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 KEĎ NENÁPADNOSŤ PREKVAPÍ…
 PAULA CADEMARTORI – ŠTÝL MEDZI BRAZÍLIOU A MADE IN ITALY 
 IZBA PRE ŠKOLÁKA  POMOCNÍCI PRE GASTRONOMICKÉ DIVY 

Na čo nezabudnúť pri jej 
plánovaní? 
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Číslo 3/2020 – 14. ročník   www.domabyvanie.eu

 AKO SPRÁVNE INŠTALOVAŤ A POUŽÍVAŤ KRBOVÉ KACHLE? 
 PRIPRAVTE SVOJ DOM A ZÁHRADU NA ZIMU 
 KRAJINA OHŇA A ĽADU

Ako zvýšiť 
kvalitu bývania  
a znížiť náklady  
na energie?
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Baumit tepelnoizolačné systémy pre ochranu a pohodu

Energetická spotreba domu bez tepelnej izolácie je 2,5-krát vyššia ako v prípade 

zateplenej budovy. Ak teda bývate v zateplenom dome, vaše náklady predstavujú 

len 40 % nákladov na energie ako v nezateplenom dome. Okrem toho dokáže 

kvalitná tepelná izolácia zabezpečiť v interiéri stabilnú klímu priaznivú pre ľudské 

zdravie a zvýšiť váš komfort bývania.

Zateplenie na prvom mieste

 Príjemná vnútorná klíma

 Stabilná vlhkosť

 Ochrana pred plesňami

                                       
                       Zdravé bývanie
         začína na vašej fasáde

Zateplenie na prvom mieste

Váš domov.  Vaše steny.  Vaše zdrav ie .
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MIESTO, KDE PÔJDE UČENIE SAMO
PRE VÁŠ DOMOV

Súčasným trendom bytového dizajnu vládnu jednoduché a čisté línie. 
Preto tu máme priamo pre vás variabilný program CARLOS, novinku 
v našom sortimente. Objavte jeho rozmanité možnosti pre voľnosť 
usporiadania nábytku bez úchytiek.
Vychutnajte si ľahkosť prevedenie tohoto programu, priamočiarosť  
a praktickosť s nekonečnou možnosťou zostáv a výberu zo štyroch dekorov.

Nespornou výhodou nábytku CARLOS je jeho variabilita. Jednotlivé 
elementy môžete využiť do obývacích izieb, predsiení, spální, pracovní  
a hlavne detských izieb. Hladký povrch je nielen elegantný, ale aj bezpečný 
pri detských hrách.
Pri menších deťoch, obzvlášť pri predškolákoch, by sme mali myslieť na 
to, že potrebujú veľký priestor na hranie. Naopak, čím sú deti staršie, tým 
viac miesta zaberajú ich veci. 
Ideálnou voľbou do detských izieb sú preto variabilné programy  
nábytku, ktoré ponúkajú množstvo rôznych skríň, komôd a mnoho  
ďalšieho. Tie možno prispôsobovať aktuálnym potrebám dieťaťa. A ak 
izbu navyše premaľujete a pridáte aj nejaké doplnky, potom s vašimi  
deťmi doslova „porastie“.

Bezúchytkový nábytok = individuálny dizajn

Variabilný program

www.asko.sk 

JEDNODUCHÉ A ČISTÉ LÍNIE
NEKONEČNÉ MOŽNOSTI ZOSTÁV

CARLOS
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l Prišla jeseň a život sa vracia do starej rutiny. Letná idylka skončila, 

ale verím, že ste si to v rámci možností užili. Pomaly ale isto sa 
začnú naše činnosti presúvať z exteriéru do interiéru našich 
domov či bytov. Práve preto je teraz vhodný čas pre zmeny a 
prípravy nášho domova na obdobie, keď budú chladnejšie dni 
v prevahe. Je to proces, ktorý nezastavíme a k dispozícii je len 
obmedzený čas. Tak skúste ho využiť toľko, koľko ste schopní. 
Hlavne to robte v pohode a tak, aby ste z toho mali dobrý pocit. 
Ešte sa dajú zvládnuť rekonštrukcie a zmeny, ktorých výsledkom 
bude to, že sa budete potom vo vašom domove cítiť príjemne a 
pohodlne. Veď jeseň je čas premien.  

Či už to budú zmeny v interiéri, alebo exteriéri, tak verím, že dobre 
padne aj aktuálne vydanie nášho časopisu. Pripravili sme 
témy, ktoré vám pomôžu v tom, aby vaše bývanie bolo 
príjemné, estetické a spĺňalo aj náročné 
požiadavky súčasnej doby.

Prajem vám príjemné čítanie a veľa šťastia.
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NAKUPUJTE MÚDRO, 
NAKUPUJTE SO ZĽAVOU
Tehly Porotherm 
za skvelú cenu

K akciovým cenám teraz navyše získate dodatočnú zľavu 333 €.  
Stačí vyplniť registračný formulár a nakúpiť do 30.10.2020.

Podrobné podmienky nájdete na www.wienerberger.sk
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bývanie architektúra

DOM V PRAHE 6 PÔSOBÍ 
Z VONKU UHLADENÝM 
A DECENTNÝM DOJMOM, 
AVŠAK NENÁPADNOSŤ 
JE V TOMTO PRÍPADE 
ZAVÁDZAJÚCA. V INTERIÉRI 
MAJITELIA SKRÝVAJÚ ŠTÝLOVÝ 
A NADČASOVÝ DIZAJN 
A ZÁHRADA JE HOTOVÝM 
RAJOM PRE RODINNÚ 
POHODU. 

KEĎ NENÁPADNOSŤ 
PREKVAPÍ...
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bývanie architektúra
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Za týmto vkusným projektom domu 
v Prahe 6 stojí úspešný český architekt 
Michal Schwarz zo štúdia Rangherka 5. 
Keď si ho majitelia prizvali na spolu-
prácu, na mieste stál učupený domček, 
z ktorého veľa neostalo. Michal Schwarz 
ho, dá sa povedať, postavil od piky. 
Navrhol ho tak, aby priestorovo lepšie 
vyhovoval potrebám majiteľov a zároveň 
bol estetický a dokonale funkčný.

SÚHRA PROTIKLADOV
Fasáda z ulice murovaná, zo záhrady 
drevená; okná do ulice malé, zo záhra-
dy čo najväčšie – výsledkom je, že dom 
z ulice pre nezainteresovaného diváka 
pôsobí „diskrétne“. Ak vás však majitelia 
pozvú do vnútra, budete milo prekvape-
ní jednoduchým a elegantným štýlom 
v jemných svetlých farbách, kde je každý 
detail precízne zapracovaný do jednot-
ného celku.

Na prízemí sa nachádza priestranná 
kuchyňa spojená s jedálňou a obývačkou. 
Táto miestnosť má veľmi jednoduchý 
koncept, ktorý sa zakladá na čistote 
materiálov, tvarov a farieb tak, aby 

čo najviac vynikla presklená stena, za 
ktorou sa nachádza krásna rozkvitnutá 
záhrada plná zelene a kvetov. 

V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA
Kuchyňa sa nesie v jednoduchých 
líniách, kde drevo dopĺňa biela a čierna. 
Spolu s liatym brúseným betónom tak 
pôsobí nadčasovo, moderne a ele-
gantne. Jediným farebným akcentom 
v obývačke sú červené vankúše, ktoré 
decentne rozžiaria miestnosť. Čo sa 
týka farebnosti, veľmi zaujímavo sú 
zvolené okenné rámy v celom dome. Tie 
sú v tmavozelenom tóne, čo v kombiná-
cii s dreveným obkladom domu pôsobí 
veľmi moderne.

VARIABILNÁ FAREBNOSŤ
Na poschodí sa nachádzajú tri izby 
a kúpeľňa. Aj tieto miestnosti koncepčne 
zapadajú do štýlu, ktorý prevládal na 
prízemí. V interiéri dominuje svetlé dre-
vo, konkrétne brezová preglejka, z ktorej 
je zhotovený všetok nábytok na mieru. 
Úložným priestorom v izbách origina-
litu dodávajú kožené úchytky, ktoré sú 
praktické a zaujímavé zároveň. 

Autor: Ing. arch. Martin Schwarz – 

Rangerka 5, s. r. o.

Lokalita: Ruzyně, Praha, Česká republika

Rok realizácie: 2017

Záhradné úpravy: Kejha-Suk
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Kúpeľni takisto dominuje brezové drevo, 
biela sanita a zelené okno. Doplnky 
v podobe uterákov a závesu sú zvolené 
vo výraznej cyklamenovej farbe, ktoré 
však v prípade „okukania“ možno veľmi 
rýchlo vymeniť za iné, podobne ako 

v prípade červených vankúšov v obývač-
ke. Vznikne tak priestor pre variabilitu, 
ktorý ponúka nekonečný diapazón 
možností. 

IDYLKA NA ZÁHRADE
Mať krásnu záhradu s terasou uprostred 
veľkomesta je veľká vzácnosť. Terasa je 
doplnená aj o praktickú pergolu a po-
núka tak ideálny priestor pre oddych 
a rodinnú pohodu. Čerešničkou na torte 
je vlastná pivnička, ktorá je vyhĺbená 
v prírodnej stene. Záhrada je v tomto 
prípade malým súkromným rajom pre 
svojich majiteľov. 

Noli

Foto: archív autora

bývanie architektúra

MAŤ KRÁSNU ZÁHRADU 
S TERASOU UPROSTRED 
VEĽKOMESTA JE VEĽKÁ 
VZÁCNOSŤ. 
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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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S
lovenský developer CRESCO REAL 
ESTATE tak veľkej aglomerácie, ako 
sú Slnečnice v bratislavskej Petržal-
ke, túto myšlienku podporoval už 

od začiatku výstavby v roku 2010. Štvrť, 
ktorú z drvivej väčšiny obývajú mladé 
rodiny a pracovne zaneprázdnení ľudia, 
sa svojím infraštruktúrnym konceptom 
snažila od svojho vzniku čo najviac 
zvýšiť komfort bývania prichádzajúcim 
rezidentom pestrou ponukou služieb a 
vybavenosťou. A nielen im. Vďaka loká-
cii ich dnes s obľubou využívajú nielen 
obyvatelia Slnečníc, ale aj okolitých prí-
mestských častí v Bratislave, vracajúci sa 
z práce domov. 

VYBAVENOSŤ S PESTROU 
PONUKOU
Či už ide o koncept materskej školy 
s jasľami Bystrá škôlka, alebo nákupné 
centrum Slnečnice Market s prevádzka-
mi ako Billa, 101 Drogerie, Planeo Elek-
tro, Jysk, Pepco, Super ZOO, lekárňou 
či trafikou – obidva spomínané príklady 
dokázali vyplniť trhovú medzeru na 
konci Petržalky. Adekvátne dokážu po-
kryť potreby obyvateľov v rádiuse nie-

koľkých desiatok kilometrov. Rovnako je 
to aj v prípade susednej gastrozóny Trch 
s pestrým portfóliom medzinárodných 
kuchýň, kaviarňou a cukrárňou. Veľmi 
vítaným počinom bolo v minulom roku 
otvorenie rodinného centra LEON – 
LEON Joy, kde na ploche 2 000 m2 

nájdete bazén s morskou vodou pre naj-
menších, tanečné centrum či kaviareň.
„Naším cieľom je postupne zo Slnečníc vy-
tvoriť nielen originálne miesto na bývanie 
s kvalitnou architektúrou a urbanizmom, 
ale komplexnú štvrť s bohatou občianskou 
vybavenosťou a veľkorysými verejnými 
priestormi, ktorá spríjemní a skvalitní život 
obyvateľom i návštevníkom,“ prezrádza 
Ján Krnáč, výkonný riaditeľ developera 
CRESCO REAL ESTATE.

CITLIVO REAGUJÚ NA DOPYT
Priamo úmerne so zahusťovaním Slneč-
níc rastie aj počet novootvorených pre-
vádzok s ponukou služieb, ktoré veľmi 
citlivo reagujú na dopyt bezprostredné-
ho okolia. Z kruhového objazdu medzi 
spomínanými prevádzkami sa rozbieha 
bulvár, ktorý sa stane akousi hlavnou 
tepnou tejto štvrte. Už v prvom dokon-

NOVOVZNIKNUTÁ ŠTVRŤ BY 
NEBOLA PRE OBYVATEĽOV 

TAKÁ ATRAKTÍVNA, POKIAĽ 
BY SA ZA NÁKUPMI, 

SLUŽBAMI, ZÁBAVOU ČI 
RELAXOM MUSELI ZDĹHAVO 

PRESÚVAŤ. KAŽDODENNÉ 
DOCHÁDZANIE ZA PRÁCOU 

ALEBO POVINNOSŤAMI 
SVOJICH ŠKOLOPOVINNÝCH 

DETÍ VYČERPÁVA. KAŽDÝ 
UVÍTA, KEĎ MÔŽE 

ZÁLEŽITOSTI SÚVISIACE 
S CHODOM DOMÁCNOSTI ČI 

VOĽNOČASOVÝM VYŽITÍM 
VYBAVIŤ KOMFORTNE 

TAKPOVEDIAC POD SVOJIMI 
OKNAMI. 

Nové mestské štvrte chcú nielen na bývanie, ale aj pre život
SLOVÁCI SÚ NÁROČNEJŠÍ

bývanie architektúra



15

čenom priľahlom bytovom objekte A1 je 
dnes otvorené hračkárstvo, kaderníctvo, 
interiérové štúdio, realitná kancelária, 
kaviareň a reštaurácia. Nové prevádzky 
pribudnú postupne v parteroch ďalších 
dokončených domov. V zóne Mesto plá-
nuje developer vybudovať vzdelávacie 
zariadenie s materskou, základnou a 
strednou školou. 

Rýchlejšiu a bezpečnejšiu komunikačnú 
spojnicu medzi zónou Mesto a Viladomy  

Nové mestské štvrte chcú nielen na bývanie, ale aj pre život

predstavuje dokončená 400 metrov dlhá 
cyklotrasa s peším chodníkom.

„Nový chodník pre chodcov a cyklistov pred-
stavuje pre Slnečnice dôležitý míľnik, a to 
najmä preto, že je prvou časťou cyklochod-
níka, ktorý bude v budúcnosti prechádzať 
celými Slnečnicami a v oblasti Janíkovho 
dvora sa napojí na mestskú cyklotrasu. 
Tú mesto vybuduje spolu s električkovou 
trasou do roku 2023. Obyvatelia tak okrem 
využitia fungujúcej autobusovej dopravy 

budú môcť v budúcnosti nastúpiť priamo 
v Slnečniciach na električku alebo sa vydať 
po bezpečnej cyklotrase z domu až do Sta-
rého Mesta,“ dodáva Ján Krnáč. V zóne 
Mesto sú od minulého roka k dispozícii 
aj nabíjacie stanice pre elektromobily. 

V komornejšej zóne Viladomy, ktorou 
developer CRESCO REAL ESTATE 
výstavbu Slnečníc pred dekádou od-
štartoval, je dnes vybudovaných viace-
ro detských ihrísk, menšie futbalové 
ihriská a rýchle napojenie na dunajskú 
hrádzu. Nechýba tu lekáreň, potraviny, 
dentálna klinika, reštaurácia a kaviareň. 
Vo veľkom centrálnom parku, ktorého 
dokončenie je naplánované na rok 2021, 
nájdu vlastný priestor deti rôznych ve-
kových kategórií, športoví, piknikoví či 
grilovací nadšenci aj majitelia zvieracích 
miláčikov. 

Reko z materiálov CRESCO REAL ESTATE 

Foto: CRESCO REAL ESTATE

INFO:
     Prvá, menšia časť parku v Zóne 

Viladomy je už vybudovaná. 
Doteraz vysadil developer v Slneč-
niciach vo vybudovaných častiach 
700 stromov, ďalšie budú pos-
tupne pribúdať s výstavbou celej 
štvrte. 

     Developer poňal projekt kom-
plexne  – nezameral sa výlučne na 
bývanie, tvorí štvrť pre komfortný 
život. 

ŠTVRŤ DNES S OBĽUBOU 
VYUŽÍVAJÚ NIELEN OBYVATELIA 
SLNENČNÍC, ALE AJ OKOLITÝCH 
PRÍMESTSKÝCH ČASTÍ  
V BRATISLAVE, VRACAJÚCI  
SA Z PRÁCE DOMOV.
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„MÁM VEĽMI POZITÍVNY PRÍSTUP K ŽIVOTU“ – TOTO JE VIZITKA PAULY CADEMARTORI, 
DIZAJNÉRKY, KTORÁ KOMBINUJE FARBY A BRAZÍLSKY ŠTÝL ŽIVOTA S TALIANSKOU TRADÍCIOU. 
JEJ KABELKY A TOPÁNKY VZBUDZUJÚ OBDIV AJ TÝCH NAJVIAC EKLEKTICKÝCH UMELCOV, A TO 
VŠETKO VĎAKA JEJ TALENTU A SKVELÝM NÁPADOM, KTORÉ SÚ ABSOLÚTNYM MUST HAVE. 
S PAULOU SA STRETÁVAME V JEJ OČARUJÚCOM DOME.  

Štýl medzi Brazíliou a made in Italy
PAULA CADEMARTORI 

D
izajnérka s talianskym pôvodom sa 
narodila a vyrastala v Brazílii. Paula 
dosiahla pôsobivý úspech kombiná-
ciou fascinácie dieťaťa a vášne pre 

módu a doplnky, ktorú zdedila po babič-
ke svojej matky. Veľký zlom v jej kariére 
nastal v roku 2005, keď začala študovať 
v Miláne dizajn zameraný na doplnky. 
Po ukončení štúdia pracovala dva roky 
u Donatelly Versace a v roku 2010 ju 
spoločnosť Vogue Talents nominovala 
na jeden zo 140 rozvíjajúcich sa talentov 
vo svete dizajnérov. Od tohto času sa jej 
kariéra neustále rozvíja... 

Tvoj príbeh má svoj začiatok a dlhuje 
svoj vývoj ženám v Tvojom okolí. Počnúc 
Tvojím jedinečným vzťahom s babičkou 
a pokračujúc obdivom súčasných ikon – 
napríklad Liny Cavalieri, múzy Piera 
Fornasettiho.

„Milujem seba ako ženu a vždy chcem len 
to najlepšie pre ostatné ženy. Môj svet sa 
točí okolo nich. Moja stará mama zohrala 
pri formovaní mojej osobnosti a tvorivosti 
zásadnú úlohu,“ hovorí Paula.

DOMA U PAULY CADEMARTORI – 
BRAZÍLIA VYTVORENÁ 
V TALIANSKU
„Milujem interiérový dizajn a vždy som 
cítila výnimočné puto s mojím domom. Je 
to miesto, kde ukazujem svoju osobnosť a 
vnímanie skutočnosti. Myslím si, že detaily 
poskytujú veľa informácií o majiteľovi a 
dodávajú interiéru jedinečnosť.“

„V tomto dome som žila štyri roky a keď 
som si vzala z útulku írskeho setra Apolla, 
ukázalo sa, že tento priestor bol príliš malý 
pre potreby takéhoto psa. Preto som požia-
dala architekta, aby vytvoril nový projekt a 
upravil rozmiestnenie dverí a kúpeľní. Dom 
sme zariadili najkrajšími vecami, aké sme 
kedy našli.“

„Dizajn a inovácia sú tu v symbióze. Rôzne 
obdobia sa navzájom dopĺňajú, dokonca aj 
keď sú v kontraste. Keď sa poobzeráte po 
okolí, môžete vidieť predmety s rôznymi 
príbehmi: niečo, čo som našla v Berlíne, 
suveníry z ciest, nádoby z Casa Canvas, 
porcelán od Richarda Ginoriho a kvety od 
Fornasettiho.“

„Osvetlenie je pre mňa ďalšou podstatnou 
súčasťou interiéru. Vyberám si ho kvôli jeho 
funkčnosti a schopnosti vytvoriť jedinečnú 
atmosféru.“ 

MÓDA A DIZAJN: VŽDY RUKA 
V RUKE
 „Kombinovanie nábytku nepochybne odrá-
ža tú časť mojej osobnosti, ktorá potrebuje 
rovnováhu,“ hovorí Paula. „Páči sa mi, že 
dve harmonické veci, ktoré zapadajú do 
celého kontextu, sú vytvorené z mnohých 

bývanie dizajn

01

02
03

01 Závesná XL lampa Spike, 199.00 eur, Westwing Collection, 02 Zamatová čalúnená sto-

lička Rachel, 139.00 eur , Westwing Collection, 03 Vznášajúci sa konferenčný stolík Lesley 

s mramorovým vzhľadom, 539.00 eur, Westwing Collection
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podnetov. Na druhej strane mám rada 
nepárne čísla.“

KDE TRÁVIŠ NAJVIAC ČASU?
 „Chcela by som čo najviac času tráviť 
doma. Kuchyňa je určite na vrchole tohto 
zoznamu. Vytvorila som ju sama. Štúdio 
podľa definície je miestom, kde sa schová-
vam, aby som sa mohla sústrediť, ale aj 
čítať a nájsť si čas pre seba. S priateľmi 
trávim čas v obývačke, ktorá tu hrá kľúčovú 
úlohu.“

„Ďalšou miestnosťou, ktorá sa mi veľmi 
páči, je chodba – útulná, ale aj funkčná. Tu 
si naozaj viem oddýchnuť, dopriať si pote-

04 Ručne tuftovaný koberec Naima,  

79.99 eur,  Westwing Collection

05 Modulová pohovka Lennon (3-miestna), 

1 599.00 eur, Westwing Collection.

06 XS váza z porcelánu Pearl,  

5.99 eur, WestwingNow.sk

ktoré si môžete zobrať so sebou, aby ste sa 
cítili pohodlne, a pritom sa nevzdali mód-
neho glamu. Keď si môžete dať šampanské 
ráno, tak prečo by ste si ho nedali? Život je 
krátky, tak si ho užite!“

Reko v spolupráci s Westwing

Foto: Westwing

šenie z voľného času a obdivovať ikonogra-
fickú inšpiráciu Fornasettiho, vďaka ktorej 
som premenila stenu na osobnú umeleckú 
galériu.“

Práve v tejto časti domu je Paulina vášeň 
pre ženskú ikonografiu najvýraznej-
šie vyjadrená v grafickej interpretácii 
opernej speváčky Liny Cavalieriovej na 
tanieroch od Piera.

BUDÚCNOSŤ MEDZI MÓDOU  
A DIZAJNOM
„Ak ste tvorivý človek, môžete naučiť ľudí 
snívať, a vytvoríte svet, v ktorom sa budú 
dobre cítiť. Domov, oblečenie, kabelky – to 
všetko je vyjadrením toho, čo cítim. Moje 
módne projekty sa neustále odrážajú 
v dizajne. Už som začala spoluprácu so 
spoločnosťou Kartell a Bitossi Home a rok 
2020 prinesie ešte viac skvelých projek-
tov. Ale v tejto chvíli už nemôžem nič viac 
povedať...“

SKRYTÁ ČASŤ TEBA?
 „Som veľmi otvorenou osobou. Všetko, čo 
vidíš, to som ja. Moje projekty sú svety, 

04

05

06
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M
asívny nábytok nie je len módna 
záležitosť. Vzhľadom na cenu 
a jeho životnosť sa predpokla-
dá, že kusy masívneho nábytku 

budú slúžiť aj viacero generácií. Práve 
trvácnosť je jednou z najsilnejších výhod 
masívu. Drevo je krásny a stáročiami 
overený materiál, ktorý si vyžaduje 
skúsené ruky remeselníka a náležitú sta-
rostlivosť. Prirodzene, o drevo sa treba 
starať a v prípade potreby treba nábytok 
aj ošetrovať pomocou špeciálnych olejče-
kov, ideálne na prírodnej báze. Odme-
nou vám za to budú krásne a jedinečné 
kusy nábytku, ktoré budú vynikať svojou 
estetikou.

NADČASOVOSŤ
Trvácnosť nábytku si vyžaduje upred-
nostnenie nadčasovosti dizajnu pred 

MASÍVNY NÁBYTOK PRINÁŠA PRÍJEMNÚ A PRÍRODNÚ ALTERNATÍVU K LACNÝM A MÁLO KVA-
LITNÝM, MASOVO VYRÁBANÝM KUSOM NÁBYTKU. KVALITNÝ, DIZAJNOVÝ NÁBYTOK Z MASÍVU 
VÁM VYDRŽÍ PRAKTICKY CELÝ ŽIVOT. AJ VĎAKA TOMU MÔŽEME HOVORIŤ V SÚVISLOSTI S NÁ-
BYTKOM ZNAČIEK AKO JAVORINA O DOBREJ INVESTÍCII.

sa oplatí investovať!
DO MASÍVU

aktuálnymi trendmi. Vytvoriť kus nábyt-
ku, ktorý bude aktuálny dlhé desaťročia, 
si vyžaduje skúseného a talentované-
ho dizajnéra. Javorina spolupracuje 
s poprednými európskymi dizajnérmi 
a v sortimente nájdete modely od Vr-
tišku a Žáka, Klimka a Damovej, Tomáša 
Krála či Eugenie Minerva.  Dlhé roky 
však charakter značky Javorina určuje 
hlavný dizajnér Leo Čellár. Niektoré 
z jeho dizajnov, ako napríklad posteľ 
NEXT, patria medzi najlepšie predávané 
produkty už vyše dvoch desaťročí. 

EKOLÓGIA A UDRŽATEĽNOSŤ
V súčasnosti sa veľkej obľube teší lacný 
lepený nábytok, ktorý však pôsobí skôr 
ako spotrebný tovar. Lepený nábytok 
obsahuje navyše chemické látky, ktoré 
môže vypúšťať aj 10 rokov po vyrobení. 
Smutné je, že často sa takýto nábytok 
10. roku ani nedočká a je nahradený 
iným lacným kusom. Poctivé stolárske 
remeslo, ktoré sa vyvíjalo a zdoko-
naľovalo po stáročia, si však aj dnes 
uchováva svoju ekologickosť. Kvalitní 
výrobcovia masívneho nábytku ani dnes 
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OVERENÝ VÝROBCA
Stolárstvo má na Slovensku silnú tra-
díciu a v našej krajine nájdeme viacero 
kvalitných stolárov. Aj tu platí, že niet 
nad osobné referencie a tiež aj príslovie, 
že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. 
Pri masívnom nábytku by mala byť 
samozrejmosťou donáška do domu a aj 
zmontovanie nábytku. Predsa len ide 
o kus umenia a nie len o spotrebný tovar 
z drevotriesky.

Reko z materiálov Javorina

Foto: Javorina

VYŠŠIA HMOTNOSŤ JE 
POZITÍVUM
Kvalita nábytku závisí predovšetkým 
od stolárskeho majstra, ktorý vie vďaka 
svojim skúsenostiam vdýchnuť každé-
mu jednému kusu nábytku originalitu 
a vlastnú identitu. Nevýhody sa preto 
hľadajú ťažšie a viažu sa skôr k nároč-
nosti výrobného procesu, ako užívaniu 
samotného nábytku. Na prvý pohľad 
sa môže zdať problematická hmotnosť 
nábytku, no akonáhle výrobok umiest-
nite na svoje miesto, stáva sa jeho váha 
prakticky nepodstatná, čo sa ale nedá už 
povedať o pevnosti, ktorá ide často ruka 
v ruke s hmotnosťou. Odradiť vás môže 
snáď jedine vysoká cena kvalitného 
masívneho nábytku. Tá však zohľadňuje 
náročnosť získania kvalitného mate-
riálu a jeho následného spracovania, 
pričom, vzhľadom na trvácnosť výrob-
kov, môžeme kúpu masívneho nábytku 
považovať skôr za investíciu. 

nepoužívajú formaldehydy, lepidlá či inú 
chémiu. Pracujú so stromom bez cudzích 
látok tak, ako ho stvorila príroda a ako 
narástol. Niektorí výrobcovia zvyknú 
dokonca uvádzať aj pôvod dreva, aby 
tým deklarovali svoju spoločenskú zod-
povednosť. Výrobné družstvo Javorina 
v tomto smere posúva latku ešte vyššie 
a za každý predaný kus nábytku vysádza 
jeden stromček.

JEDINEČNOSŤ MATERIÁLU
Nábytok z masívneho dreva je aj zá-
väzkom pre majiteľa. Odmenou je však 
nádherná vôňa dreva a nikdy nekončiaci 
pôžitok pri dotyku. Textúra dreva totiž 
nelahodí len oku, ale je príjemná aj na 
dotyk. Práve jedinečnosť textúry robí 
z každého jedného produktu jedinečný 
kus nábytku. Zvýrazniť textúru dreva 
pomáhajú špeciálne ľanové olejčeky, 
ktoré Javorina dodáva spolu s každým 
zakúpeným kusom nábytku.

DREVO JE KRÁSNY 
A STÁROČIAMI OVERENÝ 
MATERIÁL, KTORÝ SI VYŽADUJE 
SKÚSENÉ RUKY REMESELNÍKA 
A NÁLEŽITÚ STAROSTLIVOSŤ.
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KAŽDÝ KÚT DOMOVA MÁ MAŤ SVOJU OSOBNOSŤ. OBKLOPTE 
SA NÁBYTKOM A VYBAVENÍM, KTORÉ SPĹŇA NIELEN ZÁKLADNÚ 
PRAKTICKÚ FUNKCIU, ALE JE AJ ORIGINÁLNYM DEKORAČNÝM 
PRVKOM. DOPLŇTE TO MALÝMI VÝROBKAMI, KTORÉ NÁS ODVÁ-
DZAJÚ MYŠLIENKAMI NA PEKNÉ MIESTA. HRA TVAROV A FARIEB 
NÁM ZABEZPEČÍ TÚ DÁVKU ENERGIE, KTORÚ POTREBUJEME UŽ 
ZAVČAS RÁNA A VEČER NÁS UVEDIE DO ODDYCHOVEJ NÁLA-
DY. TAKTIEŽ STENY VYZDOBENÉ UMELECKÝMI DIELAMI A SPO-
MIENKAMI NÁS ODREAGUJÚ OD KAŽDODENNOSTI ČI VYČARUJÚ 
ÚSMEVY A PRIPOMENÚ OKAMIHY RADOSTI PREŽITÉ S NAŠIMI 
BLÍZKYMI. TAKTO BY MAL ZAČÍNAŤ A KONČIŤ KAŽDÝ DEŇ. 

TRENDY 01
02

03
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04 05 06

08

07

01 Nástenná úložná zostava SVALNÄS, 

predáva IKEA 

02 Zarámovaná potlač na plátne, 

predáva WestwingNow.sk  

03 Jedálenský stôl XX, 

predáva Javorina

04 Nástenné hodiny Ribbon, 

predáva WestwingNow.sk  

05 Dizajnérska závesná lampa Aver, 

predáva WestwingNow.sk  

06 Nástenný vešiak Dog, 

predáva WestwingNow.sk  

07 Modrá pohovka pre troch Vivonita Malva, 

predáva Bonami.sk

08 Pracovný stôl s bielym odkladacím stolíkom 

Germania Oslo 3, predáva Bonami.sk
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09

10

11

13

12
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09 Digitálna tlač v ráme Hepburn, 

predáva WestwingNow.sk

10 Súprava nástenných dekorácií 

z kameniny Fauna, 

predáva WestwingNow.sk 

11 Súprava nástenných dekorácií 

Cosmo, predáva WestwingNow.sk 

12 Ručne maľované plátno Golden 

Blue II, predáva WestwingNow.sk 

13 Čierne jedálenské stoličky Inter-

stil Moon 40, predáva Bonami.sk

14 Jedálenská súprava Masai – 18 ks, 

predáva WestwingNow.sk 

15 Súprava šálok Happy – 6 ks, 

predáva WestwingNow.sk

16 Súprava čajových šálok Yours & 

Mine, predáva WestwingNow.sk

17 Dizajnové stoličky z kolekcie 

Oslo od značky Muuto, 

predáva DesignVille.sk   

14

15
16

17
Reko
Foto: archív firiem a redakcie
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VILLEROY&BOCH
Atrium - dom nábytku
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www.nastol.sk · obchod@nastol.sk

Iba v štúdiu na Galvaniho 2A v Bratislave

-15 %
na montáž

Ponuka platí pri kúpe setu dverí a zárubne a po predložení časopisu DOMaBÝVANIE. 
Viac informácií na: www.solodoorbratislava.sk
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V
 prípade, že plánujete rozsiahlu 
rekonštrukciu kuchyne alebo 
novú kuchyňu máte ešte len vo 
výstavbe v novom dome, je veľmi 

dôležité, aby ste si už teraz premysleli 
každý jej detail a podľa toho prispôsobili 
prívod vody, plynu, odtok či vývody na 
elektrinu. Nielen, že vám to ušetrí váš 
čas, starosti, ale i zbytočné finančné 
náklady navyše. Následne je potrebné si 
všetko dôkladne zmerať, aby ste si bez 
zbytočných problémov mohli naplánovať 
a kúpiť vašu vysnívanú kuchynskú linku. 

AKO SPRÁVNE MERAŤ?
Rozmery vašej novej kuchyne si môžete 
zaznačiť klasicky na papier alebo môžete 
využiť aj on-line kuchynský plánovač 
IKEA. 

Začnite meraním dĺžky od podlahy až 
po strop, následne od steny k stene, od 
rohu k oknám alebo dverám a zároveň 
si zmerajte aj rozmery a umiestnenie 
samotných okien a dverí. Zaznačte si 
taktiež všetko, čo vyčnieva zo steny, ako 
napríklad rúrky alebo radiátory. V prí-
pade, že nemáte rovnú podlahu, dôležitý 
je najvyšší bod na podlahe v miestnosti. 
Všetky rozmery si zaznačte jednotne 
v milimetroch. Meranie 
priestoru nezabudnite 
zopakovať aj po dokončení 
všetkých úprav a stierok, 
keďže aj tieto malé detaily 
môžu ovplyvniť  finálne 
rozmery.

VYTVORTE Z KUCHYNE 
FUNKČNÝ PRIESTOR
Každý svoju kuchyňu pou-
žíva inak. Pri varení máme 
svoje vlastné návyky a využí-

vame rôzne dispozičné riešenia kuchyne, 
ktoré nám vyhovujú. Či už v kuchyni trá-
vite celé dni a varíte, či pečiete pre celú 
rodinu, alebo dávate prednosť rýchlym 
jedlám, ktoré vám zaberú len pár minút, 
je dôležité, aby ste si zadefinovali svoje 
potreby a očakávania, ktoré požaduje-
te od novej kuchynskej linky. Napriek 
spomínaným individuálnym potrebám 
prináša IKEA univerzálne tipy, ktoré 
vám z praktického hľadiska uľahčia strá-
vené chvíle v kuchyni. 

Podľa odborníkov je ideálna plocha na 
prípravu jedla 80 centimetrov široký 
priestor medzi varnou doskou a drezom. 
To vám zabezpečí dostatočne veľký 
priestor na prípravu a zároveň máte 
všetko potrebné po ruke. Nezabudnite 
si na druhej strane varnej dosky nechať 
priestor, kam môžete odložiť horúce 
hrnce. Častým mýtom je to, že sa varná 
doska musí nachádzať nad rúrou. To 
však nie je pravda a odborníci priam 
odporúčajú ich rozdeliť. Zabezpečíte 
si tak efektívnejší a menej chaotický 
spôsob varenia, najmä ak varí viacero 
osôb. Ďalšou častou chybou je umiest-
nenie rúry do spodnej časti kuchynskej 
linky. Spôsobuje to neraz nepríjemné sa 

Na čo by ste nemali zabudnúť 
pri jej plánovaní?

NOVÁ KUCHYŇA

PLÁNUJETE PREROBIŤ 
SVOJU STARÚ KUCHYŇU 
A NEVIETE, KDE ZAČAŤ? 
POČIATOČNÉ PRÍPRAVY 
SÚ DÔLEŽITEJŠIE, AKO BY 
STE SI MYSLELI, PRETO 
ICH NETREBA ZANEDBAŤ 
A NA REKONŠTRUKCIU 
KUCHYNE SA TREBA 
PORIADNE PRIPRAVIŤ. NIE 
NA DARMO SA HOVORÍ 
„DVAKRÁT MERAJ A RAZ 
REŽ“. PRI KUCHYNI TO 
PLATÍ DVOJNÁSOBNE.

bývanie technikabývanie kuchyňa
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izbe. Avšak takéto varenie spôsobuje 
nepríjemné výpary do celej miestnosti 
a prípadný digestor umiestnený nad 
varnou doskou je vo väčšine prípadov 
neestetický a narúša otvorený priestor. 
V prípade, že spomínané dôvody aj 
vás odrádzajú od umiestnenia varnej 
dosky na ostrovček, určite vás zaujme 
novinka od IKEA, a to indukčná varná 
doska FÖRDELAKTIG so zabudovaným 
efektívnym odsávačom vzduchu. Navyše 
odsávač sa automaticky prispôsobuje 
úrovni tepla, ktorá je nastavená na 
varnej doske.

V prípade, že nemáte dostatočne 
priestrannú kuchyňu, ale aj tak túžite po 
kuchynskom ostrove, môžete si zaobsta-
rať či už malinký a praktický kuchynský 

JE O NIEČO EFEKTÍVNEJŠIE, 
AK SI RÚRU UMIESTNITE 
O ČOSI VYŠŠIE, DO TAKEJ 
VÝŠKY, ABY VÁM BOLA MA-
NIPULÁCIA S ŇOU ČO NAJ-
POHODLNEJŠIA.

zohýnanie či zdvíhanie ťažkých nádob a 
plechov na pečenie, nehovoriac o tom, že 
to prispieva k neprehľadnosti v kuchyni, 
najmä pri malých deťoch a ich nekon-
trolovateľných pohyboch po priestore. 
Preto je o niečo efektívnejšie, ak si rúru 
umiestnite o čosi vyššie, do takej výšky, 
aby vám bola manipulácia s ňou čo naj-
pohodlnejšia.

V prípade, že už máte všetky rozmery 
a predstavu o dispozícií vašej budúcej 
kuchyne, ale chýba vám štipka predsta-
vivosti, skúste si ju jednoducho vizua-
lizovať. Obchodný dom IKEA ponúka 
šikovný plánovač kuchyne, buď priamo 
v obchodnom dome, alebo teraz jed-
noducho aj z pohodlia vášho domova 
on-line, v ktorom uvidíte svoju novú 
kuchyňu v 3D zobrazení ešte predtým, 
ako sa stane skutočnosťou u vás doma.

PRAKTICKÉ VYCHYTÁVKY 
V posledných rokoch sú veľkým hitom 
kuchynské ostrovy, ktoré často zabezpe-
čia v kuchyni potrebný priestor navyše. 
Pri spojených kuchyniach s obývačkou 
je kuchynský ostrovček priam žiadúci 
a veľmi prirodzene prepojí obývaciu 
časť s kuchyňou. Nehovoriac o tom, 
že často poskytuje praktické barové 
sedenie v prípade raňajok alebo drob-
ného snacku. Často sa priam žiada na 
tento ostrovček dať varnú dosku a mať 
tak ešte lepšiu interaktivitu napríklad 
s návštevou alebo rodinou v obývacej 
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Nechajte všetku prácu na umývačku 
riadu. Po večeri tak môžete oddychovať 
s rodinou a priateľmi alebo robiť niečo, 
čo vás baví. S umývačkou spotrebujete 
menej vody a energie než pri ručnom 
umývaní riadu. Ak chladničku umiestni-
te do najchladnejšej časti kuchyne, spot-
rebuje oveľa menej energie. V účtoch za 
vodu uvidíte rozdiel aj vďaka kvalitných 
batérií s prevzdušňovačom. Tie šetria 
vodu aj energiu, pričom zabezpečujú 
dostatočne silný prúd vody.

Pri varení v kuchyni vzniká veľké množ-
stvo odpadu. Preto je dôležité myslieť 
ekologicky a separovať. Nie je to až tak 
náročné, ako sa na prvý pohľad môže 
zdať. Stačí, ak si zaobstaráte niekoľko 
väčších nádob. Pre lepšiu orientáciu si 
ich viete pekne a farebne označiť.  

NEZABUDNITE NA JEDÁLEŇ 
Ku každej veľkej a priestrannej rodinnej 
kuchyni neodmysliteľne patrí aj jedálen-
ský kút či samostatná jedáleň. Či už pre-
ferujete rýchle občerstvenie za barovým 
sedením, alebo si užívate jedlo napríklad 
pri televízore, vždy sa nájde príležitosť 
na to, aby ste spomalili. Vychutnajte si 
dobrý obed alebo večeru v spoločnosti 
svoji blízkych či priateľov. 

Jedáleň je často centrom diania nielen 
pri stolovaní, mnohých oslavách, rodin-
ných stretnutiach, ale je aj miestom na 
oddych, zábavu, ba aj prácu či písanie 
domácich úloh, preto by malo byť 
zariadenie jedálne ušité na mieru vaším 
potrebám.

NAJDÔLEŽITEJŠIE ČASTI JEDÁLNE
Jedna z najdôležitejších častí jedálne je 
stôl a stoličky. Ich výber by sa mal odví-
jať aj od vašich priestorových možností 
a zároveň štýlových preferencií. Pri štýle 
nezabudnite myslieť aj na kompaktnosť 
celého interiéru. Aby všetko spolu hralo, 
štýl jedálne by sa mal dopĺňať a prelínať 
so štýlom kuchyne. 

Pre ešte teplejší a príjemnejší pocit zo 
stolovania skúste do jedálenskej časti 
zakomponovať štýlový koberec a prí-
jemné osvetlenie. Osvetlenie vie doladiť 
celkovú atmosféru príjemnej večere, ale 
zároveň pri iných činnostiach je dôle-
žitá aj jeho funkčnosť. S inteligentným 

TIP: 

Urobte si s deťmi malú kreatívnu chvíľku 

a nakreslite si obrázky najčastejších 

odpadkov, ktoré sa u vás vyskytujú. 

Následne obrázky nalepte na správnu 

nádobu, kde daný odpad patrí. Takto hra-

vo a jednoducho sa deti už od mladého 

veku naučia, ako správne separovať 

odpad.

vozík, pri ktorom budete mať všetko 
hneď po ruke. Pracovné plochy môžu 
suplovať úlohu kuchynského ostrova. 
Nemusíte si ich umiestniť do priesto-
ru, ale kamkoľvek budete potrebovať. 
Vďaka množstvu štýlov a veľkostí, ktoré 
ponúka obchodný dom IKEA, si určite 
vyberiete tú správu pracovnú plochu, 
ktorá vám bude vyhovovať.
 
VEĽKÝ ROZDIEL VĎAKA  
MALIČKOSTIAM 
Aj vďaka malým zmenám v správaní 
v domácnosti dokážeme dosiahnuť veľ-
ké zmeny. Ak chceme zabezpečiť lepšiu 
budúcnosť pre nás a naše deti, musíme 
sa zamerať na udržateľnejší prístup. 
A prečo nezačať v kuchyni?  Naučte sa 
ako jednoducho šetriť nielen životné 
prostredie, ale aj našu peňaženku. 

Prehľadnosť v potravinách je alfa a ome-
ga nielen pri rýchlej orientácii v ku-
chyni pri varení, ale aj pre obmedzenie 
plytvania. Priehľadné dózy IKEA 365+ 
a KORKEN budú vašimi pomocníkmi. 
Sú nielen veľmi užitočné, ale zároveň 
vyzerajú veľmi štýlovo a vzdušne. Vyro-
bené sú z recyklovateľných materiálov, 
napríklad skla, niektoré v kombinácii 
s prvkom z udržateľných zdrojov, akým 
je napríklad bambus. 
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osvetlením TRÅDFRI dokážete naprí-
klad regulovať a prispôsobovať intenzitu 
osvetlenia v miestnosti. 

KREATIVITE V PRESTIERANÍ SA 
MEDZE NEKLADÚ
Aj bežnú večeru viete pretvoriť na 
výnimočnú. Stačí vám na to správne 
zvolené prestieranie a pár premyslených 
doplnkov. Ako základ prestierania pou-
žite neutrálny obrus. Najjednoduchšou 
voľbou je biely bavlnený obrus, ktorý 
pôsobí vzdušne a je ľahko kombinova-
teľný s farebným porcelánom či inými 
dekoráciami. 

Ak preferujete výraznejší štýl, skúste 
prestieranie doplniť o štólu vyrobe-
nú z prírodných vlákien. Získate tak 
tradičný štýl s moderným nádychom. 
Na stole nakombinujte rôzne druhy ria-
du s rozličnými vzormi, avšak podobnou 

tematikou. Kombinácia riadov bude pô-
sobiť hravo, kreatívne a premyslene. Na 
stôl pridajte džbán s čerstvou citroná-
dou a mätou či drevené prvky v podobe 
podnosov. A nezabudnite na kvety. Tie 
rozjasnia a spestria celý priestor.

Reko v spolupráci s IKEA

Foto: IKEA
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Výroba nábytku

Showroom
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

www.danielainterier.sk

+421 907 774 541
obchod@emex.sk

www.kuchynskedigestory.sk

DIGESTOR
Kvalita a štýlový dizajn

Stropný digestor FLAT

 

2. 

Ostrovný model SPACE

Elegantný, výsuvný model PARSIFAL

@

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

Traja výhercovia získajú jednu z uvedených 
troch cien.

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

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

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

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

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

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

1. CENA

2. CENA

3. CENA
Predplatné môžete objednať 

vyplnením objednávky na

 www.domabyvanie.eu 
www.ipredplatne.sk

+421 907 774 541
obchod@emex.sk

www.kuchynskedigestory.sk

DIGESTOR
Kvalita a štýlový dizajn

Stropný digestor FLAT

 

2. 

Ostrovný model SPACE

Elegantný, výsuvný model PARSIFAL

@

Inšpirujte sa aktuálnym 
vydaním aj v online verzii

Čítate nás už 
viac ako 
10 rokov

Ďalšie zaujímavé témy 
nájdete zdarma  

v našom archíve na 
 

www.domabyvanie.eu



JEDNOHUBKY, SUŠENÉ BYLINKY AJ HRÍBY DO VIANOČNEJ 
KAPUSTNICE
Využite na maximum úrodu zo záhradky aj dary prírody z potuliek po lesoch 
a lúkach, usušte si doma ovocie, zeleninu, bylinky na čaje aj huby! Namiešajte 
si svoju vlastnú bio vegetu či inú zmes korenín na ochucovanie jedál pri varení. 
V usušených kúskoch ostávajú zdravým spôsobom uchované vitamíny, minerály, 
stopové látky aj vláknina, a to všetko bez použitia chémie či konzervačných 
látok. Ak ich opätovne namočíte do vody, získate základ na prípravu výborných 
omáčok, prívarkov, šalátov či polievok aj počas tuhej zimy. Sušička potravín Orava 
SU-101 sa ovláda jednoducho stlačením jedného gombíka, umožňuje regulovať 
teplotu prúdiaceho vzduchu medzi jednotlivými mriežkami pre dôkladné sušenie 
potravín bez vzniku plesní v rozmedzí od 35 do 70 °C a má príkon len 240 W, 
aby vás sušenie nevyšlo príliš draho na účtoch za elektrinu. Súčasťou balenia je 
5 mriežok na sušenie. V manuáli na používanie výrobku nájdete cenné rady, ako 
sa stať majstrom domáceho sušenia potravín, aj praktický receptár. Orava SU-101 
môže byť vaša za 45,90 eur.

www.orava.eu 

VARTE POHODLNE A S RADOSŤOU
Koronakríza nás naučila variť doma a to je dobre! Ak ste si tento zvyk ponechali a aj naďalej kuchtíte 
viac ako kedykoľvek predtým, uľahčite si to. Domáce varenie predsa nemusí byť otravná a časo-
vo náročná procedúra. Poctivý vývar, výdatná krémová alebo omáčka ako od babičky? Nech máte 
v pláne variť čokoľvek, s novinkou od Tescomy sa to rýchlo a ľahko podarí! Extra výkonný polievko-
var PRESIDENT sa s radosťou stane vaším osobným šéfkuchárom. Pripravte suroviny a vložte ich do 
masívnej sklenej nádoby s nerezovými nožmi. Polievkovar vyčaruje nielen chutnú polievku, 
ale aj delikátnu omáčku, jemné pyré či zdravé smoothie a mliečne koktejly. Nový polievkovar 
značky Tescoma je vybavený množstvom doplnkov, funkciou pulzného mixovania či pro-
gramom pre ohrev pokrmu. Osvedčené recepty sú súčasťou balenia. 

www.eshop.tescoma.sk 

CÍŤTE SA AKO PROFESIONÁL! S CIEĽOM PRIPRAVIŤ POKRMY ČI NÁPOJE HOD-
NÉ PROFESIONÁLA SME PRIPRAVILI ZBIERKU UŽITOČNÝCH POMOCNÍKOV A 
PRÍSLUŠENSTVA, KTORÉ VÁM V TOM POMÔŽU. S ICH POMOCOU UŠETRÍTE ČAS 
AJ ENERGIU A UROBÍTE Z KAŽDODENNÝCH RITUÁLOV SKUTOČNÝ ZÁŽITOK.

UVAR MI!
Revolúcia v kuchyni s geniálnym pomocníkom s výrečným názvom Cook4Me 
+ (CY851130), čiže uvar mi! Digitálny multifunkčný hrniec vám pomôže 
uvariť ľahko a rýchlo, v kuchyni zastane niekoľko úloh – poslúži ako pomalý 
hrniec, ryžovar alebo parný hrniec. Stlačením gombíka jednoducho vyberte 
jeden zo 150 nahratých receptov pre predjedlá, hlavné jedlá a dezerty alebo 
si nastavte varenie podľa konkrétnej ingrediencie. Väčšinu receptov navyše 
zvládne do 15 minút. Jeho odporúčaná cena je 277 eur.

www.tefal.sk

POMOCNÍCI
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NEODSTREĎUJTE, LISUJTE S ORAVA TAURUS!
Nízkootáčkový odšťavovač Orava Taurus precízne odšťavuje vitamínové bomby 
a získava z nich maximum vitamínov a chuti. Predstavuje revolučný spôsob domáceho 
odšťavovania: ovocie aj zeleninu lisuje ako mlynček na mäso, a tak z nej získava oveľa 
väčšie množstvo šťavy, ktorá obsahuje až 10-krát viac biologicky aktívnych látok v po-
rovnaní s tou, ktorú by ste odšťavovali vysokootáčkovými odstredivými odšťavovačmi. 
Keďže pri odšťavovaní lisovaním nedochádza k oxidácii, vitamíny v takto získanom 
moku ostávajú uchované na maximum. Má príkon len 200 W, takže vám pri „žmýkaní“ 
šťavy z darov prírody „nevyžmýka“ aj váš rodinný rozpočet. Disponuje veľkým 
podávacím hrdlom na celé kúsky ovocia a zeleniny, vďaka čomu sa pri spracovaní úro-
dy vyhnete prácnemu krájaniu na malé kúsky. Maximálny počet otáčok 68 za minútu., 
tichý motor s hlučnosťou len 80 dB a reverzný chod motora brániaci upchatiu aj pri 
odšťavovaní maxi porcie vitamínov bez potreby čistenia medzi jednotlivými dávkami 
charakterizujú tohto machra na odšťavovanie v atraktívnej červenej farbe za 99 eur.

www.orava.eu 

ŠTÝLOVÁ BPA FREE KRÁSKA
Ak si radi vychutnávate okamihy relaxu so šálkou obľúbeného horúceho nápoja 
v ruke, oceníte pomoc štýlovej rýchlovarnej kanvice Orava VK-2117. Bez zaváhania 
a za okamih vám prevarí vodu na kávu či chutný bylinkový čaj. Má príkon 1 850 až 
2 200 W, takže pracuje efektívne a expresne, aby ste si svoje dúšky pohody mohli 
vychutnať čím skôr. Je aj vysoko bezpečná – má zabudovanú ochranu pred ohrevom 
bez vody, po zovretí vody sa sama automaticky vypne a hoci je plastová, na jej výro-
bu nebol použitý bisfenol A. V elegantnom bielom vyhotovení so šik vrúbkovaním 
sa z tohto BPA free výrobku neuvoľňujú do vody pri preváraní žiadne toxické látky. 
Vďaka veľkorysému objemu až 1,7 litra vám v jednej várke umožní zaliať hot drink aj 
pre vašich blízkych. Veď relax chutí najlepšie spolu! Orava VK-2117 môže byť vaša za 
17,90 eur.

www.orava.eu

CHYTRÉ GRILOVANIE PO CELÝ ROK!
Novinka TEFAL Optigrill Elite GC750 ponúka celkom 12 
automatických programov – baklažán, paprika, paradajka, zemiaky, 
plody mora, ryby, slanina, steak, burger, kurča, klobásy alebo panini. 
Využiť môžete aj mód manuálneho nastavenia – jedlo si prichystáte 
presne podľa svojich predstáv! Sám vypočíta hrúbku mäsa a 
následne ugriluje postupne na rare, medium a well done, pričom 
vás vždy upozorní, aby bolo mäso presne podľa vašich predstáv. Pre 
chrumkavý povrch grilovaných jedál stačí zapnúť funkciu prudkého 
opekania a na nepriľnavej grilovacej ploche môžete pripraviť až 5 
porcií naraz. Grilovacie platne môžete jednoducho vybrať a vložiť 
do umývačky. Tefal Optigrill Elite GC750 je navyše veľmi skladný 
a využiť ho môžete na balkóne alebo trebárs aj na dovolenke pri 
mori. Užívajte si grilovanie po celý rok, a to za každého počasia! 
Odporúčaná cena je 308 eur.

www.tefal.cz

Reko 

Foto: archív firiem
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N
iektoré z nich vám môžu byť 
známe ako Breville. Zoznámte sa 
so širokou ponukou prvotriednych 
prístrojov na www.sagesk.sk alebo 

na FB SAGE SK.

PRVÁ DOMÁCA PEC NA PIZZU
Absolútnou novinkou je THE SMART 
OVEN® PIZZAIOLO SPZ820, prvá do-
máca pec na pizzu, schopná dosiahnuť 
teplotu až 400 °C. Vďaka tomu pizza 
z nej chutí ako z originálne murovanej 
pece. PIZZAIOLO zvláda upiecť niekoľ-
ko druhov pizze a tiež focaccie alebo 
koláče. Oslovuje tak aj malé gastro 
prevádzky, ktoré si s jedným rozmerovo 
nenáročným prístrojom môžu výrazne 
rozšíriť ponúkaný sortiment. 

TRI V JEDNOM
Na jar priniesol SAGE na trh BLUICER - 
jedinečnú kombináciu troch prístrojov 
v jednom. Prístroj 3X Bluicer™ kombinu-

je odšťavovač, smoothie mixér a klasický 
mixér. Základňa zostáva rovnaká, stačí 
len vymeniť nástavce a zvoliť program. 
O chvíľu si tak môžete vychutnať čistú 
čerstvú šťavu, jemné smoothie, krémové 
polievky, dipy, nátierky alebo nadrviť ľad 
do nápojov. 

GRIL AJ VAFLOVAČ
Grilovacia sezóna ešte nekončí a s elek-
trickými grilmi je prakticky nekonečná, 
preto stojí za zmienku kontaktný gril 
SAGE SGR 700BSS. Ugriluje všetko, 
na čo máte chuť, pričom vďaka jeho 
konštrukcii a možnosti výmeny dosiek 
môžete naraz grilovať mäso na vrúbko-
vanej a prílohy na rovnej doske. Po dob-
rom jedle stačí dosky vymeniť a z grilu 
je vaflovač. Možnosť nastavenia hornej 
dosky priam láka zapekať v tomto grile 
dokonale opečené hamburgery, sendviče 
a paniny, ktorých náplň zostane pekne 
vnútri. 

Reko z materiálov SAGE

Foto: SAGE

AUSTRÁLSKA ZNAČKA 
SAGE JE SYNONYMOM 
KVALITY KUCHYNSKÝCH 
SPOTREBIČOV, SPOĽAHLI-
VO SLÚŽIACICH CELÉ ROKY. 
DIZAJNOVO PREPRACO-
VANÉ PRODUKTY VYCHÁ-
DZAJÚ Z POŽIADAVIEK 
PROFESIONÁLNYCH KUCHÁ-
ROV NA PROFESIONÁLNE 
STROJE, VĎAKA ČOMU JE 
PRÁCA S NIMI MAXIMÁL-
NE EFEKTÍVNA, RÝCHLA 
A JEDNODUCHÁ. 

SPOTREBIČE, 
ktoré sa dedia

bývanie technikabývanie spotrebiče



česká značka s nápadmi

Číre polievky

45:00

Krémové polievky

24:00 15:00

Omáčky

1 1:00

Pyré Smoothie

02:00

Mliečne kokteily

0 1 :1 0

Pulzné mixovanie

Pulse

Ohrievanie

55-1 00 °C

Dominanta
vo vašej kuchyni!
• 7 programov 

• funkcia pulzného mixovania 

• špeciálne nerezové nože 

• zatláčadlo 

• kefka na jednoduché čistenie 

• príkon 1500 W

Polievkovar s mixérom
PRESIDENT 1,75 l
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PAROU
bývanie technikabývanie spotrebiče

SVET OBJAVIL PARU UŽ V 19. STOROČÍ A PRIEMYSLU VTEDY 
VLÁDOL PARNÝ STROJ. PARA JE VŠAK ROVNAKO ÚČINNÁ AJ 
DNES, KEĎ JU POTREBUJEME PRI MNOHÝCH ČINNOSTIACH. 
OKREM TOHO, ŽE NÁM POMÁHA ZDRAVŠIE A CHUTNEJŠIE VARIŤ, 
VIE OŠETRIŤ VAŠE OBLEČENIE AJ PODLAHU, ABY BOLI IDEÁLNE 
DEZINFIKOVANÉ A ZBAVENÉ BAKTÉRIÍ A NEČISTÔT. NA JEJ SILE 
JE POSTAVENÝ NEJEDEN DOMÁCI SPOTREBIČ.  

Paríš, parím, paríme
Pri praní sa vaše prádlo nedokáže, bohužiaľ, zbaviť všetkých baktérií a mikroorganizmov. 
Tie sa dokážu zničiť iba vďaka vysokej teplote a pare – teda pri žehlení. To síce nepatrí medzi najpopulárnejšie čin-
nosti, ale s niekoľkými šikovnými pomocníkmi ide o dosť ľahšie. S parným generátorom, ktorý vďaka silnému parnému rázu 
dokáže vyžehliť a tiež dezinfikovať látku v niekoľkých vrstvách, ušetríte až polovicu času. S naparovačkou bielizne sa zase 
jednoducho môžete zaobísť bez manipulácie so žehliacou doskou. V oboch prípadoch para účinne a ľahko bielizeň vyrov-
ná a navyše hygienicky ošetrí. Perfektné výsledky žehlenia, 100 %-ná hygiena bielizne, jednoduchosť ovládania, extrémna 
rýchlosť žehlenia, úspora času, dlhá životnosť spotrebiča atď. To všetko iba s jedným parným generátorom nového radu Pro 
Express Ultimate (GV9581) značky Tefal pre rýchle a účinné žehlenie všetkých druhov látok . Odporúčaná cena je 439 eur. 

Praktické 3 v 1 
Všestranný pomocník Tefal IXEO Power (QT2020) – žehlička s integrovaným 
naparovaním odevov a inteligentná žehliaca doska Smart Board, vám pomôže 
spoľahlivo pripraviť oblečenie na každú situáciu. Praktické 3 v 1 ponúka poloho-
vateľnú žehliacu dosku pre ľahké žehlenie, od vertikálneho naparovania, horizon-
tálneho žehlenia až po 30 ° pozíciu pre odstránenie drobných záhybov. Veľkosť Smart 
Board je optimálna pre všetky typy oblečenia, napríklad košele na ňom vyžehlíte 2-krát rýchlejšie 
ako na klasickej žehliacej doske! Inovatívna vysokotlaková technológia (až 5,8 barov oproti bežným 
5 barom) produkuje mimoriadne množstvo pary. Intenzívna sila pary zahubí až 99,9 % baktérií, od-
stráni zápach a osvieži bielizeň, ktorá sa stane hygienicky čistou. Tefal IXEO Power je možné 
použiť aj na jemnejšie látky, ako je zamat, alebo na hrubšie materiály. S technológiou chytrej 
ochrany Smart Protect možno bielizeň z menšej vzdialenosti napariť a ručne uhladiť. Súčas-
ťou balenia je aj vešiak pre jednoduchšie naparovanie a textilná kefa pre hrubé tkaniny. 
Odporúčaná cena je 409 eur.

Vysoký parný výkon
Najvýkonnejšia naparovacia žehlička Tefal Ultimate Pure (FV9845) je dokonalým pomoc-

níkom pre žehlenie vašej bielizne. Úplne nová unikátna technológia filtra mikročastíc 
zabraňuje úniku vodného kameňa na oblečenie, a zároveň bráni upchatiu naparovacích 

kanálikov, čo predlžuje životnosť nielen žehličke, ale aj vašej bielizni. Vysoký parný 
výkon 260 g/min. je zárukou bezchybného vyžehlenie každého typu oblečenia aj 
v tých najzložitejších záhyboch. Ergonomický tvar rukoväte a špeciálna technológia 

Durilium AirGlide Autoclean spríjemnia manipuláciu a sklz žehličky po akomkoľ-
vek druhu textilu. Odporúčaná cena je 135 eur.

Domácnosť pod 
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Ideálny aj na cesty
Ručný naparovač odevov Tefal Access Steam Pocket (DT3030) hladko odstráni všetky záhyby, 
pachy a účinným naparovaním (1300 W) s parným výkonom 19 g/min. vydezinfikuje oblečenie, 
a to bez žehliacej dosky. Nahreje sa už za 15 sekúnd, hladké výsledky dosiahnete naozaj behom 
chvíle. Poteší vás tiež elegantný a kompaktný dizajn – vďaka skladacej hlave môžete s naparova-
čom odevov pohodlne cestovať, navyše jeho konštrukcia je ultra ľahká. S funkciou automatického 
vypínania sa nemusíte báť, že by ste pri rýchlom odchode z domova naparovač nechali zapnutý. 
S naparovačom odevov sa bezstarostne postaráte o všetky typy tkanín, či už máte v šatníku kúsky 
z najjemnejšieho hodvábu, alebo napríklad okolo seba v domácnosti povrchy z juty. Odporúčaná 
cena ručného naparovača odevov Tefal Access Steam Pocket je 62,90 eur.

Dokonalé vlny
Asi by ste neverili, že para má intenzívnu účinnosť, aj keď jej použijete relatívne málo. Dô-
kazom je parná kulma – unikátna parná technológia zaručuje, že vlasy nezľahnú a zároveň 
budú hydratované. V špičke kulmy je nádobka, do ktorej nalejete vodu a tá 
sa premení na jemnú paru. 48 mikrootvormi potom pre-
niká do celého prameňa. Vytvoríte tak pružné vlny, ktoré 
dlho udržia svoj tvar. Odporúčaná cena Rowenta Steam 
Curler Premium Care (CF3810) je 71,90 eur. 

Dva v jednom
Zjednodušenie každodenného upratovania ocení každá gazdinka, čo si budeme hovoriť. Najviac však oce-
ňujeme úsporu času! Aj v tom môže byť para veľmi nápomocná. Rowenta Clean & Steam All Floors (RY-
7597WH) zvládne vysať aj vytrieť naraz. Patentovaná, vysoko účinná trubica Dual Clean and Steam podlahy 
vysaje a zároveň hygienicky vyčistí, to všetko naraz. Súčasťou je nástavec Ultra Glider, ktorý ľahko a jednodu-
cho umožňuje vysávanie, a to vrátane parného vysávania kobercov. Unikátna technológia Advanced Cyclonic 
Technology umožňuje perfektné vysávanie bez vrecka s objemom 0,4 L. Vytieranie pomocou pary, ktorá zničí 
až 99 % baktérií, navyše zvládnete bez použitia akejkoľvek chémie. Odporúčaná cena je 339 eur.

Zdravo, teda v pare
Ak vám naozaj záleží na zdravom a chutnom jedálničku, je pre vás 
úprava pokrmov v pare úplne ideálna. Nahradíte tak vyprážanie, 
pečenie a vyhnete sa prepaľovanému tuku, ktorý je pre telo škod-
livý. Komfortne tak pripravíte ľahké a zároveň výživné jedlá 
s dokonalou chuťou. Parný hrniec Tefal Vitacuisine Compact 
(VS400333) disponuje patentovanou funkciou Vitamin+, kto-
rá zrýchli priebeh varenia a súčasne uchová aj viac vitamínov. 
Technológia parného hrnca Vitacuisine Compact zaručuje 
unikátnu cirkuláciu vzduchu, vďaka ktorej môžete bez obáv 
variť napríklad trojchodové menu naraz a nemusíte sa báť 
pomiešania vôní alebo chutí jednotlivých pokrmov. Hrniec dis-
ponuje špeciálne upravenými parnými košmi, ktoré umožňujú 
dokonca aj prípravu rôznych zmesí a omáčok. Odporúčaná 
cena je 154 eur.

Reko z materiálov Tefal a Rowenta

Foto: Tefal a Rowenta
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paleta aktuality

DOPRAJTE OBLEČENIU EŠTE DLHŠIU VÔŇU A SVIEŽOSŤ
Užite si neopakovateľnú vôňu na každom kroku a ešte dlhšie, ako ste na to boli 
zvyknutí. Nové inovatívne zloženie aviváží Silan dodajú oblečeniu neodolateľnú 
mäkkosť a jedinečnú sviežosť až po dobu 140 dní.  

Unikátne parfumované kapsuly Silan duo-caps sa aktivujú pri každom pohybe 
a uvoľňujú ešte viac vône, a to po celý čas nosenia oblečenia. Užívajte si svieži 
pocit čerstvo vypraného oblečenia, ktorý trvá a trvá. Vyberte si niektorú zo svie-
žich vôní z klasickej rady alebo  intenzívnejších vôní rady Aromatherapy. Pre ľudí 
s citlivou pokožkou je zase vhodná aviváž Silan Sensitive.

Okrem zloženia sa zmenil aj dizajn 
obalov celého portfólia, ktoré je 
vyrobené zo 100 %-ne recyklované-
ho plastu a jednoducho sa následne 
recykluje. 

Ak milujete intenzívnejšiu vôňu, 
dosiahnete to s  obľúbenými perlič-
kami Silan Perfume Pearls, ktoré 
sa rozšírili o dva varianty: osviežujúci 
Fresh Sky a očarujúca Magic Mag-
nolia. V prípade oboch noviniek 
ide o zjednotené vône s klasickou 
avivážou. 

www.silan-henkel.sk 

UMENIE NÁJSŤ SI ČAS PRE SEBA

Ani veľa, ani málo. Tak akurát. Žiť život, ktorý je jednoducho správny. To je 
lagom – pojem, ktorý popisuje švédsky životný štýl vychádzajúci z konceptu 
vyváženého života. Dokázať spomaliť, pristupovať k veciam bez stresu a vy-
členiť si čas pre relax aj v hektickom období je skutočným umením, a presne 
to je kľúčom pre život podľa lagom. Na chvíľu sa zastavte a doprajte si kúsok 
lagom s produktmi Barnängen. Po náročnom dni si doprajte povzbudzujúci 
kúpeľ s novým sprchovacím krémom Care & Detox s brezovou vodou, ktorá má 
blahodarné účinky na pleť. Vďaka svojim tonizujúcim, zjemňujúcim a čistiacim 
vlastnostiam je považovaná za symbol obnovy. Oslávte rituál severského let-
ného slnovratu so sprchovacím a kúpeľovým gélom Midsommar Glow, ktorý 
kombinuje oleje z typických švédskych kvetín a ochranného hydratačného 
séra. Vďaka svojmu zloženiu pokožku chráni a osviežuje a zároveň ju necháva 
hodvábne hladkú a vyváženú, takže sa cítite ako znovuzrodená. Cena 5,99 eur. 

www.barnangen.sk

SPRAVTE SI VLASTNÝ 
„OKTOBER FEST“  

Aj pivo sa dá piť štýlovo. Pozvite kama-
rátov na super grilovačku a ukážte im, 
že nie ste len majstrom grilu. Fajnovo 
vychladený čapovaný zlatý mok môžete 
každému naliať do špeciálneho vlastného 
pohára. Trojica bratov značky Tescoma 
sa volá myBEER Lupulus, myBEER Icon  
a myBEER Salute! Všetky tri pivové pohá-
re ponúka tradičná česká značka v dvoch 
veľkostiach, klasické pollitráky a praktické 
tretinky. K sérii myBEER patrí okrem 
kvalitných pohárov aj džbán na čapované 
pivo z prvotriedneho borosilikátového 
skla, vhodného do umývačky riadu. Po-
háre na pivo a praktický dvaapollitrový 
džbán na správne vychladené pivko 
nájdete v značkových kamenných predaj-
niach Tescoma.

www.eshop.tescoma.sk. 
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ROZVÍJAJTE DETSKÚ KREATIVITU

Spoločnosti IKEA of Sweden AB a  LEGO Group dnes predstavia 
dlho očakávaný výsledok svojej spolupráce. Tieto dve značky sa 
spojili, aby vytvorili hravé úložné riešenie s názvom BYGGLEK. Nová 
kolekcia, ktorá pozostáva z niekoľkých úložných škatúľ so štuplíkmi 
LEGO® a špeciálnou súpravou dielov LEGO, chce ľudí podnietiť k hre 
a vniesť viac zábavy aj do úložných priestorov. IKEA of Sweden AB 
a The LEGO Group veria, že vďaka hre sú naše domovy i celý svet 
lepším miestom, preto sa spolu rozhodli pracovať na odstraňova-
ní prekážok, ktoré v každodennom živote bránia v hre a rozvíjaní 
kreativity. Vytvorili tak praktické a hravé riešenie, vďaka ktorému 
si budú môcť spoločný čas užiť deti i dospelí. 
Kolekcia BYGGLEK bude v predaji od 
1. októbra 2020. Ceny výrobkov sa budú 
pohybovať v rozmedzí 
10,99 – 14,99 eur. 

www.IKEA.com  

TRADIČNE NETRADIČNÉ VODOVODNÉ BATÉRIE 
INDUSTRY

Univerzálny dizajn valcového tvaru s nádychom industrialismu – tak 
sa dá definovať nová séria vodovodných baterií INDUSTRY. Ob-
ľúbený jednoduchý dizajn baterií je doplnený atypickou  rukoväťou, 
ktorá evokuje prostredie starých továrenských hál. Táto vydarená 
kombinácia nachádza svoje využitie vo všetkých moderných, ale aj 
zdanlivo studených a praktických industriálnych kúpeľniach. Séria 
INDUSTRY dáva na výber zo širokej ponuky stojankových, násten-
ných a podomietkových batérií pre kompletné zariadenie celej 
kúpeľne. Zárukou originality je potom možnosť vyberať až z piatich 
farebných variácií rukoväte, ktoré sú vymeniteľné u všetkých druhov 
batérií. Ak vás omrzí napríklad čierna rukoväť, môžete ju ľahko vyme-
niť za červenú, bielu, zelenú či žltú. Navyše si pri každom type batérie 
môžete zvoliť prevedenie z chrómu či niklu, čo ešte viac rozširuje 
možnosti ich použitia.

www.sapho.sk

VEZMITE SI TEPLÉ I STUDENÉ NÁPOJE KDEKOĽVEK

Vákuová vrstva cestovného termohrnčeka Tefal Travel Mug (K3084114) z robustnej nerezovej 
ocele dokáže udržať nápoj teplý až 4 hodiny a studený až 8 hodín v prípade objemu 0,36 litra, prí-
padne až 6 hodín teplý a 12 hodín studený pri objeme 0,5 litra. Je 100 %-ne tesniaci a nepriepustný, 
poteší vás aj jeho obsluha s hygienickým otváraním pomocou jediného stisknutia či silikónový 
návlek pre lepšie držanie a 360° koncept, ktorý vám umožní piť z akejkoľvek stra-
ny. Navyše perfektne zapadne do akéhokoľvek obvyklého držiaka pri cestovaní 
autom. Vezmite si svoj cestovný hrnček kamkoľvek so sebou. Vychutnávajte si 
svoje teplé i studené nápoje v akejkoľvek chvíli so systémom pre jednoduché 
pitie. Vďaka jedinečnému systému uzatvárania sa už nemusíte obávať vyliatia. 
Jednoducho sa čistí, dokonca ho môžete dať aj do umývačky riadu. Cena od 
24,49 eur.

www.tefal.cz
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P
oradíme vám, ako eliminovať možné 
riziko a zabrániť veľkým nepríjem-
nostiam, ktoré ohrozujú váš dom 

a majetok. Ako sa teda chrániť? 

PRED ZLODEJOM
Chrániť svoj pozemok alarmom je dnes 
najbežnejšia forma ochrany. Môžete ním 
chrániť váš celý dom či členitý exteriér 
záhrady. Moderné alarmy (Jablotron 
100) sú jednoduché na ovládanie 
a súčasne poskytujú vysoký komfort 
používania. Ovládať ho môžete aj na 
diaľku cez mobilnú aplikáciu. O každom 
narušení pozemku ste okamžite infor-
movaní aj vďaka PUSH notifikáciám. 

PRED VYTOPENÍM
Vytopenie susedov patrí medzi najčas-
tejšie prípady poistných udalostí. Za 
mnoho prípadov môže pokazená práčka 
či prasknutý prívod vody. Škoda pri 
týchto udalostiach sa môže vyšplhať až 
do výšky niekoľkých desiatok tisíc eur. 
Nepodceňujte preto tento živel a venujte 
mu patričnú pozornosť. Najjednoduch-
ším riešením je ku svojmu domácemu 
alarmu Jablotron pripojiť detektor  
úniku vody. Ak nastane kritická situ-
ácia, okamžite viete, že sa niečo stalo. 
Hlásenie o úniku vody bude zaručene 
rýchlejšie ako vytápajúca suseda. 

bývanie technika

BUĎTE ZODPOVEDNÍ A CHRÁŇ- 
TE SVOJ DOMOV. ZO ŠTATISTÍK 
JASNE VYPLÝVA, ŽE JE DOBRÉ 
SVOJ MAJETOK PORIADNE 
ZABEZPEČIŤ A ZVOLIŤ TAKÝ 
SYSTÉM, KTORÝ JE EFEKTÍVNY 
A POMÁHA PREDCHÁDZAŤ 
VZNIKNUTÝM ŠKODÁM NA 
MAJETKU.

svoj domov?
AKO OCHRÁNIŤ

PRED POŽIAROM
Oheň dokáže napáchať veľké škody. 
Medzi obeťami tohto živlu je nielen ma-
jetok, ale neraz aj ľudský život. Jedným 
z najčastejších dôvodov vzniku ohňa je 
skrat elektroinštalácie. Vlastný dom či 
víkendovú chalupu si môžete ochrániť 
detektorom dymu a teploty. Keď alarm 
príjme informáciu z detektora, okamžite 
túto správu prepošle na vopred urče-
né telefónne čísla. Rovnako sa o tom 
dozviete vďaka notifikáciám z aplikácie 
MyJABLOTRON. Vďaka tomu máte 
možnosť situáciu včas vyriešiť. 

PRED ÚNIKOM PLYNU
Aj tento živel môžete  dnes pohodlne  
kontrolovať. K alarmu Jablotron si 
pripojíte detektory na indikáciu ne-
bezpečného plynu  oxidu uhoľnatého. 
Nemusíte sa tak obávať, že by došlo ku 
zvýšeniu jeho koncentrácie  v interiéri. 
Autonómny detektor plynu môžete pou-
žiť v najrôznejších interiéroch budov, ka-
ravanoch či lodiach. Aj v tomto prípade 
je detektor napojený na alarm a o kri-
tickej situácii ste okamžite oboznámení. 
Bližšie informácie na www.jablotron.sk.

Reko z materiálov Jablotron

Foto: Jablotron



m a g a z í n  z a m e r a n ý  n a  e x t e r i é r ,  i n t e r i é r  a  m o d e r n é  b ý v a n i e

www.domabyvanie.eu
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bývanie dizajn

V
ytvoriť si miesto pre seba nezna-
mená prerobiť si celý byt či dom. 
Stačiť bude pár malých zmien, ktoré 

priestor vášho domova zútulnia. Váš 
kútik si môžete dokonale prispôsobiť 
podľa vlastných predstáv a vytvoriť si ho 
v akejkoľvek miestnosti. Či už si prajete 
oddychovať v obývačke, v spálni, alebo 
v pracovni, je to len na vás. Oddychový 
priestor by mal však obsahovať pár zá-
kladných kusov nábytku, vďaka ktorým 
bude jedinečný.

KRÁĽOVSKÉ KRESLO
Vo vašom kútiku pokoja by jednoznačne 
nemalo chýbať kreslo, ktoré bude do-
minantou tohto miesta. Dôležité je, aby 
bolo pohodlné, z príjemného materiálu a 
štýle, ktorý milujete. Základom je predsa 
cítiť sa komfortne, ako kráľ vo svojom 
priestore. Potom sa stačí už len posadiť 
a užívať si pohodu a harmóniu vášho 
domova.    

TRENDY STOLÍK
Neodmysliteľnou súčasťou kútika je sto-
lík, ktorý slúži aj ako praktický odkladací 
priestor. Ak si pripravíte voňavú kávu 
či nalejete pohár vína, určite oceníte, 
že si ich budete mať kam položiť. Svoje 
miesto však bude potrebovať aj vaša 
zbierka časopisov či kníh. Pri výbere sto-
líka je preto dôležitý nielen dizajn, ktorý 
zladíte k vášmu kráľovskému kreslu, ale 
aj praktickosť.

PREMENLIVÉ JESENNÉ POČASIE 
NÁS PRIVÁDZA K TOMU, 
ABY SME SI DOMA NAŠLI 
KÚTIK PRE SEBA. MIESTO, 
KDE BUDEME V POKOJI 
RELAXOVAŤ V SPOLOČNOSTI 
NAŠICH OBĽÚBENÝCH 
VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT. 
ČI UŽ SI POSEDÍTE PRI DOBREJ 
KNIHE, ALEBO PRÍJEMNEJ 
HUDBE, TENTO PRIESTOR BUDE 
LEN A LEN VÁŠ.

DEKORÁCIE
Váš kútik by mal poskytovať čo najviac 
pohodlia, preto by ste ho mali doplniť 
dekoráciami, vankúšmi, dekami či váza-
mi, ktorými tento pocit ľahko docielite. 
Zaručia vám komfort a skrášlia tento 
malý priestor tak, že vám ho bude každý 
v dobrom závidieť.

NEZABUDNITE NA SVETLO
Jeseň so sebou prináša aj zmenu času. 
Dni sa skracujú, preto by ste mali 
myslieť na variabilné svetlo, ktoré viete 
rôzne polohovať. Verte, že váš zrak sa 
vám pri čítaní obľúbenej knihy poďaku-
je. V neposlednom rade však dbajte aj na 
dizajn osvetlenia, ktorý by mal do vášho 
vysnívaného kútika dokonale zapadať. 
Viac inšpirácií nájdete na www.kik-texti-
lien.sk a www.asko-nabytok.sk.

Reko z materiálov ASKO-NÁBYTOk a KiK

Foto: ASKO-NÁBYTOK a KiK

SVOJ KÚSOK RAJA



DUB RUSTIK – celodrevená veľkoplošná 
podlaha, rozmer dosky 2200 x 207 mm, 
hrúbka 14 mm, nášľap cca 3 mm, parkety 
4-lamela, 7 x UV lak, click bez lepenia, 
20,80 EUR/m2 s DPH

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

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

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

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

DUB VARIOUS JOTA – celodrevená veľko-
plošná podlaha, rozmer dosky 1800 x 155 
mm, hrúbka 14 mm, nášľap cca 3 mm, masív 
landhausdielen 1-lamela, 7xUV lak, click bez 
lepenia, V-DRÁŽKA
29,90 EUR/m2  s DPH

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

DUB BRUSHED – celodrevená veľkoplošná 
podlaha, rozmery dosky 2200 x 180 mm, 
hrúbka 14 mm, nášľap cca 3 mm, masív 
landhausdielen, 1-lamela, OLEJ, click bez 
lepenia, V-drážka, kartáčovaná
31,80 EUR/m2 s DPH
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DOPRAVA NA CELÉ SLOVENSKO ZDARMA. 
TOVAR UHRÁDZATE AŽ PO JEHO PREVZATÍ.

TOVAR NA SKLADE
DODANIE DO 2 DNÍ.
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bývanie technika

Akú rodinnú TV si vybrať? 

Bĺižšie informácie o výhodách sledovania televízie cez internet nájdete 

na www.lepšia.TV.

PRE OTECKOV 
Každý chlap miluje najnovšie technológie. Na sledovanie televí-

zie cez internet môže dnes využiť aplikáciu Lepšia.TV v mobile, 

tablete, počítači či notebooku. Samozrejmosťou je sledovanie 

televízie cez akúkoľvek Smart TV. Do zariadenia si jednoducho 

a zdarma stiahne aplikáciu. Stačí sa potom len prihlásiť a môže-

te sa pustiť do sledovania svojich obľúbených TV seriálov, ako 

napríklad sci-fi hit tohto roka – seriál ako Westworld, oceňovanú 

drámu Černobyl alebo seriál Teória veľkého tresku.

PRE MAMIČKY 
Stáva sa vám, že nestíhate si pozrieť váš obľúbený seriál, pretože 

vtedy ešte stále upratujete alebo veríte večeru? Dnes si ju môžete 

zapnúť kedykoľvek a nech ste kdekoľvek. Stačí vám k tomu Lepšia.TV 

s viac ako 100 TV stanicami a 30-dňovým archívom. Vybrané seriály 

a dokumenty si môžete pozrieť dokonca až 100 dní spätne. Služba 

je absolútne bez záväzkov, ponúka neobmedzené nahrávanie relácií 

a funguje aj v zahraničí. Ak vás sledovanie TV omrzí, môžete si zap- 

núť niektoré z 20 000 rádií celého sveta. Do pozornosti dávame 

aktuálnu akciu, kedy si môžete službu Lepšia.TV vyskúšať iba za 

0,10 € za mesiac. Akcia je vrátane HBO. Lepšia.TV je tak skvelou 

kamarátkou každej zaneprázdnenej mamičky.

PRE DETI 
Najväčší výber rozprávok. Aj to je Lepšia.TV. Aktuálne máte 

k dispozícii už 10 špecializovaných detských TV staníc, ktoré spolu 

s archívom tvoria nekonečné možnosti detskej zábavy. Patrí sem 

napríklad Jojko s rozprávkyami a programom pre deti výlučne 

v slovenskom jazyku či Nicklodeon. Ide o najlepšiu detskú TV 

stanicu. Malí diváci v nej nájdu všetkých svojich obľúbených hrdi-

nov ako napríklad Spongeboba, Alvina a Chipmunkov, Kúzelné 

kmotričky, Tlapkovú patrolu a mnoho ďalších. Lepšia.TV vám 

garantujeme hodiny spokojného nerušeného sledovania televízie, 

kde si každý drobec nájde nových kamarátov a zažije mnoho 

dobrodužstiev. 

Reko z materiálov spoločnosti Lepšia.TV

Foto: Lepšia.TV



Postele Matrace
www.materasso.sk
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ŠKOLÁKA
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bývanie detská izba

O
 to viac teraz chápeme, prečo musí 
detská izba zosobňovať funkčnosť 
a pohodu zároveň. Žiaci by v nej 
mali nájsť priestor nielen na učenie, 

ale aj na oddych a na hru. Hranie totiž 
podporuje kreativitu a pomáha s učením 
a rozvíjaním rôznych schopností. Ako 
teda správne zariadiť detskú izbu pre 
školáka?   

„Ak by sme mali navrhnúť ideálnu detskú 
izbu, nepodarilo by sa nám to. Každé dieťa 
sa totiž vyvíja inak, má iné potreby a prefe-
ruje iné aktivity. Preto by riešenia bytového 
zariadenia v izbe pre školáka mali byť čo 
najviac flexibilné, nastaviteľné a multi-
funkčné. Pre každé dieťa aj teeanegera je 
jeho detská izba kráľovstvom, ktoré preňho 
predstavuje bezpečie. Pri návrhu izby pre 
školáka preto určite berte do úvahy najmä 
jeho preferencie a túžby,“ hovorí Michaela 
Jurčíková, interiérová dizajnérka IKEA 
Bratislava.

MIESTO NA UČENIE
Ak deťom zariadite pracovné miesto, 
ktoré zohľadní ich rozdielny prístup 
k učeniu, nielenže zvýšite ich šancu 
dosiahnuť lepšie výsledky, no uľahčíte 
im tiež sústredenie a z učenia budú mať 
väčšiu zábavu. Zistite, či vaše dieťa pre-
feruje formálne sedenie alebo neformál-
ne, či mu vyhovuje jasné alebo tlmené 
svetlo, a taktiež to, či si v rámci času 
vyhradeného na učenie potrebuje robiť 
prestávky a trochu sa rozhýbať, aby opäť 
získalo koncentráciu. Na základe týchto 
informácií navrhnite časť detskej izby, 
ktorá bude určená na učenie.

PRÁZDNINY SA SKONČILI 
A ŽIACI SA VRÁTILI DO ŠKÔL. 
AJ KEĎ NÁM POSLEDNÉ 
MESIACE UKÁZALI, ŽE NAŠA 
DOMÁCNOSŤ SA MÔŽE 
JEDNODUCHO A RÝCHLO 
PREMENIŤ NA ŠKOLU, 
URČITE SI MNOHÍ RODIČIA 
UVEDOMILI, AKÁ JE V RÁMCI 
ZDRAVÉHO VÝVOJA DIEŤAŤA 
VÝZNAMNÁ INTERAKCIA 
SO SPOLUŽIAKMI, UČITEĽMI 
A EXTERNÝM PROSTREDÍM. 
DOMÁCA ŠKOLA 
SPÔSOBILA V MNOHÝCH 
DOMÁCNOSTIACH 
DISHARMÓNIU A ZMENU 
HARMONOGRAMU, ČO 
MOHLO NA DETI VPLÝVAŤ 
RÔZNYM SPÔSOBOM. 

Izba pre
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Ako zariadiť to, aby deti nestratili chuť 
do učenia? Pomôžte im nájsť vnútornú 
motiváciu a zapojte ich do rozhodovania 
o mieste učenia a o pomôckach, ktoré pri 
učení budú využívať. Efektívne pracovné 
miesto pre školáka by malo poskytovať 
odolný pracovný povrch, pracovnú lam-
pu a pohodlné miesto na sedenie.
Nábytok v detskej izbe by mal byť pre-
dovšetkým prispôsobený detskej výške, 
aby deti ľahko dosiahli na svoje hračky 
i oblečenie. Eliminujeme tým rôzne ne-
bezpečné úrazy, ktoré by mohli vzniknúť 
pri tom, ako by sa sami snažili dosiahnuť 
na vyššie skrinky či police. 

MIESTO NA HRU A SOCIALIZÁCIU
Ak vidíte, že je dieťa unavené a len ťažko 
udržuje svoju pozornosť, nastal čas na 
oddych a na hranie. S domácou prípra-
vou to nikdy zbytočne nepreháňajte. 
Hranie je dôležité pre fyzický, sociálny 
a kognitívny vývoj dieťaťa. Najmä pre 
menších školákov, ktorí ešte nie sú 
navyknutí na veľké množstvo školských 
povinností, je priestor na hranie veľmi 
dôležitý. 

V dnešnej dobe nájdete v ponuke veľké 
množstvo hračiek, ktoré priamo podpo-
rujú vývoj dieťaťa už od nízkeho veku. 

TIPY DIZAJNÉRKY

Aj stôl môže rásť spolu s vaším dieťa-
ťom. Ak sa vaše dieťa rado pohybuje, 
polohovací stôl BEKANT ho nebude 
v ničom obmedzovať. Výšku stola je 
možné nastaviť v rozmedzí od 65 do 
125 cm, vďaka čomu je možné zaistiť 
najlepšiu pozíciu pre sedenie a státie.

Stolička NILSERIK zabezpečuje aktív-
ne sedenie, čím zlepšuje držanie tela 
vášho školáka. Výšku ľahko upravíte 
pomocou jedného z troch jednoducho 
dosiahnuteľných tlačidiel pod seda-
dlom.  

Ergonomická detská stolička VIMUND 
má ohybnú opierku chrbta a nasta-
viteľnú hĺbku i výšku sedadla, vďaka 
čomu sa dieťaťu dokonale prispôsobí. 
Bezpečnostné kolieska majú blokovací 
mechanizmus citlivý na tlak: keď vsta-
nete, brzda sa aktivuje a stolička ostane 
na mieste, keď sa posadíte, kolieska sa 
uvoľnia. Keď ju nepoužívate, môžete ju 
jednoducho zasunúť pod stôl.

Poriadok podporuje sústredenie, preto 
deti povzbudzujte, aby si písacie potre-
by vždy upratali. Dopomôcť im k tomu 
môžu rôzne milé a pekné škatuľky z ko-
lekcie LANKMOJ. Sú navrhnuté tak, aby 
sa dobre zmestili do políc a skriniek.

Nekonečne veľa možností návrhu 
izby pre školáka vám poskytne sys-
tém STUVA, ktorý je veľmi flexibilný. 
Môžete si vybrať rámy, dvierka, zásuvky 
a vnútorné vybavenie, a vytvoriť tak 
kombináciu, ktorá vyhovuje potrebám 
vášho dieťaťa i dostupnému priestoru. 

BEK ANT

V IMUND

NIL SER IK

Michaela Jurčíková, 

interiérová dizajnérka 

IKEA Bratislava.

L ANKMOJ
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TIPY DIZAJNÉRKY 

V žiadnej detskej izbe by nemali chý-
bať hračky, ktoré budú napomáhať 
rozvoju dieťaťa a jeho kreativite.  Ko-
lekcia LUSTIGT obsahuje širokú ponu-
ku hier a hračiek vhodných na aktívnu 
hru vnútri i vonku.

Je prirodzené, že deti v domácom 
prostredí nedokážu udržať toľko po-
zornosti ako v škole či v škôlke. Dôleži-
té je prísť na spôsob, ako ich zabaviť a 
zároveň rozvíjať ich schopnosti hravou 
formou, ktorá ich bude baviť. Zahraj-
te sa na obchod a spolu s detskou 
pokladnicou DUKTIG si precvičte po-
čítanie. Deti napodobňovaním lepšie 
spoznávajú svet okolo seba. 

bývanie detská izba

Nesmieme však zabúdať, že rovnako 
dôležité je venovať dieťaťu pozornosť 
a zahrať sa spolu s ním.

Vytvorte deťom detskú izbu snov, ktorú 
im budú závidieť všetci kamaráti, keď 
k nim prídu na návštevu do ich krá-
ľovstva. Ak deti majú priestor, kde sa 
môžu slobodne prejaviť, podporí to ich 
sebavedomie.

MIESTO NA ODDYCH
Deti tesne pred pubertou sú tí najak-
tívnejší ľudia, akých poznáme. Možno 
to na nich nevidno, ale vnútri pracujú 
naplno. Mysliac na všetku tú energiu, 
ktorú potrebujú, aby zdravo rástli, a tiež 
aj energiu, ktorú im uberá škola, priatelia 
a šport, je úplne prirodzené, že potrebujú 
priestor, kde si oddýchnu a naberú sily. 

LUST IG T DUK T IG

LUST IG T

TIP DIZAJNÉRKY 

Ideálnym pomocníkom pri tvorbe 
miesta na oddych je napríklad séria 
nábytku SLÄKT. Obsahuje moduly, 
ktoré môžete meniť a presúvať 
podľa potreby, ak napríklad prídu 
na návštevu kamaráti. Veľmi obľú-
bený je najmä mäkký matrac, ktorý 
si zamilujú všetky deti. Môžu sa na 
ňom prevaľovať, oddychovať alebo 
sa hrať s kamarátmi. Ak ho už treba 
odložiť, jednoducho ho prehnete 
a zasuniete napríklad pod posteľ.

LUST IG T
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Použite úložné priestory na vystavenie 
obľúbených predmetov. Na kombináciu 
políc si deti môžu uložiť obľúbené hrač-
ky, aby ich vždy mali na blízku a mohli 
sa s nimi viac hrať. Vďaka tomu sa učia, 
ako si vážiť svoje veci a starať sa o ne.

Reko

Foto: IKEA a archív redakcie

DVAJA ŠKOLÁCI, JEDNA IZBA
Keď majú deti spoločnú izbu, môže to 
byť vynikajúca skúsenosť, ktorá prehĺbi 
vzťahy a zároveň poskytne niekoľko 
užitočných životných lekcií o vzájom-
nom rešpekte a súkromí. Steny natreté 
dvomi alebo tromi rôznymi farbami izbu 
vizuálne zjednotia a zároveň zvýraznia 
oddelené časti. 

Nechajte každého zo súrodencov vynik-
núť. Aj v spoločnej izbe môže byt dosť 
miesta na to, aby prejavili svoju osob-
nosť, cítili sa bezpečne a mali dostatok 
súkromia. Zatiaľ čo izba ako celok by 
mala pôsobiť jednotne a pokojne, každý 
zo súrodencov by si mal svoju časť izby 
upraviť tak, aby vyjadrovala jeho osob-
nosť a cítil sa v nej čo najlepšie. 

DUK T IG SL Ä K T
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bývanie kúpeľňa

S
prchové zásteny Concept 400 
vynikajú bezrámovým riešením 
s použitím nástenných profilov 
vyrobených z lešteného hliníka, 

moderne tvarovaným madlom. Dvere 
majú z vnútornej strany zapustené pán-
ty so zdvíhacím mechanizmom, ktoré 
uľahčujú ich otváranie a vďaka zapuste-
niu aj ľahké čistenie stierkou. Zástena 
disponuje čírym sklom s hrúbkou 6 mm 
s povrchovou úpravou Anti-plaque. 
Vďaka tomuto povrchu voda podstat-
ne rýchlejšie steká a tým sa netvoria 
na skle sprchovacieho kúta usadeniny 
z vodného kameňa a nezachytáva sa 
špina. Nástenné profily sú dostupné aj 
v matnej čiernej farbe.

CHYTRÉ DOPLNKY
Sprchové zásteny Concept 400 môžete 
doplniť aj chytrými doplnkami HÜPPE 
Select + a získať tak nielen odkladací 
priestor vo vnútri sprchovacieho kúta, 
ale i napríklad uterák. Na rozdiel od 
bežných sprchových poličiek sa jednot-
livé prvky produktovej rady HÜPPE 
Select + neskrutkuje na stenu, takže nie 
je potrebné žiadne vŕtanie ani otvory 
v obkladoch. Zrkadlo, tabliet, stierka 
alebo Drybox sa pripevňujú k profilu 

v bezškárovo skrytom kanáli, vďaka kto-
rému vznikne homogénny povrch bez 
priehlbín a znečistených rohov, takže 
ich čistenie a údržba je veľmi jednodu-
chá. Jednotlivé doplnky je možné ľahko 
zložiť, umyť, ale zároveň vyčistiť aj sklo 
alebo obklad za nimi. Dokonca ani von-
kajšia odkladacia polička Shower Board 

MODERNÁ KÚPEĽŇA BY 
MALA BYŤ KOMBINÁCIOU 
NADČASOVEJ KRÁSY A 
KOMFORTU. MALA BY 
VYCHÁDZAŤ Z NAŠICH 
POTRIEB A ZODPOVEDAŤ 
OSOBITNÉMU ŽIVOTNÉMU 
ŠTÝLU. NAPLÁNUJTE SI KRÁSU 
A PRAKTICKOSŤ KÚPEĽNE DO 
POSLEDNÉHO DETAILU. 

a praktickosť do posledného detailu
NADČASOVÁ KRÁSA
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nepotrebuje otvor v skle, ale je upevnená 
pomocou patentovaného upínacieho 
systému HÜPPE. Suchý uterák tak bude 
po sprchovaní ihneď po ruke. Inštalácia 
a výmena sú veľmi jednoduché. 

ELEGANTNÝ DIZAJN 
A FLEXIBILITA
Pomocou HÜPPE Select + Setu môžete 
v sprchovacom kúte HÜPPE vytvoriť 
praktické centrum vašej kúpeľne, navyše 
v exkluzívnom a elegantnom dizajne 
vrátane bezpečných oblých hrán v tren-

dovej čiernej alebo nenápadne matnej 
striebornej. 

Benefitom je aj skutočnosť, že nie je 
potrebné sa okamžite rozhodnúť o počte 
alebo výške uchytenia organizérov. 
Vybavenie môžete ľubovoľne premiest-
ňovať, vymieňať alebo všetko, čo bude 
potrebné dokúpiť neskôr pre svoje deti. 
Trebárs zrkadlo tak môžete prispôsobiť 
výške všetkých členov rodiny. Veľmi 
praktická je aj schránka Drybox, v ktorej 
ochránite predmety, ako sú okuliare ale-

bo holiace potreby, pred striekajúcou vo-
dou a mydlom. Zástenu si môžete kúpiť 
od 356,76 eur a doplnky od 46,80 eur. 

Akciovú cenu si pýtajte na internetovej 
stránke www.kupelne-ptacek.sk.

Reko z materiálov Ptáček veľkoobchod

Foto: Ptáček veľkoobchod
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INFOMIX

infomix aktuality

UŽÍVAJTE SI V ZIME TEPLO DOMOVA  

Vykurovacia sezóna sa nezadržateľne blíži a už naozaj nie je na čo čakať. Ak ste 
nestihli spraviť revíziu kotla, je najvyšší čas a najvyšší čas je aj zaobstarať si palivo na 
zimu. Optimálnym riešením pre väčšinu kotlov na tuhé palivo sú krbové brikety 
UNION, lisované z vysušeného, upraveného hnedého uhlia, bez akýchkoľvek spojív. 
Ide teda o 100 %-ný prírodný materiál, pričom ťažba, zušľachtenie a balenie prebie-
hajú v uhoľnom revíri Porýnia. Práve nemecký pôvod je záruka tej najvyššej kvality. 

Spaľovanie hnedouhoľných brikiet je praktické. Brikety zaberajú menej miesta a pri 
doprave a skladovaní sa s nimi manipuluje jednoduchšie ako s drevom. Nemusia sa 
ani sušiť, ani štiepať, sú prakticky okamžite pripravené na vykurovanie. Na rozdiel 
od palivového dreva majú krbové brikety konštantnú kvalitu a spaľujú sa pomaly a 
rovnomerne. Vďaka tomu dokážu zabezpečiť dlhotrvajúcu žiaru a príjemné teplo 
bez potreby neustáleho prikladania.

www.union-original.com/sk

VČELIE HOTELY V ŠTÝLE BAUHAUS

Dlhodobým riešením, ako pomôcť divokým včelám prežiť v obytných zónach, sú betó-
nové včelie hotely. Včely najviac obľubujú červenú farbu. Ak je betónový hotel farbený 
špeciálnymi anorganickými pigmentami, jeho životnosť je takmer neobmedzená.  Včely 
hrajú nezastupiteľnú úlohu v ekosystéme ako „tretí partner“ pri rozmnožovaní rastlín. 
V prírode aj na strechách domov im ľudia zvyknú v posledných rokoch stavať drevené 
úle. Prax však ukazuje, že lepším riešením sú malé betónové hotely pre divoké včely, 
nafarbené špeciálnymi anorganickými pigmentami. Tieto pre stavebníctvo dlhodobo 
vyrába nemecká chemická spoločnosť LANXESS. Na rozdiel od klasických včiel, ktoré 
žijú v úľoch, sú divoké včely prevažne samotárske. Na planéte ich existuje viac ako 30-tisíc 
rôznych druhov, ktoré majú rozdielne požiadavky na svoje hniezda. Betónové hotely 
sú tak skvelé miesto pre ohrozené divoké včely – môžu v nich hniezdiť a hibernovať.

 www.lanxess.com

ČO KÚPELE SKRÝVAJÚ  
POD POKRIEVKOU?

Vyhlásený Chateaubriand či dokonca 
pokrmy flambované priamo pred vašimi 
očami… To sú dôvody, prečo spojiť výdat-
ný kúpeľný odpočinok a gastronomické 
zážitky – tie najlepšie kúpele totiž vedia, že 
jedlo nemusí byť „len jedlo“! Svoje chuťo-
vé receptory potešíte napríklad v štýlovej 
francúzskej reštaurácii hotela Alexandria 
v samom srdci jedného z najmalebnejších 
českých kúpeľných miest – Luhačovice. 
Popri neobvyklej a jedinečnej prvorepubli-
kovej atmosfére tu nájdete rôzne pochúťky, 
a to vrátane takých, ktoré čašník oflambuje 
priamo u vášho stola. A kam ešte zavítať? 
Ako pripraviť niečo dobré pod zub, vedia 
aj v Jáchymovských kúpeľoch, kde si okrem 
unikátnej liečivej radónovej vody užijete aj 
novú presklenú reštauráciu U Vodopádu,   
ktorá je štýlovo umiestnená pri jazierku s 
vodopádom, ale má aj slnečnú terasu s vý-
hľadom na panorámu tunajšej horskej a ba-
níckej krajiny zapísanej na zoznam UNESCO.
Tak nakuknite kúpeľom pod pokrievku a 
vychutnajte si ich plnými dúškami!

www.lazneluhacovice.cz
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NAKUPUJTE MÚDRO A VYHRAJTE AJ STRECHU NAD HLAVOU

Získajte akciové zľavy na tehly Porotherm s dodatočnou zľavou 333 eur. Zľavy sa vzťahujú na všetky tehly Porotherm, stačí 
vyplniť registračný formulár, pripojiť projektovú dokumentáciu a Wienerberger vám vypracuje cenovú ponuku. Zľavy si uplatníte 
u zmluvných partnerov do 30. 10. 2020. 

Výber strešnej krytiny je rozhodnutie na celý život. Pálená strešná krytina je ideálnou alternatívou, má vysokú pevnosť, dlhú život-
nosť a stálofarebnosť. Už sa nemusíte 
obmedzovať a hľadať alternatívu 
medzi kvalitou a cenou. Teraz môžete 
mať novú strechu takmer zadarmo!

Nakúpte v čase od 10. 8. do 
30. 10. 2020 strešný systém Tondach, 
zaregistrujte doklad o kúpe a ste za-
radení do žrebovania o preplatenie 
strechy až do výšky 5 000 eur.

www.wienerberger.sk

KLINGERKA PRIDÁ ĎALŠIE ETAPY A VYTVORÍ 
UDRŽATEĽNÚ MESTSKÚ ŠTVRŤ

Projekt KLINGERKA, ktorý sa stretol s mimoriadnym záujmom 
o bývanie, sa rozšíri a premení zanedbanú bývalú priemyselnú 
lokalitu na nový plnohodnotný priestor pre Bratislavčanov a náv-
števníkov mesta. Developerská spoločnosť JTRE pokračovaním 
projektu nadviaže na aktuálne rozostavanú prvú fázu s bytovou ve-
žou, administratívnou budovou a verejným parkom. KLINGERKA 
svojím charakterom vytvorí prirodzený prechod medzi vznikajúcim 
moderným centrom mesta a pokojnou štvrťou historickej Klingerovej kolónie. Pokračovanie KLINGERKY vyrastie v mestskom bloku 
medzi Košickou, Prístavnou, Pláteníckou ulicou a Mlynskými nivami. Prinesie viac ako 600 bytov a apartmánov, priestory pre obcho-
dy, gastro a iné doplnkové služby v parteri na Košickej ulici a v pavilónoch na Pláteníckej vo forme high street retailu. Plnohodnotnú 
mestskú štruktúru doplní administratívna veža s prenajímateľnou plochou takmer 31-tisíc štvorcových metrov. K dispozícii bude viac 
ako 1 700 parkovacích miest v podzemných garážach, aby zostala zachovaná bezbariérová pešia úroveň mesta.

www.jtre.sk

PRI VÝBERE OKNA MYSLITE AJ NA BEZPEČNOSŤ

Vedeli ste, že vo vyše 90 % prípadov sa páchatelia vlámu do domu cez nedostatočne 
zabezpečené okná, dvere alebo posuvné dvere? Pritom vypáčenie rámu, resp. kovania 
sa týka až 70 % prípadov vniknutia oknom. Infografika ukazuje, ako dlho okná alebo 
dvere vydržia pokusy o násilný vstup pomocou rôznych nástrojov. Policajní experti od-
porúčajú minimálne triedu odolnosti RC2. Pri zachovaní estetiky a dizajnu sú k dispo-
zícii systémové hliníkové riešenia Schüco až do RC3, a to pre rôzne stavebné hĺbky. 
Majú niekoľko bezpečnostných uzáverov, bezpečnostné sklo aj špeciálne kľučky vráta-
ne uzamykateľných a diaľkovo ovládaných variantov. Garantom spoľahlivosti riešení je 
technologické centrum 
Schüco. Tu musia hliníkové 
okná a dvere absolvovať dl-
hodobé záťažové testy a tiež 
zvládnuť simulácie vlámania. 

www.schueco.sk
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stavba materiály

K
aždý dom či bytovka potrebujú 
pravidelnú údržbu a s pribúda-
júcimi rokmi sa zvyčajne nedá 
vyhnúť ani zásadnej komplexnej 

rekonštrukcii. Najmä nie v prípade, ak 
chceme, aby nehnuteľnosť ďalej dobre 
plnila svoj účel  – aby bola kvalitným 
priestorom nepoškodzujúcim zdravie, 
aby jej prevádzka nestála zbytočne veľa 
peňazí a aby v neposlednom rade dobre 
vyzerala. Obnova vonkajšieho plášťa 
a strechy, zateplenie, výmena okien 
a mnohé ďalšie opatrenia na obnovu 
dokážu znížiť energetické náklady 
v niektorých prípadoch až o 80 %! Pod 

podmienkou použitia vhodných ma-
teriálov a správnych technologických 
postupov prinášajú opatrenia úsporu 
peňazí nielen počas vykurovacej sezóny, 
ale aj počas teplých mesiacov, a zároveň 
zvyšujú kvalitu vnútorného prostredia aj 
v ostatných mesiacoch – napríklad počas 
daždivej a vlhkej jesene.
 
KVALITA VNÚTORNÉHO PRO-
STREDIA
Ako sme už naznačili, výrazná úspora 
nákladov na energie by nemala byť jedi-
ným motívom komplexnej rekonštruk-
cie. Odborníci čoraz častejšie skloňujú 
slovné spojenie „kvalita vnútorného 
prostredia“. Ide o to, že materiály a tech-
nologické postupy použité pri komplex-
nej obnove budov sa prejavia nielen na 
životnosti stavby a stave nehnuteľnosti, 
ale aj na pocite jej obyvateľov. Tí sa 
chcú cítiť príjemne, komfortne fyzicky 
aj psychicky. Cieľom obnovy by mala 
byť aj tepelná pohoda, tiché prostredie, 
čerstvý vzduch či dostatok denného 
svetla. Aj preto sa mení prístup firiem, 
ktoré sa venujú komplexnej obnove 
budov. „Tie v posledných rokoch začínajú 
využívať hlavne rýchle riešenia a produkty 
s označením EKO či so zníženými emisiami 
s ohľadom na kvalitu vnútorného prostre-
dia budov a životného prostredia,“ hovorí 
Ing. Branislav Augustín, zo spoločnosti 
Sika Slovensko, ktorá bola v roku 2019 
jedným z troch generálnych partnerov 
medzinárodnej konferencie Komplexná 

KAŽDÁ DOBRÁ KOMPLEXNÁ OBNOVA BUDOVY BY MALA 
MAJITEĽOM PRINIESŤ VYŠŠIU KVALITU BÝVANIA, CITEĽNÚ 
ÚSPORU NÁKLADOV ZA ENERGIE A OKREM TOHO PREDĹŽIŤ 
ŽIVOTNOSŤ NEHNUTEĽNOSTI A ZVÝŠIŤ JEJ HODNOTU. AKO 
TENTO CIEĽ DOSIAHNUŤ?

Ako zvýšiť kvalitu bývania 
a znížiť náklady na energie?
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obnova bytových domov a taktiež je 
členom Združenia na podporu obnovy 
bytových domov.

„Kvalitu vnútorného prostredia možno zvý-
šiť viacerými stavebnými alebo interiérový-
mi zásahmi. Podľa našich skúseností je to 
však mnohokrát len o detailoch. Napríklad 
už použitím lepidiel alebo omietok, ktoré 
dokážu absorbovať kročajový hluk, resp. 
zvuk ako taký, sa vylepší pobyt v miestnos-
ti, pretože v nej nedochádza k nepríjemným 
zvukovým odrazom,“ dopĺňa špecialista 
na rekonštrukcie. 

NOVÉ TRENDY V IZOLÁCII
Dostatočnou a stále najvhodnejšou 
izoláciou na zlepšenie tepelných charak-
teristík obvodových konštrukcií stále zo-
stáva zateplenie fasád a ich izolovanie – 
či už kontaktnou, alebo bezkontaktnou 
fasádou. Napriek tomu odborník na 
renovácie zdôrazňuje, že realizátorov 
obnovy, ale aj investorov je potrebné 
neustále vzdelávať, resp. rozširovať ich 
obzory v oblasti materiálov a techno-
lógií. „Postupne dochádza k znižovaniu 

hrúbky nosných konštrukcií a, naopak, 
k zvyšovaniu hrúbky fasádnych tepelných 
izolácií. Využívané sú zatepľovacie postupy 
ako napríklad EPS, grafitový EPS, XPS, 
MW a ďalšie,“ vysvetľuje Ing. B. Augustín 
a dodáva: „Čo sa postupne mení, je vzhľad 
fasád a určitá forma individuality a archi-
tektúry. Investori sa začínajú prikláňať aj 
k  iným materiálom, ako je klasická pasto-
vitá silikónová omietka. V našom portfóliu 
fasádnych materiálov máme viacero 
alternatívnych finálnych úprav, ktorými sa 
dá odlíšiť od ostatných, napríklad desaťro-
čia používanou fasádnou finálnou omietkou 
Brizolit, ktorá je súčasťou Sika ThermoCoat 
Mineral systému.“

STARÉ V NOVOM ŠATE
Spoločnosti, ktoré majú bohaté skúse-
nosti s komplexnou obnovou budov, 
vedia, že nie všetky stavby je možné 
zatepliť. Tam, kde sa to nedá, používa 
sa sanačná termomalta. „Používa sa 
na stavbách s integrovaným zateplením, 
na stavbách poškodených vlhkosťou, na 
historických stavbách a pod. Termoomietka 
SikaMur 1000 SP obsahuje poraverové 
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sklo, preto môže byť vhodnou alternatívou 
na zvýšenie tepelných vlastností takýchto 
stavieb a ich konštrukcií,“ detailne vysvet-
ľuje možnosti Branislav Augustín.

NA DETAILOCH ZÁLEŽÍ
Dôležité je vedieť, že o výslednom efekte 
komplexnej obnovy budovy, o ušetrení 
nákladov na energie aj o kvalite vnútor-
ného prostredia sa rozhoduje oveľa skôr, 
než sa začnú rekonštrukčné práce. Tieto 
veci je potrebné riešiť v štádiu projek-
tovania, keď je mimoriadne podstatná 
komunikácia medzi investorom, pro-
jektantom a realizátorom. „Základným 
pravidlom, ktorým by sme sa mali riadiť pri 
obnove, je požadovať doriešenie detailov 
ešte v projektovej fáze. Často sa zabúda 
napríklad na to, že najväčšie úniky tepla 
sú cez netesnosti stavieb alebo pri prilie-
hajúcich konštrukciách a ich napojeniach, 
čiže ide o detaily. Výsledok do veľkej miery 
ovplyvňuje aj dobré či, naopak, nedotiah-
nuté plánovanie prác,“ delí sa o skúsenosti 
z praxe špecialista na obnovu bytových 
domov. 

Neraz sa stáva, že hoci je produktové 
portfólio stavebných materiálov na 
trhu bohaté, počas obnovy sa použi-
jú nevhodné materiály len preto, že 
tie správne práve nemala predajňa na 
sklade. Pri dobrom plánovaní prác, s čím 
súvisí aj zabezpečenie materiálu, by sa 
to nestalo. „Vezmime si len takú zdanlivú 
drobnosť, akou je sklo ako súčasť obvodo-
vého plášťa – napríklad vo forme okien. 
Pokiaľ nie sú rámy a samotné sklo vytme-
lené alebo lepené vhodným materiálom, 
zákonite bude dochádzať k únikom tepla, 
kvalita vnútorného prostredia bude naruše-
ná a o funkčnej izolácii nemôže byť ani reč,“ 
dopĺňa Branislav Augustín. 

Kľúčové technológie zostávajú dlhodo-
bo tie isté, a to kvalitná hydroizolácia, 
kvalitné opláštenie budovy a kvalitná 
strecha. Najlacnejšie riešenia často ne-
vydržia ani svoju deklarovanú životnosť, 
naopak, drahšie systémy sú kvalitnejšie 
a fungujú dlhšie. Dôraz sa pritom medzi 
odborníkmi kladie na slovo systémy, 
ktoré sú alfou a omegou kvalitnej kom-
plexnej obnovy každej budovy. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

Užitočné rady a tipy

• Dajte si záležať na výbere správnych 

fasádnych materiálov.

• Nemenej dôležité je zvoliť vhodný typ 

hydroizolácie, napríklad celoplošný le-

pený systém. Voda cezeň nepodtečie ani 

v prípade poškodenia, ktoré sa dá opraviť 

jednoduchou lokálnou injektážou.

• Aj po ukončení rekonštrukcie treba 

priebežne kontrolovať konštrukcie a pre-

ventívne ich ošetrovať. Inak sa z malých 

poškodení stávajú väčšie, čo môže mať za 

následok zásadné škody, ktoré si násled-

ne vyžiadajú veľké finančné prostriedky.

VY DODÁTE VÝHĽAD, MY OKNO.

Značkové okná NOVES okná, a.s. a ďalšie vyrábané a ponúkané pro-
dukty, sú vývojovo na technologickej špičke. Orientácia na požiadavky 
zákazníka, dôraz na detail, rýchlosť dodávky, dostupnosť predajného 
miesta, precíznosť prevedenia a dôraz na kvalitu stavajú okná NOVES 
okná, a.s. na popredné miesto na stavebnom trhu.
Infolinka: 0800 111 712 | Obchod: ponuky@noves.sk www.noves.sk     

Noves_inzercia.indd   1 10.10.2017   15:46

Euro Profil System EPS, s. r. o.
Sládkovičova 8, 034 01 Ružomberok

tel.: 044/432 35 88, 432 48 87, fax: 044/432 48 86
e-mail: eps@rbk.sk, www.eps-profil.com

Balkónový system B-Integral

Dilatačné profily na rámy okien a dverí,
mimoriadna retikálna pevnosť,

torzná stabilita, optimálna difúzia
(netvorí sa kondenzát v oblasti spoja)

Nemecký patent
REG.DPMA-10361083

Dilatačný profil Niroflex

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

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

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

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

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

Reko 

Foto: archív firiem a redakcie
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Výroba nábytku

Showroom
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

www.danielainterier.sk

VIGAS 16

VIGAS 18 DPA
automatický kotol
na drevo a palety
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• 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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PRI PLÁNOVANÍ DOMU SI VÄČŠINOU NEDOKÁŽEME 
PREDSTAVIŤ, AKO SA NA TOTO ROZHODNUTIE BUDEME 
POZERAŤ ZA DVADSAŤ, TRIDSAŤ ROKOV. A TIEŽ VÄČŠINOU 
NETUŠÍME, ČO NÁS STRETNE A ANI AKÚ VEĽKÚ BUDEME MAŤ 
RODINU. MAJITELIA TOHTO DOMČEKA NA JUŽNEJ MORAVE 
SA KU VŠETKÝM ŽIVOTNÝM ZMENÁM ROZHODLI PRISTÚPIŤ 
AKTÍVNE. SVOJ PRVÝ DOM POSTAVILI V 90. ROKOCH A 
ZODPOVEDAL POTREBÁM POČETNEJ RODINY – TROJPODLAŽNÁ 
STAVBA IM DLHO SLÚŽILA K SPOKOJNOSTI VŠETKÝCH. AŽ DETI 
ODRÁSTLI, PREVÁŽILA POTREBA BEZBARIÉROVÉHO BÝVANIA, 
VIDIECKEHO POKOJA A SEBAREALIZÁCIE NA ROZĽAHLEJ 
ZÁHRADE. MANŽELIA SA ROZHODLI DOM PREDAŤ A ZNOVA 
SA PUSTILI DO STAVANIA SVOJPOMOCNE. PRE OBIDVA DOMY, 
KTORÉ ZA ŽIVOT POSTAVILI, SI VYBRALI MATERIÁL YTONG. 

Ak je to naopak, je čas na zmenu
DOM MÁ SLÚŽIŤ VÁM! 
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P
redstava o novom bývaní vznikala 
podľa predlôh v časopisoch i podľa 
domov, ktoré videli na cestách – zá-
kladom bolo vytvorenie otvoreného 

priestoru, prepojeného so záhradou. 
Tiež tu mala byť pokojová časť s izba-
mi pre návštevy detí a vnúčat. Finálnu 
podobu projektu vtlačila ich dcéra, ktorá 
je projektantka. „Chceli sme opäť príjemný 
dom so záhradou, ale bez schodov. Odpo-
rúčam všetkým, ktorí stavajú, keď je im 
dvadsať alebo tridsať, aby mysleli na dobu, 
až im bude šesťdesiat,“ vysvetľuje majiteľ-
ka domu.

Stavba má pôdorys nepravidelného 
obdĺžnika a je situovaná na dlhej, úzkej 

DOM MÁ SLÚŽIŤ VÁM! 

parcele. Hlavná spoločná zóna s kuchy-
ňou je srdcom celého domu a je odtiaľ 
priamy vstup na terasu. Vďaka dobre 
zvolenej orientácii je tu dostatok svetla 
a priestor pôsobí preslneným dojmom. 
Na tento priestor nadväzuje pokojová 
zóna s tromi izbami, dve z nich majú tiež 
vstup na terasu. Majitelia si priali čo naj-
viac voľného priestoru, preto je interiér 
otvorený do krovu. V podkrovnej časti 
vybudovali úložné priestory s klasickými 
oknami.

SVOJPOMOC? VŽDY S YTONGOM!
Na rozdiel od predstáv o bývaní 
v prípade stavebného materiálu pre 
nový dom nepotrebovali s odstupom 30 
rokov meniť nič. Mali s Ytongom dobrú 
skúsenosť a vedeli, že výstavbu zvládnu, 
aj keď už sú o pár rokov starší. „Ytong 
sa nám osvedčil už pri prvej stavbe. Je to 
čistý materiál a ľahko sa s ním pracuje. Na 
stavbu tohto domu sme si vybrali tepelno-
izolačné tvárnice. Páčilo sa nám, že už pri 
hrúbke muriva 375 mm ich netreba zatep-
ľovať,“ vysvetľuje stavebník. „Chceli sme 
sa vyhnúť zatepľovaniu, ktoré znamená 
ďalšiu prácu, náklady, čas navyše a ďalšie 
dodávky materiálu. A tiež ide o mäkkú časť 
stavby, ktorá sa ľahko poruší.“ Od firiem 
a najatých remeselníkov si nechali iba 
vybudovať základy a základovú dosku, 
rozvody elektriny a tiež krov a strechu. 
Všetky ďalšie práce už mali plne vo 
svojej réžii – zapojili rodinu, priateľov 

a vzájomne si na stavbe pomáhali tiež so 
susedmi, takže dobré susedské vzťahy 
tu vznikli od začiatku. Zvládli tak hrubú 
stavbu, osadenie okien a dverí, omietky, 
obklady, rozvody aj položenie podláh. 

Podstatnú časť roka manželia trávia na 
záhrade, ktorá je ich koníčkom. Súčas-
ťou ich života sú neustále deti i vnú-
čatá, ktoré tu majú pre svoje návštevy 
zázemie. „Ešte by som dodala, že v dome, 
kde sa často chodí dovnútra a von, navyše 
tu s nami žije pes, je dobré zvoliť podlahu, 
ktorá sa dobre udržiava, preto by som ra-
dila v takom prípade oželieť niektoré lesklé 
materiály, ktoré sa nám na pohľad môžu 
páčiť viac,“ zdieľa skúsenosti s bývaním 
majiteľka.

Reko z materiálov Ytong

Foto: Ytong

AK CHCETE, ABY DREVENÝ 
OBKLAD VYZERAL STÁLE SVIEŽO, 
PRIPRAVTE SA NA DÔSLEDNÚ 
APLIKÁCIU POVRCHOVEJ ÚPRAVY 
DREVA A PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY.
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Ž
iadne ošetrenie povrchu vášho 
domu sa nezaobíde bez mecha-
nického čistenia tlakovou vodou. 
Dbajte preto na dôkladné od-

stránenie húb a rias z povrchu fasád. 
Po očistení nechajte fasádu jeden deň 
vyschnúť. 

BIOCÍDNA OCHRANA
Ďalším krokom pre dosiahnutie nového 
vzhľadu  fasády je použitie biocídneho 
prípravku. Tento pomáha bojovať proti 
plesniam a riasam svojimi biocídnymi 
účinkami. Povrchy stien zbavuje zárod-
kov húb, rias a iných nepriaznivých či-
niteľov. Je vhodný ako do exteriéru, tak 
pre vnútorné použitie. Biocídna ochrana 
sa dá aplikovať striekaním. Po aplikácii 
biocídneho prípravku sa pripravte na 
samotnú maľovku. 

NOVÝ VZHĽAD
Postup pri renovácii 
je jednoduchý. Takže 
ak máte skúsenosti 

s maľovaním, dokáže-
te si skrášliť fasádu aj 
sami, prípadne v prie-
behu dvoch troch dní 
vám fasádu vymaľuje 

profesionál, samo-

VPLYVOM PÔSOBENIA POVE-
TERNOSTNÝCH PODMIENOK, 
A TO NAJMÄ ZVÝŠENEJ VLH-
KOSTI, VZNIKAJÚ NA FASÁDE 
IDEÁLNE PODMIENKY PRE 
TVORBU A MNOŽENIE ŠKOD-
LIVÝCH MIKROORGANIZMOV. 
HUBY A RIASY ZACHYTÁVAJÚ-
CE SA V TRHLINÁCH A NA PO-
VRCHU FASÁDY SPÔSOBUJÚ 
ŠEDIVENIE A STRATU PÔVOD-
NEJ FAREBNEJ ŽIVOSTI VÁŠHO 
DOMOVA.

Jednoduchá renovácia

STAREJ FASÁDY
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zrejme, v závislosti od veľkosti plochy 
fasády. Povrchy, ktoré si neprajete 
maľovať, oblepíte maliarskou fóliou a le-
piacou páskou. Pre aplikáciu produktov 
je tiež dôležitý výber dobrého valčeka a 
štetca. Venujte im teda patričnú pozor-
nosť a ak si nie sme celkom istí, predaj-
covia v špecializovaných predajniach 
farieb vám s výberom iste radi pomôžu.

AKÚ FARBU VYBRAŤ?
Po prekrytí okien a parapetov fóliou a 
páskou prichádza na rad maľovanie fa-
sády. Na trhu sú rôzne druhy fasádnych 
farieb. Často sa používajú kvalitné farby 
na silikónovej báze. Farby na fasádu sa 
rozdeľujú nielen podľa zloženia, ale aj 
spôsobu aplikácie. Niektoré farby obsa-
hujú mikročastice, preto nie sú vhodné 
na aplikáciu striekacím zariadením. Ta-
káto farba sa musí aplikovať valčekom. 

domova. Viac na www.chemolak.sk.      

Reko z materiálov Chemolak

Foto: Chemolak a archív redakcie

Výhodou však je, že dokáže vypĺňať 
a premosťovať mikrotrhliny na fasáde, 
a tým zvýšiť jej odolnosť. Fasádne farby 
bývajú natoľko jemné, že po natretí 
kopírujú povrch a štruktúru fasády. Na 
veľké plochy a farbenie väčších stavieb 
a objektov je lepšie použiť farbu vhodnú 
na aplikáciu striekaním. Ochranu proti 
mikroorganizmom obsahujú aj samotné 
farby. Zlepšujú tak odolnosť natieraného 
filmu v boji proti rôznym hubám, ples-
niam alebo riasam. Ak by ste však chceli 
túto vlastnosť ešte vylepšiť, je to možné 
pomocou prídavného prípravku, ktorý 
sa vmieša priamo do farby a slúži ako 
biocídne aditívum. Odporúča sa použiť 
pri stenách, kde je väčšie riziko vzniku 
škodcov ako napríklad severné strany 
domov alebo steny v blízkosti lesa a pod. 
Svojím výnimočným zložením nielen 
skrášľuje, ale aj chráni povrch vášho 
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ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM JE 
STAVEBNÝ VÝROBOK ZLO-
ŽENÝ Z VIACERÝCH KOM-
PONENTOV. KVALITA SYS-
TÉMU JE VŽDY TAKÁ, AKÁ 
JE KVALITA KOMPONENTOV 
SYSTÉMU. TENKOVRSTVO-
VÁ OMIETKA JE FINÁLNA 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NA 
KTORÚ SA KLADÚ NAJVÄČ-
ŠIE NÁROKY Z HĽADISKA 
ODOLNOSTI PROTI POVE-
TERNOSTNÝM VPLYVOM 
A TÝM AJ ŽIVOTNOSTI A 
ESTETIKY. 

OMIETKA NOVEJ GENERÁCIE
Stop riasam, hubám a plesniam

R
oky skúseností a výskumu v PCI 
boli zúročené pri návrhu omietky 
novej generácie PCI Multiputz® No-
Bio Z. Stavte na dokonalú ochranu 

a kvalitné riešenie pre perfektný vzhľad 
vašej fasády. 

RIADENÉ UVOĽŇOVANIE BIOCÍDU
Riasy trápia väčšinu užívateľov zatepľo-
vacích systémov vo vlhkých oblastiach 
nielen na Slovensku. Nová extra silikó-
nová omietka so zatieranou štruktúrou 
vyniká svojou unikátnou receptúrou, 
ktorá sa vyznačuje vysokou ochranou 
proti rastu plesní, húb a rias na jej 
povrchu. Je to zabezpečené širokospek-
trálnym biocídom, ktorý je kapsulovaný 
a uvoľňuje pomaly aktívne zložky, zabra-
ňujúce množeniu sa mikroorganizmov 
na povrchu omietky.

FOTOAKTÍVNA PRÍMES 
Na zvýšenie odolnosti proti riasam pô-
sobí v tejto omietke fotoaktívna prímes. 
Táto prímes rozkladá pomocou slnečné-
ho žiarenia organické zložky na povrchu 
omietky a tým bráni množeniu mikroor-
ganizmov. V podstate je to samočistiaca 
schopnosť omietky.

ODOLNOSŤ PROTI POVETERNOSTI 
A UV ŽIARENIU
Omietka vynikajúco odoláva poveter-
nostným vplyvom a taktiež je aj dosť 

paropriepustná, aby vedela regulovať 
vlhkosť na jej povrchu. Spôsobené to je 
hlavne extra silikónovou zložkou, ktorá 
sa v omietke nachádza.

SKLENÉ VLÁKNA NA ZVÝŠENIE 
FLEXIBILITY OMIETKY
Výhodou je aj vyššia flexibilita silikóno-
vých omietok a tým menší predpoklad 
vzniku trhlín v štruktúre omietok. Na 
zvýšenie flexibility omietok používa PCI 
pri výrobe tri dĺžky sklených vlákien, 
ktoré dodatočne zvyšujú jej pevnosť a 
odolnosť. Vznik a tvorba trhlín v omiet-
kach sú tak obmedzené.

UMÝVATEĽNÁ OMIETKA
Omietka PCI Multiputz® NoBio Z má 
nižšiu kapilárnu nasiakavosť v porov-
naní napríklad s minerálnymi, resp.
so silikátovými omietkami, a tým sa 
zabraňuje jej hĺbkovému znečisteniu. 
V štruktúre omietky sa nečistoty neusa-
dzujú. Prípadné nečistoty ostávajú len 
na povrchu a sú ľahko čistiteľné. Viac na 
www.pci-sk.sk.

Ing. Jozef Horváth

Foto: archív redakcie
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Sivá 
elegancia

HK Lazúra  Grey Protect
Nadčasový vzhľad & prirodzený prechod 
k rovnomerným sivým povrchom.
Dekoratívna tenkovrstvá lazúra na rozpúšťadlovej 
báze so zvýšeným obsahom účinných látok.

  DREVOSTAVBY    FASÁDY    PLOTY    PERGOLY    ALTÁNKY    PODHĽADY

Remmers s.r.o., Kynceľová 1011, 974 01 Kynceľová – Banská Bystrica
www.remmers.sk, E-mail: objednavky@remmers.sk, Tel.: +421 48 333 7100
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O
dpovede na tri najčastejšie kladené 
otázky ohľadom stavebných mate-
riálov a ich vplyvu na zdravú klímu 

v interiéri vám pomôžu pri plánovaní 
vášho ideálneho bývania.

ČO MÁ NAJVÄČŠÍ VPLYV NA 
ZMIERNENIE LETNÉHO PREHRIE-
VANIA V INTERIÉRI? 
Masívna stavebná konštrukcia a kvalit-
né zateplenie. Dobre izolovaná masívna 
stavebná konštrukcia totiž pôsobí ako 
účinný tepelný štít, ktorý prispieva k 
dosiahnutiu stabilnejšej teploty v in-
teriéri. Dostatočné zateplenie nielen 
znižuje zbytočné energetické straty 
počas zimy, šetrí náklady na vykurova-
nie a výrazne znižuje emisie CO2, ale 
rovnako zabezpečí, aby sa letné horúča-
vy nedostali do vnútorných priestorov, 
čím súčasne šetrí aj energiu na chlade-
nie. Dokazujú to dlhodobé merania vo 
výskumnom Baumit Viva parku. Počas 
horúčav, keď vonkajšie teploty dosa-
hovali až 36 °C, teplota vo vnútorných 
priestoroch zateplených masívnych sta-
vieb z tehál alebo betónu hrúbky 25 cm 
mala hodnotu 24 °C až 27 °C. V nezatep-
lených domoch sa teploty vyšplhali na 
viac ako tropických 30 °C. 

MÁ VONKAJŠIE TIENENIE VPLYV 
NA VNÚTORNÚ TEPLOTU?
Otváranie alebo zatváranie vonkajších 
žalúzií je témou mnohých diskusií, ktoré 
ľudí rozdeľujú. Musíme v lete obetovať 
svetlo, aby sme unikli horúčave v inte-
riéri alebo viac záleží na tom, z akého 
stavebného materiálu je dom postave-
ný? Jedného horúceho letného dňa sa 
náš výskumný tím vydal do Viva parku 
vo Wopfingu v Rakúsku, aby zmeral 
vplyv vonkajšieho tienenia na vnútor-
nú teplotu. Domy, v ktorých merania 
prebiehali, boli postavené z rôznych 
stavebných materiálov, všetky však boli 
zateplené a vybavené rovnakým vonkaj-
ším tienením. Kým boli žalúzie zatiah-
nuté, rozdiely v nameraných hodnotách 
kolísali len mierne. Najkonzistentnejšie 
teploty boli namerané v dome z plných 
tehál so šírkou 51 cm, po ktorých nasle-
dovali domy postavené z tehál hrúbky 
25 cm a domy z betónu. Najvyšší rozptyl 
teploty (1 °C) bol nameraný v domoch 
s drevenou rámovou konštrukciou.

Situácia sa však výrazne zmenila po 
otvorení žalúzií. Domy sa v poludňajších 
a popoludňajších hodinách silne pre-
hrievali vplyvom pôsobenia slnečného 
žiarenia. Výsledkom boli intervaly cca 
6 hodín, pri ktorých boli teploty v miest-
nosti na stále vysokej úrovni (medzi 23 
až 26 ° C). Kolísanie vnútorných teplôt 
počas dňa sa pohybovalo pri všetkých 
typoch konštrukcií okolo 2 °C.

Výskum jednoznačne ukázal, že zatvára-
nie žalúzií v lete má pozitívny vplyv na 
teplotu miestnosti, dokonca aj v miest-
nostiach s malými oknami. Keďže sa 
porovnávali iba zateplené domy, ukázalo 
sa, že čím je konštrukcia masívnejšia, 
tým nižšia je nameraná vnútorná tep-
lota. Domy z plných tehál a betónu boli 
v priemere chladnejšie o 2 °C ako domy 
z drevenej rámovej konštrukcie.

UŽ V ČASE, KEĎ 
METEOROLOGICKÁ JAR EŠTE 
LEN ZAČÍNALA, SA TEPLOTY 
VYŠPLHALI DO VÝŠOK 
A MNOHÍ Z NÁS SI KLÁDLI 
OTÁZKU, NAKOĽKO NÁS 
TOHTOROČNÉ TEPLÉ LETNÉ 
POČASIE OPÄŤ POTRÁPI? 
OTÁZOK BOLO VIAC, NAJMÄ 
U TÝCH, KTORÍ AKTUÁLNE 
RIEŠIA ČI PLÁNUJÚ SVOJE 
VYSNÍVANÉ BÝVANIE.

Aby sme sa doma cítili príjemne

(NIELEN) V LETE
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MÁ FARBA STENY VPLYV NA 
VNÚTORNÚ TEPLOTU?
Je pravda, že tmavé farby absorbujú 
slnečné žiarenie viac ako svetlé. Ohrie-
vajú sa miestnosti v dôsledku tmavých 
farieb fasád? Výskumný tím Baumit 
vytvoril simuláciu, v ktorej sledoval, ako 
v letnom období farba na fasáde ovplyv-
ňuje teplotu v interiéri. Rozdiel medzi 
zatepleným a nezatepleným domom bol 
výrazný. Pri nezateplenom tehlovom 
dome a vonkajšej teplote 32 °C tmavá 
fasáda spôsobila nárast vnútornej tep-
loty až o 5 °C. Zateplený dom, naopak, 
nevykazoval veľký rozdiel medzi tmavou 
a svetlou fasádou. Pri bielej fasáde bola 
vnútorná teplota 26,3 °C a pri tmavej 
26,9 °C.  Z výskumu vyplýva, že pri 
správnej kombinácii muriva a zateplenia 
sa pri výbere farebného odtieňa fasády 
nemusíme obmedzovať.  

Reko z materiálov Baumit

Foto: Baumit

PRÍJEMNÚ TEPLOTU V INTERIÉRI MÔŽEME DOSIAHNUŤ 
KOMBINÁCIOU MASÍVNEJ KONŠTRUKCIE, ÚČINNEJ TEPELNEJ 
IZOLÁCIE, SPRÁVNYM TIENENÍM POČAS DŇA A VÝBEROM 
SPRÁVNYCH VNÚTORNÝCH MATERIÁLOV.
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ného prísadami na zušľachtenie zmesi. 
Farbia sa celoprierezovo, čím sa zabez-
pečí ich farebná stálosť. Všetky kusy sa 
vyrábajú ručne ako originálne produkty.

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

POŽADOVANÝ VÝRAZ
Dlažba imitujúca drevo je zas určená 
pre záhradnú dekoračnú architektúru. 
Šľapáky a podvaly sa používajú na reali-

NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÝM 
STAVEBNÝM A KONŠTRUKČ-
NÝM MATERIÁLOM JE BETÓN. 
ZA JEHO OBĽÚBENOSŤOU 
A HOJNÝM VYUŽITÍM TREBA 
HĽADAŤ JEHO VLASTNOS-
TI. NEVYŽADUJE ÚDRŽBU A 
VYTVÁRA DOKONALÝ VZHĽAD 
RÔZNYCH PRVKOV ARCHITEK-
TÚRY, KTORÉ ZAPADAJÚ DO 
AKÉHOKOĽVEK STAVEBNÉHO 
ŠTÝLU. 

BEZ ÚDRŽBYDokonalý vzhľad

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

širokým uplatnením. Môžu to byť naprí-
klad špeciálne betónové imitácie tehly, 
kameňa či dreva, ktoré majú prirodzený 
a autentický vzhľad. Betónové výrobky 
Stone BriCK®  sú vítanou alternatívou 
drahých dovozových materiálov podob-
ného určenia, avšak za oveľa nižšiu cenu. 
Tieto výrobky vznikajú podľa špeciálnej 
receptúry z vibroliateho betónu, doplne- 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.

UDRŽATEĽNÉ PRODUKTY 
Celý rad skvelých vlastností, ako sú 
pevnosť, mrazuvzdornosť, nízka nasia-
kavosť, difúznosť voči vodným parám a 
v neposednom rade aj udržateľnosť radí 
betón medzi progresívne materiály. Pro-
duktové portfóĺio dopĺňa ešte betónové 
oplotenie, ktoré je vhodným a spoľahli-
vým riešením pre dokonalé súkromie aj 
ochranu nehnuteľnosti. Viac informácií 
získate na www.byt-in.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Byt – In 

Foto: Byt – In



Dokonalý odvod vody 
s balkónovými profilmi

www.celox.sk
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U
niverzálna flexibilná škárovacia 
hmota PCI Nanofug® Premium 
je určená na škárovanie všetkých 
obkladov a dlažieb z keramiky či 

prírodného kameňa. Má veľmi vysoký 
komfort spracovania a je možné ju pou-
žiť do interiérov aj exteriérov.

OPTIMALIZOVANÉ KRYŠTÁLOVÉ 
ŠTRUKTÚRY
Pri vytvrdzovaní PCI Nanofug® Pre-
mium sa vytvárajú jemné vlákna, ktoré 
prerastajú jedno cez druhé a navzájom 
sa extrémne stabilne spájajú. Výsledkom 
je škárovacia hmota so silnou priľnavos-
ťou k bokom obkladov/dlažieb a zvýše-
nou pevnosťou. 

KOMFORTNÉ SPRACOVANIE 
Kombinácia zvýšenej rýchlosti tuhnutia, 
krémovitej konzistencie a vynikajúceho 
spracovateľského profilu robia z PCI 
Nanofug® Premium unikát. Po dvoch  
hodinách je vyškárovaná podlaha  
pochôdzna.

ODPERLOVACÍ EFEKT
Vďaka „odperlovaciemu“ efektu ne-
dochádza k priľnutiu vody k povrchu 
škáry, čo má veľmi pozitívny vplyv na 
hygienu. Preto je vhodná aj do verejných 
priestorov zaťažených vlhkosťou, ako sú 
napríklad sprchy, sauny či WC.

ĽAHKÉ ČISTENIE
Pozitívnym efektom sú aj dlhodobo čisté 
škáry. Nečistoty sa vďaka uzatvorenej 
štruktúre materiálu nemôžu dostať 
do hmoty, a tak je udržovanie hygieny 
veľmi rýchle a efektívne. 

FOTOKATALÝZA
Nanočastice oxidu titaničitého urýchľujú 
fotochemický rozklad organických látok. 
Bráni to rozmnožovaniu baktérií a plesní 
na škárovacej hmote, a to najmä vo 
vlhkých priestoroch s vysokými hygie-
nickými nárokmi. Tento účinok potvrdil 
Fraunhofer inštitút pre stavebnú fyziku 
v Holzkirchene.

ODOLNOSŤ
Čistiace prostriedky s obsahom kyselín, 
ktoré sa často používajú proti vápe-
natým usadeninám, môžu poškodiť 
cementové materiály. Vďaka štruktúre 
a zloženiu PCI Nanofug® Premium majú 
tieto čistiace prostriedky na škárovaciu 
hmotu menej škodlivé účinky. 

PRIDANÁ HODNOTA
Kombináciou najkvalitnejších aditív 
a nanotechnológie vznikla vysokokvalit-
ná škárovacia hmota s hladkým povr-
chom v 14 trendových odtieňoch. Plochy 
vyškárované s PCI Nanofug® Premium 
majú prémiový vzhľad. Táto hmota je 
vhodná na škárovanie všetkých druhov 
keramiky, skla, gresu a prírodných ka-
meňov. Viac informácií na www.pci-sk.sk.

Pavol Gašinec

Foto: BASF

ŠKÁROVACIA HMOTA 
na báze nanotechnológie

SPOLOČNOSŤ PCI VYVINULA 
TECHNOLÓGIU, KTORÁ STOJÍ 
ZA ÚSPEŠNÝM RADOM NANO 
PRODUKTOV. PRI ZMENE 
VLASTNOSTÍ NA NANOÚROVNI 
JE MOŽNÉ DOSAHOVAŤ 
NAPRÍKLAD VYŠŠIU PEVNOSŤ, 
NIŽŠIU HMOTNOSŤ, VÄČŠIU 
CHEMICKÚ REAKTIVITU A POD. 
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T
o sú vlastnosti vlajkovej lode značky 
Vaillant, ktorou je závesný plynový 
kotol ecoTEC exclusive s označením 

Green iQ. Je mimoriadne energeticky 
úsporný (energetická trieda A), tep-
lo a teplú vodu zabezpečí v domoch, 
bytoch i iných nehnuteľnostiach. Či už 
ide o novostavby, alebo modernizácie, 
toto zariadenie je investíciou do budúc-
nosti a ekologickejšieho vykurovania. 
Už teraz spĺňa požiadavky, ktoré budú 
v nadchádzajúcich rokoch kladené na 
kondenzačné kotly. Tento prémiový pro-
dukt pozostáva z 85 % recyklovateľných 
materiálov, významne znižuje emisie a 
prispieva k ochrane životného prostre-
dia. Najnovšia kondenzačná technológia 
zároveň umožňuje dosiahnuť väčšiu 
úsporu než u iných kotlov tohto druhu, 
pri ohreve teplej vody je dokonca o desať 
percent efektívnejší než predchádzajúci 
model.

VIACERÉ VYLEPŠENIA
Okrem moderného, plochého dizajnu 
ponúka kotol ecoTEC exclusive úplne 
novú elektroniku i viaceré vylepšenia. 
Jedinečná technológia spaľovania 

zaisťuje, že energia sa vždy využíva 
s maximálnou účinnosťou. Jeho srdcom 
je inteligentné riadenie spaľovania Ioni-
Detect, s ktorým automaticky detekuje 
rôzne druhy či vlastnosti plynu s cieľom 
dosiahnuť maximálny energetický vý-
nos. Zároveň myslí na budúcnosť, kedy 
môže dochádzať k zmenám zloženia 
dodávaného plynu. Vykurovanie môžete 
ovládať odkiaľkoľvek. Umožní vám to 
bezplatná aplikácia pre smartfón či 
tablet, ak ku kotlu doplníte systémový 
regulátor s internetovým modulom. 
Nový dizajn kotla je prijateľný pre jeho 
inštaláciu kdekoľvek v dome. Vývojári 
si zároveň dali záležať na jeho jedno-
duchšej montáži, uvedení do prevádzky 
a servise. Kotol sa dá skombinovať s ex-
terným zásobníkom teplej vody, systém 
môžete rozšíriť o tepelné čerpadlo, solár-
nu zostavu aj centrálne riadené vetranie. 
Viac informácií na www.vaillant.sk.

Reko z materiálov Vaillant

Foto: Vaillant

NOVINKY DO DOMÁCNOSTÍ 
DOSTÁVAJÚ NOVÚ PODOBU, 
UŽ DNES SÚ MAXIMÁLNE 
ORIENTOVANÉ NA BUDÚC-
NOSŤ. ČO BY STE POVEDALI 
NA ZARIADENIE S NAJMODER-
NEJŠÍM DIZAJNOM, NOVOU 
TECHNOLÓGIOU PRE NAJVYŠŠÍ 
KOMFORT I ŠETRENIE? OVLÁ-
DAŤ SA MÔŽE AJ NA DIAĽKU 
CEZ SMARTFÓN.

NOVÁ TECHNOLÓGIA, 
dizajn a smart riešenie v jednom
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Fotovoltické zariadenia využívajú 
fotovoltický jav. Najpoužívanejším 
materiálom na výrobu fotovoltických 
článkov je kremík. Fotovoltický článok je 
v podstate polovodičová dióda, v ktorom 
sa energia dopadajúceho svetla mení 
na elektrickú energiu. Články sa podľa 
požadovaného napätia a odoberaného 
prúdu spájajú a vytvárajú fotovoltický 
panel. Spojením viacerých modulov 
vzniká rozmerné fotovoltické pole, ktoré 
sa inštaluje napríklad na strechu alebo 
fasádu. 

AKO ICH ROZOZNAŤ?
Fotovoltické panely majú niekedy 
viditeľné členenie až na samotné články. 
Viditeľná kresba pod sklom potom 
pripomína mriežku alebo včelie plásty. 
Rôzne býva aj uchytenie fotovoltických 
panelov oproti slnečným kolektorom 
a vývody z nich. Aj počty kusov naznaču-
jú, o aký typ zariadenia ide. Na bežnom 
rodinnom dome bývajú 2 – 3 slnečné 
kolektory na ohrev vody, pre bazén 
a podporu vykurovania je to cca 6 kusov. 
Ale pre potreby štvorčlennej domácnos-
ti v rodinnom dome je potrebných cca 
20 m2 fotovoltických panelov (10 – 20 ks 
podľa veľkosti a výkonu panelov).

FOTOTERMIKA AJ FOTOVOLTIKA 
NA JEDNOM MIESTE
Už pred niekoľkými rokmi pridal THER-
MO|SOLAR k fototermike aj fotovolti-
ku. Zákazníkom tak poskytuje komplex-
né riešenia využívania slnečnej energie, 
či už na ohrev vody, alebo výrobu elek-
triny. Navyše poskytuje aj poradenstvo 
a zákazníkom vie odporučiť spoľahlivú 
montážnu firmu, tak na FT, ako aj na FV 
zariadenia z ich regiónu tak, aby dostali 
najlepšiu cenu a spoľahlivý záručný či 
pozáručný servis. Okrem štandardných 
spôsobov upevnenia FV panelov na 

LAICKÁ VEREJNOSŤ SI ČASTO 
ZAMIEŇA POJMY POUŽÍVANÉ 
V SÚVISLOSTI S VYUŽÍVANÍM 
SLNEČNEJ ENERGIE. NAJ-
ČASTEJŠOU ZÁMENOU JE, ŽE 
SOLÁRNE PANELY NA VÝROBU 
ELEKTRINY NAZÝVAJÚ SLNEČ-
NÝMI KOLEKTORMI A OPAČNE. 
IDE PRITOM O DVA ROZDIEL-
NE SPÔSOBY VYUŽÍVANIA 
SLNEČNEJ ENERGIE – JEDNÝM 
JE FOTOVOLTIKA A DRUHÝM 
FOTOTERMIKA. 

AKO ROZOZNAŤ 
fototermiku od fotovoltiky?

P
re jednoduché odlíšenie oboch 
typov zariadení sa časom ustálili 
slovné spojenia, ktoré ich lepšie 
charakterizujú. ,,Preto hovoríme, 

že fotovoltické panely vyrábajú elektrinu 
a termické slnečné kolektory vyrábajú teplú 
vodu, alebo skrátene, že fotovoltika (FV) 
slúži na výrobu elektriny a fototermika 
(FT) na výrobu tepla. V ČR sa používa 
a predtým sa aj niekedy na Slovensku 
používal pojem fotovoltaika, v súčasnosti 
sa ustálil pojem FOTOVOLTIKA,“ vysvet-
ľuje Alfréd Gottas, riaditeľ spoločnosti 
THERMO|SOLAR Žiar. 

ČO JE FOTOTERMIKA  
A ČO FOTOVOLTIKA?
Fototermické zariadenia sú také, kde 
sa priamo premieňa slnečná energia na 
teplo. Hovorí sa im aj termické, solárne 
a slnečné zariadenia. Ich základom je 
slnečný kolektor, v ktorom sa slnečné 
žiarenie pohlcuje a mení na teplo a od-
tiaľ sa  odvádza na miesto použitia. 
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šikmé a rovné strechy budov ponúka aj 
neštandardné spôsoby upevnenia podľa 
špecifických požiadaviek zákazníka. Ide 
o inštalácie, kde z technických, static-
kých alebo estetických dôvodov nie je 
možné použiť štandardné komponenty 
konštrukcií pre FV panely. V takýchto 
prípadoch je konštrukcia a jej ukotvenie 
do podkladu individuálne navrhnutá 
na základe technických podkladov od 
zákazníka.

JEDEN Z MÁLA
THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., je nielen 
najväčším slovenským výrobcom slneč-
ných kolektorov, ale ako jeden z mála na 
svete má na jednom mieste sústredené 
hlbokoťažné lisovanie kolektorových 
vaní, výrobu selektívnych konverzných 
vrstiev a finálnu montáž slnečných ko-
lektorov určených na ohrev vody. Ďalej 

vyrába všetky typy konštrukcií na upev-
nenie kolektorov a kompletizuje ucelené 
solárne systémy. Okrem toho sprostred-
kuje aj predaj a montáž fotovoltických 
panelov na výrobu elektriny a vo svojom 
závode v Žiari vyrába aj nosné kon-
štrukcie pre štandardnú i neštandardnú 
inštaláciu.

POUKÁŽKY OD SIEA –  
PRÍLEŽITOSŤ PRE OBČANOV
THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o.,  odpo-
rúča občanom využiť program Zelená 
domácnostiam, ktorý sa jednoznačne 
osvedčil a priniesol oživenie domáceho 
trhu so zariadeniami na OZE. Záujemco-
via by sa mali pre výber najvhodnejšieho 
typu slnečných kolektorov, ale aj fotovol-
tických panelov obrátiť na osvedčených 
odborníkov z THERMO|SOLARU, ktorí 
im poradia. Len v regióne stredného 

Slovenska firma a jej 27-členný tím 
zamestnancov a najbližších inštalačných 
partnerov zrealizuje v sezóne denne 
7 inštalácií. Okrem toho vybavia denne 
minimálne tri tucty dopytov. Záujem-
com o kolektory poskytujú kontakty na 
overené firmy z ich regiónu, čím im šet-
ria náklady na dopravu a servis. Ďalšie 
informácie sú na www.thermosolar.sk 
alebo na tel.: +421-45-601 6080.

Reko z materiálov THERMO|SOLAR Žiar

Foto: THERMO|SOLAR Žiar

NA BEŽNOM RODINNOM 
DOME BÝVAJÚ 2 – 3 SLNEČNÉ 
KOLEKTORY NA OHREV VODY, 
PRE BAZÉN A PODPORU VYKU-
ROVANIA JE TO CCA 6 KUSOV. 
PRE POTREBY ŠTVORČLENNEJ 
DOMÁCNOSTI V RODINNOM 
DOME JE POTREBNÝCH CCA 
20 M2 FOTOVOLTICKÝCH  
PANELOV
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J
edným z prvých takýchto produktov 
je monoblokové tepelné čerpadlo 
aroTHERM plus typu vzduch/voda 

(3 – 12 kW, A+++). Je naplnené prí-
rodným chladivom R290 pre zníženie 
uhlíkovej stopy, ktoré má jasné výhody. 
Zariadeniu umožňuje podať nadprie-
merný výkon, dosiahnuť nižšie prevádz-
kové náklady a zároveň byť extrémne 
ohľaduplným k životnému prostrediu. 
Má mimoriadne nízke číslo GWP = 3, čo 
znamená, že má nízky potenciál spôso-
bovať globálne otepľovanie.

NOVOSTAVBY I MODERNIZÁCIE
Tepelné čerpadlo aroTHERM plus vám 
v domácnosti dopraje spoľahlivé vyku-
rovanie, chladenie v lete a teplú vodu 
po celý rok. Ideálne je pre novostavby aj 
do starších rodinných domov. Môže sa 
kombinovať s podlahovým vykurovaním 
i s radiátormi, vďaka vysokej výstup-
nej teplote. Dokáže spolupracovať so 
solárnym ohrevom teplej vody i väčším 
externým zásobníkom (ak sú požiadavky 
domácnosti na teplú vodu vyššie). Veľmi 
praktické je ovládanie systému na diaľ-
ku, cez aplikáciu v smartfóne či tablete. 

K regulátoru stačí doplniť internetový 
modul sensoNET. 

INŠTALOVANÉ ZA JEDEN DEŇ
Náklady na inštaláciu nie sú vysoké, 
aj preto sa tepelné čerpadlá vzduch/- 
voda tešia obľube. Montáž systému 
je jednoduchá, potrvá len jediný deň, 
bez významných stavebných zásahov. 
Pri vonkajšej stene domu či v záhrade 
sa umiestni vonkajšia jednotka. Jej 
výhodou je minimálna hlučnosť, vďaka 
systému SoundSafe patrí k najtichším 
tepelným čerpadlám na trhu. V interiéri 
domu sa nainštaluje vnútorná jednotka 
uniTOWER plus, ktorá výzorom pri-
pomína chladničku a vo vnútri ukrýva 
185 l zásobník teplej vody. Viac sa do-
zviete na stránke www.vaillant.sk.

Reko z materiálov Vaillant

Foto: Vaillant

Doprajte si udržateľný komfort

EKO NOVINKA 
PRE DOMY

TEPELNÉ ČERPADLÁ 
VZDUCH/VODA DOKÁŽU 
V RODINNÝCH DOMOCH 
ZABEZPEČIŤ KOMFORT, 
KTORÝ JE UDRŽATEĽNÝ, 
A TO S VYUŽITÍM OBNOVI-
TEĽNÝCH ZDROJOV, TEDA 
ENERGIE ZO VZDUCHU. 
ZNAČKA VAILLANT ZAČALA 
POUŽÍVAŤ NOVÉ EKOLOGIC-
KÉ CHLADIVO – S CIEĽOM 
CHRÁNIŤ KLÍMU.
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Najdlhšie záruky na trhu

Prečo Ruukki?

Garantovaná protikorózna  
ochrana (pozinkovanie 275 g/m2) 

Oceľ z vlastných oceliarni 
v Škandinávii

STREŠNÉ KRYTINY A ODKVAPY RUUKKI
60 rokov tradície v oceľových střešných krytinách,  

testovaných škandinávskou prírodou

www.ruukkistrechy.sk | poradcaprestrechy@ruukki.com
Západné Slovensko: 0905 523 996 | Stredné Slovensko: 0915 291 241 | Východné Slovensko: 0907 922 527

Každoročné certifikačné školenia 
pre realizačné firmy

Poradenstvo ZADARMO Doprava ZADARMO

Kalkulácia ZADARMO
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D
ruhým variantom veľkoplošného 
systému je stropné vykurovanie. 
Najmä nástup elektrických vyku-
rovacích fólií, ktoré veľmi zjed-
nodušujú konštrukčné riešenie 

stropného vykurovania, urobil z tohto 
systému úplne rovnocennú alternatívu 
k podlahovému vykurovaniu. Napriek 
tomu je počet inštalácií podlahového 
vykurovania mnohonásobne vyšší 
ako inštalácií stropného vykurovania. 
Dôvodom je skutočnosť, že v našich 
podmienkach má tento systém malú 
tradíciu, pre väčšinu populácie je svojím 
spôsobom neprirodzený a budí nedô-
veru. 

JE LEPŠIE PODLAHOVÉ ALEBO 
STROPNÉ VYKUROVANIE? 
Vykonané merania ukazujú, že z hľadis-
ka tepelného komfortu sú oba systémy 
rovnocenné. Výborné výsledky majú oba 
systémy aj z pohľadu sálavého zdroja 
tepla. Podiel tepelného toku sálaním je 
u elektrického podlahového vykurova-
nia cca 77 % a v prípade elektrického 
stropného vykurovania dokonca 84 %. 

Z praktického hľadiska je pri podlaho-
vom vykurovaní pozitívna o niečo 
vyššia teplota podlahy, ktorá tak môže 
navodzovať pocit vyššieho komfortu. 

Obrátene, nevýhodou sú 
určité obmedzenia pri voľbe 
podlahovej krytiny a nut-
nosť vopred rozhodnúť 
o rozmiestnení nábytku 
a zariadenia, aby sa vy-
hrievaná podlaha zbytočne 
nezakrývala. U stropného 
vykurovania má investor 
z pohľadu rozmiestnenia 
nábytku prakticky úplnú 
voľnosť, nezanedbateľnou 
výhodou je tiež rýchlejšia 
odozva na požiadavky regu-
lácie. Súčasné novostavby 
sú veľmi citlivé na tepelné 
zisky, či už z oslnenia, alebo 

vedľajších zdrojov, a ak vykurovací 
systém nereaguje dostatočne rýchlo, 
dochádza k zbytočnému prehrievaniu 
miestností. A v tomto smere vykazuje 
stropné vykurovanie predsa len vyššiu 
flexibilitu ako podlahové. Nevýhodou 
stropného vykurovania je, naopak, 
nutnosť kombinovať ho so sadrokartó-
novými podhľadmi, ktoré nemusia byť 
automaticky súčasťou stavby. 

Kým podlahové vykurovanie je dnes bra-
né ako štandard, stropné vykurovanie 
je neprávom zabúdané a celkom iste si 
zaslúži vyššiu pozornosť, než aká mu je 
zatiaľ venovaná. Napríklad v drevostav-
bách, ktoré používajú SDK podhľady, 
pritom môže ísť o najvýhodnejšie 
riešenie, ktoré zaručí plný užívateľský 
komfort a poskytne obyvateľom domu 
slobodu, ako čo sa týka rozmiestnenia 
nábytku, tak voľby typu podlahy.
Viac na www.fenix.sk.   

Reko z materiálov Fenix Slovensko

Foto: Fenix Slovensko

TLAK NA ZNIŽOVANIE ENER-
GETICKEJ NÁROČNOSTI 
BUDOV, VYVOLANÝ NIELEN 
TRVALE RASTÚCOU CENOU 
ENERGIÍ, ALE AJ SNAHOU OB-
MEDZIŤ NEGATÍVNE DOPADY 
VÝROBY A SPOTREBY ENERGIE 
NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SPÔ-
SOBIL, ŽE VÝKON POTREBNÝ 
NA VYKUROVANIE PRI NOVO-
STAVBÁCH TRVALO KLESAL 
A KLESÁ. K SLOVU SA DOSTALI 
NÍZKOTEPLOTNÉ SYSTÉMY – 
K VYHRIATIU MIESTNOSTI UŽ 
STAČÍ NÍZKA TEPLOTA ZDROJA. 
OKREM KLASICKÝCH RADIÁ-
TOROV JE RIEŠENÍM AJ ELEK-
TRICKÉ SÁLAVÉ PODLAHOVÉ 
VYKUROVANIE. 

Elektrické sálavé vykurovanie 
PODLAHOVÉ ALEBO STROPNÉ?
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Podlahové vykurovacie fólie ECOFILM
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SLOVENSKÁ NOVINKA S PEČAŤOU VÝNIMOČNOSTI OD EURÓPSKEJ KOMISIE 
DOKÁŽE OPTIMÁLNE NABÍJAŤ PODĽA SPOTREBY BUDOVY, SPOLUPRACOVAŤ 
S FOTOVOLTAIKOU A DOKONCA AJ ZARÁBAŤ.

E-nabíjačka 
z ligy výnimočných

fázový prepínač pre 
efektívne nabíjanie 
jednofázového auta. 
Pre veľké budovy môžu 
byť zaujímavé ďalšie 
pokročilé nastavenia 
ako rozúčtovanie 
platieb, prioritizácia 
nabíjania pre vybraných 
používateľov či rozdele-
nie cenových kategórií 
nabíjania. 

SLOVENSKÉ 
NABÍJAČKY V LIGE 
VÝNIMOČNÝCH 
Kvalitu projektu Age-
Volt už stihla posúdiť aj 
Európska komisia, ktorá 
mu v júni udelila certi-
fikát výnimočnosti Seal 
of Excellence, a zaradila 
ho tak medzi najinovatívnejšie firmy Európy. 

Ďalšie informácie o tomto revolučnom nabíjacom 
systéme nájdete na internetovej stránke
www.agevolt.com. 

Radosť z kúpy elektromobilu vám môžu veľmi 
rýchlo pokaziť problémy spojené s jeho nabí-
janím. Okrem málo rozvinutej nabíjacej infraš-
truktúry majitelia elektrických tátošov zápasia 
aj s domácimi nabíjačkami. Často nabíjajú dlho 
a neefektívne, tie výkonnejšie si zas vyžadujú 
zásahy do ističov či kabeláže. 

S EFEKTÍVNYMI RIEŠENIAMI  
PRICHÁDZAJÚ SLOVÁCI
S unikátnym projektom AgeVolt prišli slovenskí 
nadšenci inovácií, ktorí sa rozhodli prepojiť nabí-
janie elektrického vozidla s energymanagemen-
tom budovy. Ich produkt sa skladá z nabíjacieho, 
meracieho a riadiaceho systému. Popri nabíjaní 
výkonom do 22 kW vďaka spolupráci elektrome-
rov a riadiacej jednotky dokáže merať spotrebu 
budovy a v reálnom čase reagovať na akékoľvek 
zmeny tak, aby nedošlo k preťaženiu siete a vy-
razeniu ističov. 

V praxi to teda znamená, že AgeVolt pozná maxi-
málnu kapacitu domu a ak je elektrická prípojka 
vyťažená praním, pečením, kúrením či chladením, 
obmedzí výkon nabíjačky. Naopak, v čase pokoja 
dopraje autu maximum. To všetko zaznamenáva 
v aplikácii a podrobne všetko reportuje svojmu 

majiteľovi, ktorý tak získa ,prehľad o celkovej 
spotrebe domu. 

SÚHRA S FOTOVOLTAIKOU =  
NABÍJANIE ZADARMO
Okrem aktuálnej spotreby domácnosti dokáže 
AgeVolt monitorovať aj výrobu elektriny solárnymi 
panelmi. Auto vie nabíjať iba z prebytkov energie 
vyrobenej fotovoltaikou, čo v podstate znamená, 
že je to úplne zadarmo. 

NABÍJAČKA, KTORÁ VIE ZARÁBAŤ
Ak si zvolíte dvojnabíjačku, môže byť jedna domá-
ca vo vašej garáži a druhá vyvedená pred dom. Tú 
môžete zaregistrovať do siete verejných nabíjačiek, 
a bude tak k dispozícii pre okoloidúcich majiteľov 
elektromobilov. Platba za nabitie sa k vám dostane 
prostredníctvom aplikácie, a nabíjačka vám tak 
môže zarábať, napríklad kým ste v práci.

MNOŽSTVO VARIÁCIÍ A DOPLNKOV  
NA MIERU
Každá nabíjačka sa vyrába na Slovensku na mieru 
zákazníkovi. Ten si môže zvoliť typ prevedenia 
(wallbox, stĺpik, inštaláciu priamo do rozvádzača), 
pripojenie vozidla (zásuvka, kábel), doplniť displej, 
RFID čítačku, LED indikáciu výkonu nabíjania alebo 
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Elektrické konvektory ADAX NEO H s WiFi termostatom

Ovládanie pomocou mobilného telefónu z ľubovoľného miesta na 
svete, ľahko programovateľné pomocou mobilnej aplikácie, zobrazenie 
prednastavenej teploty na termostate energeticky úsporné, presné, 
tiché a citlivé... Škandinávske.

www.adaxneo.sk, 
info@adaxneo.sk

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

KONTAKTY: 
vyhradný predajca 
TERMOMÉDIA, 
Partizánska 93, 
058 01 Poprad
+421 905 632 203, 
trmd@stonline.sk, 
www.termomedia.sk
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V kachliach, ktoré vedia toto palivo 
dokonale využiť, zostane iba jed-
no percento popola. „Krbové kachle 
sú samostatne stojace a kúri sa 

v nich výhradne drevenými briketami alebo 
ekobriketami. Uhlie neodporúčam, pretože 
sa veľmi často stávalo, že sa v kachliach 
vytvorila taká horúčava, že sa prepálili 
a zničili,“ vysvetľuje Marcela Bínová, 
špecialistka na kachle a vykurovanie 
v projektových marketoch Hornbach. 
Do miestnosti, kde sa nachádzajú krbo-
vé kachle, sa vždy odporúča inštalovať 
požiarne čidlo. Alternatívou ku krbo-
vým kachliam sú krbové vložky. Tie je 
nutné ešte obstavať špeciálnym materi-
álom a obložiť napríklad keramickými 
kachličkami. Vložka potom vyzerá ako 
uzavretý krb. Tiež je ju možné vložiť do 
existujúceho otvoreného krbu.

CENOVÝ ROZDIEL KRBOVÝCH 
KACHLÍ SA ODRÁŽA NA KVALITE:

 Kachle s obyčajným spaľovaním sú lac-
nejšou verziou kachlí, ktoré premenia 
maximálne 50 – 60 % energie na teplo, 
zvyšok „vyletí komínom“.

 Kachle s terciálnym spaľovaním sú 
drahšie, ale dokážu využiť 76 – 90 % 
energie. Vyššia investícia sa tak vráti 
vašej peňaženke aj prírode.

 Teplovzdušné kachle dokážu vďaka 
cirkulácii vzduchu nasávať studený 
vzduch, ktorý ohrejú a teplý ho vyfu-
kujú späť do miestnosti. Rýchlejšie tak 
vykúria miestnosť.

 Sálavé kachle sa po zakúrení rozpália 
a sálajú teplo okolo seba.

 Kachle s núteným obehom vzduchu 
majú zabudovaný ventilátor, ktorý 

Ako ich správne inštalovať a používať? 
KRBOVÉ KACHLE
CHCETE BYŤ VO VYKUROVANÍ 
NEZÁVISLÝ A UŠETRIŤ? MOŽ- 
NOSŤOU JE INŠTALÁCIA NE-
ZÁVISLÉHO ZDROJA VYKURO-
VANIA. TÝM NAJBEŽNEJŠÍM 
JE INŠTALÁCIA KACHLÍ, KRBU 
ALEBO KRBOVÝCH KACHLÍ. PRI 
SPRÁVNOM VÝBERE UŠETRÍTE 
DESIATKY EUR ROČNE A NAVY-
ŠE VĎAKA SPAĽOVANIU OBNO-
VITEĽNÝCH ZDROJOV, NAJMÄ 
DREVA, ŠTIEPKY ALEBO DRE-
VENÝCH BRIKIET, SA SPRÁVATE 
ŠETRNE K PRÍRODE. 

stavba energetické alternatívy
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rozvádza horúci vzduch po dome. Po-
trebujete len teplovzdušne zaizolovavé 
potrubie, tvarovky, zberače s filtrami 
a ideálne odborníka, ktorý všetko 
zostaví.

 Kachle s teplovodným výmenníkom – 
to je zariadenie vo vnútri kachlí, na 
ktoré je možné pripojiť vodovodné 
rúry a nimi viesť teplo do radiátorov 
v okolitých miestnostiach. Pokiaľ 
chcete, aby sa teplo z krbovej vložky 
šírilo do okolitých izieb, môžete si 
zaobstarať kachle s teplovodným 
výmenníkom alebo použiť rozvod 
teplého vzduchu.

AKO KRBOVÉ KACHLE 
INŠTALOVAŤ?
Inštalácia krbových kachlí nie je nijako 
zložitá. V zásade k tomu potrebujete 
štyri veci – dostatočný priestor, samot-
né krbové kachle, dymovod a funkčný 
komín. „Krbové kachle bývajú neveľkých 
rozmerov, avšak veľkej váhy. Napríklad 
štandardné liatinové krbové kachle môžu 
vážiť aj 100 kg, a tak si pred inštaláciou 
zaistite dostatočnú silu na manipuláciu,“ 
upozorňuje Marcela Bínová. 

PAMÄTAJTE NA DOSTATOČNÝ 
VÝKON
Vykúriť malý a dobre izolovaný priestor 
je relatívne jednoduché, naopak, vykúriť 
hrad či výrobnú halu už tak jednoduché 
nie je. „Predimenzované kachle v ma-
lom priestore vám môžu napáchať škody 
v podobe popraskaných podláh či dreveného 

nábytku. Poddimenzované 
kachle sa, naopak, prekurujú a vysokou 
teplotou sa môže poškodiť dymovod, okolie 
či samotné vykurovacie teleso,“ vysvetľuje 
Marcela Bínová z Hornbachu. Preto je 
dôležité vedieť, aký výkon by mali kachle 
mať. To znamená, koľko kubických met-
rov v dome či byte budete vykurovať. 
Pred výberom kachlí si tiež overte, či 
komín, ktorý máte v dome, bude zodpo-
vedať požadovanému výkonu.

FUNKČNÝ KOMÍN
Pre správnu funkciu kachlí je potrebné 
mať funkčný komín. „Ten musí byť mini-
málne 5 metrov dlhý s priemerom 150 mm 
a vystavaný 65 cm nad hrebeň strechy. Aj 
komíny starých chalúp sa dajú pre pripo-
jenie krbov využiť. Opäť však dbajte na 
stav vnútorných stien,“ popisuje Marcela 
Bínová a dodáva: „Pri starých objemných 
objektoch bývajú prieduchy so štvorcovým 
prierezom 15 × 15 cm, čo zodpovedá zhru-
ba priemeru 170 mm.“

Prierez komína a jeho výška rozhodujú 
o tom, aký objem vzduchu, prípadne 
spalín môže komín odviesť. Sú aj mož-
nosti, ako účinnosť komína zlepšiť. Prie-
rez prieduchu možno napríklad zväčšiť 
frézovaním. Ak máte vnútorné vymuro-
vanie šamotovými tehlami poškodené, 
musíte komín vyvložkovať. Nepoužívajte 
však obyčajné rúry. Tie sa pôsobením 
tepla a spalín môžu vďaka chemickým 
procesom zničiť. Zvoľte špeciálne nere-
zové rúry, ktoré záťaž vydržia.
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AKO SPRÁVNE KÚRIŤ?
Pri používaní krbových kachlí dodržujte 
pár základných pravidiel:
 pravidelne vyprázdňujte nádobu na 
popol,

 nepodpaľujte novinovým papierom,
 do kachlí nevyhadzujte odpad,
 nepoužívajte vlhké drevo.

Palivo by nemalo mať vyššiu vlhkosť ako 
20 %, ideálne je 10 až 15 %. Drevené bri-
kety toľko vlhkosti nemajú, pretože sa 
väčšina vylúči počas lisovania. Naopak, 
palivové drevo z lesa má veľa vlhkosti 
a je potrebné ho nechať asi dva roky 
vysušiť. Tvrdšie drevo je pre spaľovanie 
lepšie, pretože má vyššiu výhrevnosť a 
nie je potrebné tak často prikladať. Pri 
nákupe väčšieho množstva paliva do 
krbových kachlí a vložiek sa odporúča 
myslieť vopred na miesto uskladnenia.

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
Kachle vždy musia stáť na nehorľavom 
materiáli, napríklad na dlažbe. Môžete 

ich však dať aj na plávajúcu podlahu, 
potom však pod nimi musí byť izolač-
ná doska z plechu či skla, ktorá ich na 
zemi musí presahovať po stranách a 
vzadu minimálne o 10 cm a vpredu o 30 
cm. Okolo kachlí by nemali stáť horľa-
vé predmety, a to najmenej 20 cm zo 
strán a 80 cm spredu. Kvôli horúčave je 
vhodné posedenie umiestniť minimálne 
2 metre od kachlí. V interiéri s kachľami 
sa bude viac prášiť a bude treba častej-
šie utierať prach. V prípade, že krbové 
kachle inštalujete v priestore, kde sa po-
číta so vzduchotechnikou, rekuperáciou 
či výkonným digestorom, je potrebné 
konzultovať inštaláciu s odborníkmi, aby 
nedošlo k zadymeniu miestnosti.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

stavba energetické alternatívy
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relax záhrada

JESEŇ NÁS VOLÁ VON 
Pripravte svoj dom a záhradu na zimu
OBDOBIE NIČNEROBENIA JE ZA NAMI ROVNAKO AKO PRÍLIŠ 
HORÚCE ČI PRÍLIŠ MOKRÉ DNI. JE ČAS VYSÚKAŤ SI RUKÁVY 
A PRIPRAVIŤ EXTERIÉR DOMU A JEHO OKOLIE NA ZIMU, ABY 
MRÁZ NEUBLÍŽIL NIKOMU A NIČOMU VO VNÚTRI ANI VONKU.
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T
eplo je v zime veľmi žiaduce. 
Z nezatepleného domu uniká cez 
obvodové múry až 35 % tepla a 
spolu s ním aj peniaze a, naopak, 

správne zateplenie ušetrí 30 až 50 % 
nákladov na energie. „Tepelná pohoda je 
v súvislosti s kvalitou bývania veľmi dôle-
žitá. Ďalšími výhodami zateplenej fasády 
popri zásadnom zlepšení vzhľadu exteriéru 
a zvýšení hodnoty domu je minimalizovanie 
tvorby plesní a výskytu húb,“ vysvetľu-
je Ing. Branislav Augustín, odborník 
na rekonštrukciu a materiály zo Sika 
Slovensko.

Ak teda rozmýšľate nad rekonštrukciou 
fasády, práve jeseň je na tento projekt 
vhodné ročné obdobie. „Realizátori 
rekonštrukcií fasád by mali využívať hlavne 
systémové produkty zatepľovacích systé-
mov ETICS, ktorých jednotlivé komponen-
ty, teda lepiace tmely a omietka, výborne 
spolupracujú a boli spoločne otestované a 
vyskúšané. Výsledkom bude funkčné, dobre 
vyzerajúce zateplenie a úspora nákladov na 
energie,“ dopĺňa B. Augustín.

KAM VŠETKO SCHOVAŤ?
Ani nie v teple, ale hlavne v suchu by 
mali byť počas zimy veci, ktoré sme 
v lete mohli nechať na záhrade: nábytok, 
hojdačka, slnečník, bicykle, kosačka 
a pod. Kam s nimi? Problém s večne chý-
bajúcim skladovacím priestorom vyrieši 
záhradný domček. „Súčasné možnosti sú 
naozaj veľkorysé. Záhradný domček môže 
byť montovaný, s oceľovou konštrukciou  či 
dokonca zateplený a hotový za dve hodiny,“ 
približuje skvelé možnosti súčasnosti 
Tomáš Steinhubl, montážnik spoločnos-
ti Gardeon.

Zateplený záhradný domček, ktorý 
má zvonka omietku príjemne ladiacu 
s domom, je v každej záhrade veľkým 
plusom, pretože sa dá využívať nielen na 
skladovanie, ale napríklad aj ako malá 
externá telocvičňa či pracovňa. „Mon-
tované záhradné domčeky sme v Gardeon 
vyvinuli ako odpoveď na potreby ľudí. Pred-
tým sme sa prioritne venovali montovaným 
garážam a počúvali sme, ako ľudia hovoria, 
že stále bojujú s nedostatkom odkladacie-
ho priestoru, že nemajú kde uskladňovať 
záhradný nábytok, kosačku, náradie či 
bicykle,“ spresňuje montážnik Tomáš 
Steinhubl.

NA ČO TREBA STAVEBNÉ 
POVOLENIE?
Výhodou výberu záhradného domčeka 
alebo montovanej garáže je aj to, že 
nemusia mať vyhĺbené, vybetónované 
základy, postačí aj iná spevnená plocha, 
na ktorú odborníci domček ukotvia. 
Vtedy sa nevyžaduje stavebné povolenie. 
Netreba ho ani pri stavbách s rozlohou 
do 25 m2. To je vítaná úspora času aj 
peňazí.

Pri zatepľovaní fasády už existujúcej 
stavby však stavebné povolenie treba. 
Vyžaduje sa kvôli potrebe statického po-
sudku a projektu protipožiarnej ochrany.

PREDSTAVA NIELEN NA PAPIERI
Ak nepotrebujete projekt a stavebné 
povolenie, je rozumné začať akúkoľvek 
exteriérovú zmenu alebo úpravu vizuali-
záciou jej budúcej podoby. Plány záhrad-
ných domčekov sa dajú robiť napríklad 
aj online, na škodu nie je pozrieť si aj 
fotky už zrealizovaných riešení. Po prvé 
sú inšpiráciou a po druhé môžu pomôcť 
predísť prípadným chybám.

Ďalšou možnosťou je navštíviť show- 
room, kde sú materiály, ktoré plánujete 
na úpravu exteriéru využiť, napríklad 
betónovú dlažbu či ploty z betónových 
tvárnic, vystavené naživo. Skvelým 
miestom, kde sa dá nielen inšpirovať, 
ale aj vidieť a doslova cítiť, ako môže vý-
sledok vyzerať, je najväčší showroom na 
Slovensku ABWland v Kráľovej pri Senci.

ANI NIE V TEPLE, ALE 
HLAVNE V SUCHU BY 
MALI BYŤ POČAS ZIMY 
VECI, KTORÉ SME V LETE 
MOHLI NECHAŤ NA 
ZÁHRADE: NÁBYTOK, 
HOJDAČKA, SLNEČNÍK, 
BICYKLE, KOSAČKA... 
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CENNÉ VLASTNOSTI BETÓNU
Už niekoľko rokov hrá pri úpravách 
spevnených plôch v záhradách prím 
betón. Exteriérové betónové dlažby či 
ploty z betónových tvárnic si žiadajú 
nielen architekti a dizajnéri, ale aj maji-
telia nehnuteľností.

„Betón je veľmi odolný materiál, ktorý 
dobre zvláda všetky druhy počasia. Poveter-
nostné vplyvy a čas sa na jeho vzhľade 
prejavujú pozitívne, dodávajú betónovej 
dlažbe alebo plotu z betónových tvárnic 

jedinečnú a zaujímavú patinu. Zároveň 
je v podstate bezúdržbový a pokiaľ ide 
o vzhľad, spracovanie alebo farebnosť, 
možnosti sú naozaj pestré,“ vysvetľuje 
odborník zo spoločnosti Austria Beton 
Werk, Marko Szőcs.

„Betón je skutočne výnimočný materiál so 
širokým využitím. Ak hovoríme o úprave 
exteriéru domu, tak sa z neho dajú robiť 
príjazdové cesty, chodníky, ploty, ale môže 
byť priznaný aj na fasáde. Rôzne architek-
tonické prvky z pohľadového betónu dávajú 
stavbe jedinečný ráz,“ dopĺňa B. Augustín 
zo Sika Slovensko.

A ČO ZELEŇ?
Samozrejme, tá je v záhrade žiaduca 
a lahodí oku v každom ročnom období, 
dokonca aj v zime. Ak má okrem živého 
prvku v záhrade fungovať aj ako bariéra, 



ktorá poskytuje domácim súkromie 
a oddeľuje ich od zvyšku sveta, prípad-
ne, ak má zamaskovať nie práve najes-
tetickejší plot, treba počítať s tým, že to 
nemusí fungovať na sto percent. Už prvá 
investícia do rastlín nie je nízka, navyše 
je živý plot relatívne náročný na údržbu. 
Okrem pravidelného strihania a orezáva-
nia si vyžaduje aj pravidelné polievanie. 
V ostatných rokoch k tomu tieto zelené 
prvky v slovenských záhradách napá-
dajú škodcovia. Hoci sú larvičky malé, 
sú nenásytné a dokážu zlikvidovať celé 
metre štvorcové živého plota. Rastliny 
bez listov následne vysychajú a hynú.

MÔJ DOM, MÔJ HRAD
Ako vhodné riešenie sa preto javí plot 
z betónových tvárnic, ktorý vzhľadom 
a architektúrou príjemne zapadá do 
prostredia a zároveň poskytuje bez-
pečie aj súkromie. „Plot z betónových 
tvárnic drží krok s dizajnom, je dostupný 
v rôznych štýloch. Pre rodinné domy je 
vhodný napríklad štiepaný. Každý plot 
z betónových tvárnic je však iný, jedinečný. 
Vplyvom poveternostných podmienok mení 
svoju vizuálnu podobu (zreje) a tá mu dodá 
náležitý charakter a výnimočnosť,“ dopĺňa 
odborník z ABW. Do plotu z betónových 
tvárnic nie je potrebné zasahovať ďalší-
mi úpravami – impregnácie, škárovacie 
hmoty, prípadne farbenie pomocou 
náterov – samotný plot je prirodzene 

pekný aj s odstupom času, čím sa vytvá-
ra jeho jedinečnosť.

JESENNÉ „MUST BE“
Na rozdiel od plota si chodníky, exte-
riérová dlažba a ďalšie spevnené plochy 
na jeseň zaslúžia vhodnú údržbu, aby aj 
po náročnom lete dobre vyzerali a boli 
pripravené na ďalšiu sezónu. Na bežné 
nečistoty stačí prúd vody zo záhradnej 
hadice, prípadne ich očistite vysokotla-
kovým čističom. Vhodná impregnácia 
zas pomôže predĺžiť životnosť a zvýšiť 
odolnosť. „Na jeseň určite odporúčam 
aplikovať na chodníky a betónové podlahy 
vhodný náter, ktorý ochráni porézne pod-
klady pred vodou, mrazom či olejmi. Takto 
bude spevnený povrch dobre chránený,“ 
radí B. Augustín zo Sika. 

V škárach medzi jednotlivými platňami 
dlažby by mal byť piesok a nie burina. 
Aby to tak bolo aj nasledujúcu sezónu, 
odborník aj v tomto prípade odporúča 
vhodný ochranný náter. „Existujú pro-
dukty, ktoré zabránia rastu machu alebo 
buriny v škárach, stabilizujú v nich piesok, 
ale povrchu dovoľujú dýchať. Zároveň sú 
šetrné k životnému prostrediu, neobsahujú 
rozpúšťadlá a nijako neohrozujú zdravie 
obyvateľov domu. Taktiež odporúčam, aby 
bol ochranný náter UV stabilný a aby sa dal 
ľahko aplikovať, napríklad rozprašovačom 
alebo valčekom,“ pokračuje B. Augustín.

VYHNITE SA ZATEKANIU 
STRECHY
Zo zeme sa teraz na chvíľu odlepme 
a zamierme bližšie k oblakom, pretože 
na jeseň sa určite oplatí skontrolovať aj 
strechu. Najmä plochá si vyžaduje viac 
údržby. „Čistenie od hrubých nánosov a 
kontrolu odvodnenia rovnej strechy odpo-
rúčame robiť dvakrát ročne, na jeseň a na 
jar,“ upozorňuje ďalší odborník zo Sika 
Slovensko, Ing. Marek Nahálka. Mal by 
to robiť skúsený špecialista, no pokiaľ sa 
odhalí pretekanie iba na malej ploche, 
opravu zvládnete aj sami pomocou teku-
tých hydroizolačných membrán, akou je 
napríklad Sikalastic MTC systém. Apli-
kácia je jednoduchá, vystačíte si s valče-
kom a špachtľou, netreba žiadny plameň 
ani teplovzdušné zariadenia. 

UŽITOČNÉ TIPY
 • Ak denné teploty začnú klesať pod 

10 °C a nočné sa blížia k nule, je čas 
zazimovať bazén.

 • Z betónového bazéna treba vodu 
úplne vypustiť.

 • V prípade bazéna z iného mate-  
riálu odstránime z vody všetky ne-
čistoty, skontrolujeme jej pH a časť 
z nej vypustíme (stačí pod úroveň 
spätných dýz).

• Filtráciu odložíme na suché mies-
to a bazén prekryjeme vhodnou 
fóliou.

 • Kedy ste naposledy dali skontrolo-
vať a vyčistiť komín? Je rozumné to 
urobiť ešte pred začiatkom vyku-
rovacej sezóny. Ušetríte peniaze, 
zdravie a možno aj život. Podľa 
vyhlášky 401/2007 treba komín, 
ktorý je pripojený na vykurovacie 
teleso s tepelným výkonom do 
50 kW, kontrolovať raz za 4 mesia-
ce, ak kúrime tuhým alebo kvapal-
ným palivom, raz za 6 mesiacov, 
ak kúrime plynom a máme komín 
bez vložky, a raz za 12 mesiacov, ak 
kúrime plynom a komín má komí-
novú vložku.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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LUKAS

Aby bolo teplo
® Elektrické podlahové kúrenie značky teplá podlaha a jeho výhody:

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

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

Radi Vás budeme kontaktovať.

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

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

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

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

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

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

Príjemný pocit tepla od podlahy zaisťuje komfortné

a útulné bývanie.

Úsporné kúrenie je riadené presnou reguláciou

a tým šetrí energiu.

Bezúdržbový systém, preto ušetríte účty za servis.

Systém je vhodný pre každý dizajn, pretože je neviditeľný. 

Jednoduché a ľahké nastavenie termostatu v každej izbe.

Bezpečný, spoľahlivý a overený systém.

Komplexný systém získate od jednej spoločnosti.

Poskytujeme nadštandardnú desaťročnú záruku.

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

TOALETY 
TIKU

www.PROTIMEX.c

tel: +420737248506
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M
ágiu islandskej prírody si člo-
vek najviac vychutná, keď nie 
je v obklopení davu ostatných 
turistov. Island v posledných 

rokoch zaznamenával prudký nárast 
počtu zahraničných návštevníkov. 
Bizarné je, že turistický boom na Islande 
odštartovali aj také udalosti ako výbuch 
sopky Eyjafjallajökull v roku 2010. Táto 
sopka, na ktorej mene si lámali jazyky 
všetci zahraniční reportéri, vtedy vy-
chŕlila popol do výšky 10 km a zastavila 
leteckú dopravu v celej Európe na 6 dní. 
Islanďania túto erupciu vtipne nazývajú 
„turistická“. Senzáciechtiví cestovatelia 
vtedy vo veľkých počtoch prichádzali 
na Island, aby zažili erupciu na vlastnej 
koži. Minulý rok Island navštívilo viac 
ako 2 000 000 turistov. Obmedzený mód 
cestovania zasa spôsobil, že v súčas-
nosti je na Islande najmenej turistov za 
posledných 25 rokov. Nádheru aj tých 
najznámejších miest si teda môžete 
vychutnať v oslobodzujúcej samote.

PODMIENKY VSTUPU DO 
KRAJINY A BEZPEČNOSŤ
Islandská vláda sa od začiatku správala 
vo vzniknutej situácii veľmi zodpo-
vedne. V snahe zastaviť šírenie vírusu 

zaviedla povinné testovanie po prílete 
na letisku v Keflavíku. Pracujem ako 
sprievodkyňa pre cestovnú kanceláriu 
Victory Travel a na našich posledných 
zájazdoch na Island sme si skúsili, aké 
rýchle a efektívne toto testovanie je. Aby 
sme predišli zdržaniu na letisku, vopred 
sme vyplnili online registráciu a samot-
ný test prebehol za pár sekúnd. Pozi-
tívne správy s negatívnymi výsledkami 
nám potom prišli jednoducho v sms .

OSTROV DVOCH KONTINENTOV
Island je miestom, kde sa od seba poma-
ly oddeľujú dve litosferické dosky – seve-
roamerická a eurázijská, a to rýchlosťou 

KRAJINA 
OHŇA A ĽADU
AKTÍVNE SOPKY, LÁVOVÉ 
A GEOTERMÁLNE POLIA, 
HORÚCE PRAMENE, GEJZÍRY 
A DYCHBERÚCE VODOPÁDY – 
TO VŠETKO ČLOVEKU 
NAPADNE, KEĎ SA POVIE 
ISLAND. KRAJINA OHŇA 
A ĽADU JE AJ MIESTOM, 
KDE SA OD SEBA TRHÁ 
AMERIKA A EURÓPA, KDE 
ĽUDIA VERIA NA TROLOV 
A ELFOV, MIESTOM, 
KDE PRAVDEPODOBNE 
OCHUTNÁTE NAJLEPŠIU 
TRESKU NA SVETE.

01
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asi 2 cm za rok. Celý ostrov pretína tzv. 
Stredoatlantický chrbát – veľká konti-
nentálna trhlina. V údolí Thingvellir táto 
trhlina vystupuje na povrch a vy si tak 
môžete pomyselne odskočiť z jedného 
kontinentu na druhý. Prítomnosť tekto-
nickej trhliny na ostrove spôsobuje nad-
mernú vulkanickú činnosť. Island má 
viac ako 30 aktívnych sopiek a na celom 
ostrove sú rozsiahle oblasti s geotermál-
nou aktivitou. Gejzíry, horúce pramene 
a husté stĺpy horúcej pary stúpajúce zo 
zeme charakterizujú islandskú scenériu. 
Na ostrove je nespočet prírodných ter-
málnych kúpeľov, ktoré radi navštevujú 
turisti aj miestni.

DIVOKÉ VNÚTROZEMIE
Popri pobreží celého Islandu vedie jedna 
okružná cesta „ring road“. Po nej sa vy-
dáva väčšina cestovateľov objavovať nád-
heru južného pobrežia alebo sa dá prejsť 
celý ostrov dookola. Z tejto „islandskej 
diaľnice“ sa však oplatí aj odbočiť a vy-
dať sa na dobrodružnú cestu do vnút-
rozemia. Asfalt sa mení na štrk a prach, 
výnimkou nie sú otvorené brody riek. 
Tieto cesty sú prejazdné len v letných 
mesiacoch, kým nenapadne sneh a len 
s vozidlami 4 × 4. Dostanú vás však do 
„krajiny nikoho“, medzi rozsiahle lávové 
polia, kde scenérie pripomínajú planétu 
Mars. Dúhové hory Landmannalaugar 

02
01 Islandské ovečky s ľadovcocou lagúnou 

Jokulsarlón

02 Vodopád Seljalandsfoss pri polnočnom 

západe slnka
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v islandskom vnútrozemí ponúkajú 
nádherné pešie túry s výhľadmi na pes-
trofarebné ryolitové kopce. Po turistike 
nič nepadne lepšie ako horúci kúpeľ 
v prírodných prameňoch v srdci island-
skej divočiny.

ĽADOVCE A TULENE
Na Islande sa nachádza najväčší ľadovec 
v Európe – Vatnajökull s rozlohou až 
7 900 km2, ktorý dosahuje hrúbku ľadu 
až 950 m. Vatnajökull má asi 30 jazy-
kových splazov. Tieto majú návštevníci 
možnosť preskúmať aj z blízka – na 
prechádzke po ľadovci so skúseným 
sprievodcom a príznačným vybavením – 
mačky a cepíny. Globálne otepľovanie 
spôsobuje stále rýchlejšie topenie 
ľadovcov. Na južnom pobreží Islandu sa 
takto vytvorila ľadovcová lagúna Jökul-
sárlón. Táto lagúna je priamo spojená 
s oceánom. Ľadovcová voda sa tu mieša 
s morskou, čo ešte viac urýchľuje proces 
topenia ľadovca. Vzrušujúca je plavba na 
obojživelníku a pozorovanie tuleňov vy-
nárajúcich sa medzi ľadovými kryhami. 

Tieto obojživelníky používali Američania 
vo Vietnamskej vojne, teraz vozia turis-
tov v islandskej lagúne. Spektakulárna 
je aj priľahlá „diamantová pláž“. Kusy 
ľadovca sa tu ligocú na čiernom sopeč-
nom piesku.

DYCH BERÚCE VODOPÁDY
Krkolomné názvy – Seljalandsfoss, Skó-
gafoss či Gullfoss označujú jedny z naj-
krajších vodopádov Islandu, ktoré sa 
nachádzajú asi 2 hodiny jazdy od hlav-
ného mesta Reykjavíku. Seljalandsfoss je 
jedným z najfotografovanejších vodopá-
dov južného pobrežia a je ľahko dostup-
ný z okružnej „ring road“. Tento 30 m 
vysoký vodopád si môžete pozrieť aj 
zozadu – dá sa totiž poprechádzať poza 
jeho závoj. Nezabudnite si však zobrať 
pršiplášť! Keď zafúka vaším smerom, do-
stanete poriadnu sprchu. Blízky vodopád 
Skógafoss je zasa najkrajší za slnečného 
dňa. Vtedy sa v stúpajúcom vodnom 
opare tvorí dúha. Gullfoss – zlatý vodo-
pád, ktorý je súčasťou tzv. islandského 
zlatého trojuholníku, je jeden z najmo-
hutnejších vodopádov ostrova. Tvoria 
ho dve kaskády spolu vysoké 33 metrov 
a vodopád ústi do čierneho čadičového 
kaňonu.

KEDY NAVŠTÍVIŤ ISLAND?
Island sa nachádza tesne pod polárnym 
kruhom. Táto poloha spôsobuje, že 
v lete tu slnko takmer nezapadá a v zime 
sa zas veľmi neukáže. Každé ročné obdo-
bie má na Islande svoje čaro. Nekončiace 
letné dni umožňujú dobrodružným ces-
tovateľom objavovať islandskú prírodu 
neskoro do noci, v zime sa zas môžete 
tešiť z magickej poľovačky na polárnu 
žiaru. Nezáleží na tom, kedy ho navští-
vite. Island sa zaručene zaradí do vášho 
rebríčka „tak sem sa ešte určite rád vrá-
tim“. A moja rada? Choďte na Island čo 
najskôr a zažite ho bez davov turistov! 

Zuzana Čaprnková, 

sprievodkyňa CK Victory Travel

Foto: Zuzana Čaprnková  

a archív CK Victory Travel
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03 Ľadovcová lagúna Jokulsarlon

04 Pohľad na scénický kráter Kerid

05 Blízke stretnutie s vráskavcom 

dlhoplutvým

OBMEDZENÝ MÓD 
CESTOVANIA ZASA SPÔSOBIL, 
ŽE V  SÚČASNOSTI JE 
NA ISLANDE NAJMENEJ 
TURISTOV ZA POSLEDNÝCH 
25 ROKOV. NÁDHERU AJ TÝCH 
NAJZNÁMEJŠÍCH MIEST SI 
TEDA MÔŽETE VYCHUTNAŤ 
V OSLOBODZUJÚCEJ SAMOTE.
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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).
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Inšpirujte sa aktuálnym vydaním aj v online verzii

 
zdarma v našom archíve 

www.domabyvanie.eu

Čítate nás už viac ako 12 rokov

Predplatné môžete objednať 

vyplnením objednávky na

 www.domabyvanie.eu 
www.ipredplatne.sk

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

Traja výhercovia získajú jednu z uvedených troch cien.

1. CENA: Fritéza Tefal Easy Fry Classique v hodnote 120 €
2. CENA: Teplovzdušný konvektor Orava v hodnote 25 €
3. CENA: Ponorný mixér Orava v hodnote 18 €

Baumit tepelnoizolačné systémy pre ochranu a pohodu

Energetická spotreba domu bez tepelnej izolácie je 2,5-krát vyššia ako v prípade 

zateplenej budovy. Ak teda bývate v zateplenom dome, vaše náklady predstavujú 

len 40 % nákladov na energie ako v nezateplenom dome. Okrem toho dokáže 

kvalitná tepelná izolácia zabezpečiť v interiéri stabilnú klímu priaznivú pre ľudské 

zdravie a zvýšiť váš komfort bývania.

Zateplenie na prvom mieste

 Príjemná vnútorná klíma

 Stabilná vlhkosť

 Ochrana pred plesňami

                                       
                       Zdravé bývanie
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Baumit tepelnoizolačné systémy pre ochranu a pohodu

Energetická spotreba domu bez tepelnej izolácie je 2,5-krát vyššia ako v prípade 

zateplenej budovy. Ak teda bývate v zateplenom dome, vaše náklady predstavujú 

len 40 % nákladov na energie ako v nezateplenom dome. Okrem toho dokáže 

kvalitná tepelná izolácia zabezpečiť v interiéri stabilnú klímu priaznivú pre ľudské 

zdravie a zvýšiť váš komfort bývania.

Zateplenie na prvom mieste

 Príjemná vnútorná klíma

 Stabilná vlhkosť

 Ochrana pred plesňami

                                       
                       Zdravé bývanie
         začína na vašej fasáde

Zateplenie na prvom mieste

Váš domov.  Vaše steny.  Vaše zdrav ie .

Baum

Energ

zatep

len 4

kvalit

zdrav

Zatep

Prí

Sta

Oc

210x280_ZB_zateplenie.indd   1210x280_ZB_zateplenie.indd   1 21/07/2020   11:5621/07/2020   11:56

NOVÁ VIZÁŽ
VAŠEJ FASÁDY

Komplexný systém na renováciu
fasády postavený na vysoko kvalitných
silikónových farbách doplnený
o ochranné a dezinfekčné prostriedky.

VIAC INFO: www.chemolak.sk

vysoká krycia
schopnosť

ochrana voči
hubám a riasam

ľahko
udržiavateľné

vysoko
paropriepustné

vhodné na aplikáciu
striekaním

premosťovanie
mikrotrhlín

vyvinuté a vyrobené
na slovensku




