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Materiály,  
ktoré sa Vás dotýkajú.

Akcia platí do 31. 5. 2018. Viac informácií nájdete na:
www.wienerberger.sk

Riešenie pre strechu

AKCIA 

Najpredávanejšie základné škridly  
a keramické príslušenstvo TONDACH  
teraz za veľmi VÝHODNÉ CENY. 
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• Diaľkové ovládanie
• Voľba bielej farby (studená/teplá)
• Funkcia časovača, stmievanie
• Uložiteľné nastavenie, nočný režim 
• Voliteľne s trblietavým efektom
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l Práve teraz je ten správny čas zmierniť tempo, spomaliť a relaxovať. 

V nastávajúcom letnom období má asi väčšina z nás naplánovanú 
dovolenku, na ktorej si konečne môžeme oddýchnuť od stále sa 
zrýchľujúceho života a nabiť sa novou energiou. Počas týchto dní 
vládne pohoda a je aj priestor a čas zamyslieť sa, prehodnotiť či plá-
novať. V pokoji si tak môžete naplánovať aj úpravy a obnovu vášho 
terajšieho domova či výstavbu nového. Práve preto v tomto letnom 
vydaní prinášame inšpiráciu a praktické témy, ktoré môžu dodať 
potrebný impulz pre realizáciu týchto plánovaných zmien. 
Zhmotnite svoje túžby a vytvorte si domov, ktorý bude vaším 
útočiskom, kde môžete znížiť hluk, spomaliť tempo a nájsť životnú 
rovnováhu. Domov, z ktorého sa budú všetci tešiť a do ktorého sa 
budete radi vracať.

Prajem vám pohodové leto a veľa novej energie.
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* Kategória veľké domáce spotrebiče. Zdroj: Euromonitor, objemy predaja, 2017

Prekvapivo jednoduché.
Jednoducho perfektné
Domáce spotrebiče Bosch predstavujú technickú 
dokonalosť, nekompromisnú kvalitu a absolútnu 
spoľahlivosť. Aj preto sú najpredávanejšou značkou 
veľkých domácich spotrebičov v Európe.*

Jeden spotrebič, tri možnosti
varenia – kombinované parné 
rúry dokážu viac. Varenie v pare, 
pečenie alebo kombinácia oboch: 
pre kombinovanú parnú rúru 
to nie je problém vďaka jemnej 
pare a voliteľnému doplnkovému 
horúcemu vzduchu. Funkcia 
prídavnej pary – pečte vždy 
s dokonalým výsledkom. Vďaka 
kombinácii rúry na pečenie 
a prídavnej pary si jedlo zachová 
svoju vôňu, jedinečnú chuť 
a vitamíny.

Viac na www.bosch-home.com/sk
a www.brandexperiencecenter.cz

FlameSelect – nový rad plynových 
varných dosiek Bosch prichádza
s funkciou FlameSelect, inovatívnou 
patentovanou technológiou presnej 
regulácie výkonu plynového horáka, 
v rozsahu 1 až 9 stupňov. 

FlexIndukcia – nezáleží na tom,
či potrebujete variť v jednom,
dvoch alebo troch hrncoch,
alebo v jednom veľkom pekáči –
s FlexIndukciou Bosch máte
teraz viac možností. Jedným
dotykom spojíte dve indukčné zóny
do jednej veľkej indukčnej plochy,
na ktorú môžete varné nádoby
fl exibilne rozostaviť.

Zabudovateľné umývačky
s technológiou sušenia Zeolith® 
vám teraz ušetria prácu. Prírodný 
minerál zeolit pohlcuje vlhkosť
a premieňa ju na horúci vzduch, 
ktorý rovnomerne prúdi
v umývačke. Tak sa sklo, 
porcelánový riad, hrnce a teraz
dokonca aj plastový riad nielen
dokonale umyjú, ale aj vysušia.

2180705_vizual sk_210x280_v1.indd   1 21.05.2018   12:57:08
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ŽIVOT MEDZI 

01

V MEZONETOVOM BYTE V PRAŽSKÝCH VINOHRADOCH 
JE HNEĎ NIEKOĽKO ZAUJÍMAVÝCH „VYCHYTÁVOK“, 
KTORÉ FASCINUJÚ A OČARIA NEJEDNÉHO DIVÁKA – KAS-
KÁDOVITÉ SEDENIE V ŽIARIVEJ ŽLTEJ FARBE, EXPRESÍVNE 
ABSTRAKTNÉ OBRAZY NA STENÁCH A UHLADENÝ ŠTÝL 
V ČISTÝCH LÍNIÁCH V KOMBINÁCII S PRÍRODNÝM DRE-
VOM A MNOHO ĎALŠÍCH.

obrazmi
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architektúra projekt



Pod takýto zaujímavý koncept býva-
nia sa podpísali šikovní architekti 
zo štúdia Xtopix. Majitelia bytu, 

s ktorými už v minulosti spolupraco-
vali, dali architektom viac-menej voľnú 
ruku na realizáciu ich vysnívaného 
bytu. Nebolo to však bez problémov, ale 
architekti sa s danou úlohou popasovali 
na výbornú.

UMENIE V KAŽDOM KÚTE
Keďže majitelia sú náruživí zberatelia 
abstraktných obrazov, byt sa musel 
prispôsobiť tak, aby bolo možné náležité 
obrazy vhodne umiestniť a dať im vynik-
núť v priestore. V každej izbe teda mož-
no nájsť minimálne jeden obraz, ktorý 
dodáva miestnosti osobitý štýl a rámcuje 
jeho charakter. 

Estetickosť priestoru je podčiarknutá 
ďalšími umeleckými prvkami, ktoré do 
svojho návrhu zakomponovali architek-
ti zo štúdia Xtopix. „Svetelná mozaika 
nad manželskou posteľou, kruhový výrez 
v stene medzi kúpeľňou a obývačkou alebo 
veľkoformátový obraz obľúbenej autorky 
klientov vytlačený na skle nad kuchynskou 

linkou,“ vymenováva architekt Pavel 
Buryška. 

NETYPICKÁ HONZOVA PEC
Srdcom každého domova je, prirodzene, 
obývačka a táto je skutočným skvos-
tom –  viacúrovňová oddychová plat-
forma je kúskom vyrobeným na mieru. 
Majitelia stavili na nie celkom tradičné 
ponímanie sedačky „à la Honzova pec“ 
a navyše si zvolili žlté prevedenie, ktoré 
rozžiari celú miestnosť a postará sa 
o prílev pozitívnej energie. 

03

9

7 NP návrh

6 NP návrh
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 Ako ste ďalej postupovali? Čo 
nasledovalo po návrhu?
Po ukončení návrhu a doladení projektu 
došlo k samotnej realizácii, ktorá sa hneď 
v úvodných búracích prácach začala 
neplánovane komplikovať, keď sa objavili 
skryté chyby pôvodnej stavby. Behom 
prestavby sa však celý rad technických 
problémov podarilo podchytiť a napraviť. 

 Čo bolo pre Vás základným výcho-
diskom pri realizácii projektu? 
Jedným zo základných východísk pri 
koncipovaní návrhu zohral fakt, že klienti 
sú mladý pár a sú to vášniví zberatelia 

 Ako vznikol návrh tohto projektu? 
Človek je rád, keď ho klient po čase osloví 
ohľadom ďalšej spolupráce. V roku 2014 
sme oslavovali dokončenie interiéru 
menšieho bytu mladej „single“ slečny vo 
Vršoviciach. O dva roky neskôr sa s pria-
teľom rozhodli ísť do spoločného bývania. 
Prázdny, vysťahovaný a čerstvo vybielený 
priestor nás všetkých očaril. Vzhľadom na 
požiadavky budúcich užívateľov nám oka-
mžite napadli nosné myšlienky, z ktorých 
sa vykryštalizovala konečná koncepcia.

O PROJEKTE

Autori: Xtopix – Pavel Buryška, Barbora Buryšková a Lucie Lorencová
Miesto: Korunná ulica, Vinohrady, Praha, Česká republika
Úžitková plocha: 200 m2

Realizácia: 2017

ROZHOVOR S ARCHITEKTOM  
PAVLOM BURYŠKOM

obrazov. Výsledné riešenie teda pone-
cháva do značnej miery prázdne biele 
steny ako neutrálne galerijné pozadie pre 
rozrastajúcu sa zbierku.

 Aká bola hlavná idea konceptu?
Ústrednou ideou návrhu bolo bývanie 
vo vzdušnej galérii. Obrovskú úlohu 
zohrala vzájomná zohranosť a dôvera nás 
a klientov, ktorá sa budovala už v rámci 
predchádzajúcej spolupráce. 

architektúra projekt
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06
len pomyselnou čerešničkou na torte. 
Kúpeľňa na poschodí mezonetu očarí 
kruhovým výrezom nad oválnou vaňou 
a nádhernou kresbou dreva. Kruhové 
a oválne tvary sa vkusne opakujú aj pri 
umývadlách a zrkadlách. Bonusom v tej-
to očistnej miestnosti sú skryté úložné 
priestory v drevenej stene vedľa vane.

Tento mezonet má vskutku svoje osobité 
čaro a uchváti mnoho obdivovateľov. 
Farby, materiály a ich vzájomné kombi-
nácie spolu dokonale hrajú a umelecké 
obrazy dodávajú bytu hrejivý pocit 
domova.

Noli
Foto: Ondřej Tylčercii krásne hrajú s drevenou rustikálne 

ladenou jedálňou. Na prízemí mezonetu 
sa nachádza ešte priestranná pracovňa 
s policovým systémom a s posteľou 
ukrytou v skrini pre príležitostné náv-
števy.

DREVO A KRUHY
Manželskej spálni, ako inak, taktiež 
dominuje obraz väčších rozmerov a ori-
ginálna svetelná mozaika nad posteľou 
spolu s výhľadom na stovežatú Prahu je 

V kuchyni všetku pozornosť na seba 
strhne spomínaný veľkoformátový obraz 
nad kuchynskou linkou, ktorý pôsobí 
veľmi harmonicky a vkusne. Jednoduché 
čisté línie linky v bielo-tmavej kombiná-

05

06

07 08
01 Priestranná obývačka, ktorá svojou origina-

litou uchváti na prvý pohľad.

02 Majiteľom bytu uprostred obývačky vyrastá 

fikus v rozmernom kvetináči.

03 Netypické sedenie možno variovať taburet-

mi rôznych veľkostí.

04 Kuchyňa s veľkoformátovým obrazom 

zasadeným do skla.

05 Jedáleň spríjemňuje masívne drevo a svieti-

dlá oblých tvarov.

06 Spálňu ozvláštňuje svetelná mozaika nad 

manželskou posteľou.

07 V kúpeľni, podobne ako v jedálni, dominuje 

masívne drevo a kruhové tvary.

08 Pracovňa v prípade potreby poslúži aj ako 

izba pre hostí.



bývanie umenie
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SAŠA HRIVŇÁKOVÁ JE KREATÍVNA SLOVENSKÁ VÝTVARNÍČKA, KTOREJ TVORBA JE NA PRVÝ 
POHĽAD VEĽMI NEKONVENČNÁ, NO AK BY SME JU PREDSA LEN MALI STRUČNE VYSTIHNÚŤ, BOLI 
BY TO SLOVÁ AKO HRA, INAKOSŤ, HĹBKA, NOSTALGIA A JEMNOCIT. 

MNOHÝCH PODÔB
Umelkyňa 

01
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A lexandra Hrivňáková, ktorú 
familiárne volajú Saša, je ten typ 
umelca, ktorý uvažuje triezvo, 

je nad vecou a má vlastný názor, no 
miestami sa necháva zlákať všakovakými 
dojmami a pocitmi z okolitého sveta 
a z tohto vnútorného napätia medzi 
povestným ráciom a emóciami vznikajú 
diela veľmi osobité s nosnou myšlien-
kou, ktorá dokáže zarezonovať v diváko-
vi veľmi pôsobivo a sugestívne. 

KTO VLASTNE SAŠA JE?
Na úvod by sa žiadalo si výtvarníčku 
Sašu Hrivňákovú stručne predstaviť, 
ak chceme lepšie pochopiť jej tvorbu 
a pohľad na svet. Je rodáčkou z Nitry, 
avšak v súčasnosti žije a tvorí v Ban-
skej Štiavnici. Študovala psychológiu 
a výtvarné umenie, čo ju vyformovalo 
a výrazne sa podpísalo pod jej tvorbu. 
Zdá sa, že práve odveká snaha spoznávať 
vnútro či psyché človeka so všetkými 
jeho „odleskami“ a možnosť vyjadriť ich 
skrz nekonečné alternatívy umenia je to, 
v čom sa výtvarníčka našla. 

„Je také nespočítateľné množstvo možností 
ako artikulovať, konkretizovať, vypovedať, 
vysloviť, pretlmočiť, prekódovať, skomo-
liť, pokriviť, vlastnú výtvarnú výpoveď, 
že z toho jedinečného zárodku umenia 
z prečudesných 90. rokov mnohí čerpáme 
dodnes,“ hovorí autorka na margo svojich 
začiatkov a inšpirácií z čias, keď sa roz-
hodovala pre svoje štúdium. Po absolvo-
vaní univerzity pôsobila ako pedagóg, 
momentálne sa venuje vlastnej tvorbe, 
fotografii, (re)dizajnu, pracuje ako lektor 
a výtvarný pedagóg v Galérii Schemnitz 
v Banskej Štiavnici.

MAĽBY A GRAFIKA
Jej pôsobenie vo viacerých sférach sa 
prejavuje aj v jej dielach, štýle a autor-
skom rukopise. Ako maliarka sa azda 
vyjadruje najsubstílnejšie – abstraktné 
diela jej rannej tvorby sú na prvý po-
hľad jemné a vyvážené, kde splývajúce 
geometrické tvary na pozadí éterickej fa-
rebnosti pôsobia vzdušne a ladne, avšak 
odtlačky znakov ako výrazná stopa člo-
veka čiastočne narúša celkovú harmóniu 
a vnáša do maľby akýsi nepokoj. 

V autorkiných grafikách do istej miery 
možno nájsť rovnaký moment napätia 

medzi „prirodzeným“ a „umelým“. Púta-
vým jadrom jej grafík je akoby hypnoti-
zujúci kruh a štvorec, respektíve čiary, 
čo v konečnej súhre farebných ingre-
diencií vytvára dojem nevypovedateľné-
ho a sebaspytujúceho. Sašina obľúbená 
grafická technika je monotypia, ktorá sa 
dá charakterizovať osobným až haptic-
kým vzťahom k tvorbe s dobrou príleži-
tosťou experimentovať. 

„S každou ďalšou grafikou použitím tejto 
techniky je možné vytvoriť si nový príbeh, 
akýsi prirodzený algoritmus tvarov, para-
metrov, súradníc a limitov viažucich sa k 
danej ploche a formátu. Na matrici sa začí-
najú spontánne objavovať tvary. Pohybujú 
sa, zanikajú a znovu vznikajú nové druhy 
a formy, rozmnožujú sa a komunikujú, javia 
ako vetviace sa formy, ktoré sú podobné 
samy sebe. Nedokážem presne povedať, 
prečo sú mi tieto opakujúce sa vzorce 
príjemné, ale ak sa pri tvorbe rozhodnem, 
že sú ich proporcie v poriadku, môžem si 
konečne vydýchnuť,“ opisuje náročný 
proces tvorby.

FOTOGRAFIA 
Oko fotografky Saši Hrivňákovej pátra 
predovšetkým po nekonvenčnej kom-
pozícii a nevšednej atmosfére napohľad 
zabudnutých, opustených a periférnych 
prostredí industriálneho a urbánneho 
typu. Skladba alebo kolážovitá kompozí-
cia snímok vytvára priestor pre rozptý-
lenie významových rovín, kde dominuje 

02 03

04

01 maľba/olej, 45 x 45 cm

02 grafika, 100 x 70 cm

03 grafika, 100 x 70 cm

04 grafika, 100 x 70 cm
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alebo v priľahlých záhradách všedného 
života, umožňuje sprostredkovať vlastnú 
pravdu, ktorá by inak zostala ukrytá, nepo-
znaná. Tak vzniká obraz – maľba, grafika, 
fotografia, poster, pozvánka, vitrína, žart, 
dobrá nálada či dobré jedlo..., proste čo len 
chcete.“

Noli

Foto: archív autorky

tajomno, záhadnosť a trochu i chlad 
nevľúdnych miest. Zaujímavými sú pre-
dovšetkým autoportréty, kde významo-
vosť tvorí samotná autorka v štylizácií, 
ktorá je myšlienkovým zdrojom pre úva-
hy o prepojení reálneho sveta autorky 
a sveta fikcie umeleckej postavy.

DRUHÝ NOVÝ ŽIVOT
Okrem výtvarnej tvorby sa Saša Hrivňá-
ková venuje aj redizajnu nábytku. Naprí-
klad klasické staré kreslá ako od babičky, 
ktoré by u niekoho možno skončili na 
skládke, sú zmenené a repasované priam 
na nepoznanie do nového šatu. Hýria 
rôznofarebnosťou, čo môže skvelo a ori-
ginálne dopĺňať interiér a zároveň evo-
kovať nostalgiu za dizajnom minulosti. 
Na umeleckých fotografiách zasadených 
do prírody tieto kusy nábytku akoby roz-
právali svoj príbeh o „znovunarodení“. 

A na záver Saša Hrivňáková osobitým 
jazykovým prejavom, ktorý je jej vlastný, 
rovnako ako ich poetické pretavenie do 
diel, charakterizuje svoju tvorbu, svoje 
umelecké nastavenie: „Na interpretáciu 
svojich obrazov by som si súrne potrebovala 
prenajať slová aspoň jedného uznávaného 
kunsthistorika. Prisahám, že sa tu podchví-
ľou v galérii zjavujú, ale keď ich potrebuje-
te, miznú. Myslím si, že autorstvo je skôr 
prepojené so samotnou tvorivou aktivitou, 
vzniká na konkrétnom mieste v spojení 
s konkrétnym zadaním. Či už sa odohráva  
v zenovom chráme môjho podvedomia, 

05 fotografia Cukrovar v Nitre

06 fotografia Cukrovar v Nitre

07 grafika, 100 x 70 cm

05 06

07

ALEXANDRA HRIVŇÁKOVÁ – grafik, lektor, 

výtvarný pedagóg Galérie Schemnitz 

v Banskej Štiavnici, venuje sa fotografii, 

redizajnu/dizajnu a samostatnej výtvarnej 

tvorbe.

bývanie umenie
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bývanie dizajn

Základom tohto interiéru sú 
prírodné materiály: ratan, drevo, 
bavlna. Prírodné materiály, náby-

tok a doplnky sú nielen príjemné a krás-
ne, ale sú aj jedným z najmódnejších 
trendov aranžovania v roku 2018. Či 
už to budú ratanové stoličky, bavlnené 
textílie, alebo grafiky s motívmi rastlín, 
tak vďaka nim budú interiéry dýchať 
dobrou energiou.

VYSTAVTE SVOJU TVÁR SLNKU, 
POČÚVAJTE SPIEVANIE VTÁ-
KOV... INŠPIRUJTE SA UPOKO-
JUJÚCIM VPLYVOM PRÍRODY 
A OBJAVTE HIPPIE VIBES – IN-
TERIÉR, KTORÝ SA VYZNAČUJE 
FARBOU ZEME A ÚTULNOU 
RODINNOU ATMOSFÉROU. 
VYTVORTE ŠTÝLOVÚ OÁZU 
POKOJA VO VAŠOM INTERIÉRI 
S NÁDYCHOM NÁDHERNÉHO 
BOHO!

SVETLO A PRIESTOR 
Svetlá béžová a šedá naplnia interiér 
stredomorskou atmosférou. Jasné aran-
žovanie zdôrazňuje svetlo a priestor, 
takže výsledok je ohromujúci. Toto je tip 
pre tých, ktorí majú radi slobodu!

INŠPIRATÍVNE SNY 
Vzorová posteľná bielizeň vám každé 
ráno dodá energiu. Symetrické motívy 
premenia obyčajnú spálňu na ríšu fantá-
zie. Inšpirujúce sny sú zaručené!

KRÁĽOVSTVO KOMFORTU 
Je to jednoduchý a pohodlný interiér, 
ktorý nepotrebuje veľa dekorácií. Jeho 
najväčšími výhodami sú použité mate- 
riály, pokojné farby a pohodlie. To sa 
zvýši vďaka použitiu veľkého množstva 
textílií, ako sú vankúše, plédy, kože a 
koberce. S nimi bude interiér ešte útul-
nejší.

Reko v spolupráci s WESTWING

Foto: WESTWING
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INTERIÉROVÝ DIZAJN JE 
TENTO ROK V ZNAMENÍ 
PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV  
A DOPLNKOV.
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etno vzorov a hrejivého dreva. Pre Alphu 
je aranžovanie jeho bytu predovšetkým 
zábava, pri ktorej nezabúda ani na svoju 
lásku k veľkému umeniu. Preto nás ne-
prekvapí, že steny bytu zdobia originály 
obrazov od umelcov ako Harding Meyer 
či Dawid C. Borrower.

Už na prahu nás víta kombinácia sýtych 
odtieňov hnedej a červenej.

„Môj byt je eklektická zmes afrických vplyvov 
a  západných inšpirácií, menovite zo Spojených 
štátov, pre ktoré mám veľkú slabosť. Na svojich 
cestách po svete sa snažím ‚vstrebať‘ čo najviac 
z kultúry, ktorá ma obklopuje, a  neskôr svoje 
skúsenosti zúročiť pri zariaďovaní svojho bytu.“

V PARÍŽSKEJ ŠTVRTI  
LE MARAIS SA TO LEN  TAK 

HEMŽÍ ZAUJÍMAVÝMI 
OSOBNOSŤAMI – 

VÝTVARNÍKMI, DIVADELNÍKMI 
A UMELCAMI VÔBEC. ICH 
BYTY SÚ PREPRACOVANÉ 

DO NAJMENŠÍCH DETAILOV, 
A TAK NEMOHLI UJSŤ NAŠEJ 

POZORNOSTI. 

Rozhodli sme sa navštíviť Alphu 
Sidibeho – vedúceho štúdia 
legendárnej francúzskej značky 

Christian Louboutin. Z jeho úžasného 
bytu, prekypujúceho farbami a predmet-
mi z histórie, sme si odniesli množstvo 
inšpirácií.

EKLEKTICKÁ ZMES
Hneď na úvod nás zaskočí nespočetné 
množstvo mokasín od Chardina Lou-
botina. V Alphovom byte sa však dajú 
vidieť ešte zaujímavejšie veci: úctyhodná 
zbierka kníh z oblasti umenia, módy, 
histórie a hudby, ako aj celý rad dizaj-
nérskych perličiek (napríklad obrov-
ské svietiace písmená) v spoločnosti 

V CENTRE PARÍŽA

Umenie, 
 móda a etno
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MÔJ BYT JE EKLEKTICKÁ 
ZMES AFRICKÝCH VPLYVOV 
A  ZÁPADNÝCH INŠPIRÁCIÍ, 
MENOVITE ZO SPOJENÝCH 
ŠTÁTOV, PRE KTORÉ MÁM 
VEĽKÚ SLABOSŤ. NA 
SVOJICH CESTÁCH PO SVETE 
SA SNAŽÍM ‚VSTREBAŤ‘ ČO 
NAJVIAC Z KULTÚRY, KTORÁ 
MA OBKLOPUJE, A  NESKÔR 
SVOJE SKÚSENOSTI ZÚROČIŤ 
PRI ZARIAĎOVANÍ SVOJHO 
BYTU.
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UŠITÝ NA MIERU
V Alphovi drieme veľký estét. Každý 
prvok bývania musí spĺňať prísne kri-
tériá krásy a pohodlia. Na vzhľad jeho 
bytu má určite vplyv aj práca v módnej 
brandži, s ktorou je Alpha spätý. Sám 
však tvrdí, že to funguje aj opačne – byt 
si zariadil tak, aby z neho mohol čerpať 
inšpiráciu pre svoje projekty. Tomu sa 
hovorí ideálny byt, ušitý na mieru svoj-
ho majiteľa!

Reko v spolupráci s WESTWING

Foto: WESTWING





bývanie dizajn

24

bývanie dizajn

MÁTE RADI KLASICKÉ INTE- 
RIÉRY, ALE HĽADÁTE SPÔ-
SOB, AKO IM PRIDAŤ TROCHU 
EXOTIKY? PREDSTAVUJEME 
VÁM KOLONIÁLNY ŠTÝL! PRE-
SVEDČTE SA, AKO JE MOŽNÉ 
SPOJIŤ NESMRTEĽNÚ KLASIKU 
S TROPICKÝMI PRVKAMI.

ALEBO AKO SA STAŤ 
INTERIÉROVÝM 

CESTOVATEĽOM

Koloniálny
štýl 

Koloniálne prvky vnášajú do klasic-
kých interiérov závan sviežosti. 
Koloniálny štýl je ideálnou vý-

hovorkou, aby sme v aranžovaní využili 
prvky boho i etno štýlu a nenarušili 
celkovú harmóniu interiéru. Tradičný 
nábytok vyzerá omnoho zaujímavejšie 
a odvážnejšie, ak je kombinovaný s afric-
kými alebo ázijskými doplnkami. 

ZAKLOPAŤ NA DREVO
Vzácne druhy dreva, napríklad eben, 
mahagón alebo palisander, vnímame 
nielen ako atribút luxusu, ale vnášajú 
nám do interiéru aj nádych exotiky. 
Nábytok z exotického dreva je veľmi 
dobrou investíciou: také veci totiž ani 
časom nestrácajú zo svojho kúzla. Aj keď 
už samotný vzhľad dreva je sám o sebe 
dekoráciou, tak až spojením niekoľkých 
jeho druhov, rezba a intarzia dodajú 
kompozícii eleganciu.

KOLONIÁLNE MATERIÁLY
Materiály v koloniálnom štýle majú 
zvýrazniť spojenie interiéru s prírodou: 
začínajúc ratanovými a prútenými košík-
mi, stolmi a taburetkami až po kamenné 
zárubne a okenné parapety. V prípade 
čaluneného nábytku sa najlepšie hodí 
satén, bavlna, ľan, semiš, vlna  
a svetlá koža.
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Reko v spolupráci s WESTWING

Foto: WESTWING

FARBY VAŠICH CIEST
Koloniálny štýl sa spája predovšetkým 
s teplými, slnečnými krajinami – farebná 
paleta má odzrkadľovať túto klímu. V in-
teriéri by mali dominovať béžová alebo 
krémová farba a žltkasté odtiene piesku. 
Svetlo prenikajúce skrz veľké okná 
vyplní miestnosť prírodným denným 
svetlom. Výrazné farby sa ukazujú len 
ako doplnky: vankúše, nástenné rohože 
či keramika.

TROPICKÉ RASTLINY
Najjednoduchším spôsobom na stvo-
renie koloniálnej atmosféry domu je 
výber rastlín so šťavnatými zelenými 
listami. Zvlášť odporúčame veľké druhy 
v kvetináčoch: bambusy, palmy, citróny 
či kávovníky. Zaujímavým exotickým do-
plnkom určite budú aj sklenené nádoby  
s orchideami a kaktusmi.

PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKY
Koloniálny štýl je obyčajný klasický inte-
riér zvýraznený exotickými doplnkami. 
Len v takomto interiéri je možné vidieť 
masku šamana visiacu na stene nad po-
hovkou Chesterfield alebo africkú vázu 
umiestnenú na viktoriánskej konzole.
Aby sa dom nestal skladom rôznych 
jedinečností, vyberajte si také dekorácie, 
ktoré priťahujú pozornosť, ale nepokazia 
dojem vyváženej štylizácie. Najzaujíma-
vejšími doplnkami sú:

- PARAVÁNY,
- PORCELÁNOVÉ FIGÚRKY,
- RUČNE TKANÉ KOBERCE,
- VYŠÍVANÉ OBLIEČKY NA VANKÚŠE,
- DREVENÉ SOŠKY.
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PRIESTOR SA MENÍ NA DOMOV V TEJ CHVÍLI, KEĎ MU VENUJEME 
PEČAŤ VLASTNEJ OSOBNOSTI. VYZDOBÍME HO VLASTNÝMI SPO-
MIENKAMI V PODOBE DEKORATÍVNYCH VÝROBKOV, KTORÉ NÁS 
ODVÁDZAJÚ MYŠLIENKAMI NA PEKNÉ A ZAUJÍMAVÉ MIESTA. VY-
VÁŽENÉ KOMBINÁCIE TÝCHTO PRVKOV S KLASICKÝM NÁBYTKOM 
VYTVÁRAJÚ VÄZBY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ CELKOVÚ ATMOSFÉRU, 
DODÁVAJÚC PÔVAB A ORIGINALITU INTERIÉRU. 
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01
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04

03
01 Zrkadlo „Pense“, 

predáva www.westwing.sk

02 Nábytok a doplnky v štýle aquatic, 

predáva www.westwing.sk

03 Modrá stolička garageeight molde  

s odnímateľným vrchom, 

predáva www.bonami.sk

04 Interiér s doplnkami – 2 x pletený 

puf ZicZac, predáva www.bonami.sk

05 Stolička Vinyl Vinyl značky Serax, 

predáva www.bonami.sk

05
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Reko
Foto: archív firiem a redakcie

15

14

13

12

06 Závesné svietidlo Nest Natural, 

predáva www.bonami.sk

07 Pohovka Savana Beige,  

predáva www.westwing.sk

08 Dverová zarážka Pamela,  

predáva www.westwing.sk

09 Konferenčný stolík Rocio,  

predáva www.westwing.sk

10 Kreslo „Maribel“, 

predáva www.westwing.sk

11 Nástenná dekorácia „Jungle VI“, 

predáva www.westwing.sk

12 Nábytok a doplnky v interiéri, 

predáva www.westwing.sk

13 18-dielna sada Battita, 

predáva www.westwing.sk

14  Horčicovožltý pletený puf ZicZac, 

predáva www.bonami.sk

15 Sada háčkovaných úložných koší-

kov Catnes, predáva www.bonami.sk



ný dojem ešte zdôrazňujú. Rovnako 
autentický prírodný vnem vám poskyt-
nú povrchy inšpirované neobvyklými 
prírodninami, železnou rudou alebo 
plážovým pieskom.

SUPERMATY
Matné povrchy dnes naozaj letia, ale 
mimoriadne módne sú supermaty, 
ktoré vnášajú do kuchyne unikátny 
pokoj.  Páčia sa vám autá v matnom 
laku, semišové topánky alebo machové 
koberce v lese? Pozrite sa na kuchy-
ne Velvet Star. Ide o špičkové lamino 
v čiernom supermate od rakúskeho vý-
robcu Fundermax. Benefitom je úprava 
antifingerprint proti odtlačkom prstov, 
čo pri moderných čiernych a antracito-
vých kuchyniach každý milovník varenia 
rozhodne ocení.

ZRKADLOVÉ LESKY S HĹBKOVÝM 
EFEKTOM
Nielen žene môže kuchyňa vo vysokom 
lesku nastaviť zrkadlo. Lesky sú ob-
ľúbené, ale  pokiaľ chcete bývať podľa 
poslednej módy, musíte zvoliť buď 
tie naozaj zrkadlové, ako je napríklad 
kuchyňa Magiq od Oresi, alebo si vybrať 

MÓDNE TRENDY SÚ 
ZAUJÍMAVOU TÉMOU 
V MNOHÝCH OBLASTIACH 
NAŠICH ZÁUJMOV – 
V OBLIEKANÍ, CESTOVANÍ, 
ŠPORTOVANÍ A, SAMOZREJME, 
TIEŽ V BÝVANÍ. SVETOVÉ 
PREHLIADKY KUCHÝŇ SA 
SVOJOU FAREBNOSŤOU 
VYROVNAJÚ SLÁVNYM 
MÓDNYM PREHLIADKAM 
MAJSTROV NAJZVUČNEJŠÍCH 
MIEN. AK STE TIEŽ TREND-
SETTER, VYZNÁVAČ TRENDOV,  
ALEBO AK VÁS PROSTE 
LEN ZAUJÍMA, ČO NOVÉHO 
SA DEJE NA MÓDNEJ 
SCÉNE KUCHÝŇ, UŽITE SI 
NASLEDUJÚCE ČÍTANIE. 
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Dnešné kuchyne sú farbisté, plné 
emócií, radosti a očarenia. Prí-
kladom nám môže byť nová ko-

lekcia, ktorú pre kuchyne Oresi pripravil 
taliansky dizajnér Andrea Capovilla. 
Užite si to!

RÁMČEKOVÉ DVIERKA 
Trendy je všetko, čo sa nám osobne 
páči. Vo vidieckom, ale aj v modernom 
mestskom byte to môže byť napríklad  
kuchynský nábytok s rámčekovými 
dvierkami. Pripomínajú fortieľ sta-
rých stolárov. Čím je rámček širší, tým 
sú dvierka krajšie. U Oresi sme našli 
kuchyne s rámčekom širokým až osem 
centimetrov. Preto sú dvierka pevnejšie 
a ich výplň pri zatváraní nedrnčí.

PRÍRODNÝ POCIT NA POHĽAD AJ 
NA DOTYK
Drevo vnáša do našich domovov atmo-
sféru pokoja, pohody a pocit útulnosti, 
nielen vo svojej prírodnej podobe, ale 
tiež ako vydarené imitácie jeho dekóru 
na nových nábytkárskych materiáloch. 
U kuchýň z nového radu Dolti Collection 
od Oresi oceníme, že výrobcovia vsadili 
na kvalitu a technológie, ktoré prírod-

TRENDYV DIZAJNE KUCHÝŇ 01

bývanie dizajn



medzi leskmi s metalickými či perleťový-
mi efektmi. Svetoví návrhári jednoducho 
našli ďalšie možnosti, ako očariť naše 
zmysly. 

JUŽANSKÉ KUCHYNE
Svetlé kuchyne s profilovanými dvierka-
mi odjakživa pôsobia prívetivo. Patria ku 
stáliciam vo výbave interiérov väčšiny 
európskych krajín a veľmi obľúbené sú 
v Amerike, kde ich objavíte pod poj-
mom „južanský štýl“. Všimnite si, že 
kuchyňami v tomto štýle sú zariadené 
takmer všetky filmové byty a vo svojom 
súkromí si ich obľúbili napríklad aj Brad 
Pitt s Angelinou Jolie alebo Celine Dion. 
Menej hollywoodsky naladení Európania 
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však hovoria tomu provensálsky štýl. 
Krásna kuchyňa Chocolate Day (Čokolá-
dový deň) už svojím menom naznačuje, 
že život v nej bude sladký. 

KÁVOVÉ TÓNY, ŠEDÁ  
ELEGANCIA
Aby nevládla všade len univerzálna biela, 
vymysleli dizajnéri jej postupné zafar-
bovanie. Biela sa mení na kávovú alebo 
tmavne do šedej. A je to veľmi apartné. 
Andrea Capovilla použil tieto tóny pre 
Oresi hneď v niekoľkých líniách. Kapu-
čínový lesk kuchyne Magiq s talianskou 
noblesou a šedý povrch kuchyne Gray 
Cat sa výborne kombinuje s farbami 
kuchynských spotrebičov  z nerezu a 

s chrómovými prvkami. A my vidíme, 
že kuchyne z radu Dolti Collection od 
Oresi sú doslova prehliadkou svetových 
trendov. 

Príďte sa na ne pozrieť do nového 
kuchynského štúdia v Bratislave na 
Hodžovom námestí.

Reko z materiálov Oresi

Foto: Oresi

01 Rámčekové dvierka: Oresi vsádza na atraktívne 

široké rámčeky.

02 Aktuálne drevodekóry sú presvedčivé na pohľad 

aj na dotyk. 

03 Autenticky prírodný pocit môže priniesť aj povrch 

železnej rudy.

04 Mat prináša do kuchyne pohodu, supermat 

superpohodu.

05 Zrkadlové lesky akrylových povrchov má Oresi 

za naozaj výhodné ceny.

06 Južanský štýl kuchyne poznáme skoro z každého 

hollywoodskeho filmu. V kolekcii Oresi ho prezentujú 

kuchyne Chocolate Day.

07 Biely lesk kuchyne Magiq je naozaj čarovný.

08 Kapučínové tóny hladkých kuchýň volajú po 

kombinácii s atraktívnou kresbou dreva.02
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Pohodlné otváranie 
jednou rukou

Indikátor tlaku

Jednoduché nastavenie 
tlaku pomocou symbolov

Nádoba so stupnicou 4 l 6 l 7,5 l DUO 4 l a 6 l 

Absolutna špička 
medzi tlakovými hrncami!

Intuitívne nastavenie tlaku podľa 
symbolov zaistí ideálne  

podmienky na varenie všetkých 
druhov mäsa a ostatných pokrmov. 

Hrniec pohodlne otvoríte len jednou 
rukou, stačí otočiť uzáver, zdvihnúť 
pokrievku a je to. Na varenie v pare 
pridávame ku každému tlakovému 

hrncu naparovacie sito. Tlakový hrniec 
ULTIMA je vhodný pre všetky typy 

sporákov, je vybavený  
4 bezpečnostnými poistkami  

a získal prestížnu cenu  
Red Dot Design Award 2017.

Tlakový hrniec 
ULTIMA

ŠTYRI
PLUSY
PRE
VARENIE

www.tescoma.sk
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RAJČAN s.r.o.
"už od 1992"

 slovenský výrobca masívneho nábytku 
 špecializujeme sa na nábytok z bukového a dubového dreva  

 www.rajcan.sk

VLASTNÉ PREDAJNE:
ZV: Nám. Slobody 1935/4, Zvolen  0915 / 510 536

TT: Radlinského 7, Trnava  0918 / 932 937
BA: Hodonínska 27 (Lamač - Store Land), Bratislava 0907 / 831 433

PARTNERSKÁ PREDAJŇA: 
Nábytok Cipex, Jána Pavla II č.1, Prešov  0944 586 868

AKCIA
dvojposteľ 160 x 200 cmuž do 215 € 

180 x 200 cm
už od 222 € (cena postele je bez roštov a matracov)
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S RIEŠENÍM VECÍ SA MÁ ZAČÍ-
NAŤ POCTIVO, OD PODLAHY. 
NIE VŠAK V ZMYSLE, ŽE BY SME 
S ŇOU MALI PRI REKONŠTRUKCII  
ČI ZARIAĎOVANÍ DOMU ČI BYTU 
ZAČÍNAŤ. AK SA VŠAK DO PRE-
RÁBKY ALEBO ZARIAĎOVANIA 
PÚŠŤAME, PODLAHA JE PRVOU 
VECOU, NA KTORÚ BY SME MALI 
MYSLIEŤ. 

Podlahu
VYBERAJTE S ROZUMOM 01
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Výber treba prispôsobiť nielen 
preferencii materiálu, ale najmä 
funkčnosti konkrétnej miestnos-

ti, pre ktorú podlahu vyberáme. To, čo je 
vhodné do obývačky, nemusí byť šťast-
ným výberom pre kuchyňu či kúpeľňu. 

FUNKČNOSŤ PRIESTORU
Na čo bude slúžiť daná miestnosť? Bude 
to spálňa, v ktorej sa nebudete často 
zdržiavať, kuchyňa, kde hrozí časté zne-
čistenie podlahy, alebo detská izba, kde 
podlaha musí odolávať nešetrnému zaob-
chádzaniu šantiacich detí? „Pri výbere 
vhodnej podlahovej krytiny myslite okrem 
preferovaného vzhľadu najmä na to, ako 
budete miestnosť zaťažovať a aké sú vaše 
nielen dizajnové očakávania od podlahy,“ 
radí Radim Kuřátko, odborník na podla-
hy zo siete hobby marketov Hornbach

Pre intenzívne zaťažované plochy sú 
vhodné laminátové, vinylové alebo dre-
vené lakované podlahy. Siahnuť môžete 
aj po dlažbe, ktorá je synomynom trvác-
nosti a jednoducho sa udržiava, no tá sa 
tiež nehodí všade. V prípade laminátu si 
treba poriadne vybrať zo širokej ponuky 
taký, ktorý je kvalitný, nezačne vŕzgať, 
prehýbať sa a olupovať po stranách. Je 
vhodné poradiť sa v predajniach s týmto 
tovarom, ako si správne vybrať laminát 
podľa zaťaženia miestnosti.

Ak plánujete inštalovať podlahové kúre-
nie, ideálnou voľbou je dlažba, prípadne 

vinyl. Tie majú výbornú priepustnosť 
tepla smerom nahor, preto ušetríte na 
energiách v porovnaní s iným mate-
riálom. Na vinyl však pozor v prípade 
systému s elektrickými špirálami, pre-
tože horšie znáša prudké výkyvy teplôt. 
Rovnako nie je vhodný pre podlahové 
kúrenie v prípade pokládky spôsobom 
suchého lepenia, kedy sú lamely na rube 
ošetrené fixnou vrstvou. Ak to skombi-
nujete s podlahovým kúrením či takúto 
podlahu položíte v miestnosti bohatej na 
slnko, vinyl sa bude rozťahovať a sťaho-
vať a vzniknú nežiadúce špáry. 

ZVLÁDNETE TO SAMI (?)
Pred výberom podláh si tiež položte 
otázku, či si dáte podlahy urobiť od-
borníkmi, alebo sa do pokládky pustíte 
sami. Položiť PVC alebo koberec zvlád-

03 04

05

02

01 Drevo, už klasicky obľúbený podlahový 

materiál, ktorý dodá priestoru pocit tepla a 

útulnosti. 

02 Svojpomocnú pokládku podlahy konzultuj-

te s odborníkom. Ideálne je mať pomocníka, 

ktorý má s pokládkou skúsenosti. 

03 Dlažba je synonymom trvácnosti. Je pevná, 

odolná, no pozor, ak máte napríklad byt na 

zvýšenom prízemí. Dlažba môže byť veľmi 

chladná. 

04 Ideálnym materiálom do detskej izby či 

bytu alergika je korok. 

05 Masívne drevo je najdrahším podlahovým 

materiálom, na jeho krásu a trvácnosť však 

prisahajú mnohí. 
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ne azda každý, ale pri iných typoch 
podlahových krytín to už chce kúsok 
kumštu. V prípade, že zvolíte svojpo-
mocnú inštaláciu, pri tvorbe rozpočtu 
nezabudnite započítať aj materiál na 
prípadné lepenie a ukončovacie práce. 
Montáž vyžaduje zaobstaranie si po-
trebného náradia, zabudnúť netreba na 
soklové lišty a iné doplnkové inštalačné 
materiály, ako sú podložky pod parke-
ty či nivelačnú zmes pod určité druhy 
podláh. V prípade potreby nivelácie 
odporúčame privolať odborníkov, rov-
nako, ak sú v miestnosti radiátory alebo 
je miestnosť nerovnomerne členená. 
„Do pokládky keramickej alebo kamennej 
dlažby sa  púšťajte len v prípade, že s tým 
máte predošlé skúsenosti. Krivo položené 
dlaždice sú nielen neestetické, ale skom-
plikujú vám zariaďovanie aj ďalšiu prácu 
s priestorom,“ hovorí Adéla Kadlečíková, 
odborníčka na dlažbu a obklady zo siete 
hobby marketov Hornbach. 

DREVO, KOROK ČI LAMINÁT
Drevo je klasický, stabilne obľúbený 
podlahový materiál. Takáto podlaha po-
skytne pocit luxusu a zároveň útulnosti. 
Drevo je teplé, príjemné naboso a mno-
ho ľudí ho preferuje pre autentickosť 
tohto materiálu. Pamätajte však, že po-
dobne ako laminát, drevená podlaha nie 
je vhodná do miestností, kde hrozí väč-
šie množstvo vody na podlahe. Drevo je 
efektný, no nie príliš praktický podlaho-
vý materiál do frekventovane využívanej 
kuchyne. Drevenú podlahu oceníte aj po 
stránke údržby skôr v predsieni, obývač-
ke, spálni či hosťovskej izbe. 

Pre kuchyňu či kúpeľňu je vhodnejšia 
dlažba, prírodný kameň alebo už spomí-
naný vinyl, ktoré sú ľahko udržiavateľné, 
pevné, odolné a bez problémov odoláva-
jú vode či vzniknutej vlhkosti.  

Do detskej izby, ale i do domácností aler-
gikov je zas ideálnou voľbou korok. Má 
skvelé akustické a tepelnoizolačné vlast-
nosti, takže sa vyhnete pocitu stude-
ných nôh a susedia pod vami sa nebudú 
neustále sťažovať na hluk. Navyše korok 
obsahuje látku suberin, ktorá odpudzuje 
nežiadúce parazity. 
             
Laminát stále patrí medzi najobľúbenej-
šie typy podlahových krytín. „Je obľúbený 
kvôli vzhľadu, farebnej trvácnosti, ale aj 
nenáročnosti montáže a priaznivej cene. 
Vyberajte ho však s rozumom, podľa predpo-
kladanej záťaže pôchôdznej plochy,“ radí R. 
Klička z Hornbachu. Tie lacnejšie typy 
sa hodia do miestností s nízkou záťažou, 
napríklad do hosťovskej izby, ktorá je 
najmenej využívaná. Častým používaním 
sa tenká vrchná vrstva ľahko zošúcha.

Tie kvalitné zvládnu aj miernu potopu 
z chladničky či menšieho akvária vďaka 
zábrane proti napučaniu. Tie najkvalit-
nejšie dosky sú hrubé aj viac ako 10 mm, 
takže dobre izolujú otrasy a zvuk.
Pod laminát patrí aj izolačná penová 
podložka. Dobrou voľbou je hrubšia a 
taká, ktorá neprepúšťa vodu. 

PVC JE INÉ AKO KEDYSI
Ak vyžadujete kvalitu za dobrú cenu, ur-
čite oceníte krytinu z PVC. Sú nenáročné 
na údržbu a zároveň veľmi hygienické. 
Sú ideálne do bytov s domácimi milá-
čikmi a deťmi. Pri výbere podlahy z PVC 
však tiež myslite na to, ako veľmi budete 
danú miestnosť zaťažovať. Po mäkkom 
linoleu sa síce príjemne chodí, no rýchlo 
sa zničí. Do chodby, na schody či do 
kuchyne preto zvoľte radšej tvrdené 
PVC. Tie dnešné sa predávajú v pekných 
dekoroch, takže sú na nerozoznanie od 
parkiet či dokonca od dlažby – máte 
z čoho vyberať.

Reko

Foto: Hornbach a  archív redakcie

06 Výber laminátu je ideálne riešiť s odborní-

kom – zásadné je predpokladané zaťažovanie 

podlahy. 

07 Vinylové podlahy sú čoraz obľúbenejšie. 

V prípade, že plánujete podlahové kúrenie, 

treba výber konzultovať s odborníkom.

06

07

bývanie podlahy
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PODLAHOVÁ KRYTINA VO VEĽKEJ MIERE URČUJE CELKOVÝ 
DOJEM Z INTERIÉRU A TO, AKO SA V DANEJ MIESTNOSTI 
BUDETE CÍTIŤ. PRI VÝBERE PODLAHY MÔŽE BYŤ VAŠA VOĽBA 
JEDNODUCHÁ, AK SA NECHÁTE INŠPIROVAŤ KRÁSOU DREVA. 

PRE ÚTULNÝ DOMOV
Dosky

38
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liato, práve naopak ‒ vyzerá prirodzene 
živo, čím podčiarkne svoju vizuálnu 
jedinečnosť a exkluzivitu, vďaka čomu 
dodá každej miestnosti osobité kúzlo 
a útulnosť.

VOĽBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY
Drevená podlaha predstavuje nadčasovú 
investíciu, hodí sa do tradičného aj mo-
derného interiéru. Pri správnej údržbe 
vám môže vaša podlaha slúžiť celý život. 
Je preto dôležité správne si vybrať ‒ po-
vrch lakovaný alebo olejovaný s predchá-
dzajúcou úpravou kartáčovaním.

VHODNÝ VÝBER KONŠTRUKCIE 
Rozsiahly bytový a športový program 
ponúka možnosť výberu z viacerých 
konštrukcií veľkoplošných podlahovín, 
či už trojvrstvových, alebo masívnych; 
certifikovaný program pre podlahové kú-
renie; kúpeľňový a doplnkový program 
v podobe interiérových obkladov stien, 
fasádnych obkladov, schodníc, teraso-
vých podláh, doplnkov a mnohých iných.

WOOD-ECO FRIENDLY
Spoločnosť BK Parket dbá pri svojej 
výrobe na plnenie najprísnejších kritérií 
a predsavzatí v oblasti ekológie a zacho-
vania udržateľnosti obhospodarovania 
lesov.

Dôkladný výber materiálu a použitie 
nových technológií pomáhajú priblížiť sa 
k dokonalosti pri spracovaní dreva, pri 
zachovaní najvyšších medzinárodných 
štandardov. A je to práve klasická pocti-
vá výroba, ktorá im umožňuje dosiahnu-
tie takýchto predsavzatí. 

VÝHODY POSKYTOVANÝCH
 SLUŽIEB
BK Parket taktiež poskytuje aj poraden-
skú službu, montážne práce a dopravu, 
záručný a pozáručný servis. Spojenie 
inovácie a tradície s orientáciou na 
zákazníka ich núti neustále napredovať 
s cieľom uspokojiť potreby zákazníkov 
a obchodných partnerov. Pre bližšie 
informácie navštívte www.bkparket.sk. 

Reko z materiálov BK Parket

Foto: BK Parket

Drevo je materiál jedinečný svoju 
kresbou, farbou i vôňou. Jemná 

štruktúra a prírodná elegancia dreve-
ných podláh odráža stopy všetkých tých 
rokov rastu a prináša skrytú dušu stro-
mu a energiu z lesa priamo do domova. 
Dodáva interiéru jedinečný charakter 
svojou jemnou kresbou a prirodzeným 
vzhľadom. Každý krok a dotyk je spojený 
s pocitom tepla a čistoty prírody. 

VLASTNÝ FAREBNÝ ODTIEŇ
Aj vy môžete mať kúsok prírody doma, 
ak si vyberiete drevenú podlahovinu 
podľa vašich predstáv. Slovenský vý-
robca drevených podlahovín BK Parket 
ponúka jedinečnú možnosť vytvorenia 
si podlahy, ak ste v jeho štandardných 
kolekciách nenašli to, čo hľadáte. Máte 
možnosť vytvoriť si vlastný návrh 
v podobe drevenej mozaikovej podlahy 
s možnosťou výberu vzoru a farebného 
odtieňa podľa vlastnej fantázie. Tak-
tiež máte možnosť voľby z viacerých 
konštrukcií – či už trojvrstvových, alebo 
celomasív. 

VÝNIMOČNOSŤ TEXTÚRY DREVA
Originalita týchto podláh je daná prí-
rodou samou ‒ veľkosťou, štruktúrou 
a vekom stromov, kde vzhľadom na vy-
ťaženie a ďalšie spracovanie sa vyrábajú 
originálne drevené podlahy v rôznych 
dĺžkach až do 2 200 mm, čím sa vytvára 
drevená podlaha, ktorá nepôsobí jedno-

SÚČASNÉ TRENDY HLÁSIA 
NÁVRAT K PRÍRODNÝM 
MATERIÁLOM, TRADÍCIÁM A 
K POCTIVEJ REMESELNEJ PRÁCI.
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bývanie kúpeľňa

Kúpeľňa musí spĺňať určité atribú-
ty a práve to môže viesť k určitým 
dilemám. Poďme sa teda pozrieť 

na to, ako vytvoriť priestor, ktorý vám 
bude vyhovovať a  kde budete mať z kaž-
dodenných rituálov skutočný zážitok.   
 
VEČNÁ DILEMA: SPRCHA ČI 
VAŇA?
Najväčšou dilemou býva výber vane a 
sprchového kúta. Ak máte dosť veľkú 
miestnosť, bez problémov sa tam zmestí 
oboje. Vaňa poskytuje relax a pohodlie 
a zvoľte ju aj v prípade, že máte menšie 

AKÉ SÚ AKTUÁLNE TRENDY V OBLASTI KÚPEĽŇOVÉHO DIZAJ-
NU? OBKLADAČKY SÚ NEHYNÚCOU KLASIKOU, NO DNES SÚ 
OBĽÚBENÝM DEKÓROM AJ KAMENE ČI DREVO. KÚPEĽŇA JE NÁ-
ROČNÁ NA PRESTAVBU, A TAK JE DÔLEŽITÉ, ABY BOLA NIELEN 
PEKNÁ A MODERNÁ, ALE AJ FUNKČNÁ A TRVÁCNA. 

MODERNÁ A PRAKTICKÁ

kúpeľňa



deti. V domácnosti so staršími či pohy-
bovo obmedzenými osobami sa oveľa 
lepšie uplatní sprchový kút.

Tie najmodernejšie sú bezbariérové 
s jemne vyspádovanou podlahou, takže 
vstupu do sprchy naozaj nič nebráni. Do 
takéhoto kúta je tiež jednoduché umiest-
niť či namontovať stoličku pre človeka s 
obmedzenou pohyblivosťou. Môže sa tak 
pohodlne a najmä svojpomocne ospr-
chovať. Takéto riešenie je navyše veľmi 
moderné, pretože pôsobí čisto a minima-
listicky. Ako odtok poslúži moderný žľab. 

„Pri realizácii nezabudnite na to, že pod 
kachličky patrí izolačná vrstva, ktorá zabrá-
ni presakovaniu vody do múrov a podlahy,“ 
upozorňuje odborníčka na kúpeľňové 
obklady a sanitu, Marcela Bínová zo siete 
hobby marketov Hornbach.  

Sprchový kút však môžete zakúpiť aj 
montovaný. Buď zvolíte vaničku so 
závesom, alebo s posuvnými dverami. 
Na výber je aj veľké množstvo parných a 
wellness spŕch, ktoré oceníte najmä po 
náročnom dni ako oázu luxusu v pohodlí 
domova. Okrem toho poslúži aj ako 
klasická sprcha.

Pri zariaďovaní či renovácii kúpeľne 
venujte dostatočnú pozornosť armatú-
ram a batériám. Najdôležitejší je dizajn, 
aby sa hodili k celkovému štýlu kúpeľne 
a, samozrejme kvalita materiálu, z ktoré-
ho sú vyrobené. Zvoliť môžete moderné 
a hranaté alebo starosvetské s retro 
nádychom, napríklad z mosadze. 

DLAŽBA A OBKLAD JE VÝZVOU
Ak začínate s holými stenami, máte 
v podstate nekonečné možnosti. Obkla-
dy a dlažby sa dnes vyrábajú v mnohých 
dekoroch a úpravách a možnosti sú 
takmer nekonečné. „Vo všeobecnosti sú 
obľúbené svetlé farby, najmä v menších 
priestoroch. Ak chcete v kúpeľni napríklad 
čiernu farbu, namiesto keramiky zvoľte 
radšej prírodný kameň. Na glazovanom 
povrchu sa usádzajú stopy vodného kameňa 
a treba ich potom často a náročne čistiť,“ 
radí M. Bínová z Hornbachu. 

V prípade, že renovujete už obloženú kú-
peľňu, môžete nové kachličky lepiť pria-
mo na tie staré. Praktické je to najmä pri 
dlažbách a kachličkách, ktoré idú ťažko 
dole alebo držia na menej pevnej stene. 
Staré kachličky jej poskytnú ďalšiu 
výstuhu. Pred obkladaním nezabudnite 
použiť hĺbkový penetračný náter.

TEPLO V KÚPEĽNI
Radiátor alebo podlahové kúrenie? 
Klasické radiátory v kúpeľniach sa už 
dnes takmer nepoužívajú – vytlačila ich 
široká ponuka rebríkových radiátorov, 
medzi ktorými sa dajú nájsť aj zaujímavé 
dizajnové kúsky. Sú praktické, pretože 
zaberú minimum miesta, rovnomerne 
vyhrievajú daný priestor a sú vhodné 
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keramický obklad a sanitu, ktoré dobre 
kumulujú teplo. To robí dobre aj stenám, 
ktoré vo vlhkom prostredí kúpeľne ostá-
vajú stále suché. A ako bonus vás môže 
čakať aj príjemne vyhriata wc doska.

ZÁVER
Nech si už pri zariaďovaní či renovácii 
kúpeľne vyberiete čokoľvek zo širokej 
ponuky na trhu, myslite na to, že dizajn 
kúpeľne nebudete pravdepodobne meniť 
každý rok, a preto by mala čo najviac 
zodpovedať vašim potrebám a osobné-
mu štýlu, nie módnym trendom.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

aj na sušenie uterákov. Napájajú sa na 
centrálne vykurovanie, prípadne do elek-
trickej siete. V porovnaní s podlahových 
kúrením nepotrebuje rebríkový radiátor 
odbornú montáž. Výhodou podlaho-
vého kúrenia je na druhej strane veľmi 
príjemné a suché teplo, ktoré je rovno-
merne distribuované do miestnosti. Po-
merne novou alternatívou vykurovania 
kúpeľne sú infražiariče. Panely vydávajú 
tepelné lúče, podobné slnečnému žiare-
niu. Infrapanel ohrieva povrchy, najmä 

PRI ZARIAĎOVANÍ ČI RENO-
VÁCII KÚPEĽNE VENUJTE 
DOSTATOČNÚ POZORNOSŤ 
ARMATÚRAM A BATÉRIÁM. 
NAJDÔLEŽITEJŠÍ JE DIZAJN, 
ABY SA HODILI K CELKOVÉMU 
ŠTÝLU KÚPEĽNE A, SAMOZREJ-
ME, KVALITA MATERIÁLU,  
Z KTORÉHO SÚ VYROBENÉ. 

bývanie kúpeľňa
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Panther Condens
Elegantný a kompaktný kondenzačný 
kotol Panther Condens spĺňa všetky 
požiadavky na moderný spôsob 
vykurovania Vášho domova. Kotol 
môže nielen vykurovať, ale aj 
pripraviť teplú vodu prietokovým 
spôsobom alebo v prídavnom 
zásobníku a uspokojiť tak potreby 
aj veľkej rodiny. Malé rozmery 
a neveľký priestor, potrebný pre 
údržbu, ponúka väčšiu flexibilitu pri 
voľbe umiestnenia. Jeho prevádzka 
je tichá a je vybavený všetkým, čo je 
najlepšie pre Vás, Vašu peňaženku 
a naše životné prostredie. Môžete ho 
ovládať aj na diaľku prostredníctvom 
smart regulátora MiGo a aplikácie vo 
Vašom smartfóne alebo tablete. 

Viac informácií na www.protherm.sk

Možnosť 

kotlov 
na splátky. 

Viac na  
protherm.sk

DaB_185x118_PANTHER_CONDENS.indd   1 11.5.2018   14:22:01
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Návrh kúpeľne je založený najmä 
na precíznej práci s jemnými 
geometrickými obrysmi. Forma 

oblých tvarov je v súčasnej architektú-
re vysoko aktuálna téma. Tento trend 
nájdeme nielen pri nábytku, sedacích 
súpravách a svietidlách, ale aj pri audio 
systémoch a smartfónoch. Je úzko spo-
jený s doposiaľ dominujúcim minimalis-
tickým trendom, ktorý posúva ďalej do 
jemnejších a emocionálnejších foriem.

NADČASOVÝ DIZAJN
V oblasti kúpeľní to bol napríklad 
výrobca Viega, ktorý tento trend roz-
poznal a štylizoval do ovládacej dosky 
pre WC Visign for More 105. V úzkej 
spolupráci so spoločnosťou Artefakt 
design z nemeckého Darmstadtu bol 
vytvorený dizajn presahujúci sezónne 
výstrelky, ktorý celkom iste svojou for-
mou a precíznou funkčnosťou pretrvá 
niekoľko rokov.

VISIGN FOR MORE 105
Typické pre novú ovládaciu dosku pre 
WC Visign for More 105 sú zaoblené 
rohy, vysoko kvalitné materiály a výraz-
ný dizajnový prvok vo forme zafrézova-
nej drážky. Táto drážka delí tlačidlo na 
veľký a malý diel a tým jasne vizualizuje 
rozlíšenie daného množstva vody: pravé 
veľké tlačidlo pre úplné splachova-
nie, ľavé menšie tlačidlo pre úsporné 
čiastočné splachovanie. Vysoko kvalitné 
materiály, akými sú sklo a hliník, zdôraz-
ňujú nové krivky a sú zárukou dlhodobej 
kvality a optimálnych hygienických pod-
mienok pri každodennom používaní.

HARMONICKÝ CELOK 
Ovládacia doska Visign for More 105 
bola súčasne koncipovaná tak, aby 
korešpondovala s ďalšími produktmi, 
ktoré už zrkadlia trend mäkkých a 
jemných kriviek. Je to tak v prípade 
veľkorysej sprchy lícujúcej s podlahou s 
vysoko výkonným sprchovým žliabkom 
v matnom chróme. Žliabok je zo sorti-
mentného radu Advantix od spoločnosti 
Viega a jeho zaoblené obrysy analogicky 
súznia s ovládacou doskou.

Reko z materiálov Viega

Foto: Viega

KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY VÝ-
RAZNE UTVÁRAJÚ CELKOVÝ 
VZHĽAD KÚPEĽNE. DÔRAZ BY 
SA PRITOM MAL KLÁSŤ NA 
ICH NADČASOVOSŤ A KLA-
SICKÉ PREVEDENIE, PRETOŽE 
KRÁTKODOBÉ MÓDNE TREN-
DY MÔŽU PO ČASE OMRZIEŤ.  
NA UVEDENOM PRÍKLADE 
MÔŽETE VIDIEŤ, AKO SA DÁ 
DO KÚPEĽNE INTEGROVAŤ 
MODERNÝ ŠTÝL OBLÝCH 
TVAROV, VĎAKA KTORÉMU 
KÚPEĽŇA NESTRATÍ ANI PO 
ROKOCH NIČ ZO SVOJEJ KRÁ-
SY A FUNKČNOSTI.

SÚ V KURZE
Oblé tvary



Kúpeľňa v štýle 
WELLNES & SPA

Objednajte si katalóg zadarmo!
eshop.sapho.cz/sk/

Sapho_SPA_Dom a byt_210x280_SK_tisk.indd   1 18.05.2018   15:24:14
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DO POSLEDNEJ SMIETKY!

Zvlášť namáhanými povrchmi v domácnosti, ktoré dostávajú každodenne za-
brať, sú koberce a podlahy. Každá smietka či spadnutý vlas sú 
magnetom na prach, preto s nimi treba okamžite „zatočiť“. 
Pravidelné vysávanie podláh a kobercov sa z nepríjemnej 
driny môže zmeniť na milú povinnosť, ak sa vaším pomoc-
níkom na udržiavanie poriadku stane dobre sajúci vysávač 
na textilné i papierové vrecká Orava VY-217. Je zho-
tovený z kvalitných materiálov odolávajúcich presúvaniu 
a manipulácii a do boja s nečistotami je vybavený poriad-
nym sacím výkonom – s dosahom až 5 metrov od elektrickej 
zásuvky to „spočíta“ aj tej najjemnejšej smietke v huňatom 
koberci s dlhým vlasom. Za svoju prácu si zaslúži hlasné ová-
cie, hoci sám je pri práci pomerne tichý – má hlučnosť 
len 78 dB. Energetická trieda A, účinný ECO motor, 
kolieska na presun šetrné k podlahe či HEPA filter 
na výstupe sú vlastnosťami tohto bojovníka pro-
ti odrobinkám, smietkam, vlasom či chlpom 
zvieracích miláčikov. Disponuje indikátorom 
naplnenia vrecka, má bohaté príslušenstvo 
a môže byť váš za 59,90 eur.

www.orava.eu 

VOŇAVÉ PERLY PRE VÁŠ 
ŠATNÍK

Hoci je aviváž už akousi samozrejmosťou, sú materiály, ktoré sa s ňou jednoducho 
nekamarátia. Najmä v prípade funkčných materiálov či používania sušičky, treba 
na aviváž úplne zabudnúť. V takýchto prípadoch sú tou správnou voľbou voňavé 
perličky Silan Perfume Pearls.
Silan perličky obohatia kúsky zo šatníka o intenzívnu vôňu. Vďaka technológii 
Micro-Pearls sa vôňa uvoľňuje pri každom pohybe počas dlhých 20 týždňov.
Na výber sa ponúkajú hneď tri varianty perličiek: Magic Affair – tajomná vôňa 
s tónmi talianskych sliviek, irisu a šafranu, Fresh Joy – elegantná kvetinová vôňa, 
ladená tónmi francúzskych parfumov, 
či Blooming Fantasy – elegantná 
kvetinová vôňa, pripomínajúca čerstvé 
ovocné tóny limetky, jablka a marhule.
Parfumy vo forme perličiek sú vhodné 
na všetky materiály, teploty, ako aj farby 
a oblečenie možno následne sušiť v su-
šičke. Perličky Silan Perfume Pearls 
jednoducho vložte do pracieho bubna 
ešte pred uložením bielizne a oblečenie 
vyperte ako obvykle.

Odporúčaná cena za 260 g je 6,99 eur.

TABURET INŠPIROVANÝ 
ZBOJNÍKOM

Pod taburet s názvom JURO sa podpísal 
úspešný slovenský dizajnér Tomáš Kráľ, 
pôsobiaci v Loussane. Stolík je vyrobený 
z detailne opracovaného dubového 
masívu s naolejovaným povrchom a 
zaujme precíznym vyladením detailu 
spoja medzi masívnou sedacou časťou 
s veľkým, charakteristickým zaoblením 
a nohou, ktorá do nej elegantne zapadá. 
„Pri navrhovaní pre Javorinu som sa snažil 
rešpektovať základné hodnoty značky 
a hľadal inšpiráciu práve v slovenskej 
kultúre. Do kolekcie Juro som sa tak, 
okrem vlastného štýlu, snažil vdýchnuť 
aj kúsok poézie a slovenskej tradície,“ 
vysvetľuje Tomáš Kráľ. „Tak ako tomu 
napovedá aj samotný názov, kolekcia 
je tvarovo a konštrukčne inšpirovaná 
legendárnou postavou slovenskej kultúry, 
zbojníkom Jurajom Jánošíkom, presnejšie 
tvarom jeho ikonického terchovského 
zaobleného klobúka,“ dodáva úspešný 
dizajnér. Jednoduchá trojnohá taburetka 
je len prvou lastovičkou z pripravovanej 
kolekcie, ktorá bude celá vybudovaná na 
podobnom princípe a rovnakom detaile. 
Cena taburetu je 169 eur.

www.javorina.sk



VY RELAXUJTE, ON TO ZVLÁDNE ZA VÁS!

Chystáte sa variť sýtu hustú polievku, omáčku alebo detský príkrm? Hoci nejde o kompli-
kovanú gastronómiu, špinavého riadu je po nej viac než dosť. Predstavte si, že by stačilo 
vložiť všetky ingrediencie do jedného spotrebiča a on by sa postaral o všetko ostatné. 
Nemuseli by ste v jednej nádobe prácne mixovať, prelievať z misky do hrnca, miešať – 
uvarené jedlo by vás počkalo hotové a teplé, zatiaľ čo vy by ste si užívali výlet s blízkymi. 
Predstava sa môže zmeniť na skutočnosť s mixérom s funkciou varenia Orava  
RMH-900. Krája, mixuje, varí aj mieša a jedlo udrží teplé aj po dovarení. Vďaka funkcii 
odloženého štartu dokonca pripraví pokrm na minútu presne podľa vášho priania, len 
čo sa vyzujete po návrate domov. Má výkonný motor s vysokými otáčkami, 1,4-litrovú 
nádobu z tvrdeného skla na prípravu teplej a 1,75-litrovú nádobu na prípravu studenej 
polievky a teplovzdornú rukoväť, takže na servírovanie polievky a omáčky nepotrebujete 
chňapku ani naberačku. Osem prednastavených programov je viac než dosť na výber 
z pestrého repertoáru teplých a studených polievok, detských príkrmov, omáčok, mlieč-
nych kokteilov, zdravých smoothies a vďaka funkcii drvenia ľadu aj osviežujúcich long 
drinkov. Môže byť váš za 59 eur.

www.orava.eu 

MAXIMÁLNY ZÁŽITOK Z TV A ONLINE SVETA

Ultratenký Smart 4K LED TV Orava LT-1900 LED A130B predstavuje špičku medzi TV prijímačmi. 
Na 75-palcovej (190 cm) obrazovke so 4K UHD rozlíšením sa každý film či športové 

zápolenie premení na nezabudnuteľný zážitok, akoby ste ho zažili na vlast-
nej koži. Až 1 500 Hz obrazovka tohto TV machra poskytu-

je extrémne ostré zobrazenie a čistý a jasný obraz aj v tých 
najrýchlejších záberoch akčného filmu i na pretekárskej 
trati. Žiarivý obraz bez kmitania, úžasný jas, neuveriteľne 
živé farby, vysoký kontrast, nízka odozva a široký zorný 
uhol sú charakterovými rysmi tohto „superparťáka“ na sle-
dovanie TV plochy a aktívnu online zábavu. Jeho súčasťou 
je aj hybridné vysielanie širokopásmovej TV (HbbTV), ktoré 
kombinuje služby predávané pomocou vysielania so služ-
bami predávanými pomocou širokého pásma a umožňuje 
aj prístup k internetovým službám zapojením TV a set-
-top-boxu. Na svoje si príde aj každý vášnivý hráč PC hier. 
Kúpite ho za 1 790 eur. 

 www.orava.eu  

KÚPANIE BEZ STAROSTÍ

Už s prvými zábleskami slniečka sa začínate tešiť na okamih, keď po dlhej 
zime začne opäť bazénová sezóna. Pre to, aby ste sa v bazéne mohli kú-
pať čo najčastejšie a bez rizika, sa však treba o vodu riadne a hlavne prie-
bežne starať. Na priebežnú dezinfekciu a údržbu bazénovej vody použí-
vajte prípravok SAVO Tablety chlórové. Prípravok zabraňuje množeniu 
mikroorganizmov a slúži na udržiavanie stabilnej hladiny voľného chlóru 
pri vyhovujúcej kvalite vody. Voľný chlór sa zároveň sám odbúrava. 

Majitelia väčších bazénov ocenia SAVO Tablety chlórové Maxi, ktoré 
treba pridávať  každých 6 – 8 dní po 1 – 2 tabletách na 20 – 30 m3 vody. 
Naopak, pre menšie bazény sú určené SAVO Tablety chlórové Mini, 
ktoré pridávajte každých 6 – 8 dní po 1 – 2 tabletách na 2 – 3 m3 vody,  
a to podľa teploty vody a obsahu aktívneho chlóru.

 www.savo.eu
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Ak sa u vás doma stane neočaká-
vaná situácia, nechcete vidieť 
desiatky hodín záznamu. Chcete 

vidieť, čo tejto kritickej situácii pred-
chádzalo a čo nasledovalo. A presne 
toto je úloha videosekvencie. Vo svojom 
mobile máte minútový záznam z každej 
kritickej situácie. Uvidíte 30 sekúnd 
pred vyvolaním poplachu a 30 sekúnd 
po ňom. Záznam z kamier je v HD alebo 
FULL HD rozlíšení. Každá videosekven-
cia je prehľadne usporiadaná vo vašej 
mobilnej aplikácii MY JABLOTRON. 

LIVESTREAM
Vo svojom mobilnom telefóne alebo na 
počítači máte možnosť sledovať kamery 
on-line (livestream). Naživo uvidíte, čo 
sa doma práve deje a či je váš domov 
v poriadku. Vymeníte tak neistotu 
a stres za šikovného smart pomocníka. 
Ak by ste chceli on-line skontrolovať 
kamery v noci, ani to nie je problém. 
Moderné videoverifikačné IP kamery od 
Jablotronu majú zabudované prisviete-
nie s dosahom až 50 metrov. Kvalitný 
záznam z kamier tak máte k dispozícii 
počas celého dňa.  

CLOUDOVÉ ÚLOŽISKO
Záznam z kamery je ukladaný v clou-
dovom zázemí Jablotronu. Už sa tak 
nemusíte báť o to, že by sa nahrávky 
znehodnotili. Každý záznam je bezpeč-
ne uložený a šifrovaný. Videá si môžete 
stiahnuť, poslať na mail, vymazať alebo 
inak s nimi pracovať. Záznam je uklada-
ný v bežne používanom formáte, preto 
sa nemusíte báť ani o to, že by ste ho 
neprehrali na väčšine svojich zariade- 
ní. Bližšie informácie získate na  
www.jablotron.sk.

UŽ AJ VÁŠ SMART ALARM 
DOKÁŽE VIDIEŤ S NOVÝMI 
KAMERAMI. NEKVALITNÉMU 
OBRAZU, NEFUNGUJÚCEMU 
NAHRÁVANIU ALEBO PRE- 
HRABÁVANIU SA V DESIAT- 
KACH HODÍN ZÁZNAMU 
ODZVONILO. MODERNÉ VI-
DEOVERIFIKAČNÉ IP KAMERY 
OD JABLOTRONU POSÚVAJÚ 
SMART DOMÁCNOSŤ O LEVEL 
VYŠŠIE. 

BYŤ SMART ZNAMENÁ

 vidieť!

Reko z materiálov Jablotron

Foto: Jablotron

bývanie technika



 vidieť!
vaillant.sk

s inteligentným regulátorom multiMATIC 700

Úsporne aj cez smartfón 

 Vykurovacia technika   Solárne systémy   Tepelné čerpadlá

Pohodlne nastavíte teplotu vykurovania aj vody 

Ako efektívne využívať vykurovacie zariadenia a zároveň rozumne šetriť? S inteligentným ekvitermickým regulátorom  
multiMATIC 700 dokážete vyhodnocovať a regulovať teplo u Vás doma. Môžete ho skombinovať so všetkými  vykurovacími 
zariadeniami značky Vaillant. Spolu s internetovým komunikačným modulom VR 920 umožňuje ovládanie vykurovania aj na diaľku 
cez smartfón a tablet – pomocou Wi-Fi pripojenia a bezplatnej aplikácie multiMATIC. Bezstarostný komfort a nižšie prevádzkové 
náklady vie dosiahnuť vďaka inteligentným programom vykurovania.

Viac informácií získate u Vášho najbližšieho Vaillant predajcu, na www.vaillant.sk alebo na zákazníckej linke 034 6966 128.

Komfort pre môj domov

DaB_Multimatic_185x118.indd   1 11.5.2018   12:01:39
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Na každého člena domácnosti dnes 
pripadá niekoľko obrazoviek, 
ktoré ho svojím obrazom lákajú 

tak, ako bájne Sirény lákali gréckych 
námorníkov. Ktovie, ako sa to celé skončí. 
Možno sa už o pár rokov všetci budeme 
stretávať len v novom virtuálnom svete. 
Alebo niekto stlačí veľké tlačidlo RESET 
a všetci sa večer vrátime naspäť k ohňom. 
Zatiaľ je ale ešte stále srdcom takmer 
každej dnešnej obývačky televízna obra-
zovka.
 
MODERNÝ DIGITÁLNY HUB 
Z televízorov sa stal centrálny digitál-
ny hub, ktorý v modernej domácnosti 
navzájom prepája niekoľko rôznych 
zariadení. Hoci majú moderné televízory 
stále viac inteligentných smart funkcií, 
využívame ich, paradoxne, minimálne a 
stále častejšie slúžia televízory len ako 
základné zobrazovače. Funkcie tunerov 
napríklad nahrádzajú rôzne prídavné 
set-top boxy a namiesto klasického diaľ-
kového ovládača používame gestá pred 
kamerou alebo aplikácie v smartfónoch 
či tabletoch. 

Živé televízne vysielanie prichádza vinou 
prílišnej komercie o svojich divákov. Dnes 
je už totiž v komerčnej televízii asi každý 
film doslova „celovečerný“, pretože ak sa 
začne po správach a reklamách niekedy 
po pol deviatej a každých 10 minút je 
prerušený 10- až15-minútovým blokom 
reklám a upútaviek na ďalšie relácie, 

skončí tak reálne okolo polnoci. Namiesto 
pôvodných dvoch hodín ho teda môžete 
pokojne pozerať aj „celý večer“.

Moderná technika nám našťastie dáva 
možnosť voľby. Už aj u nás je dostupných 
niekoľko služieb Video On Demand, 
takže nie je problém zostaviť si vďaka 
online službám vlastný televízny program 
a pokojne aj bez reklám. 

SET-TOP BOXY 01
Nech už ide o satelitné vysielanie, 
káblovku alebo obraz šírený vzduchom 
(DVB-T), živé vysielanie si môžete nahrať 
a pozrieť si ho zo záznamu alebo si ho 
pustiť s oneskorením (Live TV Pause), 
pričom nezáživné reklamy môžete hravo 
pretočiť. Garantujem vám, že ak začnete 
sledovať film o hodinu neskôr, dobehne-
te bez väčšej námahy živé vysielanie.

OBRAZOVKA AKO SÚČASŤ 
DIZAJNU OBÝVAČKY 02
Kupujeme si stále väčšie a tenšie televí-
zory, pretože chceme mať doma kúsok 
veľkého kina. Obrovské televízne plátno 
je úžasné, no keď ho vypnete, tak máte 
v každej obývačke prázdny čierny obraz. 
Takmer každý televízor má dnes možnosť 
prehrávať obrázky a videá z malého USB 
kľúča, prípadne možnosť streamovať 
video aj bezdrôtovo z rôznych zdrojov, 
vrátane obrázkov z mobilov. Televízor sa 
tak môže veľmi jednoducho premeniť na 
digitálne plátno, ktoré počas „nečinnosti“ 

NAPRIEK TOMU, ŽE SME DNES 
PRAKTICKY NONSTOP V ON-
LINE KONTAKTE SO VŠETKÝ-
MI PRIATEĽMI A ZNÁMYMI, 
DOMA SA ČASTO MÍŇAME. 
KEDYSI SI VEČER ĽUDIA SA-
DALI K SPOLOČNÉMU OHŇU, 
ABY TU SPOLU ZDIEĽALI SVO-
JE ZÁŽITKY. OD ZAČIATKU 
DVADSIATEHO STOROČIA 
SME ALE OHEŇ VYMENILI ZA 
BLIKOT ELEKTRÓNIEK A RO-
DINY SI SPOLU VEČER SADLI 
PRED TELEVÍZOR – SYMBOL 
MODERNOSTI A DIZAJNU. TÁ 
DNEŠNÁ TECHNIKA NÁS ALE 
VIAC ŤAHÁ DO VIRTUÁLNE-
HO SVETA, KDE SME FYZICKY 
IZOLOVANÍ. VEČER SA KAŽDÝ 
ČLEN RODINY ZAŠIJE NIEKAM 
DO KÚTA SO SVOJÍM TELEFÓ-
NOM ČI TABLETOM, PRÍPADNE 
POZERÁ TELEVÍZOR VO SVOJEJ 
IZBE, PRETOŽE HO UŽ MÁME 
V KAŽDEJ MIESTNOSTI. 

V OBÝVAČKE
TECHNIKA

01



môže zobrazovať obrazy slávnych maj-
strov, fotografie zaujímavých miest na 
zemi alebo fotky vašej rodiny – skrátka 
taký „menší“ fotorámik. Samozrejme, nie 
je to práve ekologické a ani ekonomické, 
ak má bežať celý deň „naprázdno“ televí-
zor, ale technológie podávajú pomocnú 
ruku. Máme predsa SMART funkcie, sen-
zory, kamery v televízore a pod., takže nie 
je problém púšťať obraz iba vtedy, keď je 
niekto fyzicky prítomný v miestnosti a ve-
rím, že už čoskoro príde aj funkcia, ktorá 
bude púšťať obraz len vtedy, keď sa naň 
budete naozaj aj pozerať. Tým sa dá celý 
problém spotreby inteligentne vyriešiť.

Alternatívne elegantné riešenie ponú-
kajú prvé prototypy rolovacích displejov. 
V tomto prípade funguje obrazovka po-
dobne ako premietacie plátno alebo ro-
leta. Počas nečinnosti sa ukryje (doslova 
„zroluje“) do malého boxu a keď, naopak, 
chcete pozerať TV, tak sa v priebehu pár 
sekúnd vyroluje. Nápad je to zaujímavý, 
ale táto technológia je ešte v plienkach 
a potrebuje pár rokov vývoja. Nehovoriac 
dnes aj o extrémne vysokej cene.

OBRAZOVKA – CHAMELEÓN 03
Predstavte si televízor, ktorý ako cha-
meleón dokonale splynie s okolím a 
prevezme na seba vernú podobu toho, 
čo sa nachádza za ním. Doslova tak 
zmizne pred zrakom všetkých prítomných 
a príjemne dotvorí ničím nerušený štýl 
interiéru. Presne toto dnes dokáže nový 
modelový rad televízorov Samsung QLED 
vďaka režimu Ambient. 

02

03
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OVLÁDANIE BÝVA PROBLÉM
Keď už máte v obývačke smart televízor, 
HTPC počítač alebo nejaký mediabox, 
vždy je kritický spôsob jeho ovládania. 
Bežné funkcie TV a video sa ešte zvládnuť 
dajú, ale tie pokročilé smart funkcie – to 
je akoby ste chceli obsluhovať televíznym 
ovládačom Windows. Našťastie, na mno-
hé dnešné smart TV je možné pripojiť cez 
USB alebo cez bluetooth klávesnicu a ne-
zriedka aj myš, ktoré zvládnu komfortnú 
obsluhu všetkých smart funkcií. Rovnako 
tak možno využiť mobilnú aplikáciu na 
telefóne alebo tablete, kde sa navyše 
displej môže prispôsobovať aktuálnej 
situácii. Stále však platí, že tú primárnu 
podporu vám musí dovoliť výrobca TV 
a, žiaľ, nie všetci pochopili, že bez vhod-
ných periférií sú mnohé smart funkcie pre 
komplikovaný prístup prakticky nepouži-
teľné. V takom prípade je najrozumnejšie 
používať TV len ako „monitor“ a pripojiť 
si k nemu napríklad starší notebook ako 
HTPC alebo nejaký pokročilejší mediabox. 
Elegantné a cenovo zaujímavé riešenie 
ponúkajú aj mikropočítače Raspberry 
Pi, kde na microSD kartu môžete nahrať 
bezplatný systém Kodi s Linux jadrom, 
prípadne retro herné systémy Recalbox 
či Retropie a využiť ich ako domáce 
zábavné centrum. Cenovo sa pri tomto 
riešení dá hravo dostať pod 50 eur za 
celý systém (vrátane SD karty a krabičky), 
ktorý naozaj funguje. Najlacnejší počítač 
Pi Zero stojí dokonca iba 6 eur (10 eur 

vo verzii s integrovaným Wi-Fi). 4K video 
by tu síce mohol byť trochu problém, no 
existujú vylepšené klony, ktoré zvládnu 
aj 4K.

KLÁVESNICA S TOUCHPADOM 04
 Historicky najpredávanejšou klávesnicou 
je prekvapivo stále aktuálny model Logi-
tech K400, ktorý si ľudia kupujú primárne 
do obývačiek. Za dobrú cenu ponúka 
all-in-one riešenie, ktoré naozaj funguje. 
Do dnešných tipov sme však zaradili novší 
model K830, ktorý má elegantnejší dizajn 
a podsvietenú klávesnicu, vďaka čomu je 
obsluha v prítmí obývačiek ešte pohodl-
nejšia. 

OBRAZ AJ ZVUK BEZ KÁBLOV
Vďaka start-up projektom sa dostanú 
na trh často veľmi zaujímavé nápa-
dy. Jeden z takýchto projektov je pod 
názvom Lumes už tesne pred uvedením 
na trh a podľa slov autorov má ísť o ten 
najmenší all-in-one projektor na svete. 
V kompaktnom tele je ukryté všetko – 
projektor, reproduktor, batéria... Prosto 
vám stačí kus bielej steny alebo projekčné 
plátno a kdekoľvek môžete mať vlastné 
kino s uhlopriečkou až 160 palcov. Pri 
plnom nabití vydrží zhruba 50 hodín hrať 
hudbu alebo asi 8 hodín prehrávať filmy, 
čo je naozaj úctyhodný výkon, najmä keď 
uvážime, že sľubovaný svetelný výkon 
je 1 500 ANSI lumenov, čo postačuje na 
dobre viditeľné kino aj pri slabšom šere 
v miestnosti. Na trh by mal prísť už v júli 
za pomerne rozumnú cenu 500 dolá-
rov a okrem 4K by mal bez problémov 
zvládať aj 3D obraz. Pri hmotnosti 370 
gramov je to naozaj úctyhodný kúsok 
techniky.

NAJMENŠÍ A-I-O PROJEKTOR NA 
SVETE 05
Lumes je po technickej stránke veľmi 
dobre vybavený. Obsahuje dokonca 
štvorjadrový počítač so 16 GB úložiskom, 
no pri dnešných cenách by bol hriech ho 
tam nedať. Primárne sa však počíta s vyu-
žitím v spojení s mobilnými zariadeniami, 
ktoré by mali dodávať do projektoru 
obraz aj zvuk. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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Hudba
jediným

dotykom
Dolby Digital/DTS

4K kompatibilné

Audio kalibrácia

WiFi Streaming

6 Audio presetov

Bluetooth

Modulárny systém

SoundTouch® 300
Soundbar

Produkty značky Bose si môžete zakúpiť v predajnej sieti Autorizovaných BOSE Partnerov. Info: www.basys.sk



KLIMATIZÁCIE
VZDUCHOTECHNIKA 

ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o.  
Považská 16
Nové Zámky  
tel.: 0907 484 676
www.elektroklimanz.sk

webshop: www.klimanz.sk 



Inšpirujte sa aktuálnym vydaním aj v online verzii

Čítate nás už viac ako 10 rokov
 
Ďalšie zaujímavé témy nájdete  
zdarma v našom archíve 
 
www.domabyvanie.eu
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 KTORÁ MÁ SVOJ ŠARM

Obývačka,
PRAKTICKÁ, REPREZENTATÍV-
NA, FUNKČNÁ A STÁLE ÚTUL-
NÁ. PODOBNÉ PRÍVLASTKY 
BY MALA SPĹŇAŤ DOKONALÁ 
OBÝVACIA IZBA. PRINÁŠAME 
VÁM PREHĽAD RÁD A TIPOV, 
AKO SI JU ZARIADIŤ TAK, ABY 
MALA SVOJ ŠARM A ZÁROVEŇ 
DOKÁZALA POKRYŤ POTREBY 
VŠETKÝCH ČLENOV VAŠEJ DO-
MÁCNOSTI.

Pred pár rokmi naplno prepukol 
trend spájania kuchynských a spo-
ločenských priestorov do jedného 

celku. Obývačky, ktoré kedysi plnili funk-
ciu spoločenského centra domácnosti, sa 
museli prispôsobiť širším potrebám. Už 
nie sú iba na večerné sledovanie televízie 
a pre návštevy. Často sa v nich stoluje, 
píšu sa tu domáce úlohy, kým mama či 
otec varia v tej istej miestnosti večeru, 
relaxuje sa aj pracuje. 

Obývacia izba sa stala akýmsi hybridom – 
musí pokryť viacero funkcií a zároveň 
si ponechať reprezentatívny charakter. 
„Obývacie priestory spojené s kuchyňou sú 
stále veľkým trendom a nevyzerá to tak, že 
by bol na ústupe. Má to totiž obrovskú výho-
du – kým pripravujete jedlo, stále ste  
v kontakte so zvyškom rodiny, ktorý naprí-



Evin tip: BUĎTE ODVÁŽNI
Nebojte sa netradičných a na 
prvý pohľad chladných materiá-
lov. Čoraz obľúbenejší je naprí-
klad mramor alebo terazzo – 
niečo ako liaty povrch – v podobe 
dlažby či prvkov na nábytku.  
Z materiálov do obývačiek preni-
ká najmä zamat. 

57

klad relaxuje pri sledovaní televízie či čítaní 
kníh,“  vysvetľuje Eva Dvořáková, vedúca 
nábytkového tímu Bonami.

Aby ste sa vyhli prílišnému rušeniu 
hlukom z kuchyne, pomôžte si správ-
nym rozmiestnením nábytku. Nebojte 
sa priestor predeliť napríklad solitérnou 
knižnicou či skrinkou s kvetmi. „Kedysi 
obľúbené nábytkové steny sa dnes dajú krás-
ne nahradiť viacerými solitérnymi kúskami, 
ktoré spolu ladia. V prípade, že zatúžite 
po zmene, stačí vymeniť iba poličku alebo ko-
modu. A to pri obývačkových stenách nejde 
tak jednoducho. Solitérne kusy nábytku nie 
sú navyše náročné na investíciu, môžete si 
ich dokupovať postupne a rozmiestňovať 
presne tak, ako potrebujete. Dobrou radou je 
napríklad investovať do kúskov z masívneho 
dreva a mať tak doma zaujímavý a kvalitný 
nadčasový kus nábytku, ktorý vám bude 
slúžiť celé roky,“ radí Eva. 

STENY & PODLAHA 
Menej je vždy viac a platí to aj pri zaria-
ďovaní obývačky. Už dávno neplatí, že 
musíte využiť každý jeden voľný kúsok 
steny či podlahy. Predovšetkým v ma-
lých miestnostiach by ste mali vyberať 
iba funkčné kusy, ktoré reálne využijete. 
Minimalistický prístup vám dovolí byť 
odvážnymi – pokojne presuňte pohovku 
do stredu izby a urobte z nej epicentrum 
spoločenského života, namiesto kníh 
vyplňte knižnicu rastlinami, ktoré jej 

vdýchnu život, ozvláštnite stenu tapetou 
na mieste, kde ste mali dlhé roky policu 
s lapačmi prachu. 

NECHAJTE PRIESTOR DÝCHAŤ 
Veľkým trendom je stále urban jungle – 
mestská džungľa. Izbovky, ktoré sa po 
deväťdesiatych rokoch vytratili z našich 
parapiet a políc, sa do domácností opäť 
vracajú. Okrem toho, že sú estetickým 
doplnkom, sú aj praktické. Prirodzene 
zvlhčujú vzduch, čistia ho a produkujú 
kyslík. „Mestská džungľa je skvelý trend 
pre milovníkov izbových rastlín. Namiesto 
veľkého kusu obývačkovej steny si zakúpte 
niekoľko poličiek a na ne rozmiestnite kve-
tináče s rastlinami. Vytvoríte si tak zelenú 
stenu a oživíte tým celý priestor. Rastliny 
však vyberajte podľa svetelných podmie-
nok – svetlomilné by v tmavej miestnosti 
trpeli,“ odporúča Eva Dvořáková. 
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POHODLNÉ POSEDENIE PRE 
VŠETKÝCH
Mnohí pri zariaďovaní obývačky robíme 
stále tú istú chybu – nemyslíme na 
všetkých. Podľa odborníčky by mala byť 
práve sedačka jednou z najväčších in-
vestícií: „Nebojte sa investovať do sedačky. 
V menších bytoch je vhodné mať pohovku 
s rozkladacou funkciou, vďaka ktorej ju 
môžete využívať aj na príležitostné spanie. 
Vo väčších priestoroch zase prenechajte 
sedačke veľkorysé miesto – tak aby sa na ňu 
pohodlne vošli všetci členovia rodiny.“

ZACHOVAJTE JEDNOTNÝ ŠTÝL 
Pri zariaďovaní sa nezdráhajte ukázať 
svoj vkus, no zostaňte verný jednému 
štýlu. „Výber nábytku a doplnkov závisí 
od štýlu, v akom chceme domácnosť mať. 
Podľa toho by sme mali voliť výraznejšie 
solitérne, zladiť ich dohromady a až potom 
doladiť doplnkami do dokonalosti. Určite 
by som nekombinovala shabby komodu 
s industriálnymi policami. Ak sa vám páči 
oboje, mali by ste sa rozhodnúť, čomu dáte 
prednosť,“ radí Eva. Predovšetkým trend 
otvorených miestností s minimom stien 
a priečok zariaďovanie jednotlivých izieb 
mierne komplikuje. 

NEPODCEŇUJTE OSVETLENIE 
Ako sme spomínali v úvode, obývač-
ka musí spĺňať viacero funkcií, preto 
je ideálne, ak má aj viacero druhov 
osvetlenia. Pri práci či domácich úlohách 
využijete stropné svietidlo, ktoré môže 
byť pri sledovaní televízie nahradené 

len intímnym doplnkovým osvetlením 
v podobe štýlovej voľne stojacej lampy. 
Pri výbere osvetlenia zohráva dôležitú 
úlohu tiež farebnosť stien. Ak do menšej 
miestnosti vyberiete výrazné tmavé 
farby, priestor sa opticky zmenší a tiež 
vzrastie potreba doplnkového osvetle-
nia. Naopak, svetlé a pastelové farby ju 
opticky rozžiaria.

KEĎ VZORY, TAK NA TEXTÍLIÁCH 
Výrazné vzory sú vizuálne náročný pr-
vok, ktorý vás môže rýchlo prestať baviť, 
v tom horšom prípade vám dokonca za-
čať prekážať. Práve preto by ste sa mali 
sústrediť na vzorované doplnky a tex-
tílie, ktoré môžete po čase jednoducho 
obmieňať. Perfektne vyzerá napríklad 
pestrofarebný koberec alebo vankúše na 
sedačke, ktoré ladia s aktuálnym ročným 
obdobím – na jar s potlačou kvetov, na 
leto exotické motívy, v zime tlmené 
farby. Nemusíte ani kupovať kompletne 
nové vankúše – stačí vymeniť iba oblieč-
ky, ktoré jednoducho uskladníte spolu 
so sezónnym oblečením a o rok zase 
vyberiete. Takýto prístup je praktický 
a navyše vám ušetrí peniaze. 

Reko

Foto: www.bonami.sk a archív redakcie

Ing. Eva Dvořáková 

je rodáčka zo Znojma. Momentálne má 

v Bonami na starosti nákupný tím so 

zameraním na nábytok. V Bonami pôsobí 

už 4 roky a jej tím každý deň hľadá krásne 

nábytkové značky z celého sveta, naprí-

klad Kare Design, Karup, Zuiver, La Forma. 

Vo voľnom čase rada jazdí na koni alebo 

nakupuje látky pre svoje šijacie projekty.



Je to nádherný pocit svojim zákazní-
kom odprezentovať výsledok práce a 
vedieť, že je dielo perfektne zhotove-
né. Preto vsádzam na Zambelli s jeho 
širokým sortimentom strešného od-
vodňovacieho systému a praktickým 
kompletným systémovým riešením. 
Výsledkom sú vždy pôsobivé riešenia. 
A predovšetkým spokojní zákazníci. Na 
Zambelli sa môžem vždy spoľahnúť. 
www.zambelli.cz

JEDNODUCHO MAJSTROVSKY ODVODNENÉ

GERMAN QUALITY

PERFEKTNÁ 
VOĽBA. 
ZAMBELLI 
TO DOKÁŽE.

Výroba nábytku

Showroom
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

www.danielainterier.sk

TOP KRBY, s.r.o. 
Pezinok, Myslenická 21

Tel.: 033/ 641 36 82
0903 427371, 0905 986610

E-mail: info@topkrby.sk

www.topkrby.sk

MONTÁŽ
A PREDAJ

KRBOV
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UŽ PO PÄTNÁSTY RAZ SA 
V MEDZINÁRODNOM ESTETIC-
KOM CENTRE ZNAČKY DULUX 
STRETLI NEZÁVISLÍ ODBORNÍCI 
NA DIZAJN, ARCHITEKTÚRU 
A FARBY, ABY ZVOLILI FARBU 
ROKA 2018. TOU SA PRE TEN-
TO ROK STALA PURPUROVO-
PLATINOVÁ (B5.05.52), KTORÚ 
DOPLŇUJE ĎALŠÍCH 36 TREN-
DY ODTIEŇOV, ROZDELENÝCH 
DO ŠTYROCH FAREBNÝCH 
PALIET. HLAVNOU TÉMOU SA 
STAL „MILOVANÝ DOMOV“, 
KTORÝ SI VĎAKA MINULOROČ-
NÝM FAREBNÝM PALETÁM 
MÔŽEME ĽAHKO VYTVORIŤ.

sa a pokojne dýchať. Purpurovoplatinová 
(B5.05.52) spolu so svojimi štyrmi fareb-
nými paletami pre rok 2018 predstavuje 
teplo milujúceho domova – teplo, ku 
ktorému sa v čase zmien radi obraciame.

DOMOV AKO MIESTO PLNÉ 
POHODY
Domov má byť miestom, ktoré človeku 
prináša do života istotu, pokoj a dodáva 
mu pocit harmónie. Prepojme šedoru-
žové tóny farby roku 2018 s hladkým 
mramorom a meďou a vnesme do svojho 
domova kúsok prírody. Opotrebova-
ný nábytok sa nebojme skombinovať 
s novšími kúskami, doplnky zlaďme 
do geometrických tvarov. Kombinácia 
purpurovoplatinovej s tmavopurpu-
rovou a svetlejšími farbami ružovej 
urobia z nášho domova povzbudzujúce 
a regeneračné prostredie. Farebná paleta 
Domov s farbou roka (foto 01) odráža 
všestrannosť s plynulým prechodom 
odtieňov kakaa do odvážnejších odtie-
ňov atramentovej modrej a fialovej. Jej 
univerzálnosť nám dáva slobodu pohrá-
vať sa s jemnejšími odtieňmi a hlbšími 
odvážnejšími tónmi.

UPOKOJUJÚCI DOMOV
Domov je naším útočiskom, kde nachá-
dzame rovnováhu. Vyznačuje sa predo-
všetkým zmyslom pre detail. Kombinuje 
prírodné materiály s pestrými a sýtymi 
farbami, ktoré nás nabíjajú potrebnou 
energiou. Teplé zemité farby z palety 
Upokojujúci domov (foto 02) vnášajú do 
interiéru pocit pohodlia, zatiaľ čo svet-
lohnedá s ružovou pomáhajú upokojiť 
myseľ a uspokojiť zmysly.

2018v roku
FARBA DOMOVA

Ústredná farba palety odtieňov pre 
rok 2018 odkazuje na vlastnosti 
prírodného dreva, ktoré pôsobí 

upokojujúcim dojmom. Náš domov sa 
vďaka nemu stáva miestom, kde môže-
me „vypnúť“ a získať potrebnú energiu. 
Ak vás zaujíma, ako konkrétne farby 
ukážu vo vašom domove, vyskúšajte si 
chytrú aplikáciu Dulux Visualizer, ktorá 
virtuálne premaľuje vaše steny, naprí-
klad aj práve do farieb roku 2018.

PURPUROVOPLATINOVÁ 
PODPORUJE SEBADÔVERU
Životné tempo sa stále zrýchľuje a doba, 
v ktorej žijeme, neprináša skoro žiadne 
istoty, a zároveň sú na nás kladené čím 
ďalej, tým väčšie nároky. Domov je tým 
správnym miestom, ktoré nám zaruču-
je bezpečie, istotu a ľahkosť bytia. Iba 
doma sa môžeme naozaj uvoľniť, zasniť 



61

2018
01
02



62

bývanie interiér

zelenou podporujú potrebu spojenia. 
Syntézou týchto farieb vzniká jedinečné 
miesto, ktoré nám dovoľuje sa rozvíjať.

DOMOV PLNÝ ENERGIE
Domov je miestom, kde sa nabijeme 
energiou, je naším priestorom na tvo-
renie a snenie. Znamená štart nových 
možností. I malý priestor môže byť plný 
života a energie. K tomu nám pomôže 
farebná paleta Hravý domov (foto 04), 
v ktorej sa objavujú farby podporujúce 
tvorenie i snenie. Zelená s tónmi žltej 
a zlatej pomáhajú zažehnať synapsie 
a povzbudiť kreatívneho ducha. Po-
užitím farieb si v tých najmenších 
priestoroch môžeme vytvoriť rôzne zóny 
a vďaka ručne kresleným tvarom vzbudiť 
obdiv návštevníkov.

Ak teda cítite potrebu zmeny v živote, 
tak sa skúste inšpirovať farbou roka a 
ďalšími odtieňmi z tohtoročnej farebnej 
palety, ktorú si môžete nechať pripraviť 
v miešacích centrách značky Dulux. 

Reko

Foto: Dulux

DOMOV AKO JEDINEČNÝ 
PRIESTOR
Domov znamená miesto, kde sa cítime 
vítaní, vládne tu komfort a pohodlie. Do 
interiéru preniká prirodzené svetlo a tka-
niny sú bavlnené či ľanové. Ide o zdanli-
vo náhodný štýl, kde má ale všetko svoj 
vlastný účel. Studené odtiene modrej 
z farebnej palety Vrelý domov (foto 03) 
definuje jasný prístup k životu, zatiaľ čo 
neutrálne tóny v kombinácii s morskou 
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Ideálne DNA omietky! 

                         •
 nová kvalita pastovitých 

                          
       omietok

TREND SIPO MAX PROTECT
SILIKÓN-POLYURETÁNOVÁ VONKAJŠIA 
ŠTRUKTURÁLNA OMIETKA 

Inovatívna kombinácia silikónových živíc pre 
fasádne tenkovrstvové omietky. Používa sa pre 
kontaktné zatepľovacie systémy z EPS a minerálnej 
vlny. 

Obsahuje systém BIO-PRUF - výrazne znižuje riziko 
biologického znečistenia. Veľmi vysoká odolnosť voči 
tvorbe rias, plesní, baktérií a húb. Vysoko odolná proti 
nárazu: > 40 J. Vhodná aj na strojové nanášanie. Veľmi 
vysoká odolnosť proti UV žiareniu, vode a mrazu. 
Hydrofóbna, paropriepustná, má vynikajúce samočistiace 
vlastnosti. Veľmi vysoká odolnosť proti vandalizmu.
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INŠPIRÁCIA PRE DEKORÁ-
CIU OBÝVAČKY JE JEDNÝM 
Z NAJVYHĽADÁVANEJŠÍCH 
A NAJPOPULÁRNEJŠÍCH 
TÉM V CELOM SVETE. ABY 
SME PODPORILI OBRAZ 
TOHO, AKO MÔŽE FARBA 
ÚPLNE ZMENIŤ OBÝVAČKU, 
VYBRALI SME KOLEKCIU 
SNÍMOK, KTORÉ UKAZUJÚ 
JEDNU MIESTNOSŤ VYMA-
ĽOVANÚ V ŠTYROCH FA-
REBNÝCH PALETÁCH.

palety
PRED S FARBOU ROKA

SILA FARIEB PRED A PO 
PREMENE

Jedna z najdôležitejších miestností vášho 
domova sa môže zmeniť vďaka štyrom 
paletám. Inšpirujte sa a predstavte si, 
ako farba stien dokáže zmeniť aj vašu 
obývačku. 

obývačka
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HRAVÝ DOMOV UPOKOJUJÚCI  DOMOV DOMOV PLNÝ ENERGIE
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INFOMIX

infomix aktuality

ŽITE VO SVOJEJ ZÁHRADE

Ak hľadáte inšpiráciu pre svoju záhradu alebo sa 
chcete jednoducho len zasnívať a nechať sa uná-
šať krásou záhradných scenérií, tak veľkoryso po-
ňatá publikácia Žijte ve své zahradě je určené 
práve vám. Kniha prináša svieži a naskrz súčasný 
pohľad na záhradu ako na priateľské miesto, kde sa vám bude dobre 
žiť a kde budete tráviť príjemné chvíle so svojimi blízkymi. Na starostlivo vybra-
ných snímkach špičkových fotografov sa podarilo zachytiť nielen ten najkvalitnejší 
dizajn, ale aj podmanivú atmosféru, jemnú krásu a genia loci mnohých kúzelných 
záhradných zákutí.
 
Kniha vás prevedie od prvotných úvah a plánovanie, cez ukážky realizovaných zá-
hrad až k praktickým radám a tipom. Sprievodcom na ceste k vysnívanej záhrade, 
ktorá vášmu životu dodá nový rozmer, je Ferdinand Leffler, úspešný a známy 
záhradný architekt, autor mnohých ocenených projektov.

www.flera.cz

REVOLÚCIA NA TRHU EMULZNÝCH FARIEB

Značka Dulux zahájila svojou novinkou EasyCare, ktorá je 10-krát odolnejšia 
než bežné emulzné farby, revolúciu na trhu. Dulux EasyCare chráni povrch 
stien pred absorbovaním tekutín a nečistôt a tým zamedzuje tvorbe škvŕn. Vďaka 
hydrofóbnemu efektu sa tekuté nečistoty vyzrážajú na povrchu stien do malých 
kvapiek, ktoré po ňom ľahko skĺznu dolu. 

Stenu je potom možné jednoducho otrieť papierovou kuchynskou utierkou, 
navlhčenou handričkou alebo špongiou. I po niekoľkonásobnom umytí ostáva 
náter bez poškodenia či škvŕn a steny si zachovávajú živé a žiarivé farby. Produkt 
ponúka vynikajúcu kryciu schopnosť, vysokú výdatnosť až 16 m2/l (jedno 2,5 litro-
vé balenie vystačí až na 40 m2). Náter pritom zostáva paropriepustný a umožňuje 
tak stenám dýchať. Vyberať môžete z palety 45 trendy odtieňov, ktoré je možné 
veľmi ľahko kombinovať. Cena od 15,30 eur/2,5L.

www.dulux.sk

KLASIK V NOVÝCH VERZIÁCH

Spoločnosť Taconova ponúka pre vyva-
žovacie ventily TacoSetter Inline 130 
nové dodatočné prípojné rozmery  
a väčšie rozsahy prietokového množstva. 
Vďaka novým prípojným rozmerom by 
mal sortiment poskytovať viac flexibility 
pre systémové skrutkové spoje príslušné-
ho potrubného systému. Pre menovitú 
veľkosť DN 20 je tak napríklad k dispozícii 
prípojný závit pre ¾" prevlečnú maticu 
na „Eurokonus“ alebo 1" prípojný závit 
pre 22 mm šrúbenie so zarezávacím 
krúžkom. V rozmere DN 25 je TacoSetter 
Inline 130 k dispozícii s veľkosťami závitu 
od 1" do 1 1/2" a s rozsahom prietokové-
ho množstva 20 – 70 l/min.

Priehľadové sklo s na-
tlačenou stupnicou pre 
kontrolu prietokového 
množstva je u všetkých 
verzií TacoSetter Inline 
130 tvorené borosiliká-
tovým sklom, čo zvy-
šuje teplotnú odolnosť 

vyvažovacieho ventilu na 
130 °C. Vďaka tomu je 
TacoSetter Inline 130 
vhodný aj pre reguláciu 
spätných vetiev solár-
nych tepelných zariadení. 
Priehľadové sklo je navyše 
menej náchylné k usadzo-
vaniu nečistôt a má vyššiu 
chemickú odolnosť.

www.taconova.com
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NAJVÄČŠIA INOVÁCIA V SORTIMENTE 

Spoločnosť Wienerberger Slovensko uvádza tento rok na slovenský trh viacero noviniek, ktoré roz-
širujú sortiment do hĺbky aj do šírky. Snáď najväčšiu inováciu v sortimente značky Porotherm 
predstavuje absolútne nový produktový rad Porotherm TS Profi, ktorý prináša soklové 
brúsené tehly. Tie sú určené pre založenie prvého radu obvodového nosného aj 
nenosného muriva s hrúbkami 38 alebo 30 cm. Minerálnou vlnou vystlané tehly TS 
Profi sú zo spodnej strany impregnované hydrofobizačným prípravkom, ktorý za-
braňuje nasiaknutiu vody stojacej na základovej alebo stropnej doske. Póry kera-
mického črepu sú tak uzavreté, čím je eliminovaná kapilárna vzlínavosť. Tehly TS 
Profi spoznáte podľa farebného označenia spodnej časti tehly, ktoré má za úlohu 
zabrániť nesprávnemu osadeniu. Na osadenie tehál do ideálnej, vodorovnej, polo-
hy odporúča Wienerberger použiť špeciálnu maltu Porotherm Profi AM.

 www.wienerberger.sk 

DIVNÝ DOM OTVÁRA SVOJE 
DVERE! 

Divný dom s vŕzgajúcou povalou, 
tajomnými zvukmi prichádzajúcimi zo 
všetkých strán. To nie je fantázia, ale 
skutočný dom, do ktorého vás pozýva-
me. Zatvoríme vás do neho a budete 
mať hodinu na to, aby ste vďaka svojej 
šikovnosti unikli. My vám to budeme 
sťažovať mnohými logickými úlohami, 
skrýšami, úlohami alebo hlavolamami. 
Obľúbená escape hra Divný dom je 
pripravená na svojich nových hostí. Stačí 
si zobrať partiu dobrých priateľov. My 
vám garantujeme zážitok, z ktorého 
budete chcieť uniknúť! 

www.zazito.ooo

DIZAJN A KOMFORT
 
Stolička Niwa navrhnutá Robbym a Francescou Cantaruttim bola ocenená 
iF Design Award 2018. Spoločnosť iF International Forum Design GmbH 
bola založená v roku 1953 v Hannoveri. Ocenenie iF Design Award je jedným 
z najdôležitejších a uznávaných ocenení za dizajn a každý rok sa ním odmeňujú 
najlepšie produkty a projekty medzinárodnej scény dizajnu. Tento rok si porota  
pozostávajúca zo 63 nezávislých členov mala vybrať víťazov z viac ako 6 000 
podaní z 54 rôznych krajín. 

Talianska spoločnosť Fast vyhrala v kategórii Garden so stoličkou 
Niwa, charakteristickou lineárnym dizajnom, ktorý zaisťuje ma-
ximálnu úroveň komfortu. Niwa je stolička vyrobená z hli-
níkového odliatku, ktorá je určená všade tam, kde 
sa kladie dôraz na dizajn a na úspornosť priestoru. 
Telo soličky pripomína tvar zenovej záhrady, ktorá 
bola inšpiráciou pre meno Niwa, čo znamená 
záhrada v japončine. Jej hliníkové nohy objímajúce 
elegantné sedenie plne uchovávajú svoj tvar. Je 
k dispozícii v ôsmich farbách: biela, čierna, kovová 
šedá, perlovo zlatá, pastelovo modrá, púdrovo 
šedá, koralová červená, šalviovo zelená.

www.fastspa.com
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stavba fasády

SAMOČISTIACE OMIETKY
Dá sa povedať, že klasickou omietkou nič 
nepokazíte. Vhodná je pre rodinné domy, 
bytové domy aj na väčšie bytové či admi-
nistratívne komplexy. Navyše sa predáva 
v širokej palete štruktúr a farieb. Aj preto 
vyzerajú dnešné obytné štvrte ako vysy-
paná krabička lentiliek. Klasickú omietku 
však môžu poškodzovať poveternostné 
vplyvy a štruktúrovaný povrch sa najmä 
v meste pomerne rýchlo zašpiní. Múry 
pod omietkou navyše ohrozuje vlhkosť, 
a teda aj plesne a machy. Riešením môže 
byť impregnačný náter na fasádu, ktorý 
zamedzí, respektíve minimalizuje ich 
vznik. „Niektoré omietky už samy osebe 
obsahujú protiplesňové látky a zamedzujú 
vzniku plesní a húb. Kľúčovým je v tomto 
prípade výber spojiva v omietke. Môžu ním 
byť silikónové a akrylátové živice, draselné 
sklo, cement doplnený minerálnymi plni-

PRI PLÁNOVANÍ NOVOSTAVBY ALEBO ZATEPĽOVANÍ STARŠIEHO 
DOMU TREBA MYSLIEŤ OKREM POUŽITÉHO ZATEPĽOVACIEHO 
MATERIÁLU AJ NA VZHĽAD FASÁDY. OKREM ESTETICKEJ TOTIŽ 
MUSÍ PLNIŤ AJ PRAKTICKÚ FUNKCIU. AKO NAJJEDNODUCHŠIE 
RIEŠENIE SA PONÚKA KLASICKÁ OMIETKA, NO K DISPOZÍCII 
JE VIACERO VHODNÝCH MATERIÁLOV, Z KTORÝCH SA KAŽDÝ 
HODÍ NA POUŽITIE V INEJ SITUÁCII. PRIBLÍŽIME VÁM VÝHODY  
A NEVÝHODY JEDNOTLIVÝCH RIEŠENÍ.

AKO SI PORADIŤ 

s fasádou? 

Niektoré fasádne materiály sa dajú 
lepiť (napríklad pomocou sieť-
ky), respektíve natierať priamo 

na podklad, niektoré však treba upevniť 
samostatnou konštrukciou. Na fasádu 
teda treba myslieť už pri realizácii hru-
bej stavby, respektíve pri voľbe materi-
álu izolácie. Samotný materiál vyberajte 
podľa toho, kde bude stavba stáť a akým 
podmienkam bude vystavená (poveter-
nostné vplyvy, blízkosť vegetácie atď.). 



Komínový efekt, ktorý umožňuje prúde-
nie vzduchu pod fasádou, chráni budovu 
pred povrchovou kondenzáciou vodnej 
pary, čo je nevyhnutnou podmienkou 
pre ochranu proti vlhkosti a tým pre 
správne fungovanie izolácie. Zabraňuje 
sa zvýšeniu vnútornej kondenzácie, 
ktorá sa nakoniec prejaví ako pleseň na 
vnútornom povrchu konštrukcie. Preni-
kanie vody je kontrolované, odvodnené 
do ventilačného priestoru. 

Odvetraná fasáda taktiež ponúka účinnú 
ochranu proti hluku. Väčšina zvukových 
vĺn je odrazená povrchom krytiny a 
zvyšok je absorbovaný izoláciou, čím je 
možné dosiahnuť redukciu hluku až na 
7 dB. Ideálne je vybrať si takisto izoláciu 
s protihlukovými vlastnosťami, ktorá je 
paropriepustná a celkovo pomáha znížiť 
energetickú náročnosť budovy. 

Pre prevetrávané fasády sú špeciálne vy- 
robené napríklad izolačné dosky WENTI-
ROCK alebo WENTIROCK F z kamennej 
minerálnej vlny Rockwool. „V prípade 
prevetrávaných fasád je zásadná vzducho-
vá medzera medzi izoláciou a vonkajším 
obkladom. Odvetrávanie má veľký vplyv na 
celkovú životnosť fasádnej konštrukcie. Od-
porúčame inštalovať minimálne 40-milimet-
rovú medzeru medzi zateplením a obkladom, 
aby dostatočne odviedla vlhkosť prestu-
pujúcu izoláciou a nosnou konštrukciou,“ 
hovorí Jiří Lupač, špecialista spoločnosti 
ROCKWOOL na prevetrávané fasády. 

vami a podobne,“ hovorí Richard Klička, 
odborník na stavebniny zo siete hobby 
marketov Hornbach.

Pomerne novým riešením sú samočis-
tiace omietky. Vďaka nanotechnológii 
sa na nich neusádza prach, plesne ani 
mach, a tak sú stále krásne čisté. Navyše 
povrch takejto omietky odpudzuje vodu, 
takže ich nepoškodí ani intenzívny dážď, 
naopak, umyje ich. Pritom sú vysoko 
paropriepustné, takže fasáda dýcha a prí-
padná vlhkosť vznikajúca vo vnútri stien 
a okolo konštrukcie sa cez ňu vyparuje 
do okolia. Nemusíte sa preto obávať po-
tenciálne vznikajúcej hniloby vo vnútri 
stien, v prípade, že je budova často vysta-
vená dažďu či teplotným výkyvom. 

FASÁDA, KTORÁ DÝCHA
„Ak pri riešení fasády preferujete obklad, 
ideálnou možnosťou je odvetraná fasáda, 
ktorá má okrem estetickej aj mnoho prak-
tických výhod. Mnoho architektov vníma 
túto technológiu ako ideálny typ fasády, 
ktorý spĺňa náročné požiadavky nielen na 
modernú architektúru, ale aj na úžitkové 
parametre stavieb,“ hovorí R. Klička 
z Hornbachu.  Na takúto fasádu nemajú 
vplyv teplotné výkyvy, takže vzduch vo 
vnútri stavby zostáva príjemne kon-
štantný počas celého roka. Stála teplota 
vzduchu v interiéri má ekonomické 
výhody (nižšie výdavky na vykurovanie, 
respektíve chladenie) a takisto má priaz-
nivý vplyv na ľudské zdravie.  
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VÝHODOU SAMOČISTIACICH 
OMIETOK JE ICH VYSOKÁ ŽIVOT-
NOSŤ A STÁLOSŤ. NEVÝHODOU 
JE VYŠŠIA CENA V POROVNANÍ 
S KLASICKÝM OMIETKOVÝM 
MATERIÁLOM, NO POSLÚŽIA 
VÁM VEĽMI DLHO BEZ NUTNOS-
TI ČASTEJ ÚDRŽBY. 
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TYPY OBKLADOV
Obklad, ktorý sa upevňuje špeciálnou 
konštrukciou na fasádu, môže byť dreve-
ný, keramický alebo kompozitný.  

Drevené fasády sú dlhodobo v kurze a 
stavbe dodávajú prírodný, a pritom nad-
časový vzhľad. Prirodzená farba dreva 
sa pohybuje v hnedej škále, no časom 
vplyvom poveternostných vplyvov zo-
sivie, čo môže byť pre niekoho problém. 
Riešiť sa to dá rôznymi impregnačnými 
nátermi, olejom či renováciou, čo je však 
časovo náročné. 

Farebne stále sú kompozitné materiály, 
ktoré sú upravené špeciálnou technoló-
giou. Dostupné sú v širokej škále úprav a 
farieb, vrátane dreveného dekoru, ktorý 
je v mnohých prípadoch na nerozozna-
nie od skutočného dreva. Výhodou tohto 
obkladového materiálu je jeho nízka 
hmotnosť a jednoduchá údržba (jedno-
ducho ho umyjete vodou bez poškodenia 
fasády). 

Keramické obklady nepatria len na steny 
kúpeľne, ale aj na fasády. Veľkorozme-
rové „kachličky“, ktoré sa upevňujú na 
konštrukciu. Hodia sa na novostavby, ale 
aj na revitalizáciu fasád starších domov. 
Podobný moderný efekt dosiahnete aj 
pomocou vláknocementových dosiek, 
ktoré sú navyše prírodné a ekologické.
Tehlový obklad sa dá lepiť priamo na 
fasádu – ide o tzv. fasádu z lícovej tehly. 

Tehla či kameň dodá stavbe príjemný 
rustikálny vzhľad, preferovaný často 

v prípade rodinných domov, no dobre 
vyzerá aj na väčších stavbách.

Po kovovom obklade sa, naopak, častej-
šie siaha v prípade veľkých stavieb ako 
pri rodinných domoch. Výnimkou sú 
ultra moderné rodinné domy postavené 
podľa zásad minimalizmu. Vhodným 
materiálom na kovový obklad odvetra-
nej fasády je napríklad hliník či horúca 
novinka v podobe hrdzavejúceho plechu 
Corten. Keď je nový, má sivý a lesklý 
povrch, postupne sa na ňom vytvorí hr-
dzavá vrstva, ktorá ho však, paradoxne, 
chráni. S využitím tohto materiálu dodá-
te stavbe odvážny industriálny vzhľad.

ZELENÁ FASÁDA
Stena husto obrastená brečtanom alebo 
divým viničom („psím vínom“) patrí 
k romantickému koloritu historických 
štvrtí. Veľmi pekne však vyzerá aj 
na moderných budovách. Čoraz viac 
architektov ju využíva aj pri realizácii 
rodinných domov i v prípade veľkých 
multifunkčných budov a administratív-
nych centier.

Realizácia zelenej fasády vyzerá tak, 
že sa na fasádu z tehál, dreva či iného 
materiálu upevnia vodiace siete, po kto-
rých sa môžu rastliny šplhať do výšky. 
Dnes sú už aj na Slovensku firmy, ktoré 
zabezpečia realizáciu zelenej fasády od 
nákupu rastlín, cez inštaláciu vodiacich 
sietí až po zavlažovací systém pre popí-
navé rastliny.

Zelená fasáda má okrem estetickej 
stránky aj funkčné výhody. Funguje ako 
prirodzený izolant a chráni budovu pred 
nadmerným hlukom i teplotnými výkyv-
mi. Hodí sa aj na južné strany budov, kde 
v lete chráni pred horúčavou a znižuje 
tak náklady na chladenie. Ak zvolíte 
celoročne zelené rastliny, ochránite 
budovu aj pred zimou. Zelená fasáda sa 
správa podobne ako odvetraná, takže 
múrom nehrozí vlhnutie a choroby. 
Navyše korene rastlín vedia pomerne 
efektívne odsávať vodu z pôdy z blízkos-
ti stavby, takže múry nevlhnú.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

stavba fasády
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stavba finacovanie

A Member of the HIRSCH Group

SYSTÉMOVÉ 
RIEŠENIE

z EXPANDOVANÉHO 
POLYSTYRÉNU (EPS)

 a pridanej požiarnej 
zábrany z minerálnej 
vlny pre ekonomicky 

úsporné a požiarne 
bezpečné konštrukcie

KONTAKTNÝCH
ZATEPĽOVACÍCH 

SYSTÉMOV (ETICS)
obvodových plášťov 

budov.

ponúka 

10-20%
INVESTIČNÝCH 

NÁKLADOV!

POUŽITIE EPS DO ETICS

UŠETRÍ  

www.polyform.sk
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Hotmail  pb.etics@polyform.sk

Porovnanie investičných nákladov 
na zhotovovanie tepelnoizolačných 
kontaktných systémov (ETICS) by-
tového domu podľa použitého te-
pelnoizolačného materiálu. 

 Obavy, že nové sprísnené požiadavky na použitie 
EPS v ETICS vyplývajúce z STN 73 0802/Z2 extrém-
ne zvýšia náklady na dodatočné zateplenie budov, 
nie sú opodstatnené.  Dokazujú to  aj nasledovné pre-

počty, ktoré porovnávajú 
investičné náklady na zho-
tovenie ETICS s expando-
vaným polystyrénom (EPS) 
a požiarnymi zábranami 
z minerálnej vlny (MW) 
a ETICS celoplošne s mi-
nerálnou vlnou (MW). 

 Vážení správcovia budov, vážení majitelia 
bytových domov,

 skôr než sa rozhodnete, s akým tepelnoizolačným materiálom 
budete zatepľovať svoju budovu, vyžiadajte si ponuku na ETICS 
s EPS a požiarnymi zábranami a na ETICS s MW, aby ste ich 
mohli porovnať a správne sa rozhodnúť.

 Ak potrebujete poradiť, prosím kontaktujte nás cez Hotmail, 
ktorý sa venuje požiarnej bezpečnosti zatepľovacích systémov. 
Naši odborníci Vám radi poradia.

Investičné náklady na zhotovovanie ETICS s EPS a PZ sú o 10-20% nižšie ako pri ETICS s MW.    

 V neposlednom rade, v dôsledku nových 
tepelno-technických požiadaviek vyplývajú-
cich z STN 73 0540-2, vstupujú do popredia 
najdôležitejšie vlastnosti EPS a to:

-  tepelná izolácia (TI) na báze sivého EPS má až o 20% nižší 
 súčiniteľ tepelnej vodivosti λ v porovnaní s MW,

- na splnenie nových tepelných požiadaviek platných od 1. 1. 
 2016 stačí použiť o 20% nižšiu hrúbku EPS ako pri MW,

-  až 10-krát nižšia objemová hmotnosť EPS v porovnaní s bež-
 nými druhmi MW a z toho vyplývajúca nižšia pracnosť a jed-
 noduchšia manipulácia,

-  priťaženie  obvodového plášťa budovy vplyvom  ETICS s EPS 
 je výrazne nižšie ako s MW. Doska z EPS pri hrúbke 
 180 mm má hmotnosť 1,3 kg, doska z MW má hmot-
 nosť 15,0 kg,

Modelový
bytový 
dom

Porovnanie investičných nákladov na dodatočné zateplenie budovy

ETICS s EPS + požiarne zábrany 
podľa STN 73 0802/Z2 

ETICS s MW Rozdiel

1 82 704 € 97 951 € 15 247 (€) 18,43 (%)

2 107 405 € 123 968 € 16 563 (€) 13,36  (%)

Modelový 
bytový dom 1
Bytový dom typ P1.14 rohový, 
8 poschodí, 1 vchod

Plocha zateplenia 1501 m2 
fasády

Hrúbka izolácie EPS, MW,  
požiarne zábrany (PZ)
z MW - 160 mm

Modelový 
bytový dom 2
Bytový dom  typ T 03 B, 
4 poschodia, 2 vchody

Plocha zateplenia 1220 m2 
fasády

Hrúbka izolácie EPS, MW,  
požiarne zábrany (PZ)
z MW - 180 mm

Požiarne zábrany a plochy 
z minerálnej vlny (MW) 
triedy reakcie na oheň as-
poň A2-s1, d0 (zrealizo-
vané v súlade s aktuálne 
platnou STN 73 0802/Z2, 
v nadväznosti na STN 73 
2901).

Nenasiakavá tepelná izo-
lácia z extrudovaného po-
lystyrénu (XPS).

Bez šrafovania - expando-
vaný polystyrén.

-  podstatnou charakteristickou vlastnosťou pre fasády je pev-
 nosť v ťahu kolmo k rovine dosky. Pre EPS TR je 100 kPa, pre 
 MW s pozdĺžnym vláknom len 10 kPa, v dôsledku toho 
 v ETICS s EPS nevznikajú „kompresné trhliny“,

-  EPS výrazne nemení svoje tepelnoizolačné vlastnosti ani pri 
 zvýšenom obsahu vody, resp. vlhkosti. 

Polyform_Syst_ries_210x280_INZERCIA_2018.indd   2 26.4.2018   10:39:30
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Väčšina výrobcov fasádnych systémov 
dnes už zákazníka pri dodávke alebo 
montáži informuje o potrebnej hygiene 
do ďalších rokov. Môže ísť napríklad 
o protiplesňové nástreky alebo o čistenie 
fasády vysokotlakovým prístrojom 
pomocou teplej vody. Špina sa totiž pod 
silným prúdom horúcej vody uvoľní a 
všetko sa dezinfikuje. Ak by sme mali 
dom v púšti, slnko by nám za pár rokov 
omietku zlikvidovalo. Analogicky potom 

V nasledujúcom článku si povieme, 
čo a ako často robiť, aby sme sa 
vyhli starnutiu vzhľadu domov, 

zhoršenej funkcii zastrešenia a tiež to, 
ako ošetriť najmä zateplenú omietku 
budov. 
 
NEPRIAZNIVÉ VPLYVY
Jeden z dôvodov, prečo sa nám aj po-
merne nové domy môžu za krátky čas 
začať rozpadať pred očami, sú trhliny 
a mikrotrhliny na fasáde. Ako vznikajú 
a prečo sa objavia tak skoro?

stavba fasády
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MAJITELIA DOMOV, 
ZBYSTRITE POZORNOSŤ! 
LETO JE ZA DVERAMI A VY 
MOŽNO UVAŽUJETE, ČO 
SPRÁVNE UROBIŤ PRE SVOJE 
NEHNUTEĽNOSTI. VIETE, 
AKÚ POZORNOSŤ IM TREBA 
PRAVIDELNE VENOVAŤ? 

DOMOV 
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na Slovensku platí, že dom pri lese bude 
trpieť vlhkosťou a náchylnosťou na 
plesne a machy, v mrazoch rozpínaním 
zrazenej vlhkosti a v meste prachom, 
splodinami áut a komínov. Väčšinou 
sa stretávame s kombináciou týchto 
nepriaznivých vplyvov. 
 
ÚČINNÉ RIEŠENIE BEZ  
NARUŠENIA FUNKCIE
Na zanesené, vizuálne nepríťažlivé ob-
jekty je najúčinnejšie použitie tlakového 
čistenia teplou vodou. Umytie strechy 
alebo fasády raz za pár rokov sa ukáže 
ako výborná investícia. Dom nebude 
pustnúť.
 
Pri nesprávne ošetrených fasádach hrozí 
vplyvom vonkajších faktorov okolitého 

prostredia a klímy narušenie zateplenia 
a postupná tvorba trhlín a mikrotrh-
lín. Tým prichádzame o jeho ochranné 
funkcie a časom, povedzme po 12 až 15 
rokoch, už môžeme vidieť prvé známky 
toho, že niečo nie je v poriadku.
 
Tento problém je pri bytových či 
panelových domoch, kde je zateplenie 
fasád jedným z najdôležitejších faktorov 
ich funkčnosti. Je dôležité si pritom 
uvedomiť, že na zateplenie majú všetky 
bytové domy pôžičku. Tým pádom nie je 
ideálne, aby prestalo zateplenie účinne 
fungovať, ak je ešte aj zaplatené.
 
NECHAJTE TO NA PROFESIONÁ-
LOV 
Údržbu ako čistenie strechy a umýva-
nie znečistenej fasády najlepšie zverte 
profesionálnej firme, ktorá prácu urobí 
rýchlo a ekologicky, ale hlavne opatrne. 

Disponuje zdvíhacou technikou, takže aj 
starší zanedbaný objekt dokonale vyčis-
tí, odstráni koberce machu, lístia, zelené 
kolónie rias a plesní. Záhradné domčeky, 
staré podlahy, zámkové dlažby, paneláky, 
akákoľvek zanesená plocha sa v okamihu 
premení a spod nánosov špiny sa objaví 
pôvodná farba. 
 
Ak váhate, nič nepokazíte, keď si objed-
náte skúšku zadarmo. Tá platí ako pre 
kompletné umývanie bytových a pane-
lových domov, tak pre industriálne a iné 
objekty. Čistému príbytku zdar. Viac na 
www.umyjemto.sk. 

Reko z materiálov UMYJEMTO 

Foto: UMYJEMTO 

PRED PO
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tívnej zložky TiO2. Táto prímes rozkladá 
pomocou slnečného žiarenia organické 
zložky na povrchu omietky a tým bráni 
množeniu mikroorganizmov. 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 
BASF pri výrobe tri dĺžky sklených 
vlákien, ktoré dodatočne zvyšujú jej pev-
nosť a odolnosť. Vznik a tvorba trhlín 
v omietkach sú tak obmedzené.

UMÝVATEĽNÁ OMIETKA
Omietka PCI Multiputz® NoBio Z má 
nižšiu kapilárnu nasiakavosť v porovna-
ní napríklad s minerálnymi, respektíve  
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 

Roky skúseností a výskumu v BASF 
boli zúročené pri návrhu omietky 
novej generácie PCI Multiputz® 

NoBio 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, ktoré 
zabraňujú množeniu mikroorganizmov 
na povrchu omietky.

FOTOAKTÍVNA PRÍMES 
Na zvýšenie odolnosti proti riasam 
pôsobí v tejto omietke prímes fotoak-

ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM JE STA-
VEBNÝ VÝROBOK ZLOŽENÝ  
Z VIACERÝCH KOMPONENTOV. 
KVALITA SYSTÉMU JE VŽDY 
TAKÁ, AKÁ JE KVALITA KOM-
PONENTOV SYSTÉMU. TENKO-
VRSTVOVÁ OMIETKA JE FINÁL-
NA POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NA 
KTORÚ SA KLADÚ NAJVÄČŠIE 
NÁROKY Z HĽADISKA ODOL-
NOSTI PROTI POVETERNOST-
NÝM VPLYVOM A TÝM AJ 
ŽIVOTNOSTI A ESTETIKY. 

Omietka
NOVEJ GENERÁCIE

stavba fasády
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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 
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stavba materiály

AKO SME STAVALI DOM JE PRÍBEH, KTORÝ POČAS ŽIVOTA BUDETE
 ROZPRÁVAŤ VEĽAKRÁT. NAJSKÔR VŠETKÝM PRIATEĽOM, ZNÁ-

MYM A RODINE, POTOM SVOJIM DEŤOM A ICH DEŤOM... 
URČITE POZNÁTE PODOBNÉ HISTORKY S LEPŠÍM ČI HOR-

ŠÍM KONCOM. ABY TEN VÁŠ PRÍBEH ZNEL: „...A PO-
TOM V DOME ŽILI ŠŤASTNE AŽ DO SMRTI,“ PRE-

MYSLITE SI DOPREDU PÁR ZÁKLADNÝCH 
VECÍ. V BUDÚCNOSTI SA TÁ CHVÍĽA 

PRI PLÁNOVANÍ DOKÁŽE  
V DOBROM VRÁTIŤ.

 PRE BUDÚCICH STAVEBNÍKOV
otázok



dostatočný tepelný komfort po celý rok. 
Napríklad masívne murivo a strecha 
akumulujú teplo, čo oceníte aj v lete, 
pretože to bráni prehrievaniu. Systém 
Ytong ponúka kompletný systém 
týchto masívnych prvkov, vrátane 
stropov, schodísk a aj strechy. Tá účinne 
zabráni horúčave a nahradí klimatizáciu 
v podkroví.

Reko z materiálov Ytong

Foto: Ytong                                       
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trebné starostlivo ustrážiť technologickú 
disciplínu a výsledné vyhotovenie. Oproti 
tomu systémové riešenie Ytongu je po-
merne nenáročné, majú ho preto v obľu-
be aj svojpomocní stavebníci. Riziko chýb 
je tak menšie, navyše vzájomnú kompati-
bilitu a bezchybné fungovanie garantuje 
sám výrobca. Jedným z takýchto riešení je 
napríklad jednovrstvové murovanie bez 
zatepľovania. Použitím tepelnoizolačných 
tvárnic Lambda YQ dosiahnete hodnôt 
nízkoenergetickej výstavby.

Porovnávajte náklady s vý-
slednou úžitkovou hodnotou – 
zistite si vopred životnosť staveb-

ných materiálov. Ak v horizonte 20 až 30 
rokov degradujú a dom bude potrebovať 
výmenu týchto materiálov, po splatení 
hypotéky vás čaká zháňanie financií na 
opravy. Navyše hodnota takýchto nehnu-
teľností podstatne klesá.

Doprajte si celoročný tepelný 
komfort – mnoho materiálov 
a ich kombinácií dnes už má 

vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. 
Zaujímajte sa ale aj o to, či vám poskytnú 

Nechoďte do sveta stavebníc-
tva sami – rovnako ako sa bez väč-
ších skúseností nevydáte napríklad 

do Himalájí bez sprievodcu alebo na súd 
bez právnika, nevystačíte si pri stavaní 
s radami od kamarátov a z internetu. Kde 
ale takéhoto odborníka vziať? Kvalitní 
výrobcovia stavebných materiálov vás 
prevedú výstavbou od nápadu až po 
odovzdanie kľúčov. Napríklad Ytong má 
technického poradcu v každom regióne. 

Myslite na zdravie – čím jed-
noduchšie je zloženie materiálu 
i celej budovy, tým lepšie. Naprí-

klad stavebný systém Ytong sa vyrába 
z čisto prírodných surovín a dnes je mož-
né z neho postaviť kompletne celý dom 
vrátane strechy, stropov, schodov a tiež 
povrchových úprav. Pórobetón má schop-
nosť regulovať vlhkosť a vytvára v dome 
zdravú klímu, navyše svojím zložením 
zamedzuje vzniku plesní.

Predchádzajte problémom – ak 
zvolíte stavebné riešenie náročné 
na vykonanie remeselných prác a 

kombináciu viacerých materiálov, je po-

Stavba domu.

Veľké životné rozhodnutie.

Veľa práce, málo času.

Vďaka za každé šikovné ruky. 

Za každú dobrú radu. 

Otcovi, bratovi, kamarátom.

Vysnený cieľ je deň odo dňa 

bližšie. Dom rastie rýchlo  

pod rukami.

Pocit hrdosti.

Dobrá práca.

Keď staviate s YQ, je sa na čo tešiť.
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stavba materiály

Betón ako jeden zo základných 
stavebných materiálov je v súčas-
nosti veľmi obľúbený a ponúka 

široké možnosti uplatnenia. Betónové 
funkčné výrobky Stone BriCK®  dodá-
vajú akýmkoľvek stavebným prvkom 
estetický vzhľad a sú vítanou alterna-
tívou drahých dovozových materiálov 
podobného určenia, avšak za oveľa niž-
šiu cenu. Aplikáciou najprogresívnejších 
stavebných technológií je možné docieliť 
požadovaný výraz rôznych prvkov archi-
tektúry, ktoré zapadajú do akéhokoľvek 
stavebného štýlu.  

ŠIROKÉ VYUŽITIE
Obklady stien majú široké využitie 
v interiéri aj exteriéri. Využívajú sa 
hlavne tam, kde je potrebné dosiahnuť 
efekt starej tehly alebo kameňa. Okrem 
vnútorných stien skrášlia aj vzhľad 
fasád, sokle domov, murovaných plotov, 
stĺpov, komínov, krbov, štýlových vinár-
ní, barov, pivníc a pod. Vyrábajú sa v 15 
farebných odtieňoch, vrátane rohových 
prvkov. 

BEZ ÚDRŽBY
Dlažba imitujúca drevo je určená pre 
záhradnú dekoračnú architektúru. Šľa-
páky a podvaly sa používajú na realizáciu 

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

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

Reko z materiálov spoločnosti Byt – In 

Foto: Byt – In

TÚŽITE PO TEHLOVÝCH OB-
KLADOCH ČI DREVENÝCH 
TERASÁCH, ALE OBÁVATE SA 
ICH ZLOŽITEJ ÚDRŽBY? RIE-
ŠENÍM MÔŽU BYŤ ŠPECIÁLNE 
BETÓNOVÉ IMITÁCIE TEHLY, 
KAMEŇA ČI DREVA, KTORÉ 
MAJÚ PRIRODZENÝ A AUTEN-
TICKÝ VZHĽAD PÔVODNÝCH 
MATERIÁLOV. 

VÍTANÁ

alternatíva
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Dávame vám chlapské slovo na náš poctivý stavebný materiál. 
Odolná tehla od nás, vďaka svojej trvanlivosti a pevnosti v tlaku, 
zvýši nielen hodnotu, ale aj životnosť vašej stavby.
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STAVAJTE Z POCTIVEJ 

TEHLY

BUĎTE

210x280.indd   1 24/05/2018   11:40



82

stavba podkrovie

Predtým než začnete so samotnou 
realizáciou, zistite si, či je to vaše 
podkrovie vhodné na bývanie. 

Norma pre budovy na bývanie v prípade 
zobytnenia podkrovia hovorí, že svetlá 
výška obytných miestností v novo-
postavených podkrovných priestoroch 
musí byť najmenej 2 600 mm, pričom 
pri rekonštrukciách už existujúceho 
podkrovia ju možno znížiť na 2 500 mm. 
Svetlá výška obytných miestností pod-
krovia nad podlažím, ktoré patrí k bytu, 
je 2 300 mm a v miestach skosenia je to 
1 100 mm, pričom ojedinelé trámy môžu 
byť v minimálnej podchodnej výške 
2 100 mm. 

Maximálne využitie podkrovných 
priestorov je možné iba v prípade vhod-
nej dispozície, ktorá využije ich výhody 
a potlačí nevýhody. Po obvode dispo-
zície sa dajú vytvoriť malé skladovacie 
priestory alebo umiestniť nábytok či 
zariaďovacie predmety. Úžitkovú plochu 
je však možné zväčšiť konštrukčnými 
úpravami strechy: zvýšením sklonu, zvý-
šením nadmurovky či veľkoplošnými vi-
kiermi nad obvodovou stenou. Či je vaše 
podkrovie na bývanie skutočné vhodné, 
záleží od viacerých faktorov. Dôležitý je 
odborný stavebný a technický prieskum 
podkrovia a súvisiacich konštrukcií, bez 
ktorého sa neodporúča vôbec s čímkoľ-
vek začať.

DÔKLADNÁ PRÍPRAVA
Dôležitým krokom vo fáze prípravy 
(pre)stavby podkrovia je zaangažovanie 
statika. Mal by posúdiť, či múry a stro-
py prízemia vôbec unesú podkrovie, 
rovnako by mal skontrolovať celý pova-
lový priestor, či je strecha v poriadku, 
nezateká a či sú v dobrom stave všetky 
drevené časti krovu. Dajte si skontrolo-

AK POTREBUJETE KVÔLI ZVÄČ-
ŠUJÚCEJ SA RODINE ALEBO 
LEN TAK, Z PLEZÍRU, KAPACIT-
NE ROZŠÍRIŤ SVOJE BÝVANIE, 
JEDNOU Z MOŽNOSTÍ, KTORÁ 
VÁM NEUKROJÍ Z PLOCHY 
ZÁHRADY, JE NADSTAVBA. ČI 
UVAŽUJETE O REKONŠTRUKCII 
UŽ EXISTUJÚCEHO PODKRO-
VIA, ALEBO PLÁNUJETE NAD-
STAVIŤ POSCHODIE ČI DVE, 
PONÚKA SA NIEKOĽKO MOŽ-
NOSTÍ REALIZÁCIE. 

vať, či krov nenapadol drevokazný hmyz 
či hniloba. Tieto konštrukcie možno 
uzavriete tepelnou izoláciou a neskoršie 
opravy budú prakticky nemožné alebo 
veľmi náročné a nákladné. Pri prieskume 
treba skontrolovať nielen viditeľné časti 
krovu, ale aj rizikové miesta – miesta 
uloženia drevených prvkov na murive 
a miesta s vyšším obsahom vlhkosti. 
Ak objavíte poruchy, netreba vymeniť 
celý krov. Porušené drevené prvky sa 
vymieňajú celé alebo ich časti – záleží 
na stupni poškodenia. Trámy, či už budú 
zakryté sadrokartónom, alebo odhalené, 
je potrebné ošetriť impregnačným pros-
triedkom proti napadnutiu škodcami.
Strecha podkrovia bude potrebovať zvu-
kovú, tepelnú a protipožiarnu izoláciu, 
preto je veľmi dôležité vybrať vhodný 
izolačný materiál. Izolácia by mala byť 
podľa normy hrubá 200 – 250 mm. 
Kvalitná izolácia zabráni vzniku tepel-
ných mostov, čo v konečnom dôsledku 
zníži výdavky na vykurovanie, prípadne 
chladenie podkrovného priestoru.

MONTOVANÉ NADSTAVBY 
Ak ste majiteľom domu, ktorý má rovnú 
strechu, a potrebujete či túžite mať 
k dispozícii podkrovný priestor, môžete 
podkrovie so sedlovou strechou nadsta-
vať. Elegantné riešenie, s ktorým sa vy-
hnete obmedzeniam chodu domácnosti 
spojených s akoukoľvek prestavbou, je 
proces suchej výstavby. V poslednej dobe 
je stále obľúbenejším, nízkonákladovým 
a ekologickým riešením montovaná 
nadstavba s využitím ľahkých oceľových 
profilov. Toto riešenie sa ponúka aj v prí-
pade, že chcete zobytniť už existujúce 
podkrovie, no skelet strechy je v tak ne-
vyhovujúcom stave, že je jednoduchšie 
a finančne menej nákladné nahradiť ho 
novým. Následne je pri suchej výstavbe 

DOPRAJTE SI 

podkrovie
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by to s klasickými postupmi a materiálmi 
neprešlo,“ dopĺňa CEO spoločnosti Stee-
long Slovakia, Peter Matuška.  

PRESVETLENIE PODKROVIA 
Najjednoduchšie je umiestniť obytné 
miestnosti pri štítovej stene, kde sa 
pomerne dobre inštalujú okná. Okno 
v štítovej stene však nestačí na osvetle-
nie podkrovia a budete musieť napláno-
vať vikiere alebo obľúbenejšie strešné 
okná. Len tak možno dosiahnuť, aby 
presklená plocha mala asi 10 až 15 % 
podlahovej veľkosti miestnosti, ako to 
vyžaduje norma.

Je výhodné, ak je šírka strešného 
okna rovnaká ako vzdialenosť medzi 
krokvami, pretože pri širšom okne treba 
pomerne komplikovane posunúť krokvy. 
Strešné okná musia byť kvalitné, ale 
aj správne a dobre osadené v strešnej 
rovine, tepelne izolované a chránené 
zvonka oplechovaním. Výška parapetu 
by mala byť 900 až 1 200 mm, aby bolo 
udržiavanie a ovládanie bezproblémo-
vé. Podľa spôsobu otvárania si môžete 
vybrať výkyvné, výklopné alebo výklop-
no-výkyvné.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

obľúbené použitie sadrokartónových 
dosiek.

PEVNÁ A ĽAHKÁ OCEĽ
Oceľ si za posledných 150 rokov vybudo-
vala v stavebníctve svoju doslova pevnú 
pozíciu. Tento materiál v sebe totiž spája 
ekonomické výhody s ekologickými. Je 
bezkonkurenčne pevná a zároveň ľahká, 
odolná voči škodcom a môžete ju done-
konečna recyklovať. S montovanými, na 
mieru projektu vyrobenými oceľovými 
profilmi, napríklad aj od spoločnosti 
Steelong Slovakia, skrátite celkovú dobu 
výstavby až o 70 %. 

„Pri mokrých postupoch je potrebná 
stavebno-technologická disciplína v podobe 
technologických prestávok, ktorá sa často 
nedodržiava pre tlak na rýchlosť výstavby 
zo strany investora. Problémom potom 
môže byť tzv. ‚zabudovaná vlhkosť‘, ktorá 
kreuje ďalšie komplikácie, ako je vznik 
plesní atď. Pri suchom postupe výstavby 
s kovovými konštrukciami tieto prestávky 
úplne odpadajú, takže výrazne urýchlite 
finalizáciu projektu, a pritom neriskujete 
zdravie stavby,“  hovorí odborník na kon-
štrukciu technických stavieb a spolupra-
covník Slovenskej technickej univerzity 
so zameraním na tenkostenné oceľové 
profily, prof. Ing. Ján Hudák, CSc.   

„Hmotnosť samotnej nadstavbovej časti 
tvorí oproti klasickým spôsobom výstavby 
len zlomok hmotnosti, čo často staticky 
povoľuje nadstavať podkrovie aj tam, kde 

AK STE MAJITEĽOM DOMU, KTO-
RÝ MÁ ROVNÚ STRECHU, A PO-
TREBUJETE ČI TÚŽITE MAŤ K DIS-
POZÍCII PODKROVNÝ PRIESTOR, 
MÔŽETE PODKROVIE SO SED-
LOVOU STRECHOU NADSTAVAŤ. 
NAJEDNODUCHŠÍM RIEŠENÍM JE 
PROCES SUCHEJ VÝSTAVBY. 

stavba podkrovie
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 Pohoda 
a komfort. 
Kedykoľvek

Pripravené na VELUX ACTIVE
Inteligentný systém ovládania strešných okien, roliet 
a žalúzií VELUX s pomocou inteligentných senzorov.

Strešné okná 
www.velux.sk • 02 33 000 555

„Pre rodinu chceme predsa to najlepšie – zdravý domov 

plný denného svetla a čerstvého vzduchu, kde sa 

budeme celý rok cítiť príjemne. Rolety a žalúzie VELUX 

splnia akékoľvek prianie. Zabránia prehrievaniu izby 

alebo ju dokonale zatemnia, aby sa nám dobre spalo.“

Efektívna ochrana 
pred teplom
Vonkajšie rolety
a markízy VELUX Regulácia svetla

Vnútorné rolety 
a žalúzie VELUX
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NEEXISTUJE UNIVERZÁLNY 
NÁVOD NA SPRÁVNE PRE-
SVETLENIE PRIESTOROV POD 
STRECHOU. PRÁVE PRETO BY 
SME MALI DBAŤ NA SPRÁVNU 
INTENZITU OSVETLENIA. VEĽKÉ 
MNOŽSTVO DENNÉHO SVET-
LA DO TÝCHTO PRIESTOROV 
PRINÁŠAJÚ PRÁVE STREŠNÉ 
OKNÁ.

AKO BÝVAŤ ZDRAVO A

komfortne?

VÝBERU STREŠNÉHO OKNA 
VENUJTE POZORNOSŤ
Pri výbere strešných okien by ste sa mali 
zamyslieť nad niekoľkými dôležitými 
aspektmi. V prvom rade myslite na ma-
teriálové riešenie – to ponúka drevený 
alebo bezúdržbový variant. Drevený 
variant prináša do interiéru osvedčenú 
klasiku a bezúdržbový je zas mimo-
riadne vhodnou voľbou do miestností, 
v ktorých dochádza k zvýšenej tvorbe 
vlhkosti – ako sú kúpeľne alebo kuchy-
ne. Podľa zariadenia miestnosti zvážte 
aj možnosti otvárania strešných okien. 
V prípade vysokej nadmurovky voľte 
strešné okná so spodným ovládaním. 
Ak sa strešné okno nachádza v správnej 
výške a pod ním je umiestnený naprí-
klad pracovný stôl, optimálnym spôso-
bom je horné ovládanie. 

SMART RIEŠENIE PRE STREŠNÉ 
OKNÁ
Spoločnosť VELUX prináša tento rok 
na trh novinku, ktorú vyvinula v spolu-
práci s NETATMO. Ide o systém VELUX 
ACTIVE – cenovo dostupný inteligentný 

Súčasné technológie umožňujú výro-
bu strešných okien na vyššej úrovni 
ako pred desiatkami rokov. Okná 

majú omnoho lepšie tepelnoizolačné 
vlastnosti a stávajú sa dizajnovým do-
plnkom nielen obytného podkrovia, ale 
aj moderných jednopodlažných domov.

DVA KĽÚČOVÉ FAKTORY PRE 
ZDRAVÉ BÝVANIE
Rekonštrukcia umožňuje opravu chýb, 
ktoré si všimli investori počas bývania. 
„Pred rekonštrukciou sa treba kritickým 
okom pozrieť na nedostatky priesto-
ru. Veľmi častým problémom starších 
budov je napríklad nedostatočná úroveň 
presvetlenia prirodzeným svetlom alebo 
nevyhovujúca dispozícia,“ vysvetľuje 
Klára Bukolská, architektka spoločnosti 
VELUX. Úroveň presvetlenia mož-
no zmeniť jednoducho. Stačí doplniť 
priestor o dodatočný zdroj denného 

svetla. Strešné okno alebo svetlovod 
sú riešeniami, ktoré môžu priviesť 

do interiéru viac denného svetla. 
Je všeobecne známe, že priro-

dzené svetlo, ktoré prichádza 
cez strechu, presvetlí aj hlbšie 

časti interiéru – tie násled-
ne netreba počas dňa 

dosvetľovať ume-
lými zdrojmi. 

stavba podkrovie
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SO ZDRAVÝM A KVALITNÝM BÝVANÍM JE ÚZKO SPÄTÝ AJ ČERSTVÝ 
VZDUCH. JEHO DOSTATOK POZITÍVNE VPLÝVA NA PSYCHICKÉ 
A FYZICKÉ ZDRAVIE ČLOVEKA. 

na neskôr – aby nedošlo k zbytočnému 
prehriatiu interiéru. Inteligentný systém 
dokáže zaistiť maximálne zdravé pros-
tredie pre život celej domácnosti. Lepšie, 
automaticky a efektívnejšie ako ktokoľ-
vek iný. Viac na www.velux.sk. 

Reko z materiálov Velux

Foto: Velux

systém ovládania strešných okien, roliet 
a žalúzií. Systém má dôležitú vlastnosť 
a tou je schopnosť učiť sa. Analyzuje 
a spracováva každodenné činnosti, aby 
lepšie porozumel tomu, kedy zákazník 
vstáva, kedy vetrá a aj to, akú teplotu 
v interiéri preferuje. Dokáže sa tak pri-
spôsobiť chodu každej domácnosti. 

Na základe týchto detailných vstupných 
informácií a napojeniu do siete NETAT-
MO, ktorá sprostredkováva aj informá-
cie o vývoji počasia, je VELUX ACTIVE 
veľmi efektívnym v rozhodovaní, kedy 
a ako intenzívne vetrať alebo tieniť. 
Napríklad v prípade prichádzajúcej 
búrky vyvetrá radšej skôr alebo v prí-
pade letných horúčav posunie vetranie 



stavba strecha
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Aktívne bleskozvody fungujú účinnejšie 
než tie klasické. Ich najväčšia výhoda 
spočíva v tom, že dokážu v okamihu 
úderu blesku vyslať ústretový výboj, 
s ktorým sa blesk spojí vysoko nad 
objektom a blesk s výbojom sa bezpečne 
zjednotí, privedie na hrot aktívneho 
zberača a odtiaľ sa cez zvod a uzemňo-
vač rozptýli do zeme. Rádius takýchto 
aktívnych bleskozvodov môže dosahovať 
až 107 metrov.

Ďalšie výhody nám priblížil Marián Krč-
már zo spoločnosti LP-AXIS s.r.o., ktorá 
má dlhoročné, viac ako 20-ročné skúse-
nosti v realizácií aktívnych bleskozvodov 
a ich uzemnení na Slovensku. 

 Aké kritériá treba brať do úvahy 
pri rozhodovaní sa, či zvoliť aktívny 
alebo klasický bleskozvod?
Aktívne bleskozvody sú určite bezpeč-
nejšie než tie klasické. Zberač aktívne-
ho bleskozvodu nahrádza celú zbernú 
sústavu konvenčných bleskozvodov. 
Takéto bleskozvody poskytujú značnú 
úsporu zvodového materiálu, a tak vý-

ŽIŤ V BEZPEČNOM DOMOVE 
JE ZREJME PRIRODZENOU 
TÚŽBOU KAŽDÉHO Z NÁS. AJ 
PRETO BY NEODMYSLITEĽNOU 
SÚČASŤOU VŠETKÝCH PRÍBYT-
KOV MAL BYŤ FUNKČNÝ BLES-
KOZVOD, KTORÝ DOM A ROV-
NAKO JEHO OBYVATEĽOV 
SPOĽAHLIVO OCHRÁNI PRED 
NIČIVÝMI ŽIVLAMI. 

NIE SÚ ŽARTY
S bleskami

Príroda je mimoriadne nevyspyta-
teľná a nikto s istotu nevie pove-
dať, či práve do jeho domu blesk 

neudrie. Zabezpečiť si kvalitnú ochranu 
je investícia, na ktorej sa neoplatí šetriť, 
keďže tu nejde iba o majetok, ale hlavne 
o životy ľudí. Bleskozvody patria k naj-
účinnejšej forme ochrany objektov pred 
bleskami a jeho devastačnými schopnos-
ťami. Na trhu nájdete klasické a aj tzv. 
aktívne bleskozvody, ktoré poskytujú 
vyššiu úroveň bezpečnosti. 

AKTÍVNE BLESKOZVODY 
FUNGUJÚ ÚČINNEJŠIE 
NEŽ TIE KLASICKÉ. ICH 

NAJVÄČŠIA VÝHODA 
SPOČÍVA V TOM, ŽE 

DOKÁŽU V OKAMIHU 
ÚDERU BLESKU VYSLAŤ 

ÚSTRETOVÝ VÝBOJ...
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Vstupom do EÚ sa Slovensko zaviazalo 
prebrať európske normy. Táto norma na 
klasické bleskozvody značne zhusťuje 
zbernú sústavu a počet zvodov a uzem-
ňovačov, čo v mnohých prípadoch nie je 
realizovateľné. Podľa vyjadrenia Úradu 
normalizácie, Slovensko ako členský 
štát EÚ môže používať národné normy 
iných členských štátov EÚ. Norma STN 
34 1398:2014 bola prekladom preberaná 
z francúzskej národnej normy NF C 17-
102, podľa ktorej sa aktívne bleskozvody 
naďalej na Slovensku používajú.

 Odrazila sa táto skutočnosť naprí-
klad aj ohľadom menšieho záujmu 
o tento produkt?
Záujem investorov je stále rovnaký, na 
školeniach je však odborná verejnosť 
zavádzaná informáciami o zákaze použí-
vania aktívnych bleskozvodov. Nie je to 
pravda. Neexistuje na to žiadny doklad.

  Aká je teda aktuálna právna úpra-
va podľa európskej normy? Môžete 
nám to priblížiť?

razne redukujú zásahy do fasády či streš-
ného plášťa. Zachytávače sú vyrobené 
z nerezu, ktorý zaručuje odolnosť voči 
korózii. Ďalšou výhodou je, že životnosť 
aktívneho bleskozvodu je porovnateľná 
so životnosťou budovy.

 Aká je podľa Vás najväčšia výhoda 
aktívneho bleskozvodu oproti kla-
sickým? Prečo by sme mali siahnuť 
po aktívnych bleskozvodoch?
Aktívny bleskozvod chráni aj priľahlé 
plochy. U rodinných domov jeden zachy-
távač dokáže pokryť aj ďalšie objekty na 
pozemku, ako sú garáže, altánky, voliéry, 
bazény a oddychové plochy, čo klasický 
bleskozvod nedokáže.

 Zhruba pred rokom bola zrušená 
slovenská norma STN 34 1398:2014 
týkajúca sa aktívnych bleskozvodov 
bez náležitej náhrady. Táto situácia 
vyvolala menší rozruch, bolo počuť 
aj hlasy ohľadom zrušenia aktív-
nych bleskozvodov. Čo by sme mali 
vedieť ohľadom tejto témy? 

Certifikáty a stanoviská pre aktívne 
zachytávače vydané pred 1. 3. 2017 
zostávajú naďalej v platnosti. 

Reko v spolupráci s LP-AXIS, s. r. o.

Foto: LP-AXIS, s. r. o.

   



HOVORÍ SA, ŽE STRECHA JE INVESTÍCIA NA CELÝ ŽIVOT. ABY TO ALE NAOZAJ BOLA PRAVDA, 
MUSÍ BYŤ KVALITNÝ CELÝ STREŠNÝ SYSTÉM. AKO PRVÉ JE POTREBNÉ ROZHODNÚŤ O SKLONE 
STRECHY, KDE SÚ NA VÝBER DVE ZÁKLADNÉ MOŽNOSTI. PRVOU JE PLOCHÁ STRECHA A DRUHÚ 
MOŽNOSŤ PREDSTAVUJE STRECHA ŠIKMÁ. PRÁVE OD SKLONU SA BUDÚ ODVÍJAŤ VŠETKY ĎALŠIE 
ROZHODNUTIA. 
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JEDNODUCHÁ DOSTUPNOSŤ
Snáď najväčšou výhodou plochej stre-
chy je jej predispozícia pre ekologické 
riešenia. „Tvar a sklon plochej strechy 
vytvára tie najideálnejšie podmienky pre 
maximálne využitie potenciálu slnečnej 
energie,“ vysvetľuje Ján Karaba, člen 
výkonného výboru Slovenskej asociácie 
fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). 
„Fotovoltické panely či solárne kolektory 
sa na takejto streche inštalujú pomerne 
jednoducho a rovnako jednoduchá je aj ich 
následná údržba, keďže majú jednoduchú 
dostupnosť,“ dodáva Ján Karaba.

S ČÍM MUSÍTE POČÍTAŤ?
Ploché strechy majú, samozrejme, aj svo-
je nevýhody. Veľkou nevýhodou je nižšia 
životnosť, spôsobená vplyvom počasia či 
UV žiarenia. Od nižšej dĺžky životnosti 
sa odvíjajú aj vyššie náklady na údržbu 
celého strešného systému. Rovnako 
tieto strechy predstavujú riziko v chlad-
nejších oblastiach s častým snežením 
či extrémnymi výkyvmi počasia. Už pri 
stavbe musíte počítať s obmedzeným 
výberom krytín. Plochá strecha sa totiž 
skladá z parozábrany, tepelnej izolá-
cie a hydroizolačnej vrstvy. Kľúčové je 
dôsledne dodržať technologické procesy 
pri zabezpečení vodotesnosti povlakovej 
krytiny a rovnako aj dokonalé vyspá-
dovanie strešných plôch. Zatepľuje sa 
klasicky polystyrénom, minerálnou vl-
nou alebo polyuretánom. Vrchnú vrstvu 
tvorí najčastejšie hydroizolačný systém, 
kde máte na výber z PVC, termoplastic-
kej fólie či asfaltových pásov. Európska 
únia v súčasnosti veľkou mierou začína 

podporovať zelené strechy, no u nás sa 
zatiaľ stále preferuje štrková vrstva. 

STÁLE POPULÁRNE STRECHY
Aj napriek súčasným trendom dominujú 
v architektúre naďalej šikmé strechy. Ich 
tvar prakticky odjakživa zabezpečoval 
odtok dažďovej vody a zároveň posky-
toval väčší pocit bezpečia pred nahro-
madeným snehom, ktorý sa z takejto 
strechy dal pomerne ľahko strhnúť. Pre 
tieto svoje vlastnosti sú šikmé strechy 
populárne dodnes. Investorom ponú-
kajú široký výber tvarov, od obľúbe-
ných  pultových, sedlových, stanových 
a valbových až po menej časté oblúkové 
strechy. Z krytín sú najčastejšie používa-
né plech, drevo, betón a rokmi overená a 
po celom svete obľúbená keramika. Vždy 
záleží predovšetkým na vkuse a rozpočte 
staviteľa.

STRECHY S NÍZKYM SKLONOM
Špeciálnu kategóriu šikmých striech 
tvoria strechy s nízkym sklonom, od 12° 
do 16°. Vďaka rozmachu bungalovov 
sú tieto typy striech dnes na Slovensku 
pomerne bežné. V minulosti sa na ta-
kéto strechy používala hlavne plechová 
krytina, no dnes už škridly vhodné pre 

Ploché strechy sú dominantným 
prvkom modernej architektúry. 
Okrem architektonicky zaujímavé-

ho riešenia ponúkajú aj niekoľko výhod. 
Tou základnou je jednoduchšie kon-
štrukčné riešenie, ktoré je aj dôsledkom 
absencie krovu. Jednoduchšia je väčši-
nou aj montáž takejto strechy, vrátane 
inštalácie zateplenia, pričom všetky 
tieto faktory vplývajú na nižšiu obsta-
rávaciu cenu strešného systému. Pri 
montáži je dôležité dbať na to, aby mala 
strecha sklon aspoň 1°, inak sa na nej 
bude držať voda, čo môže mať neskôr 
nepríjemné následky. Výhody plochej 
strechy oceníte aj pri užívaní domu, a to 
v podobe lepšieho využitia priestoru na 
poschodí či rozšírenia obytného priesto-
ru o terasu alebo zelenú plochu priamo 
na streche.
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TAK AKO PRI VÄČŠINE TOVAROV A SLUŽIEB, AJ PRI KRYTINÁCH 
A STREŠNÝCH SYSTÉMOCH PLATÍ, ŽE S CENOU BY MALA 
RÁSŤ AJ KVALITA. TIE NAJLACNEJŠIE STREŠNÉ KRYTINY AKO 
ASFALTOVÉ ČI BITÚMENOVÉ SA PRETO ODPORÚČAJÚ SKÔR NA 
CHATKY A ALTÁNKY NEŽ NA RODINNÉ DOMY.
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strechy s nízkym sklonom ponúkajú aj 
výrobcovia ťažkých krytín. Vybrané mo-
dely pálených škridiel je možné použiť 
už od sklonu strechy 12°. Takéto škridly 
majú premyslený systém odvodňovacích 
drážok, ktorý zabezpečí odvod vody 
z drážky na plochu škridly aj pri nízkom 
sklone.

Pri extrémne nízkych sklonoch treba 
počítať so zvýšenými nákladmi pri reali-
zácii strešného plášťa. Je pravdepodob-
né, že si nízka strecha bude vyžadovať 
plné debnenie a okrem kvalitnej strešnej 
fólie aj rôzne tesniace prvky. „Ak sa toto 
podstrešie neurobí kvalitne a všetky spoje 
sa dokonale neprelepia, vždy hrozí riziko 
zatečenia. Preto zákazníkom odporúčame, 
ak je to možné, zvýšiť sklon strechy aspoň 
na 16°, v ideálnom prípade na 22°, kde 
už môžeme hovoriť o šikmej streche a nie 
plochej. Takto sa môžeme vyhnúť zvýše-
ným rizikám zatečenia,“ hovorí Michal 
Dobrovodský, technický poradca značky 
Tondach.

NEPODCEŇTE ZATEPLENIE
Zateplenie šikmej strechy ponúka dve 
základné možnosti. Prvou je medzikrok-
vová izolácia a tou druhou je nadkrokvo-
vá izolácia, ktorej výsledkom sú prizna-
né trámy. Z materiálov sa najčastejšie 
používa, tak ako pri plochých strechách, 
polystyrén, minerálna vlna alebo poly-
uretán. Dôležité je nepodceniť hrúbku 
izolácie, v tom si rozhodne nechajte 
poradiť odborníkom. Samotné zateple-
nie je svojím spôsobom špička ľadovca. 
Aby dokázalo dobre izolovať, je potrebný 
kvalitný strešný systém, ktorý obsahuje 
aj fólie a viaceré doplnky. Takýto systém 
chráni strechu a podkrovie nielen pred 
slnečným žiarením a rozmarmi počasia, 
ale aj pred nežiadúcimi návštevníkmi, 
ako sú napríklad kuny, ktoré vedia pod 
strechou narobiť poriadnu „šarapatu“.  

KVALITNÝ STREŠNÝ SYSTÉM
Kvalitný strešný systém musí mať 
predovšetkým hydroizolačnú fóliu, ktorá 
strešnú konštrukciu chráni a zabraňuje 
prieniku dažďovej vody. Dôležité však 
je, aby hydroizolačná fólia bola paro-
priepustná, inak hrozí riziko konden-
zácie a následného vlhnutia stien. Pri 
krytinách je dôležité aplikovať vetracie 
škridle v pomere stanovenom výrobcom. 
Strecha musí dýchať a odvetrávať teplo, 
ktoré sa pod škridlami v lete vytvára. 

Voliteľné sú strešné prestupy 
s odvetrávacími systémami, 
či presvetľujúce prvky, ale 
aj fotovoltické panely alebo 
protisnehový systém. Kaž-

dý z týchto prvkov má svoje 
opodstatnenie a využitie, no 

ich použitie nie je nevyhnutné. Čo sa ale 
rozhodne oplatí, sú ukončenia strechy 
a štítu, prípadne špeciálne škridly na 
atypické časti striech, vďaka ktorým 
ušetríte prácu klampiarom a dosiahnete 
aj oveľa estetickejší vzhľad. 

VÝBER KRYTINY
Tak ako pri väčšine tovarov a služieb, aj 
pri krytinách a strešných systémoch pla-
tí, že s cenou by mala rásť aj kvalita. Tie 
najlacnejšie strešné krytiny ako asfal-
tové či bitúmenové sa preto odporúčajú 
skôr na chatky a altánky než na rodinné 
domy. Sú ľahké, cenovo dostupné a 
jednoducho sa s nimi manipuluje. Ich 
životnosť ale nepatrí medzi ich prednos-
ti a nízka je aj požiarna odolnosť.

O niečo drahšie, no stále relatívne 
lacnejšie materiály sú plechové kryti-
ny. Vyznačujú sa ľahkosťou a pomerne 
jednoduchou montážou. Medzi nevýho-
dy však patrí tepelná dilatácia, kratšia 
životnosť, nutnosť pravidelnej údržby a 
pri mnohých výrobcoch sa oplatí pozrieť 
si dĺžku záruky na prehrdzavenie. V 
podobnej cenovej hladine sa pohybujú aj 
v minulosti často využívané eternitové 
(vláknocementové) krytiny, ktoré tiež 
patria medzi ľahšie. Majú dlhú život-
nosť, odolnosť proti mrazu aj ohňu a sú 
jednoduché na montáž. Medzi nevýhody 
patrí vysoká krehkosť, ktorá spôsobuje 
aj pomerne náročnú opravu. 

Kvalitatívne a aj cenovo sa na vyššej 
úrovni pohybujú betónové a keramické 
krytiny. Oba typy krytín sa vyznačujú 
dlhou životnosťou či odolnosťou proti 
ohňu aj mrazu. Výhodou je aj široká 
paleta tvarov a farieb. Medzi nevýhoda-
mi sa zvykne uvádzať vyššia hmotnosť 
a v prípade betónových krytín aj strata 
farebnosti či usádzanie machov a lišajní-
kov po dlhšom čase. Keramické krytiny 
sa preto považujú za najvyššiu formu 
kvality, pretože si svoju farbu dokážu za-
chovať a nevyblednú ani po niekoľkých 
desaťročiach. 

Ing. Juraj Vedej

Foto: archív firiem a redakcie
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KRYTINA 

Spoločnosť Ruukki rozšírila svoj pro-
duktový rad v segmente strešných 
krytín o nové riešenie, ktoré vy-

chádza z filozofie tzv. hygge. „To krátke, 
nenápadné, do slovenčiny nepreložiteľné 
dánske slovo opisuje všetko to, čo sa v živo-
te skutočne počíta: pocit blízkosti, bezpečia, 
slobody a tepla. Je to škandinávska filozofia 
šťastia, vyjadrujúca snahu o dosiahnutie 
útulného komfortu a radosti z drobných 
potešení,“ vysvetľuje Jan Hála z divízie 
strešných krytín Ruukki.

OCEĽ NAJVYŠŠEJ KVALITY
K výrobe Ruukki Hyygge používame 
švédsku oceľ najvyššej kvality z vlast-
ných oceliarní. Plech s hrúbkou 0,6 mm 
je opatrený modernou ekologickou 
povrchovou úpravou GreenCoat Purex. 
Jej ľahko matný povlak je odolný voči 
poškriabaniu a vplyvom slnečného 
žiarenia.

ZÁRUKA 40 ROKOV
Strešná krytina Ruukki Hyygge je 
dostupná v triede kvality Ruukki 40. 
Tým získava každý majiteľ novej strechy 
automaticky záruku 40 rokov a ďalej, 
samozrejme, výhody bežné pre všetkých 
zákazníkov značky, ako je kalkulácia 
a technické poradenstvo zadarmo.

ELEGANTNÝ VZHĽAD
Zaujímavosťou tejto krytiny je inova-
tívne riešenie priečneho a pozdĺžneho 
kotvenia. To umožňuje pohľadovo 
skryť spoje krytiny a prispieva k ničím 
nerušenému elegantnému vzhľadu celej 
strechy. Ruukki Hyygge je dodávaná 
v troch obľúbených farbách, ktoré zod-
povedajú súčasným trendom v architek-
túre: antracitovej, grafitovej a čiernej. 
Jednoduchosť a minimalizmus v troji-
tom vydaní, to je Ruukki Hyygge, ktorú 
môže každý prispôsobiť svojmu vkusu. 
Táto maloformátová strešná krytina je 
vyrábaná vo variantoch bez prelisov ale-
bo s prelismi. Krytinu je možné pokladať 
tromi rôznymi spôsobmi, ktoré umožňu-
jú zvýrazniť vlastnosti a charakter celej 
budovy. Viac na www.ruukkistrechy.sk.    

Reko z materiálov Ruukki 

Foto: Ruukki 

TRADIČNÝ VÝROBCA KVALITNÝCH STREŠNÝCH KRYTÍN SPO-
LOČNOSŤ RUUKKI UVÁDZA NA TRH NOVÚ MALOFORMÁTOVÚ 
STREŠNÚ KRYTINU RUUKKI HYYGGE. JEDNODUCHÁ ELEGANT-
NÁ KRYTINA ZODPOVEDÁ MODERNÝM TRENDOM V SÚČASNEJ 
ARCHITEKTÚRE. TVORCOVIA NOVÉHO RIEŠENIA NAŠLI DOKO-
NALOSŤ V JEDNODUCHÝCH TVAROCH, KTORÝCH ESTETICKY 

ČISTÝ DOJEM DOKRESĽUJE AJ 
ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO. 

NOVÝ PRODUKT PONÚKA 
RUUKKI V DVOCH VARI-

ANTOCH: S PRELISOM 
A BEZ NEHO.

ESTETICKY ČISTÁ STREŠNÁ 

stavba strecha
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ROZHODUJÚCIM FAKTOROM, KTORÝ 
OVPLYVŇUJE ŽIVOTNOSŤ STAVEBNÉ-
HO DIELA, JE ŽIVOTNOSŤ DREVENÝCH 
KONŠTRUKCIÍ. TIE MÔŽU SLÚŽIŤ PO 
DLHÚ DOBU, MUSÍME ICH VŠAK 
CHRÁNIŤ PRED PÔSOBENÍM ŠKOD-
COV. NEPODCEŇUJTE PRI STAVBÁCH 
ALEBO REKONŠTRUKCIÁCH DREVE-
NÝCH OBJEKTOV PREVENCIU PRED 
NAPADNUTÍM BIOTICKÝMI (ŽIVÝMI) 
ŠKODCAMI.

Ochrana dreva 
PRED ŠKODCAMI
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V spolupráci s Ing. Jaroslavom 
Strnadelom, Ph.D., odborníkom na 
chemickú ochranu dreva pred bio-

tickými škodcami spoločnosti Bochemie 
Slovakia, ktorá aj na slovenský trh dodáva 
prípravky značky BOCHEMIT®, sme pre 
vás pripravili odpovede na najčastejšie 
otázky týkajúce sa chemickej ochrany 
dreva.

 Prečo by sme mali impregnovať 
drevo?
Neošetrené drevo časom podlieha skaze, 
najčastejšie býva napadnuté drevo-
kazným hmyzom. Ďalším významným 
nebezpečenstvom sú drevokazné huby 
a pliesne. Tie sa objavujú prevažne tam, 
kde je drevo vystavené zvýšenej vlhkosti. 
Najviac ohrozené je drevo vonku alebo 
keď je v priamom kontakte so zemou či 
vodou. Drevo, ktoré je ošetrené príprav-
kami BOCHEMIT®, vydrží dlhšie zdravé 
a výrazne sa predĺži jeho životnosť.

 Nestačí prirodzená odolnosť dreva 
pred škodcami?
Odolnosť bežne používaných drevín proti 
drevokazným hubám nie je veľká, iba 
dub je klasifikovaný ako trvanlivý, ostatné 
dreviny sú stredne alebo slabo trvanlivé. 
Preto je drevo potrebné chrániť, aby 
neboli vytvorené vhodné podmienky pre 
jeho napadnutie, predovšetkým vlhkos-
ťou a teplom.

 Nie je dostačujúca ochrana lakom 
alebo farbou?
V dôsledku teplotných výkyvov dochádza 
k rozpínaniu a sťahovaniu dreva, a tak 
v krycom nátere vznikajú praskliny. Ak sú 
praskliny vačšie, tak je drevo vystavené 
zvýšenému nebezpečenstvu napadnu-
tia biotickými škodcami, ktorí možu cez 
praskliny prenikať do dreva.

 Ktoré drevené prvky odporúčate 
chrániť?
Použiť BOCHEMIT® pre zvýšenie trvanli-
vosti dreva je vhodné, keď drevené prvky 
budú používané ako nosné a sú ťažko 
nahraditeľné alebo opraviteľné. Riziko 
predstavujú chyby v konštrukcii stavieb, 
ktoré možu spôsobiť zatekanie alebo 
kondenzáciu pary pri kolísaní teplôt, 
a taktiež vodorovné plochy konštrukcie, 
odkiaľ prípadná zatečená voda ťažko od-
teká. V prípade vystavenia dreva dažďu je 
riziko napadnutia väčšie pre neustále sa 
zvyšujúcu vlhkosť.

 Možeme si drevo naimpregnovať 
sami?
Jednoduchú aplikáciu náteru zvládne 
každý, takže i neprofesionál si môže 
zaistiť ochranu dreva na profesionálnej 
úrovni. Z našich výrobkov na tento účel 
slúži predovšetkým BOCHEMIT® Opti F 
a BOCHEMIT® QB Hobby. V prípade rea-
lizácie väčšej stavby odporúčame osloviť 
profesionálneho dodávateľa impregno-
vaného reziva.

 Je možné na impregnáciu prí-
pravkami BOCHEMIT® naniesť ďalší 
náter?
Po zaschnutí sa povrchové vlastnosti 
dreva nemenia a je možné na impreg-
náciu aplikovať ďalšie bežne používané 
lazúrovacie alebo krycie nátery. Ak sa 
rozhodnete pre ďalší náter, odporúčame 
zvoliť bezfarebný variant BOCHEMITu. 
Ideálne je použiť BOCHEMIT® Estetik, ole-
jovo-syntetické napúšťadlo vo farebných 
odtienoch pínie, borovice, mahagonu, 
gaštanu, orecha alebo palisandra. Je ur-
čený na napustenie dreva pre vonkajšie aj 
vnútorné použitie, slúži na ochranu dreva 
pred UV žiarením a pred prenikaním 

vody. Penetruje sa hlboko do štruktúry 
dreva, zvýrazňuje jeho kresbu a dodáva 
mu žiadúci otieň, nepráska a neodlupuje 
sa, nezabraňuje dýchaniu dreva. Ak bude 
impregnované drevo v exteriéri, tzn. 
vystavené dažďu, je krycí náter dokonca 
nutnosťou.

 Aká je životnost dreva impregno-
vaného BOCHEMITom? 
Pre drevo použité v interiéri je časovo 
neobmedzená, pri dreve v exterieri mini-
málne 10 rokov. Potom sa odporúča re-
alizovať kontrolu stavu ochrany (idealne 
v dvojročných intervaloch). Pri správnom 
použití zaručujú výrobky BOCHEMIT® 
profesionálnu a spoľahlivú ochranu dreva 
a predchádza tak možným komplikáciám 
a nákladom spojeným s následnou saná-
ciou napadnutého dreva. 

 Prečo býva impregnované drevo 
farebné?
Zmyslom farebných variant je iba rozlíšiť 
ošetrenú časť dreva od tej, ktorá ošetrená 
nebola. Sýtosť farby nevypovedá o množ-
stvách účinných látok v ošetrenom dreve. 

 Je možné použiť impregnované 
drevo v obytných miestnostiach? 
Áno, ale impregnované drevo nemôže 
byť použité tam, kde by mohlo prísť do 
kontaktu s jedlom, krmivami alebo pit-
nou vodou. Impregnácia sa tiež nepouží-
va na drevo slúžiace na výrobu detského 
nábytku a hračiek. Viac informácií na 
www.bochemie.sk.   

Reko v spolupráci s Bochemie

Foto: Bochemie a archív
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Dnes sa už len málokto vyží-
va v každoročnom natieraní 
spojenom s výmenou zhnitých 

či zničených častí a radšej si vo svojom 
bazéne zapláva. Navyše z neho nemusí 
loviť kúsky machu, ktorý tak rád pre-
rastá dláždenou terasou. Aj pri výbere 
WPC terasy je ale potrebné spozornieť, 
pretože nie je WPC ako WPC. Ukážeme 
vám, na čo si dať pri výbere WPC pozor 
a nepodľahnúť sladkým sľubom predaj-
cov.

VLASTNOSTI MATERIÁLU
Ešte viac než vzhľad, ktorý je pre nieko-
ho na prvom mieste, sú dôležité vlast-
nosti materiálu a ich reakcie na počasie 
a čas. Práve vlastnosti totiž spôsobia, či 
vaša terasa zostane rovnako krásna, ako 
keď ste si ju zaobstarali. Ak sa budete 
riadiť len vzhľadom, môže vás vaša tera-
sa čoskoro nemilo prekvapiť.
                                        
VYBERAJTE S ROZUMOM   
Ak chcete vedieť, aká bude vaša terasa 
po dlhšej dobe, skúste sa opýtať pria-
teľov, známych alebo na diskusných 

fórach, ako sú so svojou terasou spokoj-
ní. Ak sa nemáte koho vo svojom okolí 
opýtať, navštívte najbližšie terasové 
centrum alebo vzorkovňu (www.wood-
plastic.sk, sekcia: Kde kúpiť), kde uvidíte 
terasy celoročne vystavené slnku, mrazu 
a dažďu. Ohmatáte si materiál, odnesie-
te si vzorku terasy domov a dozviete sa 
všetko, čo potrebujete.

Zásadným faktorom určujúcim vlastnos-
ti WPC terasy je najmä zloženie a postup 
výroby terasových dosiek. Na trhu exis-
tuje mnoho predajcov WPC. Niekto vám 
bude tvrdiť, že najlepšie sú duté dosky 
(tiež sa im ľudovo hovorí „komôrkové“), 
niekto bojuje za tzv. koextrudované 
(poplastované) dosky. Áno, plast vydrží 
viac než drevo, ale je tiež príjemnejší 
na dotyk? Plastový povrch má na slnku 
vyššiu povrchovú teplotu a môže kĺzať. 
„Komory“ sú obľúbené najmä pre svoju 
cenu (spotrebujú menej materiálu) a že 
„dýchajú“. Každá dobre položená a od- 
vetrávaná terasa dýcha dobre aj bez 
komôrok. Duté dosky musíte, naopak, 
spádovať kvôli zabezpečeniu odvodu 

STÁLE ČASTEJŠIE SI PRE 
STAVBU TERÁS ĽUDIA VY-
BERAJÚ DREVOPLASTOVÉ 
DOSKY (Z ANGLICKÉHO 
WOOD-PLASTIC COMPOSI-
TE, SKRATKA WPC). ČÍM TO 
JE? S MODERNOU DOBOU, 
KTORÁ NÁS NÚTI VYUŽIŤ 
KAŽDÚ VOĽNÚ CHVÍĽKU, 
VZRÁSTLI NÁROKY AJ NA 
DLHÚ TRVANLIVOSŤ A NÍZ-
KU ÚDRŽBU NAŠICH TERÁS. 
O TO VIAC, AK IDE O TERA-
SU PRI BAZÉNE. 

Nie je WPC ako WPC 
DETAILY URČUJÚ KVALITU
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vody kondenzujúcej v dutine (kvôli 
rozdielu teplôt pri zemi a nad terasou). 
Vyššia nasiakavosť a vznik plesní v du-
tine môže spôsobiť, že sa doska skrúti a 
rozpadne. Drevo je bezpochyby na dotyk 
najpríjemnejšie, je to jednoducho kus 
prírody. Preto sa oň ale musíme starať 
ako o každú živú vec. Rokmi a vplyvom 
počasia stráca svoju pôvodnú farbu, 
šedne a často sa aj začne odlupovať, čo 
môže spôsobovať nepríjemné triesky. 
Kvalitné WPC preto kombinuje oba 
spomínané materiály – drevo a plast, 
skladá sa z drevnej zložky (ideálne 60 %) 
a plastu (ideálne HDPE 40 %). Tento 
pomer zaručí, že vo výsledku získate tie 
najlepšie vlastnosti oboch materiálov, 
u dosiek WoodPlastic® dokonca v celom 
svojom objeme a nielen na povrchu 
alebo vo vnútri. 

OVERENÁ KVALITA
Samočistiacu WPC terasu by ste len 
ťažko hľadali a ak vám ju niekto sľubuje, 
nenechajte sa nachytať. Každá terasa sa 
občas ušpiní – peľom, prachom, labka-

mi domácich miláčikov, jedlom alebo 
pitím pri grilovačkách alebo vonkajších 
oslavách. Občas je skrátka potrebné vziať 
hadicu a terasu opláchnuť, na škvrny po-

užijete bežné čistiace prostriedky na riad.
Ak ste technicky založení a máte radi 
objektívne dôkazy kvality, môžete 
porovnávať technické vlastnosti WPC – 
dôležité sú tvrdosť, zmrštenie, odolnosť 
proti nárazu, šmykľavosť za sucha a za 
mokra, tepelná rozťažnosť, odolnosť 
proti plesniam, drevokaznému hmyzu 
a hubám, migrácia prvkov (tá určuje 
podľa smerníc EÚ bezpečnosť hračiek). 
Dôležité je tiež, či majú terasové dosky 
WPC stavebno-technické osvedčenie 
alebo UV ochranu. Viac informácií, prečo 
si vybrať práve WoodPlastic® originál, 
získate na www.woodplastic.cz v sekcii 
„O materiáli“. Firma má pobočku aj na 
Slovensku.

Reko z materiálov

WPC - WOODPLASTIC 

Foto: WPC - WOODPLASTIC              

     

1. TIP PRE VÁS
Pre vzhľad terasy sú dôležité jej 

vlastnosti,  nie naopak.

2. TIP PRE VÁS
Vyberajte rozumom, pýtajte sa 
známych, žiadajte referencie.

3. TIP PRE VÁS
Kupujte overený originál.
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(NE)SPÚTANÝ ŽIVEL 

v záhrade
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OČISŤUJÚCA, OSLOBODZUJÚ- 
CA, OSVIEŽUJÚCA. VODA JE 
JEDNODUCHO ZÁKLADOM ŽI-
VOTA A ČORAZ VIAC Z NÁS PO 
NEJ TÚŽI – V PODOBE BAZÉNA, 
JAZIERKA ČI MENŠIEHO DEKO-
RATÍVNEHO VODNÉHO PRVKU. 
POZRELI SME SA SPOLOČNE 
SO ZÁHRADNÝMI ARCHITEKT-
MI Z ATELIÉRU FLERA NA TO, 
ČO VŠETKO POTREBUJETE 
ZVLÁDNUŤ, ABY STE SI UŽÍVA-
LI POHĽAD NA ČÍRU VODNÚ 
HLADINU.

Voda v záhrade môže plniť via-
cero funkcií. Môže byť ozdobou 
v podobe fontány či chrliča, 

osviežením počas horúcich dní vo forme 
bazéna či kúpacieho jazierka alebo 
praktickým elementom – ako zásobáreň 
zrážkovej vody, určená na zalievanie. Ak 
zvažujete kúpu bazéna alebo túžite po 
romantickom jazierku, pred samotnou 
investíciou zvážte všetky pre a proti. Za-
pustený bazén alebo väčšia vodná plocha 
vyžaduje vyššie investície a tiež terénne 
úpravy, ktoré výrazne menia charakter 
celej záhrady. Odporúčame, aby ste 
sa pred samotnou realizáciou poradili 
s odborníkom. Záhradný architekt vám 
poradí nielen to, kam bazén či jazierko 
umiestniť v rámci pozemku, ale tiež 
vám pomôže vyriešiť technické otázky. 
Len málo záhrad má dokonale rovinatý 
terén a ideálne podmienky na vybudo-
vanie bazéna či jazierka, preto je vhodné 
dôkladne sa pripraviť pred tým, než sa 
pustíte do väčších investícií.  



Ferdinand Leffler je zakladateľom ateliéru 

záhradnej tvorby Flera a spoluzakladateľom 

galérie súčasného sochárstva Flera Gallery. So 

svojím tímom realizuje súkromné a verejné 

zákazky v Českej republike, na Slovensku, 

v Rakúsku, Kanade či africkom Zanzibare. 

Ateliér Flera je držiteľom niekoľkých prestíž-

nych ocenení súťaže „Zahrada roku“, ktorú 

každoročne usporadúva Svaz  zakládání a 

údržby zeleně. 

www.flera.cz
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ZDRAVÉ KÚPANIE 
Pred pár rokmi začal raketovou rýchlos-
ťou stúpať dopyt po kúpacích jazierkach. 
Ide o špeciálny biotop, v ktorom sa o čis-
totu vody starajú prirodzené baktérie a 
rastliny, ktoré svojím koreňovým systé-
mom zachytávajú nečistoty. Ak si mys-
líte, že takéto jazierko vás v porovnaní 
s bazénom oslobodí od pravidelného 
čistenia či starostlivosti, mýlite sa. Hoci 
ich po sezóne nevypúšťate a nečistíte, 
musíte im venovať dostatok pozornos-
ti – kontrolovať stav rastlín, zberať ne-
čistoty, čistiť prípadné dočisťovacie filtre 
a dohliadať na správnu úroveň pH, aby 

BAZÉN 
 menej náročná starostlivosť, nižšia 

prvotná investícia,
 väčšinu roka je nevyužívaný, výrazne 

zasahuje do architektúry záhrady. 

BIOBAZÉN 
 výborný kompromis medzi bazénom 

a jazierkom, dá sa zrealizovať aj na men-
šom pozemku, 

 nutná pravidelná starostlivosť, voda 
nedosiahne úplne krištáľovú priezrač-
nosť.  

BIOTOPICKÉ (KÚPACIE) JAZIERKO
 vyzerá prirodzene, po celý rok je ozdo-

bou záhrady,
 nutná väčšia rozloha, náročnejšia sta-

rostlivosť aj vyššia prvotná investícia. 

STAROSTLIVOSŤ O VODU 
 fontány a chrliče pravidelne čistite od 

nánosov rias, 
 kontrolujte pH vody v jazierku, 

v biobazéne či v bazéne. Vždy je lepšia 
prevencia. Ak sa vodná plocha zakalí, 
čaká vás veľa práce s nápravou, 
 pravidelne odstraňujte z vodnej hladi-

ny napadané lístie a nečistoty. 

PÁKOVÁ (RUČNÁ) STUDŇA
Romantický doplnok často vídať vo 
vidieckych záhradách. Kým kedysi 
plnila čisto praktickú funkciu, postupne 
začala byť len nevyužívanou ozdobou. 
Čoraz viac záhradkárov sa však vracia 
ku koreňom a pákové studne využíva 
pri zalievaní. Okrem toho, že sú skvelou 
pomôckou na posilnenie kondičky, voda 
priamo zo záhrady je pre rastliny oveľa 
lepšou alternatívou ako chemicky upra-
vená voda z vodovodu. 

KAM UMIESTNIŤ BIOBAZÉN ČI 
JAZIERKO? 
Základom je zabezpečiť, aby na bazén či 
jazierko nesvietilo celý deň slnko. Okrem 

sa zdravým baktériám vo vode darilo. 
Navyše kúpacie jazierka, ktoré využí-
vajú na filtráciu vody iba rastliny, sú 
náročnejšie na rozmery – rastlinná zóna, 
ktorá slúži na čistenie, musí zaberať 
plochu v závislosti od veľkosti jazera. To 
znamená, že na kúpanie potom využíva-
te menšiu vodnú plochu.

Kompromisom medzi kúpacím jazier-
kom a bazénom je biobazén. O čistotu 
vody sa stará filter, nie však bežná 
bazénová chémia. Vo filtri sa nachádzajú 
špeciálne baktérie, ktoré vodu vyčistia 
vďaka prirodzeným biologickým proce-
som. Doplnkom k biobazénom sú vodné 
plochy s rastlinami, ktoré zachytávajú 
koreňmi nečistoty. Rastlinná zóna však 
nemusí byť taká veľká ako v prípade 
bežných kúpacích jazierok, keďže o väč-
šinu práce sa postarajú filtre. Takýto 
biobazén sa funkciou podobá na klasický 
bazén, nepotrebuje však dávkovanie 
chémie do vody či dávkovača a zaručí 
prírodnejšie kúpanie bez typického 
plavárňového zápachu. K základnej sta-
rostlivosti o biobazén patrí pravidelné 
odstraňovanie nečistôt a čistenie filtra 
aspoň raz za 14 dní. 

RADA NAD ZLATO
Častým problémom v záhradách s väčšou 
vodnou plochou je výskyt komárov. Aby 
sa vám vo vode nemnožili larvy, chovajte 
rybičky. Stačia vám aj dva kusy, ktoré si 
na larvách pochutia. 
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5 OTÁZOK PRE ODBORNÍKA 
FERDINANDA LEFFLERA

 Aké vodné prvky v záhrade sú mo-

mentálne trendom? 

Voda ako taká je momentálne obrovským zá-

hradným trendom – studňa, biobazén, vodné 

kanály... Dnes sa dá k akejkoľvek architektúre 

vymyslieť adekvátna podoba vody. Okolo 

funkcionalistickej vily sa navrhne minimalistic-

ký kanál, prírodné jazero pristane zase vidiec-

kym chalupám. Vlna s biotopickými jazerami 

už dosiahla svoj vrchol a veľa ľudí zistilo, že sa 

o vodu v jazere nepostará s takou ľahkosťou, 

ako predpokladali. K slovu prichádza citlivé 

zapojenie bazénov do záhrady – hovorí sa im 

biobazény, biopools. Fungujú ako bazény, 

vizážou pripomínajú viac jazerá.

 Sú kúpacie jazierka a biobazény 

náročnejšie na priestor ako klasické 

bazény?

Biobazény sa dnes bežne realizujú vo veľkosti 

5 m s pásom zelene okolo. Vodná plocha však 

potrebuje mať adekvátnu proporciu k veľkosti 

záhrady. Nemá zmysel realizovať v záhrade 

jazierko s rozmermi lesnej studničky. Keď 

máte malú záhradu, buďte odvážni a vzdajte 

sa trávnika. Vytvorte dom na jazere.

 Veľa majiteľov záhrad zvolí namiesto 

klasického bazéna kúpacie jazierko  

v domnení, že sa oň nebudú musieť 

náročne starať. Je to pravda? 

Nie je to pravda. O jazero sa musíte starať 

viac než o bazén. Bazén má sofistikované 

technológie dávkovania chémie, biobazén to 

ešte nevie. V jazierku musíte kontrolovať bio-

logickú hladinu. Keď už sa vám voda vizuálne 

pokazí, je ťažké dosiahnuť opäť číru hladinu. 

Keď odchádzate na dovolenku, mali by ste 

mať niekoho, kto sa vám na vodu občas príde 

pozrieť. Inak hrozí, že zvyšok leta nestrávite 

kúpaním, ale nápravou mútnej vody.

 Fontány a chrliče boli kedysi v záhra-

dách obľúbené, neskôr boli považované 

skôr za gýč. Teraz sa vodné prvky opäť 

vracajú. Čo sa zmenilo? 

Nemôže za to voda ako taká – tá nás bude 

baviť vždy. Prináša zvuk, atmosféru, vlhko... 

Ľudia si kedysi mysleli, že chrlič musí byť 

prezdobené teleso s nádobou či labuťou. 

Dnes siahame po betóne, nehrdzavejúcej 

oceli, kameňoch. Prím musí hrať samotná 

voda, nie teleso. 

 Čo s menšími vodnými prvkami v zim-

nom období? Ako sa dá vyriešiť, aby 

nevyužívané nepútali pozornosť? 

Dobrá otázka. Je to úlohou dizajnéra – ten si 

vodný prvok musí vedieť predstaviť v záhrade 

aj v čase, keď je voda vypnutá a keď na seba 

samotný prvok strháva viac pozornosti. Ak je 

vodný prvok naozaj stredobodom záhrady, 

premýšľajte o tom tak, ako vodu mať v záhrade 

aj cez zimu. Inak prvok zakomponujte do zele-

ne, do záhona. Pomôžte si napríklad kameňmi, 

ktoré nahádžete na dno alebo okolo.

toho, že spôsobí prehrievanie vody, 
podporí rast rias, ktoré vodu znečistia. 
Samotná hĺbka by mala byť aspoň 1,5 
metra.  

FONTÁNY, CHRLIČE A POD.
Kedysi obľúbené ozdobné záhradné 
fontány dnes vystriedali nenápadnejšie 
minimalistické modely, často s nády-
chom industriálneho štýlu. Nebojte sa 
pravouhlých tvarov či surových materiá-
lov. Výborne vyzerajú aj cielene zhrdza-
vené prvky. 

SÚKROMNÝ KÚSOK RAJA 
Zvuk vody prirodzene upokojuje. Určite 
odporúčame do blízkosti vodného prvku 
umiestniť pohodlné sedenie alebo 
ležadlá, ktoré premenia záhradu na váš 
súkromný dovolenkový rezort. 

Zuzana Tureková

Foto: Ateliér Flera

relax záhrada



dodávka a montáž rodinných bazénov, plavární a wellness
rekonštrukcie bazénov, prekrytia bazénov a terás
výstelka bazénov ťažkou fóliou, predaj bazénovej chémie a príslušenstva
poradenstvo

BAZÉNY 
A PRÍSLUŠENSTVO

Galantská cesta 866/4, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 0903 242 680

E-mail: info@pooltech.sk

pool tech s.r.o.

T h e r m o Wo o d 
the new generation of wood

®

■ Terasy
■ Fasády
■ Záhradné stavby
■ Kvetináče 
■ Hranoly

WWW.DREVOPREDOM.SK
predaj@drevopredom.sk

∙ Bratislava ∙ Brezno

Vďaka patentovanej technológii tepelného 
spracovania dokáže aj európske drevo život-
nosťou a odolnosťou konkurovať tropickým 
drevinám. Odoláva počasiu, času aj drevo-
kazným škodcom a poskytuje potešenie 
z prírodného materiálu takmer na celý život.

TRVÁCNE DREVO PRE DOM A ZÁHRADU
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Prvým a azda najpodstatnejším 
kritériom, ktoré výber bazéna 
sprevádza, je kapacita. Počet ľudí, 

ktorí ho budú využívať, je totiž rozho-
dujúci. Počítať musíte aj s dostatkom 
priestoru v záhrade a možnosťou terén-
nych úprav v mieste, kde ho plánujete 
umiestniť. Vždy platí, že výber prispô-
sobte svojim finančným a priestorovým 
možnostiam. 

GUMA, KOV ČI ZAPUSTENIE? 
Dôležitým kritériom pri rozhodovaní je 
tiež materiál. Výber je skutočne širo-
ký. Na trhu nájdete gumené bazény so 
samonosným prstencom, s kovovou 
konštrukciou alebo oceľovým plášťom, 

LETO JE UŽ TU A TREBA PO-
UVAŽOVAŤ, AKO ZATOČIŤ 
S HORÚČAVAMI. AZDA NEE-
XISTUJE VÄČŠIA SLASŤ, NEŽ 
SA PRÍJEMNE SCHLADIŤ VO 
VODE A DOPRIAŤ SI OSVIEŽE-
NIE VO VLASTNEJ ZÁHRADE. 
DNES UŽ TÁTO PREDSTAVA NIE 
JE VZDIALENÁ REALITE. KÚPA 
BAZÉNA NEMUSÍ ZRUINOVAŤ 
CELÝ RODINNÝ ROZPOČET. 
IDE O DLHODOBÚ INVESTÍCIU, 
KTORÁ VÝBEROM NEKONČÍ. 
MYSLIEŤ  MUSÍTE AJ NA PRAVI-
DELNÚ ÚDRŽBU. 

V ZÁHRADE
Bazén
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ktoré sú vhodné na zapustenie do zeme. 
V ponuke sú v rôznych cenových preve-
deniach.  

Stále obľúbené sú nafukovacie gumené 
bazény, ktoré sú cenovo dostupné, ale 
vyznačujú sa kratšou životnosťou. ,,Ich 
inštalácia si nevyžaduje špeciálne zruč-
nosti a nájdete ich v okrúhlom, oválnom 
či obdĺžnikovom tvare. Stačí ich nafúknuť 
a po napustení vodou sa ich steny vytva-
rujú. Zaobídu sa bez terénnych úprav a ich 
jedinou požiadavkou je rovný povrch bez 
ostrých predmetov,“ opisuje Zdeněk Pinte-
ra, odborník na záhradu z internetového 
obchodu Hej.sk. Po uplynutí sezóny ich 
vypustíte, sfúknete a uskladníte. 

Druhú kategóriu tvoria bazény s rúrko-
vou konštrukciou, vyrobenou z kovu. 
,,Sú odolnejšie a majú vyššiu stabilitu ako 
nafukovacie. Vďaka jednoduchej montáži 
a vysokej trvanlivosti sú výbornou voľbou,“ 
vysvetľuje Pintera. Ak si však zvolíte ta-
kýto typ, musíte počítať s mierne vyššou 
cenou oproti tým nafukovacím, ale tiež 
s dlhšou životnosťou. Bazény s rúrkovou 
konštrukciou si nevyžadujú kompliko-
vanú montáž, ale musíte ich rovnako 
položiť na vyrovnaný terén. 

Ďalšou kategóriou sú bazény s kovovým 
plášťom, ktoré môžu stáť nad zemou, 
ale rovnako sú vhodné aj na zapustenie 
do zeme – čiastočne i úplne. Zapustenie 
si žiada veľa investovaných síl i viac 
financií, no takto osadené bazény pô-
sobia v záhrade prirodzeným dojmom. 
Sú praktické pre rodiny s deťmi alebo 
starších ľudí, ktorým vstup do bazéna 
spôsobuje komplikácie. Odolné oceľové 
steny a mrazuvzdorné vnútorné fólie 
týchto bazénov umožňujú celoročné 
používanie a nemusíte ich na zimu 
demontovať. 

V ZÁHRADE
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POZOR NA LÍSTIE A DOSTATOK 
SLNKA
Vhodné miesto na umiestnenie bazéna 
je tam, kde počas dňa najviac dopadajú 
priame slnečné lúče a je najmenej na 
očiach susedov. ,,Priestor by mal byť 
vybavený prívodom vody, kanalizáciou 
a elektrickým rozvodom. Dbajte o to, 
aby v okolí bazéna nebola žiadna zeleň, 
z ktorej opadáva lístie či ihličie. Tie by vám 
mohli údržbu značne skomplikovať,“ radí 
odborník z Hej.sk.  Vhodný je sýtozelený 
trávnik, ktorý vám nielen esteticky do-
plní priestor, ale je aj vhodným miestom 
na opaľovanie a oddych. Neváhajte 
vytvoriť priľahlú spevnenú plochu, na 
ktorú umiestnite ležadlá a záhradný 
nábytok. Ak chcete mať z takto upra-
veného priestoru estetický pôžitok, 
príslušenstvo, akým sú filtre, vysávače 
či rôzna chémia, umiestnite do záhrad-
ného domčeka, aby ste ich nemali vždy 
na očiach. Ak si poloha bazéna žiada 
rozsiahly zásah do záhrady, neváhajte 
využiť aj rady záhradných architektov. 
Tí vám určite poradia s dispozičným rie-
šením exteriéru. Takýto prvok v záhrade 
sa totiž stáva dominantou a pri nevhod-
nom umiestnení nemusí pôsobiť vkusne. 

KÚPOU TO NEKONČÍ
Môžete si vybrať akýkoľvek bazén, 
pravidelná údržba vás nikdy neminie. Ak 
v ňom chcete mať čistú vodu, musíte mu 
venovať pozornosť pravidelne. Dôleži-
té je, aby ste vodu čistili mechanicky, 
chemicky i pomocou vhodného filtra. 
Na filtrácii sa neoplatí šetriť. K menším 
bazénom si vystačíte s kartušovým 

prevedením, k väčším voľte pieskovú fil-
tráciu, ktorá z vody starostlivo odfiltruje 
všetku nečistotu. Pri voľbe filtra myslite 
na objem bazéna. Platí všeobecné pra-
vidlo, že voda  by sa mala cez pieskovú 
filtráciu obmeniť dvakrát denne.
 
Aby sa do vody dostala minimálna 
nečistota z okolia, mali by ste ju prekryť 
kvalitnou plachtou, ktorá ju ochráni 
pred dažďovou vodou. Výborne poslúži 
aj v čase zazimovania. ,,Kvalitná solárna 
plachta bazén nielen prekryje, ale umožní 
slnečným lúčom prenikať do vody, a tak 
ju udržiava príjemne teplú,“ odporúča 
Pintera.  

Ak bazén nevybavíte zastrešením, nikdy 
vodu neochránite pred drobnými nečis-
totami. Obyčajná sieťka je vhodná len 
na povrchové čistenie, ale na odstráne-
nie nečistôt z dna sú vhodné vysávače. 
Predávajú sa v rôznych prevedeniach – 
robotické i poloautomatické. Takto sa 
zbavíte skutočne všetkých nečistôt. 

Čistú vodu, bez rias a zápachu docielite 
len použitím chémie, ktorá je rovnako 
podstatná ako filter. Pravidelná dezin-
fekcia a meranie pH je viac než potreb-
ná. Na trhu sú chlórové a bezchlórové 
prostriedky. Pri použití chémie je dôleži-
té dbať na správnu koncentráciu. Množ-
stvo chlóru by nemalo byť vyššie ako 
0,5 mg/l. Presné hodnoty si dokážete 
nastaviť vďaka testovacím zariadeniam, 
ktoré starostlivo odmerajú pomer pH, 
tvrdosť vody i množstvo chlóru. Ak chce-
te, aby bola voda dezinfikovaná priebež-
ne a stále čistá, siahnite po plávajúcom 
plastovom dávkovači. Vďaka nemu sa 
bude chlór postupne uvoľňovať a vám 
odpadne starostlivosť s pravidelným 
pridávaním dezinfekčných prípravkov. 

Reko v spolupráci s Hej.sk

Foto: archív firiem a redakcie
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né steny, vzduchové ležadlá, ale aj deťmi 
veľmi obľúbený vodný hríb alebo vodný 
ježko. Montáž týchto doplnkov sa dá 
bez problémov realizovať aj dodatočne. 
Zaujímavým doplnkom sú aj bazénové 
svetlá, ktoré dodajú bazénu špeciálnu 
atmosféru.

ZÁRUKA KVALITY A VYSOKÉHO 
ŠTANDARDU
Bazény z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele 
sa pýšia výnimočnou kvalitou a dlho-
dobou životnosťou. Prvý bazén bol 
postavený pred viac ako štyridsiatimi 
rokmi v Rakúsku a doteraz  teší svojich 
majiteľov prevádzkou bez optických či 
funkčných zmien. Vďaka unikátnemu 
materiálu, čiže ušľachtilej antikorovej 
ocele, má bazén hladký povrch bez škár 
a pórov, čím spĺňa najvyššie hygienické 
štandardy. Jeho údržba  a čistenie sú 
preto jednoduché a náklady minimálne. 
Veľkým plusom je tiež skutočnosť, že 
ušľachtilá antikorová oceľ si vytvorí po 
celej ploche tzv. pasivačnú ochrannú 

Ak už uvažujete o vybudovaní 
vlastného bazéna, rozhoduj-
te sa pre funkčnosť, vysokú 

kvalitu a dlhodobú životnosť, pretože 
ide o investíciu na viac rokov.  Aj tých 
najnáročnejších uspokoja svojou ponu-
kou antikorové bazény, ktoré sa pýšia 
výnimočnou kvalitou, dlhodobou život-
nosťou a moderným dizajnom. Návrhy 
bazénov sa realizujú s prihliadnutím 
na požiadavky zákazníka často aj s  3D 
vizualizáciou, ktorá s vernou presnosťou 
vykresľuje konečné realizované dielo. 
Vďaka vlastnostiam používaného mate-
riálu je možné vyrobiť bazény rôznych 
tvarov a veľkostí. Bazény z antikorovej 
ocele sa vyznačujú rozmanitosťou nielen 
tvarov, ale aj vybavenia. V ponuke je 
široký výber vybavenia ako napríklad 
masážne trysky, chrliče, vodopády, vod-

ROVNAKO AKO PRINÁŠA 
ŽIVOTNÝ ŠTÝL VYŤAŽENOSŤ 
DO NAŠICH DNÍ, TAK PRINÁŠA 
AJ ZMENU NÁŠHO VNÍMANIA 
ODDYCHU. TELO SI ŽIADA PRA-
VIDELNÚ DÁVKU RELAXU A 
UVOĽNENIA OD STRESU. VTE-
DY SA VYNÁRA MYŠLIENKA 
NA PRIVÁTNY BAZÉN, KTORÝ 
SA DÁ VYUŽÍVAŤ KAŽDÝ DEŇ 
BEZ DLHÉHO CESTOVANIA 
ZA KÚPANÍM DO WELLNESS 
CENTIER.

K VÁŠMU 
DOMU
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Moderný bazén
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vrstvu, bazén si zachováva svoj pôvod-
ný vzhľad počas celej doby životnosti, 
vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči 
mechanickému poškodeniu a nehrozí 
poškodenie mrazom. Patentové prú-
denie vody pomocou dnových trysiek 
zaručuje dokonalé premiešanie celého 
objemu vody a elimináciu neprefiltro-
vaných miest v bazéne. Parametre ako 
protišmykové dno, roštnice s protišmy-

Antikorové bazény
Vďaka 40-ročnému know-how a 5 500 zrealizovaným bazénom v celej  Európe je spoločnosť Berndorf Bazény, s.r.o., 
lídrom vo výrobe antikorových bazénov na Slovensku. Od vypracovania projektu až po rýchlu realizáciu garantujeme 
výstavbu antikorového bazéna v ekonomickej a estetickej forme.

Berndorf Bazény, s. r. o., Bystrická 1571, 966 81  Žarnovica
tel.: 00421-45-6844 780, bazeny@berndorf.sk, www.berndorf-baederbau.sk

kovou úpravou, zvýraznené hrany scho-
dov a sací kanál s regulovaným saním 
prispievajú k maximálnej bezpečnosti 
kúpajúcich.  

VÝSTAVBA BAZÉNA
Pri výstavbe antikorových bazénov je 
dôležitá orientácia na zákazníka, a preto 
sa konštrukcia a realizácia diela výraz-
ne prispôsobuje jeho požiadavkám. Do 

úvahy sa pritom berú nielen predstavy 
a potreby, ale pozornosť sa upiera aj na 
finančné a priestorové možnosti budú-
ceho majiteľa. Samotná montáž bazéna 
už netrvá dlho, realizuje sa prostred-
níctvom v dielni predpripravených častí 
antikorových stien, čo výrazne urýchli 
a zjednoduší montáž diela. Ako prvé sa 
namontujú steny spolu s hydraulickým 
systémom dnových trysiek a na záver, 
keď sú všetky stavebné práce v okolí 
hotové, sa pozvára dno. Poslednou fázou 
pred uvedením bazéna do prevádzky 
je jeho špecifické čistenie po montá-
ži, ktoré prevedú odborní pracovníci. 
Antikorový bazén vo vašej záhrade 
alebo v interiéri vás nesklame. Takúto 
investíciu k modernému domu určite 
neoľutujete.

Reko z materiálov Berndorf Bazény

Foto: Berndorf Bazény
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POSEDENIE POD HOLÝM NEBOM SPREVÁDZANÉ VÔŇOU ŠPECIALÍT Z GRILU JE 
NEODMYSLITEĽNOU SÚČASŤOU LETA. TERASA JE IDEÁLNYM ÚTOČISKOM PRED 
KAŽDODENNÝM STRESOM. MAŤ PRIESTOR NA OÁZU POKOJA, KDE NIELEN VY-
PNETE MYSEĽ, ALE ULAHODÍTE AJ SVOJIM CHUŤOVÝM BUNKÁM, JE DÔLEŽITÉ.  
PLATÍ TO NIELEN V PRÍPADE RODINNÝCH DOMOV, ALE AJ BYTOV. 

„Veľkej obľube sa už dlhodobo tešia sedenia 
vyrobené z prírodného či umelého ratanu, 
ale aj z nehrdzavejúceho hliníka. Kým prí-
rodný ratan sa časom opotrebuje a stráca 
na svojej kráse, umelý sa vyznačuje vyššou 
trvácnosťou a eleganciou,“ hovorí Martin 
Foltýn, odborník na záhradu z inter-
netového obchodu Hej.sk. Ak hľadáte 
alternatívu, ktorá si poradí aj s nepriaz-
nivým počasím, ideálnou voľbou pre vás 
je sedenie z nehrdzavejúceho hliníka. 
Zúfať by nemali ani majitelia menších 
balkónov a terás. Trh ponúka množstvo 
záhradného nábytku v rôznych veľkost-
ných prevedeniach.

 „Šikovným riešením sú rozkladacie kreslá, 
ale aj moderné zostavy z umelého ratanu, 
ktoré sú ľahko skladovateľné a na pohľad 
pôsobia ako celok. Kreslá sú navrhnuté 
tak, že ich zasuniete pod stôl a nezaberajú 
miesto okolo stola,“ radí odborník.

Moderné byty sú dnes navrhova-
né tak, aby mali vlastníci dosta-
tok priestoru na bývanie, ale aj 

na relax. Podstatná pritom nie je rozloha 
terasy či balkóna, ale fakt, že budete 
mať možnosť posedieť si na čerstvom 
vzduchu a opustiť priestor medzi štyrmi 
stenami. Útulné miesto na oddych je 
možné vyčarovať aj na ploche s menšou 
rozlohou. Závisí od konkrétnych po-
trieb a možností vlastníkov. Niekto si 
vystačí s grilom a menším posedením, 
iný túži po domácej piecke s rozmerným 
záhradným nábytkom, kde si bude môcť 
posedieť s partiou kamarátov.  

ZÚTULNITE SI TERASU ČI BALKÓN
Dôležitým prvkom vlastnej relax zóny je 
pohodlné sedenie, ktoré je prispôsobené 
priestorovým možnostiam a nezaberie 
celú plochu určenú na oddych. Roz-

mernejšie balkóny či terasy znesú aj 
záhradný nábytok s väčšími kreslami 

či pohovkou. Výbornou voľbou je 
tiež záhradná hojdačka či hojdacie 

kreslo, ktoré nájdete v rôznych 
materiálových prevedeniach. 

Takéto hojdacie prvky umoc-
nia pocit voľnosti a pohody 

v otvorenom priestore. 
V kombinácii s pútavou 

knihou sa zaručene 
stanú obľúbeným 

miestom na 
vašej terase. 
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plochou z kameňa či teflónu. Veľmi 
obľúbené sú aj plynové grily. Vo veter-
nom počasí sa vďaka nim vyhnete pole-
tujúcemu popolu a nepotrebujete k nim 
ani prívod elektriny. „Zárukou kvality je 
pevná a stabilná konštrukcia a minimálne 
dva nezávislé horáky,“ zdôrazňuje Foltýn. 

MYSLITE NA ÚDRŽBU 
A PRÍSLUŠENSTVO
Či uprednostníte gril elektrický, plynový, 
alebo na drevené uhlie, musíte sa oň 
vždy patrične starať. Po každom použití 
očistite mriežku od zvyškov pripálené-
ho jedla či popola. Elektrické a plynové 
modely stačí nahriať na vysokú teplotu 
a zvyšky zmiznú. Mriežku najlepšie 
očistíte kefkou, dbajte však o to, aby ste 
príliš tvrdými štetinkami nepoškodili 
povrch grilu. Zbavte ho popola, zostat-
kov dreveného uhlia a tiež zvyšnej vody, 
ktorou ste ho čistili.

So samotným grilom si však ešte nepo-
radíte. „Aby ste ho dokázali obsluhovať ako 
profesionál, nezaobídete sa bez potrebného 
príslušenstva. Samozrejmosťou sú brikety, 
drevené uhlie a elektrické rozpaľovače. 
Tiež oceníte nástroje určené na manipulá-
ciu, ktoré kúpite v podobe barbecue setov 
či ihlice na špízy s dreveným držadlom 
pre bezpečnú manipuláciu,“ vymenúva 
odborník.  

Reko v spolupráci s Hej.sk

Foto: archív firiem a redakcie

JEDZTE, ODDYCHUJTE 
A VYCHUTNÁVAJTE LETO
Vôňa pokosenej trávy, chuť limoná-
dy z čerstvého ovocia, ale aj špecialít 
z grilu – to všetko sa vám vybavuje pri 
pomyslení na typický letný večer? Aby 
ste si mohli pochutnať na grilovaných 
pokrmoch, zaobstarajte si kvalitný 
gril. Takáto príprava jedla je v letných 
mesiacoch výbornou alternatívou, ak sa 
vám nechce hodiny stáť v teplej kuchyni 
pri rozpálenom sporáku. Je ideálnym 
pomocníkom počas rodinných osláv 
a vhodným nástrojom na prípravu jedla 
s nezameniteľnou chuťou. 

Možností je neúrekom. Vyberať mô-
žete z tradičných grilov na drevené 
uhlie, elektrických či plynových. Voľbu 
podmieňuje nielen výška financií, ktoré 
plánujete investovať do kúpy, ale najmä 
vaša požiadavka na chuť jedla. Pokiaľ ste 
zástancom romantiky s typickou vôňou 
dymu, vsaďte na gril na drevené uhlie. 
„Mal by byť vyrobený zo špičkovej pevnej 
ocele so smaltovaným povrchom a jednodu-
chou konštrukciou, ktorá pozostáva z dvoch 
častí – kotla a veka,“ popisuje Foltýn 
z Hej.sk. Na trhu nájdete aj prevedenia 
bez veka, ak však máte možnosť výberu, 
kupujte modely s príklopom. Vďaka 
nemu totiž grilujete úspornejšie, hoci aj 
v nepriaznivom počasí, a môžete jedlá 
nielen grilovať, ale aj údiť.

Elektrické grily sú bezpečné, jednoduché 
na obsluhu aj údržbu. Môžete ich pou-
žívať nielen v exteriéri, ale aj v kuchyni. 
K dispozícii sú podľa odborníka s kla-
sickým roštom alebo s celokontaktnou 
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Veľa ľudí je presvedčených, že 
dokonale grilované pochúťky 
možno pripraviť len na grile na 

drevené uhlie. Hoci tento spôsob dáva 
jedlu tradičnú arómu, plynový gril môže 
byť vhodnejšou alternatívou napríklad 
na párty, ak hostí nechcete zbytočne 
„vydymiť“. Kvalitné plynové grily od 
Weberu dnes majú dostatočný výkon, 
ktorým sa klasike na uhlí bez problémov 
vyrovnajú. Vyššiu cenu kompenzujú ne-
porovnateľným komfortom používania, 
veľkou grilovacou kapacitou a palivo do 
nich je lacné.

ŠIROKÉ VYUŽITIE PLYNOVÝCH 
GRILOV
Plynové grily Genesis sú vybavené 
vysoko výkonným grilovacím systémom 
GS4, ale i prepracovaným odkvapkáva-
cím systémom, s ktorým vypečený tuk 
odchádza bez nechceného pripaľovania. 
Novinka tohtoročnej sezóny – najmenší 
gril s dvomi horákmi – má grilovaciu 
plochu 51 x 48 cm a je perfektný na ro-

mantické grilovačky vo dvojici. Ak však 
plánujete veľké grilovačky pre rodinu či 
široký okruh priateľov, oceníte skôr mo-
dely s tromi, štyrmi či šiestimi horákmi. 

MALÝ PRIESTOR, VEĽKÉ  
MOŽNOSTI
Ešte jednoduchšie a pohodlnejšie môže 
byť elektrické grilovanie, ktoré vám 
tiež ušetrí neporiadok a dym spojený 
s uhlím. Weber Pulse je prvý gril svojho 
druhu, ktorý kombinuje inteligentné 
technológie s najmodernejším digitál-
ne riadeným elektrickým výkonom a 
prináša tak komfort až na váš balkón, 
terasu či predzáhradku, kde ho poľahky 
rozložíte. Práve terasové minigrilovačky 
sú trendom, ktorý si určite zamilujete vy 
aj vaši priatelia. Kým však začnete, ne-
zabudnite sa oboznámiť s nariadeniami 
a prípadnými zákazmi, ktoré upravujú 
grilovanie na vašom sídlisku. Ak chcete 
vedieť viac o skvelých griloch a všetko o 
grilovaní, neváhajte si kliknúť na www.
weberstephen.sk. 

LETO KLOPE NA DVERE 
A S NÍM SA NEODMYSLI-
TEĽNE SPÁJA I GRILOVANIE, 
STRETÁVANIE SA SO SUSED-
MI, PRIATEĽMI ČI RODINOU 
PRI VOŇAVÝCH DOBRO-
TÁCH. GRILOVAŤ VŠAK 
NEMUSÍTE LEN V ZÁHRADE. 
SO SPRÁVNE ZVOLENÝM 
GRILOM SI GRILOVACIU 
OÁZU MÔŽETE VYČARIŤ 
KDEKOĽVEK!

KDEKOĽVEK
Grilovačka
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je široké množstvo, takže nezáleží, či má 
vaša rodina radšej polievku, pečienku 
alebo štrúdľu. Isté je, že keď raz inova-
tívnu grilovačku vyskúšate, nekoneč-
nému množstvu možností podľahnete 
a váš gril vás bude lákať používať všetky 
doplnky znova a znova.

VÝNIMOČNÁ CHUŤ 
Čo všetko si na grile pripravíte, závisí už 
len od vašich chutí a preferencií. Všetko 
GBS príslušenstvo je však navrhnuté 
tak, aby čo najviac zvýraznilo chuť vášho 
pokrmu. So stojanom na hydinu s in-
tegrovanou miskou bude mäso šťavnaté 
a plné chuti. Kordieritový kameň na 
pizzu zas dosahuje vysokú, rovnomernú 
teplotu, takže korpus na pizzu pripra-
víte na grile rýchlo a navyše zostane 
chrumkavý. So špeciálnymi panvičkami 
zas svojim blízkym ulahodíte mäsovými 
guličkami, koláčikmi, soufflé či malými 
omeletami. Problémom nie sú ani toasty 
či vafle, na woku zas poľahky pripravíte 
ryby či skvelú zeleninu na pare. Tak čo to 
bude tento víkend? Už grilujete?

Reko z materiálov Weber-Stephen
Foto: Weber-Stephen

VAFLE, POLIEVKA ČI PIZZA  
Z GRILU?  
Áno aj v grile sa môže skrývať celá 
kuchyňa. Jediný gril, množstvo prís-
lušenstva a prakticky neobmedzené 
možnosti prípravy jedál – tak vyzerá gri-
lovačka 21. storočia. Wok, pec na pizzu, 
platňa na steaky, panvica, otočný ražeň 
na mäso, rúra na prípravu lahodných ko-
láčikov... Pomôcky na prípravu jedla vám 
môžu zabrať polovicu kuchyne alebo to 
všetko dokážete nájsť vo svojom grile.

KULINÁRSKE CENTRUM
Vďaka rozmanitosti systému GBS od 
Weberu sa totiž z grilu stáva doslo-

va kulinárske centrum, kde dokážete 
pripraviť nielen tradičné kuracie prsia 
či mäso na hamburger, ale oveľa, oveľa 
viac. Pripraviť na grile koláč, kapustnicu 
či lahodnú pizzu teraz totiž nie je žiadny 
problém. Tajomstvom je grilovací rošt 
s vynímateľným stredom, ktorý vďaka 
celému radu kompatibilných doplnkov 
otvára doteraz netušené možnosti. 

INOVATÍVNE NÁPADY
S využitím rôznorodého príslušenstva 
bude každá vaša grilovačka originálna 
a nezabudnuteľná. Grilovací rošt GBS 
je vhodný pre grily na drevenú uhlie, no 
tiež elektrické či plynové grily. Doplnkov 

TERASOVÉ MINIGRILOVAČKY SÚ 
TRENDOM, KTORÝ SI URČITE ZA-
MILUJETE VY, AJ VAŠI PRIATELIA.



relax štýl

120

ROK 2018 SA ZAČAL NA 
TOKAJI SLÁVNOSTNE. VÍNA 
VYROBENÉ NA SLOVENSKU 
ZO SLOVENSKÉHO HROZNA 
ZBERAJÚ VÝZNAMNÉ OCENE-
NIA V CELOM SVETE. SLOVEN-
SKO ZÍSKALO ŠAMPIÓNA NA 
NAJVÝZNAMNEJŠEJ SVETOVEJ 
VINÁRSKEJ SÚŤAŽI VINALIES 
INTERNATIONALES PARIS, 
KTORÁ JE ORGANIZÁCIOU 
WAWWJ ZO VŠETKÝCH VI-
NÁRSKYCH SÚŤAŽÍ NAJVYŠŠIE 
HODNOTENÁ. 

 ÚSPECHY SLOVENSKÉHO

Tokaja



Tento titul pripadol rodinnej vinár-
skej firme Ostrožovič za Tokajskú 
výberovú esenciu ročníka 2000. 

Vzácne víno jantárovej farby s vôňou 
lesného medu a praženej kávy  s  boha-
tým spektrom vôní a chutí, ktorým sa 
žiadne iné víno vyrobené na tejto pla-
néte nevyrovná. Ohnivá minerálna chuť 
vznikla v priebehu pomalého kvasenia 
cibéb, ručne pozbieraných z vlastných 
vinohradov. Tento elixír zušľachtený po-
malým zrením v tufovej pivnici zastaví 
na chvíľu váš čas. 

OCHUTNAŤ A ZAŽIŤ
Kto chce ochutnať a zažiť tohto ŠAM-
PIÓNA v jeho rodisku, je srdečne vítaný 
v rodinnej firme Ostrožovič vo Veľkej 
Tŕni. Môžete u nich ochutnať aj ďalšie 
vína, ktoré získali veľké zlaté medaile 
v celom svete, od Izraela cez Grécko, 
Slovinsko, Moldavsko, Taliansko, Špa-
nielsko, Južnú Afriku, USA, Kanadu, Ar-
gentínu, Brazíliu, Anglicko, Francúzsko, 
Belgicko, Nemecko  až po našich susedov 
Maďarsko, Rakúsko, Českú republiku 
a Poľsko. 

CESTY ZA VÍNOM
Nájdete tu celé zázemie pre vaše cesty za 
vínom. Navštívte 58 hektárov vlastných 
rodivých vinohradov, ktoré prinášajú 
kvalitnú úrodu hrozna pre spracovanie 
špičkových svetových vín. V tajomných 
chodbách pol kilometra dlhej pivnice 
objavíte tajomstvo našich predkov. 
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ZELENÁ OÁZA
Štýlové ubytovanie priamo vo vinárstve 
pohladí vašu dušu a tradičná zemplínska 
kuchyňa spojená s kvalitnými vínami ula-
hodí každému gurmánovi. Zelený areál 
vinárstva s rozlohou 8 hektárov vás očarí 
malým ukážkovým vinohradom, sviežim 
trávnikom a voňavou levanduľou. 

Aj na východe Slovenska, priamo na 
Tokaji, nájdete malú oázu, ktorá svojou 
poctivou prácou a svetovými vínami 
reprezentuje našu krajinu doma aj v za-
hraničí. 

Reko z materiálov vinárstva Ostrožovič

Foto: Ostrožovič
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POWER S MINI
2 948 € na kľúč

Ročná výroba: 2000 AŽ 2200 KWH
1 fázový FV systém. 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 

TÚV v už inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 5 100 € 
s DPH / Výška dotácie: 2 152 €

POWER S +
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 
do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV v už 

inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 
s DPH /Výška dotácie: 2 350 €

POWER M 3f
4 150 € 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 
do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV v už 

inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 
s DPH /Výška dotácie: 2 350 €

POWER X 3f
6 662 € na kľúč

Ročná výroba: 5000 AŽ 5600 KWH
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

5,40 kWp / Stredný fotovoltaický systém pre výrobu 
elektrickej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej 

energie do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV 
v už inštalovanom zásobníku. /Celková cena: 9 012,00 € 

s DPH/ Výška dotácie: 2 350 €

POWER M - HYBRID 1f
6 898 € na kľúč

Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH
1 fázový FV systém s akumuláciou. INŠTALOVANÝ VÝKON 

ELEKTRÁRNE 3,24 kW. Pprípadné prebytky elektrickej 
energie sú ukladané do akumulátora Kvalitní LiFePo4 
Akumulátory Pylontech 2,4 kWh! Uloženú energiu je 
možné využiť i v dobe, kedy nesvieti slnko. V prípade 

výpadku prúdu funguje systém ako záložní zdroj.

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

n  SOLÁRNE SYSTÉMY  n  FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY

n  SOLÁRNE ELEKTRÁRNE  n  SOLÁRNY OHREV TÚV

n  DOTÁCIE Na SOLÁRNE SYSTÉMY

EU-POWER, s.r.o.  l  info@eu-power.sk  l  www.eu-power.sk

n  SOLÁRNE SYSTÉMY  n  FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY

n  SOLÁRNE ELEKTRÁRNE  n  SOLÁRNY OHREV TÚV

n  DOTÁCIE Na SOLÁRNE SYSTÉMY

EU-POWER, s.r.o.  l  info@eu-power.sk  l  www.eu-power.sk

n  SOLÁRNE SYSTÉMY  n  FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY

n  SOLÁRNE ELEKTRÁRNE  n  SOLÁRNY OHREV TÚV

n  DOTÁCIE Na SOLÁRNE SYSTÉMY

EU-POWER, s.r.o.  l  info@eu-power.sk  l  www.eu-power.sk

n  SOLÁRNE SYSTÉMY  n  FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY

n  SOLÁRNE ELEKTRÁRNE  n  SOLÁRNY OHREV TÚV

n  DOTÁCIE Na SOLÁRNE SYSTÉMY

EU-POWER, s.r.o.  l  info@eu-power.sk  l  www.eu-power.sk

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE NA KĽÚČ

SOLÁRNE SYSTÉMY • FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY • SOLÁRNE ELEKTRÁRNE • SOLÁRNY OHREV TÚV

SOLÁRNE SYSTÉMY OD PROFESIONÁLOV

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

 EU-POWER, s.r.o.,  e-mail:  info@eu-power.sk,  tel. :  +421 908 548 551, www.eu-power.sk

POWER S MINI
2 948 € na kľúč

Ročná výroba: 2000 AŽ 2200 KWH
1 fázový FV systém. 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 

TÚV v už inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 5 100 € 
s DPH / Výška dotácie: 2 152 €

POWER S +
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 
do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV v už 

inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 
s DPH /Výška dotácie: 2 350 €

POWER M 3f
4 150 € 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 
do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV v už 

inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 
s DPH /Výška dotácie: 2 350 €

POWER X 3f
6 662 € na kľúč

Ročná výroba: 5000 AŽ 5600 KWH
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

5,40 kWp / Stredný fotovoltaický systém pre výrobu 
elektrickej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej 

energie do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV 
v už inštalovanom zásobníku. /Celková cena: 9 012,00 € 

s DPH/ Výška dotácie: 2 350 €

POWER M - HYBRID 1f
6 898 € na kľúč

Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH
1 fázový FV systém s akumuláciou. INŠTALOVANÝ VÝKON 

ELEKTRÁRNE 3,24 kW. Pprípadné prebytky elektrickej 
energie sú ukladané do akumulátora Kvalitní LiFePo4 
Akumulátory Pylontech 2,4 kWh! Uloženú energiu je 
možné využiť i v dobe, kedy nesvieti slnko. V prípade 

výpadku prúdu funguje systém ako záložní zdroj.

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

 kompletne z eloxovaného hliníka,
 elegantný a moderný dizajn,
 odolné voči krupobitiu a námraze,
 integrovaný odkvap,
 možnosť viacerých prevedení: M, Y,

    Tandem atď,
 prevedenie: Hnedá, Nerez, Čierna ,        

    Bronz, Biela

MODERNÉ, ELEGANTNÉ,
FLEXIBILNÉ A STABILNÉ

COOPERIT, s.r.o.
Haburská 49/A
821 01 Bratislava
0918 657 047
e-mail: autopristresok@gmail.com 
www.auto-pristresok.sk
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Guatemala je krajina s obrovským 
cestovateľským potenciálom. 
A hoci turistická infraštruktúra 

má ešte ďaleko k dokonalosti (v porov-
naní s regionálnymi lídrami Mexikom 
a Kostarikou), všetko sa javí v inom 
svetle, ak si človek uvedomí, že je to iba 
niečo vyše dvadsať rokov, čo bola po 
vyše tridsiatich rokoch v 1996 ukončená 
občianska vojna a ťažko skúšaná a zniče-
ná krajina sa mohla znovu nadýchnuť. 

NA ÚPÄTÍ TROCH SOPIEK
Pre väčšinu turistov, ktorí prichádza-
jú do Guatemaly, je vstupnou bránou 
do krajiny hlavné mesto. Niekoľko-
miliónové, chaoticky sa rozrastajúce 
mesto s večnými zápchami, ktorému je 
najlepšie sa vyhnúť. Ideálne sa z letiska 
hneď presunúť do bývalého hlavného 
mesta Antigua Guatemala. To bolo 
založené v južnej hornatej časti krajiny, 
malebnom údolí na úpätí troch sopiek, 
volcanes Fuego, Acatenango a Agua. 
Po niekoľkých zničujúcich zemetrase-
niach Španielom došla trpezlivosť a po 
tom najničivejšom v roku 1773, na 
sviatok sv. Marty 29. júla, sa definitív-
ne rozhodli hlavné mesto vtedajšieho 
Guatemalského generálneho kapitanátu 
preložiť o necelých 30 km severovýchod-
ne. V súčasnosti je to príjemné malé 
mesto (45-tisíc obyvateľov), ktoré má 
podmanivú atmosféru a pôsobí trochu 
ako skanzen. Mnohé kostoly, vrátane 
katedrály sv. Jozefa na hlavnom námes-

tí, kláštory a ďalšie koloniálne budovy sa 
totiž po zemetrasení už nikdy neo-
pravili. Zostali z nich ruiny, ako večná 
pripomienka toho, že sa nachádzate na 
rozhraní dvoch tektonických platní. Ich 
pohybom sa tvorí napätie a to sa z času 
na čas uvoľní pomocou ničivých seizmic-
kých vĺn a zem sa zatrasie. A to nie je 
všetko – ak máte šťastie, tak večer môže-
te priamo z mesta vidieť stekajúcu lávu 
z krátera činnej sopky Fuego. Aj tá občas 
vyfúkne popol a dym, ktorý pokryje 
celé mesto. Naposledy vo februári 2015. 
V takom prípade majú domáci pripra-
vené rúšky. Prídu smetiari, pozmetajú 
popol a naložia ho na korby nákladných 
áut a odvezú preč. A život ide ďalej. Kto 
by chcel byť k živlom ešte bližšie, môže 
využiť blízkosť sopky Pacaya a vyšliapať 
si hore k lávovému poľu, aj po štyroch 
rokoch od výbuchu je stále teplé. 

NAJKRAJŠIE Z KOLONIÁLNYCH 
MIEST
Vráťme sa do Antiguy. Ak chcete mať 
mesto ako na dlani, treba vyjsť na Cerro 
de la Cruz, kopec s veľkým vztýčeným 
krížom na vrchole a s úchvatným výhľa-
dom. Výborne odtiaľto vidno pravouhlý 
mriežkový pôdorys tohto mesta, ktoré 
býva často uvádzané ako jedno z naj-
krajších koloniálnych miest španielskej 
Ameriky. V strede hlavné námestie 
Parque Central, s ulicami (calles) v smere 
so západu na východ, kolmo na ne seve-
rojužné avenidas. 

STÁLE TROCHU NEZNÁMA. DESAŤTISÍC KILOMETROV OD STREDNEJ EURÓPY. TUNAJŠÍ RYTMUS, 
NAJMÄ NA VIDIEKU A MIMO HLAVNÉHO MESTA, JE PRÍJEMNE NENÁHLIVÝ. MOŽNO JE TO AJ TÝM, 
ŽE GUATEMALA JE KRAJINOU, KTORÁ MÁ NAJVYŠŠÍ PODIEL DOMORODÉHO OBYVATEĽSTVA V 
REGIÓNE, ASI  40 %. A JE TO VIDIEŤ. PREDHISPÁNSKA KULTÚRA JE TOTIŽ PEVNOU SÚČASŤOU 
MODERNEJ GUATEMALSKEJ IDENTITY. OKREM ŠPANIELČINY GUATEMALSKÁ ÚSTAVA UZNÁVA 
ĎALŠÍCH 23 JAZYKOV, VÄČŠINOU MAYSKÉHO PÔVODU. GUATEMALA JE SO 17 MILIÓNMI 
OBYVATEĽOV ZÁROVEŇ AJ NAJĽUDNATEJŠOU STREDOAMERICKOU KRAJINOU.

Guatemala

01

01 Guatemala je kolískou mayskej civilizácie 

a dodnes je domovom mnohých mayských 

komunít, ktoré si udržali svoj jazyk a kultúru. 

02 Chrám Veľkého Jaguára v Tikale.

03 Vyhasnutá sopka Agua (3 760 mnm), na jej 

svahoch sa pestuje kukurica a káva, vrchol je 

porastený vysokohorským pralesom.
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05

DOMINANTOU MESTA JE OBLÚK  
SV. KATARÍNY (EL ARCO DE SANTA 
CATALINA) ZO 17. STOROČIA, KTORÝ  
SA KLENIE PONAD ULICU.



Dominantou mesta je oblúk sv. Kataríny 
(el Arco de Santa Catalina) zo 17. storo-
čia, ktorý sa klenie ponad ulicu a bol po-
stavený tak, aby mníšky mohli prechá-
dzať cez ulicu ponad hlavy obyvateľov 
mesta a neporušili tak sľub žiť v klauzú-
re, bez stykov s vonkajším svetom. Inak, 
ak si viete svoj pobyt v Antigue napláno-
vať, tak určite choďte počas Veľkej noci. 
Je tu síce výrazne viac pútnikov i turis-
tov, avšak pompézne cirkevné procesie, 
kvetinové a ovocné koberce na uliciach 
a celková atmosféra sú také očarujúce, 
že určite neoľutujete. Pokiaľ máte pár 
dní navyše, tak v blízkom okolí Antiguy 
stojí určite za to spraviť si výlet k jazeru 
Atitlán, k jednému z najkrajších jazier 
vôbec. Alebo do mesta Chichicastenan-
go s pestrofarebnými trhmi miestnych 
Mayov z kmeňa K'iche'. 

PO STOPÁCH MAYSKEJ 
CIVILIZÁCIE
Ak chcete ísť po stopách mayskej civili-
zácie, nuž potom treba jednoznačne za-
mieriť na sever, do Tikalu. Toto najsláv-
nejšie mesto klasického obdobia mayskej 
civilizácie je v súčasnosti najväčším 
lákadlom domáceho cestovného ruchu. 
Mesto, ktoré malo v čase najväčšej slávy 
odhadom 200-tisíc obyvateľov, pôsobí až 
do dnešných dní impozantným doj-
mom. Nachádza sa na riedko osídlenom 
severe Guatemaly, v Peténe, ktorý je 
z veľkej časti pokrytý nepreniknuteľným 
nížinným pralesom. V minulosti tu žili 
milióny ľudí. To však bolo ešte pred 
tajomným kolapsom mayskej civilizácie 
v 9. a 10. storočí. Po príchode Európanov 
bol tento región dlho na okraji záujmu 
španielskej koruny. Neboli tu ani zlaté, 
ani strieborné žily ako severnejšie 
v Mexiku alebo na juhu v Peru a Bolívii. 
A preto sa tu zachovala posledná veľká 
nedobytá oblasť mayského sveta, ktorá 
bola definitívne začlenená pod španiel-
sku správu až v roku 1697, po tom, čo 
sa Španielom podarilo zlomiť odpor 
tunajšieho kmeňa Itzov, viac ako dvesto 
rokov po prvej Kolumbovej plavbe.

V súčasnosti je to oblasť, ktorej polovicu 
rozlohy tvorí Mayská biosférická rezer-
vácia. A tu sú stále pánmi hady a jaguáre 
(spýtajte sa miestneho sprievodcu, či pre 
istotu zobral protijed). A každý kopec 
môže pod tisícročným nánosom zemi-

ny a vegetácie skrývať mayskú stavbu. 
Bez preháňania. Aj Tikal ako lokalita, 
zapísana v svetovom dedičstve UNE-
SCO, do ktorej prúdi najviac peňazí na 
archeologický výskum, je odkrytý iba 
z necelých 20 %. Ale to, čo vidno, stojí 
za to. Stredové námestie s ikonickým 
Chrámom Veľkého Jaguára bolo srdcom 
mesta, ktoré bolo hegemónom celej 
oblasti. Najvyššia budova, necelých 70 
metrov vysoký tzv. Chrám dvojhlavého 
hada, je zároveň rozhľadňou, z ktorej 

dovidíte ďaleko ponad džungľu. Ideálne 
miesto na oddych a popustenie uzdy 
obrazotvornosti. Ako to tu asi vyze-
ralo v čase, keď sa v Európe rozpadala 
Rímska ríša? Namiesto džungle polia 
s kukuricou, tekvicou, čili papričkami, 
fazuľou. Mestá spájali bielym vápen-
ným materiálom vysypané široké cesty, 
chrámy a budovy boli omietnuté, zväčša 
na červeno a bielo. Domáci hvezdári 
bedlivo pozorovali pohyby nebeských 
telies, vedeli presne vypočítať zatmenia 
Slnka a pohyby Venuše. Poznali písmo, 
používali nulu dávno pred Európanmi, 
rátali v dvadsiatkovej sústave. Ako pla-
tidlo používali kakaové bôby, poprípade 
minerál jadeit či smaragdovozelené perá 
z vtáka kvesala (podľa neho sa nazýva 
aj súčasná guatemalská mena quetzal). 
Ich potomkovia si zachovali mnohé 
zvyky, svoj jazyk a v niektorých izolo-
vaných oblastiach aj svoje náboženstvo. 
V dnešnej dobe majú napríklad povolené 

aj v Tikale vykonávať svoje obrady na 
starých kultových miestach a udržiavať 
tak kontinuitu dávnych tradícií. Komu 
by sa z mayského sveta málilo, môže ísť 
pozrieť do sídla Quiriguá, takisto zapísa-
neho v zozname UNESCO, ktoré sa môže 
pýšiť nádhernými stélami, najväčšími na 
americkom kontinente. Najväčšia stéla 
z pieskovca meria celkovo 11 metrov 
a váži vyše 60 ton.

PREČO GUATEMALA? 
Pretože Guatemala toho ponúka 
omnoho viac. Pre milovníkov prírody 
pozorovanie viacerých druhov zvierat, 
napríklad posvätného mayského vtáka 
kvesala v jeho prirodzenom biotope, 
v čoraz zriedkavejších vysokohorských 
hmlových lesoch. Plavba po Sladkej rieke 
(el Río Dulce), zarezanej do kolmých 
skál. Pre športovcov napríklad surfo-
vanie na pacifickom pobreží. No a pre 
labužníkov, ktorí pestujú gastronomický 
turizmus, sú tu viaceré chuťovky: z re-
gionálnych jedál napríklad garifunská 
rybacia polievka s kokosovým mliekom 
tapado, z karibského pobrežia; káva 
špičkovej kvality; čokoláda, ktorá tu 
chutí božsky a navyše kakao (to slovo 
je mayského pôvodu), z ktorého sa 
čokoláda vyrába, pochádza práve z tejto 
časti sveta. A na záver si určite doprajte 
v Guatemale rum Zacapa Centenario, 
ktorý je pravidelne oceňovaný medzi 
najkvalitnejšími na svete. Najlepšie 
23-ročný, dozretý v sudoch z bieleho 
duba. Tak teda na zdravie, salud, a na 
šťastné cesty!

Bohdan Ulašin

Foto: CK Victory Travel a Juraj Haruštiak

04 Bývalé hlavné mesto Antigua Guatema-

la s dominantou mesta, oblúkom  

sv. Kataríny. V pozadí sopka Agua. 

05 Tanečníci stvárňujúci dobytie Guatema-

ly Španielmi v dramaticko-tanečnej insce-

nácii (baile de la conquista), pochádzajúcej 

ešte zo 16. storočia.

06 Ruiny Katedrály sv. Jozefa v Antigue.

06
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Výhercom predplatiteľskej súťaže úprimne gratulujeme!
Važení čitatelia,
ďakujeme všetkým, ktorí zaslali objednávku predplatného za dôveru a záujem o časopis DOM a BÝVANIE. Pevne veríme, že v časopise nájdete 
inšpiráciu a zaujímavé informácie, ktoré využijete pri zveľaďovaní vášho bývania.  

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

1. CENA: Ratanové závesné kreslo UOVO čierne v hodnote 239 €
získava Mgr. Lukáš Števík, Partizánske
2. CENA: Steam Mop Vileda v hodnote 100 €
získava Peter Maďar, Soľ
3. CENA: Elektrická rúra s dvojplatničkou Orava v hodnote 87 €
získava Aleš Andel, Nitra

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

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

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

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

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

1. CENA

2. CENA

3. CENA

Predplatné môžete objednať 

vyplnením objednávky na

 www.domabyvanie.eu 

www.ipredplatne.sk



ŠAMPIÓN 
súťaže

VINALIES INTERNATIONALES 
PARIS 2018

Tokajská výberová esencia 2000

DETAIL VÍNA

Na jazyku: Tmavozlatý jantár s mohutnými tónmi kvalitnej horkej čo-
kolády a čerstvo praženej kávy. Bohaté spektrum vôní, ktoré vás očaria 
a podnietia vašu predstavivosť. Ohnivá minerálna chuť rozohrá vaše 
chuťové poháriky. Keď máte na jazyku tento elixír, zastaví sa čas …

www.ostrozovic.sk/clanok/sampion-vinalies-internationales-paris-2018



Príďte si pozrieť
nové kuchyne značky 
Dolti Collection!

Exkluzívne v sieti Oresi
www.oresi.sk


