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AKO SI SPRÍJEMNIŤ PRÁCU DOMA PODĽA KIM FEENSTRY I
KÚPEĽŇA AKO DOMÁCE SPA I DOMA SA SMART MENÍ NA EASY

Biele mesto a štýl

 Bauhaus

TRENDY VINYL I HRA FARIEB A ICH VPLYV NA DUŠEVNÚ 
POHODU I DÔLEŽITÁ FASÁDA I REKONŠTRUKCIA STRECHY  
S PODKROVÍM I NA ZÁHRADE ČI TERASE PREŽIJETE LETO I
NÓRSKO - LETNÝ ROADTRIP

biobazény
Do popredia sa dostávajú
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Moja kúpeľňa, môj štýl
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Kalkulácia zadarmo na www.ruukkistrechy.sk
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ZÁRUKA

FÍNSKA KRYTINA 
SO ZÁRUKOU 50 ROKOV

Prečo Ruukki?
● Najdlhšia záruka na trhu až 50 rokov
● Doprava autom s hydraulickou rukou
 ZADARMO
● Príprava rozpočtu ZADARMO
● Technické poradenstvo vrátane
 projektovej podpory ZADARMO

● Použitie vlastných surovín 
● Bezkonkurenčná hrúbka ochrannej
 vrstvy zinku 275 gr/m²
● Široký sortiment profilov, farieb 
 a povrchových úprav
● Krytina, odkvapy, príslušenstvo
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PRE VAŠE POHODLIE
PRE VÁŠ DOMOV

 Dominantou obývacích izieb sú sedacie súpravy.  Chcete zmenu, ale celú obývačku prestavovať 
neplánujete? Zvoľte novú sedaciu súpravu, ktorá bude dominantou vašej domácnosti.
Odborníci v ASKO - NÁBYTOK pomôžu s výberom vhodnej súpravy, v predajniach si však tiež môžete vybrať z variabilných sedacích 
setov, ktoré naplánujú priamo na mieru - či už v jednej línii, alebo do obľúbených tvarov L či U. Jednotlivé časti môžete tiež doplniť 
o ďalšie elementy, ako sú trojsedák alebo dvojsedák, prípadne kreslo či taburet. Presne tak, ako to bude vyhovovať vašim potrebám.

Či už máte domácnosť zariadenú v svetlých alebo v tmavých tónoch,  
s excentrickou sedacou súpravou nesiahnete nikdy vedľa. Upúta pozornosť 
každej návštevy, nikdy sa neopozerá a dodá vašej domácnosti prvok mo-
derny. 

Čo sa týka nábytku, existujú rôzne možnosti, ako zariadiť obývací prie-
stor. Vybrať si môžete buď kompletnú zostavu, alebo jednotlivé časti 
z variabilných programov, ktoré samostatne rozmiestnite do priestoru. Máte 
tak istotu, že celok bude ladiť, hoci použijete samostatné kúsky. Aj obývaciu 
zostavu si v ASKO - NÁBYTOK môžete vybrať presne podľa vašich predstáv. 
V ponuke je široká škála rôznych dekorov a farieb.

 Nábytok v obývacích izbách

Omaha

Joker

Garland Lotus

CosanaSportlight

www.asko.sk
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l Všetci prežívame to, čo sa dnes okolo nás deje, minimálne ako 

obmedzujúce okolnosti. Radi by sme sa vrátili do „normálu“, ale 
veľký návrat zatiaľ ostáva v hypotetickej rovine. V tejto chvíli 
naozaj nikto nevie, ako ten „normál“ bude vyzerať a čo sa bude 
diať, ale myslím si, že všetko bude už iné a určite to ovplyvní náš 
život aj naše myslenie. Všade teraz koluje množstvo teórií a ľudia 
majú tendenciu hľadať rôzne alternatívne zdroje informácií. A ani 
sa nečudujem po vyhláseniach niektorých svetových politikov, 
ktorí si vzájomne odporujú v rozpätí troch dní. Čo už...

Vyhľadávajme teda relevantné zdroje a nenechajme sa ovplyvniť 
konšpiračnými teóriami, obmedzeniami či komplikáciami, 
ale hľadajme nové výzvy. Veď v konečnom dôsledku o našej 
budúcnosti rozhodujeme my sami a to, ako budeme myslieť 
a reagovať na to, čo sa práve teraz deje.

My vám preto prinášame iné, užitočnejšie informácie, ktoré 
budete vedieť aj využiť a ktoré vás môžu inšpirovať. Tak verím, že 
pri čítaní tohto letného vydania si nielen oddýchnete, ale nájdete 
spôsob, ako zvládnuť a využiť toto obdobie aj pre realizáciu 
či úpravu vášho domova. Vytvorte ideálne 
prostredie pre život, kde nájdete psychickú 
pohodu vy aj vaši najbližší. Nech je váš domov 
priestorom, v ktorom sa budú všetci dobre cítiť.

Želám všetkým veľa síl, pevné zdravie a pekné 
leto.
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Baumit prináša jednoduché riešenie pre murivo vystavené vlhkosti a soli. Nová 

sanačná omietka Baumit Sanova Uni bola špeciálne vyvinutá na spoľahlivé 

sanovanie vlhkých stien bez potreby špeciálnej odbornej pomoci. Je vhodná na 

vnútorné aj vonkajšie použitie, či už ide o obnovu vlhkej pivnice alebo zavlhnutej 

steny rodinného domu, či chaty. Baumit Sanova Uni je omietka na ručné spracovanie, 

ale je možné ju aplikovať aj pomocou štandardných omietacích strojov. Nová Sanova 

Uni je teraz dostupná v každých dobrých stavebninách.

 Účinné riešenie proti vlhkosti

 Bezpečná a jednoduchá aplikácia

 Novinka! Dostupná v stavebninách

Suché steny pre
Zdravý domov

Myšlienky s  budúcnosťou.

Sanova Uni
Renovácia
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Biele mesto a štýl

BAUHAUS
BIELE MESTO JE OBLASŤ V TEL AVIV, V KTOREJ SA NACHÁDZAJÚ 
JEDINEČNÉ BUDOVY HLAVNE PO ARCHITEKTONICKEJ STRÁNKE. 
ZAKLADALI HO INDIVIDUALISTI, KTORÍ SA NECHCELI VZDAŤ VÝ-
HOD SVETA, Z KTORÉHO PRICHÁDZALI. SNÍVALI O MESTE PLNOM 
BULVÁROV, PARKOV A DIVADIEL. EURÓPA SA TAK PRESÚVALA DO 
TEL AVIVU SO VŠETKÝM, ČO PATRILO K ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU ZÁPAD-
NÝCH MIEST.

bývanie architektúra
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M
eno „Biele mesto“ pramení najmä 
z toho, že väčšina stavieb v tejto 
časti mesta je natretá bielou 
farbou. Nachádza sa tu okolo 

štyritisíc budov, ktoré boli projektované 
ako obydlia a sú preto obklopené vegetá-
ciou. Ich vzhľad vychádza z praktického 
poslania stavieb, čo je príznačné pre 
tento funkcionalistický sloh.

Veľkú časť budov postavili v 20. až 40. 
rokoch 20. storočia židovskí architekti, 
ktorí boli žiakmi školy Bauhaus alebo 
ňou boli ovplyvnení. Táto unikátna 
mestská štruktúra obrovského historic-
kého významu bola v roku 2003 zapísa-
ná ako pamiatka na zoznam svetového 
dedičstva UNESCO. 

ŠTÝL BAUHAUS 
Označenie Bauhaus sa dostalo do 
povedomia nielen ako názov avant-
gardnej nemeckej školy, ale tiež ako 
názov umeleckého smeru inšpirovaného 
funkcionalizmom, ktorý sa prejavoval 
predovšetkým v architekture, priemy-
selnom dizajne, ale vlastne vo všetkých 
umeleckých smeroch. 

Telavivské domy v štýle Bauhaus majú 
biele priečelia, ploché strechy, pásové 
okná, trubkové zábradlia, aerodyna-
micky tvarované balkóny a množstvo 
dalších zajímavých prvkov. Ďalším typic-
kým znakom týchto budov je aj členenie 

01

02

01 Zamatové kreslo v sivej farbe  

Manhattan, WestwingNow.sk

02 Pomocný stolík Lars, 

WestwingNow.sk
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03 Misa Kubus, WestwingNow.sk

04 Závesné svietidlo Sfera, 
WestwingNow.sk

05 Okrúhla kovová nástenná polica 

Expo, WestwingNow.sk 

06 Stolička Ridge Kink, 

WestwingNow.sk

07 Váza Transparence,
WestwingNow.sk

08 Súprava konferenčných 

stolíkov Vilma so vzhľadom mramoru,  
WestwingNow.sk

vnútorných priestorov, čo tiež vychádza 
z funkcionalistickej logiky. 

INŠPIRÁCIA PRE INTERIÉR
Architektúra Bauhaus poskytuje inšpirá-
ciu aj pre aranžovanie interiéru. Jej štýl? 
Moderna v najlepšej podobe. Jednodu-
chými tvarmi, harmóniou a monumen-
tálnym, ale nie ohromujúcim štýlom, tak 
môžete moderný interiér posunúť ešte 
na vyššiu úroveň. Napovieme vám, ako 
to urobiť: 

1. Štýl modernej architektúry prenesiete 
do aranžovania vďaka nábytku s jed-
noduchými geometrickými tvarmi bez 
ozdôb. 

2. Biela, sivá a čierna – to sú farby, ktoré 
dominujú. Vďaka nim, vytvoríte ideálne 
farebnú paletu pre váš interiér. 

3. Moderný a mierne futuristický vzhľad 
vytvoríte pomocou dizajnových dopln-
kov. Vďaka nim bude vidno inšpiráciu 
Bauhaus.

Reko 

Foto: Westwing, Sambach, Talmoryair 

a archív redakcie
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04

05

06

07
08

bývanie architektúra
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DVERE POLAR

SNEHOBIELE
Trikrát lakované dvere z radu Polar ponúkajú nadčasový dizajn a dokonale 
bielu farbu.
Teraz špecálna akcia pre čitateľov Dom a Bývanie - 10% zľava na dvere a 
15% zľava na montáž. Nezabudnite pri objednávke predložiť časopis.
Iba v showroome na Galvaniho 2A v Bratislave.
www.solodoorbratislava.sk

ZABUCHNITE SA

- 10%

inzercia formen.indd   1inzercia formen.indd   1 13. 5. 2020   10:41:0213. 5. 2020   10:41:02
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D
omy budú vytvárať menšie centrálne 
námestie a dopĺňať tak chýbajúcu 
vybavenosť v lokalite.

V MESTE I NA VIDIEKU – 
V ZÁHRADNOM MESTE
Projekt Pekná vyhliadka  dostal svoj 
názov vďaka umiestneniu na miernej 
terénnej vyvýšenine nad Záhorskou 
nížinou (podobne ako Pekná vyhliadka 
v Tatrách). Všetky byty majú z veľkých 
terás a balkónov vďaka tomu krásne 
výhľady na Devínsku Kobylu, Malé 
Karpaty a Záhorskú nížinu. Vznikajúci 
súbor bude svojou výškou a polohou na 
priesečníku urbanistických osí vytvárať 
príjemný urbanistický akcent a orientač-
ný bod – vstupnú bránu do Záhradného 
mesta. Záhradné mesto spája výhody 
bývania v meste a na vidieku. Pred-
stavuje spojenie pohodlného bývania 
v mestskom v bytovom dome s dobrou 
dostupnosťou do centra hlavného mesta 

v kombinácii so  zdravým životným 
štýlom v dotyku prírody a hodnotami 
komunitného bývania. Pekná vyhliad-
ka rozvíja koncept Záhradného mesta 
fínskeho typu – Tapiola a ponúka zdravé 
bývanie v dotyku prírody. 

Zámerom architekta bolo vytvoriť syner-
giu komfortného bývania s prírodným 
prostredím a zeleňou. Pekná vyhliadka 
pozitívne prispieva k postupnému for-
movaniu Záhradného mesta.

VERTIKÁLNY TERASOVÝ DOM
Samotná architektúra domu voľne  
reflektuje princípy Ville Radieuse  
(Le Corbusier), t. j. najmä veľa slnka, 
svetla, zelene na veľkých terasách…

Projekt prichádza s konceptom verti-
kálneho terasového domu. Obyvatelia 
bytov si na každom podlaží môžu 
dopriať relax na svojej luxusnej privátnej 

V BRATISLAVSKEJ DÚBRAVKE 
SA DOKONČUJE PROJEKT 

PEKNÁ VYHLIADKA 2, KTORÁ 
PRIRODZENÝM SPÔSOBOM 

NADVÄZUJE NA PROJEKT 
PEKNÁ VYHLIADKA 1. 

S  ŇOU TVORÍ JEDNOTNÝ 
URBANISTICKÝ KONCEPT, AKO 
AJ ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ. 

PEKNÁ VYHLIADKA

bývanie architektúra
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terase s krásnym výhľadom do zelene 
na Devínsku Kobyliu, Malé Karpaty 
a Záhorskú nížinu. Veľké panoramatické 
terasy plnohodnotne rozširujú obytnú 
plochu každého bytu. Priestranné terasy 
na každom podlaží majú hĺbku vyloženia 
až 2,6 m a bude na nich použitá prírodná 
drevená podlaha zo sibírskeho smrekov-
ca. Na desiatom nadzemnom podlaží 
ponúkne obyvateľom spoločnú strešnú 
terasu s panoramatickým výhľadom, kde 
sa taktiež budú môcť obyvatelia domu 
stretávať a spoločne vnímať krásne 
panorámy.

V jedenásťpodlažnej budove je navrhnu-
tých 71 bytov či apartmánov a obchodné 
priestory. Svojimi architektonickými vý-
razovými prvkami projekt nadväzuje na 
prvú etapu projektu. Parkovacie státia sú 
umiestnené v dvoch podlažiach podzem-
nej garáže. Parter s hlavným vstupom je 
doplnený presklenou fasádou obchod-

ných priestorov, ktorú lemuje oceľová 
pergola s CorTenovým obkladom. Na 
typických podlažiach polyfunkčného 
domu Pekná vyhliadka sú umiestnené 
dvoj-, troj- a štvorizbové byty s kvalit-
ným dispozičným riešením. Na 1. NP 
sa nachádzajú byty so záhradnými 
terasami, na 10. podlaží sa nachádzajú 
tri luxusné mezonetové byty. V štandar-
de projekt ponúka kvalitné materiály 
a výrobky, prípravu pre slnečné žalúzie 
a klimatizáciu.

KOMUNITNÉ CENTRUM
Pekná vyhliadka je zároveň nosnou 
súčasťou formujúceho sa komunitného 
centra, ktoré bude slúžiť obyvateľom ce-
lej štvrte. Jeho náplňou bude námestie 
s mestským mobiliárom a „podlubím“, 
verejný park s kvalitnými sadovými 
úpravami, detské ihriská, mestská pasáž 
a pešie trasy nadväzujúce na susednú 
urbanistickú štruktúru.

Komunitné centrum už má celkom kon-
krétnu (zazmluvnenú) funkčnú náplň – 
kaviarne, kvetinárstvo, zdravotnícke 
ambulancie či služby právnikov. V ďaľ- 
šom rozvoji sú pripravené potraviny, 
reštaurácia, materská škôlka, fitness 
centrum a pod. Tieto funkcie sú zárukou 
toho, že centrum bude mať svoj aktívny 
prirodzený život počas celého dňa – 
a hlavne bude reálne slúžiť obyvateľom 
mestskej štvrte. Druhá etapa bude 
dokončená v 3. kvartáli 2020.  
Viac informácií získate na stránke 
 www.peknavyhliadka.sk.

Reko z materiálov ARCHIKÓD 

Foto: ARCHIKÓD 

ZÁMEROM ARCHITEKTA 
BOLO VYTVORIŤ SYNERGIU 
KOMFORTNÉHO BÝVANIA 
S PRÍRODNÝM PROSTREDÍM 
A ZELEŇOU – PRISPIEŤ 
K POSTUPNÉMU FORMOVANIU 
ZÁHRADNÉHO MESTA.



bývanie dizajn

KIM FEENSTRA SA STALA ZNÁMOU PRE ŠIROKÚ 
VEREJNOSŤ ÚČASŤOU NA HOLANDSKOM NEXT TOP 
MODEL A V SÚČASNOSTI JE MODELKOU, FOTOGRAFKOU 
A PODNIKATEĽKOU. ŠTÝL SVOJHO INTERIÉRU OPISUJE AKO 
ŽENSKÝ, FAREBNÝ A POZITÍVNY. POZRELI SME SA DO JEJ 
DOMÁCEJ KANCELÁRIE A PRINÁŠAME VÁM INŠPIRÁCIU, AKO 
SI SPRÍJEMNIŤ PRÁCU DOMA. 

Ako si spríjemniť prácu doma

 PODĽA KIM FEENSTRY
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Kim Feenstra 

It girl – modelka, fotografka 

a podnikateľka
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A
by ste sa pri práci z domu cíti-
li príjemne, dôležité je nielen 
pracovné miesto, ale aj miesto na 
stolovanie. Vyberte si pekný jedá-

lenský riad, elegantné príbory a doplňte 
na stôl sviečky. Vsaďte na kombináciu 
jemných pastelových odtieňov so zlatý-
mi akcentmi, ktorá je veľmi moderná a 
priťahuje pozornosť.

Jedálenský stôl sa dá, samozrejme, 
využiť aj ako pracovný, preto 

je dôležité si zvoliť model 
s pekným povrchom. Mramo-
rová doska vždy vyzerá dobre 
a, mimochodom, je to perfekt-
né zázemie aj pre fotografie.

„Keby som bola prvkom inte-
riérového dizajnu, bola by som 

lampou alebo sviečkou, pretože 
som také slniečko – vždy žiarim veselou 
náladou,“  hovorí Kim Feenstra.

POHODLIE A ÚTULNOSŤ
„Myslím si, že je dôležité, aby priestor 
pre prácu doma bol pohodlný a útulný. 
Neriadim sa najnovšími trendmi, obklopu-
jem sa predmetmi z rôznych kútov sveta, 
miešam ich a kombinujem s inými, vďaka 
čomu niekedy vzniká prekvapujúci mix. Ale 
základom sú pre mňa vždy odtiene zlatej,“  
dodáva Kim Feenstra.

Aby sa z vášho interiéru stal harmo-
nický celok, vyberte si viacero kusov 
nábytku s jemnými zlatými detailmi. 
K zlatému lesku sa hodia najmä tmavé a 
sýte farby.

INŠPIRÁCIA
„Obrovským zdrojom inšpirácie je pre mňa 
cestovanie. Jednotlivé prvky z mojich ciest 
sa preto snažím postupne vnášať do môjho 
interiéru pomocou doplnkov a správnych 
farieb. Páči sa mi, že je tu pekne a zároveň 

01
02
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01 Súprava mlynčekov na soľ a korenie  

v zlatej farbe Bottle Grinder, 2 ks, 

119,00 €, WestwingNow.sk

02 Zamatová stolová lampa Frida,  

69,00 €, Westwing Collection

03 Zamatové kreslo Trapezium, tyrkysová, 

1 399 €, WestwingNow.sk

04 Zlatá súprava príborov z nehrdzavejúcej 

ocele Shine, 

89,00 €, Westwing Collection

05 Komoda so vzorom rybej kosti  

s dyhou z akáciového dreva Class,  

WestwingNow.sk

06 Nástenné zrkadlo Butterfly,  

249,00 €, Westwing Collection

03

04

05 06
príjemne a môj pracovný priestor doslova 
vyžaruje útulnú atmosféru,“  hovorí Kim.
Vneste do svojho interiéru útulnosť 
prostredníctvom mäkkých a jemných 
materiálov. Môžete kombinovať zama-
tové stoličky so zamatovými vankúšmi, 
vyberte si však kontrastné farby.

Reko v spolupráci s Westwing

Foto: Westwing
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VYTVORTE SI VO VAŠOM DOMOVE LETNÚ 
ATMOSFÉRU S NÁDYCHOM DOVOLENKY. FARBY, 
TEXTÚRY A PRÍRODNÉ PRVKY PRISPIEVAJÚ K TAKEJTO 
ATMOSFÉRE. VŠETKO, ČO MUSÍTE UROBIŤ, JE VYBRAŤ 
VÝROBKY, KTORÉ LETO PRIPOMÍNAJÚ MATERIÁLMI 
ČI VZORMI. PRIDAJTE DO INTERIÉRU NIEKOĽKO 
SILNÝCH AKCENTOV, AKO NAPRÍKLAD RATANOVÉ 
KOŠE, TIENIDLÁ Z MORSKEJ TRÁVY, LAMPÁŠE ČI 
TROPICKÉ LISTY, KTORÉ SÚ NIELEN SILNÝM SPOJENÍM 
S DOVOLENKOU, ALE AJ JEDNÝM Z NAJMÓDNEJŠÍCH 
VZOROV V ROKU 2020. OBKLOPTE SA NÁBYTKOM 
A DEKORÁCIAMI, KTORÉ ODVÁDZAJÚ MYSEĽ NA 
RELAXAČNÚ DOVOLENKU V PREKRÁSNEJ PRÍRODE. 

TRENDY
01

02

03



01 Závesná lampa Ratan, 

predáva WestwingNow.sk  

02 Interiérové vybavenie a doplnky, 

predáva WestwingNow.sk  

03 Nástenná lampa Costa Rica, 

predáva WestwingNow.sk 

04 Otvorená skrinka HEMNES, predáva IKEA

05 Vankúš Versa Jungle, 45 × 45 cm, 

predáva Bonami.sk

06 Masívna stolička Lopa, predáva Javorina

07 Drevený TV stolík Artemob Nano, 

predáva Bonami.sk

08 Konferenčný stolík Sham z dreva sheesham – 2 ks, 

predáva WestwingNow.sk   

09 Vankúš na stoličku Tropics, 

predáva WestwingNow.sk

07

0809

04

05

06
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Reko
Foto: archív firiem a redakcie

10 Nástenné hodiny SNAJDARE, predáva IKEA

11 Drevené dekoračné zvieratá, predáva Javorina

12 Jedálenské vybavenie, predáva WestwingNow.sk 

13 Kreslo Elvis, 72 x 83 x 75 cm, predáva WestwingNow.sk 

14 Dekorcia Blatt, 3 diely, predáva WestwingNow.sk

15 Digitálna tlač s rámom White Fern, predáva WestwingNow.sk  

16 Dekoračná nádoba Helia, predáva WestwingNow.sk  

17 Prestieranie SOARÉ, predáva IKEA 

18 Riešenie ekologického servírovania, predáva Uashmama.sk

15
16

18
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A
ko v domácom prostredí dosiah-
nuť atmosféru podobnú kúpeľom? 
O svoje tipy sa podelila Linda 
Povolná, interiérová dizajnérka a 

Creative Hunter z Bonami. Tieto triky 
premenia vašu kúpeľňu a vytvoria z nej 
kúpele, ktoré si budete užívať každý deň.

ZAČNITE UPRATOVANÍM
Každá vec má mať svoje miesto. Zvlášť 
to platí v prostredí, od ktorého očakáva-
me atmosféru pohody a relaxácie. Zredu-

kujte a vytrieďte veci, ktoré do kúpeľne 
nepatria, a poriadne sa zamyslite nad ich 
umiestnením. Poctivým vytriedením na-
vyše získate veľa nového priestoru, a tak 
by táto fáza nemala byť príliš náročná. 
Najlepším priateľom malého priestoru 
sú regále a police, najmä pokiaľ ide o or-
ganizačnú výzvu, ktorú predstavuje malá 
kúpeľňa. Nainštalujte si na steny nie-
koľko úrovní otvorených políc, pridajte 
ozdobné boxy alebo košíky z prírodných 
materiálov na organizáciu drobnejších 
predmetov. Ukryjú nejednotné fľaštičky 
s kozmetickými prípravkami, ktoré by 
inak, položené len tak na polici, pôsobili 
chaoticky.

„Namiesto tradičnej tyče alebo vešiakov 
na uteráky použite drevený rebrík. Vnesie 
do miestnosti príjemný organický nádych 
a okamžite zahreje vzhľad vašej kúpeľne. 
Navyše poskytne vhodné miesto na vy-
stavenie efektných uterákov, ktoré dodajú 
priestoru pocit útulnosti a mäkkosť,“ radí 
Linda Povolná. 

Spoľahnite sa na prírodnú energiu
Stačí len niekoľko základných ingredien-
cií, s ktorými si pri upratovaní kúpeľne 
bohato vystačíte. 

„Zázračnú“ zmes, ktorá si poradí s ples-
ňou, baktériami aj špinavým zrkad-
lom, získate zmiešaním 3 %-ného rozto-
ku peroxidu s vodou v pomere 1:1. 

Univerzálny domáci čistič si počas pár 
sekúnd vytvoríte zo surovín, ktoré už 
pravdepodobne máte doma. Zmiešajte 
pol šálky bieleho octu, 1 lyžičku jedlej 
sódy a 10 kvapiek esenciálneho ole-
ja (napríklad tea tree oil či citrón).  

V OBDOBÍ PANDÉMIE JE DÔLEŽITEJŠIE AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM STARAŤ SA O SVOJE 
TELESNÉ AJ DUŠEVNÉ ZDRAVIE. JEDNÝM Z NAJLEPŠÍCH A V TOMTO OBDOBÍ AJ JEDINÝM 
MOŽNÝM SPÔSOBOM, AKO TO DOSIAHNUŤ, JE ŽE SI Z KÚPEĽNE VYTVORÍTE MALÉ DOMÁCE 
SPA. RELAXAČNÚ A OMLADZUJÚCU OÁZU, KDE MÔŽETE VYPNÚŤ A ZABUDNÚŤ NA STRES 
VONKAJŠIEHO SVETA, ODDÝCHNUŤ SI A VĎAKA JEDINEČNEJ ATMOSFÉRE ZREGENEROVAŤ 
A NAČERPAŤ NOVÚ ENERGIU.  

Kúpelňa ako

DOMÁCE SPA

bývanie kupeľňa
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Na povrchy zmes aplikujte rozprašova-
čom, nechajte chvíľu pôsobiť a potom 
zotrite.

PRIDAJTE NÁDYCH LUXUSU
V kúpeľni sa budete cítiť o niečo luxus-
nejšie, ak použijete zlaté detaily. Zvážte 
výmenu súčasných úchytiek, batérií a 
kohútikov za pozlátenú verziu a vaša 
kúpeľňa získa okamžite krajší a luxus-
nejší nádych.

„Ak svoje mydlá, šampóny či pleťové vody 
nalejete do súpravy dekoratívnych dáv-
kovačov, budete prekvapení tým, do akej 
miery sa celkový vzhľad kúpeľne zmení. Ide 
o dôležitý dizajnový trik a realizovať ho je 
úplná hračka, preto ho v žiadnom prípade 
nepodceňujte,“ odporúča Linda. 

Rovnako ako obraz dodáva obývaciemu 
priestoru alebo spálni dynamiku, to isté 
platí pre kúpeľňu. Použitie veľkej grafiky 
alebo vytvorenie malej galérie na jednej 
stene kúpeľne dodá vášmu dizajnu úplne 
nový rozmer, komplexnosť a osobitý 
charakter.
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VSAĎTE NA MÄKKOSŤ 
A POHODLIE 
Koberce toho dokážu viac, než len priná-
šať pohodlie pre vaše nohy – do dizajnu 
kúpeľne prinesú ďalšiu vrstvu sofisti-
kovaného luxusu. Obzvlášť kúpeľňové 
koberce dnes prekvapujú ohromujúcimi 
štýlmi. Pre novú dávku sofistikovanosti 
vyskúšajte namiesto klasickej kúpeľňo-
vej rohože napríklad koberec tkaný tra-
dičnou technikou kilim.

Či už pracujete na premene malej, alebo 
väčšej kúpeľne, je pravdepodobné, že 
uteráky budú vždy viditeľným prvkom, 
čo z nich v podstate robí zabudovaný 
dekor, či sa nám to páči, alebo nie. To je 
dôvod, prečo investovať do aspoň jed-
ného páru pekne vyzerajúcich uterákov. 
Priestor tým dokážete vylepšiť desaťná-
sobne, čím zabezpečíte, že bude vyzerať 
harmonicky a nie chaoticky.

NA DOPLNKOCH ZÁLEŽÍ
Ak ste doteraz nepoužívali podnos do 
vane, prichádzate o dôležité vibrácie a 
atmosféru kúpeľov. Tento jednoduchý a 
praktický tip, ktorý dokáže vytvoriť ten 
správny dojem, nájdete na trhu v rôz-

nych štýloch, prevedeniach a materiá-
loch, takže určite nebudete mať problém 
nájsť taký, ktorý by vyhovoval práve 
vašmu vkusu.

Sotva vyleziete z postele a už sa cítite 
unavení? Do kúpeľne umiestnite sviečku 
či difuzér s vôňou, ktorá vás povzbudí 
hneď zrána. Skvele zafunguje citrónová 
tráva alebo škorica a klinček. Už počas 
rannej hygieny začnete pociťovať, ako 
vám hrejivá vôňa vlieva novú energiu 
do žíl.

Ak si, naopak, po dlhom dni potrebujete 
odpočinúť, siahnite po prírodnom esen-
ciálnom oleji, ktorý uvoľní vaše zmysly. 
Alebo si doprajte vaňu s vôňou levandule 
s upokojujúcimi účinkami.

Linda na záver odporúča ešte jeden 
spôsob, ako urobiť z kúpeľne príjemnej-
šie a sofistikovanejšie miesto: „Zvážte 
začlenenie niekoľkých ľahko udržiavateľ-
ných rastlín. Aj keď problémom v mnohých 
kúpeľniach môže byť svetlo, pri slabom 
osvetlení a vysokej vlhkosti dobre fungujú 
rastlinky z prírodných dažďových pralesov 
ako bromeliady, epifity, a dokonca aj nie-
ktoré sukulenty.“

Andrea Gregorová

Foto: Bonami.sk

LINDA POVOLNÁ:

je vyštudovaná interiérová dizajnérka, 

pracuje pre Bonami ako Creative hunter 

so zameraním na nábytok. Za viac ako 

desaťročnú prax má za sebou veľa pri-

vátnych aj verejných interiérov, so svojím 

projektom sa zúčastnila aj súťaže Interiér 

roka v kategórii Verejný interiér. Jej úlo-

hou je sledovať trendy a priniesť zákaz-

níkom krásne nové produkty. Vo voľnom 

čase rada a veľa športuje, jej novou váš-

ňou je jachting.

bývanie kupeľňa



UROBTE SI RITUÁL AKO V KÚPEĽOCH PRIAMO U VÁS DOMA
Rozmaznávajte sa od hlavy až k päte s Almara Soap

Napustite si horúcu vaňu a oddajte sa 
relaxačnému kúpeľu, ktorý očistí vaše 
telo i myseľ. Kochať sa pri tom môžete 
podmanivými farbami sušených 
kvetov, ktoré naplnia vašu vaňu 
vôňou a pohodovou atmosférou až 
po okraj.

Je jedno, či v kúpeľni strávite tridsať 
minút alebo tri hodiny, či to bude 
ráno alebo večer, vezmete si tam so sebou knižku, pohárik 
dobrého vína, oboje, alebo ani jedno z toho.  Nezáleží na 
tom, či budete vo vani ležať za svetla, pri sviečkach, alebo 
napríklad úplne po tme. Dokonca nezáleží ani na tom, či 
máte vaňu. Dôležité je, že si nájdete čas, ktorý bude len 
váš. Čas, ktorý naplníte presne podľa svojich predstáv. 
Váš čas s vôňou byliniek. Váš domáci wellness.

DOPRAJTE SI ČISTÚ SILU PRÍRODY
W W W . A L M A R A S O A P . C Z

CHODBA
Na chodbu sa všeobecne veľmi často za-
búda, ale aj keď je neveľká, môže v sebe 
ukrývať veľký potenciál. Dômyselná a 
štýlová kombinácia svetiel vráti lesk aj 
tej najmenšej chodbičke. 

TIP:
 So svetlom na fotobunku sa v noci už 
nikto neudrie ani nepotkne!

Stropné osvetlenie je na chodbe obzvlášť 
dôležité – rozžiari každý kút a pomôže 
nám pri orientácii. Pri šatníku a zrkadle 
odporúčame ešte použiť dodatočné 
bodové osvetlenie. Vo väčších chodbách 
môžete umiestniť aj modernú stojaciu 
lampu, ktorá bude neprehliadnuteľnou 

45

ozdobou miestnosti. Uvidíte, že sa na ňu 
bude každý hosť ihneď pýtať. V men-
ších chodbách sa priamo ponúka využiť 
nástenné lampy, ktoré osvetlením stien 
zaručia, že sa miestnosť opticky zväčší.

UMENIE MASKOVANIA:  
ELEGANTNE UKRYTÉ KÁBLE  
A ZÁSUVKY
Dekoračné boxy či pekné kartónové kra-
bice sa výborne hodia na ukrytie klbiek 
káblov. Postačí do zadnej strany krabice 
vyrezať malý otvor a káble prevliecť 
dovnútra. Et voilà!

KOMODY
S pomocou komôd či nízkych regá-
lov môžete ľahko ukryť zásuvky. Keď 
medzi nábytkom a zásuvkou zachováte 
niekoľkocentimetrovú medzeru, môžete 
skrytú zásuvku využívať bez akýchkoľ-
vek problémov.

PODLAHOVÉ LIŠTY
Jednoduché, a pritom geniálne. Vďaka 
maskovacím lištám káble zmiznú z do-
hľadu behom sekundy.

Reko

Foto: WestwingNow.sk
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Z
áleží iba na vhodnej miere jej vyu-
žitia. Tu sa rozhodne oplatí staviť 
na osvedčený minimalizmus, ktorý 

dominuje kúpeľniam už niekoľko rokov. 

OSOBITÝ ŠTÝL
Dajte svojej kúpelni originálnú tvár 
s elegantným dizajnom Sapho. Naprí-
klad sprchové walk-in zásteny CURE 
BLACK dodajú kúpeľni vzdušnosť aj oso-
bitý štýl. Séria kombinuje jednoduchý 
čistý vzhľad spolu s ďalšími praktickými 
vlastnosťami, vďaka ktorým poskytuje 
nielen väčšiu voľnosť a pohodlie, ale 
dokáže sa tiež maximálne prispôso-
biť priestorovým dispozíciám každej 
kúpeľne.

INDUSTRIÁLNY KONCEPT
Atraktivita zásten CURE BLACK je daná 
predovšetkým využitím elegantných, 
matne čiernych hliníkových profilov, 
ktoré tvoria rám a opticky rozdeľujú sklo 
na jednotlivé okenné tabule. Evokujú tak 
reálne okná starých továrenských hál, 
čo podčiarkuje industriálny dizajn celej 
série. Kúpeľňu v modernom či indus-
triálnom štýle skvele doplní napríklad 
štýlová umývadlová konštrukcia s integ-
rovanou zásuvkou zo série SKARA. Tá 
snúbi chladný aspekt matne čierneho 
kovu s hrejivým elementom v podobe 
tmavého dreva. Praktická bezúchytko-
vá zásuvka v drevenom dekore dodáva 
konštrukcii svieži vzhľad.

SPOJENIE TROCH MATERIÁLOV 
Závesné konštrukcie sa kombinujú 
s bielym umývadlom z liateho mramoru 
TWIG. Väčšie rozmery týchto kon-
štrukcií svojím asymetrickým tvarom 

KTO CHCE DRŽAŤ KROK 
S AKTUÁLNYMI TRENDMI, 
VIE, ŽE ČIERNA FARBA DO 
SÚČASNEJ MODERNEJ 
KÚPEĽNE ROZHODNE PATRÍ. 
ČIERNA VNÁŠA DO KÚPEĽNE 
ZVLÁŠTNE DRAMATICKÉ ČARO 
A DOTVÁRA TAK PERFEKTNÚ 
ATMOSFÉRU PRE RELAXÁCIU. 
ZÁROVEŇ JE TO FARBA, KTORÁ 
NIKDY NEVYJDE Z MÓDY, 
MÁ ŠTÝL A VYZERÁ SKVELE 
V AKOMKOĽVEK PRIESTORE.

 pre novú kúpeľňu 
„BLACK DESIGN“

bývanie kupeľňa
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navyše poskytujú aj praktickú odklada-
ciu plochu. Súčasťou série je aj menšia 
konštrukcia, určená na postavenie pod 
betónové umývadlo FORMIGA. Tento 
variant potom tvorí typický industriálny 
koncept, založený na spojení troch naj-
obľúbenejších materiálov súčasnosti. 

NADČASOVÝ BETÓN
Aj nadčasový betón predstavuje unikát-
ne a veľmi populárne riešenie, pretože 
dodáva kúpeľni na odvahe a surovosti. 
Umývadlá FORMIGA sú vyrábané ručne 
z odľahčeného betónu a majú dôkladne 
ošetrený povrch špeciálnym vode odol-
ným náterom. Nechýba ani moderná 
zátka v rovnakom dizajne a nič tak nena-
rušuje ich dokonalú prirodzenosť. Čisté 
línie a ostré hrany takýchto umývadiel, 
nielen v elegantnom antracitovom pre-
vedení, možno potom ľahko zladiť  
aj s ďalšími materiálmi či doplnkami.

DOKONALÉ KONTRASTY
Ďalšou obrovskou prednosťou čiernej 
farby je, že tvorí dokonalé kontrasty, 
a nemožno sa tak čudovať, že jej 
popularita už prevyšuje doteraz toľko 
využívaný chróm. Kombinácia svetlej 
keramiky s tmavými vodovodnými ba-
tériami a sprchou predstavuje decent-
nejšie riešenie kúpeľne v štýle BLACK. 
Batéria SPY ponúka populárne hranatý 
dizajn so skosenou oblou hranou. Séria 
zahŕňa všetky druhy vodovodných 
batérií vrátane podomietkových, ale tiež 
napríklad umývadlový sifón či roháčiky. 
Jej súčasťou je aj teleskopický sprchový 
stĺp, ktorý zabezpečí ochranu proti prí-
padnému obareniu, lebo nedopustí, aby 
voda prekročila teplotu 38 °C. Elegantný 
vkusný vzhľad a zamatovo čierna po-
vrchová úprava série SPY lichotí každej 
kúpeľni.

KÚPEĽŇOVÉ VYKUROVANIE
A nemali by sme zabúdať ani dôležitosť 
samostatného kúpeľňového vykurova-
nia, bez ktorého kúpeľňa nemôže posky-
tovať požadovaný komfort. Netradičný 
vzhľad vykurovacieho telesa ZIG zaujme 
na prvý pohľad svojimi rôznobežnými 
stredovými trubkami. Okrem atypického 
tvaru určite osloví tiež povrchová úprava 
v antracitovej farbe a variabilita pripoje-
nia na ústredné aj elektrické vykurova-
nie. V neposlednom rade je čierna farba 

funkčné dizajnové držiaky uterákov a 
WC príslušenstvo FLORIDA alebo prak-
tickú sprchovú stierku GUMMY. Všetky 
produkty zo sortimentu doplnkov 
dokonale odrážajú súčasný trend a môžu 
byť tým pravým, čo doladí „Black design“ 
vašej kúpeľne. Viac na www.sapho.sk.

Reko z materiálov značky Sapho

Foto: Sapho

tiež výborný zjednocujúci prvok, naprí-
klad čierne doplnky dodajú interiéru po-
cit hĺbky a celý priestor opticky prepoja. 
Kúpeľňové doplnky ISIDA predstavujú 
esteticky vydarenú kombináciu plných 
oblých tvarov s neobvyklým presahom v 
štýle Spa. Mydelnička z tejto série evo-
kuje vyfrézovaný kamienok a možno ju 
využiť aj na odkladanie šperkov.

V našej rozmanitej ponuke atraktívnych 
čiernych kúpeľňových doplnkov toho 
však nájdete oveľa viac – napríklad štýlo-
vý bambusový kôš na bielizeň TATAMI, 

AJ NADČASOVÝ BETÓN 
PREDSTAVUJE UNIKÁTNE 
A VEĽMI POPULÁRNE 
RIEŠENIE, PRETOŽE 
DODÁVA KÚPEĽNI NA 
ODVAHE A SUROVOSTI. 
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bývanie detská izba

M
enšie deti vnímajú svoju izbu ako 
rozprávkové kráľovstvo. Jediné, 
čo v nej potrebujú, je dostatočne 
veľký priestor a množstvo hra-

čiek, ktoré im budú robiť spoločnosť celé 
dni. Okrem obľúbených motívov izbu 
vhodne dotvoria aj pastelové farby, kto-
rými nemusia byť vymaľované len steny, 
jemné odtiene pristanú aj samotnému 
nábytku. Svojou hravou atmosférou tak 
naplnia nielen celú miestnosť, ale záro-
veň rozžiaria nevinné detské očká.
  
KEĎ SA MENIA NÁROKY 
S pribúdajúcim vekom dieťaťa sa menia 
nároky na samotné vybavenie detskej 
izby. Predškoláci kladú oveľa väčší dôraz 
na jej celkový vzhľad či dizajn, o nič me-
nej na jej funkčnosť. Nesnažte sa preto 
nanútiť im nábytok a doplnky, ktoré sa 

páčia vám. Namiesto 
toho dajte deťom 
priestor a do výberu 
zariadenia ich aktívne 
zapojte. 

VHODNÝ 
PRIESTOR
Staršie deti už potre-
bujú aj väčší úložný 
priestor či priestor 
vhodný na štúdium. 

Ak však máte doma školáka, určite by 
ste ho vo výbere nábytku mali vhodne 
usmerniť. Nie všetok nábytok, ktorý 
je pekný, je aj funkčný a praktický, či 
dokonca ergonomicky vhodný. Priestor 
detskej izby sa navyše nedá nafúknuť 
a nie vždy je možné vybúrať priečky či 
pristaviť ďalšiu miestnosť. Aby sa do 
pôvodného priestoru vmestilo všetko, 
čo vaše dieťa odrazu potrebuje, určite sa 
radi necháte inšpirovať nápadmi, ktoré 
vám ukážu, ako efektívne usporiadať 
všetok nábytok tak, aby bolo spokojné 
nielen vaše dieťa, ale aj vy sami.  Viac in-
formácií nájdete na www.kik-textilien.sk 
a www.asko-nabytok.sk. 

Reko z materiálov Asko-nábytok a KiK

Foto: Asko-nábytok a KiK

   

Izba, ktorá je

DETSKÁ IZBA JE AKOBY 
SAMOSTATNÝM SVETOM. 
NA ROZDIEL OD INÝCH 
MIESTNOSTÍ BY MALA SPĹŇAŤ 
CELÝ RAD RÔZNYCH FUNKCIÍ – 
JE SPÁLŇOU, PRACOVŇOU, 
ALE AJ MIESTOM, KDE SA DETI 
HRAJÚ A KDE TRÁVIA VÄČŠINU 
SVOJHO VOĽNÉHO ČASU. JEJ 
ZARIADENIE A VYBAVENIE BY 
MALO ZODPOVEDAŤ NIELEN 
PREDSTAVÁM, ALE AJ VEKU 
DIEŤAŤA.

 DETSKÝM 
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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

Z Ľ A V O V Ý   K U P Ó N

Kód zľavy:  LETO2020
Platnosť:

15.06.2020 - 31.08.2020

Výška zľavy:

40% na spojovací materiál

20% na ostatný sortiment

Platí na objednávky a nákupy :

- cez e-shop na www.dmpsteel.sk

- na predajni spoločnosti v Bratislave

D.M.P. STEEL s.r.o.

Račianska 69, Bratislava

02 4446 1161

predaj@dmpsteel.sk

Pondelok - Piatok

8:00 - 16:30
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bývanie technika

N
a to, aby ste si kedysi sami nastavili 
domácu bezdrôtovú sieť bol potreb-
ný počítač, LAN kábel a určité IT 

zručnosti. Tieto pre „geekov“ triviálne 
úkony však nie každý zvládal, a tak mno-
hé routery ostávali nastavené roky tak, 
ako ich zanechal technik operátora po 
inštalácii. Ľudia zo strachu z neznámeho 
sa ani nepokúšali nič zmeniť. 

ČAS NA ZMENU
To, že Európania nerozumejú sieťam 
a ich domáce pripojenie je nedostatočné, 
ukázal aj nedávny prieskum spoločnosti 
D-Link. V ňom vyše 20 % respondentov 
uviedlo, že si sami nedokážu poradiť 

s problémami s Wi-Fi routerom a rov-
naký počet opýtaných ani netušil, čo to 
vôbec je. Až 66 % opýtaných uviedlo, že 
majú niekedy v domácnosti nestabilné 
Wi-Fi. Áno, nečakaná karanténa dô-
kladne preverila naše routery a povinný 
„home office“ ukázal, že je najvyšší čas 
niečo spraviť.

Urobte si malý pokus a skúste si spočí-
tať všetky zariadenia, ktoré sa vo vašej 
domácnosti pripájajú na sieť. Už dávno 
to nie sú len počítače, pretože v rodine 
má pomaly každý člen svoj notebook, 
smartfón, tablet, deti (zvyčajne nie jed-
nu) hernú konzolu, nejaký ten sieťový 
disk, multifunkčnú tlačiareň, smart tele-
vízor (v obývačke, spálni, detskej izbe), 
robotický vysávač, pračka, klimatizácia, 
kamery či bezpečnostné senzory – pros-
te sú to už desiatky zariadení a každé má 
svoje potreby. 

POTREBUJETE NOVÝ HARDVÉR?
Domáca sieť je v týchto týždňoch naozaj 
značne preťažená, pretože ju využívame 
na prácu, štúdium, sledovanie online fil-
mov, hranie hier a, samozrejme, desiatky 
„bežných“ operácií na pozadí. Nečudujte 
sa potom, že keď máte pracovný video 
hovor, seká sa to, zvuk nepríjemne rezo-
nuje a sťahovanie súborov funguje ako 
na prahistorických modemoch.

Router, ktorý získate od operátora, je 
väčšinou iba základný a nie je stavaný 
na až takú veľkú záťaž. Netreba ho však 
hneď zatracovať. Existujú jednoduché 
kroky, ktorými môžete v prípade „krízy“ 
zlepšiť a udržať si slušné pripojenie v do-
mácnosti, ako napríklad zminimalizovať 

DOMA SA SMART 
MENÍ NA EASY
Všetko už zvládnete len s mobilom

ZNIE TO SKORO AKO 
SLOGAN Z REKLAMNEJ 
KAMPANE. VŠETKO MÁ 
DNES PRÍVLASTOK „SMART“, 
NO KONEČNE SA ZAČÍNA 
AJ U TECHNIKY VIAC KLÁSŤ 
DÔRAZ NA SAMOTNÝCH 
POUŽÍVATEĽOV 
A JEDNODUCHOSŤ, PO 
KTOREJ VOLAJÚ. TECHNIKA 
NEMUSÍ BYŤ ZLOŽITÁ. 
SMART VYCHYTÁVKY SI 
PREDSA KUPUJÚ BEŽNÍ 
ĽUDIA.
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počet pripojených zariadení. Všetko, čo 
nie je nutné, treba odpojiť. Napríklad 
keď ste doma a máte kamery, je asi zby-
točné, aby boli pripojené. Zvážte, ktoré 
online aktivity sú teraz potrebné a ktoré 
dokážete (aspoň na čas) obmedziť. Vide-
okonferenciu rozhodne nezlepší, keď sa 
vám na pozadí budú sťahovať filmy alebo 
updatovať hry v hernej konzole (nie-
ktoré potichu v režime spánku sťahujú 
update rádovo v desiatkach GB).

V nastaveniach sa uistite, že má váš rou- 
ter najnovší firmvér (ako sa dostať do 
nastavení si pozrite v manuáli – zvyčajne 
treba zadať jeho IP adresu do webové-
ho prehliadača a prihlásiť sa menom 
a heslom). Pravidelný update je dôležitý, 
pretože sa ním opravujú bezpečnostné 
diery, ale môže sa zlepšovať aj jeho funk-
cionalita a výkon. V nastaveniach je zvy-
čajne možné upraviť aj priority sieťovej 
komunikácie (QoS), čím zabezpečíte, aby 
bol napríklad plynulý hovor uprednost-
nený pred sťahovaním video súborov.
Wi-Fi router presuňte doma tak, aby bol 
čo najbližšie ku stredu vašej domácnosti. 
Tým zabezpečíte rovnomennejšie po-
krytie celého bytu. Ak potrebujete in-
tenzívne pracovať, skúste svoj notebook 
pripojiť k routeru priamo káblom alebo 
ho presuňte bližšie k routeru, ideálne, 
aby boli v priamej viditeľnosti. Sila Wi-Fi 
sa so vzdialenosťou stráca a každá stena 
alebo prekážka dosah ešte skracuje.
Keď zistíte, že máte doma miesta so sla-
bým až nedostatočným signálom, môže-
te na ceste pridať nové prístupové body, 
ktoré premostia váš signál (tzv. Access 
Point) a predĺžia dosah, ale vhodnejšie 
možno bude vymeniť router za výkon-
nejší a prebudovať celú sieť. 

INTELIGENTNÁ SIEŤ
Staré siete postupne nahrádzajú inteli-
gentné mesh Wi-Fi, ktoré dokážu praco-
vať s rôznymi technológiami. Pri takejto 
sieti sa dajú veľmi jednoducho a inteli-
gentne v sieti vytvárať nové prístupové 
body, takže viete zlepšovať signál v ce-
lom dome, na poschodiach aj na záhrade 
rovnomerne a všetky mesh zariadenia 
pracujú ako jedna sieť. Podobne použí-
vame napríklad mobilnú sieť – ani tam 
vás nezaujíma, na ktorý vysielač vášho 
operátora sa pripojíte, dôležitý je čo naj-
silnejší signál a stabilné spojenie.

Moderný router 
nainštalujete 
doma sami s po-
mocou mobilnej 
aplikácie. Celý 
proces je tak 
„easy“, že to 
zvládne naozaj 
každý. K routeru 
dostanete kartič-
ku s heslom alebo 
priamo QR kódom, ktorý v mobilnej 
appke rovno naskenujete fotoapará-
tom a tým sa prihlásite. V aplikácii vás 
sprievodca vedie krok za krokom a radí 
vám. Všetko môžete nechať aj na umelej 
inteligencii – jediné, čo si sami zvolíte, 
je názov bezdrôtovej siete a heslo, kto-
ré chcete používať. K nastaveniam sa 
môžete kedykoľvek vrátiť v mobilnej 
appke – skontrolovať stav, rýchlosť 
internetového pripojenia, pripojené 
zariadenia a pod.

Keď chcete, aby sa deti v určitom čase 
nehrali online hry a nesledovali videá, 
viete im v mobilnej appke obmedziť 
ich pripojenie alebo vytvoriť pre náv-
števu úplne novú Wi-Fi s prístupom 
na internet, ale bez prístupu k vašim 
zariadeniam. Novinkou sú aj cloudové 
služby pre router, rovnako ako podpora 
hlasových asistentov alebo antivírová 
ochrana integrovaná priamo v sieťových 
zariadeniach. Nebojte sa to vyskúšať! 
S mobilnou appkou je to naozaj jednodu-
ché a používateľsky veľmi prívetivé.
Dobrá a stabilná sieť je základom a ne-

vyhnutnosťou pre budovanie každej 
inteligentnej a digitálnej domácnosti. 
Kamery, smart zásuvky a vypínače, sen-
zory... Bez funkčnej a stabilnej siete sa 
ďalej nepohnete.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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bývanie technika

N
a sledovanie televízie cez 
internet môžete využiť 
mobil, tablet, počítač či 
notebook, a to kedykoľvek 

a kdekoľvek. Základnou prednosťou je 
to, že vy rozhodujete kedy a čo budete 
pozerať, pretože nudným reklamám 
a čakaniu odzvonilo. Samozrejmos-
ťou je sledovanie programov cez vašu 
Smart TV. Pre toho, kto nevlastní smart 
televízor, môže využívať Lepšia.TV box, 
ktorý obyčajný televízor premení na 
moderné multimediálne centrum. Stačí 
mať internetové pripojenie od ľubovoľ-
ného operátora, nemusíte ani meniť svoj 
televízny prijímač. Rovnako si nelámte 
hlavu s dlhými zmluvami či pokutami za 
skoršie vypovedanie zmluvy. 

FINANČNE ZAUJÍMAVÁ
Cena internetového sledovania televízie 
je finančne veľmi zaujímavá. Lepšia.TV 
ponúka viac ako 100 televíznych staníc 
vrátane prémiových a 42 HD kanálov. 
Vyskúšať tento balík môžete úplne bez 
záväzkov. Cena je 0,10 € za úvodný 
mesiac. Následne je to 7,39 € mesačne. 
Pokiaľ by ste neboli spokojní, môžete 
službu kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť, 
a to bez akýchkoľvek pokút či poplatkov. 

KAŽDÝ SI NÁJDE TO SVOJE
Ponuka v sebe zahŕňa aj archív tele-
víznych staníc 30 dní spätne. Vybrané 
seriály a dokumenty si môžete pozrieť 
dokonca až 100 dní spätne. Už tak nikdy 
nič nezmeškáte. Súčasťou služby je na-
hrávanie programu či pretáčanie reklám. 
Niektorých môže zaujať aj to, že v tejto 
službe je zahrnuté aj počúvanie viac 
ako 20 000 rozhlasových staníc z celého 
sveta. Každý si tak nájde to svoje a je to 
tak skutočná rodinná telka bez nejakých 
obmedzení. Ak raz skúsite sledovať 
televízie cez internet a spoznáte všetky 
výhody, ktoré so sebou prinášajú, už 
nikdy nebudete chcieť sledovať televíziu 
inak. Viac na www.lepšia.TV.

Reko z materiálov spoločnosti Lepšia.TV

Foto: Lepšia.TV

MÁTE RADI FILMOVÝ VEČER 
S PRIATEĽMI? ČI SI LEN RADI 
PO CELODENNOM ZHONE 
CHCETE VYLOŽIŤ NOHY 
A POZRIEŤ SI NEJAKÝ DOBRÝ 
FILM ALEBO SERIÁL? CHCELI 
BY VAŠE DETI POZERAŤ TELKU 
NA MOBILE ALEBO POČÍTAČI? 
AK ÁNO, MÁME PRE VÁS 
JEDNODUCHÉ RIEŠENIE, 
A TO RODINNÚ TELKU BEZ 
OBMEDZENÍ – LEPŠIA.TV. 

RODINNÁ TELKA
bez obmedzení
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Kompletnú aktuálnu ponuku spotrebičov nájdete na www.my-concept.sk

tmavý nerez biele sklo

čierne sklonerez

 DIZAJNOVÉ
LÍNIE VSTAVANÝCH SPOTREBIČOV4
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A
ko by sme si mohli domáce práce 
uľahčiť bez toho, aby sme zároveň 
nepoľavili z vysokých nárokov na 

perfektnú čistotu?

ŠETRNÉ A HYGIENICKÉ PRANIE. 
DOKONCA I PRI 20 °C
Oblečenie je ako naša druhá koža – 
zachytí na sebe všetko, s čím cez deň 
prídeme do styku. Preto je dôležité, aby 
bolo perfektne čisté. Predtým sa odpo-
rúčalo pranie pri vysokej teplote, a to 
aspoň 60 °C či vyváranie bielizne. Nie-
ktoré práčky využívajú parné programy 
a zbavujú sa baktérií a mikroorganizmov 
pomocou horúcej pary. To však nie je 
vhodné na všetky materiály a mnohým 

ČISTÁ DOMÁCNOSŤ ZNAMENÁ ZDRAVÝ A BEZPEČNÝ DOMOV. 
NAPRIEK TOMU, ŽE NÁS DOMÁCE PRÁCE ČASTO NEBAVIA, 
V UPRATANOM BYTE ALEBO DOME SA CÍTIME DOBRE. 
OBZVLÁŠŤ PRI RODINÁCH S MALÝMI DEŤMI ALEBO ALERGIKMI 
JE HYGIENICKÁ ČISTOTA DÔLEŽITÁ AJ PRE ZDRAVIE.

Udržiavajte  
svoju domácnosť

HYGIENICKY ČISTÚ
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odevom pranie pri vysokých teplotách 
nevyhovuje. Čo s tým? O svoje hodváb-
ne blúzky, pamätné tričká ani luxusnú 
spodnú bielizeň alebo detské oblečenie 
sa už báť nemusíte. Moderné spotrebiče 
ponúkajú funkcie, ktoré sú k bielizni 
šetrné, zároveň ju však dokonale vyperú. 
Vybrané práčky Bosch napríklad vyu-
žívajú aktívny kyslík, ktorý odstráni až 
99,99 % * baktérií a mikroorganizmov, 
ktoré sa bežne vyskytujú na bielizni, 
a to i pri nízkej teplote. Technológia 
ActiveOxygen™ zaistí hygienickú čistotu 
bielizne už pri 20 °C bez nutnosti prida-
nia ďalších dezinfekčných prostriedkov. 
Oblečenie vám tak vydrží dlhšie čisté. 

Alergici alebo ľudia s citlivou pokožkou 
ocenia aj špeciálne programy ako naprí-
klad AlergiaPlus, ktoré z odevov odstrá-
nia prach, peľ a zvieracie chlpy jediným 
stlačením tlačidla. Aj sušičky bielizne 
môžu pomôcť odstrániť z tkanín množ-
stvo alergénov. A ako ošetriť napríklad 
plyšáky alebo plnené vankúšiky, ktoré sa 
prať vôbec nedajú? Zmrazte ich. Vložte 
ich vo vrecúšku do mrazničky aspoň na 
24 hodín a veľmi nízke teploty zahubia 
všetky roztoče.

JEDNODUCHÁ STERILIZÁCIA 
A HYGIENICKÉ UMÝVANIE – 
NIELEN RIADU
V domácnostiach s malými deťmi, ale 
tiež v prípade choroby niektorého člena 
domácnosti je obzvlášť dôležitá perfekt-
ná čistota pri príprave a konzumácii jed-

la. Pravidelná sterilizácia riadu, detských 
fliaš, ale napríklad aj pohárov na marme-
ládu je pomerne časovo náročná a  vy-
žaduje opatrnosť, hrozí totiž oparenie 
horúcou vodou. Uľahčiť prácu si v tomto 
prípade môžete niekoľkými spôsobmi. 
Pokiaľ máte k dispozícii parnú rúru, mô-
žete sterilizovať priamo v nej pri použití 
100 % pary a teploty 100 °C. Niektoré 
umývačky riadu zase ponúkajú špeciálne 
funkcie, ktoré zaručujú antibakteriálnu 
čistotu. Napríklad funkcia HygienaPlus 
sa aktivuje spolu s bežnými umývacími 
programami a zvyšuje a udržiava teplotu 
oplachovania až na 70 °C počas desiatich 
minút, aby sa z riadu odstránili nielen 
nečistoty, ale tiež baktérie. 

ZHLBOKA SA NADÝCHNITE 
A RELAXUJTE
Odsávač pár je často podceňovaným ku-
chynským spotrebičom, pritom je veľmi 
dôležitý pre kvalitný vzduch v miestnos-
ti. Existuje navyše riešenie, ktoré vzduch 
nielen čistí, ale zároveň neutralizuje 

alergény. Aj ľudia so sennou nádchou 
tak môžu vo svojich kuchyniach bez 
obáv zhlboka dýchať. Jedinečné filtre 
CleanAir Plus absorbujú zo vzduchu viac 
než 99 % peľu** a viac ako 90 % pachov. 
V spolupráci s technológiou Home 
Connect a senzorovou stanicou Cair od 
značky NuWave sa odsávač automaticky 
zapne, keď senzor zaregistruje vyššie 
množstvo peľu vo vzduchu. 

Ďalšie tipy nájdete na internetovej 
stránke www.smebosch.sk.

* Odstraňuje až 99,99 % baktérií (napríklad e. coli, c. 

albicans, s. enterica, a. brasiliensis, s. aureus, bacteriophage 

MS2) v programe „mix“ pri odporúčanom množstve bežného 

pracieho prostriedku a 4 kg náplne. Prieskum MB 7623/15 

zo dňa 29. 7. 2015 uskutočnil wfk – Institut für Angewandte 

Forschung GmbH pre BSH Hausgeräte GmbH.

** Priebeh testovania: 1. meranie podľa ISO 16890-2 a -4 (pre 

častice), 2. meranie s peľmi Ambrosia v skúšobnom systéme 

podľa ISO/TS 11155-1

Reko z materiálov BSH domáce spotrebiče

Foto: BSH domáce spotrebiče

MODERNÉ SPOTREBIČE VÁM 
UĽAHČIA DOMÁCE PRÁCE 
BEZ TOHO, ABY STE ZĽAVILI 
ZO SVOJICH NÁROKOV NA 
PERFETKNÚ ČISTOTU.
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N
a pretras tak prichádzajú vchodové 
dvere, ktoré delia našu domácnosť 
od vonkajšieho sveta. 

JE VÁŠ DOMOV ZABEZPEČENÝ 
DOSTATOČNE?
Podľa štatistiky Ministerstva vnútra 
bolo len za prvý štvrťrok zistených 
1 072 krádeží vlámaním, z toho 211 by-
tov. Najčastejším spôsobom vniknutia 
zlodeja do objektov je cez vstupné dvere, 
a to hlavne cez uzamykací dverný sys-
tém, napríklad pomocou odvŕtania ale-
bo prerazenia zámku na dverách. Možno 
máte svoju nehnuteľnosť poistenú proti 
krádeži alebo o tom práve uvažujete. Ak 
však nespĺňate bezpečnostné opatrenia, 

ktoré máte v zmluve, poisťovne vám po-
skytnú len krátené poistné plnenie alebo 
vám škodu nemusia preplatiť vôbec. 
Vo všeobecnosti platí, že čím je suma 
za poistenie vyššia, tým dokonalejšie 
zabezpečovacie prvky poisťovne vyža-
dujú. Pri dokladovaní krádeže vlámaním 
musíte poisťovni uviesť prekážky, ktoré 
musel páchateľ prekonať. Ak bola krádež 
vykonaná bez známok vlámania, šance 
na získanie kompenzácie sú nulové. Ako 
by sa však mohol zlodej dostať bez stopy 
do vašej domácnosti? Ak teda nevošiel 
otvoreným oknom alebo balkónom, tak 
najpravdepodobnejšie kľúčom. Možno 
mal niekto v minulosti prístup k vášmu 
kľúču a nechal si vyrobiť kópiu. Známe 

DOMOV JE MIESTO, KDE 
BY SME SA MALI CÍTIŤ 
PRÍJEMNE, POHODLNE 
A BEZPEČNE. PRETO SI HO 
SNAŽÍME PRISPÔSOBIŤ TAK, 
ABY VYHOVOVAL NAŠIM 
POŽIADAVKÁM A VKUSU. PRI 
PRERÁBKE ČI ZARIAĎOVANÍ 
NOVÉHO BÝVANIA SA 
VŠAK ČASTO ZAMÝŠĽAME 
NAD TÝM, ČI JE NAOZAJ AJ 
BEZPEČNÝM PRÍSTAVOM,  
KU KTORÉMU SA DOMOV  
ČASTO PRIROVNÁVA. 

Bezpečné bývanie vďaka smartfónu
INTELIGENTNÝ ZÁMOK

bývanie technika
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sú tiež prípady z minulého roka, kedy 
bolo vykradnutých v dvoch slovenských 
mestách asi 14 bytov s bezpečnostnými 
dverami a rovnakým typom bezpečnos- 
tného zámku bez zjavného prekonania 
prekážky. Polícia sa vtedy vyjadrila, že 
typ kľúča je prelomený. 

CHRÁNENÝ VS. VOĽNE ŠÍRITEĽNÝ 
PROFIL KĽÚČA
Ak niekomu požičiate svoje kľúče a ten 
si dá vyhotoviť bez problémov kópiu, 
znamená to, že máte voľne šíriteľný typ 
kľúča. Vyrábajú sa zo surových kľúčov 
(polotovarov), ktoré sú na trhu voľne 
dostupné. Ak ste však majiteľom bez-
pečnostnej vložky do dverí s chráneným 
kľúčom, kópiu nie je možné bez vášho 
vedomia vyhotoviť, pretože sa v kľúčovej 
službe musíte preukázať bezpečnostnou 
kartou. Zlodeji sa však vedia vynájsť 
a bezpečnostná karta pre nich nemusí 
byť prekážkou, najmä ak s kľúčovou 
službou spolupracujú. Je preto dôležité 
vybrať si takého výrobcu, ktorý dodáva 
kľúče v malých množstvách iba opráv-
neným partnerom a dodávky prísne evi-
duje. Kľúče do bezpečnostných zámkov 
majú navyše aj iné ochranné prvky. Čím 
viac ich má, tým náročnejšie je vytvoriť 
kópiu. Popredný výrobca, rakúska firma 
EVVA, ponúka uzamykacie systémy, kto-
ré si pri výrobe vyžadujú špeciálne stroje 
a vysokú úroveň odborných znalostí. 
Ilegálna výroba je preto veľmi náročná.

INTELIGENTNÝ ZÁMOK
Každý zámok sa dá prelomiť a vytvoriť 
tak univerzálny kľúč, je to len otáz-
kou času a šikovnosti. Práve preto sú 

smart zámky najlepším bezpečnostným 
riešením medzi uzamykacími systéma-
mi. Namiesto klasického kľúča dvere 
otvoríte pomocou svojho smartfónu. 
Nemáte tak kľúč ako zalomiť, stratiť či 
vložiť do rúk nesprávnej osoby. Kľúč sa 
odosiela bezpečne cez internet a ďalšie-
mu užívateľovi príde formou sms správy. 
Vďaka inteligentnému zámku budete 
mať dokonalý prehľad nielen o tom, kto 
má prístup k vašim dverám, ale aj kedy 
dvere otvoril. Bojíte sa dať kľúč k vášmu 
bytu či domu opravárovi, upratovačke 

alebo opatrovateľke? Vďaka prideleniu 
dočasných elektronických kľúčov im 
môžete udeliť prístup na konkrétny deň 
a hodinu. Potom, čo už prístup nepo-
trebujú, im ho vo svojej online správe 
jednoducho odoberiete. 

ELEKTRONICKÝ UZAMYKACÍ 
SYSTÉM 
AirKey od EVVA je vybavený ochranou 
proti vytiahnutiu jadra a odvŕtaniu. 
Prístupy sa udeľujú a odoberajú v online 
správe, ktorá je bezplatná. S AirKey- 
Cloud Interface to navyše uskutočňujete 
vo vašom vlastnom softvéri, ktorý je 
bezpečný ako online banking. Okrem 
smartfónu sa však ako prístupové 
médium môžu používať aj Keycards 
karty, aby dvere mohli otvoriť aj tí, ktorí 
smartfón nemajú. 

Reko z materiálov EVVA

Foto: EVVA

Bezpečné bývanie vďaka smartfónu
INTELIGENTNÝ ZÁMOK

CYLINDRICKÁ VLOŽKA EVVA 4KS PATRÍ DO NAJVYŠŠEJ BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 
PODĽA EN-1303:2015. KĽÚČ 4KS SA OVERUJE CELKOVO 4-KRÁT. 

•• Bezpružinová technológia a ochrana proti odvŕtaniu.
•• Blokovacie prvky v cylindrickej vložke sa pohybujú po vyfrézovaných drážkach 

kľúča.
•• 12 neodpružených, masívnych 

blokovacích kolíkov sa vďaka 
tvaru 6 drážok kľúča presunie 
do určitej polohy a overí sa 2 
posuvnými závorami.

•• Blokovacia lišta v jadre 
kontroluje prídavné kódovanie.
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paleta aktuality

KUCHYNE NASIMULUJETE CEZ SKUTOČNÝ 
PLÁNOVAČ DO 20 MINÚT!

Plánovanie kuchyne nebolo nikdy jednoduchšie! So službou 
Oresi STREAM sa v priebehu jednej online konzultácie môžete 
dotknúť svojej vysnívanej kuchyne. Nenechajte si ujsť technolo-
gickú novinku, jedinečnú skúsenosť a extrémne reálnu 3D vizu-
alizáciu. Oresi STREAM je online služba, ktorá využíva prepo-
jenie inteligentného plánovača kuchýň Touch Reality a živého 
streamovania obrazu priamo do vášho domova. Vďaka súčasným 
technologickým možnostiam môžete vidieť, ako vzniká vaša nová 
kuchyňa priamo na obrazovke svojho počítača, a to extrémne 
rýchlo a v extrémne reálnom obraze. Ku konzultácii potrebujete 
len počítač a dátové pripojenie. Plánovač je postavený na princípe 
počítačových hier, je autentický a veľmi jednoduchý. V kombinácii 
so streamovaním obrazu priamo k vám domov je jediným skutoč-
ným online plánovačom kuchýň na Slovensku. 

www.oresi.sk

SUPERTICHÝ VÍŤAZ NAD 
SMIETKAMI AJ PRACHOM

Aj vám by sa doma zišiel tichý macher na 
vysávanie, ktorý by dôsledne vysal všetky 
smietky, spadnuté vlasy, chlpy od domá-
cich miláčikov a prach, svojím hlukom by 
však nerušil vás ani susedov? Takým je 
vreckový vysávač Orava Volcano s prí-
konom 600 W, 6 metrov dlhou šnúrou na 
zapojenie do elektrickej siete a akčným 
rádiom 9 metrov. V tomto dostatočne 
veľkom ringu si to víťazne, avšak bez hu-
riavku rozdá s akoukoľvek nečistotou! Do 
boja s neporiadkom je vybavený boha-
tým príslušenstvom – klasickou hubicou, 
parketovou i škárovou hubicou, turbo 
hubicou na vysávanie vlasov a zvieracích 
chlpov v domácnosti aj v aute a okrúhlou 
kefovou hubicou, ktorá vám 
umožní detailne povysávať 
čalúnenie, koberce v ťažšie 
dostupnom priestore aj 
prach z nábytku a kláves-
nice počítača. Disponuje 
aj indikátorom plného 
vrecka. Hoci nenarobí veľa 
hluku (len 68 dB), vy naň 
budete spievať oslavné 
ódy poriadne nahlas. 

www.orava.eu 

www.het.sk

Z OBALU PRIAMO NA STENU

Príchodom vyšších teplôt 
nastáva ideálne obdobie na 
vymaľovanie interiéru. Biela 
je síce trendy, ale nebojte 
sa farieb, ktoré vašu do-
mácnosť oživia. Vyskúšajte 
maliarske farby Klasik 
COLOR od spoločnosti HET, 
ktoré sú už natónované, 
takže odpadá starosť s ich mie-
šaním. 

Tónované interiérové disperzné oteruvzdorné maliarske farby Klasik COLOR 
sa hodia na maľovanie obytných a komerčných priestorov, detských izieb, 
jedální alebo kancelárií. Sú vhodné aj na náter omietok sanačných systémov. 
Nespornou výhodou maliarskych farieb Klasik COLOR je okamžitá možnosť 
aplikácie tónovaných farieb. Vďaka výbornej krycej schopnosti a skvelej roztie-
rateľnosti sa nemusíte báť pustiť  do maľovania sami. 

Maliarske farby Klasik COLOR sú dostupné v rozšírenej škále 36 moderných 
odtieňov. Na webe www.het.sk vyskúšajte Color simulátor a zistite, ktoré fa-
rebné kombinácie pristanú vášmu domovu najviac. 

http://www.orava.eu
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SKRUTKY VÁS UŽ „NEVYTOČIA“

Podľa Murphyho zákonov sa skrutka, ktorá by mala držať najpevnejšie, zaručene uvoľní v tom najnev-
hodnejšom okamihu. Akoby sa tie malé okrúhle potvory vytáčali zo závitov naschvál, pomaly  a nená-
padne a potom náhle hup! – uvoľnia sa a v domácnosti padajú kľučky, pánty, dvierka, vešiaky. Na ex-
presnú opravu, pri domáckom majstrovaní aj pri montovaní nábytku oceníte spoľahlivého pomocníka 
na skrotenie všetkých neposlušných skrutiek. BlackPine Screwdriver od Oravy vám pomôže rýchlo 
a pohodlne dotiahnuť a uvoľniť skrutky bez prácneho točenia klasickým skrutkovačom, z ktorého ide 
ruka odpadnúť a človek má pocit, že okrem skrutky má už odmontované aj zápästie a rameno. Na-
miesto vás totiž skrutky točí motorček Li-ion skrutkovača. Je vybavený 110 mm obojstranným bitom, 
na jednom konci s klasickým plochým, na druhom konci s krížovým skrutkovačom. Rozmer hlavice 
na bity je ¼" (6,3 mm) v tvare šesťhranu, rýchlosť otáčok je do 260 ot/min a uťahovací moment je 
2,6 N/m. Povrch skrutkovača je pogumovaný, takže sa dá dobre uchopiť a nešmýka sa z ruky, ani keď 
pracujete v horúčave alebo je skrutkovania toľko, až sa vám z čela lejú kropaje potu. Aby ste na skrut-
ky dobre videli aj v tých najtemnejších zákutiach, je vybavený LED diódou na osvetlenie pracovného 
miesta. LED indikátor na ukazovanie stavu nabitia akumulátora vás upozorní, kedy ho treba zas 
nabiť, aby bol pripravený spolu s vami zavŕšiť majstrovské veľdielo alebo mať všetko doma  
v tip-top stave. 

www.orava.eu 

BATÉRIOVÍ POMOCNÍCI NIELEN PRE ZÁHRADU

Batériová technika je synonymom výkonnosti, dynamiky a pohybovej nezávislosti. 
Netýka sa  pritom len automobilov, batérie si pomaly, ale isto, svoju cestu dláždia aj 
do našich domácností a záhrad. Takto poháňané prístroje je možné dostať prakticky 
kamkoľvek a silou sa častou vyrovnajú ich elektrickou šnúrou viazaným súrodencom.

Takto pohodlný je aj nový spôsob čistenia vonkajších priestorov – pomocou inovatív-
neho čističa KHB 5 Battery. Stačí len zapojiť hadicu a môžete začať čistiť obrovskou 
silou tlaku aj na baterky. Vďaka kompaktnému usporiadaniu čerpadla, motora a 
batérie je možné celý čistiaci stroj držať bez námahy v ruke, čo prináša maximálnu 
flexibilitu. Ideálny pomocník na rýchle čistenie ukazuje zostatkový čas umývania na 
LED displeji. V prípade vybitia batérie ju jednoducho vymeníte za nabitú a v práci 
pokračujete ďalej. Vďaka efektívnemu a súčasne šetrnému strednému tlaku sa KHB 
5 ideálne hodí na rýchle vyčistenie záhradných strojov, záhradného nábytku, moto-
cyklov v prípade potreby a na mnohé iné čistiace práce okolo domu. A s ďalším alter-
natívnym príslušenstvom, ako sú plošné čističe, pracovné nadstavce a sacia hadica je 
tento tlakový čistič ešte flexibilnejší. 

www.karcher.sk 

GRILOVANIE BEZ DYMU A STRACHU Z VRTKAVÉHO POČASIA

Ak vlastníte gril, ktorý nedymí, nepotrebujete naň žiadne extra palivo, len prístup k elektrine a aj pri náhlej zmene 

počasia vám umožní dogrilovať šťavnaté delikatesy v pohodlí kuchyne, máte počas tohtoročnej grilovacej sezóny 

vyhraté. Vďaka rozkladaciemu elektrickému grilu Orava EG-1900 sa razom zmení grilovačka z ťažkej driny na 

príjemnú zábavu. Je praktickou kombináciou kontaktného grilu a grilovacej dosky, pričom obe časti fungujú 

nezávisle. Na oboch možno simultánne nastaviť rôznu teplotu grilovania až do 210 °C podľa toho, či si chcete 

pochutnať na ugrilovaných plátkoch cukety, pstruha alebo potrebujete gril 

„vypiecť“ na poctivé ugrilovanie jahňacej kotlety. Zaklopený vám poslúži 

aj na zapekanie panini, bruschetty či toastov k zeleninovým šalátom. 

Orava EG-1900 môže byť váš za 79 eur.

www.orava.eu
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bývanie podlahy

TRENDY VINYL
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B
etón, dlažba, bridlica alebo klasic-
ké drevo? Nech už chcete vášmu 
interiéru prepožičať akýkoľvek 
štýl, pomôže vám k tomu vinylová 

podlaha. „S vinylovou podlahovou kry-
tinou sa stretnete v mnohých moderných 
domácnostiach. Hodí sa prakticky do každej 
miestnosti, či už je to obývačka, spálňa, 
kuchyňa, alebo kúpeľňa. Veľmi populárna 
je napríklad vinylová podlaha 5.0 dub 
stonewashed, ktorá je vhodná do priestorov 
so zvýšenou vlhkosťou, a môžete ju kombi-
novať s podlahovým vykurovaním. Drevený 
dekor navyše vdýchne interiéru jedinečnú 
atmosféru tradičného vidieckeho štýlu, 
ktorý je dnes veľmi populárny,“ hovorí 
Richard Klička, odborník na podlaho-
vé krytiny v projektových marketoch 
Hornbach. 

ŽIADNA VEDA
Položenie vinylovej podlahy nie je 
žiadnou vedou. V prvom rade je dôležité 
vybrať správny podklad. „Ako podklad 
pod vinylovú podlahu neodporúčam par-
kety, laminátovú krytinu alebo koberec. 
Vinylové lamely sa pokladajú na začistený 
betónový podklad, ktorého hrubosť by mala 
byť maximálne 3 mm na 1 m2. Ak betón nie 
je vystierkovaný do hladka, bude na jeho 
povrchu veľa nerovností, prachu a malých 
kamienkov,“ popisuje Richard Klička 
z Hornbachu. 

Skôr než na podklad položíte parotesnú 
fóliu, mali by ste odmerať jeho vlhkosť. 
Ak podklad stále vykazuje známky vlh-
kosti, mali by ste ešte počkať, miestnosť 
vyvetrať a vysušiť. Pod parotesnou fó-
liou by sa totiž hromadila para a časom 
by všetko začalo plesnivieť.

ČO JE DÔLEŽITÉ?
Ďalším kľúčom k úspechu je uskladne-
nie materiálu v miestnosti, kde sa bude 
pokladať. „Práve tu robia mnohí z nás 
chybu. Je naozaj dôležité, aby sa mate-
riál dostatočne prispôsobil podmienkam 
v miestnosti. Nechajte ho v nej aspoň 48 
hodín. Vlhkosť vzduchu by sa mala pohybo-
vať medzi 40 % a 70 %. Krytinu odporú-
čam pred realizáciou ešte skontrolovať,“ 
radí R. Klička. Podlahovú krytinu by ste 
mali nechať prispôsobiť sa podmienkam 
v miestnosti aj v prípade, že sa ju chystá-
te pokladať na zapnuté podlahové vyku-
rovanie. V prípade, že vinylovú podlahu 
položíte na podlahové vykurovanie, 
ktoré ešte nefunguje, v ďalších dňoch 

VINYLOVÉ PODLAHY SÚ 
AKTUÁLNE VEĽMI TRENDY. NIET 
SA ČOMU DIVIŤ, PRINÁŠAJÚ 
TOTIŽ CELÝ RAD VÝHOD – 
VYRÁBAJÚ SA V KRÁSNYCH 
DEKOROCH, SÚ PRÍJEMNÉ NA 
DOTYK A VEĽA TOHO VYDRŽIA. 
AJ SAMOTNÁ REALIZÁCIA JE 
JEDNODUCHÁ. STAČÍ SA DRŽAŤ 
JEDNODUCHÉHO NÁVODU 
A POLOŽENIE VINYLOVEJ 
PODLAHY SO SYSTÉMOM 
„KLIK“ ZVLÁDNETE ÚPLNE 
SAMI.



42

bývanie podlahy

NÁVOD NA KLADENIE VINYLOVEJ 
PODLAHY KROK ZA KROKOM:

1. Najprv si pripravte povrch, na ktorý 
budete vinylovú krytinu klásť. Plochu 
dokonalo vyčistite. V prípade nerov-
ností na povrchu použite silnejšiu 
kročajovú izoláciu.
2. Pripravte si parotesnú fóliu a kro-
čajovú izoláciu. Fóliu položte tak, aby 
jednotlivé kusy presahovali cez seba 
o 20 cm. Pri stene vytiahnite materiál 
do výšky 2 cm. Jednotlivé kusy prilepte 
k sebe lepiacou páskou. Na parotes-
nú fóliu položte kročajovú izoláciu. 
Táto podložka tlmí zvuk smerom do 
miestnosti. Jednotlivé kusy k sebe 
prilepte lepiacou páskou. V prípade, že 
je kročajová izolácia súčasťou vinylovej 
lamely, nemusíte túto vrstvu riešiť. 
3. Medzera medzi stenou a podlahou 
by mala byť 10 mm. Po realizácii 
prvého radu tieto medzery zafixujte za-

rážacími kolíkmi, ktoré umiestnite po 
oboch stranách na prechode medzi 
lamelami.
4. Začnite kladením celej lamely. 
Presah jednotlivých dielov nesmie byť 
menší než 20 cm.
5. Poslednú lamelu pri stene odme-
rajte a zrežte. Zostávajúcim kusom 
začnite nový riadok.
6. Ak máte v miestnosti nejaké výklen-
ky, neklaďte lamely až tesne k rohom. 
Roh sa snažte vždy obložiť zrezaným 
dielom jednej lamely. Lamelu odme-
rajte, zrežte do tvaru steny a pokračuj-
te ďalej.
7. Na rezanie vinylových lamiel vám 
postačí nôž, na menšie kúsky sú 
vhodné kliešte, ktorými narezaný kus 
jednoducho odlomíte.
8. V prípade potreby vyrežte do 
lamiel otvory. Rúrky od kúrenia potom 
môžete zakryť delenými rozetami. 
Rovnako postupujte pri kuchynskej 
linke, ktorá by na vinyle nemala stáť.
9. Na rezanie a meranie lamiel mô-
žete použiť napríklad dosku alebo 
inú lamelu. Poslúži nielen ako dlhé 
pravítko, ale budete mať hneď jasnú 
predstavu, aká bude lamela široká.
10. Nakoniec si namerajte ukončo-
vacie lišty a ich konce zrežte v uhle 
45 stupňov. Dobre potom k sebe 
zapadnú. Naneste lepidlo a prilepte 
lišty na stenu.
11. Na samý záver vyplňte medzery 
pri dverách silikónom a zahlaďte 
gumovou stierkou.

by mala teplota v miestnosti pozvoľna 
stúpať o jeden stupeň denne.

Vyvarujte sa tiež kladeniu v jednom 
„kuse“, napríklad cez dve miestnosti. 
„Na každých 8 metroch je potrebné urobiť 
dilatačnú škáru. Vďaka nej predídete, 
v prípade možných zmien spôsobenými 
teplotou alebo vonkajšími silami, vydúva-
niu podlahovej krytiny. Podlaha by mala 
končiť a začínať pri dverách,“ vysvetľuje 
a uzatvára odborník. 

Pracovný návod aj so zoznamom 
potrebného materiálu nájdete na  
www.hornbach.sk v sekcii Návody.

Reko

Foto: Hornbach a archív redakcie

PODLAHOVÚ KRYTINU BY STE 
MALI NECHAŤ PRISPÔSOBIŤ SA 
PODMIENKAM V MIESTNOSTI, 

AJ V PRÍPADE, ŽE SA JU 
CHYSTÁTE POKLADAŤ NA 

ZAPNUTÉ PODLAHOVÉ 
VYKUROVANIE. 
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NÁVRH PRIESTOROV VÝROBA DOPRAVA MONTÁŽ

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

www.medcom.sk

To najlepšie pre Váš obchod 
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T
áto evolúcia priniesla produkt, 
ktorý spája výhody pružnosti 
živicových podláh s odolnosťou 
minerálnych produktov. Takýmto 

podlahám hovoríme mikrocementové 
podlahy. Aj keď sa tieto podlahy realizu-
jú už niekoľko rokov, až teraz prišla na 
Slovensko exkluzívna španielska značka 
Topciment. Tak sa teda poďme na túto 
exkluzívnu značku a všobecne mikroce-
menty pozrieť bližšie.

KOMPLEXNÝ SYSTÉM
Mikrocement ako materiál ponúka 
množstvo dekoratívnych povrchových 
úprav s nadčasovým industriálnym di-
zajnom. Je to komplexný systém na seba 
nadväzujúcich vrstiev, ktoré spolu vy-
tvoria dekoratívny a odolný povrch – je-
dinečný a univerzálny zároveň, bez špár 

a bez kompromisov. Pôvodom je hlboko 
zakorenený v stredomorskej architek-
túre. Týchto vrstiev môže byť v podlahe 
s celkovou krúbkou cca 3 mm aj 12. 
Mikrocementové povrchy majú takmer 
neobmedzenú škálu rôznych efektov 
a farebných kombinácií, takže každá 
realizácia je iná a vzniká tak originálne 
umelecké dielo, ktoré je svojou štruktú-
rou neopakovateľné a exkluzívne.

MIKROCEMENTOVÉ 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY SÚ 
MODERNÝM TRENDOM, 
KTORÝ PONÚKA 
ALTERNATÍVNE, ALE HLAVNE 
PRAKTICKÉ A DIZAJNOVO 
NEOBMEDZENÉ RIEŠENIA.

ŠIROKÉ VYUŽITIE
Mikrocementová povrchová úprava 
je použiteľná ako na podlahy, tak aj 
na steny, ale aj na hocijaké iné pevné 
povrchy ako napríklad drevený nábytok. 
Je výborný aj na realizáciu sprchových 
kútov, kúpeľní, schodov, či už v inte-
riéri, alebo exteriéri. Jeho využitie je 
skoro neobmedzené a závisí len od vašej 
fantázie. Mikrocement je veľmi praktic-
ký materiál, ktorý umožňuje aplikovať 
povrch celoplošne bez akýchkoľvek špár 
a profilov, čo ho predurčuje  všade tam, 
kde sú kladené nielen vysoké estetické, 
ale aj hygienické a mechanické požiadav-
ky. Paradoxom je, že napriek tomu, že 
mikrocementové povrchy majú menšiu 
aplikačnú hrúbku ako liate cementové 
podlahy, dosahujú rovnaké alebo aj 
lepšie paramatre v odolnosti. Ich veľkou 
výhodou je bezprobémová aplikácia aj 
na zvislé plochy a priaznivejšia cena ako 
liatej cementovej podlahy. Oproti liatej 
minerálno-cementovej alebo epoxidovej 
podlahe majú mikrocementové podlahy 
výraznejšiu štruktúru s markantnými 
aplikačnými ťahmi. 

LIATE PODLAHY SÚ VO SVETE 
DLHODOBO VYUŽÍVANÉ 
NIELEN V PRIEMYSLE, ALE AJ 
V OBČIANSKYCH STAVBÁCH 
AKO DEKORATÍVNE ÚPRAVY 
PODLÁH. NA SLOVENSKU 
REALIZUJE SPOLOČNOSŤ 
4IMAGE, S. R. O., UŽ 14 ROKOV 
KRÁSNE A FUNKČNÉ LIATE 
PODLAHY. ZA TÚ DOBU SA 
LIATE PODLAHY VYVINULI 
A DOSPELI DO KRÁSY 
A FUNKČNOSTI. 

Mikrocementové

LIATE PODLAHY

bývanie podlahy
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HLAVNÉ VÝHODY :

 originálny dizajn,

 tenký a pevný,

 odolný voči vode, mastnostám 

a bežným chemikáliám,

 bez špár, bez mikróbov a baktérií,

 oteruodolný, protišmykový, zdravotne 

nezávadný,

 praktický, udržiavateľný, 

renovovateľný,

 nehorľavý, ekologický, farebne stály,

 vhodný na podlahové vykurovanie, 

minimálny tepelný odpor.

Ak vás zaujala téma liatych podláh  
alebo hľadáte vhodnú alternatívu 
k bežným keramickým dlažbám alebo 
parketám, ďalšie množstvo užitočných 
informácií nájdete na internetovej 
stránke www.liatepodlahy.sk.

Reko z materiálov 4image

Foto: 4image
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P
red maľovaním si steny dôkladne 
pripravte. Najskôr sa musia očistiť 
od starých náterov či tapiet a zbaviť 
nerovností. K tomu vám poslúži 

štuk, pomocou ktorého vrátite stenám 
svojho domova čisté línie. „Štuk je jemná 
omietka zo sadry, vápna, jemného piesku 
a spojiva, ktorá sa používa predovšetkým 
na stropy a steny. Slabá vrstva štuku 
zaplní drobné trhlinky a vzduchové otvory 
v stene. Nový povrch pôsobí dokonale čisto 
a jednoduchšie sa maľuje, a to už 24 hodín 
od úpravy,“ hovorí Monika Linghartová, 
špecialistka z oddelenia farieb a lakov 
v projektových marketoch Hornbach. 

Na trhu existuje veľké množstvo 
hotových štukových omietok. „Medzi 
najobľúbenejšie patrí tzv. hladká omietka 
Hornbach. Je to modelovacia omietka, 
ktorá zároveň vyrovná a vyhladzuje nerov-
nosti. Umožňuje okamžité použitie a má 
vynikajúcu priľnavosť. Po zaschnutí je ste-

na matná biela a ak netúžite po farebných 
stenách, prekrytie maliarskym náterom už 
nie je vždy potrebné,“ vysvetľuje Monika 
Linghartová z Hornbachu. 

Hladká omietka je vyrobená z ekologic-
ky nezávadných surovín. Je určená pre 
tenkovrstvové vonkajšie aj interiérové 
omietky alebo na betónové panely.

HRA FARIEB
Po štukovaní sú vaše steny perfektne 
hladké a teraz ich môžete oživiť naj-
novšími trendmi v bytovej architektú-
re – farbami. Tie našu psychiku ovplyv-
ňujú viac, ako si dokážeme pripustiť. 
Niektoré v nás vzbudzujú vášeň a túžbu 
alebo podporujú chuť do jedla. Iné pre-
búdzajú agresivitu, ďalšie dokážu upoko-
jiť alebo motivovať k lepším pracovným 
výkonom. Ako s nimi zaobchádzať v in-
teriéri, aby sme nimi docielili dokonalú 
harmóniu?

PLÁNUJETE DOMA ZNOVA 
MAĽOVAŤ? S NAŠIMI 
PRAKTICKÝMI RADAMI SI 
V INTERIÉRI VYTVORÍTE 
DOKONALE HLADKÉ STENY VO 
FARBÁCH, KTORÉ BUDÚ MAŤ 
POZITÍVNY VPLYV NA VAŠU 
DUŠEVNÚ POHODU. OSVOJTE 
SI TECHNIKU ŠTUKOVANIA 
A PSYCHOLÓGIU FARIEB PRE 
HARMONICKEJŠÍ ŽIVOT.

HRA FARIEB 
a ich vplyv na duševnú pohodu
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SPÁLŇA
Spálňa je miestom relaxácie a odpočinku, 
navyše v nej strávime zhruba tretinu 
života. „V spálni by ste sa mali cítiť dobre, 
preto je správny výber farieb či tapety 
skutočne kľúčový. Určite sa vyvarujte príliš 
sýtych farieb a pozor si dajte aj na červenú. 
Ide síce o farbu vášne, avšak na niektorých 
ľudí môže pôsobiť agresívne a rušivo,“ radí 
Monika Linghartová.  Ktoré odtiene sú 
teda vhodné?

ZELENÁ – sa považuje za upokojujúcu 
farbu. Blahodarne pôsobí na našu myseľ 
a zrakovú sústavu. Pomáha relaxovať 
a údajne tiež podporuje plodnosť.
MODRÁ – farba pokoja, ktorá znižuje 
krvný tlak, spomaľuje dýchanie 
a srdcový tep.
PIESKOVÁ – symbolizuje návrat 
k prírode a upokojuje zahltenú myseľ.
VÍNOVÁ – pôsobí veľmi dôstojne, hrdo 
a vznešene. Opäť ide o farbu pokoja 
a prímeria.
BROSKYŇOVÁ – jemne stimuluje, 
rozpúšťa emocionálne blokády a udržuje 
v prúde životnú energiu.
RUŽOVÁ – symbolizuje nežnú aktivitu, 
voľnú myseľ a energiu. Symbolizuje 
lásku a náklonnosť.

OBÝVACIA IZBA
Aj v obývacej izbe trávime množstvo 
času a tiež spoločných rodinných chvíľ. 

„Do obývacej izby 
odporúčam zvoliť svetlé 
farby, ktoré pôsobia 
elegantným a vzduš-
ným dojmom. Záro-
veň priestor opticky 
zväčšia a presvetlia. 
Vyhnite sa, naopak, 
ostrým farbám, ktoré 
pôsobia rušivo. Ani tu 
neodporúčam červené 
odtiene,“ upozorňuje Monika Lingharto-
vá. Ktoré farby vyhrávajú?

BIELA – symbol čistoty, nevinnosti, 
elegancie, ale tiež absolútnej slobody 
a nových začiatkov.
SVETLO ZELENÁ – farba, ktorá 
upokojuje oči a blahodarne pôsobí na 
našu myseľ.
LEVANDUĽOVÁ – stimulujúca, 
mysteriózna farba. Perfektne sa vyníma 
v kombinácii s hnedou.
KAKAOVO HNEDÁ – triezva, mlčanlivá, 
odolná a vážna farba, ktorá v sebe 
ukrýva nádych elegancie.

KUCHYŇA
Do kuchyne možno použiť prakticky 
ktorúkoľvek z teplého spektra farieb. 
Vyhnite sa preto svetlomodrej a zelenej, 
ktoré pôsobia príliš studeným a izo-
lovaným dojmom. „Pri teplých farbách 
nepokazíte nič, ak siahnete najmä po od-

PRED MAĽOVANÍM SI STENY 
DÔKLADNE PRIPRAVTE. 
NAJSKÔR SA MUSIA OČISTIŤ 
OD STARÝCH NÁTEROV 
ČI TAPIET A ZBAVIŤ 
NEROVNOSTÍ. K TOMU VÁM 
POSLÚŽI ŠTUK, POMOCOU 
KTORÉHO VRÁTITE STENÁM 
SVOJHO DOMOVA ČISTÉ 
LÍNIE.
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DETSKÁ IZBA
Veľa ľudí si myslí, že detská izba vyma-
ľovaná bielou farbou je príliš nudná a 
pôsobí sterilným dojmom. Preto s farba-
mi často experimentujú, čo nie je úplne 
ideálne. „Zabudnite na výraznú svetlú 
červenú, ktorá pôsobí zbytočne agresívnym 
dojmom. Taktiež sa vyhnite oranžovej alebo 
žltej. Podľa niektorých prieskumov majú 
malé deti v žltých miestnostiach častejšie 
sklony k plaču,“ uviedla Monika Linghar-
tová. Aké farby sa hodia do detskej izby?

MODRÁ – znižuje krvný tlak, spomaľuje 
dýchanie a srdcový tep. Rovnako ako 
zelená patrí medzi upokojujúce farby.
RUŽOVÁ – symbolizuje nežnú 
aktivitu, voľnú myseľ a energiu, lásku 
a náklonnosť.
ZELENÁ – ďalšia upokojujúca farba, 
ktorá blahodarne pôsobí na myseľ 
a zrakovú sústavu, pomáha relaxovať 
a zaspávať. 

Reko

Foto: Hornbach a archív redakcie

bývanie materiály

tieňoch žltej, červenej či hnedej,“ odporúča 
odborníčka.

ŽLTÁ – teplá jasná žltá pôsobí 
povzbudivo, symbolizuje slnečnú silu 
a energiu. Zároveň ide o slávnostnú 
farbu, ktorá vyvoláva pocit radosti.
ČERVENÁ – podporuje chuť do 
jedla, stimuluje naše zmysly, pôsobí 
povzbudivo a afrodiziakálne.
HNEDÁ – evokuje pocit sily 
a spoľahlivosti. V človeku môže 
navodzovať tiež pocity tepla, pohody 
a  bezpečia.



MALEBNÁ
KRÁSA ŽIVÝCH FARIEB

univerzálna farba na rôzne povrchy
krásne živé odtiene farieb
trvácna farba odolná voči vplyvom okolia
šetrná k životnému prostrediu

UNIVERZÁLNA AKRYLÁTOVÁ FARBA

www.chemolak.sk
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INFOMIX

infomix aktuality

BEZ DOBRÉHO DREVA A IMPREGNÁCIE BUDÚ KROVY 
V OHROZENÍ

Základom kvalitnej strechy je kvalitné a dobre preventívne chránené drevo. 
Nebezpečenstvo ohrozenia dreva hmyzom môže nastať už pri vlhkosti dreva 
nad 10 % a teplote nad 10 °C, tzn. ohrozené je aj drevo veľmi dobre vysušené. 
Pritom sa často stáva, že drevo na stavbu prichádza s oveľa vyššou vlhkosťou, 
ako je žiaducich 20 %. Riziko zvýšenej vlhkosti a tým aj napadnutie predstavujú 
aj prípadné chyby v konštrukcii, ktoré môžu spôsobiť zatekanie pri daždi alebo 
kondenzácii pár pri kolísaní teplôt, a tiež vodorovné plochy konštrukcie, odkiaľ 
prípadne zatečená voda ťažko odteká.

Najjednoduchšie je nakúpiť už profesionálne impregnované rezivo na píle.  
Na kvalitu impregnácie dohliada výrobca – na píle hľadajte certifikát o správnej 
 impregnácii fungicídnymi a insekticídnymi prípravkami značky  BOCHEMIT. 
 Naimpregnovať drevo si môžete tiež sami. Poslúži vám napríklad 
BOCHEMIT Opti F+ alebo BOCHEMIT QB Hobby. Prípravky je možné  
jednoducho aplikovať náterom podľa odporúčania na etiketách.

Pri správnom použití vám BOCHEMIT 
zaručí profesionálnu a spoľahlivú ochranu 
dreva proti škodcom. Prípadná sanácia 
napadnutého krovu často predstavuje 
komplikácie a mnohonásobne prevyšujúce 
náklady na prevenciu.

www.bochemit.eu

JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PRE VLHKÉ STENY

Zavlhnuté a poškodené steny v pivnici často predstavujú viac ako iba estetický problém. 
Poškodenia sú spôsobené dlhotrvajúcim pôsobením vlhkosti a solí, a tak si pri ich ob-
nove nevystačíme len s „obyčajnou“ omietkou či farbou. Podobne je to aj s fasádnou 
omietkou v soklovej oblasti rodinného domu. Riešením je nová sanačná omietka 
Baumit Sanova Uni. 

Táto univerzálna jednovrstvová omietka je určená na vnútorné aj vonkajšie 
použitie a dá sa spracovať ručne aj strojovo. Vďaka vysokému obsahu pórov 
ostáva povrch omietky výrazne dlhšie suchý a bez poškodenia soľami v porov-
naní s bežnými vápennocementovými omietkami. Predstavuje tak jednodu-
ché, bezpečné a fungujúce riešenie problémov s vlhkosťou a soľami. Skôr 
ako začnete s realizáciou omietky, mali by ste zistiť príčinu vlhkosti v muri-
ve. Často je to nedostatočná alebo už nefunkčná izolácia proti vzlínajúcej 
vlhkosti, poškodené klampiarske konštrukcie alebo strecha. Odstráne-
ním týchto nedostatkov znížite riziko ďalšieho poškodenia muriva.

www.baumit.sk

KLASICKÁ STREŠNÁ 
KRYTINA S VYŠŠOU VLNOU 

Škandinávsky výrobca oceľových 
strešných krytín, spoločnosť Ruukki, 
pokračuje v rozširovaní svojho portfólia 
a v týchto dňoch predstavila do ponuky 
novú krytinu, Monterrey Grand. Krytina 
Monterrey patrí k najdlhšie vyrábaným 
a najpopulárnejším na slovenskom trhu 
a teraz ju Ruukki ponúka tiež v pre-
vedení Grand. Jej dizajn nadväzuje na 
tradíciu pálených škridiel s vyššou vlnou. 
Monterrrey Grand si môžete zvoliť 
v siedmich najpopulárnejších farbách. 
Osobitý vzhľad môžete umocniť voľbou 
rôznych verzií povrchovej úpravy. Tá je 
k dispozícii s lesklým alebo matným povr-
chom. Ruukki Monterrey Grand sa 
hodí k rozmanitým typom budov, čo ju 
spolu s ďalšími vlastnosťami predurčuje 
k jednému z najobľúbenejších modelov 
od Ruukki. Krytina Monterrey Grand 
je k dispozícii v triedach kvality Ruukki 
50 Plus, Ruukki 40 a Ruukki 30.

www.ruukkistrechy.sk 

http://www.ruukkistrechy.sk/
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PRESKLENÝ DOM MÔŽE BYŤ V PASÍVNOM ŠTANDARDE

K energeticky úspornej koncepcii rodinného domu v Borku pri Českých Budějovi-
ciach, ktorý získal dotáciu z programu Zelená úsporám, prispeli tepelnoizolačné 
murivo HELUZ FAMILY a hliníkové okenné systémy  Schüco AWS 90.SI+ s izolač-
ným trojsklom. Tie spĺňajú kritériá pre pasívne domy Uw ≤ 0,8 W/m2K. Rezidencia 
je vybavená nadštandardne tepelne aj zvukovo izolovanými dvernými systémami 
Schüco ADS 90.SI a Schüco ADS 75.SI s lícujúcimi dvernými krídlami, ktoré spĺňajú 
najvyššie nároky na dizajn a vynikajú vysokou odolnosťou proti vniknutiu triedy RC 3. 
Hlavné presklené plochy okien sú orientované na juh a sú doplnené predokennými 
hliníkovými žalúziami, ktoré v lete tienia a v zime zvyšujú tepelnoizolačné schopnosti 
okien. Riešenie z rodiny AWS, konkrétne zdvojené okno Schüco AWS 120 CC.SI s in-
tegrovanými žalúziami v medzipriestore a tienením Schüco CCB, si môžete pozrieť 
a vyskúšať v showroome Schüco na Tomášikovej 19 v Bratislave. 

www.schueco.sk 

 

SLNEČNÉ KOLEKTORY S JEDINEČNÝMI RIEŠENIAMI

Spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., je jediným nezávislým európskym výrobcom slnečných kolektorov, ktorý prežil globalizáciu 
a búrlivé roky poslednej krízy z roku 2008 a pokrízového uťahovania dotačných opaskov. Žiarska firma pritom prispela do vývoja 
solárnej techniky niekoľkými jedinečnými riešeniami, ktoré ju stavajú v rebríčku inovácií veľmi vysoko. 

THERMO|SOLAR má dnes na jednom mieste sústredenú výrobu všetkých komponentov. Ponúka výhody vo flexibilite a možnosti 
splniť aj neštandardné požiadavky zákazníkov. Spoločnosť kladie prvoradý dôraz na kvalitu, výskum a vývoj. Vlastní 
unikátne zariadenia na meranie kvality selektívnych vrstiev, solárnych skiel a výkonových parametrov kolektorov. 
Významnou je aj školiaca, poradenská a propagačná činnosť v oblasti aktívneho využívania solárneho 
tepla. THERMO|SOLAR je oficiálnym školiacim partnerom Svetovej banky pre problematiku 
využívania solárneho tepla. 

Výrobky z THERMO|SOLARU dnes fungujú v 71 krajinách. Nájdeme 
ich na morskom pobreží i vo výške 3 000 m nad morom. Kolektory 
z THERMO|SOLAR sú najčastejšie inštalovanými výrobkami v rámci 
národného programu Zelená domácnostiam. Každý záujemca dostane 
kvalifikovanú odpoveď a ak sa rozhodne pre tieto kolektory, dá prácu ľuďom na 
Slovensku.

www.thermosolar.sk

BUBLINKY POD ŠÍRYM NEBOM

Slnko, vlny a vietor vo vlasoch, skrátka pocit dovolenky pri mori, a navyše v atmosfére Starovekého Ríma – to všetko je možné 
zažiť aj na východnej Morave! Pre milovníkov netradičných kúpeľných zážitkov totiž v luhačovickom hoteli Alexandria čaká nová 
relaxačná zóna s dvomi vírivkami priamo pod šírym nebom, ktoré si hotel doprial k svojím osemdesiatym narodeninám. Vírivky 
sú inšpirované plavbami Alexandra Veľkého, a preto sú zabudované do pódia v tvare lodnej provy, dve tieniace plachty evokujú 
plachty na lodi a poskytujú výhľad na jazierko s leknami, na 
záhony s bambusmi a levanduľami. Vďaka týmto jedineč-
ným vírivkám a panoramatickému výhľadu na kúpeľné mes-
to je možné cítiť sa i v Luhačoviciach ako pri mori! „Nové 
vírivky zaisťujú nielen relaxáciu, ale i netradičný zážitok na 
pozadí tradičnej kúpeľnej atmosféry. Je to skrátka ideálny 
variant, ako zabudnúť na stres, a pritom kvôli tomu nemu-
sieť vážiť dlhú zahraničnú cestu,“ vysvetľuje výhody Eduard 
Bláha, generálny riaditeľ Kúpeľov Luhačovice, a. s. 

www.hotelalexandria.cz

Foto: Petr Zikmund

http://www.schueco.sk/
http://www.thermosolar.sk
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F
asáda domu môže vyzdvihnúť 
samotnú architektúru stavby, ale ju 
aj zničiť. Na trhu je dostupná široká 

škála rôznych materiálov, farieb, tvarov 
či štruktúr. Pri výbere vhodného rieše-
nia pre váš dom je dôležité zamerať sa na 
funkčnosť fasády, nielen na dizajn.  
S výberom alternatívy šitej na mieru va-
šim požiadavkám vám pomôže architekt 
alebo projektant. 

TEHLOVÁ FASÁDA (obr. 2)
Lícové tehly a tehlové obkladové pásiky 
skvele doplnia nielen rustikálne stavby, 
ale aj modernú architektúru. Ide o sto-
percentne prírodný materiál, ktorý je 
zárukou vynikajúcich vlastností a odol-
nosti proti poveternostným vplyvom. 
Pri správnom návrhu a dôkladnej 
realizácii je životnosť tehlového líco-
vého muriva prakticky neobmedzená. 
Fasáda si trvalo zachová svoju farebnosť 
a odolnosť, a to bez ďalšej údržby alebo 
dodatočnej povrchovej úpravy. 
„Lícové tehly sú určené na zhotovenie 
vonkajšej vrstvy prevetrávanej fasády. 
Jednoduchším variantom, ako dosiah-
nuť vzhľad tehlového muriva, sú tehlové 
obkladové pásiky TERCA. Ich výhodou je 
malá hrúbka a možnosť ich použitia aj na 
finálnu povrchovú úpravu kontaktných za-
tepľovacích systémov,“ hovorí Ing. Gabriel 
Szöllösi, produktový manažér spoloč-
nosti Wienerberger.

DREVENÉ OBKLADY (obr. 3)
Prírodné drevené elementy sú v súčas-
nosti obľúbenou voľbou, ktoré podčiark-
nu osobitý charakter domu. Tu si však 
treba pamätať, že vzhľad dreva sa bude 
vplyvom počasia meniť. 

Ak chcete, aby drevený obklad vyzeral 
stále sviežo, pripravte sa na dôslednú 
aplikáciu povrchovej úpravy dreva a pra-
videlné údržby. Niektoré exotické drevá 
(massaranduba alebo ipe) sú odolnejšie 
a takmer bezúdržbové, no ich cena je 
v porovnaní s klasickými drevenými 
obkladmi vyššia. Ak inštalujete drevené 
profily na murovaný podklad, medzi 
obkladom a podkladom musíte tiež 
zabezpečiť vzduchovú medzeru, aby sa 
predišlo vlhnutiu a tvorbe plesní.

FASÁDNE OMIETKY
Omietky patria k najčastejšie používanej 
povrchovej úprave, ktorá sa môže apli-
kovať na takmer všetky materiály. Pri 
rekonštrukciách sa omietkami prekrýva-
jú citlivé miesta, zarovnávajú nedokona-
losti a prekrývajú inštalácie. Rozlišujeme 
minerálne, akrylátové, silikátové, silikó-
nové a silikátovo-silikónové omietky. 
Funkčnosť omietky je daná jej zložením 
a štruktúrou. „Pri výbere omietky treba 
zvážiť špecifiká podkladu, ktorý ideme 
omietať a aký konečný vzhľad omietky 
chceme dosiahnuť. Zákazníci majú na výber 

NOVOSTAVBA ALEBO 
REKONŠTRUKCIA? FASÁDA 
HRÁ DÔLEŽITÚ ÚLOHU 
V OBOCH PRÍPADOCH. 
NIELENŽE CHRÁNI STAVBU 
PRED VONKAJŠÍMI VPLYVMI, 
JE TIEŽ VIZITKOU ESTETICKÉHO 
CÍTENIA SVOJICH MAJITEĽOV. 
MOŽNOSTI STVÁRNENIA 
FASÁD SÚ VĎAKA BOHATEJ 
PONUKE TAK ROZMANITÉ, 
ŽE ZO ŠIROKEJ PONUKY 
MOŽNOSTÍ SI VYBERIE 
SKUTOČNE KAŽDÝ.

DÔLEŽITÁ FASÁDA

02

03
AK CHCETE, ABY DREVENÝ 
OBKLAD VYZERAL STÁLE SVIEŽO, 
PRIPRAVTE SA NA DÔSLEDNÚ 
APLIKÁCIU POVRCHOVEJ ÚPRAVY 
DREVA A PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY.
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množstvo farieb i štruktúr, dokonca i samo-
čistiace omietky odolné proti znečisteniu,“ 
vysvetľuje Richard Klička, odborník 
z oddelenia stavebnín v projektových 
marketoch Hornbach.

KOMPOZITNÉ OBKLADY (obr. 05)
K zaujímavým materiálom patria kompo-
zitné obklady spájajúce prírodný vzhľad 
dreva s dlhou životnosťou a ľahkou údrž-
bou PVC. Tento fasádny obklad možno 
použiť ako uzatvorenú alebo otvorenú 
fasádu, pričom rozdiel medzi nimi spo-
číva vo veľkosti škár a použitých lame-
lách. Kvalitné drevoplastové dosky majú 
dvojstennú konštrukciu, vďaka čomu sú 
stabilné a odolné proti poveternostným 
vplyvom, UV žiareniu či drevokazným 
hubám. Nepotrebujú žiadne nátery ani 
impregnáciu. „Kompozitný obklad Twinson 
Premium sa montuje s použitím bežného 
náradia. Jednotlivé diely sa ku konštrukcii 
len jednoducho prichytia skrytými sponami. 
Montáž uzavretej fasády uľahčuje tiež sys-
tém perodrážka,“ hovorí Petr Klaban, pro-
duktový manažér spoločnosti Deceunin-
ck pre stavebné systémy Twinson. Dosky 
z kompozitu možno orientovať na fasáde 
vertikálne alebo horizontálne a na výber 
je niekoľko farieb a široká škála ukončo-
vacích profilov.

HLINÍKOVÝ OBKLAD (obr. 01)
Je vhodným materiálom na fasádu 
domu najmä kvôli svojim ekonomickým, 
funkčným a estetickým vlastnostiam. 
Hliník je ľahký, vyznačuje sa dlhou život-
nosťou, minimálnou potrebou na údržbu 
a je dostupný v širokej farebnej škále. 
Jeho inštalácia je jednoduchá a tento 
materiál navyše nezaťažuje statiku 
budovy. V kombinácii so sklom dodáva 
hliník budovám reprezentatívne vlast-
nosti, a preto je obľúbeným materiálom 
pri moderných projektoch, no hodí sa aj 
na rekonštrukcie starších objektov.

KAMENNÝ OBKLAD (obr. 04)
Kamenný obklad je nadčasový, origi-
nálny, oteruvzdorný a nenáročný na 
údržbu. Možno ho lepiť celoplošne alebo 
zakomponovať prvky kamenného ob-
kladu v kombinácii s inými materiálmi. 
„Je mnoho textúr, farieb a druhov kameňa, 
preto je dôležité, aby si majiteľ domu doká-
zal predstaviť, ako bude na fasáde vyzerať. 
Odporúčame poradiť sa s odborníkmi 
a pozrieť si vzorky priamo na predajniach,“ 
radí Richard Klička z Hornbachu.

VLÁKNOCEMENT (obr. 06)
Fasádne dosky z vláknocementu sa vy-
značujú pevnosťou, vysokou odolnosťou 
voči mechanickým poškodeniam, vplyvu 
poveternostných podmienok a UV žiare-
niu. Okrem jeho dlhej životnosti (okolo 
50 rokov) je tento materiál nehorľavý, 
stálofarebný a tiež recyklovateľný. Je 
možné ho kombinovať s inými obkladmi 
či dokonca použiť na obloženie strechy.

RADA NA ZÁVER 
Každý dom je jedinečný. Preto je na 
mieste poradiť sa pri výbere správnej 
fasády s odborníkmi. Hlavne pri re-
konštrukcii starých fasád vám odbor-
níci pomôžu zistiť, aký je súčasný stav 
nosnej konštrukcie a muriva, zabezpečia 
pomoc so sanačnými prácami, poradia 
s výberom vhodného typu fasádnej úpra-
vy, dôkladne naplánujú realizačné práce 
a následne bezpečne fasádu ukotvia.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

04

05

06

KAŽDÝ DOM JE JEDINEČNÝ. 
PRETO JE NA MIESTE PORADIŤ 

SA PRI VÝBERE SPRÁVNEJ 
FASÁDY S ODBORNÍKMI. 

stavba materiály
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T
ieto špeciálne betónové imitácie 
majú autentický vzhľad pôvodných 
materiálov, avšak bez obáv z ich 
zložitej údržby. Hlavnými krité-

riami výrobkov Stone BriCK®je vysoká 
kvalita spracovania a docielite s nimi 
požadovaný výraz rôznych prvkov archi-
tektúry, ktoré zapadajú do akéhokoľvek 
stavebného štýlu. 

PRE INTERIÉR AJ EXTERIÉR 
Tehlové a kamenné obklady Stone 
BRiCK® majú široké spektrum využitia 
a sú lacnejšou možnosťou dovozových 
materiálov podobného určenia. Dodajú 
akýmkoľvek stavebným prvkom nena-
hraditeľnú atmosféru a okrem vnútor-
ných stien skrášlia aj vzhľad fasád, sokle 
domov, murovaných plotov, stĺpov, ko-
mínov, krbov, štýlových vinární, barov, 
pivníc a pod. Vyrábajú sa v 15 farebných 
odtieňoch, vrátane rohových prvkov. Ich 
nízka hmotnosť umožňuje aj aplikáciu 
na zateplené fasády bez potreby záves-
ného systému. 

IDEÁLNA NÁHRADA
Dlažba imitujúca drevo je 

určená pre záhradnú 
dekoračnú architektú-
ru. Šľapáky a podvaly 
sa používajú na reali-

záciu chodníkov alebo terás v záhradách. 
Ich výhodou je hlavne to, že nepotrebujú 
každoročnú pravidelnú údržbu a nepod-
liehajú vplyvom počasia ako prírodný 
náprotivok. Šľapáky nájdete v imitácii 
dreva agátu, jaseňa, čerešne i kvetinové-
ho lemu.

VERNÉ STVÁRNENIE
Výrobky vznikajú podľa špeciálnej recep-
túry z vibroliateho betónu, doplneného 
prísadami na zušľachtenie zmesi. Farbia 
sa celoprierezovo, čím sa zabezpečí ich 
farebná stálosť. Všetky kusy sa vyrábajú 
ručne ako originálne produkty. Jednot-
livé nerovnosti a rozdielnosti, ako aj 
farebné odchýlky sú úmyselné a žiadané 
s cieľom dosiahnuť čo najvernejší vzhľad 
pôvodného materiálu. Celý rad skvelých 
vlastností, ako sú mrazuvzdornosť, 
nízka nasiakavosť, farebná stálosť a di-
fúznosť voči vodným parám, ich radí me-
dzi univerzálne a progresívne stavebno- 
dekoračné materiály. Viac informácií 
získate na www.byt-in.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Byt – In 

Foto: Byt – In

UVAŽUJETE O ATYPICKOM 
MODERNOM OBKLADE 
PRE VAŠU FASÁDU ČI 
INTERIÉR ALEBO TÚŽITE PO 
DREVENÝCH TERASÁCH, 
ALE OBÁVATE SA ICH 
ÚDRŽBY? RIEŠENÍM MÔŽU 
BYŤ ŠPECIÁLNE BETÓNOVÉ 
IMITÁCIE TEHLY, KAMEŇA 
ČI DREVA, KTORÉ SÚ 
NA NEROZOZNANIE OD 
PÔVODNÝCH MATERIÁLOV.  

FUNKČNÉ A ESTETICKÉ



• 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

Najväčšia predajňa kľučiek a kovaní na Slovensku.

www.mp-kovania.sk

Ul. Nová Rožňavská, BRatislava
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SVETLO NÁS OVPLYVŇUJE VIAC, AKO SI MYSLÍME. SVETLO 
A OSVETLENIE MIESTNOSTI JE ZÁKLADNÝM ATRIBÚTOM, 
KTORÝ OVPLYVŇUJE NAŠE CITY A NÁLADU. „NEDOSTATOK 
PRIRODZENÉHO SVETLA PÔSOBÍ DEPRESÍVNE,“ ZDÔRAZNIL 
PSYCHOLÓG JIŘÍ NOVÁK V JEDNEJ Z RELÁCIÍ ČESKÉHO 
ROZHLASU. NIEKEDY, KEĎ SA NECÍTIME DOBRE, MYSLÍME SI, 
ŽE NÁM CHÝBAJÚ NEJAKÉ VITAMÍNY, ALE NEMUSÍ TO BYŤ 
VŽDY PRAVDA. MÔŽE NÁM CHÝBAŤ SVETLO. JE TO SPÔSOBENÉ 
HLAVNE TÝM, ŽE ČLOVEK VNÍMA ŽIVOT NAVÔKOL VÄČŠINOU 
VIZUÁLNE. V MNOHÝCH PRÍPADOCH JE TO AŽ 80 %.

PRIRODZENÉ SVETLO

C
irkadiánne rytmy sú prirodzené 
biorytmy tela, ktoré sa pravidelne 
striedajú počas dňa (striedanie bde-
nia a spánku). V priebehu jednotli-

vých cyklov sa pod vplyvom zmeny dĺžky 
osvetlenia mení hladina rôznych hormó-
nov (napríklad serotonínu, melatonínu 
a kortizolu). Tvorba hormónu melatonín 
je dôležitá aj z pohľadu správneho fun-
govania cirkadiánneho rytmu. Viaceré 
štúdie totiž preukazujú, že poruchy cir-
kadiánnych rytmov spôsobujú poruchy 
nálad, majú vplyv na správanie a celkový 
psychický stav. Na striedanie a načaso-
vanie týchto rytmov vplývajú rôzne či-
nitele. Jednak vnútorné  – z vnútra tela, 
napríklad stres, strava, ale aj vonkajšie, 
spôsobené prostredím, v ktorom človek 
žije a pracuje. Sem zaraďujeme prísun 
prirodzeného svetla, umelé osvetlenie  
vo vhodnom spektrálnom zložení a pod.

PROTISLNEČNÉ SKLÁ PRE 
ŠKOLSTVO AJ NEMOCNICE, 
NIELEN PRE KANCELÁRIE
Denné svetlo pomáha aj v školách. Štu-
denti majú tendenciu lepšie sa sústrediť 
a aj porozumieť učivu. Prieskumy ho-

je dôležité
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PRIRODZENÉ 
SVETLO PRISPIEVA 
K ZLEPŠOVANIU 
NÁLADY A MÁ PRIAMY 
VPLYV NA ZDRAVIE 
A PRODUKTIVITU 
UŽÍVATEĽOV BUDOVY.

voria, že prirodzené svetlo môže zlepšiť 
výsledky testov o 5 – 14 % a schopnosť 
rýchlejšieho porozumenia až okolo  
20 – 25 %. 

Rovnako v nemocniciach je prirodzené 
svetlo veľmi žiadaným faktorom. Štúdie 
poukazujú na súvislosť medzi množ-
stvom prirodzeného svetla a úrovňou 
stresu či únavy personálu. Aj v prípade 
pacientov je vplyv prirodzeného svetla 
pozitívny, ako v psychologickej, tak aj 
fyziologickej oblasti. 

Týmto sklom je nová generácia protisl-
nečného skla COOL-LITE SKN 183. Ide 
o inovatívne protislnečné sklo so zvý-
šenou tepelnou ochranou, ktorá obme-
dzuje tepelné straty. Zároveň poskytuje 
vysokú úroveň slnečnej ochrany, aby sa 
počas leta zabránilo nadmernej spotrebe 
energie v dôsledku klimatizácie. 

Vďaka vysokému prestupu svetla (75 % 
v prevedení dvojsklo a 70 % v prevede- 
ní trojsklo) zlepší svetelné a tepelné 
podmienky aj u vás doma. Viac na  
www.saint-gobain-glass.cz

Reko z materiálov Saint Gobain

llustračné foto: Saint Gobain

Správna úroveň prirodzeného svetla 
v kanceláriách zas môže zvýšiť produk-
tivitu až o 23 %. Štúdia uvádza zníženú 
úroveň stresu, zlepšenú kreativitu aj 
menej absencií. Výskum ukazuje, že 
množstvo slnečného svetla, ktorému 
sme vystavený počas dňa, má priamy 
vplyv na to, koľko spíme. Viac priro-
dzeného svetla v kancelárii môže pre 
zamestnanca znamenať až o 45 minút 
viac kvalitného spánku v noci. 

PROTISLNEČNÉ SKLÁ AJ PRE RE-
ZIDENČNÚ VÝSTAVBU
V minulosti boli protislnečné sklá do-
ménou najmä nerezidenčných budov a 
primárne kancelárií. „Sklo používané pre 
sklenné fasády dnes už môže byť riešením 
aj pre rezidenčné stavby. Ľudia majú dnes 
často rôzne požiadavky na okná a niekedy 
už jednoducho nechcú alebo nepotrebujú ro-
lety a žalúzie. Riešením tak môže byť práve 
protislnečné sklo, ktoré dokáže regulovať 
priechod slnečných lúčov,“ dodáva Michal 
Široký zo spoločnosti Saint-Gobain 
Building Glass.

je dôležité
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stavba strecha a podkrovie

K
aždú strechu treba posúdiť indivi-
duálne. Nie každý krov je vhodný 
na zhotovenie obytného podkro-
via. Často treba pôvodný krov 

odstrániť a zvýšiť obvodové múry domu. 
Návrh konkrétneho postupu by mal vy-
pracovať projektant alebo skúsená reali-
začná firma na základe platných noriem 
a pravidiel. 

AKO VYBRAŤ KRYTINU?
Pri výbere krytiny pre rekonštrukciu 
treba zohľadniť prostredie, v ktorom sa 
dom nachádza, jej vzhľad a najmä odol-
nosť a životnosť. Môžete si zvoliť pálenú 
alebo betónovú strešnú krytinu, vlák-
nocementovú, podstatne ľahšiu strechu 
z plechu, asfaltových šindľov alebo ľahkú 
asfaltovú krytinu. Každá z nich má svoje 
výhody a nevýhody, ktoré treba zvážiť.
Skladané krytiny sa vyznačujú svojou 
odolnosťou proti poveternostným vply-
vom a dlhou životnosťou bez potreby 
pravidelnej údržby. Keramická krytina 
dosahuje životnosť až 100 rokov. Jej 
osvedčení výrobcovia preto môžu po-
skytnúť na jej funkčné vlastnosti záruky 
v desiatkach rokov. „Keramická škridla 
je vhodnou voľbou, ak túžite po streche, 

ktorá nikdy nevybledne. Povrchová 
úprava pálenej krytiny si trva-
lo zachováva pôvodný farebný 
odtieň aj bez údržby,“ hovorí 
Michal Dobrovodský zo spo-
ločnosti Wienerberger.  

Nástrahám počasia dobre 
a spoľahlivo odoláva aj betó-
nová krytina, ktorej povrch 
možno navyše zušľachtiť 
povrchovými úpravami. 
Ľahké plechové a asfaltové 

krytiny prinášajú na strechu výhodu 
nízkej hmotnosti a rýchlej montáže.

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE
Dnes sa rekonštrukcia strechy nezaobíde 
bez kvalitných strešných doplnkov. Stre-
cha s dlhou životnosťou (napríklad 80 až 
100 rokov pri pálenej krytine) si žiada 
použitie kvalitných materiálov v celej 
svojej skladbe. Funkčnú a bezproblémo-
vú strechu si poistíte komplexným streš-
ným systémom od jedného výrobcu.
Dopĺňať skladbu strechy lacnejšími 
alternatívami sa neoplatí. Vymeniť zde-
gradovanú strešnú fóliu totiž znamená 
urobiť celú strechu nanovo. Ak sa dobre 
neutesnia prestupy na streche, môže cez 
ne zatekať. Nájsť a opraviť chybu je po-
tom mimoriadne náročné.

KĽÚČOVÉ JE SPRÁVNE  
ODVETRANIE
Najdôležitejšou zásadou pri zhotovení 
novej strechy je jej správne odvetranie. 
Zabezpečenie správneho odvetrávania 
strešného plášťa je hlavnou podmienkou 
uplatnenia záruky na krytinu. Nielen 
typy strešnej krytiny, ale aj jednotlivé 
modely majú rôzne systémy realizácie 
odvetrania, preto neexistuje univerzálne 
pravidlo, ako správne strechu odvetrať. 
Aby ste nestratili nárok na záruku, 
dbajte na dodržanie stanoveného počtu 
odvetracích prvkov v technickom liste.

NEZABUDNITE ZATEPLIŤ
Tepelná izolácia, ktorá chráni podkro-
vie pred únikom tepla a zároveň pred 
prehrievaním, sa ukladá zvyčajne medzi 
krokvy. Na krokvy sa smerom nahor 
umiestni poistná hydroizolačná fólia. 
Žiadna skladaná krytina nie je 100 %-ne 

DOSLUHUJÚCA STRECHA 
S NEVYUŽITOU POVALOU 
V SEBE UKRÝVA VEĽKÝ 
POTENCIÁL. ZOBYTNENIE 
PODKROVIA JE SKVELÝ 
NÁPAD, KTORÝ ROZŠÍRI 
ÚŽITKOVÚ PLOCHU DOMU 
A ZVÝŠI JEHO TRHOVÚ 
HODNOTU. TAKÁTO 
REKONŠTRUKCIA VŠAK PATRÍ 
DO RÚK ODBORNÍKOM. 
PORADÍME VÁM, ČO SI 
TREBA POSTRÁŽIŤ PRI 
OPRAVE STRECHY, AK POD 
ŇOU PLÁNUJETE BÝVAŤ.

Rekonštrukcia strechy 

S PODKROVÍM
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vodotesná proti hnanému dažďu alebo 
snehu. Voľba správneho typu poistnej 
hydroizolačnej fólie je preto kľúčová 
pre životnosť strechy a zachovanie jej 
tepelnoizolačných vlastností. Jej výber 
ovplyvňuje sklon strechy, jej skladba 
a pod.

PRIESTOR POD STRECHOU
Pár praktických tipov vám pomôže maxi-
málne využiť priestory pod strechou. 
Vytvoriť kvalitné vnútorné prostredie 
v podkroví nám pomôžu väčšie otvorené 
priestory. Miestnosti budú jednak vyze-
rať veľkorysejšie a zároveň v nich bude 
dostatok vzduchu. Častou chybou pri 
stavbe či rekonštrukcii je aj uzatvorenie 
podkrovia na úrovni podhľadu. „Otvore-
ním miestnosti do krovu získame nielen 
omnoho lepšiu geometriu, ale aj omno-
ho lepšie riadenie vnútornej klímy,“ 
odporúča Klára Bukolská, architektka 
spoločnosti VELUX.

Ak je to možné, vyhnite sa orientácii 
podkrovných miestností len na juh. 
Orientácia okien na viaceré svetové 

strany zabráni zbytočnému prehrievaniu 
podkrovia.

V miestnostiach sa odporúča osadiť 
strešné okná do dvoch svetových strán, 
aby sme umožnili priečne prevetranie. 
Ak okná umiestnime nad sebou, umož-
níme komínový efekt, ktorý podkrovie 
prevetrá ešte efektívnejšie.

SPRÁVNE PRESVETLENIE
Umiestnenie strešných okien je dôležité 
aj vzhľadom na dostatočné presvetlenie 
miestností. Plocha okien by mala tvoriť 
1/6 podlahovej plochy. Strešné okno pri-
náša pri rovnakých rozmeroch a v rov-
nakých podmienkach do interiéru až 
dvakrát viac denného svetla než fasádne 
okno, dokonca trikrát viac svetla ako 
vikier. Preto je vhodné zvoliť na presvet-
lenie podkrovia práve strešné okná.
Rozhodujúci je nielen rozmer a počet 
strešných okien, ale aj ich orientácia 
na svetové strany. Najvhodnejšie je ich 
umiestniť na sever či severovýchod.  
Ak je okno umiestnené na južnej strane, 
určite je potrebné myslieť na vhodné 

S PODKROVÍM
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tienenie, ktoré zabráni prehrievaniu. 
Dôležitou súčasťou návrhu podkrovia je 
aj to, v akej výške strešné okno použi-
jeme. „Z okna by sme mali mať výhľad aj 
pri sedení, a preto by parapet okna nemal 
presiahnuť výšku 110 cm od podlahy,“ radí 
Klára Bukolská.

ZABRÁŇTE PREHRIEVANIU
Okrem správnej orientácie strešných 
okien sú významným pomocníkom proti 
prehrievaniu interiéru aj vhodne zvo-
lené tieniace doplnky. Vonkajšie rolety 
dokážu zachytiť až 97 % tepla zo slneč-
ných lúčov a tým pomôžu znížiť teplotu 
v miestnosti až o 7 °C. V zime, naopak, 

zabránia únikom tepla cez okno a znížia 
tepelné straty až o 17 %. Vonkajšiu ro-
letu oceníte tiež v prípade silnej búrky, 
dažďa či dokonca krupobitia. Dokáže 
totiž tlmiť hluk a zároveň ochráni streš-
né okno pred poškodením.

Vonkajšiu roletu je možné ovládať diaľ-
kovo – na výber sú dva varianty elek-
trický alebo solárny pohon. Diaľkovo 
ovládanú roletu navyše môžete pripojiť 
na inteligentný systém VELUX ACTIVE, 
ktorý sa o tienenie postará bez toho, aby 
ste na to museli myslieť. Automaticky 
riadené vonkajšie tienenie je až o 30 % 
efektívnejšie, ako to riadené manuálne. 
Automatické systémy sú riadené pomo-
cou jednoduchých senzorov, ktoré ne-
ustále monitorujú CO2, vlhkosť či teplo-
tu. Spolu s online predpoveďou počasia 
tak vedia najlepšie vyhodnotiť, kedy je 
potrebné vyvetrať, či zatienia miestnosť 
ešte predtým, ako dôjde k jej prehriatiu.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

VONKAJŠIE ROLETY DOKÁŽU 
ZACHYTIŤ AŽ 97 % TEPLA ZO 
SLNEČNÝCH LÚČOV A TÝM 
POMÔŽU ZNÍŽIŤ TEPLOTU 
V MIESTNOSTI AŽ O 7 °C. 

stavba strecha a podkrovie
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Výrobník sýtených nápojov 

myDRINK 
Pripravte si doma šumivé talianske frizzante, 
osviežujúcu sódu s kvapkou limetky alebo 
perlivú limonádu z čerstvej ovocnej šťavy. 
Stačí priamo do fľaše vytlačiť pomaranč, pre 
frizzante vybrať víno a výrobník sýtených 
nápojov od TESCOMY sa postará o bublinky. 
Patentovaný dvojitý ventil zabráni vypeneniu, 
nápoje môžete miešať priamo vo fľaši.

Prípitok?
Bublinky na to! Pripravte si doma: 

* Limonády z čerstvého ovocia, 
bez zbytočného cukru 

* Osviežujúci vínny strik 

* Šumivé prosecco 

* Perlivú sódu

• SOLÁRNY OHREV TÚV

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

3 600 € na kľúč
Ročná výroba: 2000 AŽ 2200 KWH

 

+

 

 

+

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

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

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

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

kej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej energie 

inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 

POWER M 3f
4 830 € na kľúč

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

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

inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 

Solar Hybrid_S-LI-ION
6 000 €

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

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

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

Solar Hybrid_M-LI-ION
7 300 €

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

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

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

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

Jednoduché riešenie  
pre teplo a  teplú vodu 
Tepelné čerpadlo GeniaAir Split  
s jednoduchou inštaláciou
K základným  požiadavkám  moderných domácností  
patria  v súčasnosti  tepelný komfort,  príprava  teplej  
vody a chladenie.  To všetko získate  s tepelným  
čerpadlom GeniaAir  Split  vzduch/voda.  V jeho 
prospech  hovorí cenová dostupnosť,  energetická  
účinnosť  triedy A++, bezproblémová inštalácia  či 
dlhá životnosť.  Navyše patrí k najtichším  tepelným 
čerpadlám vzduch/voda  na trhu.  Svoje  miesto  
si  nájde v novostavbách,  ale  
aj starších  domoch. Jeho 
súčasťou  je aj vnútorný modul 
GeniaSet  Split  so zásobníkom,  
vďaka ktorému možno pokryť 
bežné nároky štvorčlennej  
rodiny na teplú vodu. Vonkajšia  
i vnútorná jednotka  tepelného 
čerpadla  majú moderný dizajn.

www.protherm.sk

DaB_PROTHERM_GENIA.indd   2 9.5.2019   13:43:58
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N
a veľtrhu Messe BAU v Mníchove 
predstavila spoločnosť Optigrün 
international AG vo svojom stánku 
časť širokého sortimentu produk-

tov a systémových riešení pre naklada-
nie s dažďovou vodou prostredníctvom 
zelených striech. 

NOVÉ SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA
Prostredníctvom modelov boli predsta-
vené systémové riešenia ako „parková 
strecha“, „prírodná strecha“, „šikmá 
strecha“ a „retenčná strecha“. Do popre-
dia obzvlášť vystupujú dve systémové 
riešenia – „šikmá strecha“ a „retenčná 
strecha“ – v protizosuvnej a vodoakumu-
lačnej doske FKD 58 SD je zjednotených 
viac dôležitých vlastností pre šikmé stre-
chy, ktoré je nutné pri šikmých vegetač-
ných strechách zohľadniť, ako napríklad 
zaistenie proti zosúvaniu, akumulácia 
vody či odvodnenie.

V CENTRE POZORNOSTI
Obe systémové riešenia, retenčná 
strecha typu Meander a typu Drossel, 
sú obzvlášť v centre pozornosti: skladby 
s drenážnymi nopovými doskami Mean-

der 30 a Meander 60 dosahujú extrém-
ne nízky súčiniteľ odtoku 0,01 a 0,17, 
a pred niekoľkými rokmi bol vyvinutý 
tzv. škrtiaci systém, pri ktorom je možné 
spočítať a regulovať množstvo odtekajú-
cej dažďovej vody.

REGULÁCIA ODTOKU VODY
S rôznymi variantmi vodoretenčného 
boxu WRB je možné na streche alebo 
na stropnej doske podzemných garáží 
zadržať až 140 litrov dažďovej vody na 
meter štvorcový strešnej plochy a množ-
stvo odtekanie vody sa dá nastaviť 
prostredníctvom škrtiacej klapky tak, že 
zo strechy odteká len cca 1 až 10 l/sxha 

ZELENÉ STRECHY SÚ DÔLE-
ŽITOU SÚČASŤOU MANAŽ-
MENTU S DAŽĎOVÝMI 
ZRÁŽKAMI. NEZÁVISLE NA 
MIESTNYCH PODMIENKACH 
OVPLYVŇUJÚ MANIPULÁ-
CIU S DAŽĎOVOU VODOU 
BEZ VEĽKÝCH VSTUPNÝCH 
INVESTÍCIÍ A MAJÚ PRITOM 
MNOHÉ ĎALŠIE POZITÍVNE 
FUNKCIE. 

Zelené strechy
stavba strecha

 Optigrün – systémové riešenie šikmej stre-

chy a protizosuvná a vodoakumulačná doska 

FKD 58 SD

 Optigrün – systémové riešenie retenčnej 

strechy typu Drossel

A DAŽĎOVÁ VODA
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zrážkovej vody. Týmto riešením je od-
stránená nutnosť budovať mimo budovu 
rôzne nákladné retenčné a zasakovacie 
systémy. 

Pomocou novo vyvinutého vodoretenč-
ného boxu WRB 80 F prezentuje spoloč-
nosť Optigrün cenovo priaznivý systém 

pre realizáciu osvedčených systémových 
riešení – ako úsporná a prírodná strecha, 
ako aj retenčné strechy typu Drossel. 

NOVÝ SIMULAČNÝ PROGRAM
Ako highlights celej prezentácie bol 
prvýkrát predstavený nový simulačný 
program RWS 4.0 a prostredníctvom 
aplikácie pre predpoveď počasia riadený 
systém odtoku Drossel 4.0 – Smart Flow 
Control.

NA ZÁVER
Zelené strechy hrajú veľkú úlohu z dô-
vodu relatívne nízkych obstarávacích 
nákladov a tvoria práve ten kompromis, 

ZELENÁ STRECHA 
UDRŽÍ V ZÁVISLOSTI OD 

TYPU OZELENENIA SKLADBY 
VEGETAČNÉHO SÚVRSTVIA 
CCA 40 AŽ 99 % OBJEMU 
ROČNÝCH ZRÁŽOK.

ktorý urbanisti hľadajú – umožňujú 
bytovú i priemyselnú výstavbu a pro-
stredníctvom ich vegetácie ponúkajú 
prirodzenú ochranu proti povodniam, 
zlepšujú klímu budov a v neposlednom 
rade i ovzdušie okolo nich. 

Reko z materiálov Optigrün international AG

Foto: Optigrün international AG a archív 

redakcie
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stavba energetické alternatívy

P
ri modernizácii technologického za-
riadenia na ohrev vody bolo v hoteli 
inštalovaných 16 solárnych kolek-

torov TS 500 s účinnou plochou kolek-
torov 36 m². Kolektory ohrievajú vodu 
v troch nových akumulačných zásobní-
koch, každý s objemom 800 l a celkovým 
objemom 2 400 l, ktoré nahradili už 
dožívajúce pôvodné bojlery pochádzajú-
ce ešte z roku 1988. Systém je dimenzo-
vaný tak, aby počas letnej sezóny pokryl 
potrebu teplej vody pre 40 – 50 hostí bez 
dodatočného ohrevu kotlami, informuje 
Tomáš Jančařík, vedúci obchodného 
oddelenia THERMO|SOLAR.

INŠTALÁCIA BOLA LEN OTÁZKOU 
ČASU
Slovenskí majitelia hotela Landhaus 
St. Georg sa rozhodli modernizovať 
technologické zariadenie na ohrev 
vody v hoteli, keďže na ďalších svojich 
objektoch majitelia už využívajú slnečné 

kolektory spoločnosti THERMO|SOLAR 
Žiar a poznajú ich prínosy. Inštalácia na 
hoteli v Schladmingu bola len otáz-
kou času. „Vzhľadom na predchádzajúce 
pozitívne skúsenosti s naším montážnym 
partnerom Jánom Žažom z firmy Quest 
elements, s. r. o., sa rozhodli opäť využiť 
jeho služby a na inštaláciu povolali práve 
jeho. Na jeseň 2019, v krátkej prestávke 
medzi letnou a zimnou sezónou, tak došlo 
k realizácii solárneho systému. Táto inšta-
lácia priniesla hneď niekoľko výhod. Okrem 
funkčného prínosu, kedy solárny systém 
ohrieva vodu a šetrí tak financie majiteľom, 
je pridanou hodnotou aj to, že hotel zbytoč-
ne nezaťažuje životné prostredie. Navyše je 
inštalácia zvládnutá mimoriadne dobre aj 
z estetického hľadiska,“ približuje realizá-
ciu T. Jančařík.

Dodáva, že ako to pri takýchto inštalá-
ciách býva, nebolo ľahké ich vtesnať do 
existujúcich priestorov, ale aj túto výzvu 

MEDZI NETRADIČNÉ 
REALIZÁCIE SLNEČNÝCH 
KOLEKTOROV Z PRODUKCIE 
SPOLOČNOSTI THERMO|SOLAR 
ŽIAR, S. R. O., SA ZARADIL 
ĎALŠÍ HOTEL V RAKÚSKU. 
HOTEL LANDHAUS ST. GEORG 
SA NACHÁDZA V KRÁSNOM 
ALPSKOM PROSTREDÍ 
V BLÍZKOSTI RAKÚSKEHO 
LYŽIARSKEHO STREDISKA 
SCHLADMING. 

slnečných kolektorov na hoteli v Alpách
NETRADIČNÁ REALIZÁCIA
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klimatických podmienkach. Medzi jeho 
majstrovské kúsky patrí logo hrocha zo 
slnečných kolektorov v ZOO Ostrava, 
dodávka pre solárnu loď či rôzne indivi-
duálne riešenia pre bytové domy, hotely 
a kostoly po celom svete. Na základe 
požiadavky nie je výnimkou ani zhoto-
venie individuálneho tvarového riešenia 
kolektora, napríklad skosenie časti ko-
lektora pod určitým uhlom a pod. Panely 
a nosné konštrukcie majú hurikánový 
test, čiže sú testované na odolanie rých-
losti vetra až 230 km/h.

MIMORIADNA SPOĽAHLIVOSŤ 
Kolektory z produkcie THERMO|SO-
LAR sú mimoriadne spoľahlivé. Pri 
zemetrasení v Chile pred niekoľkými 
rokmi nebol poškodený z celkových 300 
ani jeden plochý kolektor, kým mnohé 
konkurenčné trubicové kolektory v rov-
nakej lokalite zemetraseniu neodolali. 
Pracujú často vo veľmi extrémnych 

podmienkach, či už v Patagónii blízko 
Antarktídy, na najvyššej nemeckej hore 
Zugspitze, alebo v Nepále. Ako kontrast 
k týmto mrazivým podmienkam možno 
uviesť aj ich používanie pri odsoľovaní 
morskej vody v Ománe alebo v maroc-
kom Marákeši. Ďalšie informácie získate 
na www.thermosolar.sk alebo na tele-
fónnom čísle +421-45-601 6080.

Reko z materiálov THERMO|SOLAR

Foto: THERMO|SOLAR

partner zvládol. Kým v lete je systém 
dimenzovaný, aby pokryl potrebu teplej 
vody pre 40 až 50 hostí, v zimnej sezóne 
solárne kolektory sekundujú doterajším 
kotlom slúžiacim aj na kúrenie a v čase 
zhoršených podmienok vodu aspoň 
predohrejú.

„V období medzi sezónami, kedy je hotel pre 
hostí zatvorený, slúžia slnečné kolektory 
na temperovanie celého objektu. Hotel sa 
totiž nachádza v nadmorskej výške 800 m, 
a tak počas jarného a jesenného obdobia je 
vhodné do objektu priniesť trochu tepelnej 
pohody. Pre lepšiu kontrolu a dohľad nad 
systémom sa v najbližšej dobe počíta aj 
s doplnením online monitoringu teplôt 
v zásobníkoch aj na kolektoroch cez inter-
net. Projektovaná návratnosť investície 
do solárneho systému bola okolo 5 rokov,“ 
konštatuje Tomáš Jančařík. 

INDIVIDUÁLNE RIEŠENIA
Najväčší slovenský výrobca slnečných 
kolektorov spoločnosť THERMO|SO-
LAR Žiar, s. r. o., si dokáže poradiť aj 
s netradičnými výzvami na inštalácie 
slnečných kolektorov. Napríklad pri 
individuálnych požiadavkách pri atypic-
kej architektúre, historických a špecia-
lizovaných budovách či v náročných 
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A
k teda zvažujete kozub alebo pec 
do nízkoenergetického či pasívne-
ho domu a neviete, či je to vôbec 
možné, tak odpoveď je áno, je to 

možné. Kozub či pec v nízkoenergetic-
kom dome mať môžete, ale určite nie 
klasický! 

BEZ ZBYTOČNÉHO 
PREKUROVANIA 
Aj v dobre utesnených domoch s nad-
štandardnou tepelnou izoláciou môže 
horieť živý oheň bez zbytočného preku-

rovania či straty čerstvého vzduchu. 
Zamerajte sa na akumulačné ale-

bo sálavé stavby s men-
šími preskleniami 

dvierok. Akumulač-
ný kozub s prs-

tencami alebo 
kachľová pec 
s ťahovým 
systémom 

je vhodným riešením aj do pasívne-
ho domu. Nechcete si predsa priestor 
prekúriť a mať pocit, ako by ste boli ne-
ustále niekde v saune. Tepelnú potrebu, 
naopak, potrebujete rozložiť na dlhší 
časový interval a odovzdávať energiu 
v menších dávkach podľa tepelnej straty 
objektu. Pre tento typ domov bola vyvi-
nutá kachľová pec s 12-hodinovým pri-
kladacím intervalom (čiže 2-krát za deň) 
a nízkym výkonom od 1,2 kW/h. Dnešné 
technológie a kachliarske materiály 
dovoľujú pracovať so širokým sortimen-
tom. To znamená, že sa dá nájsť riešenie 
pre akýkoľvek interiér. 

SPRÁVNA VOĽBA 
Kozubová vložka alebo vložka do pecí či 
ohnisko musí mať prívod vzduchu pre 
horenie vedený vzduchotesne z exte-
riéru. Presklenie dvierok má byť čo naj-
menšie preto, aby sa znížil automatický 
prestup tepla cez sklo a aby sa teplota 

KOZUB ČI PEC V RODINNOM DOME SÚ TRADIČNE 
VNÍMANÉ AKO PRÍJEMNÝ A OBĽÚBENÝ ZDROJ TEPLA. PRI 
DNEŠNÝCH TECHNICKÝCH MOŽNOSTIACH BY PRETO BOLA 
ŠKODA NEVYUŽÍVAŤ ICH AJ V NÍZKOENERGETICKÝCH ČI 
PASÍVNYCH DOMOCH. 

KOZUB ČI PEC 
v nízkoenergetickom dome
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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 mož-

nosti priestoru, kde sa sálavý kozub 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 vykurovania. Preto je ideál-

ne samotnú konzultáciu s kachliarskou firmou 

uskutočniť ešte v projektovej fáze domu, kedy 

sa v spolupráci s projektantom zákazníka pre-

počítajú výkonnostné parametre a nastavia 

technológie tak, aby bol kozub 

šitý na mieru. V tejto fáze je 

výborné naplánovať aj ko-

mínový systém a exteriérový 

prívod vzduchu.  

Ing.Daniel Mičic, SVAROGUS, 

člen Cechu kachliarov

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.  Viac informácií 
na www.svarogus.sk.

Reko v spolupráci so SVAROGUS

Foto: SVAROGUS

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 %. Správnou voľbou 
kvalitnej kozubovej alebo pecnej vložky 
nielenže dosiahnete pohodu a požado-
vaný efekt, ale aj veľkú úsporu v rámci 
spotrebovaného paliva a vynaloženej 
práce pri obsluhe. 

ČO TREBA DODRŽAŤ?
Pri stavbe kozubu v nízkoenergetickom 
dome treba dodržať tesnosť exterié-
rového 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 
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T
ieto zariadenia využívajú až 75 % 
energie z okolitého prostredia – zo 
vzduchu, podzemnej vody či zo 
zeme. Ide o prírodné zdroje ener-

gie, ktoré sú bezplatné a neobmedzené. 
Vďaka tomu sú tepelné čerpadlá považo-
vané za technológie budúcnosti.

TEPLO AJ CHLADENIE
Tepelné čerpadlá sú už záležitosťou no-
vostavieb aj rekonštrukcií. Ak uvažujete 
o nejakom pre svoj dom, značka Vaillant 
vám môže nezáväzne a zadarmo vypra-
covať odborný návrh na jeho inštaláciu. 
Stačí vyplniť jednoduchý formulár na 

webovej stránke www.vaillant.sk. Ušetrí-
te čas a na základe informácií od odbor-
níka sa rozhodnete alebo aspoň zistíte, 
aké máte možnosti. Ak je jednou z vašich 
podmienok jednoduchá, rýchla inštalá-
cia, riešením môže byť tepelné čerpadlo 
aroTHERM Split vzduch/voda. Zabezpe-
čí vykurovanie, chladenie i teplú vodu, 
k tomu nižšie účty za energiu a o tretinu 
menej emisií. Je jedným z najtichších 
tepelných čerpadiel typu vzduch/voda 
na trhu, osvedčeným aj v susedstvách 
s hustejšou zástavbou. Skladá sa z von-
kajšej jednotky a interiérového modulu 
uniTOWER, ktorý vo svojom vnútri 

POZRITE SI RIEŠENIA VHODNÉ 
DO RODINNÝCH DOMOV. 
ŠETRENIE, POHODLNÉ 
VYKUROVANIE, CHLADENIE, 
PRÍPRAVA TEPLEJ VODY ČI 
FLEXIBILNÉ OVLÁDANIE NA 
DIAĽKU CEZ SMARTFÓN... 
VŠETKY TIETO VÝHODY 
PRINÁŠAJÚ NAJMODERNEJŠIE 
TEPELNÉ ČERPADLÁ.

Chystáte sa stavať 

ČI MODERNIZOVAŤ?

01
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ukrýva 185 l zásobník a dokáže pokryť 
bežné požiadavky štvorčlennej rodiny na 
teplú vodu.

UDRŽATEĽNÝ KOMFORT
Ohľaduplné k životnému prostrediu 
a namontované za jediný deň. Tým sa 
môže pochváliť inovované monoblokové 
tepelné čerpadlo aroTHERM plus  
vzduch/voda. Postará sa o komfortné 
chladenie, vykurovanie aj o teplú vodu, 
a to v novostavbe i staršom rodinnom 
dome, s podlahovým vykurovaním 
i s radiátormi. Zariadenie je naplnené 
prírodným chladivom R290, ktoré mu 
umožňuje podať nadpriemerný výkon 
(výstupná teplota až 75 °C) a zároveň 
znižuje uhlíkovú stopu. Vďaka systé-
movému regulátoru, internetovému 
modulu a aplikácii v smartfóne môžete 
mať aroTHERM plus dokonale pod 
kontrolou. Systém má dve časti – tepel-
né čerpadlo umiestnené vonku v záhra-
de a interiérovú, vnútornú jednotku 
uniTOWER plus (so zabudovaným 185 l 
zásobníkom teplej vody). Inštalácia pre-
bieha rýchlo, bez zásadných stavebných 
úprav.

VÝNIMOČNE ŠETRNÉ
Ak hľadáte výnimočne šetrné riešenia, 
takými sú tepelné čerpadlá s označením 
Green IQ. Sú v maximálnej miere ekolo-
gické, inteligentné a univerzálne, dokážu 
totiž využívať jeden z alternatívnych prí-
rodných zdrojov tepla – zem, vodu alebo 
vzduch. Je iba na vás, pre ktorý zdroj 
sa rozhodnete. Majú nízke prevádzkové 
náklady a okrem vykurovania je samo-

zrejmosťou aj chladenie. Jednoduchou 
inštaláciou je charakteristické zariadenie 
flexoTHERM exclusive typu vzduch/ 
voda. Ak požadujete aj komfort s tep-
lou vodou, zvoľte si tepelné čerpadlo 
flexoCOMPACT exclusive so zabudo-
vaným 185 l zásobníkom teplej vody. 
Vhodné je do klasických i nízkoenerge-
tických domov a dosahuje výstupnú tep-
lotu 65 °C. Súčasťou dodávky tepelného 
čerpadla rady Green IQ - flexoTHERM 
a flexoCOMPACT exclusive je zabudo-
vaný internetový modul a umožňujú aj 
ovládanie na diaľku.

NAJMODERNEJŠIE MOŽNOSTI
Minimálnymi nárokmi na priestor 
sa vyznačuje vnútorné tepelné čer-
padlo versoTHERM plus vzduch/voda. 

Dokáže zabezpečiť tepelnú pohodu 
v interiéri, chladenie a v kombinácii s ex-
terným zásobníkom aj prípravu teplej 
vody. Nepotrebuje vonkajšiu jednotku, 
čo výrazne uľahčuje montáž. Inštaluje 
sa iba dovnútra domu, s prieduchmi cez 
obvodovú stenu. Patrí medzi najtichšie 
vnútorné tepelné čerpadlá, jeho hluč-
nosť je porovnateľná s modernou chlad-
ničkou. Nízke prevádzkové náklady do-
sahuje vďaka vysokej účinnosti. Systém 
môžete ovládať s inteligentným regulá-
torom a spolu s internetovým modulom 
aj aplikáciou v smartfóne.Všetky tepelné 
čerpadlá Vaillant dokážu spolupracovať 
s fotovoltickými i vetracími systémami. 
Viac na  www.vaillant.sk.

Reko z materiálov Vaillant

Foto: Vaillant

02
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04

06

01 Splitové tepelné čerpadlo aroTHERM Split

02 Monoblokové tepelné čerpadlo 

aroTHERM plus

03 Prieduchy zariadenia versoTHERM  

cez stenu 

04 Vnútorné tepelné čerpadlo versoTHERM 

plus 

05 Tepelné čerpadlo flexoTHERM exclusive

06 Tepelné čerpadlo flexoCOMPACT 

exclusive



D
lažba vyrobená výhradne z prírod-
ných materiálov dokreslí nielen 
celkový vzhľad exteriéru, ale za-
bezpečí aj pohodu počas krásnych 

letných dní strávených pri bazéne alebo 
grile. Vytvorte si ideálne miesto pre 
relax, odpočinok i zábavu.

DLAŽBA NA TERASU
Rovnako ako rastliny, tak aj dlažobné 
materiály môžu vašej terase či záhrade 
dodať charakter. Sortiment kamenných 
obkladov a dlažieb sa neustále rozširuje 
a v ponuke  nájdete to najlepšie z naj-
novších trendov. Môžete si vyberať zo 
širokej škály farieb, štýlov, textúr a po-
vrchových úprav, od moderného štýlu 
travertínových až po rustikálne pieskov-
cové dlažby. Vyberte si dlažbu na terasu, 
ktorá vyhovuje vašej záhrade, rozpočtu 
či životnému štýlu.

AKÚ DLAŽBU NA TERASU 
POUŽIŤ? 
Najrozšírenejšie materiály pre dlažbu na 
terasu rozdeľujeme do troch kategórií:

1. ŠTIEPANÝ NEPRAVIDELNÝ KAMEŇ 
sa štandardne dodáva v hrúbkach od 
1 – 3 cm alebo 2 – 4 cm, má nepravidelný 
tvar, rôznorodé farby a nízku nasiaka-
vosť. Najobľúbenejší je andezit, chorvát-
sky vápenec, trblietavý gneis, pieskovec 
alebo kvarcit. 

2. REZANÁ FORMÁTOVANÁ DLAŽBA 
je obľúbená pre jednoduchú a rychlú 
pokádku, hrany sú presne rezané alebo 
osekáné, čo umožňuje jednoduchú mani-
puláciu ako pri zámkovej dlažbe do betó-
nového alebo štrkového lôžka. 

3. VEĽKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA
s rozmermi 60 x 90 cm z indického 
pieskovca v krásnych dúhových farbách. 
Dlažba z tohto materiálu je najviac 
protišmyková, preto je tak obľúbená aj 
okolo bazénov. 

Určite chcete, aby si dlažba na terase 
udržala skvelý vzhľad mnoho rokov, 
preto je ideálne zvoliť kamennú podla-
hu, ktorá odoláva všetkým poveternost-
ným vplyvom a zmenám počasia – sneh, 
krupobitie, vietor, voda, horúce slnko, 
takže musí byť veľmi odolná, protišmy-
ková, mrazuvzdorná a aj po čase si má 
zachovať svoju prirodzenú farbu.

Podlaha na chodníkoch, záhradná dlažba 
a dlažba na terase má obrovský vplyv 
na celkový vzhľad okolia domu. Treba 
esteticky vybrať farebnosť, štruktúru 
a druh kameňa pre realizovaný projekt. 
Ak chcete dosiahnuť krásne prepojenie 
interiéru s exteriérom a terasou, treba 
použit rovnakú dlažbu, ako v kuchyni, 
tak i v obývacej izbe. Terasové kamen-
né dlažby sa ponúkajú v prírodných 

UVAŽUJETE NAD 
DLAŽBOU,KTORÁ BUDE TÁ 
PRAVÁ PRE VAŠU TERASU, 
ALTÁNOK,CHODNÍK DO 
ZÁHRADY ALEBO DLAŽBU 
OKOLO BAZÉNA? V TOM 
PRÍPADE JE IDEÁLNOU 
VOĽBOU DLAŽBA Z PRÍ-
RODNÉHO KAMEŇA, KTORÁ 
JE ESTETICKÁ, TRVÁCNA 
A BEZPEČNÁ ZA KAŽDÝCH 
OKOLNOSTÍ.

Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA
Výhody dlažby
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zemitých odtieňoch, od hnedej, me-
dovej, zlatej, korálovočervenej, žltej, 
bledej béžovej až po tmavozelenú alebo 
tmavohnedú.

DLAŽBA OKOLO BAZÉNA
Urobili ste si na záhrade bazén a ne- 
chcete mať okolo neho len trávnik? 
V tom prípade padne vhod dlažba 
k vonkajšiemu bazénu, ktorá je odol-
ná, mrazuvzdorná, nenasiakne vodou 
a neprekáža mu soľ či bazénová chémia. 
Takou je práve dlažba z prírodného 
kameňa, ktorá okrem farebnej stálosti 
a trvácnosti odolá aj slnečnému žiareniu 
a horúčavám. Navyše bazén zvýrazní 
a urobí zo záhrady elegantné miesto. 
V neposlednom rade má aj praktické vy-
užitie. V lete, keď slnko dlažbu príjemne 

a materiálových prevedení, aby ste mali 
presne taký bazénový lem, ktorý sa vám 
najviac hodí.

POMÔŽU PRI VÝBERE
Či už chcete vymeniť starú dlažbu, hľa-
dáte niečo nové, čo dodá šmrnc a ele-
ganciu vašej terase, alebo sa jednoducho 
neviete sami rozhodnúť, neváhajte 
kontaktovať vyškolených pracovní-
kov spoločnosti Kameň Skalica. Vždy 
vám radi pomôžu pri výbere kamennej 
dlažby alebo pri nejasnostiach. Nebojte 
sa ich osloviť a napíšte im. Viac infor-
mácií nájdete na www.kamenskalica.sk.

Reko z materiálov Kameň Skalica

Foto: Kameň Skalica

nahreje, môžete po nej chodiť naboso, 
čo navodí príjemný pocit pre vaše nohy, 
alebo si na ňu položiť uteráky, lehátka, 
len tak na nej sedieť, namáčať si nohy 
v bazéne a relaxovať.

PREČO JE KAMENNÁ DLAŽBA  
K BAZÉNU IDEÁLNA?
Vonkajšia kamenná dlažba okolo 
bazénov je povrchovo upravená tak, 
aby bola protišmyková a bezpečná za 
každých okolností.  Okrem farebnej 
stálosti a trvácnosti odolá aj nadmernej 
vlhkosti, vetru a iným vonkajším vply-
vom. Zároveň sa ľahko udržiava a čistí. 
Obľúbená je najmä travertínová dlažba 
(francúzsky vzor), ale aj ďalšie, ktoré 
skvelo prepoja bazén s terasou alebo 
s interiérom. Nielen   okolie  bazénu sa 
dá skrášliť, ale aj tzv. bazénové lemy si 
môžete vybrať z viacerých farebných 
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 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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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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T
rendom je, aby pergola ponúkala 
okrem komfortu aj nízke nároky 
na údržbu, bola stabilná, s dlhou 
životnosťou, poskytovala súkro-

mie a ladila s domom aj po estetickej 
stránke. Slúžiť by pritom mala ideálne 
celoročne. 

PROTI VETRU AJ ZVEDAVCOM
Ak chcete, aby bol priestor pergoly 
lepšie chránený pred slnkom, vetrom aj 
pohľadmi susedov, vybavte ju zvislými 
alebo bočnými clonami. V ponuke spo-
ločnosti CLIMAX nájdete širokú farebnú 
škálu látok aj konštrukcií clôn, ktoré 

PRIAMY KONTAKT SO 
ZÁHRADOU A POHODLIE – 

TO SÚ DÔVODY, PREČO SI 
MAJITELIA RODINNÝCH DOMOV 

ZAOBSTARAJÚ PERGOLU. ČO 
PERGOLE NESMIE CHÝBAŤ?

o miestnosť navyše
V LETE S PERGOLOU

okrem praktických funkcií dodajú pergo-
le moderný vzhľad a zároveň ju zútulnia. 
„Pri včasnom plánovaní spoločne s nainšta-
lovaním pergoly možno vodiace lišty clôn 
skryť do profilu pergoly, čistý vzhľad je tak 
maximálne zachovaný. Clony chránia aj 
pred teplom a odolajú vetru s rýchlosťou 
až 90 km/h,“ upozorňuje Filip Šimara, 
obchodný riaditeľ CLIMAX. 

INTELIGENTNÉ VYCHYTÁVKY
Aj k pergolám dorazili moderné techno-
lógie – ovládanie je možné i na diaľku 
pomocou inteligentných zariadení a apli-
kácií. Inteligentné senzory zase roz-
svietia svetlá v pergole, keď sa stmieva, 
a zhasnú, keď pôjdete spať, stiahnu clo-
ny, pokiaľ slnko či vietor dosiahnu určitú 
intenzitu, a zase ich vytiahnu, keď slnko 
zapadne za obzor alebo prestane fúkať. 
Pokyny, podľa ktorých budú pracovať, 
si nastavíte podľa vlastných preferencií. 
Viac info na www.servisclimax.sk. 

Reko z materiálov CLIMAX

Foto: CLIMAX

CLIMAX TIP: Štýlová pergola Med Twist účinne chráni pred 

teplom aj dažďom. Strecha je z lamiel, ktoré možno natá-

čať v uhle 0 – 135 stupňov, v zatvorenej polohe strechou 

neprenikne ani kvapka vody. Ak ju vybavíte vnútornou izo-

láciou na zlepšenie tepelnej a zvukovej izolácie strechy, po-

hltí až 70 % akustickej energie. Vďaka množstvu doplnkov 

si tak pod pergolou vytvoríte druhý domov na záhrade.
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S
polu s odborníkmi sme zosumarizo-
vali všetky nevyhnutné informácie 
pre tých, ktorí chcú zažiť dokonalý 

letný relax. 

1. Je potrebné mať na záhrade spevne-
nú plochu na realizáciu záhradného 
sedenia? Ak áno, z akého materiálu?

2. Ako zabezpečiť podklad pred vplyvom 
nepriaznivého počasia? 

3. Aký materiál je vhodný na stavbu 
prístreška, pergoly či záhradného 
domčeka?

ZAČAŤ TREBA OD PODLAHY
A to doslova! Darmo si budete plánovať 
kúpu krásneho exteriérového sedenia, 
keď nemáte vyčlenenú spevnenú plochu, 
na ktorú by ste ho umiestnili. Aby mohla 
záhrada slúžiť ako váš súkromný raj 
na oddych a príjemne strávené chvíle, 
potrebujete si vytvoriť terasovú plochu, 
kde umiestnite gril alebo krb, hojdaciu 
sieť, stôl, stoličky. Pri výbere terasovej 
dlažby treba mať na mysli, že si nechcete 
kupovať starosť navyše, ale produkt, 
ktorý bude bez povšimnutia slúžiť.  
To neplatí napríklad o dreve, ktoré je 
síce pekné na pohľad, no vyžaduje si 
náročnú a častú starostlivosť. Plastový 
materiál má zase minimálnu životnosť, 
keďže sa vplyvom poveternostných 
podmienok rýchlo opotrebuje a zničí. 
Za ideálne riešenie možno považovať 
prírodný trvácny materiál, akým je 
napríklad betón. Na trhu sa objavili tak 
flexibilné variácie v podobe betónových 
záhradných dlaždíc, že na svoje si príde 
každý.

„Betón je prakticky nezničiteľný. Odolá-
va voči veľkej záťaži, vzdoruje poveter-
nostným podmienkam a neškodí okolitej 
prírode. Navyše ako bonus možno vnímať 
fakt, že časom mení svoj vzhľad. Získava 
patinu, ktorá dodá každej záhrade jedineč-
ný charakter,“ odporúča Marko Szőcs, zo 
spoločnosti Austrian Beton Werk, ktorý 
vie odporučiť aj typ dlažby, ktorá je na 
takéto letné leňošenie v záhrade naj-
vhodnejšia. Navyše jej následná údržba 
je prakticky minimálna. „Pred nástupom 
sezóny stačí betónovú dlažbu umyť raz 
ročne, a to silným prúdom vody, prípadne 
vysokotlakovým čističom – aby sa udržala 
stála čistota dlažby. Dôraz treba však dať 
aj na tlak vody, aby nebol príliš vysoký 
a nepoškodil vrchnú časť dlažby. A vaša 
dlažba bude po celý čas ako nová,“ dodáva 
odborník Marko Szőcs.

K DOMU PATRÍ UKÁŽKOVÁ  
TERASA ČI BALKÓN 
Veľmi cenenými priestormi, ktoré 
zlepšujú kvalitu bývania, sú aj balkóny, 
terasy a lodžie. Môžu byť zelenou záhra-
dou alebo samostatným ostrovom pod 
šírym nebom. 

Poveternostné podmienky, korózia, 
vplyv agresívneho prostredia, čistiacich 
prostriedkov a rozmrazovacích solí alebo 
výber nevhodných materiálov – to všet-
ko vplýva na kvalitu a životnosť týchto 
oáz pokoja.

Ak sú balkón či terasa aj vaším obľúbe-
ným miestom na poobedňajšiu kávičku 
alebo pokojnou „zašivárňou“, je čas 
vyhrnúť si rukávy a pripraviť ich na leto. 
„Častým problémom týchto priestorov 
je zatekanie, uvoľňujúca sa dlažba alebo 
droliaca sa škárovacia hmota ako dôsledok 
vplyvu zmrazovacích a rozmrazovacích 
cyklov a iných vplyvov počasia na túto 
silne namáhanú konštrukciu,“ vysvetľuje 
odborník Ondrej Babjak zo spoločnosti 
Sika Slovensko.

prežijete leto 
NA ZÁHRADE ČI TERASE
LETO SA NESIE V ZNAMENÍ 
ODDYCHU. NEEXISTUJE NIČ 
LEPŠIE AKO RELAX VO VLAST-
NEJ ZÁHRADE, NA BALKÓNE 
ČI  TERASE. ABY STE VŠAK BOLI 
NA TEPLÉ MESIACE PRIPRAVE-
NÍ A PREŽILI ICH V PRÍJEMNOM 
PROSTREDÍ, TREBA SA DO 
PRÍPRAVY DOKONALEJ OÁZY 
POKOJA PUSTIŤ UŽ DNES. 
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Existujú, samozrejme, štandardné 
riešenia spojené s búracími prácami, 
ale v závislosti od poškodenia aj rýchle, 
kvalitné a spoľahlivé riešenia bez búra-
nia. „Nestačí len opraviť uvoľnenú alebo 
poškodenú dlažbu, ale treba zabezpečiť 
spoľahlivú a funkčnú hydroizoláciu, aby sa 
tieto nepríjemnosti už neopakovali,“ radí 
špecialista.

Ak práve uvažujete nad spôsobom 
riešenia finálnej vrstvy svojej terasy 
alebo balkóna, máte na výber viacero 
variantov zaujímavých a funkčných 
riešení, napríklad keramické dlažby, 
lepené drevené rošty alebo pochôdzne 
hydroizolačné nátery, pričom každé 
má svoje výhody v dizajne a aj estetike, 
variabilite či v jednoduchosti ošetrova-
nia a čistenia. Nech už sa rozhodnete pre 
akékoľvek riešenie, platí, že dôležitý je 
nielen výber materiálov, ale tiež použitie 
správnych aplikačných postupov.

DIZAJNOVÁ A ÚČINNÁ OCHRANA 
PRED SLNKOM  
Ak už máte vyriešený základ, teda opra-
venú starú, opotrebovanú podlahu, resp. 
osadenú novú, mali by ste sa presunúť 
vyššie. Čas v záhrade či na balkóne je 
totiž ťažko znesiteľný, ak nie je jeho 
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súčasťou slnečná clona, ideálne v podo-
be pergoly či vzdušného prístreška. Za 
akúsi klasiku možno považovať pergoly, 
ktoré majú drevené výplne. Aj tu však 
platí to, čo pri drevených podlahách. 
Drevený materiál pod holým nebom si 
bude vyžadovať starostlivosť. „Drevo je 
potrebné chrániť pred škodcami i vlhkosťou. 
Z tohto dôvodu treba dbať na údržbu výpl-
ne v stenách záhradného prístreška či bal-
kónovej pergoly. Na ich ošetrenie sa používa 
základný lazúrový náter, ktorý zvýrazňuje 
kresbu dreva,“ približuje montážnik zo 
spoločnosti Gardeon, Tomáš Steinhubl, 
ktorý radí, aby ste pri výstavbe slnečnej 
clony dbali na jej udržateľnosť. Na trhu 

dnes už môžete nájsť prakticky nezniči-
teľné produkty z pevného kovu, ktoré sú 
odolné voči nepriaznivým poveternost-
ným podmienkam a navyše dodávajú 
okolitému prostrediu nezameniteľný 
moderný dizajn. 

„Každá dokonalá záhrada by mala mať 
prístrešok, prípadne záhradný domček 
na sezónne náradie, a balkón či terasa 
zase pergolu, ktorá ochráni pred silným 
slnečným žiarením, dažďom i vetrom. 
Najpraktickejšie sú kovové stavby, ktoré 
si nevyžadujú žiadnu údržbu, ich montáž 
trvá iba pár hodín a navyše majú minima-
listický, nadčasový dizajn,“ dodáva Tomáš 
Steinhubl, podľa ktorého sa pritom von-
koncom netreba obávať nevzhľadnej ple-
chovej „búdy“, na aké sme boli zvyknutí 
z minulosti. Súčasné montované oceľové 
prístrešky, pergoly či záhradné domčeky 
sú ponúkané s dizajnom omietky čím 
sa dokážu vzhľadovo prispôsobiť vášmu 
domu.

 
A LETO SA MÔŽE ZAČAŤ
Podlaha hotová, sedenie pripravené, 
prístrešok postavený, voda do bazéna sa 
napúšťa... Ak sa už nachádzate v tomto 
štádiu príprav na leto, tak ste na tom 
najlepšie, ako sa len dá. Pravý relax ako 
na dovolenke sa môže začať.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

  UŽITOČNÉ RADY A TIPY 

• Myslite na to, kedy najčastejšie prístrešok využívate. Ak najmä po práci, teda pod-
večer, orientujte jeho osadenie na západ. Užijete si svetlo a teplo dlhšie.

• Prístrešok môžete nechať obrásť rastlinami, podobne ako pergolu.
• Ak vo vašej záhrade stojí montovaný oceľový prístrešok alebo altánok, v rámci 

údržby máte navrch. Pozinkovaná oceľ nepodlieha vplyvom počasia. Prípadné 
znečistenie ľahko odstránite iba vodou. 

• Ak túžite po masívnom montovanom oceľovom záhradnom domčeku, dnes si ho 
už môžete vyskladať na mieru cez internet a následne poskladať na záhrade aj 
svojpomocne.  

• Ak to váš záhradný priestor umožňuje, zadovážte si bazén, prípadne jazierko. 
Možností je na trhu veľa, čo dovoľuje vyberať si cenovo najvýhodnejšie. 

• Ak si chcete vodnou plochou zútulniť terasu či balkón, zvážte vírivku.

relax záhrada
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L
íder v grilovaní spoločnosť Weber 
prichádza aj tento rok s novinkami – 
peletovými grilmi SmokeFire, ktoré 
vďaka prepracovanej konštrukcii 

a použitým materiálom poskytujú vyso-
ký komfort, dlhú životnosť, jednoduché 
čistenie aj stabilnú teplotu pri grilovaní. 
Stačí do nich vybrať pelety podľa svojho 
vlastného výberu: od dubovo-orechov-
covej verzie, cez javorovo-jabloňový 
variant až po vyvážený mix z orechovca, 
javora a čerešne. Nulový podiel prímesí 
v peletách znamená väčšiu výdrž grilu a 
menšie nároky na servis. Pelety vtisnú 
vašim pokrmom nezameniteľnú arómu – 
výsledok bude 100 % autentický bez 

ohľadu na to, či sa chystáte 
podávať steaky, rebierka, 
trhané bravčové, pizzu, 
burgery alebo dezerty!

BEZ DILEMY
Minulosťou je aj dilema 
hostiteľa, ktorý chce tráviť 
čas so svojou milou spo-
ločnosťou, a pritom podá-
vať dokonale ugrilované 
pokrmy  – aplikácia Weber 

Connect je dokonalým asistentom pre 
začiatočníkov aj profíkov. Nové peletové 
grily SmokeFire majú túto šikovnú apli-
káciu, ktorá stráži každú fázu grilovania 
a radí aj inšpiruje prostredníctvom 
kompletných receptov, už zabudova-
nú. Je k dispozícii bezplatne pre iOS i 
Android, funguje na WiFi aj bluetooth, 
nabíja sa cez microUSB port a ustráži až 
4 termosondy.
Spontánne rodinné kulinárske dobroty 
na terase či dopredu starostlivo naplá-
nované záhradné večierky sa nikdy ne-
zunujú. Dodajte vašej obľúbenej aktivite 
tento rok osviežujúcu podobu s puncom 
originality – siahnite po novinkách We-
ber. Viac info na www.weberstephen.sk.

Reko z materiálov Weber

Foto: Weber

so šikovnou aplikáciou
USILUJETE SA PRI GRILOVAČKE 
ZACHOVAŤ TÚ NAJLÁKAVEJŠIU 
VÔŇU A DELIKÁTNU CHUŤ? 
SIAHNITE PO PELETOVÝCH 
GRILOCH, KTORÉ GARAN-
TUJÚ ZÁŽITOK PRE ZMYSLY 
A ZÁROVEŇ SÚ HITOM TEJTO 
SEZÓNY. ŠIKOVNÁ APLIKÁCIA 
VÁM NAVYŠE PORADÍ, AKO 
UGRILOVAŤ KAŽDÝ POKRM 
K DOKONALOSTI A TAK, ABY 
STE SA STIHLI VENOVAŤ NIELEN 
PRÍPRAVE JEDLA, ALE AJ VAŠEJ 
MILEJ SPOLOČNOSTI.

Hit 
tejto sezóny

PELETOVÝ GRIL
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OKOLO DOMU MÁTE DOKO-
NALÚ ZÁHRADU, NO STÁLE 
JEJ ČOSI CHÝBA. V HORÚCICH 
LETNÝCH MESIACOCH JE TO 
PRÁVE OSVIEŽUJÚCA VODNÁ 
PLOCHA, KTORÁ BY VÁŠMU 
DVORU RAZOM DODALA DO-
VOLENKOVÝ CHARAKTER. NA-
ŠŤASTIE, MOŽNOSTÍ NA TRHU 
JE HNEĎ VIACERO A KLASIC-
KÉ CHEMICKÉ BAZÉNY TÝM 
NEMYSLÍME. NAJŠETRNEJŠÍM 
RIEŠENÍM SÚ KÚPACIE JAZIER-
KA ALEBO BIOBAZÉNY, KTORÉ 
SÚ PRIATEĽSKÉ TAK K PRÍ-
RODE, AKO AJ K ČLOVEKU. 

Do popredia sa dostávajú

BIOBAZÉNY
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E
šte pred pár rokmi o možnosti vy-
tvoriť si na záhrade biobazén alebo 
jazierko na kúpanie väčšina Slovákov 

netušila. V našich končinách sa vždy 
preferovali klasické bazény, ktoré sa udr-
žujú pomocou chemických prísad. V po-
slednom období sa však čoraz väčšmi 
dostávajú do popredia práve ekologické 
vodné plochy, ktoré neškodia prírode ani 
človeku trpiacemu napríklad rôznymi 
alergiami. Zároveň takáto vodná plocha 
vytvorí v záhrade neprehliadnuteľný 
estetický prvok. 

JAZIERKO ALEBO BAZÉN? 
Možno si poviete, že biobazén a prírod-
né jazierko na kúpanie sú vlastne jedno 

a to isté. Kľúčový prvok, na základe 
ktorého sa rozlišujú, je však estetický 
rozdiel a následná využiteľnosť. Zatiaľ 
čo biobazén sa od klasického, chemicky 
udržiavaného bazéna na prvý pohľad 
veľmi nelíši, jazierko má v záhrade slúžiť 
najmä ako prirodzená vodná plocha 
a jeho využitie na kúpanie je až druhora-
dé. Obe tieto vodné plochy vznikli preto, 
aby sa mohli ľudia kúpať v zdravej vode 
bez chlóru. Ich spoločným menovateľom 
je preto spôsob filtrácie vody, ktorá je ce-
loročne priezračná a netreba ju vypúšťať. 

VODNÁ PLOCHA SI PÝTA  
PRIESTOR 
Na rozdiel od klasických bazénov treba 
pri biologickom počítať s metrážnou 
plochou navyše mimo tej plávacej, kde 
budú zasadené okrasné rastliny a vybu-
dovaný ekologický filtračný systém. Vo 
všeobecnosti platí, že minimálny rozmer 
biobazéna by sa mal pohybovať okolo 
35 m2. To znamená, že k ploche na plá-
vanie s rozlohou napríklad 32 m2 treba 
prirátať ďalších 7 – 10 m2 plochy, ktorá 
bude slúžiť ako filtračná zóna. Filtračná, 
teda rastlinná plocha musí tvoriť 20 % 
z celého rozsahu vodnej plochy. Celkovo 
sa tak môžeme dostať až na približne 
42 m2, čo znamená, že takýto bazén nie 
je vhodný do maličkých záhrad. Pýta si 
priestor. Ak vám však postačí aj malé 
jazierko, ktoré nemusí slúžiť primárne 
na kúpanie, no iba na občasné ovlaženie, 
môže byť jeho plocha o niečo menšia. 

V POSLEDNOM OBDOBÍ 
SA VŠAK ČORAZ VÄČŠMI 
DOSTÁVAJÚ DO POPREDIA 
PRÁVE EKOLOGICKÉ VODNÉ 
PLOCHY, KTORÉ NEŠKODIA 
PRÍRODE ANI ČLOVEKU 
TRPIACEMU NAPRÍKLAD 
RÔZNYMI ALERGIAMI. 
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AKO FUNGUJE FILTRÁCIA VODY, 
KEĎ NETREBA CHEMIKÁLIE? 
Princíp, na základe ktorého možno mať 
na záhrade vlastný bazén s celoročne 
priezračnou vodou bez použitia jediného 
chemického čistiaceho prvku, spočíva vo 
využívaní užitočných baktérií. Tieto zni-
žujú obsah živín vo vode na požadovanú 
úroveň, pri ktorej sa spomaľuje tvorba 
znečisťujúcich rias. Odborníci radia, aby 
bola voda dlho rovnaká, doplniť ešte kla-
sickú biologickú samoúdržbu o neškod-
livé filtre, prípadne o UV lampy, ktoré 
dokážu vodu sterilizovať. Vďaka tomu 
možno jazierko či bazén využívať od 
marca do októbra na kúpanie, a násled-
ne, keďže voda v nich zamŕza, na zimné 
športy, ako je napríklad korčuľovanie. 

AKO NA SAMOTNÉ BUDOVANIE? 
Základ vybudovania biojazierka alebo  
biobazéna spočíva vo výkopových 
prácach. Tie zvládnu šikovnejší domáci 
majstri aj sami. Následne sa do jamy 
nainštaluje špeciálna jazierková fólia, 
bez ktorej sa budúca vodná plocha 
nezaobíde. „Ide o vystuženú nepriepustnú 
fóliu z mäkčeného PVC, ktorá neobsahuje 
rozpúšťadlá, fungicídy a ťažké kovy. Rovna-

ko tak je vysokoodolná voči starnutiu 
a najmä prerastaniu koreňov 

a vplyvu mikroorganiz-
mov,“ spresňuje Ondrej 
Babjak zo spoločnosti 

Sika. 

„Alternatívu predstavuje taktiež homo-
génna vodonepriepustná fólia z mäkčeného 
PVC. Tá sa používa na izoláciu vnútorných 
a vonkajších nádrží a otvorených zásob-
níkov čistej vody a na izoláciu umelých 
jazierok, oddychových rybníkov a biotopov,“ 
dodáva odborník zo Sika Slovensko. 
Po osadení fólie nasleduje technologická 
časť, ktorú by už mali do rúk prevziať 
skúsení odborníci. Jej súčasťou je inšta-
lácia hladinového zberača, takzvaného 
skimmera, čerpadla spolu s čerpadlovou 
rozvodňou – s ventilmi a potrubím, 
biologického filtračného systému a 
filtračnej vrstvy. Nasleduje vysadenie 
vodných rastlín, nános riečneho štrku, 
pramenného kameňa a pod. 

SPOJENIE VÝHOD BAZÉNA 
A ESTETIKY JAZIERKA 
Za všetky plusy, ktoré v sebe skrýva  
biobazén alebo prírodné domáce jazier-
ko, treba jednoznačne vyzdvihnúť ich 
blahodarný vplyv na prírodu a následne 
i na užívateľa. Voda v nich je taká čistá, 
že v nej pokojne môžete chovať okrasné 
ryby, samozrejme, ak ide o jazierko. Čis-
totu vody ocenia aj ľudia s citlivou po-
kožkou či dýchacími problémami, keďže 
ich viac nebudú dráždiť chemikálie, ako 
je chlór či soľ. Výhodou sú i celkové niž-
šie náklady na prevádzku, keďže netreba 
pravidelne kupovať udržiavaciu chémiu 
a vodná plocha si sama reguluje i teplo-
tu. Pozitívom je aj variabilnosť ohľadom 
tvaru vodnej plochy. Už viac nemusí 
ísť o klasický nudný obdĺžnik. Jazierko 
či bazén sa dajú dokonale prispôsobiť 
okolitému charakteru záhrady.  

Ak ste sa práve navnadili, budovanie 
domáceho kúpaliska viac neodkladajte. 
Najvyšší čas na jeho realizáciu do nástu-
pu letnej sezóny je práve teraz. 

Reko 

Foto: archív firiem a redakcie



Vyskúšajte najvýkonnejšiu aku techniku s 56V batériou, s garanciou vrátenia
peňazí, ak nebudete spokojní. Poznáme našu kvalitu, spoznajte ju aj vy. 

0800 500 998 bezplatná infolinka

NAJVÝKONNEJŠIA AKU
ZÁHRADNÁ TECHNIKA

www.egopower.sk

VÝKON BENZÍNU. BEZ SPLODÍN. BEZ HLUKU.
AŽ 3600W. BEZ KOMPROMISU #1 NA TRHU 

Vyskúšajte najvýkonnejšiu aku techniku s 56V batériou, s garanciou vrátenia
peňazí, ak nebudete spokojní. Poznáme našu kvalitu, spoznajte ju aj vy. 

0800 500 998 bezplatná infolinka

NAJVÝKONNEJŠIA AKU
ZÁHRADNÁ TECHNIKA

www.egopower.sk

VÝKON BENZÍNU. BEZ SPLODÍN. BEZ HLUKU.
AŽ 3600W. BEZ KOMPROMISU #1 NA TRHU 
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D
nešná spoločnosť Lázně Luhačo-
vice, a. s., s viac ako storočnou 
tradíciou kúpeľníctva je synony-
mom mesta Luhačovice a nadväzuje 

na tradíciu prvej akciovej spoločnosti, 
ktorá bola založená v roku 1902 dokto-
rom Františkom Veselým. Vďaka tomu 
sa tu stretávajú rokmi overené kúpeľné 
postupy s najmodernejším odborným 
prístupom. Čo však patrí medzi hlavné 
tunajšie kúzla, sú liečivé pramene s uni-
kátnym zložením minerálov a vysokým 
obsahom oxidu uhličitého! „Prírodné pra-
mene využívame na tri základné procedú-
ry – pitná kúra, inhalácie a uhličité kúpele, 
ktoré pomáhajú dýchaciemu ústrojenstvu, 
ochoreniam pohybového alebo tráviaceho 
ústrojenstva či s rekondíciou po onkologic-
kej liečbe,“ uvádza MUDr. Eduard Bláha, 
generálny riaditeľ spoločnosti Lázně 
Luhačovice, a. s.

KOLONÁDA V NOVOM
A čo by to bol za kúpeľný pobyt, keby 
ste sa popri blahodarných procedúrach 
nevydali na prechádzku po kolonáde? 

Tá luhačovická sa navyše vďaka ini-
ciatíve akciovej spoločnosti Lázně 
Luhačovice, a. s., pýši novozrekonštru-
ovaným kabátom! „Svoje potulky môžete 
zakončiť v spoločnosti známeho luhačovic-
kého lieku – Vincentky, ktorú je možné piť 
v novoopravenej rovnomennej hale, a to 
z pohárov Labuť alebo Nectarium, ktoré 
zrkadlí pre Luhačovice typické motívy,“ 
prezrádza MUDr. Eduard Bláha. A vedeli 
ste, že v hale môžete nájsť „malé múze-
um“ s interaktívnou expozíciou o luhačo-
vických minerálnych vodách, a dokonca 
i zub žraloka či mamutiu stoličku? 

A ktorý dôvod, prečo vyraziť do kúpeľ-
ného mestečka na pomedzí Valašska 
a Slovácka, je ten váš? Bližšie informácie 
na www.lazneluhacovice.cz.

Reko z materiálov Lázně Luhačovice, a. s.

Foto: Lázně Luhačovice, a. s. 

MODERNÉ KÚPEĽNÉ POSTU-
PY POSTAVENÉ NA TRADÍCII 
STARÝCH BALNEOLÓGOV, 
ALE TIEŽ KULTÚRA A TYPICKÉ 
KULISY ARCHITEKTONICKÝCH 
SKVOSTOV, A ČO EŠTE? LIEČI-
VÁ TREŤOHORNÁ MORSKÁ 
VODA, KTORÁ POMÁHA 
DEŤOM I DOSPELÝM PREDO-
VŠETKÝM S OCHORENIAMI 
DÝCHACÍCH CIEST – TO VŠET-
KO SÚ LUHAČOVICE!

MALEBNÉ KÚPELE, KTORÉ POMÁHAJÚ
Luhačovice  

TIP: Kúpeľ v zlate

Uhličité kúpele môžete zažiť v pôvodnej 

zlatej vani zo začiatku minulého storočia,   

a to v Jurkovičovom dome. Vďaka jej 

zlatým odleskom budete mať pocit, že 

ste sa ponorili do bubliniek pravého 

šampanského! 

relax cestovanie



Priestory pre vaše školenia a stretnutia Degustácia vín 13 metrov pod zemou

Sladké ubytovanie vo vinárstve Tradičná zemplínska kuchyňa

                                  
Naša  vinohradnícko-vinárska firma pôsobí na Tokaji od roku 1990.  

Ponúkame Vám celé zázemie na Vaše firemné, súkromné alebo priateľské stretnutia.

Prechádzka našimi vinohradmi

Tešíme sa na Vašu návštevu
Viac informácií na t. č.: +421 908 996 042   alebo na marketing@ostrozovic.sk
Sledujte nás aj na Facebooku
www.ostrozovic.sk  

ZAŽI LETO NA TOKAJI
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P
racujem ako sprievodkyňa pre 
cestovnú kanceláriu Victory Travel 
a Nórsko patrí medzi moje najobľú-
benejšie európske destinácie. Vďaka 

nízkej hustote obyvateľstva je pravde-
podobné, že by sa po koronakríze mohlo 
Nórsko ako jedna z prvých krajín znovu 
otvoriť turizmu. Poďte sa teda inšpiro-
vať mojimi obľúbenými miestami v tejto 
nezabudnuteľnej krajine.

OSLO
Náš veľký okruh Nórskom začíname 
v hlavnom meste, v Osle. Kozmopolit-
ná metropola, zasadená medzi more a 
vysoké hory, si zachováva osviežujúcu 
blízkosť k prírode.

letný roadtrip
 NÓRSKO

NÓRSKO, KRAJINA KONTRASTOV, KDE SÚ ZIMY 
KRUTÉ A TMAVÉ A V LETE SLNKO NEZAPADÁ ANI 
O POLNOCI. KRAJINA, KDE VŠETKO FUNGUJE NA 110 % 
A INŽINIERSKE PROJEKTY SÚ TAKÉ OHROMUJÚCE, ŽE VÁS 
ČASOM NEPREKVAPÍ ANI NIEKOĽKOPRUHOVÝ KRUHOVÝ 
OBJAZD V TUNELI V SKALNOM MASÍVE UPROSTRED 
TUNDRY. KRAJINA MAJESTÁTNYCH HÔR TÝČIACICH SA 
NAD HLBOKÝMI FJORDAMI, KDE JEDNA Z NAJSTARŠÍCH 
CIVILIZÁCIÍ STVORILA JEDEN Z NAJMLADŠÍCH NÁRODOV. 
OBROVSKÍ PATRIOTI A POHOSTINNÍ DOBRÁCI – TAKÍ SÚ 
NÓRI. 
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Jedno z najrýchlejšie rastúcich európ-
skych miest, Oslo, bzučí energiou nových 
štvrtí, pýši sa repertoárom reštaurácií so 
špičkovým jedlom aj pestrou umeleckou 
scénou. Centru mesta dominuje skvost 
súčasnej severskej architektúry – budova 
opery Operahuset. Táto ikonická stavba 
z bieleho mramoru a zo skla od archi-
tektonického štúdia Snohetta má svojím 
tvarom pripomínať ľadovec plávajúci 
v prístave. Ponúka nádherný výhľad na 
Oslofjord s tvarom labutej šije. 

AUTOTURISTIKA ALEBO NÓRSKE 
VYHLIADKOVÉ TRASY
Nórska krajina je neobyčajne rozma-
nitá – na západe dlhé pobrežie lemujú 

hlboké fjordy, na východe sú husté lesy, 
na severe arktická tundra a na juhu 
tisíce ostrovov a skalných ostrovčekov. 
Scenérie, ktoré sú naživo ešte úžas-
nejšie ako na obrázkoch, do Nórska 
každoročne lákajú tisíce návštevníkov. 
Na to, aby ste si užili krásu panenskej 
prírody, dokonca nemusíte absolvovať 
dlhé túry do nedostupných terénov. 
Nórsko má vybudovaných 18 národných 
turistických ciest v celkovej dĺžke 2 136 
km, ktoré vedú cez tie najscénickejšie 
miesta krajiny. To z neho robí ideálnu 
destináciu na „roadtrip“. Projekt zahŕňa 
budovanie odpočívadiel a vyhliadkových 
plošín nápaditého dizajnu či umeleckých 
inštalácií, ktoré májú človeka novými a 
prekvapujúcimi spôsobmi priblížiť k prí-
rode. Aj obyčajná zastávka na toalete tak 
môže byť zážitkom – steny sú tu preskle-
né a vy máte zo svojho trónu výhľad na 
nádhernú divokú prírodu. 

CESTA TROLOV
Azda tá najdramatickejšia zo všetkých 
národných scénických ciest je Troll-
stigen – Trolia cesta. Vinie sa 10-per-
centným stúpaním prudkým svahom 
a vyzerá akoby ju do skalného masívu 
skutočne vysekali samotní trolovia. 
Horský prechod má prevýšenie približne 
850 metrov a ponúka prenádherné vý-
hľady na divokú horskú krajinu. Jede-
násť prudkých úzkych zákrut spôsobuje 
slabším povahám závrate a adrenalí-
novým nadšencom príjemné zimo-
mriavky. Cestu pretínajú dva nádherné 

01

02

03

01 Idylická krajinka nórskeho vidieka

02 Trolia cesta Trollstigen

03 Budova opery Operahuset v Osle

04 Národná turistická cesta vysoko v horách

04
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asi 240 m vysoké vodopády napájané 
vodou z topiaceho sa snehu z okoli-
tých 1 800 m vysokých hôr. Zaujímavá 
vyhliadková plošina ako balkón vyčnieva 
cez skalnú rímsu a vznáša sa 200 metrov 
priamo nad cestou Trollstigen. Prevádz-
ková sezóna tu trvá od polovice mája 
do októbra, v zimných mesiacoch je pre 
návaly snehu cesta uzavretá.

NAJKRAJŠÍ FJORD SVETA
Trollstigen je spojená s Geiranger 
fjordom, zapísaným do svetového 
prírodného dedičstva UNESCO. Geiran-
ger, mnohými považovaný za najkrajší 
fjord na svete, je 15 km dlhá vetva 
Sunnylvsfjordu zarytá v horách ďaleko 
od mora. Vyhliadková plavba loďou 
odhaľuje vysoké vodopády s romantic-
kými názvami Sedem sestier a Nevestin 
závoj. K prudkým svahom sa na niekto-
rých miestach tlačia malé zelené farmy, 
odrezané od okolitého sveta. Farmári 
do mestečka Geiranger na konci fjordu 
často nechodia. Na malom kúsku zeme 
majú všetko, čo potrebujú.

SECESIA SEVERU
Ďalej na západ od Geiranger fjordu leží 
najväčšie rybárske mesto Nórska – Åle-
sund, ktoré sa rozprestiera na niekoľkých 
ostrovoch siahajúcich až do Atlantického 
oceánu. V minulosti mesto zasiahol silný 
požiar, ktorý zničil takmer celé jeho cen-

03

05 Ľadovcový splaz Briksdalsbreen

06 Panoráma mesta Alesund

07 Geiranger fjord

08 Trolltunga – trolí jazyk čnie 700 metrov  

nad jazerom

09 Alka bielobradá hniezdi na malebnom 

ostrove Runde

06
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trum vystavané z dreva. Preto boli v roku 
1904 navrhnuté nové budovy vo vtedy 
módnom secesnom štýle. Prechádzky 
uličkami tohto najromantickejšieho 
mesta severu odhaľujú farebné priečelia 
prístavných domov zdobené odkazmi na 
severskú mytológiu, množstvo útulných 
kaviarní,  galérií a antikvariátov. Dnes 
je Ålesund kultúrnym centrom regiónu, 
aj miestom konania jedného z najpopu-
lárnejších letných hudobných festivalov 
v Nórsku – Jugendfest. 

OSTROV VTÁKOV RUNDE
Neďaleko od secesného Ålesundu leží ča-
rovný ostrov Runde. Vedie naň scénická 
cesta, ktorá ako húsenková dráha pre-
skakuje mostmi z jedného ostrovčeka na 
druhý. Dlhé pešie túry panenskou prí-
rodou s čerstvým morským vzduchom 
a s úchvatnými výhľadmi na vysoké 
útesy a otvorené Nórske more človeku 
doslova „dobíjajú baterky“. Ostrov má 
len 150 obyvateľov, no každoročne od 

februára do augusta je domovom viac 
ako 500-tisíc vtákov. Stretávame sa tu aj 
s kolóniou rozkošnej alky bielobradej – 
papagája severu.

RÝCHLO MIZNÚCE ĽADOVCE
Ďalej na východ v pohoriach vnútroze-
mia sa skrýva dedinka Olden, ktorá je 
začiatkom krásneho údolia Oldedalen. 
Vedie ním nenáročná prechádzka okolo 
tyrkysového ľadovcového jazera až 
k ľadovcovému splazu Briksdalsbreen. 
Briksdalsbreen je ramenom najväč-
šieho ľadovca kontinentálnej Európy 
Jostedalsbreen, ktorý zaberá plochu 
487 km2 a jeho najvyšší bod je vo výške 
1 957 m n. m. Ľadovcová voda je tu 
taká čistá, že miestni turisti smelo pijú 
priamo z jazera. 

TROLÍ JAZYK
Nižšie na juhu medzi mestami Oslo 
a Bergen leží spektakulárna prírodná 
dominanta – Trolltunga. Útes pripomí-

najúci trolí jazyk levituje 700 metrov 
nad jazerom Ringedalsvatnet. Túra cez 
vysokohorský terén až na okraj „jazyka“ 
(1 180 m n. m.) je dlhá a náročná, ale 
odmenou sú dych vyrážajúce výhľady.
Úžasné Nórsko s dostupnou divokou 
prírodou, pôsobivou architektúrou 
a sympatickými obyvateľmi si  zamilu-
jete natoľko, že sa tam zaručene budete 
chcieť vrátiť.

Zuzana Čaprnková, 

sprievodkyňa CK Victory Travel

Foto: archív CK Victory Travel
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VýhercomVýhercom predplatiteľskej súťaže predplatiteľskej súťaže úprimne gratulujeme! úprimne gratulujeme! 
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: Akumulátorový čistič okien Orava v hodnote 49 € 
               získava Púčková Denisa, Žilina
2. CENA: Mop a vedro Vileda – Easy Wring Ultramat v hodnote 39 € 
                 získava Cifra Vlado ml., Bratislava
3. CENA: Antikorovú varnú kanvicu Orava v hodnote 29 € 
                získava Chválová Silvia, Topoľčany

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

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



91



92

Moja kúpeľňa, môj štýl
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