí-
tačom s napakovanými tonami obľúbenej hudby. Disponuje aj klasickými vstupmi – cez USB vstup ho prepojíte 
s mp3 prehrávačom, hity si môžete pustiť aj z USB kľúča alebo si ho prepojíte s TV. Okrem USB vstupu má aj AUX 
vstup, LINE IN, MIC na zapojenie karaoke mikrofónov a vstup na pripojenie elektrickej gitary, keď zatúžite stať 

sa hviezdou koncertných pódií práve vy. Má zabudované FM rádio, je vybavený ekvalizérom 
a DJ Pro efektmi a vďaka LED podsvieteniu „hrá“ aj 6 farebnými efektmi. Vďaka kolies-

kam na podvozku a šikovným rúčkam na uchopenie po bokoch ho ľahko dostanete 
u vás doma práve tam, kde to má žiť v rytme hudby. Pribalené má aj diaľkové ovlá-

danie aj dva karaoke mikrofóny a môže byť váš za 269 eur.

www.orava.eu 

http://www.orava.eu/
http://www.orava.eu/
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POHODLIE AKO PRE FARAÓNOV

Dokonalú atmosféru a pohodlie v spálni spravidla dotvára posteľná bielizeň. Jej vzhľad preto musí byť na pohľad pútavý, no nikdy 
v tomto prípade nezabúdajte na pohodlie. Na trhu dnes nájdeme množstvo najrôznejších materiálov – lacnejšie aj drahšie. Podobne 
ako pri matracoch, nerobte kompromisy ani pri posteľnej bielizni. Nebojte sa siahnuť po najkvalitnejších materiáloch, ako napríklad 

hodváb či egyptská bavlna. Tá je už pri kúpe synonymom pre pohodlie 
a jemnosť a praním sa stáva jemnejšia.

Posteľná bielizeň Javorina je vyrábaná výhradne z egyptskej bavl-
ny, tkanej jemnou česanou priadzou. Je pevná, no ľahká ako bavlna a 
hebká ako kašmír. Väčší luxus a pohodlie nájdete už len ťažko. Posteľná 
bielizeň Javorina je v ponuke v štyroch farebných prevedeniach. Sada 
obsahuje dve obliečky na vankúš, dve obliečky na paplón a jednu plach-
tu. Môže byť vaša za 299 eur.

www.javorina.sk 
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LYSOFORM – OCHRANA PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ

Vplyvom posledných mesiacov, ktoré sa niesli v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu, 
sme sa naučili dbať viac na hygienu a dezinfekciu. Podľa štúdie agentúry Nielsen za-
meranej na tému Covid-19 až 81 % z nás si teraz častejšie umýva ruky, a zároveň 40 % 
z nás častejšie dezinfikuje a čistí svoju domácnosť. Teraz môžete svojej domácnosti 
zabezpečiť účinnú dezinfekciu a tým sebe a celej rodine dopriať 
pocit bezpečia a ochrany v priestoroch vášho bytu či domu. Čistiace 
a dezinfekčné prostriedky rakúskej značky Lysoform s viac ako 
120-ročnou tradíciou sú tvorené na báze benzalkoniumchloridu a 
kyseliny mravčej, vďaka čomu odstránia účinne 
baktérie, plesne a vírusy vo vašej domácnosti. 
A zároveň, na rozdiel od prostriedkov zalo-
žených na báze chlóru, sú šetrné 
k jednotlivých povrchom. Odstraňu-
jú nečistoty a nepríjemný zápach. 
Ten vystrieda, ich použitím, príjem-
ná svieža vôňa. Čistiace a dezin-
fekčné prostriedky Lysoform 
(kúpeľňa, kuchyňa, univerzálny 
čistič na podlahy) eliminujú 99,9 % 
baktérií a vírusov* vrátane nového 
koronavírusu SARS-SoV-2.

www.lysoform-henkel.com

*  virucídna účinnosť proti obaleným vírusom. Používajte bio-

cídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte 

etiketu a informácie o výrobku.

ZAŽITE JEDINEČNÝ RELAX 
KAŽDÝ DEŇ

Vaňa Marlene so zabudovaným hydro-
masážnym systémom HYDRO AIR spĺňa 
nároky aj tých najnáročnejších klientov. Je 
vyrobená z vysoko kvalitného liateho akrylá-
tu, ktorý je odolný a pevný. Ponúka sa v nie-
koľkých rozmeroch, pričom najväčší z nich 
(200 x 90 cm) poskytuje dostatočné pohod-
lie aj pre kúpeľ vo dvojici. Jej najväčšie kúzlo 
je však ukryté v dvanástich vodných, sme-
rovo nastaviteľných tryskách s nasávaním 
vzduchu a ďalších desiatich vzduchových 
tryskách z pochrómovanej mosadze. Práve 
tie sa starajú o dokonalé uvoľnenie celého 
vášho tela a odstráni tak každodenný stres. 
Marlene má však tiež veľmi čistý a ele-
gantný dizajn, je vybavená podsvieteným 
bezpečnostným ovládaním a na želanie je 
možné dokonca inštalovať aj LED osvetlenie 
či RGB bodovú chromoterapiu pre vašu ešte 
väčšiu relaxáciu.

www.polysan.cz



Domové telefóny ABB-Welcome Midi
Brána medzi vonkajším svetom a vašim domovom

Vďaka domovým audio a videotelefónom ABB-Welcome Midi vás žiadny hosť 
neprekvapí. Dverný vstupný systém ponúka množstvo funkcionalít od vstupu do 
objektu pomocou čítačky čipov, video záznam z návštevy pred dverami až po volanie 
v rámci jedného objektu so susedmi. 

www.abbvypinace.sk

Iba v štúdiu na Galvaniho 2A v Bratislave

-15 %
na montáž

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

inzercia pol strany duodoor.indd   1inzercia pol strany duodoor.indd   1 28. 2. 2020   12:32:0428. 2. 2020   12:32:04
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ZÁVER ROKA JE SKVELOU PRÍLEŽITOS-
ŤOU PRE OBCHODNÍKOV, KTORÍ NA NÁS 
CHRLIA JEDNU NOVINKU ZA DRUHOU. 
BLÍŽI SA ČAS VIANOC A TO SÚ ĽUDIA 
OCHOTNÍ MINÚŤ OVEĽA VIAC PEŇAZÍ, 
NEŽ V INÉ DNI ROKU. TIETO VIANOCE 
BUDÚ MOŽNO TROCHU INÉ, ALE VY-
CHYTÁVOK JE VIAC NEŽ DOSŤ.

HI-TECH NOVINKY
pre domácu zábavu
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U
vidíme, čo nás už o chvíľu prekvapí, 
ale zatiaľ vás môže zaujať výber 
týchto Hi-Tech vychytávok pre 
domácu zábavu. 

DOMA AKO V KINE
Do kina či divadla sme sa tento rok veru 
často nedostali, ale vďaka veľkoplošným 
obrazovkám, projektorom a kvalitným 
audiosystémom si predsa kino vieme 
už vyše 20 rokov spraviť aj doma. Dnes 
teda v úplne inej kvalite, no o to viac si 
môžeme vychutnať veľké filmy v domá-
com prostredí.

Technologický vývoj napreduje takou 
rýchlosťou, že je veľmi náročné držať 
s ním tempo a sledovať každú novinku. 
Čo bolo včera nemožné, je dnes bežné 
a zajtra bude, žiaľ, zastaralé. Televízor sa 
dnes stále menej využíva na sledovanie 
živého vysielania. Používame ho skôr 
ako obrovský „monitor“, na ktorom si 
prehrávame videá streamované z in-
ternetu. Tuner sa stáva nezaujímavým, 
pretože všetko je dostupné aj na sieti 
alebo na príjem z káblovky či satelitu 
potrebujete set-top-box s dekóderom 
pre predplatené služby.

Technológia 3D zobrazenia sa nechytila 
tak, ako všetci očakávali. Je to síce zau-
jímavé, ale málokto chce sledovať TV so 
špeciálnymi okuliarmi a bez nich to stále 
nevieme spraviť tak dobre. A, samozrej-
me, chýba vhodný obsah. Tých dobrých 
filmov špeciálne pre 3D je stále veľmi 
málo. Plastický obraz takmer s priesto-
rovou hĺbkou dnes dokáže vyčarovať 
kvalitný ultra HD 4K televízor s OLED 
displejom. Kupovať menej, ale ani viac 
ako 4K dnes nemá veľký zmysel. UHD 
televízor dokáže upscalovať video tak 
dobre, že sa HD obraz javí ako natáčaný 
v 4K. Kupovať však 8K televízory zatiaľ 
veľký zmysel nemá, pretože pre ne ešte 
nevieme vytvárať dostatočne kvalitný 
obsah, resp. je to veľmi drahé a, poprav-
de, aj trochu zbytočné. Ešte nejaký ten 
rok vydržíme aj s 4K rozlíšením, i keď 
nové herné konzoly budú podporovať 
natívne už aj 8K hranie.

UHD 4K VS DIGITÁLNA  
DISTRIBÚCIA
DVD disky predstavené v roku 1997 sú 
dnes už prehistorickým artefaktom. Do-

konca už aj Blu-ray strá-
cajú dych a nechytajú sa 
moc ani UHD 4K. Teda 
nieže by nedokázali 
dodávať kvalitný obraz 
a zvuk, ale je drahé a ne-
pohodlné vytvárať si 
rozsiahle zbierky diskov 
vo fyzickej podobe, keď 
môžete mať všetko on- 
line. Filmy sa digitálne 
môžu dostať k divákom 
jednoduchšie a rých-
lejšie než na diskoch, 
nehovoriac o tom, že 
sú stále v kurze video 
seriály.

Áno, ľudia majú radi rôzne príbehy a 
dvojhodinový film často nedokáže tak 
rozvinúť dej ako práve X-dielny seriál. 
Streamovacie služby ako HBO, Netflix, 
Apple iTunes a pod. produkujú toľko 
vlastných seriálov, že je problém stíhať 
s nimi držať krok. Často sú celé série 
uvádzané v jeden deň, takže si môžeme 
pozrieť celú sériu naraz a potom rok 
čakať na pokračovanie. Tento model už 
skúšajú aj mieste televízie, ako napríklad 
iPrima.cz, ktorá vo svojej videopožičovni 
okrem predpremiér nových epizód se-
riálov uviedla za malý poplatok vlastný 
nový seriál Einstein. 

Digitálna distribúcia tvrdo valcuje fyzic-
ké kópie, ktoré sú dnes určené skôr len 
pre zberateľov, ale podobný scenár je aj 
u počítačových hier.

VRCHOLÍ SÚBOJ HERNÝCH  
KONZOL
Tesne pred Vianocami sa začne predávať 
najnovšia generácia XBOX a PLAYSTA-
TION. Je však viac ako pravdepodobné, 
že v prvej várke sa konzoly neujdú 
všetkým záujemcom. Dopyt je obrovský 
a pravdepodobne prekoná aj veľmi smelé 
odhady. Ceny PS5 a Xbox Series X sú si 
podobné ako vajce vajcu, sľubovaný vý-
kon a nové technológie vyvolávajú veľké 
očakávania a pripravované herné tituly 
sú neskutočné. Navyše obaja výrobcovia 
sľubujú spätnú kompatibilitu pre tisícky 
starších hier už v deň vydania konzol, 
samozrejme, v lepšej grafike, takže si 
budete chcieť svoje obľúbené hry zahrať 
znova.

Každý sa snaží zaujať trochu inak. Sony 
sľubuje exkluzívne a fakt veľké hry, kto-
ré si inde ako na PS5 nezahráte, zatiaľ čo 
Microsoft sa snaží hráčov nalákať na me-
sačné predplatné s obrovským archívom 
s hrami zadarmo. Je to veľmi podobný 
model, ako ponúkajú video streamovacie 
služby, kde za mesačný paušál získate 
kvantum obsahu. Boj sa trochu prios-
tril, keď MS kúpil známe herné štúdio 
a oznámil, že v budúcnosti plánujú 
vydať pokračovania populárnych hier 
primárne pre svoj Xbox, ale Sony má 
v zálohe toľko chystaných exkluzívnych 
titulov, že bude problém stíhať si každý 
zahrať. A, samozrejme, majú aj virtuálny 
headset, ktorý sa možno čoskoro dočká 
nejakých inovácií.

UŠI MÁME STÁLE LEN DVE
Trochu v tieni všetkých týchto súbo-
jov ostáva zvuk. Nové konzoly sľubujú 
nový priestorový HD zvuk aj pre bežné 
slúchadlá, no pri filmoch stále dominuje 
2+1 alebo 5+1 kanálový zvuk (aj keď 
minimálne pri kasových trhákoch je 
už bežne dostupný v pôvodnej verzii aj 
Dolby Atmos). Pri zvuku sa však veľké 
inovácie udejú tak raz za 30 rokov, takže 
máme ešte pár rokov čas. Veď stále platí, 
že lepšie je mať doma špičkové klasic-
ké STEREO než podpriemerné hoci aj 
100-kanálové priestorové ozvučenie.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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PRODUKTOVÉ TIPY:

SILA SAMOSVIETIACICH PIXELOV 
Viac ako 100 miliónov samosvietiacich sub-pixelov (8K rozlíšenie = 7 680 × 4 320 
bodov × 4 sub-pixely)! Rozlíšenie 8K dnes, popravde, využijete len veľmi zriedkavo, 
resp. zatiaľ prevažne pomocou upscalingu alebo pri hrách, no na skutočne gigantickej 
obrazovke to funguje prekrásne. 8K UltraHD v 88-palcovom LG SIGNATURE OLED88ZX 
prináša najhlbšiu čiernu, najbohatšie farby a najrealistickejšiu kvalitu obrazu avšak za 
cenu luxusného auta alebo rodinného domu na vidieku. 

www.lge.sk 

 NAJVÝKONNEJŠÍ,  
NAJZAKRIVENEJŠÍ, NAJ...
Samsung sa naozaj pochlapil a vytvoril 
nádherný digitálny kus umenia, ktorý 
vás vtiahne neskutočným spôsobom 
do deja. Monitor má pomer strán 32:9, 
uhlopriečku 49“ (124 cm) a zakrivenie 
1000 R. To všetko v perfektnom futuristic-
kom dizajne s OLED obrazom v rozlíšení 
5 120 × 1 440 pixelov. Keď raz naživo 
uvidíte monitor Odyssey G9, nebudete 
chcieť iný.

www.samsung.sk 

VEĽKÝ HERNÝ SÚBOJ ZAČÍNA 
Dopredu vám môžeme prezradiť, že tento súboj nebude mať jasného 
víťaza. Pre hráčov je uvedenie nových herných konzol vždy veľkou 
udalosťou, ale aj veľkou dilemou, na ktorú stranu sa pridať. Ak si chcete 
zahrať tie najlepšie hry, budete si musieť kúpiť časom obe konzoly, pretože 
pre každú sa chystá niečo exkluzívne, čo skrátka „treba mať“. Až čas ukáže, 
ktorá strana zvládne lepšie marketing a podarí sa im presvedčiť viac 
vývojárov, aby pre nich tvorili exkluzívne hry. Obe konzoly sľubujú veľké  
veci, a proste ich musíte mať.

www.xbox.com
www.playstation.sk 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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P
ráca z domu predstavuje veľkú 
výzvu, najmä ak sa máte popri tom 
starať aj o deti, ktoré kvôli korone 
museli prejsť na dištančnú výučbu, 

vláda im zrušila krúžky, no a vy musíte 
stíhať popri tom aj klasické domáce prá-
ce – varenie, upratovanie, pranie... 

(NE)BEZPEČNÁ SIEŤ
Inteligentná domácnosť nie je žiadnou 
novinkou a nejaký ten inteligentný spot-
rebič dnes vlastní prakticky každý. Teraz 
ide len o to prepojiť tieto zariadenia a 
naučiť ich spolupracovať v prospech všet-
kých členov domácnosti. Základom smart 
home je vždy stabilné a rýchle pripojenie. 
S ním však súvisí aj zabezpečenie domác-
nosti pred kybernetickými útokmi. 

bývanie technika

Router je často tou najväčšou slabinou 
domácich sietí. V pravidelných repor-
toch sa dozvedáme, že ľudia nechávajú 
router nastavený tak, ako ho nainštalo-
val poskytovateľ pripojenia, nezriedka 
s predvídateľným heslom typu „12345“ 
alebo dokonca úplne bez hesla. Takéto 
routery sú otvorenou bránou do vašej 
siete. Preto, ak ste si doteraz ešte ne-
zmenili heslo, urobte to ihneď. Ochráni-
te tak nielen seba, ale pri práci z domu 
zabránite aj možným únikom citlivých 
firemných informácií. 

Ku kybernetickým útokom dnes môže 
byť zneužitý aj televízor. Často naprí-
klad majú integrovanú webkameru, aby 
ich bolo možné využiť na video chat ale-
bo pre ovládanie gestami, no a práve tá 
môže byť ľahko zneužitá ako špionážny 
prostriedok, prípadne na online vydie-
ranie. Televízor sa tiež môže stať terčom 
tzv. ransomware útokov, kedy hacker 
infikuje prijímač špeciálnym vírusom, 
ktorý zašifruje prístup a potom od vás 
žiada „výkupné“.

Správne zabezpečená domácnosť pred-
stavuje skvelého pomocníka, ale cez 
televízor alebo chladničku môžete dnes 
ovládať ďalšie smart zariadenia, takže ak 
tam niekto získa prístup, môže napáchať 
obrovskú škodu.

HOME OFFICE, AKO STE HO 
NEPOZNALI
Šikovné aplikácie dokážu home office 
povýšiť až na úroveň práce z kance-
lárie. Ak pracujete s dokumentmi, 
ktoré musíte podpisovať, pečiatkovať a 
archivovať, ťažko si dokážete predsta-
viť, ako to všetko zvládnuť bez fyzickej 
prítomnosti v kancelárii. Verte však, 
že to ide možno oveľa ľahšie, než si 
myslíte.  V „bezpapierovej“ kancelárii sa 
všetky dokumenty vybavujú v digitálnej 
forme. Na začiatku musí byť niekto, kto 
papierové dokumenty naskenuje a vloží 

KORONAVÍRUS NÁM OBRÁTIL 
ŽIVOTY NARUBY. AKO 
MÔŽU V TÝCHTO ŤAŽKÝCH 
ČASOCH POMÔCŤ CHYTRÉ 
SPOTREBIČE A APLIKÁCIE? 
VEĎ SMART UŽ NEMUSÍ BYŤ 
LEN DOMÁCNOSŤ, ALE AJ 
KANCELÁRIA, TAK PREČO 
RISKOVAŤ CESTU DO FIRMY 
ČI NA ÚRAD, KEĎ SA TO DNES 
DÁ POHODLNE VYBAVIŤ 
Z DOMOVA?

TECHNIKA
v časoch pandémie nám pomáha prežiť
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do firemného systému v elektronickej 
podobe, ale potom už je možné online a 
na diaľku prakticky čokoľvek – dokonca 
aj potvrdiť ich časovými pečaťami alebo 
ich skartovať.

Je to tak jednoduché, že vám k tomu 
stačí aj aplikácia v mobilnom telefóne. 
Nemusíte už chodiť ani na poštu alebo 
na úrady – všetko vybavíte pohodlne 
z vášho notebooku, ušetríte poštovné 
a najmä svoj čas, ktorý viete určite 
využívať lepšie než postávaním v radoch 
na úradoch. 

DETI POD DOZOROM
Pri práci z domu na ne možno nebudete 
mať toľko času, no keďže deti trávia 
väčšinu dňa za displejmi smartfónov, 
tabletov a počítačov, je dobré mať nad 
nimi viac rodičovskej kontroly. Praktické 
aplikácie dnes vedia efektívne odfiltro-
vať pre mládež nevhodný obsah, viete 
v nich stanoviť denný limit na hranie 
hier, rovnako tak pomocou zámku v TV 
blokovať nevhodný obsah alebo čas strá-
vený pred obrazovkou. 

Pre kvalitnú dištančnú výučbu je vhodné 
vybaviť školáka webkamerou alebo 
aspoň komplexným tabletom, s ktorým 
sa môže učiť kdekoľvek v domácnosti 
bez toho, aby rušil svoje okolie alebo, 
naopak, aby ho okolie rušilo.

Možno viete, že mobilné telefóny ako 
zariadenia dennej potreby majú displej 
špinavší, než je záchodová doska. Práve 
preto treba dbať viac na ich pravidelné 
čistenie, a to sa dá riešiť buď fyzicky 
handričkou s dezinfekciou, alebo sa 
môžete spoľahnúť na modernejšie 
riešenie – UV čističku, ktorá za pár 
minút telefón spoľahlivo zbaví všetkých 
choroboplodných zárodkov. 

Dnes dokonca existujú už aj špeciálne 
šatníkové skrine, ktoré dokážu dezinfi-
kovať bielizeň a zbaviť oblečenie nežia-
ducich bacilov. Vložíte do nich oblek, 
bundu alebo kabát a po trojhodinovom 
očistnom cykle ich máte vyprané, vyžeh-
lené a vydezinfikované.

No nebude nás napokon to nútené pan-
demické „domáce väzenie“ ešte baviť?

PRODUKTOVÉ TIPY:

PROFI VIDEOHOVORY
Kvalitné video vo Full HD pri 30 fps a s hard- 
vérovou akceleráciou? Tu sa už dá odstrá-
niť automaticky pozadie a vložiť statická 
fotka, takže váš pracovný hovor namiesto 
domáceho bordelu môže vyzerať ako hovor 
z modernej virtuálnej kancelárie. Streamo-
vacia webkamera Logitech Pro Stream C922 
to zvláda ľavou zadnou a s kvalitou na profi 
úrovni. www.logitech.com 

KVALITNÉ A STABILNÉ 
PRIPOJENIE 
Toto je základ každej smart domácnosti. 
Všetky zariadenia sa pripájajú na router, 
ktorý spravuje tok dát v domácej sieti, 
a keď to nezvládne, všetko spadne ako 
domček z kariet. S domácim routerom 
D-Link DIR-X1860 získate neprekonateľ-
nú Wi-Fi 6 novej generácie, ktorá prináša 
obrovské zvýšenie rýchlosti a nové tech-
nológie. Okrem toho môžete svoju Wi-Fi 
ovládať aj hlasom s pomocou asistentov 
Amazon Alexa a Google Assistant.
www.dlink.com 

Z TABLETU PRACOVNÝ POČÍTAČ
Pokročilý tablet Samsung Galaxy Tab S7 
dnes mení spôsob, akým používame tieto 
zariadenia. Na neobyčajne plynulom 120Hz 
displeji a s podporou najvýkonnejších 
mobilných čipov vám umožní pracovať, 
učiť sa a zabávať sa ako nikdy predtým. Keď 
sem pripojíte klávesnicu s myšou, získate 
pracovný počítač, keď použijete pero S Pen, 
premení sa na poznámkový blok a keď si 
ho vezmete do ruky, môžete si užívať filmy, 
knihy, hudbu, hry atď.
www.samsung.sk

NEPRENÁŠAJTE NEZABEZPEČENÉ 
DÁTA!
USB disky sa ľahko strácajú, nezriedka aj 
s citlivými dátami. Riešenie ponúka šifro-
vaný USB flash novej generácie Kingston 
DataTraveler 2000. Tieto disky spĺňajú 
najprísnejšie bezpečnostné kritériá  
a ich nasadenie je veľmi jednoduché aj 
v pracovnom prostredí, kde sa používajú 
rôzne operačné systémy. Vďaka integro-

vanej klávesnici nie je nutné nič 
inštalovať a dáta plne ochráni 
v zmysle smernice GDPR.
www.kingston.com 
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CHRÁŇTE SVOJE OČI  
PRED MODRÝM SVETLOM
Okrem nesmrteľného štýlu, zapísaného do 
nášho povedomia vďaka filmovým hviezdam 
a ikonám popkultúry, majú okuliare Ray-Ban 
aj dôležitú praktickú funkciu. Chránia vaše oči 
nielen pred UV žiarením, ale sú k dispozícii aj 
s filtrom modrého svetla. Ideálne pre tých, čo 
celý deň sedia pred obrazovkou. Séria EVER-
GLASSES zlepšuje vizuálny komfort a pomáha 
predchádzať únave očí. 
www.ray-ban.com

DEZINFIKUJE A NABÍJA
Malá dezinfekčná kapsľa Lyfro Air Capsule využíva UV-C 
žiarenie, ktoré zabíja 99,9 % baktérií a vírusov. Pracuje to 
veľmi jednoducho – vložíte sem smartfón, kľúče, peňažen-
ku, slúchadlá, okuliare alebo iné drobné predmety a spus-
títe proces dezinfekcie. Celý proces trvá len pár minút. 
Puzdro funguje zároveň ako bezdrôtová nabíjačka. 
www.uniqcreation.com

ROBOTU NECHAJTE NA ROBOTOV
Ušetrite si čas a námahu. Robotické vysá-
vače alebo mopy zvládnu tieto činnosti 
zautomatizovať. Zachytávajú prach, 
zberajú nečistoty a umývajú podlahu 
s minimálnou pomocou človeka (treba 
ich len vyprázdniť alebo vymeniť vodu). 
Vysokokapacitné batérie zvládnu upratať 
na jediné nabitie aj celý byt a ovládať ich 
je možné aj mobilom.
www.irobot.sk 

Reko
Foto: archív firiem a redakcie



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

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

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

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

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

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

DODANIE DO 2 DNÍ.

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

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

123podlahy.sk
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bývanie interiér

PODLAHA JE ZÁKLADNÝ 
ELEMENT, KTORÝ URČÍ 
VZHĽAD VÁŠHO INTERIÉRU. 
ZABERÁ VÝZNAMNE VEĽKÚ 
PLOCHU MIESTNOSTI, 
TAKŽE JU ROZHODNE NIKTO 
NEPREHLIADNE. AK ZVOLÍME 
TÚ SPRÁVNU, POTOM NÁŠ 
INTERIÉR POZDVIHNEME NA 
NOVÚ ÚROVEŇ, V OPAČNOM 
PRÍPADE MÔŽE ZLÝ VÝBER 
PORIADNE UŠKODIŤ.

A
ko teda nešľapnúť vedľa? Kúpte 
si plávajúcu vinylovú podlahu, 
prináša totiž celý rad výhod.

RÝCHLA POKLÁDKA
Plávajúce vinylové podlahy sa nelepia, 
ale skladajú. Znesú tak aj nie úplne 
dokonalý podklad s drobnými nerovnos-
ťami. Čo je však dôležitejšie, ich montáž 
je pomerne rýchla a jednoduchá, nijako 
neskomplikuje bežnú prevádzku vašej 
domácnosti ani nikoho neobťažuje. Jed-
notlivé diely sa do seba vďaka unikát-
nemu zámkovému systému jednoducho 
zaklapnú. Pretože nie je pevne spätá 

s podkladom ani múrom, jej prípadná 
oprava sa stane záležitosťou iba niekoľ-
kých minút.

UNIVERZÁLNE VYUŽITIE
Tieto viacvrstvové podlahy nájdu vďaka 
svojim jedinečným vlastnostiam využitie 
prakticky v akýchkoľvek priestoroch, 
vrátane tých najnáročnejších. Je však 
potrebné rozlíšiť podlahy podľa celkovej 
štruktúry. Spoločnosť Fatra, a. s. ponúka 
dva základné druhy týchto zámkových 
podláh. FatraClick a RS-click patria 
medzi veľmi obľúbené voľby vďaka 
výborným akustickým vlastnostiam 
a dokonalému dizajnu. Vďaka spodnej 
korkovej vrstve zaisťujúcej tepelnú 
a zvukovú izoláciu a taktiež HDF nosiču 
so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti, 
patrí medzi najvyhľadávanejšie vinylové 
plávajúce podlahy na trhu. 

Nový rad WELL-click sa vyznačuje inou 
štruktúrou, ktorej neprekáža vlhko 
ani voda, a preto sa skvele hodí aj do 

Plávajúca

01

02

03

VINYLOVÁ PODLAHA

6 DÔVODOV, 
VĎAKA KTORÝM

 SI JU ZAMILUJETE
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kuchyne či kúpeľne. Táto celovinylová 
zámková podlaha je tak ideálnou voľbou 
do priestorov so zvýšenou vlhkosťou. 
Jednotlivé dekory boli vybrané z kolek-
cie RS-click, a preto je možné si pláva-
júcu vinylovú podlahu položiť v jednom 
dekore úplne všade. Treba však brať do 
úvahy rozdielnosť v rámci hrúbky. Ko-
lekcia FatraClick a RS-click sa vyznačujú 
celkovou hrúbkou 9,5 mm a kolekcia 
WELL-click hrúbkou 5,5 mm. Je teda 
nutné upraviť výšku podkladu tak, aby 
nevznikali nerovnosti.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Báť sa nemusíte ani žiadnej zložitej 
údržby, čo iste ocení či už žena v domác-
nosti, tak i pracovne vyťažený pár. Nie 
je potrebné vynakladať veľké úsilie ani 
používať špeciálne prostriedky. Postačí 
na ne mop, vysávač alebo zmeták, aby 
stále vyzerali ako nové.

ZDRAVIE I KOMFORT
Plávajúca vinylová podlaha sa hodí pre 
alergikov i osoby s dýchacími ťažkosťa-
mi, je zdravotne nezávadná, nedrží sa 

na nej prach, mikróby, roztoče. Podlahy 
FatraClick, RS-click a WELL-click sa 
môžu pochváliť špeciálnou antibak-
teriálnou povrchovou úpravou. Táto 
úprava tak prispieva k vytvoreniu zdrav-
šieho prostredia vášho domova.

PRIAZNIVÁ CENA
Taktiež sa nemusíte báť, že by ste vý-
razným spôsobom zaťažili váš rozpočet, 
pretože ceny sú viac než priaznivé, ale 
pohybujúce sa v pomerne širokom roz-
medzí. Na trhu nájdete lacnejšie varian-
ty, ale aj tie, ktoré sa vyrovnajú drevenej 
podlahe. Pri výbere však vždy myslite na 
to, že podlaha predstavuje investíciu na 
niekoľko dlhých rokov.

JEDINEČNÝ DIZAJN
V neposlednom rade nesmieme za-
budnúť na dizajn. Plávajúce vinylové 
podlahy skrášlia každý interiér a dodajú 
mu nenapodobiteľnú atmosféru. Zože-
niete ich v širokom množstve dekorov 
a farieb, od tých klasických až po mo-
derné, ktoré reflektujú najnovšie trendy. 
Dokonale imitujú prírodné materiály, 

ako je drevo alebo kameň. Pestrá paleta 
odtieňov perfektne zapadne do vašej 
domácnosti. Stávka na vinyl je skrátka 
stávkou na istotu!

Bližšie informácie získate na stránke 
www.fatrafloor.cz.

Reko z materiálov spoločnosti Fatra

Foto: Fatra

01 RS-click, Topol biely, 30144-1

02 WELL-click, Dub popolavý, 40146-1

03 FatraClick, Dub cer hnedý, 7301-5

04 FatraClick, Dub cappuccino, 7311-2

04
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bývanie technikabývanie interiér

Pri výbere tej správnej podlahy do pred-
siene si môžeme vyberať z plejády rôz-
nych farieb a vzorov. Ako si však vybrať 
tú správnu? Pomôže vám pri tom zopár 
užitočných pravidiel. V prípade, že si 
zvolíme nenápadnú tmavú podlahu (01), 
vynikne zariadenie predsiene,  avšak 
priestor sa nám opticky zmenší. Nao-
pak, ak použijeme svetlú farbu podlahy 
a menší vzor (02), bude predsieň pôsobiť 
opticky väčšie a priestrannejšie. Podla-
ha s výraznejším vzorom či štruktúrou 
bude dokonale ladiť s jednoduchým 
a minimalistickým nábytkom.

MALÁ, ALE PRAKTICKÁ
Zmestiť všetky potrebné veci do predsie-
ne je pre mnohých z nás pomerne veľká 
výzva. Najmä, keď sa o malú predsieň delí 
veľká rodina. Nie je to však nemožné. 

Praktickým riešením sú napríklad poli-
cové diely OMAR (03), ktoré ponúkajú 
priestor na odkladanie veľkých vecí 
i drobností. Ich dizajn pôsobí vzdušne 
a vizuálne nezaťažujú priestor. 

Minimalistickým riešením môže byť aj 
lavica MACKAPÄR (04), vďaka ktorej 
získate veľkorysý úložný priestor naprí-
klad na topánky, a zároveň je vhodná aj 
ako pohodlné sedadlo na prezúvanie. 

 V prípade, že hľadáte niečo menej 
nápadné, čo vám ušetrí miesto a zároveň 
pomôže s organizáciou obuvi celej vaše 
rodiny, určite neprehliadnite skrinku 
na topánky STÄLL (06) či sériu HEM-

PREDSIEŇ JE DVERAMI 
DO VÁŠHO BYTU. PRÁVE 
PRETO, ŽE JE VEĽMI ČASTO 
TOU NAJMENŠOU MIEST-
NOSŤOU V NAŠICH DO-
MÁCNOSTIACH, BY SME 
MALI PRI JEJ ZARIAĎOVANÍ 
MYSLIEŤ NA KAŽDÝ DETAIL. 
NÁBYTOK A DEKORÁCIE 
MAJÚ V PREDSIENI DÔLEŽI-
TÚ ÚLOHU, VYTVÁRAJÚ PRÍ-
JEMNÚ ATMOSFÉRU A ZÁ-
ROVEŇ ÚLOŽNÝ PRIESTOR 
PRE CELÚ RODINU. 

Funkčná a štýlová

PREDSIEŇ
Z

ariaďte ju teda tak, aby bola 
funkčná a zároveň estetická. Veď 
je príjemné, keď vás po príchode 
domov víta štýlový interiér už od 

predsiene.

KVALITNÁ PODLAHA JE ZÁKLAD
Keď vstúpite do predsiene, často si ako 
prvé všimnete práve podlahu. Tá však 
nemá iba pekne vyzerať, ale musí plniť 
najmä funkčnú úlohu a veľa vydržať. 
Keďže do predsiene vstupujeme obu-
tí za akéhokoľvek počasia, podlaha 
v predsieni musí byť odolná voči vode 
či poškrabaniu, ktoré môžu spôsobiť 
drobné kamienky a nečistoty prilepe-
né na podrážke topánok. Je dôležité, 
aby povrch podlahy bol čo najmenej 
šmykľavý a ľahko udržiavateľný. Vybrať 
si môžete zo širokej ponuky odolnejších 
materiálov ako dlažba, vinyl, laminát 
alebo sa môžete rozhodnúť pre náročnej-
šie aplikovateľnú liatu podlahu. Žiadna 
z možností nie je nesprávna. Každý ma-
teriál ma svoje výhody i nevýhody, záleží 
len na vašich preferenciách a finančných 
možnostiach.

01 02
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NES (05) určenú práve do predsiene. Pre 
ešte minimalistickejší dojem z predsie-
ne môžete takéto skrinky na topánky 
skombinovať len s jednoduchými háčik-
mi na zavesenie búnd a kabátov, ktoré 
jednoducho pripevníte na stenu.  Vychy-
távkou, ktorá vám pomôže s vytvorením 
úložného priestoru, sú aj skladacie háky 
BJÄRNUM (07). V prípade, že ich práve 
nepotrebujete, ich jednoducho zložíte. 

Ak uprednostňujete veľké šatníkové 
skrine, v ktorých uskladníte topánky, ka-
báty aj sezónne doplnky, dobrou voľbou 
je veľká skriňová zostava PAX/HASVIK 
(08). Vďaka bielej farbe, aj napriek svojej 
veľkosti, nezaťažuje malý priestor pred-
siene a uložíte do nej všetko potrebné.

Máte radi všetko poruke a otvorený 
priestor? Neskrývajte veci v skrini 
a siahnite po moderných industriál-
ne pôsobiacich stojanoch na obleče-
nie, ktoré vašej predsieni dodajú štýl 
a šmrnc. Na trhu nájdete širokú ponuku 
rôznych druhov stojanov. Najideálnejšou 
možnosťou pre vás budú však také, ktoré 
ponúkajú priestor na odloženie topá-
nok a zároveň vám poslúžia na sedenie 
pri prezúvaní obuvi – stojan na kabáty 
PINNIG (09).

LADÍ S BYTOM
V prípade, že sa vám podarilo zariadiť 
priestor funkčným nábytkom, prišiel 
čas na doplnky. S nimi viete vyčarovať aj 
z nevýraznej predsiene štýlové miesto. 

Práve v predsieni sa s doplnkami dá 
vyhrať najviac. Okrem toho, že môžu 
vytvoriť v priestore príjemnú atmosfé-
ru, rovnako ako nábytok môžu mať aj 
praktickú úlohu. Množstvo doplnkov 
vám môže pomôcť napríklad aj počas 
ranného zhonu. Netreba zabúdať, že 
domácu pohodu hneď pri vstupe do bytu 
zabezpečia najmä rámy s fotografiami 
a váza s kvetmi. 

Snáď najpraktickejšími doplnkami 
v predsieni sú úložné škatule. Môžete si 
zvoliť materiál, farbu, a rôznu veľkosť. 
V ponuke IKEA nájdete veľa možností, 
ktoré napasujete do rôznych dekorač-
ných štýlov domácnosti.

Prútené košíky (10) dodajú vašej pred-
sieni prírodný šmrnc. Mnohé sú vy- 
robené práve z obnoviteľných materiá-
lov, ktoré pochádzajú zo živých zdrojov. 

03

04

05

06
07

08

09
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Tie možno vytvárať rovnakým tempom, 
ako sa spotrebúvajú. (LUSTIGKURRE, 
GABBIG, FLÅDIS). Navyše si do nich 
môžete uložiť všetky sezónne doplnky 
a drobnosti, ktoré chcete mať vždy po 
ruke. Vďaka priedušnému výpletu získa-
te prehľad, čo je vnútri.

Ďalším veľmi užitočným doplnkom do 
predsiene je zrkadlo. Miestnosti dodá 
charakteristický štýl, opticky ju zväčší 
a pomôže pri rýchlej rannej kontrole 
outfitu. Horúcim trendom sú oválne 
zrkadlá s jemným retro nádychom (11) 
a taktiež veľké samostatne stojace zr-
kadlá (12). Tie je však vhodné použiť do 
priestrannejších predsiení, kde svojou 
rozlohou nebudú zaberať cenné centi-
metre.

Na funkčnú dekoráciu môžete premeniť 
napríklad aj misku. Tú umiestnite blízko 
pri vstupe do bytu. Po príchode domov 
do nej odložte kľúče či doklady a budete 
ich tak mať vždy poruke a na jednom 
mieste.

Reko

Foto: IKEA

10

11

bývanie technikabývanie interiér

12
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OTVORENÉ Vianočné dekorácie a osvetlenie
predaj v záhradnom centre

Nafukovacia figúra  
soba v komíne
- 6 studených bielych diód
- výška 180 cm 
6310099

Široký výber rezaných 
vianočných stromčekov*
- dánska jedľa 110-450 cm 
- najobľúbenejší vianočný stromček
- dlho neopadáva 

*k dispozícii od 20. 11. 

frézovanie a balenie ZDARMA MIMORIADNA PONUKA
    Do vypredania zásob

Záhradné centrum

Dom_a_byvanie_210x280_SK.indd   1Dom_a_byvanie_210x280_SK.indd   1 16.11.20   13:4516.11.20   13:45
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INFOMIX

infomix aktuality

MONTOVANÉ ZÁHRADNÉ 
DOMČEKY SÚ ELEGANTNÝM 
RIEŠENÍM!

Ak sa rozhodnete zaobstarať si záhradný 
domček, určite počítate s tým, že vám 
bude slúžiť desaťročia. Zároveň chcete 
mať s jeho stavbou len minimum starostí, 
a práve preto je ideálne vybrať si ten od 
GARDEON. 

Montovaný záhradný domček od 
GARDEON je z masívnej oceľovej kon-
štrukcie, ktorá je odolná voči poveternost-
ným podmienkam. Keďže jeho vonkajší 
plášť tvoria steny, s dizajnom omietky je 
na nerozoznanie od murovaných a ani po 
rokoch si nevyžaduje natieranie. Je úplne 
bezúdržbový. Profilové oceľové steny 
zabezpečujú príjemný moderný vzhľad. 
Každý takto na mieru vyrobený záhradný 
domček je elegantne prepracovaný do 
najmenšieho detailu.

www.gardeon.sk

„BÁSNIK DREVA“ A KÚPEĽ V ZLATEJ 

Vila Chaloupka, Hudobný pavilón, Vodoliečebné kúpele či Vila Jestřabí, ale predo-
všetkým Jurkovičov dom... To všetko sú dochované stavby v malebnom areáli Lázně 
Luhačovice s typickými prvkami ľudovej secesie, ktoré pochádza z dielne slovenské-
ho architekta Dušana Jurkoviča. Vedeli ste, že bol prezývaný „básnikom dreva“? Jeho 
rukopis totiž spočíva predovšetkým v používaní nezameniteľnej drevenej hrazdenej 
konštrukcie. Typické pôvodné prvky navrhnuté Jurkovičom sa napokon dochovali aj 
v balneo prevádzke Jurkovičovho domu, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti novo- 
zrekonštruovanej kúpeľnej kolonády. Obdivovať tu môžete vyrezávaný nábytok, ori-
ginálne ležadlá, vešiaky, stoličky či toaletky so zrkadlom, ale predovšetkým unikátnu 
zlatú vaňu, vďaka ktorej si pri liečivom uhličitom kúpeli budete pripadať ako v bublinkách šampanského! Chcete sa tešiť na všetky 
tieto zážitky? Ak si objednáte kúpeľný pobyt na rok 2021 v spoločnosti Lázně Luhačovice, a. s., v rámci first minute, tak ušetríte 
a ešte získate možnosť zmeny termínu pobytu zdarma. 

www.lazneluhacovice.cz

NÁMRAZA VÁS UŽ 
NESPOMALÍ

Batériová škrabka na ľad EDI 4 
Kärcher konečne zatočí s namáhavým 
čistením skiel auta od námrazy či ľadu, 
a to kúsok po kúsku. Pomocou rotujú-
ceho kotúča so šiestimi plastovými če-
peľami odstráni akumulátorová škrabka 
bez námahy jedným ťahom aj odolnej-
šie vrstvy ľadu na sklách vášho auta. 

Ak je škrabka zapnutá, stačí ľahký tlak 
zhora, aby sa kotúč začal točiť – a hneď 
sa ľad uvoľní prakticky sám. Moder-
ný a kompaktný design aku škrabky 
a ochranného krytu umožnia jednodu-
chú a bezpečnú manipuláciu a usklad-
nenie. Jedno nabitie batérie postačí na 

niekoľko použití. Ak je potrebné škrabku 
dobiť, led kontrolka začne blikať. 

www.karcher.sk 

http://www.karcher.sk/
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VŽDY NIEČO NAVYŠE

Nemecký výrobca luxusných kuchýň 
Ballerina Küchen ponúka náročnej 
klientele vždy niečo navyše. Môžete si tak 
svoju kuchyňu doplniť štýlovými systéma-
mi z radu FreeWorld. Či sú to napríklad 
mobilné stolíky vhodné aj na vonkajšie 
použitie, variabilné systémy FreeBridge 
pre nože, koreničky a pod. alebo FreeWall 
nástenné systémy do obývacích izieb či 
predsiení. Ďalším originálnym a hodnotným prvkom zhodnocujúci každú kuchyňu 
sú ALU komponenty. Dvierka v prírodnej alu farbe alebo lakované v matnej čier-
nej farbe vhodne doplnia zásuvkový stojan so zásuvkami 230 V, otočnými poličkami 
a LED osvetlením.

www.ballerinakuchyne.com 
www.ballerina.de

UŠETRITE ČAS A NÁKLADY VĎAKA BLUE.SPRINT

Spoločnosť Xella sa na poli inovácií posúva od vývoja stavebných materiálov ku komplexným službám, ktoré optimalizujú celý 
proces výstavby. Inovácia spočíva najmä v tom, že teraz prepája analógové stavebné materiály s digitálnymi službami 
v prospech zákazníkov. Výsledkom je úspora času, materiálu a zvýšenie efektivity vo všetkých fázach 
projektu. Blue.sprint je koncept zastrešujúci všetky služby, ktoré od počiatku uľahčujú, 
zefektívňujú a zrýchľujú stavebné projekty. Zahŕňa pomoc investorom 
a developerom pri optimalizácii výberu materiálu, konzultácie 
pre projektantov, prípravu digitálnej databázy produktov a 
bezproblémové objednávkové a dodávateľské reťazce 
vďaka riadeniu a monitorovaniu dodávok na čas. 
Výhodou všetkých týchto služieb je, že na seba 
nadväzujú v celom cykle projektu. Od fázy 
plánovania, cez výrobu, dodávku a realizáciu 
až po udržateľnosť a prevádzku.

www.xella.cz

HREJIVÁ POHODA V INTERIÉRI – EXPRESNE A ZO ZÁSUVKY

Keď v zime mrzne za oknami, aj interiér dokáže prekvapiť chladom. Niekedy systémové 
vykurovanie nestíha, zabudli sme poriadne vykúriť po dlhšom návrate na chalupu alebo 
keď nás čaká práca v dielničke na majstrovanie alebo v garáži. Všade tam si už ani pri 
náhlom poklese teploty nemusíte obliekať lyžiarsku kombinézu a babkine štrikované 
ponožky, pretože o optimálny teplotný komfort sa expresne postará teplovzdušný ven-
tilátor Orava VL-100 mini. Nezaberie veľa miesta, má však slušnú výhrevnú silu a ľahko 
ho prenesiete kamkoľvek. Stačí ho zapojiť do elektrickej zásuvky, nastaviť na ňom jeden 
z dvoch stupňov rýchlosti ventilácie teplého vzduchu a požadovanú výslednú teplotu  
od 15 °C do 32 °C. K dispozícii má aj časovač s nastavením od 1 do 12 hodín. Nastavené 
parametre sa prehľadne zobrazujú na LCD displeji. Expresne vyhreje miestnosti do 
16 m2, má zabudovanú teplotnú poistku proti prehriatiu a môže byť váš len za  
19,90 eur.

www.orava.eu 

https://www.orava.eu/sk/prenosny-ohrievac-do-zasuvky-vl-100-mini
https://www.orava.eu/sk/prenosny-ohrievac-do-zasuvky-vl-100-mini
http://www.orava.eu/
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stavba dvere

Nezabúdajte na

VCHODOVÉ DVERE

ZABEZPEČIŤ IDEÁLNE 
DVERE PRE VÁŠ DOMOV JE 
NESMIERNE DÔLEŽITÉ. MÔŽU 
ZLEPŠIŤ PRÍŤAŽLIVOSŤ DOMU, 
ENERGETICKÚ ÚČINNOSŤ  
A BEZPEČNOSŤ. SO VŠETKÝMI 
DOSTUPNÝMI MOŽNOSŤAMI 
MÔŽE BYŤ NÁKUP KOMPLI-
KOVANÝ. ODBORNÍCI SA 
S NAMI PODELILI O RADY,  
AKO SPRÁVNE VYBRAŤ 
SPOĽAHLIVÉ VCHODOVÉ 
DVERE
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vysvetľuje Petr Sýs, technický a produk-
tový manažér spoločnosti Deceuninck.

BEZPEČNOSŤ 
Dizajn a energetická účinnosť sú dôleži-
té, ale všetci potrebujeme predovšetkým 
bezpečné dvere, ktoré zadržia nechce-
ných návštevníkov mimo domova. Podľa 
policajných štatistík sú najčastejším 
spôsobom vniknutia páchateľa do domu 
či bytu práve dvere. Z toho dôvodu je 
nevyhnutné investovať do kvalitných 
dverí. Bezpečnosti otvorových výpl-
ní sa venuje hneď niekoľko noriem. 
Jedna z nich (STN EN 1627) stanovuje 
triedy bezpečnosti (trieda 1 až 6) podľa 
odolnosti proti vlámaniu. Pri bezpeč-
nostných dverách platí, že čím vyššie 
číslo bezpečnostnej triedy, tým je vyšší 
stupeň ochrany. 

Bezpečnostné dvere musia byť vyskú-
šané podľa noriem Európskej únie. Pri 
statickej skúške bezpečnosti dverí sa vy-
víja tlak 3 kN – 15 kN (300 kg – 1 500 kg), 
v závislosti od bezpečnostnej triedy 
na všetky časti dverí. Na to, aby dvere 
získali bezpečnostný certifikát, nesmie 
dôjsť k deformáciám. „Dodávateľa by ste 
sa nemali zabudnúť opýtať, či deklarovanú 
triedu bezpečnosti spĺňajú celé dvere alebo 
len niektorý z prvkov (profil, sklo, kova-
nie). Ak je v projekte jasne stanovené, akú 
bezpečnostnú triedu majú otvorové výplne 
spĺňať, je potom pre dodávateľa omnoho 

P
rvé, čo hostia pri vstupe do domu 
uvidia, sú vaše dvere. Je to tiež po-
sledná vec, ktorú uvidia pri odcho-
de. Vstupné dvere by mali dopĺňať 

architektonický štýl vášho domova a 
zároveň zvýšiť jeho bezpečnosť.

DIZAJN 
Vchodové dvere môžu byť vyrobené 
z rôznych materiálov, ktoré sa vyznačujú 
špecifickými vlastnosťami. Či už hľadáte 
elegantný vzhľad, vynikajúcu životnosť, 
alebo fantastickú energetickú účinnosť, 
dnešný trh ponúka nespočetné mož-
nosti. Dizajn vchodových dverí je daný 
predovšetkým zvolenou výplňou – môže 
ňou byť sklo, sklolaminát, plast, hliník 
a pod. „Dvere by v žiadnom prípade nemali 
byť iba dizajnovým doplnkom. Pri výbe-
re vstupných dverí je dôležité poradiť sa 
s odborníkom, ktorý vám na základe vašich 
požiadaviek poradí s výberom správneho 
materiálu. Cena dverí sa odvíja od mnohých 
faktorov, ako sú tepelnoizolačné vlastnosti, 
bezpečnostné certifikáty a tiež zvolený 
dizajn a povrchové úpravy,“ vysvetľuje 
Richard Klička, odborník na stavebniny 
z Hornbachu.  

TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI 
Vchodové dvere zohrávajú dôležitú úlo-
hu pri zabezpečení energetickej efektív-
nosti – udržať teplo v dome počas zimy 
a chlad počas leta. Mali by mať preto 
dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Medzi 
najdôležitejšie parametre pri výbere 
dverí patrí hodnota súčiniteľa prechodu 
tepla Ud. Od roku 2021 sa podľa novej 
legislatívy musia stavať domy v ener-
getickej triede A0, vďaka čomu došlo 
k sprísneniu požiadaviek na vchodové 
dvere. Dobre izolujúce dvere sú ener-
geticky efektívne. Možno si nemyslíte, 
že modernizácia vašich dverí či okien 
spôsobí veľký rozdiel, ale množstvo tep-
la, ktoré môžete stratiť kvôli medzerám 
medzi dverami a rámom alebo cez zlú 
izoláciu, môže byť prekvapujúce. 

„Medzi najdôležitejšie parametre pri 
výbere dverí patrí hodnota súčiniteľa 
prechodu tepla Ud. Nové dvere by mali mať 
Ud ≤ 2,0 W/(m2.K) a platí to pre dvere so 
zádverím i bez zádveria. Treba sa však 
pripraviť na to, že vďaka sprísneniu po-
žiadaviek na otvorové výplne, teda okná aj 
dvere, bude cena finálneho výrobku vyššia,“ 



54

ľahšie odporučiť konkrétny výrobok,“ radí 
Petr Sýs. 

Okrem kvalitného materiálu by vchodo-
vé dvere mali disponovať aj vhodnými 
zárubňami. Ich profilové rámy by mali 
byť osadené pevne a hlboko do steny, 
aby ich nebolo možné zlodejmi vytrh-
núť. Odolnosť exteriérových dverí môže-
te ešte zvýšiť integrovanými viacbodový-
mi zámkami a bezpečnostným kovaním.

Ďalšou kategóriou bezpečnostných dverí 
sú protipožiarne dvere. „V ochrane vášho 
príbytku plnia protipožiarne dvere dvojitú 
úlohu – spomaliť šírenie plameňov na celý 
objekt a zabezpečiť dostatočné množstvo 
času na prípadnú evakuáciu. Protipožiarne 
dvere musia, samozrejme, spĺňať technické 
podmienky a normy vyhlásené Minister-
stvom vnútra. Ide prevažne o dvere do 
bytov, ale nájdu sa aj exteriérové modely. 
Majte na pamäti, že vstupné dvere do 
bytu s protipožiarnou úpravou je potrebné 
v súlade so stavebným zákonom zasadiť do 
protipožiarnej obložkovej zárubne,“ vysvet-
ľuje Richard Klička z Hornbachu.

REDUKCIA HLUKU
Aj keď to nie je jeden z najbežnejších 
dôvodov pre kúpu nových vchodových 

alebo interiérových dverí, zvuková izolá-
cia môže zavážiť pri vašom rozhodovaní, 
najmä ak žijete v meste alebo v oblasti 
s veľkým hlukom. „Niektoré dvere môžu 
znížiť hladinu vonkajšieho hluku, ktorý 
sa dostáva dovnútra domova, a poskytnúť 
vám tak pokoj a ticho, ktoré potrebujete 
po dlhom pracovnom dni. Hodnota útlmu 
zvukovo izolačných dverí sa označuje v hla-
dine decibelov (dB). Hodnota 20 dB je pre 
človeka kritickou hranicou pre nepríjemné 
vnímanie hluku. Požiadavka na zvukovú 
izoláciu medzi izbami v bytoch je 27 dB 
a na vchodové dvere sa odporúča hodnota 
32 dB,“ radí odborník Richard Klička.

VCHODOVÉ DVERE ROZDEĽUJEME 
PODĽA KONŠTRUKCIE MATERIÁLU  
A POVRCHU NA:

• Oceľové dvere – vďaka svojej ro-
bustnosti odradia zlodejov od neka-
lých plánov. Nemenia tvar, sú odolné 
proti svetlu a žiaru a dobre sa udržujú. 
Oceľové dvere majú väčšinou zabudo-
vané bezpečnostné prvky. Ich hmotnosť 
a hrúbka zabezpečia vysoké zvukoizolač-
né vlastnosti. 

• Plastové dvere – sú dostupné 
v rôznych farebných vyhotoveniach 
a moderných dizajnoch. Ich údržba je 
mimoriadne jednoduchá a dobre sa 
kombinujú s oknami. Tenké a menej 
kvalitné plastové dvere sú však náchylné 
na počasie a jeho vplyvom sa môžu začať 
krútiť. Kvalitné plastové dvere zabezpe-
čia efektívnu tepelnú a zvukovú izoláciu.

• Drevené dvere – masívne drevené 
dvere sú nestarnúcou klasikou. Ich pevné 
drevené jadro zabraňuje prenosu zvu-
kových vibrácií, takže dobre izolujú od 
vonkajšieho hluku. Menšou nevýhodou 
je ich potreba pravidelného ošetrenia.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

stavba dvere



Bezpečný domov začína dverami
Originálny český výrobca od roku 1990

Vzorková predajňa
G2Park  Galvaniho 2/A  Bratislava
predajna.bratislava@solodoor.sk
0948 390 580

Šikovné splátkovanie s

www.solodoorbratislava.sk 

Bezpečnostné dvere 
SD 101 FE
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Najväčšia predajňa kľučiek a kovaní na Slovensku

www.mp-kovania.sk

Ul. Nová Rožňavsk á 1, BRatisl ava

• Uzamykacie systémy
• Elektronické a biometrické vstupné 

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

schránok
• Bezpečnostné trezory a sejfy
• Kompletný program schodiskových  

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

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

• Kovania, komponenty pre výrobcov dverí
• Kovania, komponenty a iné doplnky  

pre výrobcov nábytku
• Kovania, komponenty na sklenené dvere  

a priečky
• Kovania, komponenty na výrobu 

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



Výroba nábytku

Showroom
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

www.danielainterier.sk

+421 907 774 541
obchod@emex.sk

www.kuchynskedigestory.sk

DIGESTOR
Kvalita a štýlový dizajn

Stropný digestor FLAT

 

2. 

Ostrovný model SPACE

Elegantný, výsuvný model PARSIFAL

@

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

Traja výhercovia získajú jednu z uvedených 
troch cien.

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

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

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

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

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

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

1. CENA

2. CENA

3. CENA
Predplatné môžete objednať 

vyplnením objednávky na

 www.domabyvanie.eu 
www.ipredplatne.sk

+421 907 774 541
obchod@emex.sk

www.kuchynskedigestory.sk

DIGESTOR
Kvalita a štýlový dizajn

Stropný digestor FLAT

 

2. 

Ostrovný model SPACE

Elegantný, výsuvný model PARSIFAL

UNIGROUP

KRÁSA A FUNKČNOSŤ
Pri drevohliníkových oknách či dverách 

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

orechového...

Kontaktujte nás
UNIGROUP, s. r. o.

Partizánska 30/36
932 01 Veľký Meder

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

unigroup@unigroup.sk

www.unigroup.sk

LEPŠIE SPOLU

DREVOHLINÍK
Výroba nábytku

Showroom
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

www.danielainterier.sk
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stavba materiály

P
rojektanti budú musieť do návr-
hu zakomponovať prvky, ktoré 
nachádzame momentálne hlavne 
v projektoch nízkoenergetických 

a pasívnych domov. V čom je iná ich 
koncepcia? Ako nová energetická trieda 
ovplyvní cenu a výzor stavby? Máme sa 
čoho obávať? 

O názoroch a skúsenostiach sme sa po-
rozprávali so zástupcami VIZE ATELIÉ-
RU, spoločnosti navrhujúcej nízkoener-
getické a pasívne domy v Čechách a na 
Slovensku už viac ako desaťročie:
Ing. arch. Jakub Mikula (1991),
Fakulta architektúry STU v Bratislave, 
architekt, Vize Ateliér, s. r. o.

Ing. Rostislav Kubíček (1983),
Vysoké učení technické v Brne,
stavebný inžinier, Vize Ateliér, s. r. o.

 Kde ste sa prvýkrát stretli s poj- 
mom pasívny dom a prečo ste sa 
rozhodli tomuto konceptu  
venovať?
Ing. Rostislav Kubíček: Prvýkrát som sa 
s týmto pojmom stretol približne pred 
dvanástimi rokmi, keď brat jeden staval 
v Rakúsku. A čím viac o tom viem, tým 
mi pasívne domy prídu zmysluplnejšie.

Ing. arch. Jakub Mikula: Problematika 
pasívnych domov a ekologickej výstavby 
mi bola známa už pred štúdiom archi-
tektúry. Po ukončení štúdia som sa 
vybral týmto smerom, hlavne z potreby 
znížiť dopad výstavby na životné pros-
tredie. S kolegami nás dala dokopy idea, 
že stále je v oblasti energeticky úspornej 
výstavby málo architektonicky zaujíma-
vých stavieb a chceli sme spojiť kvalitnú 
modernú architektúru s ekologickými 
princípmi.

 Hovorí sa, že pasívne domy sú zby-
točný luxus. Ako by ste ich prirovna-
li k súčasnej bežnej výstavbe?
Ing. Rostislav Kubíček: Som presvedče-
ný, že na kvalitu stavieb by sme mali mať 
oveľa vyššie nároky. Firmy aj ľudia sa 
pri výstavbe úsporného domu zasekli na 
tom, že použijú hrubšie izolácie a bude 
to dobré. Ale takmer nikto už nerieši, 
že sa napríklad nestretne izolácia stien 
s izoláciou podlahy a tadiaľ potom uteká 
energia preč. V praxi vidíme, že v bež-
ných novostavbách často kondenzuje na 
konštrukciách voda, v lete je tam teplo, 
v zime zima. Takéto podmienky ľudia 
nemali ani v domoch, ktoré sa stavali 
pred šesťdesiatimi rokmi. Myslím si, že 
dnes by sme už mali byť ďalej.

 Čiže pasívny dom nie je len bežný 
dom s hrubšími izoláciami?
Ing. Rostislav Kubíček: Určite nie. 
Pasívny štandard je hlavne o dosiahnu-
tí vysokého kvalitatívneho štandardu 
vnútorného prostredia, a to sa bez 
patričnej pozornosti venovanej detailom 
nezaobíde. V budovách trávime stále 
viac času, záleží nám na kvalite mikro-
klímy nakoniec viac než na tom, koľko 
sme čiastkovo ušetrili počas výstavby. 
Len si to uvedomíme, až keď je neskoro. 

S MENIACOU SA 
LEGISLATÍVOU VYVSTÁVA PRE 

STAVEBNÍKOV MNOŽSTVO 
OTÁZOK. OD JANUÁRA 

2021 MUSIA BYŤ VŠETKY 
NOVOSTAVBY V ENERGETICKEJ 

TRIEDE A0. ČO TO SO SEBOU 
PRINÁŠA?

Základom je kvalitná projektová dokumentácia, hovoria architekti

Brusel nariaďuje

ÚSPORNÉ DOMY

Ing. arch. Jakub Mikula Ing. Rostislav Kubíček
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Riadené vetranie s rekuperáciou, teplota 
vnútorných povrchov, kvalitné izolačné 
trojsklo – je toho veľa, čo spolu vytvorí 
výborný výsledok.

Ing. arch. Jakub Mikula: Koncept 
pasívneho domu toho v sebe obsahuje 
oveľa viac. Pasívne solárne zisky, ktoré 
prenikaním slnečných lúčov cez juž-
ne orientované presklenia vyhrievajú 
v zime interiér. Dom sa v lete chráni 
pred prehrievaním presahom konštruk-
cií (strecha, balkón, pergola) – princíp, 
ktorý používali už v antike, nízke zimné 
slnko pustí dnu, ale letné odtieni. Túto 
energiu zároveň dom pasívne akumuluje 
v niektorých masívnych konštrukciách 
v rámci tepelnej obálky, a vytvára tak 
veľmi stálu vnútornú teplotu.

 Znamenajú tieto opatrenia kom-
promis v kvalite architektúry? 
Neobmedzuje energetika naplnenie 
predstavy klienta?
Ing. arch. Jakub Mikula: Z môjho pohľa-
du je to pre architekta výzva. Pri navrho-
vaní pasívnych domov treba od začiatku 
brať do úvahy oveľa viac faktorov, ale 

výsledok je citeľne 
lepší pre obyvateľov 
aj životné prostre-
die. Predsudok, že 
energeticky efek-
tívny dom musí byť 
nudná škatuľa a 
architektúra je úplne 
podriadená fyzike, 
už dávno neplatí. 
Možno v minulosti, 
keď sa koncept len 
rozvíjal a k dispozícii 
neboli také kvalitné materiály. V súčas-
nosti už však nevidím dôvod na rozli-
šovanie energeticky úspornej a bežnej 
architektúry. Dôkazmi môžu byť aj 
realizácie nášho ateliéru.

 O pasívnych domoch ešte stále ko-
luje veľa mýtov, čo si o nich myslíte?
Ing. Rostislav Kubíček: Smutné je, že 
kolujú nielen medzi laickou vernosťou. 
V pasívnych domoch sa nedajú otvárať 
okná, v dome s rekuperačnou jednot-
kou nemôže byť taký dobrý vzduch ako 
keď vetráme štandardne, dokonca že 
dobre zaizolované domy nedýchajú. Sú 

Nulový dom s bazénom, Vysočina, Vize Ateliér
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to, samozrejme, nezmysly. Dôležité je 
si uvedomiť, že tieto predsudky nik-
dy nepočujeme od človeka, ktorý má 
so skutočným pasívnym domom priamu 
osobnú skúsenosť. 

 Ľudia často argumentujú vyso-
kou cenou pasívnych domov. Je to 
oprávnené?
Ing. Rostislav Kubíček: Skúsený pro-
jektant dokáže pasívny dom navrhnúť 
ekonomicky optimalizovaný. Vo vše-
obecnosti platí, že ceny domov sú veľmi 
rozdielne, aj keď sú stavané podľa 
rovnakého projektu. Záleží na veľa fak-
toroch a samotný energetický štandard 
ovplyvňuje cenu menej, než si ľudia 
predstavujú.

Ing. arch. Jakub Mikula: Už pri archi-
tektonickej štúdii sa dajú do konceptu 
domu zakomponovať úspory energie 
bez vplyvu na cenu investície. Napríklad 
dom s garážou vo vnútri dispozície bude 
energeticky náročnejší než dom s gará-
žou vedľa domu. Pri použití rovnakých 
materiálov a cene stavby vieme dosiah-
nuť veľmi rozdielne parametre energe-
tickej náročnosti.

 Často sa spomína aj problém kva-
lity projektovej dokumentácie. Aké 
máte skúsenosti s jej dôležitosťou 
pri súčasnej výstavbe?
Ing. Rostislav Kubíček: Pasívny dom je 
hlavne domom kvalitným. Od projektu 

až po posledný spoj je mu venovaná 
oveľa väčšia pozornosť než bežnej 
stavbe. Ak by sa všetky domy stavali 
tak, ako sa majú, blížili by sa k vysokej 
kvalite pasívnych domov. Ale, bohu-
žiaľ, v praxi to tak nechodí. Projekty sa 
robia len v nízkej podrobnosti, pre účely 
stavebného povolenia. Nie sú určené na 
realizáciu stavby – na to je v nich zúfalo 
málo informácií. Potom výsledok logicky 
dopadne, ako dopadne, keďže z nekvalit-
nej dokumentácie nevytvoríte kvalitnú 
stavbu. Takýto prístup nemá vo vyspe-
lom svete obdobu.

 Kde sa teda dá získať viac informá-
cií o pasívnych domoch?
Ing. arch. Jakub Mikula: Informácie 
o pasívnych domoch pre laickú i odbor-
nú verejnosť na Slovensku poskytuje 
Inštitút pre energeticky pasívne domy 
(IEPD), a tiež združuje odborníkov a fir-
my skúsené v tejto oblasti. Vize Ateliér 
je aktívnym členom. Pokiaľ by mal nie-
kto záujem o návštevu pasívneho domu, 
vieme dohodnúť prehliadku niektorej 
z našich realizácií. Neváhajte sa ozvať 
pre bližšie informácie alebo navštívte 
našu stránku www.vizeatelier.sk. 

Reko 

Foto: Vize Ateliér a archív redakcie 

Dom A0, Krakovany, Vize Ateliér

Dom A0, Krupina, Vize Ateliér

stavba materiály
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stavba materiály

V
ápenno-piesková tvárnica Silka vy-
niká jedinečnými zvukovo izolačný-
mi schopnosťami. Spĺňa tak vysoké 

akustické požiadavky na medzibytové 
steny alebo na konštrukcie oddeľujúce 
prevádzky s nadmerným hlukom. Vďaka 
bezkonkurenčnej únosnosti prenesú 
štíhle akustické steny zo Silky aj extrém-

ne statické zaťaženie. Jednoduchá 
skladba stien, vysoká presnosť, 
nízka cena materiálu a mini-
málna stavenisková prácnosť 
vytvárajú z vápenno-piesko-
vých tvárnic najdostupnejšie 
a mimoriadne spoľahlivé 
riešenie. Vďaka prakticky 

VÁPENNO-PIESKOVÉ TVÁRNICE 
SILKA SÚ POPRI YTONGU DRU-
HOU ZNAČKOU VÝROBKOV 
SPOLOČNOSTI XELLA. IDEÁLNE 
DOPĹŇAJÚ ROZMANITÝ SORTI-
MENT A KOMPLETNÉ RIEŠENIE 
PRE AKÚKOĽVEK STAVBU. AK 
ČÍTATE LEN KRÁTKE TEXTY, STA-
ČÍ, ABY STE VEDELI, ŽE TVÁRNI-
CE SILKA ZODPOVEDAJÚ MI-
MORIADNYM POŽIADAVKÁM 
NA STATIKU A ZVUKOVÚ IZO-
LÁCIU A VYNIKAJÚ AJ SVOJOU 
SCHOPNOSŤOU AKUMULOVAŤ 
TEPLO. NESTAČÍ VÁM TÁTO 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 
A ZAUJÍMA VÁS, AKO SA VY-
RÁBAJÚ, AKÉ SÚ ICH ĎALŠIE 
VÝHODY ČI KDE SA NAJČAS-
TEJŠIE VYUŽÍVAJÚ ALEBO AKO 
SA S NIMI PRACUJE A MURUJE? 
POTOM PRÁVE PRE VÁS JE UR-
ČENÝ TENTO ČLÁNOK.

z vápenno-pieskových tvárnic Silka
PRIEČKY

identickému surovinovému zloženiu sú 
vápenno-pieskové tvárnice Silka doko-
nale kompatibilné s uceleným staveb-
ným systémom Ytong. Výroba týchto 
vápenno-pieskových tvárnic vyžaduje 
v porovnaní s podobnými stavebnými 
materiálmi iba nízku spotrebu energie, 
navyše je ekologická, nezaťažuje hlukom 
a nepredstavuje žiadne zdravotné riziko.

KDE NACHÁDZAJÚ TVÁRNICE 
SILKA SVOJE UPLATNENIE?
Každý murovací materiál je vyvíjaný 
a používaný na stavbách pre iné vlast-
nosti. Pórobetón Ytong je ideálny pre 
stavbu budov s takmer nulovou spot-

AKUSTICKÝ ÚTLM 
A AKUMULÁCIA TEPLA
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rebou energie (NZEB) bez zateplenia, 
oproti tomu Silka je vďaka svojej pev-
nosti a mimoriadnej únosnosti vhodná 
pre vnútorné nosné steny, na ktoré je 
kladený veľký tlak. Tieto tvárnice sa 
výborne uplatnia v prípade akustických 
stien s vysokou vzduchovou nepriezvuč-
nosťou Rw, napríklad medzi jednotlivý-
mi bytmi v bytových domoch či stien, 
ktoré oddeľujú chránené miestnosti 
v rámci jedného bytu a rodinného domu. 
V neposlednom rade je Silka ideálna pre 
stavbu pasívnych rodinných a bytových 
domov, pretože tu vynikne jej ďalšia 
výborná vlastnosť, a to akumulácia. 
Akumulácia znamená schopnosť tvár-

nice pojať teplo a udržať ho v sebe až do 
doby, keď sa vnútorná klíma ochladí. 
Vďaka vysokej objemovej hmotnosti, 
ktorá pomáha stále udržovať vnútornú 
ideálnu teplotu, je možné použiť tvárni-
cu na obvodové steny s menšou hrúb-
kou. Silka vyniká tiež protipožiarnou 
odolnosťou. Pre laika je dôležité vedieť, 
že murovacie prvky Silka, čo je materiál 
zložený zo zmesi kremičitého piesku, 
vápna a vody a vytvrdený v autokláve, 
neobsahujú organické látky a sú zara-
dené medzi materiálmi, pre ktoré je bez 
potreby skúšania stanovená reakcia na 
oheň najvyššej triedy A1 – nehorľavé. 
Kotvenie bremien do vápenno-piesko-

vého muriva je jednoduché, a navyše 
na jeden kotviaci bod môžete zavesiť 
v mnohých prípadoch rovnako ťažké 
bremená, ako napríklad v betóne. Pri 
vŕtaní použité vrtáky a kotvy, ktoré sú 
vhodné do betónu.

Reko z materiálov Ytong

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

Jednoducho, rýchlo a fér.

allianzsp.sk



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

KONTAKTY: 
vyhradný predajca 
TERMOMÉDIA, 
Partizánska 93, 
058 01 Poprad
+421 905 632 203, 
trmd@stonline.sk, 
www.termomedia.sk
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stavba energetické alternatívy

V nízkoenergetických a pasívnych 
domoch môže byť kozub či pec je-
diným alebo doplnkovým zdrojom 
tepla. Do kategórie nízkoenerge-

tických domov zaraďujeme stavby, ktoré 
na poskytnutie komfortných tepelných 
podmienok nespotrebujú viac ako 
50 kWh/m2 energie za rok. Energeticky 
pasívne domy potom spotrebujú 5 až 
15 kWh/m2 za rok. Aké kozuby či pece sú 
teda vhodné na použitie v domoch s ta-
kouto nízkou energetickou náročnosťou? 

CHCETE MAŤ DOMA PRÍJEM-
NÚ ATMOSFÉRU, ALE NEVIETE, 
AKÁ JE SPRÁVNA VOĽBA A ČI 
JE TO VÔBEC MOŽNÉ? JE TO 
MOŽNÉ. AJ V DOBRE UTES-
NENÝCH DOMOCH S NAD-
ŠTANDARDNOU TEPELNOU 
IZOLÁCIOU MÔŽE HORIEŤ ŽIVÝ 
OHEŇ. DO ÚVAHY VŠAK TRE-
BA BRAŤ VIACERO FAKTOROV.   

KOZUB ALEBO PEC 
do nízkoenergetického či pasívneho domu?

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

ODBORNÍK RADÍ 
Pri návrhu vhodného systému treba 
v prvom rade zohľadniť tepelné 
straty objektu a podľa toho celé 
dielo nadimenzovať. Samozrejme, 
záleží na tom, aká je dispozícia domu 
a možnosti priestoru, kde sa sála-
vý krb alebo pec bude nachádzať. 
V neposlednom rade treba zohľadniť 
požiadavky zákazníka. Čo všetko chce 
vykurovať (len jednu miestnosť, celé 
prízemie či aj poschodie) a podľa toho 
sa zvolí typ a technológia vykurova-
nia. Preto je ideálne samotnú konzul-
táciu s kachliarskou firmou uskutočniť 
ešte v projektovej fáze domu, kedy sa 
v spolupráci s projektantom zákazníka 
prepočítajú výkonnostné parametre 
a nastavia technológie tak, aby bol 
kozub šitý na mieru. V tejto fáze je vý-
borné naplánovať 
aj komínový sys-
tém a exteriérový 
prívod vzduchu.  

Ing.Daniel Mičic, 
SVAROGUS, člen 
cechu kachliarov

sortimentom. To znamená, že 
sa dá nájsť riešenie pre akýkoľvek 
interiér. 

VHODNÝ DO 
NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU
A aké parametre by mal spĺňať kozub 
v nízkoenergetických stavbách? Kozubo-
vá vložka alebo vložka do pecí či ohnisko 
musí mať prívod vzduchu pre horenie 
vedený vzduchotesne z exteriéru. 
Taktiež presklenie dvierok by malo byť 
čo najmenšie, aby sa znížil automatický 
prestup tepla cez sklo a aby sa teplota 
tlačila do akumulačných más, prípadne 
treba použiť dvierka s dvojitým preskle-

ním. Vzduchová medzera tak slúži ako 
izolant a dokáže znížiť náporové teplo 
cez sklo až o 36 %. 

NA ČO TREBA DBAŤ?
Pri stavbe krbu v nízkoenergetickom či 
pasívnom dome treba dodržať tesnosť 
exteriérového prívodu vzduchu a tesnosť 
komína. Na to slúžia komíny určené do 
nízkoenergetických stavieb, ktoré majú 
integrovanú izoláciu a veľmi presné 
a tesné tvárnice, prípadne nerezové 
systémy. Treba však dbať aj na tepelné 
mosty, ktoré vznikajú napríklad pri spo-
mínanom prívode vzduchu z exteriéru 
či pri prestupe komína cez strechu. Na 
to slúžia špeciálne prvky, ako je dvojitá 
vzduchotesná klapka (samotný prívod 
musí byť, pravdaže, dostatočne zaizo-
lovaný) alebo deliaci izolačný prvok pre 
komínovú pätu či deliaci izolačný prvok 
pre prechod stropom. Bližšie informácie 
získate aj na www.svarogus.sk.

Reko v spolupráci so SVAROGUS

Foto: SVAROGUS

AJ V DOBRE 
UTESNENÝCH DOMOCH 
S NADŠTANDARDNOU 
TEPELNOU IZOLÁCIOU 
MÔŽE HORIEŤ ŽIVÝ 
OHEŇ BEZ ZBYTOČNÉHO 
PREKUROVANIA ČI STRATY 
ČERSTVÉHO VZDUCHU.



VODA  |  KÚRENIE  |  VETRANIE  |  CHLADENIE
VEĽKO-MALOOBCHOD  |  REALIZÁCIE

  Podlahové kúrenie Top Heating
  Tepelné čerpadlá Stiebel Eltron s dotáciou
  Liate anhydritové podlahy
  Rekuperácia vzduchu
  Stropné chladenie a vykurovanie
  Rozvody a úprava vody
  Fúkané izolácie a zateplenie
  Inštalácia kotlov
  Regulácia miestností termostatom

Poradenstvo v cene 

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA 
PRE VÁŠ DOM

Viac služieb, ale stále jedna firma

Cenové ponuky, technická podpora: 0915 868 823, obchod@instalem.sk 
Instalem, s.r.o, www.instalem.sk, www.instalemizolacie.sk 

AKCIACompact set HPA-O 8 CS Plus iba za 6 999 eur



Dokonalý odvod vody 
s balkónovými profilmi

www.celox.sk

AKCIACompact set HPA-O 8 CS Plus iba za 6 999 eur
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stavba energetické alternatívy

Z
načka Vaillant je jednou z prvých 
spoločností, ktoré zavádzajú 
ekologické chladivo do tepelných 
čerpadiel – s cieľom chrániť klímu. 

Príkladom tejto snahy je monoblokové 
tepelné čerpadlo aroTHERM plus typu 
vzduch/voda, naplnené prírodným 
chladivom R290 pre zníženie uhlíkovej 
stopy.

NOVOSTAVBY I MODERNIZÁCIE
Prírodné chladivo R290 umožňuje zaria-
deniu podať nadpriemerný výkon a záro-
veň byť extrémne ohľaduplným k život-
nému prostrediu. Výsledkom je komfort, 
ktorý je udržateľný – spoľahlivé vyku-
rovanie počas chladnejších mesiacov, 
teplá voda v domácnosti po celý rok 
a chladenie interiérov v lete. To všetko 
dokáže tepelné čerpadlo aroTHERM plus 
(3 – 12 kW, A+++), vhodné na inštalá-
ciu v nových rodinných domoch, ako 
aj na výmenu vykurovacích systémov 
v starších nehnuteľnostiach. Môže sa 
kombinovať s podlahovým vykurovaním 
i s radiátormi – vďaka vysokej výstupnej 
teplote.

INŠTALÁCIA ZA JEDEN DEŇ
U majiteľov rodinných domov i reali-
začných firiem určite zaváži fakt, že ho 
možno nainštalovať bez významných 
stavebných úprav už za jeden jediný deň. 
Aj vďaka tomu nie sú náklady na inšta-
láciu príliš vysoké. Systém pozostáva 
z vonkajšej jednotky, teda monobloko-
vého tepelného čerpadla umiestneného 
v exteriéri – väčšinou pri vonkajšej stene 
domu, na streche garáže či v záhrade. 
Druhú časť zvyčajne tvorí vnútorná, 
kompaktná jednotka uniTOWER plus 
(s integrovaným 185 l zásobníkom teplej 
vody) alebo závesný hydraulický modul 
bez zásobníka. Ak sú nároky domácnosti 

Nové tepelné čerpadlo s prírodným chladivom

PRE STAVBY 
V ENERGETICKEJ TRIEDE A0

PÝTATE SA, KAM SMERUJÚ 
INOVÁCIE V OBLASTI TECH-
NOLÓGIÍ NA VYKUROVANIE, 
CHLADENIE A PRÍPRAVU TEP-
LEJ VODY? CIEĽOM VÝROBCOV 
JE DOSIAHNUŤ NAJVYŠŠIU 
ENERGETICKÚ ÚČINNOSŤ, ČO-
RAZ VÄČŠIU VÁHU VŠAK ZÍS-
KAVA TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ. 
PRE NOVOSTAVBY V ENERGE-
TICKEJ TRIEDE A0 AJ STARŠIE 
RODINNÉ DOMY JE VHODNÉ 
NOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO 
S PRÍRODNÝM CHLADIVOM.

01
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na teplú vodu vyššie (alebo je prítomný 
aj solárny ohrev teplej vody), vhodný je 
závesný hydraulický modul v kombinácii 
s externým stacionárnym zásobníkom 
uniSTOR (s objemom 300 až 2 000 l). 
Systém možno ovládať aj na diaľku 
prostredníctvom aplikácie v smartfóne 
či tablete, so systémovým regulátorom 
sensoCOMFORT, internetovým modu-
lom sensoNET a aplikáciou sensoAPP.

EKOLOGICKÉ CHLADIVO
Prírodné chladivo R290 sa bežne 
používa v mnohých oblastiach nášho 
každodenného života, napríklad v chlad-
ničkách, klimatizáciách či v sprejoch na 
vlasy. V porovnaní s inými používanými 
chladivami má jasné výhody. Umožňuje 

zariadeniu dosiahnuť nadpriemerný 
výkon, vysokú teplotu prívodu a po-
trebné je o 75 % menej náplne. Zároveň 
má mimoriadne nízke číslo GWP 3 
(Global Warming Potential), čo zname-
ná, že má nízky potenciál spôsobovať 
globálne otepľovanie. Tepelné čerpadlo 
aroTHERM plus je jedným z prvých 
produktov s týmto ekologickým chladi-
vom – ďalšie budú nasledovať v budúc-
nosti. Výhodami tohto zariadenia je aj 
jeho dizajnové prevedenie a minimálna 
hlučnosť. Vďaka systému SoundSafe 
patrí k najtichším tepelným čerpadlám 
na trhu, je preto vhodné aj do husto 
zastavaných štvrtí. V tichom režime vo 
vzdialenosti 3 m dosahuje úroveň iba 
28 dB (A), čo je porovnateľné so zvukom 

ventilátora v počítači. Elegantný dizajn 
zariadení aroTHERM nedávno získal 
aj prestížne ocenenie Red Dot Design 
Award. Viac na www.vaillant.sk.

Reko z materiálov Vaillant

Foto: Vaillant

01 Tepelné čerpadlo aroTHERM plus

02 Veľkosť tepelného čerpadla závisí od zvole-

ného výkonu

03 Vnútorná jednotka uniTOWER plus 

04 Regulátor sensoCOMFORT, tepelné čerpa-

dlo aroTHERM plus a modul uniTOWER

02

03 04
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AES 
stavba energetické alternatívy

ca batériová stanica môže majiteľovi 
ponúknuť. Po zvážení všetkých para-
metrov som dal prednosť stanici AES od 
firmy AERS. Páčilo sa mi ich inovatívne 
technické riešenie, veľmi dobrý dojem 
zanechali aj ľudia z firmy AERS. 

3. Aj po roku prevádzky som s voľbou 
spokojný. Batéria funguje spoľahlivo 
a plní všetko, čo som od nej očakával. 

Pán Peter, majiteľ rekonštruované-
ho rodinného domu. Domáca batéria 
je aj tu napojená na strešnú FVE 
a okrem bežnej prevádzky domác-
nosti je aj užitočným pomocníkom 
pri nabíjaní elektromobilu Volkswa-
gen e-Golf. V dome žije štvorčlenná 
rodina:

1. Pre mňa to bola investícia do budúc-
nosti. Životnosť dnešných panelov je 
minimálne cca 20 – 30 rokov, u batérie 
možno počítať cca 15 rokov a viac, a tak 
mi bude spojenie fotovoltiky a batérie 
znižovať účet za elektrinu, poskytne 
mi určitú nezávislosť, istotu dodávky 
elektrickej energie v prípade výpadku, 
a navyše mi zníži náklady na prevádzku 
moderného ekologického automobilu. 

2. Ako manažér sa profesijne pohybujem 
v oblasti solárnej energetiky a batério-
vých úložísk, takže nie som laik, ktorý je 
odkázaný na reklamy jednotlivých dodá-
vateľov. Tvorcov AES som poznal a vedel 
som, že batériová stanica od AERS doko-
nale vyhovuje mojim požiadavkám.

3. Zatiaľ mi robí veľkú radosť. 
Prebytky z fotovoltickej elektrárne 

JEDEN NEDÁVNO POSTAVENÝ 
RODINNÝ DOM JE V PASÍVNOM 
ŠTANDARDE A UŽÍVA HO 
ŠESŤ ĽUDÍ, ĎALŠÍ JE STARŠÍ 
PO REKONŠTRUKCII A BÝVA 
V ŇOM ŠTVORČLENNÁ 
RODINA, TRETÍ Z ROKU 2001 
SA TERAZ MODERNIZUJE 
A ŽIJÚ V ŇOM DVAJA ĽUDIA. 
VŠETKY TRI MAJÚ NA 
STRECHE FOTOVOLTICKÚ 
ELEKTRÁREŇ A V DOME IM 
UŽ NIEKOĽKO MESIACOV 
SLÚŽI BATÉRIOVÁ STANICA 
AES OD FIRMY AERS, KTORÁ 
SA VYRÁBA VO VÝROBNOM 
AREÁLI SPOLOČNOSTI FENIX 
V JESENÍKU.

domáca batériová stanica
TRAJA MAJITELIA SA PODELILI O SKÚSENOSTI  
S PREVÁDZKOU BATÉRIE V ICH RODINNOM DOME

šetkým trom majiteľom sme 
položili rovnaké otázky: Prečo ste 
sa rozhodli pre batériovú stanicu 
a čo od nej očakávate? Prečo padla 

voľba práve na AES? A aké sú vaše dote- 
rajšie skúsenosti s fungovaním tejto 
stanice? 

Pán Pavol, majiteľ trojgeneračného 
dvojpodlažného rodinného domu 
s úžitkovou plochou cca 200 m2, 
postaveného v pasívnom štandarde, 
ktorý trvalo obýva a užíva šesť osôb:

1. V zime sa musíme často vysporiadať 
s rizikom výpadku elektrického prúdu. 
Výpadky sú pomerne časté, netrvajú síce 
dlho, ale sú komplikáciou. Dom má na 
rozdiel od veľmi malej spotreby energie 
na vykurovanie pomerne veľkú spotrebu 
na bežnú prevádzku spotrebičov a aký-
koľvek výpadok je nepríjemnosťou. Než 
nechať ležať peniaze v banke, tak radšej 
zainvestovať, aby dom zvýšil rodine kom-
fort a súčasne ušetril na jeho prevádzke. 

2. Nové technológie sledujem a som ich 
fanúšikom, takže som vedel, čo domá-
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smerujú do batérie, bojlera a najmä do 
elektromobilu. Ten prebytky energie 
dokonale využije a v kombinácii s ním 
je prevádzka FVE a domácej batérie 
výrazne efektívnejšia. V našom dome sa 
boli pozrieť aj zástupcovia Škody Auto 
a tí boli z reálnej prevádzky batériovej 
stanice nadšení. 

Cyril Svozil, majiteľ a zakladateľ 
spoločnosti Fenix Group, do ktorej 
patrí aj výrobca batériovej stanice 
AES, firma AERS. V Jeseníku má 
podpivničený dvojpodlažný nízko-
energetický rodinný dom, v ktorom 
žije spoločne s manželkou. Vlani sa 
na dome inštalovala fotovoltická 
elektráreň, tento rok pribudla nová 
spálňa s kúpeľňou, pracovňa a ví-
notéka, pri dome sa stavia vonkajší 
bazén a kuchyňa:

1. Prevádzka fotovoltickej elektrár-
ne, batériového úložiska a elektric-
kého sálavého vykurovania, ktoré, 
samozrejme, vykuruje aj náš rodinný 
dom, si naša spoločnosť vyskúšala na 

administratívnej budove spoločnosti 
Fenix v Jeseníku a tie výsledky boli po 
všetkých stránkach pozitívne. Domácu 
batériovú stanicu beriem ako investíciu 
do budúcnosti.  

2. Batériovú stanicu AES som kupoval 
v duchu svojej dlhoročnej tradície po-
núkať zákazníkom len výrobky, ktoré si 
sám na sebe overím.

3. Doterajšie skúsenosti sú veľmi po-
zitívne. Okrem zníženia spotreby nám 
FVE a batéria prináša istotu nezávislosti 
v zásobovaní elektrickou energiou.  

Viac informácií o domácej batériovej 
stanici AES od firmy AERS, ktorá patrí 
do holdingu Fenix Group, nájdete na 
stránkach www.aers.cz a www.fenix.sk.

Reko z materiálov Fenix Slovensko

Foto: Fenix Slovensko

domáca batériová stanica





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

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

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

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

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

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

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

2,90 kWp FV hybrid - 1 fáza. 10 x FV panel 290 Wp, 1 
x Hybrid menič 3 kW + konštrukcia, AC/DC rozvádzač 
a výzbroj. Akumulátor 2,4 kWh, technológia LiFePO, 
vysoký počet nabíjacích cyklov (až 6000x!) s 80 % 
hĺbkou vybíjania. Celková cena: 9 500 € s DPH 
Výška dotácie: 1 500 €

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

3,48 kWp FV hybrid - 1 fáza. 12 x FV panel 290 Wp, 1 x 
Hybrid menič 3,6 kW + konštrukcia, AC/DC rozvádzač 
a výzbroj. Akumulátor 2,4 kWh, technológia LiFePO, 
vysoký počet nabíjacích cyklov (až 6000x!) s 80 % 
hĺbkou vybíjania. Celková cena: 11 000 € s DPH 
Výška dotácie: 1 500 €

SOLÁRNE SYSTÉMY OD PROFESIONÁLOV
PONUKA NAŠICH FV SYSTÉMOV NA KĽÚČ

185x118_prodejnimista_DomByv7601808.indd   1 27.07.18   14:24
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stavba energetické alternatívy

S
olárny termický systém je veľmi 
vhodný ako doplnok pre každý 
primárny zdroj tepla a prináša vý-
hody v rôznych formách. Odľahčuje 

zdroj, šetrí financie a v neposlednom 
rade aj čas, informuje o tom Ondrej 
Dobrocký, vedúci technického úseku 
spoločnosti THERMO|SOLAR.

AKO DOPLNOK K PLYNOVÉMU 
PRIMÁRNEMU ZDROJU
Podľa údajov SPP je na Slovensku ply-
nofikovaných 77 % obcí, v ktorých žije 
až 94 % všetkých obyvateľov Slovenska. 
Dostupnosť a možnosť zriadenia plyno-
vej prípojky je teda veľmi dobrá. Čo teda 
môže okrem čiastočnej nezávislosti od 
plynu ponúknuť v tomto prípade solárny 
systém?

„Solárny systém bez toho, aby ste museli 
zapnúť plynový kotol, zabezpečí teplú vodu 
približne od apríla do októbra. V období, 
keď nie je vyžadované vykurovanie domu, 
nemusíte spaľovať plyn na ohrev vody. 
Počas priemerného roku vyrobí solárny 
systém zhruba 1 500 kWh (pri 2 kolekto-
roch typu TS 300) alebo  2 000 kWh tepla 
(pri 3 kolektoroch TS 300). Tým sa ušetrí 
energia, ktorá by sa musela inak získať 
spálením plynu. Cenu plynu za 1 m3 a pre-

počet na 1 kWh si každý môže zistiť podľa 
svojej vyúčtovacej faktúry od dodávateľa. 
Ďalšie plus solárneho systému, v spojení 
s plynom, je nepriame predĺženie životnosti 
kotla. V čase, keď kotol nemusí ohrievať 
teplú vodu, šetrí sa samotný ohrievač, horá-
ky, výmenníky či obehové čerpadlá,“ hovorí 
O. Dobrocký.

AKO DOPLNOK KU KOTLU  
NA BIOMASU
Kotol na drevnú biomasu patrí k najme-
nej komfortným zdrojov tepla. Pri po-
rovnaní kotlov na biomasu jednoznačne 
vedú kotly na pelety. Kto si môže pali-
vové drevo pripraviť svojpomocne z lesa 
má bezkonkurenčnú cenu, ale prácnosť 
je veľmi vysoká (pílenie, štiepanie, na-
kladanie, nosenie, doprava).

„Aj tu sa nájde priestor aspoň čiastočne sa 
odbremeniť od fyzicky namáhavej prípravy 
inštaláciou solárneho systému a aj tu (ako 
pri plyne) ušetríme palivo na prípravu tep-
lej vody. Navyše nie sme nútení pred tým, 
ak sa chceme osprchovať, utekať zakúriť do 
kotla aj počas leta. Často sa totiž stáva, že 
kvôli šetreniu nákladov na pomerne drahú 
elektrickú energiu si ľudia radšej zakúria 
ešte i v lete. Paradoxne vtedy, keď je slneč-
ného žiarenia na rozdávanie,“ upozorňuje 
O. Dobrocký.

Dodáva, že pre solárny systém v spojení 
s biomasovým zdrojom platí to isté, čo 
pri ostatných zdrojoch: ušetrené palivo, 
ušetrená náročná práca s prípravou, 
ušetrené kotly a čerpadlá a v neposled-
nom rade ušetrený čas. 

AKO DOPLNOK K ELEKTRICKÉMU 
KÚRENIU
Elektrická energia je svojou univerzál-
nosťou využiteľná v širokom spektre 

TEPLO PRE POTREBY V DOME 
JE NAJČASTEJŠIE VYRÁBANÉ 
SPAĽOVANÍM ZEMNÉHO PLY-
NU, BIOMASY (KUSOVÉ DRE-
VO, PELETY, BRIKETY) ALEBO 
ELEKTRICKOU ENERGIOU. IDE 
O PRIMÁRNY ZDROJ TEPLA 
A PRI SPRÁVNOM NÁVRHU 
ZARIADENIA DOKÁŽE POKRYŤ 
CELÚ POTREBU TEPLA V DOME 
NA VYKUROVANIE I OHREV 
VODY BEZ ĎALŠÍCH TECHNO-
LÓGIÍ. 

sa oplatia, aj keď máte iný zdroj tepla
SLNEČNÉ KOLEKTORY
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aplikácií. Vykurovanie domu a príprava 
teplej vody pomocou tepelného čer-
padla je energeticky najlepšou formou 
elektrického vykurovania. Prečo by ste 
si dávali solárny systém k tepelnému 
čerpadlu  a investovali, keď už máte po-
starané o teplú vodu aj teplo? 

„Počas vykurovacej sezóny je tepelné čer-
padlo v prevádzke v podstate nepretržite 
a otázka ohrevu vody je len prepnutie troj-
cestného ventilu a čerpadlo to nijak zvlášť 
nezaťažuje. Ale pre ohrev vody v lete sa 
čerpadlo spúšťa na kratší čas, aby zabez-
pečilo teplú vodu a po nahriatí sa vypne. 
Prípadne sa na ohrev vody využije len pria-
mo výhrevná elektrická špirála s výkonom 
2 kW a viac. Každý kompresor má stano-
venú životnosť na určitý počet motohodín, 
niektoré ju s prehľadom presiahnu a niekto-
ré začínajú dosluhovať po jej dosiahnutí. 
Záruka na tepelné čerpadlo je poskytovaná 
zväčša 5 rokov, výnimočne dlhšia. Výmena 
kompresora v tepelnom čerpadle je pritom 
otázkou niekoľko tisíc eur. Prečo túto ži-

votnosť nepredĺžiť?,“ pýta sa O. Dobrocký 
a odpovedá: „Pri inštalácii solárneho sys-
tému, tak ako aj pri iných zdrojoch platí – 
šetríte primárny zdroj tepla a tým nepria-
mo predlžujete jeho prevádzkovú životnosť. 
Okrem toho ušetríte elektrickú energiu, 
ktorú by inak spotrebovalo na ohrev tepelné 
čerpadlo.“ 

INVESTÍCIA S DLHODOBÝM 
ÚŽITKOM
Solárny systém nie je zariadenie na 
rok ani dva, ako sme v poslednej dobe 
zvyknutí pri spotrebnej elektroni-
ke. Pri slnečných kolektoroch razí 
THERMO|SOLAR inú filozofiu. Na svoje 
výrobky dáva záruku 12 rokov a ich ži-
votnosť je viac ako 30 rokov.

„Počiatočná investícia do solárneho termic-
kého systému nie je malá. Na ilustráciu, 
trojkolektorový systém s 300 l zásobníkom 
s kvalitnými komponentmi  sa pohybuje 
v cene 4 100 až 4 500 eur. Pri dvojkolek-
torovom systéme s 200 l zásobníkom je 

cena v rozmedzí 3 500 až 3 800 eur. Je to 
orientačná cena na kľúč vrátane montáže, 
kompletného materiálu a uvedenia do pre-
vádzky. Presnú kalkuláciu pre váš prípad si 
nechajte vypracovať u niektorého z našich 
montážnych partnerov, ktorých nájdete na 
www.thermosolar.sk v záložke partneri,“ 
upozorňuje O. Dobrocký.

Poukazuje i na možnosť využitia štátnej 
podpory z národného programu Zelená 
Domácnostiam II, ktorá môže byť až do 
výšky 1750 eur na systém. Bližšie infor-
mácie o tomto podpornom dotačnom 
programe sa dozviete na webovej strán-
ke www.zelenadomacnostiam.sk. 

Reko z materiálov THERMO|SOLAR

Foto: THERMO|SOLAR a archív redakcie

http://www.thermosolar.sk/
http://www.zelenadomacnostiam.sk/
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stavba kúpeľňa

KÚPEĽNIAM DNES VLÁDNU PRÍRODNÉ FARBY I MATERIÁLY. 
KVALITNÝ KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR V ATRAKTÍVNYCH 
ODTIEŇOCH POMÔŽE AJ Z MALEJ KÚPEĽNE VYKÚZLIŤ 
DIZAJNOVÝ SKVOST, A TO BEZ PREMRŠTENÝCH NÁKLADOV. 
AKTUÁLNE NAVYŠE ZEHNDER – ŠVAJČIARSKY VÝROBCA 
MIMORIADNE KVALITNÝCH RADIÁTOROV – PONÚKA SVOJE 
PRODUKTY VO VYBRANÝCH FAREBNÝCH PREVEDENIACH BEZ 
PRÍPLATKU.

FAREBNÉ TEPLO
vo vašej kúpeľni

02

01

H
lavnou interiérovou farbou tohto 
roka je podľa odborníkov na čele 
so spoločnosťou Pantone, ktorá má 
farby takmer v DNA a jej vzorkov-

níky sú pre grafické štúdiá a návrhára 
niečo ako biblia, modrá – v  odtieňoch 
klasik, námornícka aj kobaltová. Spoloč-
nosť Zehnder do svojej kolekcie v rámci 
najnovšej akcie Colours Free, vďaka 
ktorej sú zvyčajne príplatkové farby 
kúpeľňových radiátorov k dispozícii 
zadarmo, zaradila šesť odtieňov, ktoré 
ladia s prírodnými trendmi súčasnosti 
a aj s pokojnou „farbou roka“: od matnej 
čiernej, cez antracitovú, matne bielu, 
béžovú „quartz“, rubínovú červeň až po 
farbu pripomínajúcu nerezovú oceľ.

LUXUS V PRÍRODNOM ŠTÝLE
Trochu bláznivé a kontrastné farby ob-
kladov a dlažieb pred časom vystriedali 
drevo a kameň, prípadne u odvážnej-
ších milovníkov modernej architektúry 
napríklad pohľadový betón. Ak rekon-
štruujete či staviate len menšiu kúpeľňu, 
zvážte využitie keramiky s prírodným 
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povrchom či vzhľad pripomínajúci ka-
meň. Stále hrajú prím veľké formáty dla-
žieb a obkladov. V trendy minimalistic-
kom zariadení na seba púta oveľa väčšiu 
pozornosť kedysi nenápadný kúpeľňový 
radiátor. V jednoducho riešenej kúpeľni 
treba jeho výber dôkladne zvážiť, nielen 
po funkčnej, ale aj dizajnovej a farebnej 
stránke.

DIZAJN PRE KAŽDÚ KÚPEĽŇU
Do svojej kúpeľne chceme krásne umý-
vadlo, pohodlnú vaňu alebo priestranný 
sprchový kút. K tomuto vybaveniu patrí, 
pochopiteľne, aj kúpeľňový radiátor. Bez 
neho sa praktická kúpeľňa nezaobíde, či 
už pre sušenie uteráka, alebo pre vyku-
rovanie. Výber kúpeľňového radiátora by 
sme preto nemali podceniť.

Zehnder ako skúsený výrobca so 
širokým portfóliom typov, rozmerov či 
prevedení radiátorov môže každému 
zákazníkovi ponúknuť to pravé rieše-
nie. V rámci akcie Colours Free sú bez 
príplatku ponúkané spomínané odtiene 
obľúbených radiátorov Zehnder Yucca 
Asym, Zehnder Quar, Zehnder Metro-
politan Spa, Zehnder Metropolitan Bar, 
Zehnder Subway, Zehnder Kazeane, 
Zehnder Forma Asym, Zehnder Roda 
Spa Asym a najnovšie aj Zehnder Vision.
Čo však robiť, ak si nevyberiete z po-
núkaných akčných farieb? Nechajte sa 
inšpirovať ďalšími! Zehnder má k dis-
pozícii až 50 farebných odtieňov pre 
vykurovacie telesá a takmer pri všetkých 
typoch tiež chrómované alebo nerezové 
prevedenie.

ŠVAJČIARSKA KVALITA
Radiátory Zehnder sú vyrobené 
z presných oceľových trubiek, doko-
nale spojených bez viditeľných zvarov. 
Docieliť takúto špičkovú produktovú 
úroveň je možné vďaka inovatívnym 
technológiám laserového a hybridného 
zvárania, ktoré pri výrobe vykurovacích 
telies spoločnosť Zehnder používa. Ich 
mimoriadnu kvalitu podčiarkuje vysoko 
akostné chrómovanie. Kúpeľňové 
radiátory Zehnder sú vyrobené metódou 
dvojvrstvového lakovania, výsledkom 
čoho je dlhá životnosť, vyššia odolnosť 
voči mechanickému poškodeniu i proti 
korózii, ľahšie čistenie a lepší vzhľad. Nie- 
len preto dáva Zehnder na všetky svoje 
teplovodné radiátory záruku 5 rokov. 

Viac informácií na www.zehnder.sk.

Reko z materiálov Zehnder Group

Foto: Zehnder Group

03 04 05

06

01  Inovatívny, v prestížnej dizajnovej 

súťaži ocenený radiátor Zehnder Kazeane je 

k dispozícii v chróme aj takmer 50 farebných 

odtieňoch. 

02 Vykurovacie teleso Zehnder Metropolitan 

Bar disponuje integrovaným ventilom –

estetickosť tak dokonale ladí s funkčnosťou. 

03 Radiátor Zehnder Quaro môžete vlastniť 

v prevedení so vstavanou elektrickou 

vykurovacou tyčou riadenou diaľkovým 

ovládaním napríklad vo farbe Ruby Red, teraz 

bez príplatku. 

04 Zehnder Vision vyniká čistým tvarom vďaka 

štvorcovým rúrkam. 

05 Pohodlné zavesenie uterákov zo strany, 

sprava či zľava umožňuje asymetrický Zehnder 

Roda Spa Asym. 

06 Antracitový Zehnder Forma Asym – 

dokonale zvarené oceľové rúrky bez 

viditeľných spojov prinesú radosť do nejednej 

kúpeľne vykurovanej teplovodne, elektricky 

alebo s kombinovanou prevádzkou.
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stavba kúpeľňa

P
okiaľ je súčasťou umývadla či drezu 
aj nábytok, v ktorom bude sifón 
schovaný, môžeme pokojne voliť 
plastové prevedenie. Klasickým 

a nenáročným riešením je tzv. flexi 
hadica, ktorá sa vytvaruje do tvaru 
písmena S, čím nahrádza zápachovú uzá-
veru v sifóne. Toto riešenie je však dosť 
rizikové, pretože reálne hrozí prasknutie 
tejto hadice, napríklad pri častom pou-
žívaní agresívnych chemických čističov 
odpadov. Častým problémom je tiež 
pretrhnutie, pokiaľ je v okolí sifónu po-
lička alebo zásuvka pre odkladanie vecí. 
Ďalšou nevýhodou je silné znečistenie 
odpadovej hadice, ktoré je vďaka záhy-
bom odtoku nevyhnutné. Spoľahlivejším 
riešením je použitie sifónu z tvrdeného 
plastu, ale ani to nie je esteticky moc 
príťažlivé.

ELEGANTNÉ RIEŠENIE
Ak je odtok priznaný, vždy odporúčame 
voliť kovové a tvarovo elegantné vyho-
tovenie alebo ešte lepšie rovno podo-
mietkový variant, ktorý sa takmer celý 
inštaluje do steny. Takýto sifón pôsobí 
moderne a minimalisticky a navyše má 
výhodu, že nezaberá v miestnosti žiadny 
priestor. Pod umývadlo potom môžeme 
dať netradičný kus nábytku alebo naprí-
klad práčku umiestniť takmer rovno ku 
stene. Riešenie je tiež veľmi vhodné pre 
invalidov.

Zápachový uzáver je tu úplne schovaný 
v stene pod obkladom a sanitárny pred-
met sa k nemu len pripojí jednoduchým 
dizajnovým oblúkom z ušľachtilej ocele. 
Sifón je plne prístupný k čisteniu pod 
krycou rozetou, je spoľahlivo funkčný 
s vysokou hladinou zápachovej uzávery 
a nezaberá ani centimeter priestorového 
miesta. Je až prekvapujúce, ako málo 
je tento dizajnový a praktický variant 
odvodu vody aplikovaný v praxi. Pritom 
moderné kúpeľne, práčovne a kuchyne 
by mali byť v projektoch automaticky vy-
bavované podomietkovými odvodňova-
cími sifónmi, podobne ako sú v múroch 
schované všetky ostatné zdravotechnic-
ké inštalácie. Viac na www.viega.sk.

Reko z materiálov Viega

Foto: Viega

Sifóny patria 

KLASICKÝ ODVOD VODY 
Z UMÝVADLA, DREZU ALE-
BO NAPRÍKLAD Z PRÁČKY JE 
NUTNOU SÚČASŤOU SANI-
TÁRNEHO PRIESTORU A MAL 
BY BYŤ VŽDY RIEŠENÝ CEZ 
SIFÓN Z DÔVODU ZAMEDZE-
NIA ŠÍRENIA NEŽIADUCICH 
PACHOV Z KANALIZAČNÉHO 
POTRUBIA. ODTOKOVÉ SI-
FÓNY SÚ TEDA NEVYHNUT-
NÝM VYBAVENÍM KAŽDEJ 
KÚPEĽNE, TO PRÍLIŠ OVPLYV-
NIŤ NEMÔŽEME. MÔŽEME 
VŠAK VYBERAŤ VHODNÝ 
DIZAJN A VYHOTOVENIE 
ODTOKOVÉHO TELESA.

DO STENY



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

viega.sk/Prevista
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NASTAL ČAS VYMENIŤ SPR-
CHOVÝ KÚT, ALE NEVIETE 
AKO SA SPRÁVNE ROZHOD-
NÚŤ A KOĽKO VÁS TO BUDE 
STÁŤ? ROZMOTAŤ DŽUNGĽU 
DOSTUPNÝCH MODELOV 
A AKTUÁLNYCH CIEN NIE 
JE ĽAHKÉ, ALE POMÔŽEME 
VÁM ZORIENTOVAŤ SA. 
DNES, KEĎ UŽ JE ONLINE 
NÁKUP MOŽNÝ A POHODL-
NÝ, STAČÍ VEDIEŤ ROZLÍŠIŤ 
HLAVNÉ VLASTNOSTI A BU-
DETE SCHOPNÍ ROZPOZNAŤ 
A KÚPIŤ KVALITNÝ PRO-
DUKT ZA SPRÁVNU CENU! 

Ako vybrať 

SPRCHOVÝ KÚT?

P
ozrime sa teda, aké sú tie hlavné 
vlastnosti, ktoré je potrebné zvážiť, 
keď si chcete kúpiť sprchový kút. 
Na cenu bude mať vplyv okrem 

veľkosti sprchovacieho boxu aj materiál 
dverí, PVC alebo tvrdené bezpečnostné  
sklo a jeho hrúbka, prítomnosť alebo ne-
prítomnosť hliníkového rámu a taktiež 
či budú dvere posuvné alebo výklopné. 

PVC ALEBO TVRDENÉ  
BEZPEČNOSTNÉ SKLO?
PVC je určite oveľa lacnejší a ľahší mate-
riál. Ale aj keď je dostatočne silný a dlho-

trvajúci, v priebehu rokov môže zažltnúť 
a ťažko sa čistí. Tvrdené bezpečnostné 
sklo je o niečo drahšie, ale ľahko sa čistí 
a aj časom vyzerá ako nové. Lacnejšie 
modely majú hrúbku 4 mm, ale pre 
väčšiu odolnosť si môžete zvoliť hrúbku 
6 mm. Výhodou tohto materiálu je, že aj 
v najhoršom prípade, ak sa rozbije, tak 
na veľa malých, nie ostrých kúskov, čím 
zabezpečia vašu bezpečnosť. Tvrdené 
sklo môže byť priehľadné, nepriehľadné 
alebo potlačené sieťotlačou. Séria Giada 
je vynikajúci produkt s bezkonkurenč-
ným pomerom kvality a ceny a je k dis-

stavba kúpeľňa
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Diskriminačným faktorom pri výbere 
nebude ani tak cena, ako skôr priestor 
dostupný v kúpeľni. Posuvné dvere 
v skutočnosti zaberajú menej miesta 
a majú aj nižšie ceny.

ONLINE NÁKUP JE POHODLNÝ!
Online nákupom je možné dosiahnuť 
značné úspory, len ak máte dobrú zruč-
nosť v domácich prácach, v opačnom 
prípade budete k cene sprchového kútu 
musieť prirátať prácu profesionálneho 
inštalatéra, taktiež aj obmurovanie a in-

pozícii v mnohých veľkostiach, a to vo 
verzii s priehľadným či nepriehľadným 
sklom pre väčšie súkromie.

S HLINÍKOVÝM RÁMOM ALEBO 
BEZ NEHO?
Ďalšie cenové rozlíšenie možno nájsť 
medzi tradičnejšími sprchovými kútmi 
s chrómovaným hliníkovým rámom 
a bezrámovými modelmi, ktoré sú oveľa 
lineárnejšie a modernejšie, ale o nie-
čo nákladnejšie kvôli precíznejšiemu 
spracovaniu. Ich jemnosť a elegancia tak 
podčiarkujú vzdušný dizajn skla. Na trhu 
nájdete aj modely s lakovaným hliníko-
vým rámom, ideálne pre tých, ktorí chcú 
v kúpeľni extra farebný nádych.

POSUVNÉ ALEBO KRÍDLOVÉ 
DVERE?
Väčšina dverí sprchových kútov sa skla-
dá z pevnej časti a pohyblivej, ktorá je 
posuvná vďaka posuvnému mechanizmu 
s ložiskami alebo krídlovými dverami. 

štaláciu sprchovej vaničky. Spoločnosť 
KvStore, ktorá je už viac ako 10 rokov 
odborníkom na kúpeľňové vybavenie, 
starostlivo vyberá produkty, ktoré zahr-
nie do svojej ponuky. U nich nájdete veľa 
modelov už od 135 eur! Navyše ponúka 
svojim zákazníkom efektívny pred a po 
predajný servis. Viac na www.kvstore.sk

Reko z materiálov KvStore

Foto:  KvStore
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R
ozsah vylepšení závisí od toho, 
s akým veľkým rozpočtom 
a priestorom pracujete. V rodinných 
domoch sa pracuje lepšie, pretože 

väčší priestor ponúka viac možností  
pre efektívnejšiu realizáciu. Dožičiť si 
príjemné a pokojné útočisko môžete aj 
v štandardne veľkej bytovej kúpeľni. 
Predtým než sa pustíte do prerábky kú-
peľne na súkromné spa, zamyslite sa nad 
tým, ako kúpeľňu používate. Pre tých, 
ktorí namiesto vane preferujú sprchový 
kút, môže zásadnú zmenu priniesť už len 

výmena štandardnej sprchovej hlavice 
za multifunkčnú hlavicu s viacerými na-
staveniami. Ak túžite po exkluzívnejšom 
zážitku, siahnite po hydromasážnych 
paneloch či sprchových boxoch s hyd-
romasážnymi tryskami. „Dnes sa ceny 
takýchto boxov a panelov pohybujú približ-
ne od 200 eur. Ich inštalácia nie je náročná, 
stačí vymeniť bežný sprchový kút. Ak máte 
vstavaný sprchový kút, hydromasážne pa-
nely jednoducho pripojíte na stenu tak, aby 
zakrývali nástenné prípojky vodovodných 
potrubí,“ vysvetľuje odborníčka Marcela 
Bínová.

Ak však túžite po dokonalom relaxe, 
nezaobídete sa bez hydromasážnej vane. 
Dnes už nájdete mnoho modelov od ultra 
tichých, po modely so zabudovanou dez-
infekciou systému či funkciou vysúšania 
po vypustení. Hydromasážne vane sú vy-
bavené masážnymi tryskami. Podporujú 
krvný obeh a príjemne uvoľnia svalové 
napätie. Aj keď sú nové modely masáž-
nych vaní oveľa tichšie v porovnaní so 
staršími predchodcami, v panelákovej 
kúpeľni o vašom wellness zrejme susedia 
budú čosi počuť. Existujú však ultra tiché 
systémy, ktoré vám dovolia užiť si perlič-
kový kúpeľ aj v paneláku.

UPOKOJUJÚCE FARBY  
A PRÍRODNÉ MATERIÁLY
Farba má veľký vplyv na našu náladu, 
takže pri jej výbere voľte odtiene, ktoré 
preukázateľne znižujú stres a upokojujú 
myseľ. „Zmena farebnosti je najjedno-
duchším spôsobom, ako vytvoriť príjemný 
pocit v miestnosti. Svetlé odtiene dodajú 
miestnosti veľkosť, takže sú vhodné, ak 
pracujete s malým priestorom, napríklad 
v panelákoch. Výrazné tmavé odtiene na 
druhej strane dodajú priestoru dávku luxu-
su,“ vysvetľuje odborníčka z Hornbachu. 
Kúpeľné miesta sa vyznačujú tiež využí-
vaním naturálnych textúr na navodenie 
pocitu pokoja a spätia s prírodou. „Za-
merajte sa na využitie obkladov v rôznych 

SÚKROMNÉ WELLNESS
Zmeňte vašu kúpeľňu na

NÁVŠTEVA WELLNESS JE 
IDEÁLNYM SPÔSOBOM, AKO 
VYPNÚŤ A ZRELAXOVAŤ SA 
PO NÁROČNOM DNI V PRÁCI. 
SÚČASNÉ OPATRENIA NÁM 
VŠAK NEDOVOĽUJÚ VYUŽÍVAŤ 
WELLNESS SLUŽBY, A PRETO 
ĽUDIA ROZMÝŠĽAJÚ, AKO SI 
DOPRIAŤ PÔŽITOK Z KÚPEĽOV 
V POHODLÍ DOMOVA. 
DOPRAJTE TEDA SVOJEJ 
KÚPEĽNI „LIFTING“.

relax wellness



dekoroch a prírodných textúrach. Výborne 
vyzerajú napríklad prírodné kamenné 
obklady, ktoré dodajú miestnosti trojroz-
merný vzhľad. Ak sa rozhodnete pre obklady 
z prírodného kameňa, majte na pamäti, že 
ide o nasiakavý materiál. To znamená, že sa 
úprava nezaobíde bez impregnácie a dobrej 
hydroizolácie. Pri nákupe obkladov a dlažby 
dbajte vždy na to, aby bol tovar vyrobený 
v súlade s normou EN. Táto európska nor-
ma stanovuje minimálne požiadavky  
na kvalitu pórovinových a kameninových  
dlaždíc a predstavuje tak pre zákazníka 
dôležitú pomôcku pre orientáciu v sorti- 
mente,“ upozorňuje Marcela Bínová.

Základnou podmienkou pri stavbe 
i rekonštrukcii kúpeľne je vždy použi-
tie spoľahlivej hydroizolačnej stierky. 
Kvalitná hydroizolácia v kombinácii 
s ďalšími systémovými prvkami pre 
lepenie a škárovanie dlažby a obkladu 
zabezpečí dlhú životnosť a skvelý vzhľad 
kúpeľne. Bez dobrej hydroizolácie môže 
voda a vlhkosť preniknúť cez materiály 
a poškodiť obklady. Takúto izoláciu je 
nevyhnutné aplikovať v celej miest-
nosti, nie iba v sprchovom kúte či okolí 
vane. Najvhodnejšie sú rýchloschnúce 

hydroizolačné stierky, ktoré po zaschnu-
tí vytvoria pružnú nepreniknuteľnú 
membránu.

POTEŠTE VŠETKY ZMYSLY
Keď už máte za sebou stavebnú časť, 
môžete začať rozmýšľať, ako navodiť 
správnu atmosféru pre kúpeľné rado-
vánky. Pravý wellness zážitok začína 
arómou, ktorá vás okamžite upokojí 
a uvoľní. Aromaterapia je dokona-
lým spôsobom, ako ujsť z kolobehu 
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každodenného života. Od levandule po 
eukalyptus, jazmín či mätu – každá vôňa 
vyvoláva určitú emocionálnu reakciu 
mieru, oddychu alebo uzdravenia. 

„Akýkoľvek éterický olej, ktorý pozitívne 
ovplyvňuje váš centrálny nervový systém, 
je ideálny na získanie wellness zážitku,“ 
hovorí odborníčka. „Ak si nie ste istí, 
kde začať, môžete si kúpiť relaxačnú zmes 
éterických olejov a difuzér, aby ste získali 
plnohodnotný kúpeľný zážitok,“ dodáva 
Marcela Bínová. Jednoduchým pridaním 
voňavých mydiel a sviečok, éterických 
olejov, difuzérov alebo potpourri môžete 
z vašej kúpeľne jednoducho urobiť po-
kojnú oázu.

NEZABUDNITE NA DROBNOSTI
Detaily vytvárajú skutočný pocit luxusu, 
takže ak chcete, aby ste sa vo svojej 
kúpeľni cítili ako v špičkových kúpeľoch, 
nešetrite štýlovými doplnkami. Inves-
tujte do kvalitných mäkkých osušiek, 
pohodlných županov, doprajte si relax 
s kúpeľnými soľami, olejmi, využite 
soľné lampy. 

V sklenených dózach tiež rafinovane 
uložíte vatové tampóny a špongie. 
V prútených košoch nájdete extra úložné 
miesto na uteráky. Úložné rebríky sú 
tiež skvelou voľbou a poskytujú mož-
nosť uložiť veci na rôznych úrovniach 
vizuálne atraktívnym spôsobom. Zvážte 
tiež policové regály na mieru, nástenné 
police, zrkadlá s odkladacími priestormi 
a rohové úložné skrinky. Nezabudnite 
do svojej kúpeľne pridať dekoratívnu 
podložku z prírodných materiálov ako 
napríklad bambus. 

TRADÍCIA SEVERSKÉHO  
SAUNOVANIA
Ak ste aj vy milovníkom saunovania, 
zriaďte si saunu priamo u vás doma. 
Inštalácia a obsluha nie je náročná, 
a okrem toho domáca sauna nemusí 
zabrať viac miesta ako bežný sprchový 
kút. Výhodou sauny v domácnosti je, 
samozrejme, súkromie a možnosť využi-
tia kedykoľvek – ráno pred prácou alebo 
v noci. Vybrať si môžete z fínskej, parnej 
alebo infrasauny. Súčasné modulové 
systémy už dovoľujú sauny a infrasauny 
inštalovať aj v bytových kúpeľniach. 
Priestor s približne 1 m² je dostatočne 
veľký na vybudovanie infrasauny pre 
jednu osobu a pre fínsku saunu budete 
potrebovať priestor od 1,8 m².

Reko

Foto: Hornbach a archív redakcie

JEDNODUCHÉ TIPY PRE KAŽDÚ 
DOMÁCNOSŤ
• Sprchový reproduktor – wellness 
zážitok nie je kompletný bez rela-
xačnej hudby. V takomto prípade je 
vhodný vodeodolný reproduktor, kto-
rému nebude prekážať ani zaparená 
kúpeľňa.
• SMART osvetlenie – atmosféru 
umocníte aj pomocou SMART žia-
roviek, pri ktorých viete svetlo stlmiť 
a zvoliť aj jedinečnú farbu – využiť tzv. 
chromoterapiu (terapia farbami a svet-
lom na vyváženie energie a psychickej 
pohody)
• Vaňová odkladacia polička – 
dodáva okamžitý luxus a poskytuje 
ideálne miesto na pohár vína, upoko-
jujúci čaj či knihu.
• Liečivé minerály – nájdite si ka-
mene ako ametyst, ruženín či kryštál. 
Nielen že dobre vyzerajú, ale vytvoria 
krásnu, pozitivitou nabitú atmosféru.
• Izbové rastliny a kvety – zakom-
ponujte do svojej kúpeľne izbové 
rastliny, ktoré vám pomôžu vytvoriť 
zdravé prostredie a dodať miestnosti 
život. Vyberajte také rastliny, ktorým 
sa darí aj v kúpeľni bez okien. Ideálne 
sú rastliny, ktoré prosperujú aj pod 
umelým svetlom ako napríklad dracé-
na, difenbachia alebo orchidea.

relax wellness



87

Kontakt Wellness Hotel****

Stará Lesná 180
059 52 Stará Lesná

tel.: +421 (0) 902 868 768
  Kontakt Wellness Hotel****

ONLINE REZERVÁCIE

www.hotelkontakt.sk

WELLNESS POBYT
AKO DAR

DARČEKOVÉ 
POUKÁŽKY

ROMANTICKÝ  WELLNESS 
POBYT

JEDNO Z NAJVÄČŠÍCH WELLNESS CENTIER 
VO VYSOKÝCH TATRÁCH, JACUZZI BAR 

A EXTERIÉROVÉ WELLNESS
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J
eho strategická poloha sa stala vhod-
ným predpokladom pre naplnenie 
zámeru vytvoriť hotelový komplex, 

ktorý dokáže poskytnúť svoje služby pre 
každého. Je vhodný pre biznis, relax, 
šport aj rodiny s deťmi. Hotel je ľahko 
dostupný autom, vlakom, autobusom 
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 124 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 
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 aj vytvorenie detskej časti, kde 
môžu deti tráviť čas spolu s kamarátmi 
alebo rodičmi.

KONGRES A EVENTY
Štvorhviezdičkový hotel Bellevue je ide-
álnym miestom pre pracovné stretnutia, 
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 
750 účastníkov. Okrem hlavnej sály je tu  

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. 

NEZABUDNUTEĽNÝ 
relax či kongres

relax wellness
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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 online 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 rozmaznávať 
rôznymi procedúrami, napríklad s lávo-
vými kameňmi alebo thajskými masáža-
mi. Dámy sa môžu skrášliť v kozmetic-
kom salóne.  Po športe či oddychu vám 
posedenie v Lobby bare spríjemní hra na 
klavíri v živom podaní. 

HOTEL PLNÝ ZMIEN
Hotel má za sebou náročné zmeny. 
Zmena riaditeľa priniesla nový vietor 
do plachiet. Množstvo zrealizovaných 
rekonštrukcií a inovácií, ktoré na hoteli 
prebehli aj vďaka aktivite majiteľov a ich 
vízii posúvať hotel ďalej, umožnili napl-
niť stanovený cieľ, aby hotel  napredoval 
a bol moderným multifunkčným cen-
trom. Všetky tieto prepojenia a aktivity  

vytvorili výnimočné miesto pre oddych 
aj biznis. Vedenie hotela kladie dôraz 
na úroveň poskytovaných služieb a pro- 
klientský prístup, o ktorom vypovedá 
aj príjemný personál, ktorý pozná, čo 
je skutočná „GRANDOVSKA“ 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 online 
systému si túto skvelú ponuku viete na 
www.hotelbellevue.sk pozrieť ešte dnes. 

Reko z materiálov hotela Bellevue

Foto: Grand Hotel Bellevue



relax zeleň

PESTOVANIE IZBOVÝCH RASTLÍN UŽ NIE JE VÝSADOU NAŠICH 
BABIČIEK A PÁR NADŠENCOV. ČÍM ĎALEJ, TÝM VIAC SA 
DOSTÁVA MEDZI POPULÁRNE AKTIVITY VŠETKÝCH 
VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ A STÁVA SA OBĽÚBENÝM 
KONÍČKOM ŽIEN I MUŽOV. ROVNAKO 
AKO NAPRÍKLAD VO VARENÍ, SA AJ 
V PESTOVANÍ IZBOVÝCH RASTLÍN 
OBJAVUJÚ RÔZNE TRENDY.

tak trochu inak
INTERIÉROVÁ ZELEŇ
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P
rečítajte si o tých najvyhľadávanej-
ších, inšpirujte sa a rozšírte svoju 
domácu džungľu. Rastliny totiž 
nie sú len krásne, ale môžu byť aj 

užitočné, ochladzujú vzduch a čistia ho 
od škodlivých látok. Pestovať rastliny 
skrátka prináša samé benefity.

TRENDY V PESTOVANÍ
Pestovanie rastlín je stále obľúbenejšie 
po celom svete a určite tomu napomáha 
aj trend nazývaný Urban Jungle, kedy 
pestovateľom nejde len o dekoratívnu 
funkciu rastlín, ale zdôrazňujú aj ich 
prospešnosť pre životné prostredie. 
Izbové rastliny majú totiž preukázateľný 
vplyv na naše zdravie i duševnú pohodu.

Rovnako ako v iných odvetviach, aj 
v pestovaní izbových rastlín sa objavuje 
mnoho trendov. Populárne sú rôzne 
druhy rastlín, ale aj spôsoby pestova-
nia. Medzi rastlinami sa do popredia 
dostávajú napríklad poslednú dekádu 
tak trochu neobľúbené izbové rastliny, 
ktoré poznáme od babičiek, z úradov či 
škôl. Patrí medzi ne napríklad monstera, 
Epipremnum (potosovec) alebo Chloro-
phytum (zelenec). Hlavnými hviezdami 
sa však stávajú aj zaujímavé až exotické 
druhy, ako sú Caladium, Calathea, Pepe-
romia a mnoho ďalších.

Spôsobov, ako rastliny pestovať, je veľa, 
ale medzi trendy poslednej doby určite 
patrí vertikálne pestovanie, kokedamy, 
aerária a terária, riasogule i machové 
obrazy. Zjednodušene povedané, je 
jedno, ako rastliny pestujete, ak chcete 
s trendmi držať krok, stačí skrátka pes-
tovať, nebáť sa toho a vytvoriť poriadnu 
džungľu.

VÝBER RASTLÍN A ICH 
UMIESTNENIE
Pri výbere jednotlivých izbových rastlín 
nepozerajte len na aktuálne trendy, ale 
zohľadnite aj dôležité okolnosti. Prvý 
určujúci faktor je jednoznačne svetlo 
prichádzajúce do miestnosti. Je vlastne 
jedno, ktorý spôsob pestovania zvolí-
te, dôležité je vybrať také rastliny, aby 
im dané podmienky vyhovovali. Ďalej 
myslite na teplotu a vlhkosť v miest-
nosti – dajte napríklad pozor, aby ste 
nedali tropické rastliny príliš blízko 
vykurovacích telies, kde je suchý vzduch. 

Citlivky by zas nemali trpieť v prievane a 
suchomilné rastliny v kúpeľni.

Ak uvažujete nad niektorým z netradič-
ných spôsobov pestovania rastlín, mys-
lite aj na technickú stránku veci. Touto 
otázkou sa zaoberajte predovšetkým pri 
inštalácii vertikálnych záhrad, rastlin-
ných obrazov, ale aj pri vešaní kokedam 
a aerárií. Dbajte nielen na estetiku, ale 
aj na bezpečnosť. Pri umiestňovaní rast-
linných dekorácií nezabudnite tiež na 
nutnosť závlahy. U väčších vertikálnych 
systémov je potrebné myslieť na prívod 
vody, u menších záležitostí na ľahký 
prístup k zalievaniu.

ATRAKTÍVNE KOKEDAMY  
A VERTIKÁLNE ZÁHRADY
Jedným zo zaujímavých spôsobov 
pestovania rastlín sú už spomínané 
kokedamy. A čo si pod týmto názvom 
predstaviť? Kokedama je spôsob pesto-
vania rastlín inšpirovaný japonskými 
bonsajmi. V preklade kokedama zname-
ná „machová guľa“ (Ko Key Da Ma), ide 
teda o rastlinu umiestnenú v guľatom 
bale, ktorý tvorí špeciálny substrát oba-
lený machom.

Kokedamu môžete zavesiť na povrázok 
alebo postaviť na misku či kamienky. 
Kokedamy je možné pestovať vo vnútri 
aj vonku na terase či balkóne, podľa 
nárokov jednotlivých rastlín, ktoré koke-
damu tvoria. Starostlivosť o kokedamu 
je veľmi jednoduchá, stačí ju ponoriť na 

SPÔSOBOV, AKO 
RASTLINY PESTOVAŤ, 
JE VEĽA, ALE MEDZI 
TRENDY POSLEDNEJ 
DOBY URČITE 
PATRÍ VERTIKÁLNE 
PESTOVANIE, 
KOKEDAMY, AERÁRIA 
A TERÁRIA, RIASOGULE 
I MACHOVÉ OBRAZY.
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INŠPIRATÍVNE TIPY
Ak sa chcete venovať pestovaniu iz-
bových rastlín, nepotrebujete k tomu 
vlastne nič špeciálne. A v prípade, že 
už máte plný parapet, podlahu i všetky 
poličky, potom sa môžete zamerať na 
netradičné spôsoby a pestovať rastliny 
tak trochu inak.

Vysaďte si vlastné terárium, ktoré môže 
byť vlhkomilné aj suchomilné. Takáto 
výsadba v skle je skvelou dekoráciou aj 
na písací stôl alebo do kúpeľne. Terá-
rium môže obývať aj vodná rastlina 
Cladophora aegagropila, alias riasoguľa, 
je to taký rastlinný domáci maznáčik.
Ďalšou úžasnou sklenenou dekoráciou 
sú závesné aerária. Tie sa dajú vysadiť 
rôznymi druhmi rastlín, prípadne ich 
môžete osídliť vzdušnými rastlinami Til-
landsia. Tie nepotrebujú k životu žiadny 
substrát, stačí im pravidelné rosenie 
a občasná dávka hnojiva.

Veľmi obľúbené sú okrem vyššie spomí-
naných aj takzvané Baby plants, čo sú 
klasické izbové rastliny, akurát v mini 
verzii. Výhodou malých rastlín je predo-
všetkým cena, za nižší obnos si zaobsta-
ráte svoju vysnívanú rastlinu a vypipláte 
si z nej majestátnu krásku. Taktiež sú 
ideálne ako darček pre potešenie vašich 
blízkych, zamestnancov alebo obchod-
ných partnerov.

Jedno je jasné, či už budete pestovať čo-
koľvek a akokoľvek, rozhodne sa môžete 
považovať za moderného človeka, ktorý 
drží krok s aktuálnymi trendmi. Pesto-
vať rastliny je proste in!

Reko v spolupráci s Gardners 

Foto: Gardners a archív redakcie 

niekoľko minút do mäkkej vody, nechať 
odkvapkať a znovu zavesiť. Kokedamám 
to veľmi pristane aj pohromade, preto sa 
nebojte, zaobstarať si ich aj viac.

Veľký rozmach zažíva aj vertikálne pes-
tovanie rastlín. Spôsobov, ako vertikálne 
pestovať, existuje skutočne veľa a výber 
toho najlepšieho práve pre vás závisí od 
mnohých faktorov. Je to predovšetkým 
priestor, svetlo, možnosť prívodu vody, 
ale aj financie. Skvelá správa je, že pesto-
vať vertikálne môže naozaj každý. Exis-
tuje totiž celá rada menších systémov, 
ako sú obrazy zo živých rastlín, vreckové 
systémy na rastliny, magnetické kve-
tináče, machové obrazy alebo menšie 
závesné či statické systémy. Ak máte 
priestor aj financie, tak potom využite 
služby špecializovanej firmy a nechajte 
si nainštalovať vertikálnu záhradu alebo 
machovú stenu podľa vašich predstáv.

JE JEDNO, AKO RASTLINY 
PESTUJETE, AK CHCETE 
S TRENDMI DRŽAŤ KROK, 
STAČÍ SKRÁTKA PESTOVAŤ, 
NEBÁŤ SA TOHO A VYTVORIŤ 
RIADNU DŽUNGĽU.



NÁVRH PRIESTOROV VÝROBA DOPRAVA MONTÁŽ

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

www.medcom.sk

To najlepšie pre Váš obchod 
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RELAX PRI BAZÉNE
Práve bazén je často centrálnym prvkom 
exteriéru vášho domu, a nielen počas leta 
je miestom na oddych a osvieženie. Práve 
tu rodina trávi čas po práci či cez víkendy. 
Preto by okolie bazéna malo spĺňať prak-
tické, ale aj estetické požiadavky.  Luxus-
ný a krásny povrch okolia bazéna vytvára 
prírodný kameň. Jeho nevýhodou je však 
vysoká cena. Obľúbenou alternatívou je 
preto betónová dlažba imitujúca prírod-
ný kameň. Elegantné riešenie tak do-
siahnete napríklad s platňami Bradstone 
Travero (obr. 02 – béžová melírovaná), 
ktoré zaujmú štruktúrovaným povrchom 
a teplými farebnými odtieňmi. 

VEČERNÁ GRILOVAČKA  
V PRÍJEMNEJ ATMOSFÉRE
Netreba nikam chodiť, keď môžu 
iní prísť k vám. Užite si záhradu ako 
priestor na spoločne strávený čas s rodi-
nou a priateľmi, ktorí prídu na návštevu, 
oslavu či večernú grilovačku. Pohostite 
všetkých na krásnej terase či pod zá-
hradným altánkom. 

Vytvorenie príjemnej atmosféry miesta 
na posedenie vám určite poskytne aj 
krásna veľkoformátová dlažba Nova 7 
(obr. 03 – medová hnedá) s jemne 
profilovaným povrchom a s vlnitými 
hranami, ktorá sa postará o prirodze-
ne pôsobiaci obraz plochy. Decentne 
farebne melírovaný povrch v prírodných 
odtieňoch pôsobí veľmi harmonicky 
a prirodzene.

Bližšie informácie nájdete na stránke 
www.semmelrock.sk.

Reko z materiálov  

Semmelrock Stein+Design Dlažby 

Foto: Semmelrock Stein+Design Dlažby 

PONECHAJTE SI V ZÁHRADE 
PRIESTOR, V KTOROM BUDETE 
CÍTIŤ DOTYK PRÍRODY. NEJDE 

VŠAK LEN O VIZUÁLNY 
DOJEM, ALE AJ O PRÍJEMNÚ 

ATMOSFÉRU, KTORÚ SI 
BUDETE UŽÍVAŤ, KEDYKOĽVEK 

DO TOHTO PRIESTORU 
VSTÚPITE.

relax záhrada

vyberte si správnu dlažbu do vašej záhrady

A
by ste sa v záhrade dobre cítili, je 
potrebné si vytvoriť vhodné pro-
stredie. Prinášame vám niekoľko 
inšpirácií, ako si skrášliť a užiť si 

priestor vlastnej terasy a záhrady. 

KÁVIČKA NA ÚTULNEJ TERASE
Či už preferujete modernú jednodu-
chosť, rustikálne doplnky, alebo vzhľad 
klasického kameňa, doprajte si zónu 
oddychu, v ktorej zabudnete na všetky 
problémy a budete si užívať len priestor 
okolo vás. Vytvorte si terasu podľa vlast-
ných predstáv – či už z upokojujúcich 
farieb platní Bradstone, alebo v inšpira-
tívnom dizajne dlažby Rettango kombi 
(na obr. 01 v sivo-grafitovom prevedení).  

ZÓNA ODDYCHU

01

02

03



Tel.: +421 52 7143 227
E-mail: info@popradske.sk

DODÁVKA KURIÉROM
DO 48 HODÍN

ZĽAVA PRI DOHODE
SPOLUPRÁCE

ČERSTVÁ KÁVA
PRAŽENÁ NA SLOVENSKU

DARČEKOVÉ
BALENIA

FAKTÚRA S ÚDAJMI 
PRI NÁKUPE

100%
GUARANTEEGUARANTEE

PRIAMY NÁKUP
OD VÝROBCU

Najväčší e-shop s kávou a čajom

 WWW.POPRADSKE.SK

KÁVA ČAJ PRÍSLUŠENSTVO
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relax cestovanie

ROZMANITÁ KULTÚRA, DOMORODÉ KMENE A ICH RITUÁLY, SIAHODLHÉ PLÁŽE, PESTRÉ 
KORALOVÉ ÚTESY ČI DIVOKÉ DAŽĎOVÉ PRALESY NIE SÚ JEDINÝMI LÁKADLAMI PRE 
CESTOVATEĽOV PRICHÁDZAJÚCICH DO INDONÉZIE. POHĽAD DO OTVORENÉHO KRÁTERA 
AKTÍVNEJ SOPKY JE JEDEN Z NAJFASCINUJÚCEJŠÍCH ZÁŽITKOV, KTORÝ OSTROVNÁ KRAJINA 
PONÚKA. JEDNÉMU OBZVLÁŠŤ OHROMUJÚCEMU SOPEČNÉMU ŽIVLU SME SA PRIBLÍŽILI  
AJ MY.

TOXICKÚ HORU
Sopka Kawah Ijen, Jáva, Indonézia

Výstup na



I
ndonézia patrí k pacifickému „Ohni-
vému kruhu“ a je jednou z geologicky 
najaktívnejších regiónov sveta.  Tvorí ju 
17 500 ostrovov, ktoré vznikli prevažne 

sopečnou činnosťou a pohybom tekto-
nických dosiek. Leží na mieste stretu 
dvoch tektonických platní: eurázijskej 
a indoaustrálskej. V priemere Indonézia 
zaznamenáva tri zemetrasenia denne, 
ktoré majú 5 a viac stupňov Richterovej 
stupnice. V dôsledku mimoriadnej seiz-
mickej aktivity v tejto oblasti je krajina 
doslova posiata sopkami. Pás sopiek sa 
tiahne od Sumatry, cez Jávu až po Papuu 
Novú Guineu s niekoľkými odbočkami 
na Sulawesi a Maluky. Celkovo je ich 
tu cca 400, z toho 127 aktívnych. To je 
tretina všetkých aktívnych sopiek sveta. 
Na východnej Jáve (len krátku cestu 
trajektom od ostrova Bali), leží aktívna 
sopka Ijen (2 769 m n. m.). A práve na 
ňu sme sa na našom dobrodružnom 
zájazde vydali aj my.

NOČNÝ VÝSTUP NA TOXICKÚ 
HORU
Na náš výstup na sopku vyrážame 
v noci. Cez deň by nás tam rangeri 
v basecampe nepustili. Je chladno, 
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01 Baníci pracujú v noci, zahalení štipľavým 

dymom. Dlhými kovovými tyčami rozbíjajú 

síru, ktorá sa kondenzuje v keramických plyno-

vodoch.

02 Kráter sopky Ijen vypĺňa najväčšie toxické 

kyselinové jazero sveta. Je 1 km široké a až 200 

metrov hlboké.

02

01
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03

04 05

03 Manuálne rozbíjanie síry na menšie kusy, 

ktoré sú znášané do rafinérie na váženie.

04 Arifin pracuje na sopke už 30 rokov. Na 

svojich pleciach denne unesie až 360 kg síry. 

05 Baníci vynášajú sírnu rudu na rímsu 

krátera v jednoduchých drevených košoch. 

V 60 %-nom stúpaní na svojich pleciach 

naraz vynesú až 80 až 100 kg síry.

06 Drevené koše naplnené sírnou rudou 

vážia 80 – 100 kg.

07 Východ slnka na sopke Ijen.

vybavení sme čelovkami a plynovými 
maskami. Sopka je totiž ložiskom síry 
a z jej krátera neustále unikajú jedo-
vaté výpary. Zatiaľ ich však necítime, 
a preto masky schovávame do ruksaku 
a vydávame sa na cestu tmavým lesom. 
Výstup je nenáročný, preto nahadzujeme 
svižné tempo. Cestou stretávame ďalšie 
skupinky turistov, ktorých čelovky sa 
predierajú hmlou. Ako sa približujeme 
k rímse krátera, začíname cítiť štipľavý 
zápach síry. Počasie nie je ideálne. Silný 
vietor na nás  fúka jedovaté výpary a my 
si musíme nasadiť plynové masky. 

CESTA DO KRÁTERA
Sme na vrchole sopky, ale tu sa naša 
cesta nekončí. Schádzame dolu do krá-
tera a ľutujeme, že sme si nezobrali po-
tápačské okuliare. Dym štípe a oči nám 
zalieva slzami. Opatrne schádzame dolu 
prudkým strmým svahom po takmer 
žiadnom chodníku. Noc odhaľuje ešte 
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jednu zaujímavosť. Z dna krátera sa 
cez praskliny derú na povrch jedovaté 
plyny, ktoré horia modrými plameňmi 
s teplotou cca 600 °C.  Na niektorých 
miestach plamene dosahujú až 5 met-
rov. Modré plamene v tomto rozsahu 
a hustote nie sú viditeľné nikde inde na 
svete. Je toto stále planéta Zem? Dosta-
li sme sa až na miesto ťaženia síry, na 
dno krátera. Baníci dlhými kovovými 
tyčami rozbíjajú síru len niekoľko met-
rov od modrých plameňov. 

NAJŤAŽŠIA PRÁCA NA SVETE?
Sopka je ložiskom síry, ktorá sa tu ešte 
vždy ťaží primitívnym manuálnym 
spôsobom. Miestni robotníci pracujú 
v extrémne ťažkých a nebezpečných 
podmienkach bez akéhokoľvek bez-
pečnostného vybavenia. Unikajúce 
vulkanické plyny sú vedené keramic-
kými plynovodmi, kde dochádza ku 
kondenzácii síry. Sýto červená tekutá 

síra pomaly vyteká z trubiek a po 
vychladnutí zmení farbu na jasno-žltú. 
Baníci ju potom kovovými tyčami lámu 
na veľké kusy a v drevených košoch na 
pleciach vynášajú na rímsu krátera až 
v 60 % stúpaní. Títo útli šľachovití chlapi 
na svojich pleciach naraz  vynesú hore 
strmým svahom sopky 80 – 100 kg. Tu 
sa ich cesta ešte nekončí. Síru naložia na 
jednoduché dvojkolesové káry a znesú 
ďalšie 3 kilometre dole do dediny na 
váženie. Túto cestu absolvujú denne 
dva až trikrát. Miestna rafinéria vypláca 
baníkom za 100 kg síry asi 6 eur. Pracujú 
v noci, kým tropické slnko nepáli. 

ŽIVOT BANÍKA
Indonézsky sa nám prihovára jeden 
z baníkov a teší sa, že my mu indonézsky 
odpovedáme. Dávame sa do reči. Volá 
sa Arifin a má 50 rokov. Na otázku, ako 
dlho tu už pracuje, vtipne odpovedá: „Á, 
nie dlho... 30 rokov.“ Arifin je z dedinky 
Licin pod svahmi sopky. Doma má dve 
deti a pracuje tu preto, aby mali lepší 
život než on. Patrí medzi najsilnejších 
banníkov. Denne unesie aj 360 kg. Za 
svoju extrémne ťažkú prácu zarobí cca 
20 eur denne. Pre nás smiešna suma, 
preňho najlepšie platená práca v okolí. 

JAZERO PLNÉ KYSELINY
Pomaly sa rozvidnieva. Slnko odhaľuje 
niečo, čo sme po tme nevideli. Len neďa-
leko od pracujúcich baníkov kráter vypĺňa 

obrovské 1 km široké a 200 metrov 
hlboké kyselinové jazero. Jeho nádherná 
tyrkysová farba pripomínajúca aviváž nás 
hypnotizuje. Pozeráme sa na najnebez-
pečnejšie horské pleso a najväčšie toxické 
kyselinové jazero sveta. Arifin nám vraví, 
že v jazere žije bohyňa Mbah Ijen. Je 
strážkyňou a duchom sopky. „Každý večer 
keď zaspávam, prihováram sa bohyni a pro-
sím ju o ochranu banníkov aj turistov.“ „Ty 
na sopke spíš?, “ čudujeme sa. „Áno, tam...,“ 
ukazuje na malý provizórny prístrešok 
zahalený v štipľavých sírnych oblakoch. 

MUŽ, KTORÝ SPÍ NA SOPKE
Arifin spí 15 dní na sopke a 15 dní doma 
so svojou rodinou. „Verím, že na sopke 
žijú duchovia. Niekedy v noci počujem 
detský smiech vychádzajúci z jazera, ino-
kedy počujem dunivé kroky. Bohyňa chápe 
situáciu baníkov, a tak je k nám zhovieva-
vá.“ Kupujeme si od Arifina suveníry – 
drobné kvety odlievané zo síry. Aj takto 
si baníci privyrábajú na prítomnosti 
turistov. Platíme mu sumu hodnú nie-
koľkých stoviek kíl rudy nesenej na jeho 
pleciach. Arifin sa s nami lúči s úsme-
vom. S úsmevom najsilnejšieho muža, 
akého sme stretli.

Zuzana Čaprnková, 

sprievodkyňa CK Victory Travel

Foto: Zuzana Čaprnková

JE TOTO STÁLE PLANÉTA 
ZEM? DOSTALI SME SA AŽ 
NA MIESTO ŤAŽENIA SÍRY. NA 
DNE KRÁTERA BANÍCI DLHÝMI 
KOVOVÝMI TYČAMI ROZBÍJAJÚ 
SÍRU LEN NIEKOĽKO METROV 
OD MODRÝCH PLAMEŇOV. 
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Predplaťte si DOM a BÝVANIE a vyhrajte!Predplaťte si DOM a BÝVANIE a vyhrajte!
Važení čitatelia,

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

Traja výhercovia získajú jednu z uvedených troch cien.

1. CENA: Fritézu Tefal Easy Fry Classique v hodnote 120 €  
získava Alena Hlavajová, Liptovský Mikuláš

2. CENA: Teplovzdušný konvektor Orava v hodnote 25 €  
získava Rudolf  Valápka, Čachtice

3. CENA: Ponorný mixér Orava v hodnote 18 €  
získava Ing. Tomas Meszlényi, Moldava nad Bodvou 

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

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

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

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

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

1. CENA

2. CENA

3. CENA
Predplatné môžete objednať 

vyplnením objednávky na

 www.domabyvanie.eu 
www.ipredplatne.sk



Fatra, a.s.
třída Tomáše Bati 1541,
763 61 Napajedla

tel.: +420 577 501 111 www.fatrafloor.cz

PODLAHA JEDNODUCHO,
RÝCHLO A BEZ LEPENIA

Plávajúca vinylová podlaha FatraClick® sa pokladá úplne bez lepenia, iba pomocou zámkových spojov. 
Inštaláciu tak zvládne aj začiatočník.

Vyberať môžete z dekoru dreva a kameňa, ktoré sú vďaka povrchovej štruktúre na nerozoznanie
od prírodných materiálov nielen na pohľad, ale aj na dotyk.
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Číslo 4/2020 – 14. ročník   www.domabyvanie.eu

Brusel nariaďuje

DIEGO BRATISLAVA • BANSKÁ BYSTRICA • BARDEJOV • DUNAJSKÁ STREDA • GALANTA • KOŠICE  
NITRA • NOVÉ MESTO NAD VÁHOM • NOVÉ ZÁMKY • POPRAD • PREŠOV • PRIEVIDZA  
RIMAVSKÁ SOBOTA • ROŽŇAVA • RUŽOMBEROK • ŠAĽA • ŠTÚROVO • TRNAVA • ZVOLEN • ŽILINA

LAMINÁTOVÉ PODLAHY I KOBERCE I VINYL I ZÁCLONY
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VODEODOLNÁ PODLAHA
SPC - STONE POLYMER CORE
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ZDRAVÉ SPANIE V PRÍRODNOM ŠTÝLE 
CHRIS GLASS – INTERIÉROVÝ VIRTUÓZ 
OSVETLENIE S ATMOSFÉROU 
HI-TECH NOVINKY PRE DOMÁCU ZÁBAVU 
FUNKČNÁ A ŠTÝLOVÁ PREDSIEŇ 
NEZABÚDAJTE NA VCHODOVÉ DVERE

ZMEŇTE VAŠU KÚPEĽŇU NA SÚKROMNÉ WELLNESS
INTERIÉROVÁ ZELEŇ TAK TROCHU INAK 

VÝSTUP NA TOXICKÚ HORU


