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* Zdroj: Euromonitor, objemy predaja, 2018

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.*

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

Podľa dizajnu a možností kuchyne
si môžete vybrať z širokej ponuky
ostrovčekových, nástenných,
výsuvných alebo vstavaných 
odsávačov pár Bosch, ktoré sa
pri varení postarajú o čistý vzduch
v miestnosti.

Technológia VitaFresh pro
zaisťuje optimálne podmienky 
pre skladovanie potravín. Ryby, 
mäso, ovocie a zelenina ostanú 
v špeciálnych priehradkách 
s regulovanou teplotou a vlhkosťou 
až 3× dlhšie čerstvé a plné vitamínov.

Vstavané umývačky Bosch 
s technológiou sušenia Zeolith®
nielen dokonale umyjú, ale
aj perfektne vysušia sklo, 
porcelánový riad, hrnce
a dokonca aj plastový riad.

Nie ste si istí, ako rúru čo najlepšie 
nastaviť? Použite funkciu 
AutoPilot. Stačí zadať hmotnosť 
pokrmu a stlačiť tlačidlo Start. 
Funkcia AutoPilot sama určí ideálny 
režim ohrevu, teplotu a dobu 
trvania prípravy pokrmu.

Automatické čistenie – koniec 
namáhavého a časovo náročného 
ručného čistenia. Vďaka 
samočistiacej pyrolytickej funkcii 
stačí u rúry stlačiť tlačidlo a všetky 
nečistoty sa vo vnútornom priestore 
pri teplote až 485 °C spália na popol. 
Rúru potom stačí jednoducho vytrieť 
vlhkou handričkou.

Jeden spotrebič, tri možnosti
varenia – varenie v pare, pečenie
alebo kombinácia oboch: pre
kombinovanú parnú rúru to nie
je problém vďaka jemnej pare
a voliteľnému doplnkovému
horúcemu vzduchu.

FlexIndukcia – jedným dotykom
spojíte dve indukčné zóny do jednej
veľkej indukčnej plochy, na ktorú
môžete varné nádoby fl exibilne
rozostaviť, ako potrebujete.

Sviatočná pečienka, rybie fi lé aj
kuracie prsia: s teplotnou sondou
vždy dosiahnete dokonalého
výsledku pečenia. Stačí nastaviť
požadovaný stupeň teploty vo 
vnútri pečienky a sonda sama 
postráži celý proces.
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BUĎTE
ORIGINÁLNI...
Inšpirujte sa vo Vašej najbližšej predajni BRENO s najširším sortimentom podlahových krytín. 
6x v SR / Bratislava, Martin, Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina

kolekcia
kusových 
kobercov

Kendra
materiál 100% PP Frisé, 

výber z viacej vzorov, rozmerov 
a farebných kombinácií

BRENO.sk

sledujte náš facebook
www.facebook.com/koberce.breno.sk
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l Ani sme sa nenazdali a je tu zima. Mám pocit, že tento rok 

ubehol akosi rýchlo a Nový rok je už za dverami. Toto obdobie, 
hlavne pred sviatkami, sprevádza obyčajne veľký zhon, ľudia 
akosi nestíhajú a snažia sa dohnať všetko, na čo nemali čas. Počas 
takýchto hektických dní mám chuť prísť domov, vyložiť si nohy 
a dopriať si aspoň chvíľu pohody. Veď niekedy je dôležité zabudnúť 
na starosti a nerobiť nič. Ak zdieľate moju predstavu o oddychu, 
tak možno padne vhod aj niečo na čítanie v klasickej podobe. 
Verím, že aj s prispením tohto vydania nášho časopisu, ktoré práve 
držíte v rukách, sa vám to aspoň na chvíľu podarí. 

Dočítate sa v ňom, ako si môžete rozžiariť osvetlením tieto 
pochmúrne zimné dni a ako môžete využiť čas, ktorý väčšinou 
trávime v interiéri, na zútulnenie svojho bývania, samozrejme, 
až keď budete mať na to chuť, náladu a dostatok energie. 
Tú môžete načerpať v pohodlí domova alebo mimo neho. 
Inšpirovať sa môžete na nasledujúcich stranách.  

Zima taktiež dáva možnosť využiť čas na plánovanie, preto 
sa dozviete aj to, ako stavať od roku 2020 a že udržateľné 
stavebníctvo či domácnosť sa aj na Slovensku čoraz viac otvára 
a rieši.

Na záver roka chcem poďakovať v mene 
celej redakcie všetkým našim priaznivcom 
a čitateľom. Prajem všetkým veľa pohody, 
aby sme si mohli naplno vychutnať tú pravú 
sviatočnú atmosféru a šťastný rok 2020. 
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TS400plochý
vákuový
kolektor

Slnečný kolektor TS400 je plochý vákuový kolektor, ktorého práve jeho unikátna konštrukcia umožňuje 
jeho nasadenie aj v tých najextrémnejších podmienkach, či už sa jedná o horúce africké púšte, alebo 
vysokohorské oblas� .  �e obzvlášť vhodný na použi� e v priemyselnej sfére alebo na rôzne špeciálne aplikácie. 
Takisto tam, kde rozhoduje každý �a�  získanej energie. V prípade priemyselného nasadenia a v kombinácii 
s tepelným čerpadlom dokáže  výrazným spôsobom znížiť prevádzkové náklady užívateľa na získanie tepla.

Absolútna špička v triede plochých vákuových kolektorov ponúka mimoriadny výkon, ktorý 
v spojen� s tepelným čerpadlom drama� cky znižuje Vaše náklady na teplo.

www.thermosolar.sk

záruka

rokov

Šikmá strecha
integrácia
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architektúra projekt

6

WELLNESS DOM JE VEĽMI VÝSTIŽNÉ POMENOVANIE PROJEKTU 
ČESKÉHO ARCHITEKTONICKÉHO ŠTÚDIA MIRAMARI. IDE TOTIŽ 
O VEDĽAJŠIU STAVBU K HLAVNÉMU DOMU, KTORÝ MÁ PREDOVŠETKÝM 
SLÚŽIŤ NA RELAX, ODDYCH A RODINNÚ POHODU – JEDNODUCHO 
PÔŽITOK V KAŽDOM OHĽADE.

WELLNESS DOM
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A
rchitektky zo štúdia Miramari 
mali za úlohu vytvoriť priestor 
k už existujúcemu domu, ktorý by 
spĺňal tri funkcie – miestnosť pre 

saunu a relax, izbu pre hostí a priestor 
na grilovanie a posedenie s priateľmi.

TRI FUNKČNÉ ZÓNY
Miramari už v minulosti spolupracovali 
s majiteľmi domu, takže klienti štyrom 
šarmantným architektkám plne dôvero-
vali a dali im voľnú ruku pri riešení pro-
jektu. Priestor rozdelili do troch funkč-
ných zón podľa požiadaviek klienta. 

WELNESS
Prvým priestorom bola sauna  priestran-
nou relaxačnou miestnosťou, v ktorej 
sa nachádza aj krb. Táto časť domu 
plne vystihuje pomenovanie wellness 
dom. Neutrálne farby v odtieňoch šedej 
a bielej v kombinácii s drevom navo-
dzujú pocit útulnosti, kde návštevníka 
nevyrušujú žiadne žiarivé farby či 
prehnané módne výstrelky. Návštevník 
sauny si tak môže naplno vychutnať 
oslobodzujúci pocit z oddychovania 
a pohody. Rodinná sauna je premyslená 
do detailov – po aktívnom saunovaní sa 
môže majiteľ domu alebo hosť ponoriť 
do kade s vodou, ktorá je umiestnená 
pred domom, prípadne si dať osvie-
žujúcu sprchu. Potom sa stačí zabaliť 
do mäkkého župana a užiť si príjemný 
pohľad na tlejúce drevo v krbe. 

IZBA PRE HOSTÍ
Ďalšou časťou domu je hosťovská izba, 
ku ktorej prislúcha aj menšia kuchyňa, 
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sem na prvý pohľad nepatrí,“ opisuje ar-
chitektka Monika Lněničková zo štúdia 
Miramari. 

LETNÁ TERASA
Medzi hosťovskou garsónkou a rela-
xačnou časťou je priestor letnej terasy 
s priestranným jedálenským stolom 
a menším kuchynským kútom, ktorý 
slúži na letné posedenie alebo na pod-
večernú grilovačku v kruhu priateľov 
a rodiny. V prípade nepriaznivého poča-
sia sa priestor letnej terasy jednoducho 
uzatvorí posuvnými okenicami a grilo-
vačka môže nerušene pokračovať. 

Pozdĺž domu sú umiestnené drevené 
lamely, ktoré okrem svojej primárnej tie-
niacej funkcie vyzerajú aj veľmi štýlovo 
a dodávajú wellness domu istú dávku 
šmrncu a nápaditosti. 

Noli

Foto: Tomáš Dittrich

kúpeľňa a predsieň, čiže možno povedať, 
že ide o akúsi samostatnú garsónku, kto-
rej nič nechýba. Izba je zariadená v jed-
noduchom šate, čo sa týka aj zvolenej 
farebnosti. Architektky z Miramari sa 
pri návrhu inšpirovali japonskou archi-
tektúrou, čo sa odzrkadľuje v strohosti 
a v mäkkých tvaroch zvolených dopln-
kov. „Klientka v Ázii dlhodobo pracovala, 
čiže má k tejto architektúre kladný vzťah. 
Mohli sme však použiť iba určité prvky, aby 
to šlo skombinovať i s našou architektúrou 
tak, aby to pasovalo a nebolo to niečo, čo 

ROZHOVOR S ARCHITEKTKOU 
MONIKOU LNĚNIČKOVOU

 Stretli ste sa s klientmi v názoroch 
pri zadávaní projektu? Aké boli ich 
primárne požiadavky?
Áno, stretli sme sa v názoroch. Klientom 
sme pred tým navrhovali nejaké úpravy 
v dome, preto už poznali našu prácu 
a plne nám dôverovali. Návrh teda nechali 
na nás a my sme tak mali voľné ruky pri 
tvorbe. Klienti chceli vytvoriť wellness 
priestor so saunou, následne hosťovskú 
izbu, pretože v ich hlavnom dome nie 
je dosť miesta, a rovnako nejaké miesto 
na grilovanie a priestor, kde by sa mohli 
stretávať s priateľmi. Ide teda o spojenie 
troch vecí v jednom dome. 

 Aký bol priebeh výstavby well-
ness domu? Mohli by ste ho stručne 
opísať?
Ako prvé prebehli návrhy, ktoré sme kon-
zultovali s klientmi. Keď sme sa dohodli, 
začali sme hľadať stavebnú firmu. V hre 
boli tri spoločnosti, nakoniec stavbu 
realizoval známy klienta. Stavba trvala dva 
roky, čo je celkom dlho, ale na druhej stra-
ne dodávateľ bol veľmi precízny. Naozaj 
si dal veľmi záležať, ako budú prevedené 
detaily i celá stavba. Klient na rýchlosť 
výstavby príliš netlačil a vo finále bol veľmi 
spokojný. V priebehu výstavby sme pravi-
delne chodili na kontrolné dni, dohliadali 
sme, aby všetko dopadlo dobre.

 Ako ste uvažovali pri realizácii pro-
jektu ohľadom dômyselnej kombiná-
cii materiálov, farieb a povrchov?
Inšpiráciu sme čerpali z japonskej architek-
túry, ktorú máme radi. Klientka v Ázii dlho-
dobo pracovala a taktiež má k nej kladný 
vzťah. Následne sme mohli, samozrejme, 
použiť len určité prvky a inšpiráciu, aby to 
išlo použiť i tu u nás v Čechách v tomto 
prostredí. Skrátka, aby to sem pasovalo 
a nebolo to niečo, čo sem na prvý pohľad 
nepatrí.
 

 Čo bolo pre Vás asi najnáročnejšie 
pri realizácii tohto projektu?
Pomerne náročnou úlohou bolo vyriešiť la-
mely a posuvné tieniace zariadenia, ktoré 
sú takmer okolo celého domu. Ale, našťas-
tie, sa nám to nakoniec zdarne podarilo.

Pohľad
zo skvelého
profilu
OKNÁ | DVERE | ROLETY

www.aluprof.eu
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Pohľad
zo skvelého
profilu
OKNÁ | DVERE | ROLETY

www.aluprof.eu
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Na návšteve

u michaely
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D
om Michaely nás na prvý pohľad 
okúzlil. Nie je síce príliš veľký, ale 
nádherne zariadený. Nedalo nám 
to a museli sme majiteľke položiť 

zopár otázok.

 Ako prebiehalo samotné 
zariaďovanie? 
Zariaďovanie domu prebiehalo veľmi 
ťažko. Hľadanie vhodného lustra mi 
zabralo až tri mesiace. Pre niekoho je to 
možno bláznovstvo, no bývanie je mojím 
koníčkom. Veľkú dilemu sme zažili pri 
výbere pohovky. Chceli sme rozkladaciu, 
aby sa na ňu vošli všetci a vedela  
by poslúžiť aj na prípadne prespanie,  
ale nakoniec sme vybrali úplne inú,  
veľkú a pohodlnú. Rozhodne to však  
neľutujeme.

 Na čo by si ľudia podľa Vás 
mali dávať pozor pri zaraďovaní 
bývania?
Určite na to, aby sa neunáhlili. Nie je po-
trebné mať všetko hneď hotové. Niekedy 
sa oplatí počkať na svoj vysnívaný kúsok 
nábytku či doplnku. Nočné stolíky som 
tiež hľadala niekoľko mesiacov a potom 
som ich objavila priamo na Westwing! 
Musím sa priznať, že u mňa však proces 
zariaďovania nikdy nekončí, aj keď 
nášmu domovu nič nechýba. Ale ja vždy 
prídem s nejakým nápadom...

V TEJTO NÁŠVŠTEVE SME 
ZAVÍTALI DO JEDNÉHO Z NAJ-
STARŠÍCH MIEST SLOVENSKA, 
KONKRÉTNE DO MESTA ŠAĽA, 
K SYMPATICKEJ MICHAELE 
GAJDOŠOVEJ, KTORÁ VYRÁ-
BA EKOLOGICKÉ SVIEČKY ZO 
SÓJOVÉHO VOSKU POD ZNAČ-
KOU DOM 30-TICH RUŽÍ. VŽDY 
MALA RADA RUČNÉ PRÁCE A 
TO JU PRIVIEDLO PRÁVE K TEJ-  
TO VOŇAVEJ ZÁĽUBE. AKO 
SAMA HOVORÍ: „SOM TYP ČLO-
VEKA, KTORÝ NEUSTÁLE NIEČO 
VYMÝŠĽA A POTREBUJE SA 
KREATÍVNE REALIZOVAŤ. MOJA 
HLAVA NEUSTÁLE PRACUJE 
A TVORÍ. TO PLATÍ AJ PRE NÁŠ 
DOMOV.“
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PRIZNÁM SA, ŽE VIANOČNÉ 
TRENDY NESLEDUJEM. 
ZDOBÍM VŽDY PODĽA TOHO, 
ČO SA MI PÁČI A ČO SA MI 
HODÍ DO DOMU.
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05 Vianočné gule Sugar, 2 ks,  

25.99 €, WestwingNow.sk

06 Vianočné gule Callum, 2 ks,  

25.99 €, WestwingNow.sk

07 Zamatová rohová pohovka  

Tribeca, 2 249.00 €, WestwingNow.sk

08 Poťah na vankúš Norton,  

37.00  €, WestwingNow.sk

09 Zamatový poťah na vankúš Ice,  

32.00  €, WestwingNow.sk

07

09

08

05
06

 Na čo ste vo svojom dome 
najviac pyšná? 
Najviac som pyšná na náš ručne robený 
nábytok, ktorý sme vyrobili spoločne 
s mamou. Nie je nič krajšie ako dobrý 
pocit z vlastnej práce. Milujem prácu 
s drevom. A, samozrejme, som hrdá aj 
na svoje sviečky, ktoré nám spríjemňujú 
každý deň.

 Blížia sa Vianoce. Ako ich 
trávite? 
Vianoce trávime v kruhu najbližších 
priateľov a rodiny a tiež v spoločnosti 
našich šiestich kocúrov. Je to naše naj-
obľúbenejšie obdobie v roku.

 Držíte sa vianočných tradícií? 
Áno, ale máme však aj svoje vlastné. 
Snažíme sa, aby do Štedrého dňa bolo 
všetko pripravené a aby sme mohli v ten 
deň iba odpočívať. Celý deň si púšťame 

vianočné pesničky, pozeráme obľúbené 
vianočné filmy a tešíme sa, až večer 
zasadneme všetci k stolu a vychutnáme 
si dobré jedlo. Po večeri máme zaužíva-
nú večernú prechádzku. Spomíname, 
snívame či hovoríme o budúcnosti a na-
šich plánoch. Keď sa vrátime, ideme sa 
pozrieť, čo nás čaká pod stromčekom.

Tento rok Michaela ozdobila vianočný 
stromček výrobkami z Westwing, ktoré 
nájdete v kampani – Interiér v štýle 
shabby chic.

Reko v spolupráci s Michaelou Gajdošovou 

Foto: Michaela Gajdošová a WestwingNow



Vyprážanie, zapekanie aj láskyplné varenie. S tým 
všetkým si poradia extrémne odolné hrnce, kastróly 
a rajnice PRESIDENT Stone! Luxusný kuchynský riad 
s nepriľnavým povrchom zvonku aj zvnútra nádob je 

ideálny na každodenné intenzívne používanie. Unikátny 
povrch riadu s charakterom nelešteného prírodného 

kameňa sa nezľakne kovového náradia a znesie aj 
spaľujúcu žiaru rúry na pečenie. Riad PRESIDENT Stone 

je vhodný pre všetky typy sporákov vrátane indukčných.

V riade
PRESIDENT Stone 

nič nepripálite!

Riad 
PRESIDENT Stone

www.tescoma.sk

Vhodný
do rúry!

Vhodný pre 
nerezové 

kuchynské 
náradie!

Unikátny zvrásnený povrch zabráni 
pripáleniu pokrmov!



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

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

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

Radi Vás budeme kontaktovať.

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

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

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

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

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

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

Príjemný pocit tepla od podlahy zaisťuje komfortné

a útulné bývanie.

Úsporné kúrenie je riadené presnou reguláciou

a tým šetrí energiu.

Bezúdržbový systém, preto ušetríte účty za servis.

Systém je vhodný pre každý dizajn, pretože je neviditeľný. 

Jednoduché a ľahké nastavenie termostatu v každej izbe.

Bezpečný, spoľahlivý a overený systém.

Komplexný systém získate od jednej spoločnosti.

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

villeroy-boch.com

VILLEROY&BOCH
Atrium - dom nábytku

Einsteinova 9, 851 03 Bratislava
Tel: 02-63451477, 0910 613 993
www.nastol.sk · obchod@nastol.sk
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VÝZOR ALEBO VNÚTORNÁ 
KRÁSA? U ĽUDÍ SA 
VNÚTORNÁ KRÁSA 
VYSOKO OCEŇUJE, NO 
ZANEDBATEĽNÁ NIE JE ANI 
V NAŠICH DOMOVOCH. 
INTERIÉR MÔŽE BYŤ 
ZARIADENÝ DRAHÝM 
NÁBYTKOM A DOPLNKAMI, 
NO TO EŠTE NEZNAMENÁ, 
ŽE V ŇOM NÁJDEME 
HARMÓNIU. CHCE TO 
CIT, ABY SME VYTVORILI 
PRÍJEMNÚ ATMOSFÉRU, 
KTORÁ JE NESMIERNE 
DÔLEŽITÁ, NAVODZUJE 
PRÍJEMNÉ POCITY, POHODU 
A UVOĽNENIE. PREMEŇME 
CHLADNÝ PRÁZDNY 
PRIESTOR NA DOMOV, 
KTORÝ ZAZNAMENÁVA 
VŠETKY VÝZNAMNÉ 
ZMENY A VYVÍJA SA 
SPOLU S ĽUĎMI, KTORÍ HO 
VYTVÁRAJÚ.

TRENDY 01

02
03

04



07

08

05

06

09

01 Dekoračná hviezda Venok,  

predáva WestwingNow.sk

02 Posteľné obliečky SMALSTÄKRA, 

predáva www.ikea.sk 

03 Sedačka Zefir pre troch,  

predáva www.bonami.sk 

04 Stolík s prestieraním,  

predáva www.bonami.sk

05 Dekoračný vankúš,  

predáva www.bonami.sk

06 Dekorácia Star,  

predáva WestwingNow.sk

07 Posteľné obliečky s motívom, 

predáva www.bonami.sk

08 Svietnik z kolekcie HOLIDAY 2019, 

predáva H&M Home

09 Ekologické papierové vrecko, 

modrá OLBIA, 

predáva www.uashmama.sk

19
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Reko
Foto: archív firiem a redakcie

13
14

15

16

10 Interiér vybavený nábytkom 

a doplnkami z kolekcie HOLIDAY 

2019, predáva H&M Home

11 Kreslo Rubautelli, 

predáva WestwingNow.sk

12 Sada dvoch stolíkov Dan  

z kolekcie A TIMELESS FALL, 

predáva WestwingNow.sk 

13 Súprava vianočných ozdôb  

Origami, predáva WestwingNow.sk 

14 Ozdoba na stromček Zitta, 

predáva WestwingNow.sk 

15 Stolová lampa SVALLET, 

predáva www.ikea.sk

16 Plastová stolička s kovovými 

nohami Claire, 

predáva WestwingNow.sk 



Collection
TOY‘S DELIGHT

    Vianočná kolekcia s motívom detských 
hračiek navodí hrejivú atmosféru 

u malých aj veľkých.
www.villeroy-boch.com 

Produkty Villeroy&Boch kúpite v predajni Potten & Pannen - Staněk 
v NC Central, Bratislava alebo na www.pottenpannen.sk 



w

Akrylátová dvierka  & sklenený obklad  

T.acrylic: 
A115 popolavo šedá

T.acrylic: 
A121M tmavo šedá MAT
T.overface: 
L0005 krížiky (tlač lakom)

T.cristalDecor: 
RAL 6015 
& L005 krížiky

DIGITÁLNA 
POTLAČ 
LAKOM

www.trachea-dvierka.sk

01

Luky plus s.r.o.
Holubyho 28 OC plus

902 01 Pezinok
Mobil: 0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

SCHODY 

výroba, 
dodávka 

a montáž

o 

01

Luky plus s.r.o.
Holubyho 28 OC plus

902 01 Pezinok
Mobil: 0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

SCHODY 

výroba, 
dodávka 

a montáž

o 
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R
ovnako ako pri nových módnych 
trendoch, každý rok vidíme hit 
sezóny aj v oblasti zariadenia 
a dekorovania domácností, ktoré 

nás potom lákajú k refreshnutiu našich 
domovov, namiesto kompletnej preráb-
ky. No aj keď sa trendy menia, niektoré 
sú populárne po celé roky. Priniesť nový 
vzhľad už zabehnutej domácnosti je, 
našťastie, jednoduchšie, ako sa zdá.  
Zameriame sa na najväčšie trendy v di-
zajne, aby sa z vašej domácnosti mohlo 
vytvoriť nadčasové umenie.  

TREND 1. 
ENERGICKÝ ABSTRAKT
Temperamentný a zábavný. Abstraktný 
štýl v sebe nesie inšpiráciu expresio-
nistického diela, dáva šmrnc a jasnú 
textúru izbe. Odvážne geometrické 
tvary v kombinácii s hravými farbami 

pomáhajú vytvoriť osobnosť domácnos-
ti a zároveň čo-to prezrádzajú aj o jej 
majiteľovi. Cieľom abstraktu je vyvolať 
emócie a vytvoriť u pozorovateľa náladu. 
Tento trend predstavuje aj určitú formu 
nedokonalosti, ktorá môže príjemne za-
pasovať do farebne či tvarovo chaotickej 
domácnosti, no i tej perfektne usporia-
danej. Tento extravagantný štýl svedčí 
predovšetkým vankúšom, koberčekom, 
obrazom či tapetám. 

VYSNÍVANÝ DOMOV 
PREDSTAVUJE MIESTO, 
KDE SA VRACIAME 
S LÁSKOU, CÍTIME SA 
PRÍJEMNE A (IDEÁLNE!) 
NAŠA NÁVŠTEVA TIEŽ. 
IDE O DOBRÉ FENG ŠUEJ 
ČI LEN VHODNE ZVOLENÉ 
FARBY, MATERIÁLY A CIT 
PRE DIZAJN? 

TOP TRENDY 
     NA ROK 20203 1
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TREND 2.  
NEŽNÁ JEDNODUCHOSŤ
Viacerým rozohrial srdce severský 
chladný štýl z roku 2019. Jeho účelom 
je vytvoriť pohodlný priestor na oddych. 
Všetko je o tom, aby sa naše domovy 
stali bezpečným útočiskom pre oddych 
a regeneráciu. Neutrálnymi farbami 
sa snažíme vytvoriť pokojnú oázu, do 
ktorej by sme sa mohli stiahnuť z von-
kajšieho sveta. Tento vzhľad funguje 
v akomkoľvek prostredí, či už ide o rus-
tikálnu kuchyňu, obývaciu izbu, spálňu, 

alebo malú modernú kúpeľňu. 
Objavte aj teplejšie tóny medzi 
neutrálnymi farbami. Napríklad 
taká béžová sa vracia ako doko-
nalá základná farba, na ktorej je 
možné stavať.

TREND 3. 
PÔVABNÁ ELEGANCIA
A opäť trochu retro oživenia! 
Je to odvážne a sebavedomé. 
Tento trend spája sofistikovanú 

noblesu tridsiatych rokov s trochou 
hravej príťažlivosti v štýle sedemdesia-
tych. Elegantný nábytok a doplnky so 
zaoblenými krivkami zaujmú každého 
s chuťou po luxuse. Zvoľte intenzívne 
tóny pre kľúčové kúsky nábytku a mie-
šajte ich s teplejšími tónmi kovu. Bling 
efekt žiariaceho zlata, bronzu, brúsenej 
mosadzi a leštenej medi vytvorí honosný 
štýl v akejkoľvek miestnosti, v ktorej 
chcete. Ukážte svoju extrovertnú strán-
ku dizajnovým stolíkom v obývacej izbe, 
výstrednou tapetou či textilom v hmlis-
tých tónoch s výraznými doplnkami 
v spálni. Doplňte priestor s akcentami 
zlata a mosadze na nábytku, osvetlení 
a vankúšoch. Vstúpte do roku 2020 vo 
veľkom štýle najnovších trendov.

Kristína Fajnorová 

Foto: Kika Nábytok 

2
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Igor Piačka: 

VÝTVARNÉ POČINY 
AKADEMICKÉHO MALIARA 

IGORA PIAČKA SÚ PLNÉ 
VÁŠNE, KONTRASTOV, 

EXPRESIE A DYNAMIKY. 
MAĽBY SÚ TVAROVO 

BOHATÉ A FAREBNE VEĽMI 
VÝRAZNÉ. 

„Dívaj sa a vnímaj...“

01



Igor Piačka je významnou osobnos-
ťou na poli slovenského umenia. Na 
výtvarnej scéne úspešne pôsobí už 

niekoľko desaťročí. Venuje sa kresbe, ilu-
strácii, maľbe, grafike, ex libris a tvorbe 
poštových známok.

Na konte má stovky výstav, nielen na 
Slovensku, ale po celom svete. Rovnako 
je držiteľom mnohých ocenení za svoje 
diela. Je zastúpený v mnohých domá-
cich i zahraničných galériách, múzeách 
a súkromných zbierkach. Od roku 2003 
pracuje na voľnej nohe.
 
ŽENA VO SVOJEJ PRIRODZENEJ 
KRÁSE
V autorových maľbách je dominantná 
figúra, zväčša odhalená ženská postava, 
ktorá však a priori nepôsobí vulgárne či 
prvoplánovo eroticky, skôr naopak. Žen-
ské telo v umelcových dielach je stvár-
nením krásy alebo nositeľom estetickej 
hodnoty, ktoré je vsadené do kontextu 
celého obrazu. „Celoživotnou inšpiráciou 
sa pre mňa stala téma ženy a medziľud-
ských vzťahov. Ako figuralista rád pracujem 
so živými modelmi, ľuďmi, ktorí ma inšpiru-
jú,“ hovorí Igor Piačka. 

DETAIL, FARBY, KONTRAST
Maľby akademického umelca nemožno 
„zaškatuľkovať“, pretože má mnoho 
tvárí. Prevažuje v nich síce realistický 
prístup, ale niekedy sú obrazy lyrickejšie, 
inokedy expresívnejšie, čiže podľa motí-
vu, témy a maliarovej nálady. „V posled-

ných rokoch mám stále radšej abstraktnú, 
gestuálnu maľbu. Myslím, že často sa na 
mojich obrazoch tieto rôzne prístupy streta-
jú, krížia a vrstvia. Tým ma obraz prekvapí, 
a teda baví,“ hovorí autor. 

Čo však vo väčšine Piačkových diel 
prevláda, je dynamika, spleť emócií 
a výbuch farieb. Veľkú úlohu v autoro-

„Dívaj sa a vnímaj...“
02 03

04

05

01 Pomník nezlúčiteľnosti teórie  

s praxou, 200 x 150 cm, olej, akryl  

na plátne

02 Rozhranie, 200 x 150 cm, olej, akryl 

na plátne

03 Múza, 80 x 60 cm, ceruza, olej  

na plátne

04 Vlkodlak, 60 x 40 cm, akryl na plátne

05. Osvietenie, 200 x 100 cm, olej, akryl 

na plátne 

O AUTOROVI

Igor Piačka sa narodil 8. 10. 1962 v Tře-

bíči v Českej republike. Študoval na Vy-

sokej škole výtvarných umení v Bratisla-

ve, odbor voľnej grafiky a knižnej tvorby 

u profesora Albína Brunovského. Po 

štúdiu pôsobil ako pedagóg na VŠVU, 

kde viedol kurz figurálnej kresby. Od 

roku 2003 je na voľnej nohe. Je členom 

grafickej skupiny G-Bod, členom Spolku 

grafikov a spolku Hollar.

27
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ROZHOVOR S IGOROM PIAČKOM

 Čo vo Vás vzbudilo vášeň pre  
tvorbu?
Keď som mal asi devätnásť rokov, jasne 
som pochopil, že nejde o zábavku, ale 
o vášeň, ktorá by mohla vydržať aj celý 
život. Prejavilo sa to tak, že som pocítil 
obrovské vnútorné sebavedomie. Možno 
aj neodôvodnené, ale nemal som o sebe 
žiadne pochybnosti.

 Ako prebieha Váš umelecký  
pracovný čas?
Ráno začínam deň prechádzkou v prírode. 
Na nej si premyslím, čo a ako chcem v ten 
deň robiť. Potom prichádzam do ateliéru 
a začínam pracovať. Pri práci počúvam 
hudbu alebo načítané knihy. Kresliarsky 
alebo maliarsky rukopis je viac-menej 
daný, ako pri písaní. Závisí od výtvarného 
naturelu autora. Samozrejme, vyvíja sa, je 
možné s ním pracovať, prispôsobovať ho 
tomu-ktorému médiu. V kresbe a grafike 
prevláda línia, v maľbe škvrna, plocha, 
farba. Pokiaľ ide o štýl, u mňa prevažuje re-
alistický prístup. Niekedy lyrickejší, inokedy 
expresívnejší, podľa motívu, témy a nálady. 

 Skúste zachytiť hlavné znaky  
Vašej tvorby. Ako by ste ju  
charakterizovali?
Snažím sa maľovať to, čo ma zaujíma, 
vzrušuje, fascinuje. Koníček je mojou 
prácou a naopak. Myslím, že ako výtvarník 
sa usilujem vytvárať také diela, na ktorých 
sa objavuje to, čo mi na dielach iných 
výtvarníkov chýba, a zároveň to, čo sa mi 
na dielach iných páči.

  Tvoríte aj na konkrétne, dopredu 
dohovorené zákazky?
Ja robím voľnú tvorbu a tvorbu na ob-
jednávku. Do tejto kategórie patrí tvorba 
ilustrácií, ex libris, známková tvorba, ale 
aj tvorba obrazov na tému dohodnutú so 
zákazníkom.

 Na čom v súčasnosti pracujete?
V súčasnosti pracujem na ilustráciách ku 
dvom knihám slovenských rozprávok od 
Boženy Němcovej a nachádzam v nich 
v koncentrovanej podobe všetko to, v čom 
žijeme aj dnes, dobré aj zlé. Je pre mňa 
veľkou výzvou vytvoriť k nim môj výtvarný 
doprovod.    

gvašom, tvorím grafiku, lept, suchú ihlu 
a mezzotintu. Kreslím ceruzou, uhľom, 
tušom. Inokedy využívam aj sprej, koláž 
alebo kombinácie techník,“ vymenováva 
výtvarník. Obrazy často vznikajú v cyk-
loch, etapách, vrstvách – najskôr rýchla, 
dynamická abstraktná maľba a potom 
pomalá, kontemplatívna s realistickými 
detailmi. 

Ak je koníček prácou a naopak, potom 
sa niet čo čudovať, že v autorových maľ-
bách cítiť vášeň, radosť a v konečnom 
dôsledku aj spokojnosť. Keď nastane 
symbióza medzi tým, čo musíme, a tým, 
čo robíme radi, život dáva zmysel. Toto 
sa podarilo skĺbiť aj akademickému ma-
liarovi Igorovi Piačkovi, čoho dôkazom 
sú práve jeho obrazy, ktoré hovoria za 
všetko.

Noli

Foto: archív autora

vých maľbách zohráva aj jeho precízny 
dôraz na detaily, ktoré vyniknú hlavne 
na veľkorozmerných obrazoch. Tema-
ticky sú autorovi blízke námety, ktoré 
v sebe ukrývajú kontrast, súboj alebo 
vzťah. Nie sú mu vzdialené ani inšpirácie 
z mytologických príbehov či z východ-
ných kultúr. 

KRESBA NA PRVOM MIESTE
Výtvarná osobnosť Igora Piačka je, podľa 
jeho slov, postavená hlavne na kresbe. 
„Pracujem najmä v klasických výtvarných 
technikách: maľujem olejom, akrylom, 

05 06

07

05 Mahuliena, 60 x 40 cm, akryl na 

plátne

06 Inšpirácia, 100 x 70 cm, olej, akryl na 

plátne

07 Horúce leto, 150 x 100 cm, olej, akryl 

na plátne

bývanie umenie
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T
émou roku 2020 je rozmanitosť. 
Pomocou nábytku a bytových do-
plnkov si ľudia môžu pretvoriť svoj 
dom či byt podľa individuálnych 

predstáv. 

OD UNIVERZÁLNEHO 
K INDIVIDUÁLNEMU
Univerzálne zostavy, bohato vybavené 
nábytkové celky a bytové steny sú ne-
návratne preč. Dnes má každý možnosť 
vytvoriť si autentické prostredie šité 
na mieru celej rodine a jej meniacim sa 
potrebám. A nové výrobné technológie 
tento proces individualizácie umožňujú. 
Narástol tiež dopyt po nábytku prírod-
ného pôvodu, z ekologických či plne 
recyklovateľných materiálov.

PRISPÔSOBENÉ ŽIVOTNÉMU 
ŠTÝLU
Premeny životného štýlu a životných 
priorít sa odzrkadľujú v premenách ná-
bytku, vybavenia domácnosti, využitia 
výpočtovej techniky k riadeniu chodu 
domácností a stráženiu obydlí, v novej 
audiovizuálnej technike a v prepojení 
interiéru s exteriérom.

FÓRUM DIZAJNU
Súčasťou  30. ročníka medzinárodného 
veľtrhu Nábytok a Bývanie bude i 23. 
ročník výstavy Fórum dizajnu, ktoré 
ponúka prehliadku aktuálneho dizajnu 
z dielní slovenských profesionálnych 
dizajnérov, doplnenú ateliérovou 
tvorbou študentov dizajnu. Filozofia 
Fóra dizajnu sa nemení, zámerom je 
podnecovať dizajnérov k tvorbe, vytvá-
rať možnosti spolupráce dizajnérov a 
výrobcov, umožniť kontakt študentov 
a nádejných profesionálov s výrobnou 
sférou. Pre jubilejný 30. ročník veľtrhu 
pripravuje Slovenské centrum dizajnu 
odbornú konferenciu, ktorá sa bude 
venovať témam kontinuity, inovácie, tra-
dície a ich konkrétnych podôb v oblasti 
dizajnérskej tvorby. 

SAMOSTATNÝ PAVILÓN
Veľtrh Nábytok a Bývanie doplní aj 
5. ročník výstavy Moderné drevodo-
my. Samostatný pavilón vytvorí Zväz 
spracovateľov dreva SR pre prezentáciu 
svojich členských spoločností. Počas vý-
stavy Nábytok a Bývanie sa uskutočnia 
dve odborné konferencie zamerané na 

VEĽTRH NÁBYTOK A BÝ-
VANIE V NITRE PRINÁŠA 
NÁVŠTEVNÍKOM VÝSTAVY 
UŽ 30 ROKOV NOVINKY 
Z OBLASTI NÁBYTKOVÉHO 
DIZAJNU, BYTOVÝCH DO-
PLNKOV A ZARIADENÍ PRE 
DOM I ZÁHRADU. NEBUDE 
TOMU INAK ANI V ROKU 
2020, KEDY NÁRODNÉ VÝ-
STAVISKO AGROKOMPLEX 
OPÄŤ OŽIJE NA ŠESŤ DNÍ, 
OD 10. DO 15. MARCA, 
TRADIČNOU PREHLIADKOU 
SÚČASNÉHO BÝVANIA 
A NOVINKAMI PRE NASLE-
DUJÚCU SEZÓNU.

30 ROKOV
nábytkového dizajnu
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tému „Digitalizácia vo výrobe nábytku“ 
a „Premeny bývania v nadväznosti na 
vek človeka“.

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE
Veľtrh Nábytok a Bývanie môže do 
vášho domova vniesť svieži vietor. Má 
k tomu všetky predpoklady – úctyhodnú 
výstavnú plochu 24-tisíc m2, viac ako 
400 vystavovateľov, množstvo odborní-
kov a bytových poradcov, ktorí vám po-
môžu nájsť ideálne riešenie pre váš byt 
či dom. V roku 2019 navštívilo veľtrh až 
78 522 návštevníkov. 

Odborná i široká verejnosť sa už teraz 
môže tešiť na veľkolepú ponuku naj-
úspešnejších firiem z domova aj zo za-
hraničia. Veľtrh Nábytok a Bývanie 2020 
je podujatie, ktoré sa rozhodne oplatí 
vidieť. Nekonečné kilometre cestovania 
do showroomov jednotlivých výrobcov 
nahradí jedna cesta na veľtrh, kde budú 
všetci výrobcovia a dodávatelia nábytku 
na jednom mieste. Pohodlie nákupu 
cez internet má určite svoje výhody, no 
z fotografie či videa nie je možné zistiť, 
do akej miery je sedačka pohodlná, 

kuchynská zostava skutočne ergonomic-
ká a pod. Vyskúšať si výrobok a priamo 
konzultovať jeho výhody s predajcom je 
nenahraditeľné, obzvlášť, ak je predajcov 
niekoľko stoviek pod jednou strechou.

Všetky zakúpené vstupenky na veľtrh 
Nábytok a Bývanie 2020 budú zlosova-
teľné. Ceny do tomboly venujú členské 
spoločnosti Zväzu spracovateľov dreva 
Slovenskej republiky. 

NENECHAJTE SI UJSŤ
Veľtrh Nábytok a Bývanie ponúka i za-
ujímavý sprievodný program v podobe 
preventívneho projektu „Ako si ochrániť 
bývanie“. Jedinečný poučný zážitok 
zaručujú akčné zásahy polície, hasičov, 
ochrana objektov policajného zboru, 
pyrotechnik, policajná kynológia a hi-
pológia. Celkovú atmosféru zachovajú 
v poučnom duchu aj odborníci z občian-
skeho združenia Bývajme bezpečne a 
preventisti z radov polície a hasičského 
zboru.

Nenechajte si ujsť 30. ročník najväčšej 
prehliadky nábytku a bývania v stre-

doeurópskom regióne! Veľtrh Nábytok 
a Bývanie môžete navštíviť od 10. do 15. 
marca 2020 na výstavisku Agrokomplex 
v Nitre. 

Reko z materiálov výstaviska Agrokomplex

Foto: výstavisko Agrokomplex

PREMENY  
ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU  
A ŽIVOTNÝCH PRIORÍT 
SA ODZRKADĽUJÚ 
V PREMENÁCH 
NÁBYTKU, VYBAVENIA 
DOMÁCNOSTI, VYUŽITIA 
VÝPOČTOVEJ TECHNIKY 
K RIADENIU CHODU 
DOMÁCNOSTÍ  
A STRÁŽENIU OBYDLÍ
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Nábytok vo vidieckom štýle má 
ozajstné čaro. Či už je poznačený 
časom, alebo je to nový výrobok,  

dodáva interiéru originalitu. Veď kto by 
si nespomenul na babičkinu kuchyňu, 
ktorá vždy bola miestom plným kúziel, 
miestom, kde zručné babičkine ruky pri-
pravovali chutné jedlá v prostredí plnom 
lásky, vyzdobeným jemnými predmetmi 
a príjemnými farbami, miestom, v kto-
rom stolovanie vždy bolo radostnou 
príležitosťou. 

A kto hovorí, že nemôžete mať takúto 
prírodnú vidiecku kuchyňu? Samo-
zrejme, že v modernej novostavbe by 
vyzerala dosť umelo, ale ak vlastníte 
útulný domček alebo starý byt niekde 
v centre mesta, tak tento štýl, ktorý je 
romantický a pohodový, môže byť pre 
vás ten pravý. 

PRIAMO NA MIERU
Dajte si vyrobiť kuchyňu s atmosférou 
vidieka. Spoločnosť Unigroup vám ju 
vyrobí z masívneho dreva priamo na 
mieru. Pri výrobe používa rôzne dreviny 
ako dub, buk, orech, čerešňa, jaseň, ale aj  
iné dreviny. Kuchyne s vôňou dreva vám 
vyrobí od návrhu až po montáž. Samo-
zrejmosťou je zameranie, grafický 3D 
návrh, doprava a montáž. Korpusy 
sú vyrábane z laminovanej alebo dýho-
vanej drevotriesky (18 – 19 mm) a na 
hrany je použitá ABS páska v hrúbke 
2 mm. Dvierka sú z laminovanej, dýho-
vanej drevotriesky, vákuovo lisovanej 
MDF, z dreva (orech, čerešňa, jelša, dub, 
buk a pod.). Pracovné dosky ponúka 
v rôznych rozmeroch. Veľký výber ma-
teriálov od svetoznámych dodávatelov 
Hettich, Blum, Egger a Blanco potvrdzu-
jú vysokú kvalitu nábytku. Spoločnosť 
Unigroup dodáva aj nábytok s voskova-
ným povrchom, ktorý má výnimočný 
vzhľad a očarí každého. Viac informácií 
na www.unigroup.sk.

Reko z materiálov Unigroup

Foto: Unigroup

Kuchyne
s atmosférou vidieka

KUCHYŇA BY MALA BYŤ MIESTOM PLNÝM TEPLA, KDE RADI VARÍME, STRETÁVAME SA, MIESTOM, 
KDE ODDYCHUJEME PRI ŠÁLKE KAVY A ZÁKUSKU. PRÁVE VIDIECKA KUCHYŇA VYTVÁRA TAKÚTO 
PRIATEĽSKÚ ATMOSFÉRU, KDE PREVLÁDA DOBRÁ NÁLADA.
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bývanie spálňa

PRIEMERNÝ ČLOVEK PRESPÍ AŽ TRETINU SVOJHO ŽIVOTA. AK MÁ BYŤ TENTO SPÁNOK KVALITNÝ, 
MAL BY BYŤ V PEVNEJ, NEVŔZGAJÚCEJ POSTELI A NA KVALITNOM MATRACI. NA ODDYCH VŠAK 
VPLÝVA AJ CELKOVÉ OKOLIE, A PRETO JE DÔLEŽITÉ AJ ZARIADENIE MIESTNOSTI, V KTOREJ SPÍTE. 
MUSÍ Z NEJ VYŽAROVAŤ POKOJ A ZÁROVEŇ SA V NEJ MUSÍTE CÍTIŤ PRÍJEMNE. DOSIAHNUŤ  
TAKÚTO IDEÁLNU ATMOSFÉRU V MIESTNOSTI, KDE ČLOVEK TRÁVI TOĽKO ČASU, NEMUSÍ BYŤ 
VÔBEC JEDNODUCHÉ.

Snívať o spálni alebo 

SNÍVAŤ V SPÁLNI?
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Z hľadiska typológie bytu je spálňa 
súkromnou, nočnou, časťou bytu, 
ktorá by mala byť oddelená od tej 

spoločenskej, dennej. Toto kedysi zauží-
vané pravidlo sa dnes postupne vytráca 
a tieto dve funkcie sa často spájajú. Jed-
nak sú byty rozlohou menšie, no veľký 
vplyv na tento vývoj majú aj typologicky 
nové druhy interiérov s voľnejšou dispo-
zíciou. Mení sa aj, v minulosti prefero-
vaná, orientácia spálne na sever. Dnes 
sa spálne orientujú skôr na východ, prí-
padne juhovýchod, aby rodičia vstávali 
so slnkom. Detské izby zas odborníci od-
porúčajú orientovať na juh alebo západ. 
Naďalej však platí orientácia smerom od 

hlavnej ulice alebo iných zdrojov hluku, 
ktoré by mohli rušiť pokojný spánok.

Z dôvodu spomínaných menších plôch 
spální je tak dôležité pri návrhoch využiť 
každý centimeter priestoru. To nie je 
vždy možné pri nábytku z obchodných 
reťazcov, napriek ich neodmysliteľným 
ekonomickým výhodám. Preto mnohí aj 
tu musia hľadať kompromis medzi ce-
nou a maximálnym využitím priestoru. 
Na výber sa tak ponúka možnosť návrhu 
a výroby nábytku na mieru alebo vy-
skladanie interiéru zo sériových kusov, 
ktorými prekypujú veľké nábytkárske 
obchody. Rozhodnutia budú mať vplyv 
na maximálne využitie ponúknutého 
priestoru, ale aj na kvalitu prevedenia.

OÁZA POKOJA
Spálňa by mala byť určená  a prispôsobe-
ná najmä na relax a odpočinok. Okrem 
kvalitnej postele, ktorá je samozrejmos-
ťou, sa do spálne umiestňujú aj šatníko-
vé skrine, komody a pracovné, kozmetic-
ké stolíky či nočné stolíky. Spálňa nie je 
odkladací priestor a ani pracovňa. Mala 
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by byť jednoduchá, vzdušná a množstvo 
nábytku by malo byť limitované len na 
to nevyhnutné z hľadiska funkčnosti.

Spálňu robí spálňou posteľ. Musí byť 
pevná a kvalitná, len tak časom nezačne 
vŕzgať a hýbať sa. Spomedzi rôznych 
materiálov je najvďačnejšie masívne dre-
vo, a to nielen už spomínanou kvalitou 
a pevnosťou, ale predovšetkým vôňou 
a trvácnosťou. Čím je drevo tvrdšie, tým 
sú vlastnosti postele lepšie, no zároveň 
rastie aj cena. Odmenou je tichý spánok 
a krásna vôňa dreva v spálni. Dôleži-
tým atribútom sú rozmery postele. „Pri 
dĺžke postele platí jednoduché pravidlo, že 
k vlastnej výške treba pripočítať 25 cm, čím 
získame dostatočný priestor pre pokojný 
a pohodlný spánok,“ vysvetľuje Slavomír 
Alžbetkin, obchodný riaditeľ výrobného 
družstva Javorina. „Šírky postelí bývajú 
štandardizované. Pri jednolôžkových je 
to 80, 90 alebo 100 cm, kým pri dvojlôž-
kových býva šírka od 140, 160, 180 alebo 
v ideálnom prípade 200 cm,“ dodáva 

Slavomír Alžbetkin. Samozrejme, čím 
väčšia je plocha postele, tým je aj posteľ 
priestrannejšia a pohodlnejšia. Pred 
rozhodnutím však nezabudnite dobre 
premerať dispozíciu izby, v ktorej sa 
bude posteľ nachádzať.

Vhodný koberec pod posteľou môže 
izbu zútulniť, no jeho prínos zaručene 
oceníte až pri zimnom vstávaní. Určite 
mi dáte za pravdu, že je oveľa príjemnej-
šie si bosé nohy ponoriť do príjemného 
koberca než na chladnú podlahu. K po-
steli a kobercu patrí nepochybne nočný 
stolík, ktorý má okrem vizuálnej hlavne 
funkčnú úlohu a slúži ako odkladací 
priestor. Nočné stolíky sa dajú vyberať 
nezávisle od postele, no bývajú aj súčas-
ťou postelí, a to či už samostatne, alebo 
ako jeden celok s posteľou. Väčšie spálne 
ponúkajú aj priestor pre kozmetické ale-
bo pracovné stoly. Nezabúdajte však na 
hlavný účel spálne – oddych. Pracovný 
stôl nemusí vždy splneniu tohto účelu 
pomáhať. 

bývanie spálňa



Úložný priestor v spálni predstavujú naj-
častejšie skrine a komody. Práve skrine 
je najlepšie mať vyrobené na mieru tak, 
aby zaberali čo najmenej priestoru. Mo-
derným riešením je posteľ zapustená do 
úložného priestoru, respektíve úložný 
priestor rozmiestnený okolo postele. 
Posteľ aj úložný priestor sú tak na jednej 
stene, čo znamená viac úžitkového 
priestoru v izbe. Ako úložný priestor 
môžete použiť aj komodu, ktorá môže 
byť buď solitérom, alebo spolu s pos-
teľou a ďalšími doplnkami aj súčasťou 
kolekcie. Výber závisí len a len od vkusu 
a možností, ktoré priestor ponúka. 

„Často sa stretávame aj s požiadavkou 
majiteľov menších bytov na samostatný 
šatník. To znamená dodatočné nároky 
na stavebné konštrukcie, samotný náby-
tok aj manipulačný priestor pred daným 
nábytkom. Práve manipulačný priestor sa 
väčšinou normatívne nedodržiava kvôli 
stiesneným podmienkam bytov,“ ozrejmuje 
architekt Roman Ruhig z ER Atelier. 
„Riešením je v takýchto prípadoch spra-
covanie projektu interiéru, ktoré vedie 
k optimalizácii predmetných plôch a ná-

sledne aj k efektívnej integrácii šatníkových 
skríň do interiéru samotnej spálne. V praxi 
sa to často prejaví vo forme väčšej úžitkovej 
plochy spálne,“ dodáva Roman Ruhig.

ŠTÝLY KOMBINUJTE OPATRNE
Súčasný škandinávsky vplyv sa vo veľkej 
miere prejavuje vo veľkých reťazcoch 
s nábytkom a následne aj v interié-
roch domácností. Trendu podliehajú aj 
architekti a je tak zrejmé, že používanie 
prírodných materiálov a minimalistický 
dizajn nepochybne získali silnú pozíciu 
v interiérovom dizajne. Netreba však 
zabúdať aj na množstvo ďalších možnos-
tí, ktoré sú aplikovateľné aj v súčasnom 
dizajne. Môže ísť o tradičnejšie formy, 
rustikálne doplnky, povrchy s industriál-
nym nádychom, ale dokonca aj futu-
ristický dizajn so zakrivenými tvarmi. 
V interiérovom navrhovaní aktuálne 
predstavuje veľmi silný trend aplikácia 
ornamentov z folklórneho sveta, no nie 
vždy je ornament vybraný alebo použitý 
správne, preto je potrebné venovať po-
zornosť každému detailu bez ohľadu na 
zvolený štýl alebo vybraný doplnok. „Dô-
ležité je pri návrhu eliminovať rôzne štýly 

nábytku, ktoré by mohli vniesť do pokojné-
ho prostredia chaos a neurčitosť,“ vysvetľu-
je architekta Ema Ruhigová z ER Ateliér. 
„Ideálnym riešením je navrhnúť nábytok na 
mieru, kde všetky spomenuté typy nábytku 
môžu na seba opticky nadväzovať v jednot-
nej línii. Čisté línie majú následne priazni-
vý dopad na psychický stav užívateľa a do 
priestoru prinášajú praktickosť,“ dodáva 
Ema Ruhigová.

TIP NA ZÁVER
Návrh spálne by mal v prvom rade 
reflektovať vaše individuálne potreby. 
Usmernenie návrhu by ale malo byť 
úlohou architekta, ktorý by mal rešpek-
tovať potreby užívateľa, no zároveň 
priniesť funkčné a estetické kvality 
tvoriace výsledný dizajn spálne.  

Ing. Juraj Vedej v spolupráci  

s Ing. arch. Emou Ruhigovou  

a Ing. arch. Ing. Romanom Ruhigom

Foto: Javorina, ER Atelier a archív redakcie
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paleta aktuality

KÁVE A ČAJU ROZUMIE!

Ak sa chystáte zaliať si svoju šálku obľúbeného čaju či kávy, na 100-stupňovú 
prevarenú vodu zväčša zabudnite. Aby dokonale vynikla ich chuť a rozvinula sa 
ich aróma, mali by ste tieto horúce nápoje zaliať vodou s nižšou teplotou. Vedeli 
ste, že ideálna teplota vody na zaliate „turka“ je okolo 90 °C? Ak ju zalejete čer-
stvo prevarenou vodou, doslova ju „spálite“ a je príliš horká. Ak príliš studenou, 
nebude dostatočne vylúhovaná. Zelený čaj je vhodné zaliať vodou s teplotou 60 – 
70 °C, na ovocné čaje použite vodu s teplotou 90 °C a len čierny čaj zalejte 100 °C. 
Aby ste nemuseli čakať, kým vodu prevaríte a potom vám prácne chladne, vyskú-
šajte múdru pomocníčku na prípravu čaju a kávy – rýchlovarnú kanvicu Orava 
VK-4000. Umožní vám nastaviť si požadovanú teplotu vody na zaliatie, a to na 
70, 80, 90 a 100 °C. Na dosiahnutie požadovanej teploty vás upozorní zvukovou 
a svetelnou signalizáciou a až 60 minút udrží vodu pri prednastavenej teplote, ak 
by ste po dopití jednej šálky čaju dostali chuť na ďalšiu. Má objem 1,5 litra, zabu-
dovanú ochranu pred ohrevom bez vody a môže byť vaša za 55,90 eur.

www.orava.eu  

UŽÍVAJME SI SPOLOČNÉ CHVÍLE  
PRI JEDLE 

Rodinný nedeľný obed či večera sú už v každo-
dennom zhone svetlá výnimka. Spoločných 
chvíľ s najbližšími je ako šafranu. Čo tak zmeniť 
to, pripomenúť si dôležitosť priateľov a rodiny? 
Zapojte sa tak spolu s nami do iniciatívy 
spoločnosti Henkel a značiek Somat a Pur – 
#Enjoytogether. Pripomína, aké dôležité 
je venovať čas svojim blízkym, a povzbudzuje 
k stretnutiam, ideálne v spoločnosti dobrého 
jedla, v kuchyni, v srdci každej domácnosti. 
Podeľte sa o tieto jedinečné momenty aj na 
sociálnych sieťach s hashtagom #enjoytogether 
a inšpirujte svojich priateľov. Nebojte sa špinavého 
riadu, účinné výrobky Somat Gold sa oň s ľah-
kosťou postarajú. Vylepšený gél Somat GOLD 
v sebe ukrýva 12 funkcií, a tak bez námahy 
prinavráti riadu pôvodnú čistotu, žiarivosť 
a navyše je teraz zárukou dvakrát väčšieho 
lesku*. 

(*v porovnaní s produktom Somat All in One)

www.somat.sk

PRE ÚTULNÝ A PRÍJEMNÝ 
DOMOV

A Timeless Fall – nová jesenno-zimná 
Westwing Collection zahŕňa približne 
550 nových výrobkov a asi 100 bestsel-
lerov Westwing, ktoré získali novú tvár. 
Táto kolekcia je útulná a hebká – vďaka nej 
nebudete chcieť ani vyjsť z domu. Tvary sú 
nadčasové a kombinácia štýlov v kolekcii 
je výsledkom použitia rôznych materiálov 
a textúr. Teplé textílie ako plyšová tkanina 
Teddy a umelá kožušina spríjemnia atmo-
sféru príbytku, zatiaľ čo jemné odtiene 
mu dodajú relaxačný nádych. Neutrálne 
farby ako béžová, biela, čierna a hnedá sú 
zmiešané s teplými odtieňmi: oranžovou, 
horčicovou, červenou. Dopĺňajú ich tmavé 
akcenty vo forme odtieňov tmavomodrej 
a lesnej zelenej.

www.WestwingNow.sk

http://www.orava.eu/


ŠÉF, KTORÝ SI TO „ODMAKÁ“ ZA VÁS

Vysokokvalitný kuchynský robot mnohé práce v kuchyni urobí za 
vás, takže sa vyhnete presileným zápästiam a drine. Multifunkč-
ný kuchynský robot Orava Chef vyzerá ako neprehliadnuteľný 
profesionál a také sú aj jeho schopnosti: mieša, hnieti, miesi, mi-
xuje, strúha, melie, šľahá a s jeho pomocou budete mať aj tie najná-
ročnejšie kuchynské zadania pod kontrolou a expresne hotové. Je vybavený 
1 400 W motorom, 6 rýchlosťami a režimom Pulse. V 7-litrovej antikorovej 
mise pripraví nadýchané cesto aj krémy do koláčov, v sklenenej mise s obje-
mom 1,5 l rozmixuje všetko na polievky, omáčky aj zdravím nabité smoothies. 
Na kovovom mlynčeku pomelie mäso na poctivý domáci hamburger, vďaka 
násadcom zvládne aj výrobu domácich klobás a jaterníc či fajných cukrovi-
niek. Má bohaté príslušenstvo a za všetko, čo v kuchyni dokáže, ho budete milo-
vať. Môže byť váš za 259 eur.

www.orava.eu 

DOMA BUĎTE DÍDŽEJOM VY!

WiFi/Bluetooth reproduktory Pegasus od Oravy vám prinášajú nový zážitok 
pri počúvaní hudby u vás doma. Tento moderný spôsob, ako si aj viacero miestností 
naladiť na vašu obľúbenú hudbu či internetové rádio a nechať ich  
zaznieť naplno v plných, hutných, jasných a dynamic- 
kých tónoch s jednoduchým centrálnym ovládaním  
(tzv. multiroom systém), si zamilujete. Stačí spárovať 
reproduktor/-y Pegagus s mobilom, tabletom či 
počítačom a užívať si svoje top hitparády v duchu hesla 
„môj dom – môj hrad, dídžej som tu ja“. Zdieľajte, strea-
mujte a majte pod kontrolou bez použitia káblov vašu 
obľúbenú hudbu u vás doma vy! Hudba zo zariadení 
Pegagus má poriadnu „šťavu“. S hudobným výkonom 16 W RMS (Pegasus 1)  
a 40 W RMS (Pegasus 2) vám z nej neunikne ani tón. Zreteľne, nahlas lahodí ušiam 
plnými basmi, zreteľným vykreslením výšok a dynamikou, ktorá to u vás doma  
na hudobnej vlne poriadne roztočí. Multiroom systém Orava Pegasus 1
či Orava Pegasus 2 môže byť váš za 111 eur.

www.orava.eu 
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bývanie osvetlenie

T
o, aké osvetlenie si vyberiete a ako 
ho usporiadate, si dôkladne nechaj-
te prejsť hlavou. Bez starostlivo 
premysleného plánu dokonalý 

efekt pravdepodobne nedocielite. Najprv 
by ste sa mali zamyslieť nad tým, na 
čo danú miestnosť využívate a čo tým 
pádom očakávate od osvetlenia. V nepo-
slednom rade je potrebné zobrať do úva-
hy, či máte na lampu dostatočný priestor 
a či je zásuvka v dobrom dosahu. Až keď 
si ujasníte základné veci, sa môžete s po- 
kojným svedomím vrhnúť na nákup!

MALÝ LEXIKÓN OSVETLENIA
Kombinácie rôznych druhov lámp oživia 
interiér a poskytnú vám svetlo, ktoré 
skrášli váš domov. Každá lampa má 
svoje prednosti a my vám priblížime, 

ako sa každá z rôznych druhov dá využiť 
na 100 %.

STOLOVÉ LAMPY
Stolové lampy často mávajú celkom 
extravagantný vzhľad a aj keď práve ne-
svietia, pôsobia ako dekoratívny prvok. 
Zvyčajne napĺňajú miestnosť nepria-
mym svetlom. Obzvlášť vtedy, keď sú 
využívané ako doplnok pre nasvietenie 
aranžovania. Pokiaľ nám stolová lampa 
slúži na pracovnom stole pre čítanie či 
písanie, potrebujeme, aby vyžarovala 
priame, koncentrované svetlo. Stolové 
lampy zároveň plnia funkciu tzv. akcen-
tového osvetlenia, ktoré dodá miestnos-
ti zvláštnu hĺbku.

TIP: 
V prípade stolovej lampy by mal byť 
ideálny pomer podstavca lampy a jej 
tienidla 2 : 3 alebo 1 : 3.

STOJACIE LAMPY
Chceli by ste si medzi svojimi štyrmi ste-
nami vychutnávať príjemnú atmosféru? 
Chcete ju navodiť lampou, ktorá dokáže 
upútať pozornosť? V tom prípade sa za-
merajte na stojaciu lampu. V priestran-
ných miestnostiach sa môžu predstaviť 
vo svojej plnej kráse a rozžiariť svoje 
okolie. Pokiaľ je tienidlo vyrobené z ľah-
kého priehľadného materiálu a rozširuje 
sa od svojej dolnej časti smerom hore, 
naplní lampa izbu mäkkým svetlom. Na 
čítanie odporúčame lampy s tienidla-
mi rozšírenými vo svojej dolnej časti, 
ktoré budú vyžarovať koncentrovanejšie 
svetlo. Stojacia lampa v sebe ukrýva vše-
stranný talent v každom zmysle slova.

OSVETLENIE BY MALO VYTVÁ-
RAŤ PRÍJEMNÚ ATMOSFÉRU. 
ANI ZĎALEKA VŠAK NEJDE LEN 
O ATMOSFÉRU, S POMOCOU 
OSVETLENIA TOTIŽ MÔŽEME 
ZVÝRAZNIŤ TIE ČASTI NÁŠHO 
DOMOVA, KTORÉ POVAŽU-
JEME ZA NAJKRAJŠIE. ČI UŽ 
BUDE REČ O LAMPÁCH STO-
LOVÝCH, STOJACÍCH, ČI ZÁ-
VESNÝCH, KAŽDÁ Z NICH MÁ 
SVOJE OSOBITÉ KÚZLO A SVO-
JE PREDNOSTI UKAZUJE VŽDY 
INÝM SPÔSOBOM. NECHAJTE 
SA PRETO INŠPIROVAŤ TÝMTO 
LEXIKÓNOM OSVETLENIA.

OSVETLENIE
Ako si vybrať?
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TIPY:
 Pred nákupom sa uistite, že máte na 

stojaciu lampu dostatok miesta.
 Pri lampách na trojnožke platí, že by 

ste im mali vyhradiť priestor s obsa-
hom dvakrát väčším ako ten, ktorý má 
tienidlo.

 Stojacie lampy by nemali mať rovnakú 
výšku ako nábytok v miestnosti, aby 
nenarúšali vzhľad interiéru.

STROPNÉ LAMPY
Stropné lampy sú v prvom rade funkč-
né svietidlá, ktoré slúžia na osvetlenie 
miestnosti zhora. Taktiež stropné lampy 
môžeme rozdeliť na tie s priamym a na 
tie s nepriamym svetlom. Zapustené re-
flektory sa hodia predovšetkým na pres-
né osvetlenie pracovných plôch. S týmto 
riešením sa stretávame predovšetkým 
v kuchyniach, kúpeľniach či chodbách, 
kde potrebujeme jasné, koncentrované 
svetlo. Zatiaľ čo stropné svietidlá s tie-
nidlom napĺňajú izbu rovnomerným, de-
centným svetlom. V kombinácii s ďalšími 
zdrojmi svetla dokážu naplno odhaliť 
hĺbku miestnosti a zvýrazniť jej krásu.

ZÁVESNÉ LAMPY
Závesné lampy nie sú len praktickým 
zdrojom svetla, ale sú aj zaujímavým de-

koračným prvkom v interiéri. V trende 
sú práve nízko zavesené lampy, ktoré 
vrhajú rovnomerné svetlo a sú ozdobou 
nejedného jedálenského stola či ku-
chynského kúta. Tí, ktorí majú v obľube 
o niečo bohatšie formy, si, samozrejme, 
môžu zvoliť luster, ktorý bude priťaho-
vať  oči všetkých hostí.

TIPY:
 Pred nákupom si overte rozmery svie-

tidla, nezabudnite brať do úvahy výšku 
stropu. V starších domoch, kde sa výška 
stropu často pohybuje medzi 3 – 4,5 m, 
vyzerajú závesné svietidlá aj extrava-
gantnejšie lustre obzvlášť dobre.

 Lampy je potrebné zavesiť v takej 
výške, aby si o ne nikto neudrel hlavu 
a aby nezasahovali do zorného poľa.

NÁSTENNÉ LAMPY
Nástenné lampy dokážu vyčarovať 
tajuplnú náladu a elegantne podsve-
cujú stenu v pozadí. S modelmi, ktoré 
vyžarujú priame svetlo, môžete vytvoriť 
cielený svetelný akcent, čím zdôrazníte 
napríklad zaujímavý architektonický 
prvok či obraz. Nástenné svietidlá sa 
hodia predovšetkým do obývacích izieb, 
ale svoj účel splnia taktiež na chodbe – 
najčastejšie kvôli nedostatku priestoru.

TIP: 
Majte na pamäti, že tento typ osvetle-
nia nie je úplne sebestačný a že by sme 
ho teda mali kombinovať ešte s inými 
zdrojmi svetla.
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V PRAVOM SVETLE: 
ABY VÁŠ DOMOV ŽIARIL!

KUCHYŇA A JEDÁLEŇ
Ktorá izba je skutočným srdcom domu? 
Samozrejme, že je to kuchyňa a jedáleň. 
V prípade mnohých rodín je to práve 
táto miestnosť, kde sa odohráva väčšina 
rodinného života. Pokiaľ si sem chceme 
vybrať vhodné osvetlenie, tak musíme 
pritom brať ohľad ako na vlastné pohod-
lie, tak aj na funkčnosť.

Vďaka špecifickému svetlu nástenných 
lámp zmeníte vašu kuchyňu na miesto, 
ktoré priamo nabáda k príprave jedla. 
Majte na pamäti aj to, aby sa kuchynské 
svietidlá dali ľahko umývať. Pretože olej 
prská úplne všade!
Jedlo, práca, oslava – jedáleň je vo väčši-
ne prípadov jednou z najvšestrannejších 

miestností v dome. Pretože sa toho 
v jedálni odohráva naozaj veľa, výborne 
sa tu osvedčí dynamická kombinácia 
priameho a nepriameho svetla, ktorá 
zaistí to pravé osvetlenie pre každú 
príležitosť. 

Klasické stropné svietidlá so špeciálne 
nastaviteľnými reflektormi umožnia 
zvýrazniť zaujímavé body v miestnosti, 
napríklad stojan na víno. Priamo nad 
jedálenský stôl zas odporúčame nízko 
zavesiť závesné lampy, ktoré sa postara-
jú o dokonalé osvetlenie jedla a zároveň 
počas večere navodia príjemnú komornú 
atmosféru. Nad okrúhly stôl je ideálne 
zavesiť jednu takúto lampu. Nad podl-
hovasté stoly si môžeme dovoliť zavesiť 
pokojne aj 3 – 5 lámp.

Nad dlhými kuchynskými pultami, ktoré 
sú ideálnym miestom pre rýchle raňajky, 
sa krásne vynímajú závesné svietidlá. 
Odporúčame vždy zvoliť nepárny počet 
svietidiel, pretože opticky pôsobia lepšie 
ako v párnom počte. 

TIPY: 
 Klasické stropné svietidlo je najrozší-

renejším riešením do kuchyne, a pokiaľ 
je reflektor dobre nastavený, zaisťuje 
nám aj dostatok svetla pri varení.

 Medzi doskou stola a závesnou lam-
pou by sme mali dodržiavať odstup 
aspoň 80 cm.

 Medzi doskou pultu a závesnou 
lampou by sme mali dodržať odstup 
aspoň 60 cm a v prípade pracovnej 
dosky ho zväčšiť na minimálne 80 cm.

 Stojacie lampy môžu spestriť nevy-
užité zákutia a pridať jedálni štipku 
útulného charakteru. 

  Do jedálne, takisto ako aj do obý-
vacej izby, odporúčame osvetlenie 
s regulovateľnou intenzitou svetla. Bu-
dete si tak môcť prispôsobiť atmosféru 
vašim aktuálnym potrebám či nálade.

bývanie osvetlenie



43

OBÝVACIA IZBA
Najlepším riešením pre obývaciu izbu je 
pravdepodobne dynamická kombinácia 
priameho a nepriameho osvetlenia. Ne-
záleží na tom, či je pre vás obývacia izba 
oázou odpočinku, či miestom, kde sa 
stretávate s priateľmi – táto kombinácia 
svietidiel splní všetky vaše očakávania.
Stropné osvetlenie, napríklad zapus-
tené bodové svetlá, sa výborne hodia 
pre základné podsvietenie izby a tvoria 
skvelý podklad pre ďalšie zariaďovanie 
miestnosti. Pomocou nízko siahajúcich 
závesných lámp zas vytvoríte zaujímavý 
svetelný bod nad konferenčným stolí-
kom. Čím nižšie závesná lampa visí, tým 
útulnejším dojmom bude pôsobiť. Nad 
podlhovastejšími konferenčnými stolík-
mi by však počet závesných lámp nemal 
presahovať číslo tri.

TIP: 
Zaveste nad váš konferenčný stolík tri 
závesné lampy, a to v rôznych výškach. 

Stolové lampy príjemne ozdobia komody 
a zdôraznia hĺbku miestnosti. S ich 
pomocou doprajeme náležité osvetlenie 
rodinným fotografiám na pomocných 
stolíkoch. Individuálne nastaviteľné 
lampy na čítanie  zas umožnia bezsta-
rostné ponorenie sa do kníh či časopi-
sov. Stojacia lampa vytvára náladové 
osvetlenie a presvetlí temné zákutia, čím 
vytvára príjemné podsvietenie. Dokon-
ca aj zhasnutá bude predmetom, ktorý 
dokáže pritiahnuť pozornosť.

PRACOVŇA 
V pracovni ľudia často trávia väčšinu 
dňa, a preto je voľba vhodného osvetle-
nia zásadnou – obzvlášť, keď vezmeme 
do úvahy, že správne osvetlenie môže 
zlepšiť koncentráciu a produktivitu. 
Odporúčame preto staviť na lampy, 
ktoré vyžarujú jasné svetlo. Tie môžete 
kombinovať s jemnejšími svetlami tak, 
aby si oči mohli ľahko privyknúť na 
svetelné kontrasty.

Ako základné osvetlenie poslúži stropný 
reflektor, ktorý vám svojím priamym jas-
ným svetlom pomôže lepšie sa sústrediť 
na prácu. K tomu ešte dokáže eliminovať 
tieň, ktorý môže vrhať pracovná lampa.
Na žiadnom písacom stole nesmie chýbať 
pracovná lampa. Vďaka nepriehľadnému 
tienidlu lampa vyžaruje koncentrované 
svetlo, ktoré je nenahraditeľné, pokiaľ sa 
chceme plne sústrediť na prácu či čítanie.

O elegantné dekoračné osvetlenie celej 
pracovne sa postará moderná stojaca 
lampa, ktorá svojím nepriamym nálado-
vým svetlom vytvorí dokonalý protipól 
k ostatným svietidlám.

TIP: 
Prvé husle by v každej pracovni malo 
hrať prirodzené denné svetlo. Umiest-
nite preto váš pracovný stôl najlepšie 
priamo k oknu tak, aby vám pri práci 
nesvietilo slnko do očí a aby sa žiadne 
svetlo neodrážalo v monitore.
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SPÁLŇA
K sladkým snom človek potrebuje len 
veľmi málo svetla. Nepriame osvetlenie 
umožňuje príjemný spánok, a preto je 
do spálne ideálne. Priame svetlo však 
oceníme pri prehľadávaní nášho šatníka. 
Moderné stropné osvetlenie rozžiari 
miestnosť presne tak, aby ste v šatníku 
nemuseli vyberať oblečenie po hmate.

Vytvorte si náladové osvetlenie. Vďaka 
nástenným lampám si na vašich stenách 
môžete dopriať napínavú tieňohru. 
Uprednostňujete spánok pod hviezdnou 
oblohou? Čo hovoríte na svetelné reťaze 
nad vašou posteľou? Obzvlášť sa hodia 
k posteliam v romantickom štýle.

Stolová lampa sa na vašom nočnom 
stolíku bude cítiť ako doma a umožní 
vám sa pred spaním príjemne uvoľniť. 
Špeciálne čítacie lampy, ktoré môžu byť 
pripevnené na stenu, vám zas zaistia 
dostatok priameho svetla na pohodlné 
čítanie.

TIPY: 
 Pre optimálne osvetlenie skrine 

odporúčame využiť stropný reflektor – 
zavesiť ho na strop vo vzdialenosti 
50 – 80 cm od skrine a nasmerovať ho 
priamo na skriňu.

 Na nočný stolík je praktické si vybrať 
lampu s reguláciou intenzity svetla, čo 
ocenia predovšetkým tí, ktorí si v po-
steli radi čítajú.

KÚPEĽŇA
Denné svetlo v kúpeľni – kto by si ho 
tam neželal? Ale aj kúpeľne bez okien 
sa môžu ukázať v dobrom svetle. Pokiaľ 
chcete vašu kúpeľňu premeniť na hotový 
palác wellnessu, bude nutné zvoliť osvet-
lenie, ktoré bude plniť svoju praktickú 
funkciu a zároveň navodí tú pravú 
atmosféru.

S pomocou stropných lámp rozžiarite 
celú miestnosť. Musíme pritom brať do 
úvahy, že také svetlo bude vrhať príliš 
veľa tieňov a že samo o sebe nebude 
stačiť. Preto treba myslieť aj na akcento-
vé osvetlenie. Vďaka bodovým svetlám 
pri zrkadle budeme mať dostatok svetla 
presne tam, kde ho najviac potrebuje-
te. Odporúčame svietidlá z mliečneho 
skla. Svetlá po oboch stranách zrkadla 
umiestnite tak, aby ste si ich nezakrý-
vali.

TIP:
 Nástenné osvetlenie so svojím príjem-
ným svetlom premení vašu kúpeľňu na 
skutočnú oázu wellnessu.

bývanie osvetlenie



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

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

Stropné osvetlenie je na chodbe obzvlášť 
dôležité – rozžiari každý kút a pomôže 
nám pri orientácii. Pri šatníku a zrkadle 
odporúčame ešte použiť dodatočné 
bodové osvetlenie. Vo väčších chodbách 
môžete umiestniť aj modernú stojaciu 
lampu, ktorá bude neprehliadnuteľnou 
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ozdobou miestnosti. Uvidíte, že sa na ňu 
bude každý hosť ihneď pýtať. V men-
ších chodbách sa priamo ponúka využiť 
nástenné lampy, ktoré osvetlením stien 
zaručia, že sa miestnosť opticky zväčší.

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

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

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

Reko

Foto: WestwingNow.sk
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N
ové medzinárodné prieskumy, 
realizované spoločnosťou D-Link, 
odhalili v Európe zmenu trendov 
v tom, kto zvyčajne vlastní, naku-

puje a používa elektroniku v modernej 
inteligentnej domácnosti. 

ŽENY „PREBERAJÚ VELENIE“ 
Inteligentné reproduktory s hlasovým 
ovládaním, ako sú Amazon Alexa, 
Google Home alebo Apple HomePod, 
podporili kladný vzťah k technologic-
kým vymoženostiam u milióna ľudí po 
celej Európe. Z prieskumu však vyplýva, 
že až 67 % žien na celom kontinente 

má práve vďaka hlasovým asistentom 
v smart reproduktoroch väčšiu dôveru v 
užitočnosť nových technológií. Ženy vo 
svojich rodinách stále častejšie „prebe-
rajú velenie“ nad technikou a inteligent-
nou domácnosťou.

Z týchto zistení vyplýva, že je dôleži-
té sledovať vplyv stále dostupnejších 
technológií a spotrebnej elektroniky na 
modernej domácnosti. Tieto technoló-
gie – od chytrých zariadení pre bezpeč-
nejší a lepšie chránený domov, cez apli-
kácie umožňujúce kontrolu domácnosti 
z ľubovoľného miesta až po hlasových 
asistentov a ovládanie zariadení hla-
som – skutočne mení dynamiku života 
doma aj mimo domu k lepšiemu. Všetko 
je to však stále iba začiatok, pretože byť 
SMART dnes už proste nestačí.

DO HRY VSTUPUJÚ ROBOTY
Koncept smarthome, ktorý môžete na 
diaľku ovládať svojím mobilom, sa už 
etabloval v mnohých domovoch. Teraz 
sa do neho postupne začleňujú automa-
tizované stroje, teda rôzne malé domáce 
roboty. Ich typickým predstaviteľom je 
napríklad robotický vysávač, aký možno 
už máte doma aj vy. Nové modely aktív-
ne využívajú technológie Internetu vecí 

KAŽDÝ ROK UVÁDZAJÚ 
VÝROBCOVIA ELEKTRONIKY 
NA TRH NOVÉ PRODUKTY 
A TECHNOLÓGICKÉ TRENDY. 
HLAVNE KONCEPT INTE-
LIGENTNEJ DOMÁCNOSTI 
PRECHÁDZA TERAZ VEĽKÝ-
MI ZMENAMI. MÔŽU ZA TO 
NAJMÄ HLASOVÍ ASISTENTI, 
KTORÍ SA UŽ NESKRÝVAJÚ 
LEN V MOBILOCH, ALE 
AJ V DROBNÝCH GADGE-
TOCH, AKO SÚ NAPRÍKLAD 
REPRODUKTORY. VĎAKA 
HLASOVÝM PRÍKAZOM SA 
TAK S DOMOM UŽ POMER-
NE ĽAHKO DOHOVORÍTE. 
DO HRY VŠAK VSTUPUJÚ 
UŽ AJ PRVÉ ROBOTY A DO-
MÁCNOSTI SA TAK POMALY 
MENIA NA PLNE AUTOMATI-
ZOVANÉ BUNKY.

v súčasnej domácnosti
TECHNIKA
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(IoT), vďaka čomu ich môžete ovládať aj 
hlasovými príkazmi cez chytré repro-
duktory. A nielen to! 

Robotickí pomocníci medzi sebou do-
kážu komunikovať, a tak napríklad, keď 
váš vysávač dovysáva, upozorní na to ro-
botický mop a ten sa pustí do umývania 
dlážky presne tam, kde je to potrebné. 
Vysávač pri svojej práci vytvoril pre mop 
podrobnú mapu každej miestnosti, a tak 
sa teraz pohybuje len tam, kde nie je ko-
berec, ale iba pevná dlažba na umývanie.

Medzi zaujímavých pomocníkov 
v domácnosti patrí určite aj robotický 
umývač okien alebo stroje na žehlenie, 
respektíve inteligentné skrine, ktoré 
dokážu automaticky vyžehliť, roztrie-
diť a uložiť vaše oblečenie na príslušné 
poličky. Vám stačí len presypať vyprané 
prádlo zo sušičky do zásobníku v skrini 
a tá sa o všetko sama postará.

V Berlíne na veľtrhu IFA sme mali ne-
dávno možnosť vidieť aj robotické ruky, 
ktoré pomáhali pri varení. Samozrejmos-
ťou boli nové inteligentné chladničky 
s displejom a prepojením na mobil, ale 
aj inteligentné pračky, ktoré sa správajú 
eko (ekologicky aj ekonomicky). 

SMART TECHNIKA AKO  
CHAMELEÓN
Prístroje v domácnosti už dnes nemu-
sia byť vidieť. Všetci máme radi veľké 
obrazovky, no tie sa pri vypnutom stave 
menia na nepekné čierne tabule. S odliš-
ným riešením tohto problému prišli spo-
ločnosti LG a Samsung. LG sa rozhodlo 
využiť pre svoj najnovší televízor ohybný 
displej a televízor ukryť do podstavca 
tak ako napríklad premietacie plátno 
alebo roletu. Je to však drahá technoló-
gia a otázna je aj životnosť displejov pri 
ich neustálom rolovaní.

Jednoduchšou a praktickejšou cestou sa 
vybral Samsung, ktorý mení obrazovku 
na umeleckú galériu. Nový rad ich televí-
zorov má moderný úzky „obrazový rám“, 
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GADGETY  
INTELIGENTNÉ CHLADNIČKY
Samsung do dverí chladničky zabudoval obrazovku s počítačom. Displej má široké využitie. 
Viete kontrolovať kamery v dome, ovládať svetlá, prístroje v smart zásuvkách, klimatizá-
ciu, ale funguje aj ako webový, hudobný alebo video prehrávač. A celá rodina sem môže 
zapisovať svoje odkazy. Chladnička scanuje všetko, čo do nej vkladáte a tak má prehľad, 
aké potraviny sú k dispozícii, prípadne aj kedy im končí záruka. Podľa toho vám vie poradiť, 
čo by sa z nich dalo uvariť. 

SKRYTE TELKU DO NÁBYTKU!
Koncept, s ktorým prišila už na CES spo-
ločnosť LG, využíva ohybný displej. Ten 
sa jednoducho zroluje do skrinky pod 
TV, aby nenarúšal dizajn obývačky. Je to 
síce ešte drahé a určite by sme počkali 
1 – 2 generácie, aby táto technológia 
vychytala ranné „muchy“, ale vidíme 
v tom budúcnosť. Mali by sme začať 
uvažovať, ako si prispôsobíme techno-
lógie, aby nám vyhovovali aj esteticky. 

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
Kameru D-Link DCS-8515LH si doma nainštalujete aj sami s pomocou smart-
fónu a mobilnej aplikácie. Má zaujímavý dizajn a pokročilé funkcie video 
monitoringu, vrátane detekcie pohybu a následného automatického sledova-
nia pohybujúceho sa objektu alebo obojsmernej hlasovej komunikácie na 
diaľku. Podporuje komunikáciu s ďalšími smart zariadeniami a spolupracuje aj 
s hlasovými asistentmi, čo ešte viac zjednodušuje jej ovládanie.

PLZEŇ Z KAPSLE?
Vďaka LG HomeBrew si pivo v objeme asi 5 litrov 
môžete pripraviť doma pomocou kapsúl, podobne 
ako sa dnes pripravuje napríklad káva. Celý proces 
varenia a kvasenia však trvá zhruba 2 – 3 týždne, no 
zas dokáže vyrobiť aj Plzeň. Stroj vám potom pivo 
naservíruje s ideálnou teplotou a po skončení varenia 
sa aj sám vyčistí.



sieťový router, ktorý pracuje prakticky 
nonstop a prechádzajú cez neho všetky 
dáta vo vašej domácnosti. „Domáci“ ro-
uter dnes musí zabezpečiť komunikáciu 
s niekoľkými smartfónmi, niekoľkými 
počítačmi, hernou konzolou, set-top-
-boxom, s rôznymi smart zariadeniami, 
s bezpečnostnými kamerami, s práčkou, 
s chladničkou, s klimatizáciou, s vysáva-
čom a pod.

Keď sa to spočíta, môže byť aj viac ako 
20 zariadení, nezriedka aj vyše 50, a to 
je často viac ako vo firemných sieťach. 
Výrobcovia sieťového hardvéru do zaria-
dení pre domácnosti dávajú stále väčší 

výkon a keďže každé takéto zariadenie 
predstavuje bezpečnostnú hrozbu, 
prichádzajú nové inteligentné siete 
a „mesh“ routery s vlastnou antivírovou 
ochranou. Aj to je dôkaz, že technológie 
pracujú pre nás a náš domov je stále 
inteligentnejší a bezpečnejší.

S DOMOM SA UŽ MÔŽETE  
ROZPRÁVAŤ
A roboty ako súčasť smarthome sa budú 
objavovať čoraz častejšie. Zatiaľ ešte 
potrebujú silnú asistenciu človeka, no 
nebude to dlho trvať a budeme schopní 
nechať na nich väčšinu práce pri údržbe 
domu. Veď už aj dnes dokážu upratať, 
navariť, vyprať a vyžehliť. Domov bu-
deme chodiť ako do hotela, kde sa o nás 
vždy niekto postará.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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takže na stene vyzerá naozaj, akoby tam 
bol zavesený skutočný obraz, teda keď 
sa na displej premietne nejaká pekná 
fotka alebo fotografia obrazu z galérie. 
Pri modernom 8K rozlíšení je obraz tak 
jemný a kvalitný, že ani pri malej vzdia-
lenosti pozorovateľ nedokážete rozlišo-
vať medzi fotkou pod sklom a displejom. 
Samsung pre tento účel dokonca vytvoril 
novú službu, ktorá vám ponúkne veľké 
diela z rôznych galérií v natívnom 8K 
rozlíšení. 

NAJMENŠÍ MÁ NAJVIAC PRÁCE
Viete, ktoré zariadenie je dnes v koncep-
te smart home to najdôležitejšie? Malý 
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bývanie financovanie

S
tále málo využívanou možnosťou 
sú systémové rekonštrukcie existu-
júceho domu či bytu. Štatistiky po-
tvrdzujú, že byt alebo dom, ktorý 

má spĺňať potreby svojho užívateľa, by 
mal prejsť po 15 rokoch modernizačnou 
rekonštrukciou a po 30 rokoch tzv. ge-
neračnou rekonštrukciou. Na Slovensku 
si z celkového počtu asi milión bytov 
a milión domov už viac ako polovica 
vyžaduje čiastočnú alebo kompletnú re-
konštrukciu. Slovákov často od takejto 
investície, ktorá môže zásadne zlepšiť 
kvalitu ich života, odrádza prílišná 

opatrnosť, respektíve nemajú predstavu, 
koľko takáto investícia stojí a či si ju 
môžu dovoliť. Nebojte sa zainvestovať 
do jednoduchého projektu, ktorý vám 
môže dokonca zvýšiť využiteľnú obytnú 
plochu, čo môže byť kľúčové pre mladé 
rozrastajúce sa rodiny.

REKONŠTRUKCIA VÁS NEMUSÍ 
ZRUINOVAŤ
Pri štandardnom 3-izbovom byte sa 
náklady na kompletnú rekonštrukciu 
pohybujú na úrovni približne 16 000 až 
23 000 €. Samozrejme, výsledná suma 
je individuálna a odvíja sa i od stavu 
nehnuteľnosti, rozsahu prác a použitých 
materiálov. Pri štandardnom rodinnom 
dome sa náklady na rekonštrukciu 
pohybujú od 25 000 do 33 000 €. Pokiaľ 
uvažujete len o čiastočnej rekonštrukcii, 
suma je nižšia rádovo o tisícky eur. Vo 
väčšine prípadov to bez vhodného úveru 
nejde. Splatnosť spotrebného úveru 
je do 8 rokov, čo pri spomínanej výške 
nákladov na rekonštrukciu znamená 
vyššie mesačné splátky a pre rodinný 
rozpočet to môže znamenať neúnosnú 
záťaž. Optimálnym riešením je využiť 
účelový úver od stavebnej sporiteľne, 
ktorého splatnosť je možné prispôsobiť 
a predĺžiť na obdobie reálnej ekonomic-
kej životnosti investície, pričom nie je 
nutné zakladať nehnuteľnosť.

Pripravené z materiálov 

ČSOB Stavebnej sporiteľne

Foto: ČSOB Stavebná sporiteľňa

ZÁUJEM SLOVÁKOV ZLEPŠO-
VAŤ SVOJE BÝVANIE JE AKCE-
LEROVANÝ PREDOVŠETKÝM 
DOSTUPNOSŤOU ÚVEROV. 
NIE KAŽDÝ SI VŠAK HYPOTÉ-
KU MÔŽE DOVOLIŤ ALEBO SA 
JEDNODUCHO BOJÍ ZADĹŽIŤ, 
ČI ZALOŽIŤ NEHNUTEĽNOSŤ, 
V KTOREJ BÝVA. ZLEPŠOVANIE 
KVALITY BÝVANIA JE VŠAK 
JEDNOU ZO ZÁKLADNÝCH 
ĽUDSKÝCH POTRIEB. 

Bývať v novom sa dá aj

BEZ HYPOTÉKY
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V
šetci dobre vieme, aký je prvý 
dojem dôležitý, no napriek tomu, 
že vstupný priestor ho vytvára, 
málokedy jeho vzhľadu venujeme 

pozornosť, ktorú si zaslúži. Ako teda 
vytvoriť pozitívny prvý dojem z vášho 
domova? 

VSTUP ZAČÍNA DVERAMI
Orientácia na dizajn vstupných dverí 
je v  dnešnej dobe čoraz väčšia. Vstup-
né dvere by mali ladiť so štýlom vášho 
domova a s prostredím v ktorom sa 
nachádza. Pri vstupných dverách máte 
možnosť vyberať si z veľkého množstva 

materiálov, farieb či dekorov. „Dbajte 
najmä na materiál, z ktorého sú vyrobené, 
a na stupeň bezpečnosti, ktorý poskytujú. 
Na trhu nájdete dvere vyrobené z ocele, 
plastu alebo dreva. Špeciálne upravenú 
konštrukciu majú dvere, ktoré plnia bezpeč-
nostnú a protipožiarnu funkciu. Stretnete 
sa tak s dverami protipožiarnymi, ktoré sú 
odolné voči plameňom a teplu, alebo s dve-
rami bezpečnostnými, ktoré majú zabudo-
vané prvky proti prerazeniu či vypáčeniu. 
Aby mohli byť funkcie bezpečnostných dverí 
zaručené, musí takéto dvere inštalovať od-
borník. Okrem bodového zamykania sú ich 
súčasťou aj prvky proti vysadeniu, vylome-
niu, priezor a hlukový útlm. Samozrejmos-
ťou bezpečnostných dverí je už požiarna 
odolnosť a odporúčam ku nim zakúpiť aj 
bezpečnostné kovanie. Majte na pamäti, 
že protipožiarne vstupné dvere je potrebné 
v súlade so stavebným zákonom zasadiť do 
protipožiarnej obložkovej zárubne,“ radí 
Richard Klička, odborník z oddelenia 
dverí v projektových domoch Hornbach.
  
FUNKČNÝ PRIESTOR
Návrh vstupnej haly je niečo, čo máme 
tendenciu pri zariaďovaní svojich domo-
vov prehliadať. Väčšina majiteľov domov 
či bytov často tento priestor kombinuje s 
inými funkčnými zónami, využívajú jeho 
priestor na zväčšenie ďalších miestností 
alebo ho nechávajú neatraktívny a cha-
otický. Pri správnom prístupe sa však 
môže vstupná hala zmeniť na krásny, 
útulný a funkčný priestor.

DÔLEŽITÁ PODLAHA
Privítajte svojich hostí podlahovým 
materiálom, ktorý vyzerá čisto, elegant-
ne a príjemne. Či už si vyberiete podlahy 
z tvrdého dreva, moderné nadrozmer-
né dlaždice, alebo niečo úplne iné, je 

VSTUP DO DOMU ČI BYTU JE KAŽDODENNÝM PREDEĽOM 
MEDZI EXTERIÉROM A INTERIÉROM. JE TO HRANICA MEDZI 
MAKROSVETOM VONKAJŠIEHO PROSTREDIA A MIKROSVETOM 
DOMOVA, KDE SA NIEČO KONČÍ A ZÁROVEŇ ZAČÍNA. VSTUPNÁ 
ZÓNA MÁ PRETO VEĽKÝ VÝZNAM A PRE VAŠICH HOSTÍ 
VYTVÁRA AJ PRÍLEŽITOSTNÚ MOŽNOSŤ NAZRIEŤ DO VÁŠHO 
PRÍBYTKU. 

ktorý vás privíta
VSTUPNÝ PRIESTOR, 
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ktorý vás privíta
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to otázkou vášho osobného vkusu – len 
sa uistite, že podlaha dopĺňa štýl vášho 
domova. Ak chcete hosťom poskytnúť 
jemný pocit pod nohami, použite krásny 
koberec a do priestoru tak pridáte aj 

farbu a vzor. Pri výbere podlahy 
do vstupnej haly zvážte aj von-
kajšie prvky. Vstupné rohože 
umiestnite ideálne mimo váš 
interiér – to tiež pomôže udržať 
vaše podlahy čistejšie.

DOBRÉ OSVETLENIE
Jedným spoločným pravidlom, 
ktoré sa vzťahuje na všetky 
vstupné priestory, veľké alebo 
malé, je správne osvetlenie. 
Len veľmi zriedkavo sú vstupné 
haly v moderných domovoch 
vybavené oknami, preto je 
dôležité, aby bol tento priestor 
dobre osvetlený, aby sa predišlo 
tomu, že bude vyzerať po-
chmúrne a tmavo. V priestran-
nej a dobre osvetlenej vstupnej 
chodbe sa každý okamžite cíti 
uvoľnený a vítaný.

Používajte stropné svietidlá, 
umiestnite žiarovky na obe 
strany zrkadla, vyberte si 

šatníky a ďalší funkčný nábytok s LED 
svetlami – toto všetko stojí za námahu. 
Ďalší výber osvetlenia musí osvetľovať 
celú vstupnú halu bez príliš silného osl-
nenia. V prípade stropného osvetlenia 
zaveste svietidlo alebo luster z vysokého 
stropu, aby ste dosiahli pozoruhodný 
efekt – uistite sa, že je dostatočne vyso-
ko, aby neobťažoval hostí. Do vstupnej 
haly s nižšími stropmi je lepšie použiť 
takzvané stropnice, ktoré do priestoru 
vyčnievajú len minimálne.

DVA PRÍSTUPY
Zariadenie vstupnej haly môže vyžado-
vať úplne odlišné prístupy v závislosti 
od jej veľkosti. Zariaďovanie malého 
priestoru je zložitá úloha, pretože vyža-
duje, aby ste boli mimoriadne kreatívni. 
Okrem správneho osvetlenia je ďalším 
dôležitým faktorom, ktorý spôsobí, že 
malá vstupná hala bude pôsobiť väčšie, 
inštalácia vstavanej skrine so širokou 
škálou úložných možností. V ideálnom 
prípade by mala poskytovať úložný 
priestor pre čiapky, rukavice, dáždniky, 
ako aj obuv, oblečenie a ďalšie doplnky. 
Posuvná skriňa so zrkadlovými dve-
rami je dokonalým riešením pre malé 
chodby, pretože ukryje všetok neporia-
dok a postará sa o to, aby bol priestor 
úhľadný a čistý. Zrkadlá umožňujú, aby 
sa malá hala javila ako väčšia, navyše, 
skrine môžu byť vybavené vstavanými 
svietidlami – čím viac svetla, tým lepšie. 
Využite priestor svojej malej chodby 

bývanie interiér
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duché tvary a studené odtiene farieb. 
Záujmu sa stále teší vysoký lesk skri-
niek, ale aj imitácie dreva a jeho štruktú-
ry. Vešiaky sú buď integrované v skrini, 
alebo plnia, okrem hlavnej funkcie, 
dizajnérsky doplnok predsiene.
Skrinky nemusia byť stojacim nábyt-
kom. Stále obľúbenejšie sú závesné 
skrinky a aj botník či botníkové lavice 
„sa vznášajú“ vo vzduchu. Aby k moder-
nému štýlu nábytku ladilo aj zrkadlo, 
vyhnite sa v tomto prípade prezdobe-
ným mohutným rámom a vsaďte skôr na 
decentnosť.

Čoraz častejšie sa obľúbeným druhom 
nábytku v predsieni stávajú jednoduché 
biele police a regály, v ktorých sú umiest-
nené úložné boxy, napríklad v podobe 
prútených košov. Takýto štýl sa snúbi 
s doplnkami v podobe bytového textilu. 
Sú ním napríklad poťahy na vankúše, 
ktoré priestor zútulnia a sú umiestnené 
na botníkovej lavici, alebo matrac na 
skrinke s topánkami. V prípade lade-
nia predsiene do klasickejšieho štýlu 

sa môžete viac vyhrať aj s dizajnovými 
doplnkami. Nechajte vyniknúť zrkadlo, 
siahnite aj po štýlovom stojane na dážd-
niky či vešiaku na kľúče.

Najlepšie je nakupovať úložné riešenia aj 
doplnky v obchodoch so širokým výbe-
rom produktov od rôznych dodávateľov, 
tak aby ste jednoducho a na jednom 
mieste našli ideálne vybavenie pre váš 
požadovaný štýl.

Reko

Foto: Bonami.sk, archív firiem a redakcie

naplno: použite vysoké police, ktoré po-
núkajú dostatok úložných možností, tak 
aby ste mali všetko pekne poruke.  Aby 
ste sa v nej mohli cítiť pohodlne vždy, 
keď odchádzate či prichádzate. Jej mini-
málna šírka by mala byť aspoň 1,2 m.

Veľká vstupná hala umožňuje zariadiť 
ju samostatným nábytkom, nábytkom 
vyrobeným na mieru alebo si kúpiť 
nábytkovú zostavu, ktorá môže obsaho-
vať šatník, súpravu vešiakov, police na 
odkladanie doplnkov, ako sú čiapky a 
šály, skrinky na odkladanie obuvi, stojan 
na dáždniky a pod. V ideálnom prípade 
by mala tiež obsahovať kresielko alebo 
lavicu, na ktorú si môžete sadnúť pri 
obúvaní topánok. 

Pokiaľ chcete vybaviť svoju veľkú vstup-
nú halu konzolovým stolíkom alebo ko-
modou, súčasní výrobcovia ponúkajú aj 
veľa netradičných a elegantných riešení 
úložných priestorov pre chodby, ktoré 
môžete doplniť držiakmi na kľúče, ve-
šiakmi, policami na ukladanie drobných 
predmetov a ozdobnými stojanmi na 
dáždniky či zrkadlami, ktoré vám pomô-
žu dotvoriť celkový dizajn. 

MODERNA AJ KLASIKA
Všetko závisí od jej veľkosti, tvaru, 
vášho vlastného vkusu a predovšetkým 
štýlu celého interiéru. Ak sa bavíme 
o modernom štýle nábytku v predsieni, 
súčasným trendom sú čisté línie, jedno-
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P
re mnohých ľudí je problém 
klimatických zmien príliš veľký, 
závažný, komplikovaný a vzdialený 
na to, aby mu venovali zvýšenú 

pozornosť. Klimatické zmeny si ľu-
dia spontánne spájajú predovšetkým 
s ničivými následkami, ktoré majú pre 
ľudí a planétu. Iba 3 % ľudí spomínajú aj 
riešenia. Dôležité je spomenúť fakt, že aj 
náš domov zohráva v boji proti klimatic-
kým zmenám veľkú úlohu. 

Domov je miesto, kde sa cítime bezpeč-
ne a kde sa vždy môžeme „ukryť“ pred 
svetom okolo nás.  Napadlo by vám, že 
je to aj miesto, z ktorého môžeme začať 
meniť celý svet k lepšiemu? Množstvo 
Slovákov sa s témou udržateľnej do-
mácnosti ešte príliš nestotožňuje a ich 
udržateľný prístup sa vzťahuje maximál-
ne na triedenie odpadu v domácnosti 
a nákup spotrebičov s označením A++.  
To je však veľmi málo na to, aby sme 
pomohli znížiť našu klimatickú stopu, 
ktorá je veľmi výrazná. Možno si to ani 
neuvedomujete, ale správanie vo vašej 
domácnosti môže veľmi pozitívne alebo, 
naopak, aj veľmi negatívne ovplyvniť 
životné prostredie (nielen) okolo vás. 

UDRŽATEĽNÝ  KOMFORT
Prijatie udržateľnejšieho prístupu 
k životu v domácnosti automaticky 
neznamená, že stratíte svoj komfort. 
V dnešnej dobe existuje veľa rôznych 
výrobkov do domácnosti, ktoré vám 
pomôžu chrániť planétu a zároveň znížiť 
náklady na bývanie. Spoločnosť IKEA 
sa na tému udržateľnej domácnosti 
zameriava už niekoľko rokov a prostred-
níctvom rôznych kampaní sa snaží ľudí 
vzdelávať v tejto oblasti a motivovať ich 
k tomu, aby zmeny zaviedli aj vo svojej 
domácnosti. Vo svojom sortimente má 
výrobky, ktoré vám pomôžu vo vašej 
ceste k udržateľnejšej domácnosti, a ver-
te či neverte, je to jednoduchšie, ako si 
myslíte. 

A ako na udržateľnú domácnosť? V pr-
vom rade je potrebné uvedomiť si, v kto-
rej oblasti máte najväčšie nedostatky 
a míňate viac ako je potrebné. Zamerať 
sa môžete na šetrenie vody, energie či 
potravín. No a, samozrejme, nemôžeme 
zabudnúť na množstvo odpadu, ktoré 
v domácnosti vyprodukujeme. Spolu 
s IKEA vám prinášame jednoduché 
tipy, ako mať udržateľnejšiu a zdravšiu 
domácnosť. 

ŠETRITE VODU
• Pri umývaní pod tečúcou vodou sa 

spotrebuje až 120 litrov vody. Oproti 
49 litrom pri umývaní v dreze a len 10 
litrom pri umývaní v umývačke je to 
naozaj veľké číslo. Pokiaľ umývačku 
nemáte a nechcete si ju v budúcnosti 
zakúpiť, môžete vyskúšať napríklad 
doplnky k drezu IKEA, ktoré vám po-
môžu umývať riad úspornejšie.

• Neosolenú vodu, v ktorej ste si ráno 
varili vajce, môžete použiť na zalia-
tie kvetín alebo byliniek. Táto voda 
obsahuje množstvo živín a rastlinkám 
prospeje.

• Varenie v pare je zdravé a úsporné. 
V pare chutne pripravíte zeleninu 

VEDELI STE, ŽE OSEM Z DE- 
SIATICH ĽUDÍ SI UVEDOMUJE 
PODIEL ĽUDSTVA NA KLIMA-
TICKÝCH ZMENÁCH, PRIČOM 
AŽ DVE TRETINY ĽUDÍ TO 
TRÁPI? TO JE LEN NIEKOĽKO 
ZISTENÍ Z PRIESKUMU O ZLEP-
ŠOVANÍ ŽIVOTNÉHO PROSTRE-
DIA, KTORÝ SKUPINA INGKA 
GROUP REALIZOVALA V SPO-
LUPRÁCI S MEDZINÁRODNE 
AKTÍVNOU PRIESKUMNOU A 
KONZULTAČNOU AGENTÚROU 
GLOBESCAN. SKUPINA INGKA 
GROUP CHCELA ZISTIŤ, AKO 
ĽUDIA V SÚČASNOSTI VNÍ-
MAJÚ KLIMATICKÉ ZMENY, 
AKO PROTI NIM BOJUJÚ VO 
SVOJOM KAŽDODENNOM 
ŽIVOTE A ČO BY IM POMOHLO 
PODNIKNÚŤ V TEJTO OBLASTI 
VIAC. 

UDRŽATEĽNÁ domácnosť
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i  mäso a stačí vám k tomu len 1 cm 
vody a naparovacia vložka STABIL.

• Všetky IKEA kúpeľňové batérie vám 
pomáhajú znížiť spotrebu vody vďaka 
perlátoru. Zmiešavacia batéria ENSEN 
má funkciu studeného štartu, ktorá 
bráni plytvaniu teplou vodou.

ŠETRITE ENERGIU
• Žiarovky LED spotrebujú až o 85 % 

menej energie a vydržia 20-krát dlhšie 
ako klasická žiarovka.

• Do chladničky nikdy nevkladajte jedlo, 
ktoré je ešte teplé. Teplé jedlo v chlad-
ničke zvyšuje spotrebu energie a môže 
spôsobiť tvorbu námrazy, ktorá opäť 
povedie k zvýšeniu spotreby energie. 
Je dokázané, že aj obyčajná 3-milimet-
rová vrstva námrazy zvýši spotrebu 
energie v mrazničke až o 75 %.

• Indukčná varná doska dokáže roz-
poznať veľkosť hrnca a zahrieva iba 
jeho dno. Hneď ako dáte hrniec preč, 
indukčná doska začne okamžite 
chladnúť. Je tak o 40 % energeticky 
úspornejšia a o 60 % rýchlejšia ako 
sklokeramická doska.

• Teplotu v interiéri môžete jednoducho 
regulovať pomocou textílií. Správnym 
použitím textílií zabránite úniku tepla 
v zime a rovnako aj zbytočnému pre-
hrievaniu interiéru v lete.

• Znie to ako samozrejmosť, ale predsa 
len pripomenieme: varenie s po-
krievkou je rýchlejšie a energeticky 
úspornejšie!
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MINIMALIZUJTE ODPAD  
A KOMPOSTUJTE
• Prvým krokom k efektívnemu hos-

podáreniu s odpadom je jeho mini-
malizácia, následné znovupoužívanie 
a tým posledným je separácia odpadu 
a využívanie tak vzniknutých druhot-
ných surovín. Vyhýbajte sa zbytočným 
plastovým obalom a pri nákupe sa 
dvakrát sami seba spýtajte, či je daná 
vec naozaj nevyhnutná. S triedením 
odpadu v domácnosti vám pomôže kôš 
VARIERA od IKEA. 

• Hravé kompostovanie: Denne v našich 
kuchyniach vzniká veľké množstvo 
organických zvyškov (bioodpadu). 
Nevyhadzujte tento materiál do koša, 
pustite sa do kompostovania. Už vás 
nebude trápiť zápach z koša, vaša 
produkcia odpadu klesne na polovicu, 
uzatvoríte „cyklus jedla“ a budete mať 
čím pohnojiť svoje izbové rastliny.

     
TIP: Záleží vám na životnom prostredí? 

Stiahnite si aplikáciu IKEA Better Living, 

ktorá má za cieľ hravou formou ľudí in-

špirovať, ako jednoducho a dostupne žiť 

šetrnejší a zdravší život nielen v domác-

nosti. Aplikácia je plná jednoduchých 

aktivít a tipov, ktoré môžeme všetci robiť 

v záujme ochrany našej planéty.

Reko v spolupráci s IKEA

Foto: IKEA

ŠETRITE POTRAVINAMI
• Nákup začína ešte pred odchodom do 

obchodu. Pozrite sa, čo vám v chladnič-
ke a špajze ostalo, aby ste zbytočne ne-
nakupovali rovnaké suroviny. Vopred 
si rozmyslite, aké jedlá z nakúpených 
potravín uvaríte. 

• Lepšie je nakupovať menšie množstvo 
jedla viackrát týždenne, než urobiť 
jeden veľký nákup na 14 dní vopred. 
V takých prípadoch sa vám veľké 
množstvo potravín často nepodarí 
skonzumovať včas.

• Označené veci nájdete jednoduchšie. 
Zvyšky jedla uchovávajte v priehľad-
ných pohároch KORKEN alebo v plas-
tových dózach IKEA 365+ a skladujte 
ich tak, aby každý videl, čo sa v nich 
nachádza. 

• Naučte sa potraviny starostlivo 
ukladať, aby vám vydržali čo najdlh-
šie čerstvé a nepokazili sa. Exotické 
ovocie, paradajky a uhorky spravidla 
skladujeme pri izbovej teplote, zatiaľ 
čo domáce ovocie a zeleninu dávame 
do spodných priečinkov chladničky. 
Neumývame ich, pretože by sa potom 
rýchlejšie mohli začať kaziť. Väčšina 
ovocia a zeleniny uvoľňuje chemikáliu 
etylén, ktorá podporuje zrenie. Môže 
to potom spôsobovať problémy, pokiaľ 
sa na jednom mieste skladuje viac 
druhov ovocia a zeleniny. Preto ovocie 
a zeleninu uchovávajte v plastových, 
sklenených či papierových obaloch.

bývanie domácnosť
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INFOMIX

infomix aktuality

ZODPOVEDNÉ VYUŽÍVANIE 
HLINÍKA

Spoločnosť Schüco International KG 
opäť dokazuje, že je lídrom stavebného 
sektora. Ako prvá spoločnosť v oblasti 
stavebníctva bola certifikovaná podľa 
medzinárodne uznávanej normy „Perfor-
mance Standard“ vydávanej organizáciou 
Aluminium Stewardship Initiative (ASI). 
Špecialista na fasádne riešenia tak po- 
tvrdil svoj záväzok k zodpovednému 
používaniu hliníka v rámci celého výrob-
ného procesu a hodnotového reťazca. 
Schüco chce poskytovať architektom 
a klientom riešenia z udržateľných 
materiálov, s ktorými môžu navrhovať 
stavby, ktoré si aj v budúcnosti zacho-
vajú svoju hodnotu. Hliník sa vyznačuje 
dlhou životnosťou a ponúka širokú škálu 
využitia. Hliníkové profily od spoločno-
sti Schüco spĺňajú základné kritériá pre 
udržateľné stavebníctvo, a preto sú
dôležité aj v rámci certifikácie stavieb 
podľa noriem BREEAM, LEED či DGNB. 

www.schueco.sk



VYKURUJTE SVOJ DOM EFEKTÍVNE A NÍZKOENERGETICKY

Moderná výstavba kladie čím ďalej tým vyšší dôraz na energetické úspory a vykuro-
vanie. Moderné stavebné materiály dokážu znížiť tepelné straty na minimum, a tak 
je použitie tepelného čerpadla  či iného nízkoteplotného zdroja štandardná voľba. 
Pokiaľ sa rozhodnete pre teplovodné vykurovanie s nízkoteplotným zdrojom, bude 
potrebné vyriešiť otázku voľby vhodného koncového zariadenia či vykurovacieho tele-
sa. Vhodnou voľbou sú teplovodné konvektory, ktoré môžu byť podlahové, nástenné 
alebo tzv. fasádne, ďalej vo forme výhrevnej lavice či ako tepelný výmenník na indi-
viduálne inštalácie. 

Ich prednosťou je, že sa veľmi rýchlo ohrievajú a dokážu účinne odovzdávať teplo do miestnosti.  Disponujú nižším vodným obje-
mom (až o 90 % menším v porovnaní s bežnými radiátormi), čo má za následok nižšiu tepelnú zotrvačnosť týchto telies.

Veľmi široké portfólio produktov spoločnosti KORADO umožňuje komplexné projektové riešenia pod jednou značkou pre každú 
stavbu a každú miestnosť, čo prináša maximálnu kompatibilitu, projekčné pohodlie a servis, individuálne riešenie a tiež finančné 
úspory. 

www.korado.cz
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OVLÁDACIE DOSKY VISIGN

V dnešnej dobe existuje mnoho trendov. Umenie však spočíva v tom, nájsť si 
vlastný štýl a dizajn. Ako príklad uveďme kúpeľňu. Tá sa stáva čím ďalej tým viac 
individuálne utváraným priestorom, miestom pre chvíle pohody. To vo svojej 
ponuke zohľadňuje aj spoločnosť Viega s novými ovládacími doskami Visign.

Ovládacia doska Visign for More 202 doslova obracia doterajší spôsob 
splachovania hore nohami. Klasické stlačenie tlačidla je totiž nahradené úplne 
novým spôsobom ovládania – otočením. Vlastné splachovanie je riadené elek-
tronicky, výrazným „gombíkom” sa len zľahka pohne. Ako u umeleckého diela 
vystupuje precízne tvarovaný gombík z tenkej základnej dosky. Gombík je navyše podsvietený LED svetlom. Ovládaciu dosku  
Visign for More 202 je možné kúpiť v mnohých farebných variantoch. V štandardnej ponuke nájdete model z ušľachtilej ocele, 
s bielou farbou, v kombinácii bielej farby a pochrómovaného gombíka alebo pozlátený model. 

www.viega.sk



sa prvýkrát predstavuje aj úplne nový 
systém, dovoľujúci flexibilné upevne-
nie ľubovoľného množstva nerezových 
držiakov.

TERMOSTAT OVLÁDANÝ CEZ WIFI
Obľúbený dotykový termostat TFT 
prišiel tento rok vo variante s možnosťou 
ovládania cez WiFi sieť. Nový termostat 
TFT WiFi si zachoval všetky osvedčené 
funkcie pôvodného TFT, možno ho teda 
plnohodnotne využívať ako lokálny 
termostat pre všetky systémy elektrické-
ho vykurovania. Na prvý pohľad na tejto 
novinke zaujme úprava samotného dizaj-
nu – pôvodný plastový rámik s okienkom 
pre displej je nahradený celoskleneným 
čelným panelom, dodávaným v bielej 
či čiernej farbe. Termostat vďaka tomu 
získal čistejší a modernejší vzhľad. Farbu 
pozadia displeja potom možno voliť tiež 
medzi čiernou a bielou. 

Dôležitejšou novinkou je však možnosť 
vzdialeného ovládania termostatu po 
pripojení k internetu. Pre tento účel 
bola vytvorená mobilná aplikácia (pre 
telefóny s operačným systémom iOS 
alebo Android), pomocou ktorej si ako 
užívateľ môžete pripojiť jeden alebo 
viac termostatov (túto možnosť ocenia 
užívatelia, ktorí elektrickými vykurovací-
mi prvkami vykurujú celý byt alebo dom) 
k svojmu účtu. Aplikácia potom funguje 
ako akási virtuálna centrálna jednotka, 
ktorá umožňuje ovládať každý termostat 
individuálne alebo riadiť celú inštaláciu 
ako celok.
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stavba energetické alternatívy

NA JESENNEJ TLAČOVEJ 
KONFERENCII HOLDINGU 
FENIX GROUP, DO KTOREJ 
PATRÍ AJ SPOLOČNOSŤ 
FENIX SLOVENSKO SO SÍD-
LOM V BANSKEJ BYSTRICI, 
PREDSTAVILI ZÁSTUPCOVIA 
SPOLOČNOSTI NIEKOĽKO 
ZAUJÍMAVÝCH NOVINIEK 
V OBLASTI ELEKTRICKÝCH 
VYKUROVACÍCH SYSTÉ-
MOV. IDE O NOVÉ SÁLAVÉ 
PANELY, NOVÝ TERMOSTAT 
AJ MODULOVÉ PRVKY 
STROPNÉHO VYKUROVA-
NIA.

Novinky
v elektrických vykurovacích systémoch

Poďme sa bližšie zoznámiť s týmito 
atraktívnymi novinkami, ktoré tak 
rozširujú ich kompletný sortiment 

elektrického vykurovania. 

NOVÉ SÁLAVÉ KERAMICKÉ 
PANELY
Novinkou v sortimente vykurovacích pa-
nelov sú sálavé keramické panely ECO-
SUN Ceramic (CR), ktoré bude Fenix   
Slovensko ponúkať v štyroch rôznych 
rozmeroch a štyroch farebných varian-
toch (Basalt black, Calacatta, Beton a 
Concrete Taupe). Panely sú zo spečenej 
keramiky s hrúbkou 6 mm a pôsobia 
mimoriadne elegantným dojmom. 
Na týchto paneloch 
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MODULOVÉ STROPNÉ 
VYKUROVANIE
Poslednou novinkou sú modulové 
vykurovacie prvky stropného vykurova-
nia Ecofilm MH (Module Heating). Pri 
tomto novom stavebnicovom systéme 
sálavého vykurovania sa moduly jed-
noducho vkladajú na CD profily SDK/- 
SDV podhľadu a zapájajú flexo šnúrou 

do hlavného napájacieho vodiča. Na 
vyplnenie nevykurovaných častí slúžia 
nevykurovacie moduly MB, ktoré možno 
na rozdiel od vykurovacích modulov 
ľubovoľne skracovať a orezávať. 

Vykurovacie aj nevykurovacie moduly 
sú tvorené 5 cm hrubou izoláciou z mi-
nerálnej vlny, u vykurovacieho modulu 

doplneného o fóliu ECOFILM s prívod-
ným vodičom zakončenom vidlicou 
(dĺžka 1 m).

Podrobnosti o nových výrobkoch a 
elektrických vykurovacích systémoch 
nájdete na www.fenix.sk. 

Reko z materiálov Fenix Slovensko

Foto: Fenix Slovensko

Podlahové vykurovanie ECOFLOOR
Protimrazová ochrana ECOFLOOR

Vykurovacie fólie ECOFILM
Sálavé panely ECOSUN

www.fenix.sk

>> múdre vykurovanie <<

moj dom 185x118 ned sk:Sestava 1 8.11.2019 8:10  Stránka 1
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K
aždý z nás si rád vyberá, preto sa 
pri rade Impression od spoločnosti 
Romotop už nemusíte obmedzovať 
vo výbere. Trendom dnešnej doby 

sú čierne šamoty, ktoré zaradil  Romo-
top do ponuky vedľa klasickej svetlej 
farby šamotu. Perfektnú celistvosť a fa-
rebnú stálosť šamotov ponúka uplatne-
nie v rôznorodej architektúre. Aby došlo 
k čo najlepšiemu spaľovaniu dreva, dali 
pod šamot ešte vermikulit. Tým bude 
dosiahnutá vyššia teplota v komore a 
čisté emisie. V štandarde je spaľovacia 
komora prevedená ako bezroštová a pri 
požiadavke zákazníka sa dá zmeniť na 
roštový variant.

FUNKČNÝ DIZAJN 
Dvere vložiek s otváraním do boku 
alebo zdvíhacie dvere sú vyrobené zo 
špeciálneho tuhého valcovaného rámu, 
do ktorého sú vložené dve sklá (rovné 

prevedenie) a jedno sklo (rohové preve-
denie). Funkčný dizajn je veľmi dôležitý. 
Nechajte teda vyniknúť živý oheň vo 
vnútri. Jemný a čistý dizajn rohových 
dvierok s deleným sklom a odnímateľ-
ným madlom určite vyhovie súčasným 
trendom bývania.

EKOLOGICKÉ A ÚČINNÉ  
SPAĽOVANIE
Pre čo najľahšie ovládanie krbovej 
vložky je možné primárny a sekundárny 
vzduch regulovať iba jedným ovládacím 
prvkom. Vo všetkých modeloch radu 
Romotop Impression je použitý vysoko 
účinný systém odvodu spalín DOUB-
LE SPIN s dvomi deflektormi, ktoré 
napomáhajú odvodu spalín do hrdla 
vložky s cieľom dosiahnutia maximálnej 
ekologickej čistoty spaľovania a zvýšenia 
jeho účinnosti.

KOMPLEXNOSŤ
Produktová komplexnosť radu Impres-
sion je podčiarknutá aj možnosťou 
inštalácie akumulačných sád Mammoth, 
ktoré sa môžu umiestniť na bočnú aj 
hornú časť vložiek Impression. Hlavnou 
devízou akumulačných sád Mammoth 
je fakt, že teplo, ktoré by inak uniklo do 
komína, sa ukladá na dobu, kedy už nie 
je po ohni v krbe ani stopa. 

Krbové vložky Impression sú pripravené 
stať sa niečím, čo urobí dojem na každé-
ho zákazníka. 

Reko z materiálov Romotop

Foto: Romotop

NECHAJTE SA PODMANIŤ 
A VTIAHNUŤ DO SVETA 
ŽIVÉHO OHŇA, KTORÝ 
DOKÁŽE VYTVORIŤ 
JEDINEČNÚ ATMOSFÉRU.  
AK HĽADÁTE NIELEN KRÁSU, 
ALE AJ FUNKČNOSŤ, SÚ 
PRE VÁS KRBOVÉ VLOŽKY 
ROMOTOP IMPRESSION TÝM 
PRAVÝM. DOPLŇTE SVOJ 
DOMOV O SOLITÉR, KTORÝ 
BUDE SVOJÍM DIZAJNOM 
VLÁDNUŤ KAŽDEJ 
MIESTNOSTI.

ELEGANTNÉ
krbové vložky

stavba energetické alternatívy
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vyrobené z hliníka 
slúži na dokonalý odvod vody z balkónov a terás
estetické a čisté zakončenie hrany dlažby
cenovo mimoriadne dostupný

www.celox.sk
Celox spol. s r. o.
Družstevná 33/a
900 23 Viničné, 
Tel.: 033 647 6573 
Mobil: 0905 867 322
objednavky@celox.sk                      

pobočka Banská Bystrica
Zvolenská cesta 16, 
974 05 Banská Bystrica, 
Tel.: 048 415 1944   
Mobil: 0903 222 849                
celoxbb@celox.sk

pobočka Prešov
Strojnícka 1, 
080 01 Prešov, 
Tel.: 051 776 1053    
Mobil: 0905 755 006    
celoxpo@celox.sk

Dokonalý odvod vody 
s profilom FLEXI



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

tel.: 044/432 35 88, 432 48 87, 0911 980 500
e-mail: eps@rbk.sk, www.eps-profil.com

Balkónový system B-Integral

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

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

Nemecký patent
REG.DPMA-10361083

Dilatačný profil Niroflex

Výroba nábytku

Showroom
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

www.danielainterier.sk

+421 907 774 541
obchod@emex.sk

www.kuchynskedigestory.sk

DIGESTOR
Kvalita a štýlový dizajn

Stropný digestor FLAT

 

2. 

Ostrovný model SPACE

Elegantný, výsuvný model PARSIFAL

@

Inšpirujte sa aktuálnym 
vydaním aj v online verzii

Čítate nás už 
viac ako 
10 rokov

Ďalšie zaujímavé témy 
nájdete zdarma  

v našom archíve na 

www.domabyvanie.eu
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POŽIADAVKY NA STAVBU 
BUDOV SÚ ČORAZ 
PRÍSNEJŠIE A UDRŽATEĽNÉ 
STAVEBNÍCTVO JE 
TÉMA, KTORÁ SA AJ NA 
SLOVENSKU ČORAZ VIAC 
RIEŠI A OTVÁRA. NETÝKA 
SA VŠAK LEN VEĽKÝCH 
DEVELOPERSKÝCH 
PROJEKTOV, ALE AJ 
VLASTNÍKOV RODINNÝCH 
DOMOV. 

AKO STAVAŤ  
OD ROKU 2020? 
Vízia energetických úspor 

Z
 pohľadu ekológie aj znižovania 
energetickej spotreby to znamená 
výstavbu domov v energetickej 

triede A0 (po 31. decembri 2020), vyu-
žívanie obnoviteľných zdrojov energie, 
používanie prírodných stavebných 
materiálov a kladenie väčšieho dôrazu 
na samotnú konštrukciu budov.  

AKÉ POŽIADAVKY MUSÍ SPĹŇAŤ 
TAKMER NULOVÝ DOM?
Dom s takmer nulovou potrebou energie 
sa rovná energetickej triede A0 a musí 
spĺňať veľmi nízku potrebu primárnu 
energie podľa Vyhlášky 324/2016 Z.z. 
Nízka potreba energie na vykurovanie 
musí byť zabezpečená veľmi kvalitnou 
obálkou spĺňajúcou požiadavky nor-
my STN 73 0540-2+Z1+Z2:2019-07 
o tepelnotechnických vlastnostiach 
stavebných konštrukcií a budov. Dosiah-
nutie požiadaviek na budovu s takmer 
nulovou potrebou energie však nie je 
viazané iba na tepelnoizolačné vlastnos-
ti stavebných konštrukcií stien, striech 
podláh a okien. Je nutné myslieť na 
moderné technické zariadenia používa-
júce kombináciu energetických nosičov, 
ktoré zabezpečia predpísanú potrebu 

primárnej energie, zvýšený podiel 
obnoviteľných zdrojov energie 
a vetracie systémy so spätným 
získavaním tepla. 

NAVRHOVANIE A0 BU-
DOV SI VYŽADUJE KVALI-
TU A PRÍPRAVU
Stavba takmer nulového domu 
je komplexná činnosť. Nie je 
závislá len od jednej konštruk-
cie alebo technológie. Vytvoriť 
takmer nulovú budovu je mož-

né vďaka kvalitne spracovanému projek-
tu, ktorý optimalizuje všetky energetické 
straty a zisky. Aj preto pri stavbe takmer 
nulového domu zohrávajú kľúčovú úlohu 
projektanti. Ešte pred stavbou domu je 
nutné poznať všetky možnosti nielen 
domu, ale aj jeho okolia, od orientá-
cie s ohľadom na svetové strany, kvôli 
využitiu slnečnej energie až po použitie 
vhodných okien, výberu zdrojov tepla, 
voľby osvetlenia alebo vetrania. 

Podľa predsedu Združenia výrobcov mu-
rovacích materiálov (ZVMM), Martina 
Mihála: „Kvalitu realizovaného takmer 
nulového domu vieme do veľkej miery 

stavba energetické alternatívy
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VYTVORIŤ TAKMER NULOVÚ 
BUDOVU JE MOŽNÉ VĎAKA 
KVALITNE SPRACOVANÉMU 
PROJEKTU, KTORÝ OPTIMA-
LIZUJE VŠETKY ENERGETICKÉ 
STRATY A ZISKY. AJ PRETO PRI 
STAVBE TAKMER NULOVÉHO 
DOMU ZOHRÁVAJÚ KĽÚČOVÚ 
ÚLOHU PROJEKTANTI.

ovplyvniť už na začiatku, pri príprave pro-
jektu. Projektant  môže napríklad správnou 
voľbou tepelnoizolačných vlastností obálky 
zlepšiť návratnosť  investícií vynalože-
ných na zníženie energetickej náročnosti. 
Z hľadiska ekológie i peňaženky investora 
je vhodné voliť čo najjednoduchšie a naj-
trvanlivejšie riešenie, ktoré u nás tradične 
predstavujú murované konštrukcie.“

Či bude dom spĺňať kritériá pre ener-
getickú triedu A0, totiž závisí najmä od 
vyváženého  výberu zdrojov tepla, sys-
tému vetrania a kvality jeho obálky. Ak 
je obvodový plášť domu zle navrhnutý 
alebo postavený, nemôžu si zvyšné 

systémy plniť svoju základnú funkciu 
a naopak. Jednoducho povedané, takýto 
dom predpokladá komplexné zlepšenie 
kvality. Aj z tohto dôvodu sú vstupné ná-
klady na takmer nulové domy vyššie, ale 
len z pohľadu počiatočných investičných 
nákladov. Tie sa pri stúpajúcich cenách 
energií vrátia a čiastočne tieto náklady 
pomôže znížiť aj dotácia ministerstva. 

O DOTÁCIU POŽIADALO  
500 SLOVÁKOV
Možnosť získať príspevok vo výške 
8 000 eur zatiaľ využilo 500 Slová-
kov. Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR v októbri uzavrelo prvú výzvu na 



70

OČAKÁVAME, ŽE 
PLÁNOVANÉ DRUHÉ 
KOLO DOTÁCIÍ PRISPEJE 
AJ K ZVÝŠENIU 
INFORMOVANOSTI 
BUDÚCICH STAVEBNÍKOV 
O POŽIADAVKÁCH NA 
VÝSTAVBU DOMOV PO 
ROKU 2020 A SÚČASNE 
PODPORÍ AJ ICH ZÁUJEM 
O VÝSTAVBU TAKÝCHTO 
DOMOV.

žiadosti a doteraz rozhodlo poskytnúť 
prostriedky vyše 120 domácnostiam. 
Zvyšok prihlásených projektov minis-
terstvo stále vyhodnocuje. Keďže limit 
na čerpanie dotácie na rodinné domy s 
takmer nulovou potrebou energie sa v 
tomto roku naplnil, ministerstvo plánuje 
výzvu aj v ďalšom roku. 

Druhé kolo dotácií na takmer nulový 
dom vo výške 8 000 eur by sa malo opa-
kovať po nadobudnutí účinnosti novely 
zákona (z. č. 555/2005 Z. z.) o ener-
getickej hospodárnosti budov. Tá by 
mala vstúpiť do platnosti v marci 2020 
a upraviť doterajšie kritériá pre udelenie 
dotácie. Zmeny sa dotknú kolaudačné-
ho rozhodnutia domov a podmienok 
kombinovania dotácie s inými štátnymi 
príspevkami. 

DRUHÉ KOLO PRINESIE ZMENY
Oproti pôvodnému, kedy o dotáciu 
mohli požiadať majitelia domov s prá-
voplatným kolaudačným rozhodnutím, 
ktoré bolo vydané po 31. 12. 2014, 
v druhom kole to bude v prípade domov, 
ktorých kolaudačné rozhodnutie nie je 
staršie ako dva roky pred rokom poda-
nia. To znamená, že žiadosti podané 
v roku 2020 budú musieť predložiť 
kolaudačné rozhodnutie vydané po roku 

2017. Druhou zmenou je, že dotáciu 
nebude možné kombinovať s projektom 
Zelená domácnostiam II, ktorý je zame-
raný na podporu využívania obnoviteľ-
ných zdrojov energie v domácnostiach. 

„Očakávame, že plánované druhé kolo 
dotácií, okrem toho, že bude znamenať 
významnú podporu už zrealizovaných 
domov s takmer nulovou potrebou energie 
(energetická trieda A0), prispeje aj k zvý-
šeniu informovanosti budúcich stavebníkov 
o požiadavkách na výstavbu domov po roku 
2020 a súčasne podporí aj ich záujem o vý-
stavbu takýchto domov. Veríme, že ľudia 
si v tejto súvislosti uvedomia aj dôležitosť 
kvalitných a spoľahlivých obvodových 
konštrukcií s dobrými tepelnoizolačnými 
vlastnosťami,“ uzatvára tému dotácie 
Gabriel Szöllösi, podpredseda ZVMM. 

Reko v spolupráci s ZVMM

Foto: archív firiem a redakcie

stavba energetické alternatívy







OKNÁ ZNOVU OBJAVENÉ PRE MODERNÝ ŽIVOT www.rehau.sk/nove-dimenzie-okien

Zvýšený podiel sklených vlákien v okennom profile GENEO ponúka mimoriadne možnosti

OBJAVTE ÚPLNE NOVÉ ROZMERY OKIEN
Vylepšený kompozitný materiál RAU-FIPRO X 

-TRA VEĽKÉ 
OKENNÉ PRVKY AŽ DO 2,8 M VÝŠKY

-TRA STABILNÉ
U 90 % VŠETKÝCH OKIEN MOŽNO 
UPUSTIŤ  OD VÝSTUŽÍ

-TRA EFEKTÍVNE
VYNIKAJÚCA TEPELNÁ IZOLÁCIA 
Uw AŽ 0,6 W/m2K 
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stavba materiály

Drevo je samo o sebe prírodný materiál, 
ale pri spracovaní sa používajú chemic-
ké látky, ktoré zaručia jeho ochranu. 
Hodnoty týchto prchavých zlúčenín síce 
časom v stavbe klesajú, napriek tomu je 
tu však koncentrácia terpentínov vyššia. 

PREVERENÉ RIEŠENIE 
Stavte na preverené riešenie a záruku 
silnej medzinárodnej značky Ytong. 
Pórobetón sa pod touto značkou vyrába 
takmer sto rokov a niekoľko desiatok ro-
kov je známy aj u nás. Má čisto prírodné 
zloženie, je preto ekologický a zdravotne 
úplne nezávadný. Životnosť týchto tvár-
nic je v podstate neobmedzená, materiál 
časom nedegraduje a svoje vlastnosti si 
ponecháva. S ich použitím plne vyho-

ROZHODNITE SA PRE RIEŠE-
NIE, KTORÉ SPLNÍ TEPELNO- 
TECHNICKÉ NORMY, VSTU-
PUJÚCE DO PLATNOSTI 
V JANUÁRI 2021. ZÁROVEŇ 
VŠAK UVAŽUJTE O TOM, 
ČI VÁM ZARUČÍ HODNOTU 
VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI AJ 
V BUDÚCNOSTI? ČO VLAST-
NE ZNAMENÁ ŠETRIŤ, ABY 
RIEŠENIE BOLO SKUTOČNE 
MÚDRE?

S YQ to pôjde jednoducho!
Budete stavať dom? 

P
okiaľ chcete postaviť dom, ktorý 
pretrvá generácie, je z bezpečného 
materiálu a nemá žiadne zdravotné 

riziká, pustite sa do klasického murova-
nia. Najrôznejšie typy drevodomov vám 
pomôžu skrátiť čas výstavby, ale vezmite 
do úvahy aj to, že zhruba po 20 rokoch 
má drevostavba polovičnú hodnotu kvôli 
použitiu materiálov, ktoré rýchlejšie de-
gradujú. Murované stavby tiež vynikajú 
podstatne lepším tepelným komfortom. 
Drevo je ľahký materiál, ktorý akumu-
luje menej. Ľahko sa vyhreje a rovnako 
rýchlo aj vychladne. Murovaný dom 
poskytuje oveľa stabilnejšie podmien-
ky – v zime môžete počítať s kratším 
vykurovacím obdobím a v lete sa menej 
prehrieva.



viete tepelno-technickým normám, 
vyplývajúcim z novelizácie roku 2021. 
Normy stanovujú, že váš dom musí 
spĺňať kritériá budov s takmer nulovou 
spotrebou. Stavebný systém Ytong už 
niekoľko rokov ponúka riešenie pre jed-
novrstvovo murované aj zateplené bu-
dovy, ktoré plnia stanovené hodnoty. Už 
pri uvedení posledného radu tepelnoizo-
lačných tvárnic Lambda YQ v roku 2016 
s nimi výrobca počítal a ponúka ucelené 
riešenie stavby. Normové hodnoty tak 
dosiahnete aj v prípade jednovrstvového 
murovania. Pre projekty, ktoré vyžadujú 
vonkajšie zateplenie, ponúka minerálne 
dosky Multipor s takým istým zložením.
Kvalita materiálu je zaručená me-
dzinárodným zázemím a dôslednou 
kontrolou. Okrem povinných testov, 

ktoré nariaďuje legislatíva, výrobca 
interne vykonáva množstvo previerok 
v nemeckých laboratóriách materského 
koncernu Xella. Dôsledne tu preverujú 
prémiovú kvalitu surovín od vybraných 
dodávateľov, vykonávajú pravidelné 
kontroly kvality výrobkov a overujú aj 
skutočné tepelno-technické vlastnosti. 
Výrobky tak zodpovedajú náročným 
kritériám aj v európskom meradle.
Ako túto kvalitu spoznáte konkrétne 
na stavbe? Mnoho praktikov zo staveb-
níctva vám potvrdí, že Ytong vyniká 
presnosťou. Stenu nie je potrebné 
rovnať a brúsiť, a je tak možné ju rovno 
omietať.

S YQ UŠETRÍTE A VYHOVIETE 
NOVÝM NORMÁM
Stavebný systém Ytong predstavuje 
šikovné riešenie stavby od projektu 
po celý životný cyklus stavby. Výrobca 
tomuto spojeniu kvality a know-how 
s nadhľadom hovorí YQ. Predstavuje 
kompletné riešenie stavby, okrem tvár-
nic a prekladov sú to diely pre výstavbu 
stropu, strechy, schodov a v neposled-

nom rade prvky pre vonkajšie i vnútorné 
omietky.

Vo vzťahu k novým normám roku 2021, 
ktorých cieľom je zníženie energetickej 
náročnosti, stojí za pozornosť použitie 
masívnej strechy Komfort. V energetic-
kom preukaze sa totiž uvádza nielen to, 
koľko energie je potrebné na vykurova-
nie objektu, ale aj na jeho chladenie. Ťaž-
ká masívna strecha zabraňuje únikom 
tepla a zároveň chráni podkrovie proti 
prehrievaniu. S použitím YQ tak ušetríte 
za klimatizáciu a získate celoročne 
stabilnú tepelnú pohodu v celom dome. 
Ďalšou výhodou je aj ochrana proti hlu-
ku a nehorľavosť tejto konštrukcie.

Reko z materiálov Ytong

Foto: Ytong
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S TÝM, AKO SA MENÍ SVET 
OKOLO NÁS, VRÁTANE TECH-
NOLÓGIÍ, KTORÉ DENNE 
POUŽÍVAME, MENIA SA 
PRIRODZENE I NAŠE POŽIA-
DAVKY. TO PLATÍ AJ V ARCHI-
TEKTÚRE SÚČASNÝCH RO-
DINNÝCH DOMOV, KTORÁ JE 
NÚTENÁ REFLEKTOVAŤ NAŠE 

POTREBY. PATRÍ MEDZI NE 
AJ TÚŽBA PO MAXIMÁL-

NOM PODIELE PRÍROD-
NÉHO SVETLA, KTORÉ 

NÁSLEDNE POZITÍVNE 
OVPLYVŇUJE NAŠE 

VNÍMANIE PRIES-
TORU, V KTOROM 
ŽIJEME. 
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stavba okenné systémy

S
vetlo hrá preto dôležitú rolu, a tak 
venujeme veľkú pozornosť výberu 
okenných systémov, ktorých veľ-
kosť rastie s technickými možnos-

ťami nových materiálov. Napriek týmto 
trendom však nesmieme zabúdať na 
architektúru a koncepciu domu, ktorá 
by mala s výberom okien úzko spolu-
pracovať. Vďaka tomu sú dôležité nielen 
technické parametre okien, ale taktiež 
ich dizajn.

NAJVÄČŠÍ SKOK VOPRED 
Stále platí, že najžiadanejším mate- 
riálom okenných profilov je plast. Má 
to svoje opodstatnenie v praktickosti, 
ľahkej údržbe, odolnosti voči slnečnému 
žiareniu a tým pádom aj v životnosti. 

Navyše plastové okná urobili za posled-
né roky najväčší skok vopred. Vďaka ma-
teriálom, ako je kompozitný RAU-FIPRO 
X, je možné navrhovať také rozmery 
okenných a dverných elementov, ktoré 
atakujú segment hliníkových okien, ale 
pritom majú navrch v otázke tepelno-  
izolačných vlastností. 

OKNÁ SÚ OČAMI DOMU
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NAJŠIRŠÍ VÝBER 
Na rozdiel od drevených a hliníkových 
okien ponúkajú plastové systémy naj-
širší výber farieb a povrchových úprav 
(napríklad KALEIDO FOLIE predstavujú 
viac ako 200 odtieňov a dekorov). Cel-
kom bežné sú dnes dvojfarebné kombi-
nácie, ktoré dizajn okna prispôsobí na 
jednej strane fasáde domu a na druhej 
strane interiéru. Obmedzení nebudú ani 
milovníci dreva, pretože drevené dekory 
kašírovaných okien sú dnes na takej 
úrovni, že sú prakticky nerozoznateľné 
od skutočného originálu. Príkladom je 
rada KALEIDO WOODEC s precízne 
prevedenou povrchovou štruktúrou 
dreva, ktorá je zrejmá na pohľad i dotyk. 
Moderné sú však aj antracitové odtie- 
ne, ktoré sa dobre vynímajú najmä  
u rozmerovo nadštandardných okenných 
elementov, alebo hliníkové obloženie, 
ktoré zas imitujú vzhľad hliníkových 
okien. 

VYŠŠÍ KOMFORT
Dizajn okna netvoria len farby, ale 
takisto rozmery a tvar. Kompozitný ma-

teriál RAU-FIPRO X používaný u okien 
GENEO zvyšuje úžitkové vlastnosti 
okien, čo sa prejavuje nielen vysokou 
tvarovou stabilitou, ale aj komfortným 
hlukovým útlmom. V 90 % prípadov nie 
je nutné u takých okien používať oceľové 
výstuhy, čo znižuje ich hmotnosť a hlav-
ne zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti. 
Preto sú okná GENEO doporučené 
i pre nízkoenergetické a pasívne domy. 
Vnútorný priestor okenných profilov 
bez oceľových výstuh je možné potom 
využiť k niektorým nadštandardným 
technológiám, ako je integrovaný systém 
riadeného vetrania (INOVENT), alarm a 
pod. Hlavný prínos kompozitného ma-
teriálu je, samozrejme, v rozmerových 

možnostiach. Vďaka tomu sa presadzuje 
u populárnych HS portálov, ktoré priná-
šajú do domu vyšší užívateľský komfort.  
Ruku v ruke s vyspelým dizajnom by 
mala ísť aj kvalita prevedení a technická 
dokonalosť okenných systémov, preto 
stále viac zákazníkov dáva prednosť 
nemeckej produkcii, ktorú predstavujú 
okná SYNEGO, respektíve GENEO od 
firmy REHAU.  Môžete sa inšpirovať 
napríklad na www.rehau.sk.

Reko z materiálov Rehau

Foto: Rehau

STÁLE PLATÍ, ŽE NAJŽIADANEJŠÍM 
MATERIÁLOM OKENNÝCH PROFILOV 
JE PLAST. MÁ TO SVOJE OPODSTAT-
NENIE V PRAKTICKOSTI, ĽAHKEJ 
ÚDRŽBE, ODOLNOSTI VOČI SLNEČ-
NÉMU ŽIARENIU A TÝM PÁDOM AJ  
V ŽIVOTNOSTI. 



Vsaďte na kvalitnú montáž okien a vyhnete 
sa tak plesniam, zatekaniu a premŕzaniu.

Kvalitne namontované okno je len také, ktoré je skutočně spo-
jené s ostením domu. Toto spojenie nikdy nezaistí montážna 
pena, ale iba kompletný tesniaci systém illbruck i3.

www.illbruck.sk | www.montazokna.sk

Kupujete nové okná?

Vždy vyžadujte od

dodávateľov okien tesniaci

systém illbruck i3

Nové okná
bez
premŕzania!

inzert_illbruck_210x280.indd   1 02.12.2019   9:04:51
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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 

Žilina, Košice +421 949 085 871 www.profirol.sk

KONTAKTY:
vyhradný predajca TERMOMÉDIA  
Partizánska 93  
058 01 Poprad 

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

 ako 24 hodín a to pomocou 15 kg dreva. 
  Nunnauuni využíva vynikajúce tepelno akumulačné vlastnosti Mammutti mastenca. 
  Pece Nunnauuni sú celé vyrobené z mastenca - od spaľovacej komory, až po povrchové  

 časti. 
  Bohaté množstvo tepelnej energie vyprodukovanej vysokou teplotou je naakumulované 

 do kameňa v spaľovacej komore (ohnisku). 
  Mastencové jadro pece uskladní viac než 70 % tepelnej energie, zatiaľ čo zvyšná energia 

 je uskladnená v ostatných častiach pece prostredníctvom dymovodov.

+421 905 632 203 
trmd@stonline.sk
www.termomedia.sk
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stavba okenné systémy

K
aždý z materiálov je využitý tam, 
kde sa najviac hodí. Kombinácia 
drevených okien s hliníkovým 
opláštením spája najlepšie vlast-

nosti oboch materiálov, vďaka čomu 
vzniká produkt vysokej kvality, funkč-
nosti a životnosti. 

PREČO KOMBINOVAŤ DREVO  
S HLINÍKOM?
Slabou stránkou drevených okien je 
odolnosť voči vonkajším poveternost-
ným podmienkam – v prípade, že okno 
nemá potrebnú údržbu, znehodnocu-
jú jeho povrchovú úpravu. Použitím 
hliníkového opláštenia na vonkajšej 
strane okna sa tento nedostatok takmer 
odstráni. Preto je spojenie týchto mate-
riálov ideálnym riešením.

Drevo – najobľúbenejší prírodný mate- 
riál, z ktorého je nosná rámová konštruk-
cia, zaisťuje tvarovú stálosť, má svoju 
prirodzenú štruktúru, pôsobí útulne 
a teplo. Hliníkové opláštenie z vonkajšej 
strany zvyšuje odolnosť okien aj v nároč-
ných klimatických podmienkach, zaisťuje 
bezúdržbovosť a zvyšuje životnosť.

Konštrukčné riešenie – stabilné a záro-
veň pohyblivé spojenie hliníkového pláš-
ťa s drevom si ľahko poradí s kolísaním 
teplôt a rozdielnou rozťažnosťou materi-
álov. Spojenie hliníka a dreva umožňuje 
plynulé odvetrávanie priestoru medzi 
obložením a drevom, nevznikajú v ňom 
podmienky pre tvorbu plesní. 

Opláštenie sa dá aplikovať prakticky na 
všetky tvarové typy okien aj na rôzne 
spôsoby otvárania okien. Nenarušuje 
celistvosť dreveného okna ani jeho tepel-
no a zvukovoizolačné vlastnosti. Okná 
spĺňajú tiež požiadavky pre nizkoenerge-
tické stavby. Vhodnou voľbou farebného 
odtieňa drevohliníkových okien možno 
dotvoriť fasádu domu a dosiahnuť tak 
vysoko estetický vzhľad stavby. Viac 
informácií na www.unigroup.sk. 

Reko z materiálov Unigroup

Foto: Unigroup

SÚČASNÝM TRENDOM SÚČASNÝM TRENDOM 
V OBLASTI OKIEN SÚ V OBLASTI OKIEN SÚ 
DREVOHLINÍKOVÉ DREVOHLINÍKOVÉ 
OKNÁ. Z EXTERIÉROVEJ OKNÁ. Z EXTERIÉROVEJ 
STRANY SÚ ODOLNÉ VOČI STRANY SÚ ODOLNÉ VOČI 
POVETERNOSTNÝM VPLYVOM POVETERNOSTNÝM VPLYVOM 
A Z INTERIÉROVEJ STRANY JE A Z INTERIÉROVEJ STRANY JE 
PRIZNANÁ ESTETIKA DREVA. PRIZNANÁ ESTETIKA DREVA. 
KOMBINÁCIA PRÍRODNÉHO KOMBINÁCIA PRÍRODNÉHO 
MATERIÁLU S KOVOM SA MATERIÁLU S KOVOM SA 
MÔŽE ZDAŤ NA PRVÝ POHĽAD MÔŽE ZDAŤ NA PRVÝ POHĽAD 
ZVLÁŠTNA, MÁ VŠAK SVOJE ZVLÁŠTNA, MÁ VŠAK SVOJE 
OPODSTATNENIE. OPODSTATNENIE. 

drevohliníkové okná 
ODOLNÉ



Jednoduchá renovácia
so strešnými oknami 
RotoQ

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

www.roto-frank.sk
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R
astliny sú doplnkom, ktorý nikdy ne-
vyjde z módy a hodia sa do každého 
interiéru, nech je už v minimalistic-

kom, škandinávskom alebo vidieckom 
štýle. Navyše, prispievajú nielen k vášmu 
fyzickému, ale aj psychickému zdraviu. 

ČISTIA VZDUCH A DOTVORIA 
BÝVANIE 
Vďaka fotosyntéze produkuje väčšina 
zelených rastlín cez deň kyslík, ktorý 
čistí vzduch v byte. Vo väčších mestách, 
ktoré majú problém so smogom, je čistý 
vzduch naozaj potrebný. Navyše zeleň 
v byte pôsobí upokojujúco. Pohľad na 
niečo živé v interiéri, na kúsok prírody 
u vás na poličke, vám môže len prospieť. 
Treba si len vybrať správnu rastlinu a 
položiť ju tam, kde sa bude páčiť nielen 
vám, ale aj jej.  

Vo všeobecnosti platí, že rastliny môžete 
umiestniť do hociktorej izby bytu či 
domu. Najviac by ich však malo byť 
v obývačke. Práve táto miestnosť je 
priestorom, v ktorom trávite najviac 
času, či už sami, s partnerom, alebo 
s deťmi. A práve tu si ich viete užiť 
všetci. 

Zeleň poteší aj pri varení. Vaša kuchyňa 
môže poslúžiť ako domov pre malé rast-
linky, ktoré položíte priamo na kuchyn-
skú linku, alebo na police. Pozor však na 
blízkosť chladničky, rúry a varnej dosky. 
Teplo z nich sa nemusí rastlinám páčiť. 
Skvelý spôsob, ako použiť rastliny v obý-
vačke a kuchyni súčasne, je umiestniť ich 
na paraván VEBERÖD (03) alebo vešiak 
NIKKEBY (02) z IKEA. Vytvoríte tak 
prirodzenú a živú stenu, ktorá osvie-
ži a pridá krásu obom miestnostiam 
súčasne.

S rastlinami v spálni sa spája mylná 
predstava, že nám škodia, lebo spotrebú-
vajú kyslík v miestnosti. V skutočnosti 
je však množstvo kyslíka, ktoré rastliny 
v noci spotrebujú menšie, ako to, ktoré 
cez deň vyprodukujú. Takže sa nemusíte 

OKREM ZDRAVOTNEJ 
FUNKCIE, PLNIA RASTLINY 
V DOMÁCNOSTI AJ INÚ 
ÚLOHU – ROBIA NÁM RADOSŤ. 
VSTÁVAŤ A TRÁVIŤ ČAS 
V PRIESTORE, KTORÝ OKREM 
VÁS OBÝVA AJ ZELEŇ, PÔSOBÍ 
UPOKOJUJÚCO. NIE JE VŠAK 
JEDNO, AKÉ RASTLINY PRE 
SVOJ INTERIÉR ZVOLÍTE A KDE 
ICH UMIESTNITE. PRE KAŽDÝ 
PRIESTOR A ICH OBYVATEĽOV 
VŠAK PLATÍ, ŽE S RASTLINAMI 
JE TO VŽDY KRAJŠIE 
A VOŇAVEJŠIE. 

Interiér si zaslúži kúsok

PRÍRODY
01

02

03
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báť, že by vám brali vzduch na dýchanie. 
Zabezpečia si ho cez deň a pridajú kyslík 
navyše aj vám, za to, že sa o ne staráte.
Zeleň vám ľahko skrášli aj kúpeľňu. 
Ak v nej však chýba prirodzené svetlo, 
musíte jej zabezpečiť umelý zdroj svetla. 
Ideálne do kúpeľne sú rastliny, ktoré 
obľubujú vlhkosť, teda tropické druhy. 

Ak máte presklenú lodžiu alebo bal-
kón, ani chladné počasie vás nemôže 
zastaviť. Vytvorte si užitočnú zimnú 
záhradu, a to nielen z izbových rastlín. 
Pre bylinky vám poslúži napríklad stojan 
s kvetináčmi SATSUMAS (04, 05), ktorý 
jednoducho opriete o stenu. Vychutnať 
si rannú šálku čaju alebo kávy, s rastli-
nami okolo seba a skvelým výhľadom za 
nimi je celoročná radosť. 

Interiér nemusia zdobiť len živé kvety. 
Ste kreatívny typ? Premeňte rastliny na 
umenie. Z kvetov alebo listov sa dajú 
jednoducho vytvoriť obrazy. Stačí ich 
usušiť a zarámovať. Usušené časti rastlín 

môžete aj pomaľovať, prípadne podlo-
žiť papiermi rôznych farieb, fantázii sa 
medze nekladú (06, 07). 

NA NIEKTORÉ RASTLINY SI DAJTE 
POZOR
Napriek mnohým pozitívnym vlastnos-
tiam môžu rastliny spôsobiť aj problémy. 
Pri menších deťoch si treba dať pozor 
na to, aby ste z ich dosahu odstránili 
rastliny, ktoré sú pre človeka jedovaté 
alebo inak nebezpečné. Nebezpečné sú 
napríklad tŕne kaktusov alebo pichľavé 
špičky listov. Pozor si treba dať aj na 
obľúbenú difenbachiu, ktorá patrí medzi 
jedovaté druhy. Najlepšie je, keď si 
overíte každú rastlinu, ktorú kupujete, 
prípadne si vyhľadáte informácie o tých, 
ktoré už máte. 

Ohrození sú aj naši domáci miláčikovia, 
preto by sa rastliny mali umiestňovať do 
výšky, z ktorej na ne psíky nedočiahnu. 
V prípade mačiek je najlepšie jedovaté 
rastliny odstrániť úplne. 

04

05

06

07
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JEDNOTLIVÉ DRUHY VYBERAJTE 
PODĽA VAŠEJ POVAHY
Ak ste milovníkom prírody a ste ochot-
ní venovať rastlinám dostatok času, 
môžete si zaobstarať naozaj rôzne druhy 
zelených výzdob interiérov. Smerodajné 
sú v tomto prípade len svetové strany, 
na ktoré je orientovaný váš byt či dom. 
Lebo rastlinám môžete hoci aj denne 
spievať, ak máte slnečný byt a ony mi-
lujú tmu alebo, naopak, dlho vo vašom 
domove neprežijú. 

Veľa slnka miluje napríklad orchidea, 
okrasa mnohých okien. Patrí medzi 
druhy, ktoré sa niekomu pestujú naozaj 
jednoducho, iným vydržia kvety pár dní 
a už nikdy sa neobjavia (10). 

Medzi menej náročné rastliny patria 
napríklad rôzne sukulenty so zdužnate-
nými časťami prispôsobenými na život 
v suchom prostredí. Práve tieto rastliny 
vydržia aj to, keď na ne občas zabudnete 
a polejete ich napríklad až po dvoch týž-
dňoch. Sukulenty patria k svetlomilným 
rastlinám (08). 

Naopak, tmu má rada obľúbená za-
miokulkas (08) alebo inak nazývaná 
rastlina ZZ, pôvodom z východnej 

Afriky. Stretnete sa s ňou v mnohých 
domácnostiach, kanceláriách a obchod-
ných centrách. Prečo? Lebo toho znesie 
naozaj veľa. Ideálne je umiestniť ju na 
svetlé miesto, nie na priame slnko. Pre-
žije však aj na tmavšom mieste, v suchu 
a nie je lákavá ani pre škodcov. Ak chcete 
mať v byte kúsok zelene, ale neveríte si 
pri náročných rastlinách, zamiokulkas je 
tou správnou voľbou pre vás. 

Potrápiť pestovateľov dokáže nielen 
rastlina, ale aj samotná zemina. Al-
ternatívnym spôsobom pestovania je 
takzvaná hydropónia – ukladanie rastlín 
namiesto pôdy do minerálneho substrá-
tu. Rastliny prijímajú živiny len z hyd-
ropónického substrátu – teda guličiek 
vyrobených z ílu. Keď si však zaobsta-
ráte napríklad bambus (11), namiesto 
zeminy vám stačí aj obyčajná voda.  

Ak vám rastliny slúžia čisto na dizajnový 
účel, porozmýšľajte aj nad umelými ver-
ziami. V súčasnosti sú na trhu dostupné 
naozaj verné kópie živých rastlín. Dô-
kazom je aj úspešná séria FEJKA (01), 
prípadne porcelánová verzia kaktusov 
SJÄLSLIGT (09). Aj tieto rastliny vám 
dodajú do interiéru potrebnú zeleň, 
navyše bez toho, aby ste sa o ne museli 
starať.

Reko v spolupráci s IKEA

Foto: IKEA

08

09

10

11

relax zeleň



OBLEČTE SVOJ DOM 

DO TEHLY
Za najkvalitnejšie tehlové 

obklady môžeme 
považovať fasády 

z ťahaných, či razených 
lícových tehál a z nich 

rezaných pásikov. 
 

Takáto fasáda je odolná voči mrazu, 
poveternostným podmienkam, 
či mechanickému poškodeniu. 
Nevyžaduje údržbu a vytvára 
dokonalý vzhľad stavby z celých 
tehál, čo jej dodáva nezameniteľný 
architektonický výraz a podstatne 
zvyšuje hodnotu domu.
Obklad môžeme použiť na všetky fa-
sády rodinných domov, ploty, krby, ale 
aj ako efektný doplnok v interiéroch. 
V ponuke firmy FABRICK SK je viac 
ako 300 druhov povrchov a ich fareb-
ných variánt, ktoré možete vidieť aj 
„na živo“ vo firemných showroomoch.

www.fabrick.sk



VIANOCE PLNÉ ZÁŽITKOV 
VÁM PRAJE KONTAKT WELLNESS HOTEL

Kontakt Wellness Hotel****

Stará Lesná 180
059 52 Stará Lesná

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

ONLINE REZERVÁCIE

www.hotelkontakt.sk

WELLNESS POBYT
AKO DAR

DARČEKOVÉ 
POUKÁŽKY

ROMANTICKÝ  WELLNESS 
POBYT



VIANOCE PLNÉ ZÁŽITKOV 
VÁM PRAJE KONTAKT WELLNESS HOTEL

Kontakt Wellness Hotel****

Stará Lesná 180
059 52 Stará Lesná

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

ONLINE REZERVÁCIE

www.hotelkontakt.sk

WELLNESS POBYT
AKO DAR

DARČEKOVÉ 
POUKÁŽKY

ROMANTICKÝ  WELLNESS 
POBYT

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

E-mail: info@pooltech.sk

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

pool tech s.r.o.
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relax wellness

S
aunovanie má blahodarné účinky 
na fyzické aj psychické zdravie, 
zbavuje telo nežiadúcich toxí-
nov a navodzuje pocit uvoľnenia 

a relaxu. Pobytom v nej si prehrejete 
pokožku, uvoľníte svaly a odpočiniete si. 
„Pravidelným saunovaním si môžete zlepšiť 
krvný obeh, zvýšiť tvorbu obranných látok, 
odbúrať z tela nečistoty a spevniť pokožku. 
Ďalšími výhodami sú, že pomáha uvoľniť 
dýchacie cesty, poskytuje úľavu pri astme, 
uvoľňuje napätie z celého dňa a zmenšu-
je úzkosť a agresivitu,“ hovorí Marcela 
Bínová, odborníčka z oddelenia sáun 
v projektovom markete Hornbach.  

Medzi obľúbené typy patria klasické 
fínske a infrasauny. Hoci sa ich výhody 
v mnohých bodoch zhodujú, sú medzi 
nimi aj isté rozdiely. „Pri kúpe zákaz-
níkom radíme, aby sa rozhodovali na 
základe predchádzajúcich skúseností. 
Nie každý organizmus reaguje na účinky 
tepla rovnako a je preto dôležité, aby 
ste si saunu pred kúpou otestovali,“ radí 

NA INVESTÍCII DO VLASTNÉHO 
ZDRAVIA SA NEOPLATÍ ŠETRIŤ. 
AK SI TELO ŽIADA PRAVIDELNÚ 
DÁVKU TEPLA A UVOĽNENIA 
OD KAŽDODENNÉHO STRESU, 
POČÚVNITE HO. BLAHODAR-
NÉ ÚČINKY SÁUN SI UŽ DNES 
MÔŽETE UŽIŤ AJ V POHODLÍ 
DOMOVA. NA TRHU SÚ V RÔZ-

NYCH VEĽKOSTNÝCH I CE-
NOVÝCH PREVEDENIACH 

A MÔŽU BYŤ VHOD-
NÝM DOPLNKOM KAŽ-
DÉHO INTERIÉRU. 

v pohodlí domova
WELLNESS
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Marcela Bínová. Môžete sa poradiť aj 
s lekárom, ktorý najlepšie pozná váš 
zdravotný stav. 

ÚČINKY SAUNY
• uvoľňuje napätie,
• zmenšuje úzkosť a agresivitu,
• pobyt v saune uvoľňuje dýchacie cesty,
• zvyšuje tvorbu obranných látok,
• odbúrava z tela nečistoty,
• zlepšuje krvný obeh,
• spevňuje pokožku,
• pomáha pri rehabilitácii po úrazoch,
• poskytuje úľavu pri astme,
• zlepšuje náladu.

KLASIKA ČI INFRAČERVENÉ ŽIA-
RENIE?
Fínsku saunu nie je potrebné dlho 
predstavovať. Spoznáte ju podľa 
typických drevených obkladov a lavíc. 
Infrasauny sa všeobecne považujú za 
revolúciu v saunovaní. Sú vhodné aj pre 
starších ľudí a tých, ktorí trpia astmou 
či kardiologickými ťažkosťami. Rozdiel 

pritom spočíva vo vnútornej teplote. 
„Kým klasické fínske sauny často dosahujú 
aj teploty okolo 100 °C, infrasauny pracujú 
s maximálnou teplotou okolo 60 °C. Infra-
červené žiarenie si môžu dopriať aj ľudia, 
ktorí sú citliví na vysoké teploty. Fínske 
sauny sú vhodné najmä pre ľudí, ktorí sú 
v dobrej fyzickej kondícii, ťažkosti s ňou 
môžu mať aj deti,“ vysvetľuje odborníčka 
z Hornbachu. 

Rozdiel medzi nimi spočíva aj v sa-
motnom zohrievaní tela. Infračerve-
né žiarenie preniká hlboko a pôsobí 
v podkožnom tukovom tkanive. Telo sa 
tak zohrieva prirodzene, vďaka tomu 
je možné uvoľniť napätie a pomôcť pri 
problémoch svalových kŕčov, natiah-
nutí svalov či bolesti kĺbov. Zatiaľ čo sa 
zvyšuje prekrvenie pokožky, obehový 
systém je vďaka nízkej teplote ušetrený 
vysokej záťaže. Vo fínskej saune sa člo-
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vek potí v dôsledku vysokej teploty. Tým 
sa čistia póry a vyplavujú z tela škodlivé 
látky. Striedanie tepla zo sauny a ochla-
denia, napríklad v studenej sprche, tré-
nuje srdce a krvný obeh. Pre optimálny 
účinok s bezpečným odbúravaním stresu 
sa odporúča 3 až 8 saunovacích cyklov 
po dobu maximálne 15 minút. Pravidel-
ným saunovaním trénujete vašu fyzickú 
odolnosť.

Infrasauny sú obľúbené aj vďaka svojim 
rozmerom. „Nezaberajú veľa miesta, sú 
výborným doplnkom interiéru a najmä sú 
energeticky úspornejšie ako fínske,“ dodáva 
Bínová. 

Kým rozohriatie fínskej sauny si musíte 
vopred naplánovať, výhodou infra-
sauny je, že sa môžete saunovať takmer 
okamžite po príchode domov, pretože 
infrasauna nepotrebuje takmer žiad-
ny čas na zahriatie. „Do sauny choďte 
osprchovaní a suchí. Vezmite si so sebou tri 
uteráky – jeden na sedenie, jeden pod nohy 
a jeden na utieranie. Jeden cyklus trvá 
15 – 40 minút a v infrasaune by mala byť 
teplota 40 – 60 °C, čo je aj maximum, ktoré 
zo žiaričov dostanete,“ vysvetľuje odbor-
níčka z Hornbachu. Saunovací cyklus si 
môžete skrátiť predčasným vypnutím 
žiaričov, ktoré budú postupne chladnúť. 

Na konci cyklu otvorte dvere a dajte 
svojmu organizmu čas na postupnú 
aklimatizáciu.

AKO SA SPRÁVNE SAUNOVAŤ?
Návšteva sauny má svoje zdravotné aj 
spoločenské pravidlá. Ako sa správne 
saunovať, aby ste zo sauny odchádzali 
uvoľnení a svieži a nespôsobili žiadne 
spoločenské faux pas?

1. Pred vstupom do sauny sa osprchujte.
2. Z hygienických dôvodov si vždy sadaj-
te na prestieradlo alebo uterák.
3. V saune nehovorte. Ak je to potrebné, 
tak len šeptom. Nechcete predsa ostat-
ných rušiť v ich relaxácii.
4. Počas saunovania masírujte pokož-
ku špeciálnymi pomôckami. Otvoria a 
vyčistia sa póry a koža sa viac prekrví. 
Použiť môžete napríklad sisalové ruka-
vice, masážnu hlavicu alebo eukalyptovú 
metličku.
5. V saune vydržte len tak dlho, ako vám 
to bude príjemné. Fíni si svoj čas neme-
rajú, my sme zvyknutí na maximálne 15 
minút. S odpočítavaním vám pomôžu 
presýpacie hodiny.
6. Udržujte v saune stálu teplotu a 
vlhkosť.
7. Po opustení miestnosti si najskôr 
opláchnite tvár studenou vodou, 
osprchujte sa a potom vlezte do ochla-
dzovacieho bazénika. Prečo práve v tom-
to poradí? Vaše telo sa najskôr musí 
vyrovnať s teplotným šokom a sprchou 
spláchnete všetky nečistoty, ktoré sa 
počas saunovania z pokožky uvoľnili.
8. Pobyt v saune striedajte s odpočin-
kom v relaxačnej miestnosti.

KEDY DO SAUNY NECHODIŤ?
Hoci má sauna blahodarné účinky na 
zdravie, veľké teplo je tiež záťažou pre 
váš organizmus. Saune sa radšej vyhnite, 
ak:

• ste prechladnutí,
• ste príliš unavení,
• ste pili alkohol,
• ste smädní, hladní alebo naopak  

prejedení,
• máte kožné problémy,
• beriete lieky alebo máte chronické 

zápaly,
• necítite sa celkovo vo svojej koži.

Reko

Foto: Hornbach a archív redakcie

relax wellness



DOBRÝ DIZAJN SA VÁS NIELEN  
DOTKNE. TOHO SA BUDETE 
CHCIEŤ DOTÝKAŤ AJ VY.
Viega Prevista.  
Nová generácia predstenovej techniky.
 
Otočenie namiesto stlačenia: Nová ovládacia doska Visign for More 202 nahrádza klasické tlačidlá 
otočným gombíkom. Organický dizajn s integrovaným LED osvetlením pozýva k údivu i k dotyku. 
Viega. Connected in quality.

viega.sk/Prevista
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www.hotelbellevue.sk

BELLEVUE         v novom šate?****

Príďte zažiť dokonalý relax v novom a zväčšenom wellness 
Vychutnajte si blahodárne účinky tatranskej prírody priamo v jej srdci
Užite si bezchybný oddych v jednej z 84 novozrekonštruovaných izieb EXCLUSIVE
Vyberte si zo širokej ponuky wellness a relaxačných procedúr
Zvoľte si zábavu, oddych alebo šport vďaka rozmanitým možnostiam aktivít priamo 
v BELLEVUE**** a v jeho okolí
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relax záhrada

V
iac priestoru pre relaxačný pobyt 
v exteriéri vám umožní pergola 
FADEROOF, ktorá patrí k tech-
nologickej aj dizajnérskej špičke 

medzi pergolami s hliníkovými lame-
lami. Okrem štandardného prevedenia 
s naklápacími lamelami sa vyrába aj 
verzia s naklápacími a sťahovacími lame-
lami. Vďaka špeciálnemu tvaru lamiel je 
pri stiahnutí otvorených až 79 % vrchnej 
časti. Na sťahovanie bol vyvinutý sys-
tém, ktorý umožňuje súčasné otvorenie 
a zasunutie všetkých lamiel spolu.

VYTVORTE SI NOVÉ PRIESTO-
RY NA VAŠEJ TERASE ALEBO 
ZÁHRADE A PREPOJTE INTE- 
RIÉR S EXTERIÉROM. SPOZNAJ-
TE EXLUZÍVNE PERGOLY, KTO-
RÉ PRISPIEVAJÚ K LEPŠIEMU 
VYUŽITIU PRIESTOROV VÁŠHO 
DOMU A UŽÍVAJTE SI ATMO-
SFÉRU EXTERIÉRU BEZ OHĽA-
DU NA POČASIE.

RELAX
v exteriéri

VODOTESNÝ SYSTÉM
Častým problémom pri pergolách s na- 
klápacími hliníkovými lamelami je 
voda. Aj keď každá pergola pred vodou 
ochráni, máloktorý výrobca deklaruje, 
že pergola je vodotesná. Pergola FADE-
ROOF vodotesná je. Je to dosiahnuté 
kombináciou viacerých prvkov. Najprv je 
to 8,75 % sklon vrchnej časti hliníkových 
lamiel. Tak je zabránené hromadeniu 
vody navrchu konštrukcie. To je však len 
prvý krok. Pre vodotesnosť musí byť celá 
vrchná plocha dôkladne utesnená.  
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by sa to prirovnať k tesneniu na oknách. 
Každý si vie predstaviť, aká by bola tes-
nosť okna voči vode, keby medzi krídlom 
a rámom okna neboli tesnenia. 

Ak chceme pri okne dosiahnuť vodotes-
nosť, musíme okno zavrieť a otočením 
kľučky tesnenia kovaním pritlačiť. 
Vtedy tesnenia účinkujú tak, ako majú. 
Podobný systém používa aj pergola 
FADEROOF. Hliníkové lamely majú na 
konci špeciálny zámok. Keď sa strecha 
zavrie, zámky do seba navzájom zapad-
nú a pritlačia tesnenia. Tým sa dosiahne 
skutočná vodotesnosť.

TECHNOLOGICKÉ VYLEPŠENIA
Samotný odtokový systém je integro-
vaný do hliníkovej konštrukcie. Toto 
riešenie sa už stáva štandardom, avšak 
pri pergole FADEROOF sú aj tu použité 
niektoré technologické vylepšenia. Jed-
ným je vloženie špeciálne tvarovaných 
profilov, ktoré zrýchľujú odtok vody. 
Pretože, keď voda neodteká dostatočne 
rýchlo, tak pri prívalovom daždi napriek 
dobrej izolácii lamiel naplní odtoky 
a môže sa začať prelievať. Ďalším vylep-
šením je použitie vodotesných zábran, 
ktoré nedovolia, aby sa voda dostala do 
vzduchových výplní lamiel a hliníkovej 
konštrukcie, ale držala sa len v odtoko-
vom systéme.

VHODNÁ JE AJ IZOLÁCIA
Ak chceme postaviť pergolu, ktorú je 
možné používať po celý rok, je nutné 
vyriešiť aj izoláciu. Najviac tepla uniká 

Hliníkové lamely sa síce zaklopia a tes-
nia, ale z praxe vieme, že pri silnejšom 
daždi, obzvlášť v  kombinácii s vetrom, 
to samo osebe nestačí. Pergola FADERO-
OF ide ďalej a používa premyslený sys-
tém tesnení. Jedno tesnenie je použité 
po celom obvode a zabezpečuje, že voda 
počas odtekania do integrovaného od-
kvapového žľabu neprenikne pod lamely. 
Ďalšie dve tesnenia sú na samotných la-
melách. Keď sa lamely uzatvoria, tak na 
dvoch styčných miestach tieto tesnenia 
zabránia prieniku vody dovnútra. Dalo 

vrchom každej konštrukcie. Aj v tom-
to smere je pergola FADEROOF TOP 
produktom. Jej hliníkové lamely je 
možné naplniť polyuretánovou penou. 
Podstatne sa tak zlepší izolácia pred 
teplom v lete, chladom v zime a pozitív-
ne to ovplyvní aj prípadnú kondenzáciu 
vlhkosti.

ČO EŠTE ZÍSKATE S PERGOLOU 
FADEROOF?

ČISTOTA: 
Elipsovitý tvar ukončenia lamiel zabra-
ňuje tomu, aby počas otáčania padali 
nahromadené nečistoty do vnútorného 
priestoru. 

UZAVRETIE BOČNÝCH STRÁN: 
Pre zvýšenie komfortu a celoročné po-
užívanie je možné bočné strany pergoly 
uzavrieť sklom, izolovaným dvojsklom, 
vertikálnymi žalúziami alebo hliníkový-
mi panelmi.

OSVETLENIE: 
Podľa typu pergoly sa dajú použiť bodo-
vé svetlá do lamiel alebo LED pásy po 
obvode horných profilov. Svetlá môžu 
byť stmievateľné. 

FARBY: 
V štandarde je mimoriadne široká škála 
farieb a tiež dvojfarebné kombinácie – 
rám v jednej farbe a lamely v druhej. 
Používa sa elektrostatické práškovanie 
s použitím pokročilej nanotechnológie. 

KONEKTIVITA: 
Kdekoľvek vo svete sa budete nachádzať, 
svoju pergolu budete jednoducho ovlá-
dať pomocou systému CONNEXOON. 
Kompatibilita je zabezpečená s iOS aj 
Androidom. Vetranie, otvorenie, osvet-
lenie a ďalšie funkcie budete ovládať 
stlačením jedného tlačidla. 

MODULARITA: 
Pergola FADEROOF sa dá postaviť v 
mnohých alternatívach a moduly sa dajú 
spájať. Projektové oddelenie vám pripra-
ví riešenie „ušité“ na mieru.

Reko z materiálov značky Faderoof

Foto: Faderoof



Základom kúpeľnej liečby je liečivá hydrogén-uhličitanovo-síranová a vápnikovo-horčíková termálna voda s teplotou 28 – 52 °C,
ktorá slúži na liečbu chorôb pohybového ústrojenstva, nervového systému, ženských chorôb, obličiek

a močových ciest a chorôb z povolania.

PONÚKAME:
- Týždenné a víkendové kúpeľné pobyty
- Redukčno-ozdravné pobyty
- Ambulantnú liečbu
- Kúpeľnú liečbu pacientov zdravotných poisťovní
- Wellness

LIEČEBNÉ PROCEDÚRY:
Balneoterapia: kúpanie v 3 hypertermálnych, 3 rehabilitačných a v 2 vonkajších bazénoch, 
vodoliečba v podvodných masážnych vaniach, v perličkách, v uhličitých vaniach, 
Whirlpool vaniach a vírivých kúpeľoch, hydrokineziterapia a škótske streky.
Liečebná telesná výchova: individuálna a skupinová rehabilitácia, mechanoterapia
Re	 exná liečba: masáže (klasické, re� exné, vibračné, podvodné), manipulačná liečba, akupunktúra
Teploliečba: parafangové, parafínové a rašelinové zábaly a obklady, solux, diatermia
Elektroliečba: všetky v súčasnosti používané typy
Svetloliečba: solux, polarizované svetlo, solárium

SENIORSKÁ ZĽAVA
10% zľava na liečebné pobyty platná celoročne 

vo všetkých liečebných domoch pre seniorov 
nad 60 rokov

Last Minute pobyty sú pravidelne aktualizované
na našej web stránke www.kupele-bojnice.sk

Kúpele Bojnice, a.s., 972 01 Bojnice, Slovenská republika 
Tel.: 00421 46 5116 362-3 • fax: 00421 46 5430 026 • e-mail: info@kupele-bojnice.sk

www.kupele-bojnice.sk



Povedzte to vínom... 

Chcete poďakovať svojim obchodným partnerom, známym alebo 
zamestnancom? Môžete to urobiť  niečím typicky slovenským 
a zároveň svetovým. Naše vína, ocenené v celom svete, 
zabalené v elegantnom darčekovom balení sú dôstojným 
darčekom na vyjadrenie úcty.

Sme tu pre vás na tel. +421 908 996 040, 
email:  odbyt@ostrozovic.sk

PREPRAVNÉ V RÁMCI SR JE GRÁTIS                               

PS: Myslite na Vianoce včas :)
Sledujte nás na Facebooku                               
www.ostrozovic.sk
+421 908 996 040 
odbyt@ostrozovic.sk
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TÚŽITE NAVŠTÍVIŤ ĎALEKÝ 
VÝCHOD, AVŠAK ZATIAĽ 
STE NEMALI PRÍLEŽITOSŤ? 
VYDAJTE SA S NAMI NA 
PUTOVANIE MYSTICKÝM 
TIBETOM CEZ HIMALÁJE DO 
HINDUISTICKÉHO NEPÁLU. 
PREKRÁSNA A MAJESTÁTNA 
PRÍRODA, DUCHOVNO 
A VIERA SÚ VŠADEPRÍTOMNÉ.

od budhizmu k hinduizmu 
TIBET A NEPÁL
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P
o troch dekádach otvorených hraníc 
už mnohí Slováci precestovali blízke 
i vzdialené krajiny. Populárne exo-
tické destinácie ako Egypt či Thaj-

sko a pobytové dovolenky v rezortoch na 
pláži sú dnes už bežné. Menej prebádané 
krajiny však lákajú nielen ostrieľaných 
cestovateľov. Vďaka dobrodružným 
agentúram sa stala návšteva kedysi 
nepredstaviteľne vzdialených krajín 
bezpečnou a dostupnou.  

Ak cítite volanie diaľky, vydajte sa 
s nami na putovanie. Tentokrát nás 
cesta zavedie do Tibetu a Nepálu. 

VYSOKO V OBLAKOCH
Po prílete do Lhasy človek okamžite po-
cíti silu nadmorskej výšky viac ako 3 650 
metrov nad morom. Skrátený prísun 
kyslíka spomalí telo a naladí na pokojnú 
atmosféru a všadeprítomné duchovno. 
V tejto nadmorskej výške je potrebné 
robiť každý pohyb s rozvahou, dostatoč-
ne hydratovať telo a nezabúdať ani na 
spaľujúce vysokohorské slnko. Bez-
prostredný duchovný zážitok navodia 
kláštory roztrúsené na úpätí surových 
hôr, pestrofarebne odetí domáci večne 
krútiaci modlitebné mlynčeky aj šnúry 
budhistických vlajočiek trepotajúcich sa 
vo vetre.

Na námestí Barkhor pred najposvätnej-
ším chrámom Džókang padajú na zem 
domáci pútnici. Opakujúc budhistické 
mantry si ľahajú, pomodlia sa za mier 
a pokoj svojich blízkych aj celej zeme, 
posunú sa o dĺžku svojho tela a znova 
padnú na zem s modlitbou. Na svoje 
modlitby majú vyhradené hodiny aj celé 
dni. Iní budhisti zas robia svoj posvätný 
okruh chodením okolo významnej stúpy, 
kláštora či hory, pričom krútia modli-
tebným mlynčekom. Ten má vo vnútri 
zvinutý nápis s mantrami, najbežnejšia 
je „Óm mani padme húm“. Pomocou 
neustáleho krútenia je modlitba sym-
bolicky čítaná. Tento princíp platí aj pre 
nápisy mantier na farebných budhis-
tických vlajkách – veterných koníkoch. 

Vietor rozhýbe šnúry vlajočiek a modlit-
by sú týmto pohybom povedané. 

Špecifický tibetský budhizmus podtrhu-
je podstatu mierumilovných domácich. 
Na jeho čele stojí duchovný vodca Da-
lajláma – oceán múdrosti, žijúci v exile 
v Nepále. Po vpáde čínskej armády a Da-
lajlámovom úniku v päťdesiatych rokoch 
bolo mnoho budhistických kláštorov 
zničených. Niekdajšie sídlo Dalajlámu 
Potala je dnes múzeom v správe čínskej 
vlády. Uvidíte v ňom hrobky niekoľkých 
Dalajlámov, prekrásne nástenné maľby 
dokumentujúce históriu aj legendy kra-
jiny, sochy a podobizne rôznych budhov 
a ich inkarnácií, aj študovňu či spálňu 
Dalajlámu. Hoci už Potala nefiguruje ako 

01 Výhľad zo základného tábora na horu 

Annapurna I, Nepál

02 Jaky pri jazere Nam Tso, Tibet

03  Budhistický mních smeruje do kláštora, 

Lhasa
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aktívne sídlo moci, budhistickí mnísi 
naďalej pokračujú v duchovnej podpo-
re krajiny. Najvýznamnejšie aktívne 
kláštory Drepung, Tashilhunpo, Sera či 
Sakya naďalej vzdelávajú stovky mní-
chov a udržiavajú budhistické tradície 
a rituály nažive. Výnimkou nie sú ani 
ženské kláštory, Ani Tsankhung sa na-
chádza priamo v centre Lhasy. Vstúpte 
do kláštora počas ranných modlitieb. 
Desiatky mníchov vo veku od 5 rokov až 
do dospelosti spievajú a mrmlú mantry, 
rytmicky sa kníšu, až sa ich hlasy preta-
via do hutného súzvuku a vyplnia celú 
svätyňu. Myšlienka na vojenské kontro-
ly Číny v Tibete na každom kroku dáva 
tomuto zážitku silne kontrastný rozmer 
a privodí okamžité zimomriavky.

Cestovatelia na strechu sveta prichádza-
jú zažiť magické duchovno obkolesené 
najvyššími veľhorami sveta. Päť zo 
štrnástich osemtisícoviek sveta sa na-
chádza práve v tibetsko-nepálskej časti 
Himalájí, vrátane najvyššieho vrcholu 
sveta Everestu. Dnes už je výstup na 
rôzne úseky tohto velikána v okruhoch 
horolezcov relatívne rozšírenou záleži-
tosťou, avšak netreba ho brať na ľahkú 
váhu. Pobyt v týchto nadmorských 
výškach je vždy náročný a aj skúsení 
horolezci či vysokohorskí turisti si so 
sebou berú doprovod – lokálnych šerpov 
a nosičov. Kvôli lepšej infraštruktúre 
si horskí turisti často volia prístup 
do Himalájí radšej z nepálskej strany. 

Niektoré vrcholy majú však pre veriacich 
duchovný význam – napríklad hora Kai- 
laš je pokladaná za sídlo boha Šívu pre 
hinduistov. Džinisti veria, že na vrchole 
tejto hory dosiahol osvietený stav ich 
prvý učiteľ, zatiaľ čo pre budhistov je 
toto miesto sídlom jedného z mnohých 
budhov. Na púť okolo posvätnej hory 
Kailaš sa preto vydávajú ročne stovky 
hinduistov, budhistov aj džinistov.

PRESUN MAJESTÁTNYMI 
HIMALÁJAMI
Pri presune z tibetskej náhornej výši-
ny do Nepálu postupne začína stúpať 
teplota vzduchu a pribúda rastlinstvo. 
Potoky roztopenej vody zo zasnežených 
vrcholov veľhôr sa postupne pretavujú 
do riek. Pribúdajú desiatky odtieňov ze-
lenej, niekoľko metrov vysoké bambuso-
vé previsy a reťazové mosty ponad rieky. 
Cesta dole je pripodobňovaná legendár-
nej ceste smrti v Bolívii. Na nepálsku 
stranu sa dá dostať len niekoľkými 
priesmykmi a zemetrasenie v roku 2015 
značne obmedzilo zemskú prepravu me-

dzi Tibetom a Nepálom. Zemetrasením 
zničené pohraničné mesto Zhangmu je 
doteraz „mestom duchov“, hoci doprav-
ná tepna na tejto trase sa pomaly otriasa 
z najťažších časov. Klimatické zmeny za 
posledné roky predlžujú obdobie dažďov, 
aj preto sú zosuvy pôdy na horských 
svahoch stále častejšie. Ak si chcete užiť 
pohodlný a bezpečný presun, je pre vás 
vhodný prelet z Lhasy do Kathmandú. 
Ak máte radi dobrodružstvo a chcete 
sa pokochať krásou Himalájí a horskej 
prírody, vydajte sa pozemnou cestou. 
Pripravte sa na nekvalitné cesty a do-
pravné zápchy. Nepál vás ohúri, či už sa 
rozhodnete pre leteckú, alebo cestnú do-
pravu krásou prírody, dobrosrdečnosťou 
miestnych ľudí, extrémnou chudobou, 
skvelou kuchyňou aj neuveriteľnými 
náboženskými rituálmi.

ŽIVÁ BOHYŇA, VONNÉ TYČINKY 
A BUDHOVE OČI
Po príchode do Kathmandú vás ovalí 
zmes vôní a pachov zvýraznená dymom 
hustej premávky a vonných tyčiniek. 
Čas zapáliť vonnú zmes je vždy, či ste 
budhista, alebo hinduista. Hinduizmus 
ponúka až tri milióny bohov, ku ktorým 
sa dá modliť a mnohí sú inkarnáciami 
iných. Medzi najpopulárnejších patrí 
najmocnejší boh Šíva, jeho syn Ganéš 
prinášajúci šťastie či bohyňa Lakšmi 
zodpovedná za bohatstvo. Oltárik na 
rôzne rituály nájdete v každej do-
mácnosti, v obchode či na verejnom 
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priestranstve. Mesto chrámov, ako 
nazývajú hlavné mesto Nepálu, vskutku 
ukrýva nespočetné množstvo oltárov, 
svätýň, stúp a chrámov zasvätených naj-
rôznejším bohom hinduizmu a modlám 
budhizmu. Jeden z mála chrámov však 
obýva živá bohyňa – Kumar Dewi. Diev-
čatko vo veku od troch rokov do svojej 
prvej menštruácie predstavuje inkarná-
ciu kráľovskej bohyne Taleju Bhawani. 
Je vzácne, avšak nie nemožné ju uvidieť 
v okne svojho paláca. Počas vládnutia vo 
funkcii sa ročne zúčastňuje niekoľkých 
významných ceremónií v centre a len 
vtedy sa úplne ukáže na verejnosti. Po 
jej odchode z funkcie sa hľadá ďalšia vy-
volená inkarnácia bohyne v tele malého 
dievčatka.

Symbolom mesta je stúpa Boudhanath 
s magickými budhovými očami, zarade-
ná na zoznam pamiatok UNESCO. Ná-
mestie je navôkol posiate budhistickými 
kláštormi tibeťanov žijúcich v exile.  
Na kopci nad mestom sa týči stúpa 
Swayambunath, bežne nazývaná Opičí 
chrám, typický množstvom voľne sa 
pohybujúcich makakov. Pozor – ma-
kaky síce vyzerajú rozkošne, no vedia 
byť aj agresívne a rady si vezmú, čo im 
nepatrí – počínajúc plastovou fľašou, 
končiac fotoaparátom. Hlavná stúpa tiež 
nesie znak budhových očí a je príjem-
ným miestom s úžasnou výhliadkou 
na Kathmandú. Ďalšie z miest, ktoré by 
nemalo ujsť vašej pozornosti, je Zlatý 
chrám a kremačné gháty na rieke Bag-
mati. Najposvätnejší chrám zasvätený 
bohovi Šívovi je každodenne navštevo-
vaný stovkami hinduistov. Na kremač-
ných ghátoch sa môžete stať svedkami 
kremačných obradov zosnulých. Pozoro-
vať tradičný spôsob rozlúčky so životom 
vo vás zanechá hlboké dojmy. Združujú 
sa tu aj veľmi fotogenickí asketickí 

pútnici Sadhu Baba s pomaľovanými 
tvárami, šívovým trojzubcom a pestrými 
rúchami. Títo mnísi sa zriekli pozem-
ského života a venujú sa meditáciám 
a modlitbám. Ich fotka vás bude stáť pár 
rupií ako almužnu pre asketický život.

DIVOKÁ PRÍRODA – OSEMTISÍ-
COVKY, RAFTING AJ SAFARI
V Nepále si na svoje prídu milovníci 
divokej prírody. Turistika, treking aj 
horolezectvo vám za priaznivého počasia 
ponúkne úžasné výhľady na panorámu 
Himalájí. Platí to isté čo v Tibete – treba 
dať pozor na výškovú chorobu a dať na 
rady domáceho sprievodcu. Je rozum-
né aj ľudské najať si tiež nosiča, dáte 
možnosť zarobiť lokálnemu človeku. 
V Nepále totiž vyše 25 % obyvateľstva 
žije pod úrovňou chudoby, preto tiež od-
porúčame podporiť domácu ekonomiku 
a zabezpečiť si výbavu na trek v lokál-
nych obchodoch.

Rieky stekajúce z hôr umožňujú zažiť 
raftovanie rôzneho typu, od adrenalíno-
vého až po pokojnú plavbu. Adrenalín 
však môžete zažiť aj pri návšteve národ-
ného parku Chitwan. Džungľa Terajskej 
nížiny totiž v sebe ukrýva nosorožce, 
divoké slony, leopardy aj malajské 
tigre. Safari na chrbte slona vám dovolí 
pozrieť si nosorožce z bezpečnej výšky. 
Milovníci vodného vtáctva môžu loviť 
objektívom vyše 500 druhov vtákov 
pri rannej plavbe v tradičnom kánoe 
vyrobenom z jedného kmeňa stromu. 
Rieka Rapti a jej ramená poskytnú 
bezprostredné stretnutie s gaviálom, 
kriticky ohrozeným druhom krokodíla. 
Hoci má hrôzostrašné zuby, nie je ľudo-
žravý; živí sa prevažne rybami, a preto 
ho môžete bezpečne pozorovať v jeho 
prirodzenom prostredí.

Tibet aj Nepál poskytujú omnoho viac, 
než stihnete spoznať počas jednej náv-
števy. Mnoho cestovateľov sa do týchto 
zemí vracia pravidelne. Ak vám nestačila 
čitateľská pastva, možno prišiel ten 
pravý čas vybrať sa sem osobne.

Mgr.art. Zuzana Knezlová 

Foto: archív CK Victory Travel

09 Mount Everest vo svojej plnej kráse

10 Vyzdobená štvrť Thamel počas osláv hindu-
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11 Rituál spopolnenia zosnulého na kremač-

nom gháte Pshupatinath v Kathmandú, Nepál

12 Asketickí mnísi Sadhu Baba filozofujú pri 

Zlatom chráme v Kathmandú, Nepál
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Chitwan, Nepál
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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: Soundbar so zabudovaným SW 50W v hodnote 99 €
získava Stanislava Bohmerová, Liptovský Mikuláš
2. CENA: Elektrickú rúru s dvojplatničkou v hodnote 87 €
získava Miroslava Harmatová, Habovka
3. CENA: Osobnú váhu s bluetooth v hodnote 22 €
získava Eduard Šimun, Topoľčany

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

Predplatné môžete objednať 

vyplnením objednávky na

 www.domabyvanie.eu 
www.ipredplatne.sk

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

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

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

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

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

1. CENA

2. CENA
3. CENA



www.faderoof.com 

faderoof@faderoof.com
      #faderoof
tel. 0903638155

Viac priestoru 
pre viac zážitkov

FADEROOF
SHADING SYSTEM 
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1,50 € 

m a g a z í n  z a m e r a n ý  n a  e x t e r i é r ,  i n t e r i é r  a  m o d e r n é  b ý v a n i e
číslo 4/2019 – 13. ročník                                                                                                                           www.domabyvanie.eu

2020?
AKO STAVAŤ
OD ROKU

NA NÁVŠTEVE U MICHAELY OSVETLENIE – AKO SI VYBRAŤ? VSTUPNÝ PRIESTOR
IGOR PIAČKA: „DÍVAJ SA A VNÍMAJ...“ SNÍVAŤ O SPÁLNI ALEBO SNÍVAŤ V SPÁLNI? 

Wellness dom

Interiér si zaslúži

WELLNESS V POHODLÍ DOMOVA 
TIBET A NEPÁL – OD BUDHIZMU K HINDUIZMU

DOMÁCNOSŤ
Udržateľná

kúsok prírody

Technika v súčasnej     
domácnosti

www.aluprof.eu

MĚNÍME
ARCHITEKTURU
MĚST

www.aluprof.eu

MĚNÍME
ARCHITEKTURU
MĚST

MENÍME
ARCHITEKTÚRU
MIEST


