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VYKUROVANIE DREVOM

Moderný dom za múrom...
UMENIE JE NAJMÄ O POCITOCH...
5 TIPOV PRE KAŽDÚ MODERNÚ KUCHYŇU
PRAKTICKÍ POMOCNÍCI V KUCHYNI

Kráľovstvo, ktoré rastie s deťmi
OBNOVA DOMU A VÝZNAMNÉ ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA BÝVANIE
KONTAKTNÉ ZATEPLENIE FASÁDY

Domové oplotenia
AKO PRIPRAVIŤ ZÁHRADU NA ZIMU?
PATAGÓNIA
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Rodinné bývanie v Bratislave v dotyku Devínskej 
Kobyly s kvalitným landscapingom

Villa Rustica – Terasy sa nachádza v Bratislavskej Dúbravke, v tesnom dotyku borovicového lesa – výbežku masívu Devínskej Kobyly.  Terasové vily 
sú rozmiestnené v svahovitom teréne a prepojené spoločnou podnožou podzemných podlaží. Mnohé byty v projekte tak majú rozsiahle záhrad-
né terasy, vďaka ktorým získavajú parametre blížiace sa  bývaniu v rodinných  domoch.. Dostatočné parkovanie je umiestnené pod objektami. 
Projekt reflektuje  a nadväzuje na prírodné prostredie, ktoré prirodzeným spôsobom vťahuje do vnútra obytného súboru , na rozsiahle terasy 
jednotlivých bytov.

Hlavným koncepčným kompozičným motívom  sú priebežné uvoľnené horizontálne línie vinúce sa okolo domov v podobe ríms a subtílnych 
balkónov. Celý koncept projektu svojím tvarom a prístupom harmonicky nadväzuje na okolitú prírodu. Strechy domov sú zelené a budú využité 

ako pochôdzne pobytové terasy. 

www.villarustica-terasy.sk
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⸠  MB-SKYLINE TYPE R
Panoramatické posuvné dvere so skrytým rámom 

LET'S BUILD A BETTER FUTURE

H
20

13
01

48

  
  

Naše kuchyne majú 3 ekologické certifikáty a 2 certifikáty kvality.
 Sú udržateľné vďaka drevu z udržateľného zdroja, majú nižšiu
 uhlíkovú stopu ako bežné kuchyne a sú zdravotne nezávadné.

kuchyňa oresi
skvelá pre vás
aj pre lesy
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AKCIE
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Obývacie zostavy je možné zakúpiť ako celý komplet, alebo si môžete zadovážiť jednotlivé 
kusy z rôznych nábytkových systémov a rozostaviť ich v izbe presne podľa vašich predstáv. 
Štandardnou súčasťou obývacích stien býva televízny stolík s úložným priestorom, prípadne 
vitrína či iné skrinky a ďalšie policové systémy. Výber je naozaj široký a rozmanitý sorti-
ment predajní ASKO - NÁBYTOK dokáže vyhovieť tým najnáročnejším požiadavkám. Oproti  
dobám dávno minulým sú dnes moderné jednoduché čisté línie a dôraz sa kladie na praktické 
usporiadanie, zjednotený vzor a vzdušný dojem. 

Útulnosť a príjemná atmosféra hrá v obývacej izbe veľkú rolu. Kde inde môžete tak 
skvelo relaxovať, stráviť pokojný večer alebo sa napríklad stretávať s priateľmi?  
Dodajte preto svojej obývačke nový šmrnc a zadovážte si novú obývaciu stenu, ktorá 
izbu zútulní, oživí a tiež ukryje všetky potrebné nevyhnutnosti. Moderné zostavy  
dokážu priestor urobiť vzdušnejší, elegantnejší ale hlavne praktický. S výberom tej 
pravej obývacej steny vám radi pomôžu odborníci v ASKO - NÁBYTOK.

TRENDOM JE JEDNODUCHOSŤ 
A PRAKTICKOSŤ

ELARA

TO JE  
NÁBYTOK ZLASKA ASKA

UŽ 30 ROKOV

LAVAL

UŽ 30 ROKOV WWW.ASKO.SK
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l S príchodom jesene ani zďaleka nekončia pekné dni. Začína sa 

obdobie, kedy príroda prekypuje úchvatnou farebnosťou a my si 
stále môžeme užívať pobyt na čerstvom vzduchu. Vychutnajte 
si pekné chvíle pokiaľ sa dá! No a prchavé momenty letných 
spomienok si môžete napríklad zakomponovať do svojho interiéru 
v rámci aranžovania a preniesť sa tak v čase k dovolenkovým 
zážitkom. Vytvorte si domov, ktorý bude strážcom vašej identity 
a jeho vybavenie, dizajn a dekorácie budú odzrkadľovať vašu 
individualitu. Dúfam, že toto najnovšie vydanie vás bude 
inšpirovať k tvorivým zmenám, či už v interiéri, alebo v exteriéri.
Vzhľadom na súčasný trend udržateľného spôsobu života v tomto 
čísle nášho magazínu nájdete aj témy zamerané na alternatívne 
možnosti výstavby a bývania. Taktiež tu nájdete informácie, ktoré 
sa nesú v znamení príprav na chladnejšie obdobie, pretože teraz, 
keď už je vo vzduchu cítiť závan jesene, je ten pravý čas. 
Držím vám palce, aby ste to všetko zvládli. 

Majte sa pekne a prajem vám príjemné 
čítanie.
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Váš domov.  Vaše s teny.  Vaše zdrav ie .

Pohoda za každých okolností

Či zatepľujete novostavbu alebo rekonštruujete starší dom, Baumit open je 

ideálnym riešením. Pozostáva z navzájom zosúladených, difúzne otvorených 

komponentov najvyššej kvality. Baumit open pozitívne ovplyvňuje vnútornú 

klímu a prináša tepelnú pohodu v zime i v lete. 

Baumit open

 Vysokoparopriepustné zateplenie

 Príjemná a zdravá vnútorná klíma

 Jedinečný systém pre každú fasádu

Ideálne zateplenie
        pre rodinný dom

Zateplenie na prvom mieste
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 Moderný dom

ZA MÚROM...
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V BRATISLAVSKEJ ČASTI RAČA 
SA NACHÁDZA VSKUTKU 
NEOBYČAJNÝ DOM. ARCHI-
TEKTI ZO ŠTÚDIA SADOVSKY 
& ARCHITECTS PRIŠLI S KREA-
TÍVNYM NÁPADOM – SAMOT-
NÝ DOM SA „SCHOVÁVA“ ZA 
OBVODOVÝM MÚROM, KTO-
RÝ PREDSTAVUJE HRANICU 
MEDZI SÚKROMÍM DOMOVA 
A VONKAJŠÍM MESTSKÝM 
PROSTREDÍM. 

T
ento bratislavský dom sa v mno-
hom líši od „tradičných“ domov, 
ktoré bežne vídame v slovenských 
uliciach. Zvonka nenápadný dom 

s hrubým obvodovým múrom, ktorý na 
prvý pohľad evokuje dojem, že stavba je 
v rekonštrukcii. Avšak tak to vôbec nie 
je...

Betónový perforovaný múr je cielene 
a premyslene vystavaný vo svojej finál-
nej podobe – zvonka chráni a ukrýva 
tajné zákutia záhrady, ktoré by inak boli 
všetkým na očiach. Týmto nevšedným 
nápadom sa docielilo hlavne súkromie, 
ktoré zrazu nadobudlo iný rozmer. 
Z rušnej mestskej zástavby sa stala pri-
vátna záhrada, ktorá poskytuje dostatok 
osobného priestoru pre všetkých členov 
rodiny. Za múrom sa nachádza veľa 
zelene, bazén, terasa a bezpečná hracia 
zóna pre deti. 

VNÚTORNÁ A VONKAJŠIA  
ZÁHRADA
Obvodový múr schováva moderný dom, 
ktorý pri pohľade z ulice pôsobí nevý-
razne. Dom je mimoriadne priestranný 
a prízemie disponuje veľkoformátový-
mi oknami, ktoré poskytujú skvostný 
výhľad na okolitú záhradu. Z domu sa 
tak priestor pomyselne rozširuje do 
„vnútornej“ záhrady pred múrom, ktorý 
akoby bol prirodzenou zelenou súčas-
ťou interiéru domu. Dom poskytuje aj 
„vonkajšiu“ záhradu za múrom, ktorý 
má prírodnejší charakter korešpondujúci 
s exteriérom obytnej ulice. 

ZAUJÍMAVÝ INTERIÉR S „VYCHY-
TÁVKAMI“
Samotný dom sa nesie vo svetlých 
farbách, pričom v priestore je dominant- axonometria

O PROJEKTE

Autori: Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Matúš Vallo, 

Ing. arch. Branislav Husárik, Mgr. art. Marián Stanislav,

Ing. arch. Silvia Rosíková, Ing. arch. Zuzana Krejčířová,

Ing. arch. Martin Červienka, 

Ing. arch. Mateja Vonkomerová

Foto: Nora a Jakub Čaprnkovci 

Podlažná plocha: 280 m2

Návrh: 2016

Realizácia: 2017 – 2020
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né svetlé drevo. Kuchyňa je spojená so 
vzdušnou obývačkou a jedálňou s výhľa-
dom na záhradu. Zaujímavým riešením 
je, že kuchyňa je orientovaná do produk-
tívnej záhrady a obývacia izba k poby-
tovej záhrade s trávnikom a bazénom. 
Ďalšou „vychytávkou“ je napríklad veľký 
svetlík nad kuchyňou, ktorý dostáva 
difúzne svetlo do centra dispozície. 
V priestore zaujme aj nadčasové scho-
disko so zabudovanou knižnicou, ktoré 
oddeľuje dennú časť domu od nočnej.  
Na druhom podlaží sú umiestnené det-
ské izby s kúpeľňami.

Dom v mestskej časti Rača sa nesie v zna-
mení netradične prevedeného súkromia, 
ktorý umožňuje zaujímavé a efektívne 
bývanie pre svojich majiteľov. 

Noli

Foto: SADOVSKY & ARCHITECTS

pozdĺžny rez

priečny rez

prízemie

SADOVSKY & ARCHITECTS

SADOVSKY & ARCHITECTS je architektonické štúdio 
viacerých kreatívnych architektov, ktorí sídlia v Brati-
slave. Hlavným architektom je Oliver Sadovský. Štúdio 
má na svojom konte viacero úspešných realizácií 
súkromných i verejných projektov, pričom vždy 
prichádzajú so zaujímavými a jedinečnými riešeniami 
priestoru.



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

www.fatrafloor.cz

PODLAHA JEDNODUCHO,
RÝCHLO A BEZ LEPENIA

ZDRAVOTNE
NEZÁVADNÝ VÝROBOK

ĽAHKÁ ÚDRŽBATICHÁ PODLAHATOP KOMFORTDOKONALÝ DESIGN

tel.: +420 577 501 111
e-mail: podlahy@fatra.cz
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Predstavujeme vám
SPECIAL EDITION LIFE
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V TOMTO ROZHOVORE 
VÁM BLIŽŠIE PREDSTAVÍME 
BLOG SPECIAL EDITION LIFE, 
NA KTOROM MÔŽETE NÁJSŤ 
ČLÁNKY Z OBLASTI MÓDY, 
CESTOVANIA A ŽIVOTNÉHO 
ŠTÝLU. AUTORKOU BLOGU 
JE VERONIKA, KTORÁ SA 
ZAOBERÁ ORGANIZÁCIOU 
DOMÁCNOSTI, RÔZNYMI 
PRERÁBKAMI BYTU A INÝMI 
DIY PROJEKTAMI A SPOLU 
S WESTWING NÁS PREVIEDLA 
SVOJÍM KRÁSNE ZARIADENÝM 
BYTOM. V ROZHOVORE NÁM 
ODHALILA, KEDY A PREČO SA 
ROZHODLA ZALOŽIŤ SI BLOG, 
AKÉ FARBY A MATERIÁLY 
NEMÔŽU CHÝBAŤ V JEJ 
DOMÁCNOSTI A TIEŽ NÁM 
PREZRADILA, AKÚ VEC SI 
PREROBILA NAPOSLEDY. UŽITE 
SI SPOLOČNE S NAMI TENTO 
VEĽMI MILÝ ROZHOVOR.

A
ko by sme mohli popísať Veroniku 
z blogu Special edition life v jednej 
krátkej vete? Kreatívna duša so 

zmysłom pre organizáciu a estetiku.

Blog Special edition life je o prerábaní 
starého na nové (upcycling), o organizá-
cii a poriadku, ktoré môžu byť záľubou, 
ale i o cestovaní, móde a ženách. 

Veronika nám porozprávala o tom, ako 
to všetko začalo, a zodpovedala na naše 
otázky.

 Prečo a kedy si sa rozhodla založiť
si blog?
Je to už niekoľko rokov, odkedy som na-
písala svoj prvý článok. Všetko sa začalo 
cestovaním a mojím pobytom v Rusku, 
konkretne v Petrohrade. Prvé články boli 
cestovateľské v spojení s módou, ktorú 
zbožňujem, odkedy si pamätám. Módu 
ste na mojom blogu mohli vídať často, 
no človek sa posúva a rokmi som zistila, 
čo je naozaj to pravé orechové a čo ma zo 
všetkého baví najviac. Milujem poriadok 
a system, a preto vznikli aj sortírovačky 
chladničiek, kuchyne či šatníkov. Nezná-
šam vyhadzovanie funkčných starých 
vecí, a tak som sa svojpomocne pustila 

do prerábok svojho i priateľovho bytu. 
S tým súvisia aj rôzne DIY projekty či 
„kontajnerové úlovky“, ktoré dostali 
nový život.

 V ktorých interiéroch sa cítiš naj-
lepšie? Ktoré farby alebo materiály
nesmú chýbať v tvojej domácnosti?
Ako by si opísala svoj vlastný štýl?

Veľmi sa mi páči boho štýl, tiež mám 
rada prvky industriálu, ale i škandináv-
sky minimalizmus. Vždy som o sebe 
hovorila, že som nerozhodná. Platí to 
aj v tomto smere. Zároveň som veľmi 
všestranný človek, čo sa istým spôsobom 
pretavilo aj do výberu zariadenia nášho 
bytu. Veď kde je napísané, že každá izba 
musí ladiť? Už viackrát som sa nad tým 
zamýšľala a hovorila som si, že tie naše 
úplne neladia. Majú spoločný základ, ale 
zároveň sú odlišné. Pre mňa však každá 
izba charakterizuje kúsok našich osob-
ností. Nás dvoch, ktorí za ich tvorbou 
stojíme, a to je pre mňa najdôležitejšie. 
Spálňu máme radi chladnejšiu, preto 

SPECIAL EDITION LIFE

OBĽÚBENÝ CITÁT: 
IF YOU DON‘T FIND 
ANYTHING PLEASANT, 
YOU SHALL FIND 
SOMETHING NEW 
(VOLTAIRE)

01 02

03
01 Boho chic obývačka, kde prevládajú 

etno vzory a boho doplnky

02 Poťah na vankúš v boho štýle  

s ornamentom Paco, 34,99 eur,  

Westwing Collection

03 Koberec do interiéru/exteriéru  

v orientálnom štýle Tilas Istanbul, 37,99 eur, 

WestwingNow.sk
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tam dominujú práve industriálne prvky 
v podobe betónovej stierky, masívu či 
kovových konštrukcií nábytku. Naopak, 
obývačka, ktorá je stále v procese preme-
ny, je pre nás miesto, ktoré by malo vy-
žarovať teplo, preto sme zvolili viac dre-
va a teplejších farieb, akou je napríklad 
horčicová žltá či petrolejová, a celú izbu 
dopĺňa kopec zelene, etno vzory a boho 
doplnky. V tretej izbe, ktorú využívame 
ako našu kanceláriu, zasa preferujeme 
čistotu, aby sa mi v nej dobre premýš-
ľalo a nebola zbytočne rušivá. Tu sme 
síce siahli tiež prevažne po prírodnom 

odtieni dreva, 
ale doplnili 

sme ho 
už iba 
bielou, 

zelenou a opäť kopou zelene, ktorá 
okrem iného čistí vzduch. 

 Čím si rada vytváraš príjemnú 
atmosféru domova?
Milujem doplnky. Najčastejšie u mňa 
nájdete vázy s čerstvými kvetmi, ale 
i sušenými trávami. Sviečky mám snáď 
v každej izbe, dokonca i na toalete :). 

Nedávno sme dokončili galériu obrazov, 
ktorú chceme zaplniť našimi fotkami, 
a už sa nám podarilo zohnať aj botanic-
ký obraz s bananovníkom, po ktorom 
som dlho poškuľovala. Taktiež mám 
povešané rôzne typy macramé či konár 
stromu v kuchyni. Toto všetko sú veci, 
ktoré mi domov zútulňujú a cítim sa 
v ňom oveľa lepšie.

04 Závesný obal na kvetináč Belle, 

27,99 eur, WestwingNow.sk

05 Kuchynská váha Nostalgia, 52,99 eur, 

WestwingNow.sk

06 Čalúnená posteľ Moon, béžová, 549 eur, 

Westwing Collection

07 Kuchyňu po premene dopĺňa kopec 

zelene

04

05

06

07
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 Venuješ sa aj rôznym DIY preráb-
kam. Čo si prerábala naposledy?
Naposledy sme spoločne s priateľom 
prerobili kuchyňu. Bola to úplne prvá 
veľká prerábka, veľa som sa pri nej nau-
čila a som s premenou veľmi spokojná. 
Zo starej červenej kuchyne sa stala biela 
a na oko priestrannejšia kuchyňa, kto-
rá spĺňa svoj účel. Je to prevzdušnený 
otvorený priestor doplnený prírodným 
drevom a nástenným macramé so zele-
ňou, lebo práve tá čistí vzduch. A v ku-
chyni sa to tiež žiada. V kuchyni trávime 
veľmi veľa času. Obaja milujeme varenie 
a varíme naozaj často. Máme veľmi radi 
taliansku a ázijskú kuchyňu, čerstvé 
suroviny a veľa zeleniny. Kuchyňa vo 
mne vyvoláva pocit domova. Spomínam 
si na detstvo v kuchyni, ale deje sa to tak 
u nás aj teraz. Keď prídeme na návštevu 
k mojim rodičom, celý večer prekecáme 
v kuchyni pri dobrom jedle a víne, a tak 
sme to zaviedli aj u nás doma. Varenie 
s priateľmi má svoje čaro a ešte viac čas 
s nimi strávený. Tiež sme nedávno do-
končili botník, ktorý bol pôvodne celý 
biely. Ale my sme ho spestrili navosko-
vanými drevenými latami. V rámci toho 
sme dokončili aj celú chodbu, v ktorej 
sme premaľovali podlahu so vzorom.

 Odkiaľ čerpáš inšpiráciu?
Veľmi veľa čerpám na Pintereste, ale aj 
Instagrame, no väčšina mojich nápa-
dov je akýmsi mixom inšpirácie a mojej 

vlastnej predstavy. Snažím 
sa, aby náš byt vyzeral 
pekne, útulne, aby sme sa 
v ňom cítili dobre, ale záro-
veň, aby obsahoval unikátne 
kúsky či prerábky, ktoré sme 
vlastnoručne uskutočnili. 
Mám rada ten pocit za-
dosťučinenia po dobre vyko-
nanej práci.

 Čo sa najbližšie chystáš prerábať, 
prípadne tvoriť?
Momentálne máme v procese výrobu 
stojanu na koreničky. Celkovo sa snažím 
mať potravinové skrine pod kontrolou, 
pretože mi záleží na tom, aby sme 
jedlom zbytočne neplytvali. A neplatí to 
len o špajzi, ale aj o chladničke. Všetko 
musí mať svoje miesto a musí byť na 
očiach, aby náhodou neostalo niekde 
zabudnuté v zadnej časti a nemuselo 
sa vyhodiť. A to platí aj o korení, ktoré 
práve v ázijskej kuchyni využívame dosť.

 Na tvojom blogu sa venuješ aj
cestovaniu. Ktorú krajinu by si
chcela navštíviť, keď sa situácia vráti
do normálu po skončení pandémie? 
Jednoznačne Bali alebo Mexiko. Bali 
už máme precestované a je to jedna 
z krajín, do ktorej som sa okamžite 
zamilovala. Milujem tú atmosféru a 
pokojných bezprostredných ľudí, ale i 
pláže, počasie a celkovo ich životný štýl.

 Máš nejaké tipy pre začínajúcich
blogerov?
Pracujte na sebe tvrdo, nenechajte sa 
ovplyvniť trendami a okolím, hovorte 
o tom, o čom ste naozaj presvedčení a čo 
vás naozaj baví. Nebojte sa odlíšiť.

Reko a Veronika Svobodová 

@specialeditionlife v spolupráci s Westwing

Foto: archív Westwing

08
09 10

11
8 Spálni dominuje betónová stierka

9 Komoda z masívu a ďalšie industriálne 

prvky spálňu dopĺňajú

10 Prerobená balkónová stolička 

11 Retro komoda z masívneho mangové-

ho dreva Paul, 799  eur, Westwing Collection
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Umenie je najmä 
o pocitoch...
UMELECKÉ DIELA MLADÉHO SLOVENSKÉHO 
VÝTVARNÍKA ROMANA ĎURČEKA SÚ JEDINEČNÉ 
VO VŠETKÝCH OHĽADOCH. SVOJSKÝ RUKOPIS, 
NEVŠEDNÁ KOMPOZÍCIA, EXPRESÍVNA FAREBNOSŤ 
A NEDEFINOVATEĽNÝ VNÚTORNÝ POCIT – TO SÚ 
„NETUCTOVÉ“ VLASTNOSTI UMELECKÝCH DIEL, KTORÉ 
ZAUJMÚ NA PRVÝ POHĽAD.

01
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R
oman Ďurček nie je žiadnym „nová-
čikom“ na poli slovenského výtvar-
níctva. Patrí do súčasnej generácie 
mladých výtvarníkov, ktorí majú 

vlastný názor a neboja sa vyjsť s kožou 
na trh. Autor má na konte viacero samo-
statných i skupinových výstav a za svoju 
tvorbu získal aj Cenu Martina Benku.

Témy, ktoré Roman Ďurček vo svojich 
dielach predkladá a prezentuje, sú často 
vzdialené tým, ktoré vídame „bežne“. Aj 
keď takéto plošné konštatovanie tiež nie 
je celkom korektné, máme na mysli skôr 
veľmi špecifický výber tém autora, ktorý 
prináša odvážny a nebojácny pohľad na 
vec, možno v niektorých prípadoch aj 
iritujúci alebo frustrujúci, ale aj o tom je 
umenie. Umenie nemusí byť vždy a pre 
každého „komfortné“ – to nie je jeho 
cieľom. Cieľom je vzbudiť emóciu – či 
už pozitívnu, alebo negatívnu – v prin-
cípe ide o vnútornú komunikáciu medzi 
divákom a daným dielom. 

DÔRAZ NA KOMPOZÍCIU  
A (NE)FAREBNOSŤ
Pri pohľade na diela Romana Ďurčeka 
si možno všimnúť dominantnú figú-
ru, zväčša mužskú, ktorá však nemá 
konkrétnu podobizeň. Nepersonálne 
postavy sú vsadené do konkrétnej, dobre 
identifikovanej situácie, kde dôležitú 
úlohu zohrávajú vnorené symboly či 
alúzie a ich vzájomné prepojenia. 

Rovnako dôležitým prvkom v dielach 
mladého výtvarníka je samotná kom-
pozícia a farebnosť. Zväčša vyváženú 
kompozíciu emotívne narúša farebnosť, 
ktorá je ponurá v tmavých tónoch s jedi-
nou „živou“ farbou – sýto červenou. 

Tvorba Romana Ďurčeka nie je jed-
notvárna, práve naopak. „Proces mojej 
tvorby je migrujúci z jednej formy do 
druhej. V skratke by som povedal, že moja 
tvorba je rôznorodá, ale drží sa konsek-
vencie,“ opísal Roman Ďurček. Rôzno-

O AUTOROVI

Roman Ďurček sa narodil v roku 1990 

v Zlatých Moravciach. Vysokoškolské 

štúdium absolvoval v Banskej Bystrici, kde 

v súčasnosti naďalej študuje na dokto-

randskom stupni. V roku 2018 získal Cenu 

Martina Benku. Na svojom konte má 

viacero samostatných i skupinových výstav 

na Slovensku, v Čechách i Rakúsku. Žije 

v Malých Vozokanoch.

01 Hojdanie, pigment, metalická farba, 

(meď), oxidácia, 70 x 70 cm,

02 Astronaut, olejomaľba, 

medená doska, 60 x 50 cm,

03 Autodrom, pigment, metalická farba, 

(meď), oxidácia,  60 x 65 cm,

04 David, pigment, metalická farba, 

(meď), oxidácia, 65 x 60 cm,

05 Inscenácia, olejomaľba,  

meďena doska, 60 x 50 cm.

02

03

04
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rodosť, experimentovanie a progres 
možno vnímať vo viacerých interpretač-
ných rovinách.

KONZUM VERZUS UMENIE
Rovnako ako aj zameranie na sociál-
ne témy, často prísnym a kritickým 
pohľadom, je autorovi vlastný. Skutočný 
pohľad na svet a dnešnú spoločnosť 
výtvarníkovi sprístupňuje práve jeho 
vlastná umelecká tvorba. „Svoje vnútor-
né presvedčenie a emócie odovzdávam 
na médiá, ako sú plátna, zrkadlá či 
kovové podložky. Snažím sa iným spô-
sobom, dokonca aj experimentovaním 
vyjadriť vlastný názor na svet,“ doplňuje 
výtvarník. 

ROZHOVOR S ROMANOM ĎURČEKOM

Čo vo Vás vzbudilo vášeň pre umenie 

a umeleckú tvorbu? 

Vášeň pre umenie u mňa vzbudili návštevy rôz-

nych historických miest, pozorovanie rôznych 

historických artefaktov v galériách a múzeách. 

Ako prebieha proces Vašej tvorby? 

Proces mojej tvorby je migrujúci z jednej formy 

do druhej. V skratke by som povedal, že moja 

tvorba je rôznorodá, ale drží sa konsekvencie. 

Mne osobne prináša takáto experimentálna 

poloha oveľa viac skúseností, ako keby som sa 

venoval len jednej forme.

A čo vám umenie a tvorba dávajú v živo-

te? Čo pre Vás znamenajú? 

Umenie a tvorba mi sprístupňuje skutočný 

pohľad na svet a hlavne dnešnú spoločnosť, 

ktorú som vďaka umeniu lepšie spoznal. Svoje 

vnútorné presvedčenie a emócie odovzdávam 

na médiá, ako sú plátna, zrkadlá či kovové 

podložky. Snažím sa iným spôsobom, dokonca 

aj experimentovaním vyjadriť vlastný názor na 

svet. Umenie a tvorba – je môj život. 

Vaša tvorba nie je „tuctová“. Ako ste 

sa vyprofilovali k svojmu autorskému 

rukopisu? 

Moja tvorba je stále založená na jednej 

myšlienke s využitím sociokritických aspek-

tov s násadkou satiry. A myslím si, že k mojej 

tvorbe sa nedá zadefinovať konkrétny rukopis, 

no napriek tomu vo všetkých dielach dominuje 

figúra človeka v akejkoľvek podobe.

Vedeli by ste vlastnými slovami charak-

terizovať Vašu tvorbu? 

Vo väčšine ide o satiricky ladenú mužskú 

figúru, ktorá je v inscenovaných pózach, čím 

evokujú výkon, úspech a zároveň túžbu po ma-

teriálnom, čo vyjadrujú aj medené podklady, 

ktoré som v súčasnosti začal využívať. V die-

lach sa vyskytuje aj podvracanie historických 

a sociálnych príbehov. 

Ak by ste mali pomenovať Vašu tvorbu 

tromi slovami, ktoré tri slová by to boli?

Frustrácia, zraniteľnosť, túžba. 

Vedeli by ste charakterizovať záujemcov 

o Vaše diela? 

Sú to poväčšine zberatelia, ktorí majú vzťah 

k sociokritickým aspektom a satire.

Romanovi Ďurčekovi nie je vzdialená ani 
satira, prostredníctvom ktorej s nad-
hľadom ukazuje na nedostatky dnešnej 
spoločnosti. Často ide o témy konzumu 
a honby za materiálnom, ktoré hýbu 
dnešným svetom aj v našej krajine. 
V portfóliu výtvarníka možno nájsť aj 
diela týkajúce sa podvracania historic-
kých a sociálnych príbehov. 

Noli

Foto: archív autora

05
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DIZAJN NÁBYTKU A DOPLNKOV 
V INTERIÉRI JE VÝZNAMNÝ, PRETOŽE 
AJ ICH PROSTREDNÍCTVOM SA 
PRIHOVÁRAME OKOLITÉMU SVETU. 
VYTVORTE SI DOMA MAGICKÝ 
SVET, KTORÝ BUDE ODZRKADĽOVAŤ 
VÁS A VAŠE ZÁĽUBY. POMOCOU 
STAROSTLIVO VYBRANÝCH VÝROBKOV 
A RIEŠENÍ MÔŽETE VYTVORIŤ 
INTERIÉR, KTORÉHO VZHĽAD BUDE 
SKUTOČNÝ ZÁŽITOK. INŠPIRUJTE SA 
DIZAJNOM A ARANŽOVANÍM, KTORÉ 
PRI DOBREJ KOMBINÁCII VYTVORIA 
JEDINEČNÚ ATMOSFÉRU.
 

TRENDY

03

01

02
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01 Závesné kreslo Le Bonom, predáva Bonami.sk, 02 Sivá stolička La Forma Andre, 

predáva Bonami.sk, 03 Jedálenská drevená stolička EMKO Naïve, predáva Bonami.sk, 

04 Dalarna komoda so zásuvkami, predáva DesignVille.sk, 05 Ratanová závesná 

lampa Leran, predáva Ikea.sk, 06 Stojacia lampa VÄTE, predáva Ikea.sk, 07 3-miestna 

pohovka z kolekcie In Situ od dánskej značky Muuto, predáva DesignVille.sk, 

08 Kreslo z kolekcie Elephant od značky Norr11, predáva DesignVille.sk, 09 Stôl 

Workshop z prírodného duba od značky Muuto, predáva DesignVille.sk 

04
05

06

07

08

09
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10 Sada svietnikov BLOMSTER,  

predáva Ikea.sk 

11 Nástenný odsávač FINSMAKARE 

v čiernom prevedení, predáva Ikea.sk 

12 Taniere BACKIG v čiernom preve-

dení, predáva Ikea.sk 

13 Súprava nástenných zrkadiel  

s kutým rámom Eyes, 3 diely,  

predáva WestwingNow.sk 

14 Ekologické prestieranie z prateľné-

ho papiera, predáva Uashmama.sk 

15 Ručne vyrobená čajová kanvica 

z kameniny Esrum, 1,4 l,  

predáva WestwingNow.sk 

16 Papierové vrecko VASSOIO  

so spevneným dnom, ktoré vyzerá 

ako z kože, predáva Uashmama.sk 

14

15
16 Reko

Foto: archív firiem a redakcie





33

+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

Výroba nábytku

Showroom
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

www.danielainterier.sk

 

@

Inšpirujte sa aktuálnym vydaním aj v online verzii

zdarma v našom archíve 

www

Čítate nás už viac ako 12 rokov
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KUCHYŇA JE SRDCOM 
KAŽDEJ DOMÁCNOSTI. 
VĎAKA RÝCHLEMU 
ROZVOJU TECHNOLÓGIÍ 
SA VEĽA BEŽNÝCH 
VECÍ MENÍ TAK, ABY 
NÁM UĽAHČILI ŽIVOT. 
ODBORNÍČKA RADÍ, KTORÉ 
SÚ NAJUŽITOČNEJŠIE 
MODERNÉ VYCHYTÁVKY 
DO VAŠEJ KUCHYNE.

5 TIPOV
pre každú modernú kuchyňu

01

02
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R
enovácia kuchyne neznamená 
iba úpravu úložných priestorov či 
samotného rozloženia linky. V ku-
chyni zvyčajne nájdeme mnoho 

zariadení, ktoré nám uľahčujú prípravu 
pokrmov. Technologické nároky do-
mácností však neustále rastú, aj preto 
je výmena starých spotrebičov za nové 
nevyhnutným krokom nielen k zvyšo-
vaniu užívateľského komfortu, ale tiež 
šetreniu energií a znižovaniu uhlíkovej 
stopy.  

LED OSVETLENIE
Kuchyňa je jedinečný priestor v dome, 
ktoré spája hneď niekoľko funkcií. 
Okrem prípravy pokrmov je tiež cen-
trom rodinných stretnutí či miestom 
pre domáce úlohy a prácu. V kuchyni si 
preto nevystačíte s jedným centrálnym 
svetlom. „Na rozdiel od iných miestností 
nejde v kuchyni iba o svetelnú pohodu. 
Dôležité je praktické osvetlenie zón podľa 
druhu činností. Okrem centrálneho svetla 
využívajte aj doplnkové svietidlá, ktoré 
zaistia bezpečnú prácu. Výhodné sú LED 
svetlá, ktoré sú výkonné, energeticky efek-
tívne a dlho vydržia. Siahnuť môžete aj po 
SMART osvetlení, ktoré vám umožní regu-
lovať intenzitu svetla, farbu a teplotu, a tak 
dosiahnuť želanú atmosféru,“ radí Adéla 
Kadlečíková, odborníčka na kuchyne 
v projektových marketoch Hornbach. 

DOTYKOVÉ BATÉRIE
Patria k špeciálnym druhom kuchyn-
ských armatúr, ktoré sa ovládajú doty-
kom. Tieto batérie sú na trhu pomerne 
dlho, no s technologickým pokrokom 
prichádzajú stále s novšími vylepšeniami 
a funkciami. „Obrovskou výhodou dotyko-
vých batérií sú situácie, kedy máte obe ruky 
plné alebo špinavé. Jednoduchým dotykom 
kdekoľvek na armatúre vodu otvoríte alebo 
zatvoríte. Mnohé batérie dnes už majú aj 
funkciu automatického vypnutia či dokonca 
filtrácie vody. Armatúry s filtráciou nielen 
že odstraňujú z vody chlór a ťažké kovy, 
zároveň redukujú tvorbu vodného kameňa, 
a zlepšujú chuť vody “ hovorí odborníčka.

03

04

01 Stropný LED panel FLAIR Antares s diaľkovým ovládaním je ideálny pre centrálne 

osvetlenie. (hlavné foto)

02 Výklopné LED osvetlenie kuchynskej linky ALEXA s výkonom 5 W a svetelným tokom až 

400 lm.

03 Tlakovo odolná drezová batéria KEO Touch Koromo z kvalitného chrómu a v modernom 

dizajne bude vďaka svojej unikátnej technológii nepostrádateľnou súčasťou každej 

kuchyne. Inovatívny systém dovoľuje aktivovať prúd vody jednoduchým dotykom, a to aj 

v prípade nasadených rukavíc či akýmkoľvek kovovým predmetom. Pri prvom dotyku sa 

zapne, pri druhom vypne.

04 Praktický prenosný elektrický gril menšej veľkosti umožňuje pohodlné grilovanie. Tuk a 

grilovacie šťavy sú zachytávané vo vyberateľnej nádobe. 
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KOMPAKTNÉ ELEKTRICKÉ GRILY
Ak milujete letné grilovanie a radi by 
ste si dopriali chutné grilované pokrmy 
aj uprostred zimy, ideálnym riešením 
je kompaktný elektrický gril. „Elek-

trické grily nevytvárajú dym a umožňujú 
pripraviť zdravšie jedlá s minimálnym 
použitím tuku. Rýchlo sa zahrejú a teplotu 
je možné jednoducho regulovať. Zvyčajne 
majú elektrické grily antiadhézny povrch 
a sú vybavené táckou na odkvapkávanie 
mastnoty. Veľmi dobre sa čistia a nedoce-
niteľnou výhodou je možnosť umývania 
grilovacej plochy v umývačke,“ vysvetľuje 
Adéla Kadlečíková.

RECIRKULAČNÝ DIGESTOR
Je stále viac populárny, a to predovšet-
kým v priestoroch, kde nie je možné 
napojenie na odťahové potrubie. Súčas-
ťou recirkulačného digestoru sú okrem 
filtrov proti mastnote aj uhlíkové filtre. 
Nasatý vzduch nimi prechádza a vracia 
sa späť do miestnosti v prefiltrovanom 
stave. Uhlíkové filtre zlepšujú nielen 
vzduch v miestnosti, ale zároveň pre-
dlžujú životnosť digestora. Vymieňajú 
sa podľa frekvencie varenia. Moderné 
modely sú často vybavené dotykovým 
displejom a úsporným LED osvetlením, 
pre dokonalé osvetlenie varnej dosky. 
„Dnes sú v ponuke aj digestory s funkciou 
automatického odvetrávania. Táto funkcia 
v pravidelných intervaloch zaisťuje čistenie 
vzduchu v miestnosti a tým prispieva ku 
komfortnému bývaniu,“ hovorí odborníč-
ka z Hornbachu.

BEZDOTYKOVÝ ODPADKOVÝ 
KÔŠ
S pokrokom technológie sa skutočne 
menia aj tie najbanálnejšie veci v našich 
domácnostiach. Dotýkanie sa odpadko-
vého koša nie je hygienické, a to najmä 
v kuchyni. „Pomocou bezdotykových košov 
automaticky otvoríte a zatvoríte veko koša 
bez toho, aby ste sa koša fyzicky dotkli. 
Bezdotykové koše fungujú na báze infračer-
veného senzoru, ktorý zaznamená pohyb 
ruky alebo objektu v jeho blízkosti. Keď 
senzor zaznamená pohyb, veko sa automa-
ticky otvorí a po vhodení odpadkov zatvorí. 
Vďaka hands-free technológii sú tieto koše 
veľmi pohodlné a hygienické,“ dodáva 
odborníčka.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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06

07

05 Komínový digestor Concept 

OPK4960ds ponúka 4 stupne odvetrá-

vania, možnosť odloženého vypnutia po 

dobu až 60 minút a funkciu automatic-

kého odvetrávania, ktorá v pravidelných 

intervaloch zaisťuje nepretržité čistenie 

vzduchu v miestnosti a tým prispieva ku 

komfortnému bývaniu. 

06 Digestor Concept OPK5460ss 

poskytuje 3 stupne odvetrávania (nízky, 

stredný a vysoký) a funkciu Booster 

pre docielenie okamžitého nastavenia 

maximálneho výkonu v momente, kedy 

potrebujete odsať väčšie množstvo pár 

či nežiadúcich pachov. Po ukončení 

varenia môžete aktivovať odložené vy-

pnutie, vďaka ktorému bude odsávač po 

dobu 3 minút odvetrávať zvyškové pary 

v kuchyni a potom sa sám vypne.

07 Tento vysoko výkonný, nehlučný, 

bezdotykový kôš s nízkou spotrebou a 

dlhou životnosťou je ideálnym spotre-

bičom do vašej modernej domácnosti. 

Stačí priložiť ruku alebo objekt zhruba 

20 cm pred senzor koša a veko sa auto-

maticky otvorí. Po odhodení odpadu sa 

veko automaticky zase uzavrie.

 



29*  P O D R O B N É  P O D M I E N K Y  T E S T O V A N I A  N Á J D E T E  N A  W W W . M I E L E . S K / 2 0 R O K O V

K V A L I TA ,  K T O R Á  P R E D B E H L A  S V O J U  D O B U

T E S T O V A N É  N A  Ž I V O T N O S Ť  2 0  R O K O V *
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P
atrí k nim napríklad aj nová 
štruktúra nazvaná Pure Wood, 
ktorá predstavuje aktuálny trend 
matného povrchu. Táto štruktú-

ra bola inšpirovaná povrchom veľmi 
jemnej lakovanej dýhy. Exkluzivitu 
vzhľadu dodáva hodvábny mat s efek-
tom hlbokého lesklého póru. Dokonale 
dopĺňa každý drevodekor a vystihuje 
jeho reálny rozmer. Nájdete ju napríklad 
pri modeli CARIBIQ z radu Dolti, ktorý 
vidíte na obrázku (01). Tabakový odtieň 
spolu s unikátnym hodvábnym matom 
povyšuje výraznú kresbu dubového 
dreva modelu CARIBIQ na veľkolepú 
záležitosť.

RENESANCIA DREVODEKOROV
Obľúbené a veľmi aktuálne módne 
drevodekory, ktoré do našich domovov 
vnesú presvedčivú prírodnú atmosféru, 
dosahujú priam renesanciu. Nové ná-
bytkárske technológie umožnili doslova 

prelom vo výrobe. Súčasné nábytkové 
dosky so vzormi inšpirovanými grafi-
kou dreva sú vlastne vysoko kvalitnými 
umeleckými reprodukciami skutočnej 
prírody ako z hľadiska dizajnu, tak 
štruktúru povrchu. 

Drevodekory skutočne dokážu do našich 
domovov vniesť atmosféru s vôňou 
tuzemských aj exotických lesov. Nové 
technológie umožňujú aj to, aby sa ná-
bytkové dosky so vzormi inšpirovanými 
grafikou skutočného dreva v poslednej 
dobe rýchlo vyvíjali, ako z hľadiska 
dizajnu, tak aj štruktúr povrchu.

„Už nemá zmysel používať termíny ako 
imitácia alebo napodobeniny prírody. 
Súčasné drevodekory totiž majú dokonale 
synchronizovaný reliéf povrchu so zobra-
zenou kresbou a vyžarujú kúzlo rovnaké, 
ako to vie prírodný materiál,“ hovorí Eva 
Szakálová, manažérka marketingu 

KUCHYŇA POZOSTÁVA 
Z VIACERÝCH 
KOMPONENTOV, KTORÉ 
JE POTREBNÉ ZLADIŤ DO 
UCELENÉHO DIZAJNU. 
ARCHITEKTI V ORESI 
HĽADAJÚ A OBJAVUJÚ 
NOVINKY, KTORÉ 
UVÁDZAJÚ NA TRH 
PRODUCENTI MATERIÁLOV 
PRE KUCHYNSKÉ 
LINKY A ZAVÁDZAJÚ 
ICH DO PORTFÓLIA 
KUCHÝŇ ZLADENÉ DO 
NAJMENŠIEHO DETAILU.

REPRODUKCIE 
skutočnej prírody 01



31

Oresi. Výsledkom sú dvierka a pracovné 
dosky mimoriadne príjemné na dotyk 
i na pohľad.

KUCHYNE PRE VŠETKÝCH
V Oresi sa sleduje všetko, čo sa v odbore 
kuchýň deje, a vždy reagujú na aktuálne 
módne štýly. Súčasne však dbajú na to, 
aby sa preferovali potreby ich zákazní-
kov. Predovšetkým sa snažia pre ľudí 
hľadať motívy a nápady, ktoré prežijú 
zmeny módnych trendov po celé dlhé 
roky. A aj v tejto ťažkej dobe sa im darí 
v ich portfóliu štyroch značiek ponúkať 
vždy ten najlepší pomer cena/výkon 
a ponúknuť ich kuchyne i najširšej 
verejnosti.

Reko z materiálov Oresi

Foto: Oresi

01 Novinka CARIBIQ so štruktúrou Pure Wood, značka Dolti od Oresi.

02 Kuchyňa Piqara značka Dolti od Oresi. Pikara je označenie pre hlavnú hrdinku 

španielskych pikareskných románov. Kávovo sfarbený dekor orecha však vonia aj slovenskou 

domácou pohodou a naznačuje, že dej vášho románu bude v tejto kuchyni jedine šťastný.

03 Linea Retta bezúchytový systém. Moderné a netradične riešené horné skrinky 

zostavené z modelov línie Glam Face s povrchom hviezdny lesk v odtieni karneol z radu Dolti 

Collection by Andrea Capovilla a modelu PIQTORY v lávovom mate z radu Dolti. Dôkaz, že 

obe rady sa dajú spolu veľmi dobre kombinovať a vašej fantázii sa tak medze nekladú. Spodné 

skrinky sú v dekore Dub True Nature z línie Wood Point. 

04 Kuchyňa Miqado, značka Dolti od Oresi. Klasický dubový odtieň poznali už naše babičky 

a prababičky napríklad z legendárneho prvorepublikového lišovského nábytku. Avšak mo-

derné nábytkárske dosky neprinášajú len očarujúcu kresbu a prírodnú energiu, ale aj odolnú 

kvalitu, ktorá sa dobre udržiava a výborne znáša náročnú kuchynskú prevádzku. Ako sa vám 

páči kuchyňa MIQADO v odtieni hľuzovka?

05 Kuchyňa ANTIQON, značka Dolti od Oresi. Antika býva mnohými historikmi pokladaná 

za zlatý vek ľudstva. Preto sa po nej pomenoval tento zlatistý dubový povrch, ktorý presvieti a 

prehreje čas strávený vo vašej kuchyni.

02

03

04

05
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Praktickí pomocníci v kuchyni
KUCHYŇA JE MAGICKÝM MIESTOM KAŽDÉHO DOMOVA. PREMEŇME JU NA MULTIFUNKČNÝ 
PRIESTOR A ZÁROVEŇ PRÍJEMNÉ PRACOVISKO, KTORÉ STIMULUJE NAŠU KREATIVITU PRI 
VYTVÁRANÍ JEDINEČNÝCH JEDÁL ČI NÁPOJOV. POMÔŽU NÁM V TOM PRAKTICKÍ POMOCNÍCI, 
KTORÍ TENTO PROCES UĽAHČIA A DOKONALÉ SPLYNÚ S TÝMTO PRIESTOROM. MY TAK BUDEME 
MAŤ VIAC ČASU NA PRÍJEMNÉ POSEDENIE, KEDY SA VŠETCI NAŠI BLÍZKI ZHRNÚ OKOLO STOLA 
A TEŠIA SA CHUTNÝM JEDLÁM A ZAUJÍMAVEJ DISKUSII.

KÚZLA V KUCHYNI? ĽAHKO A RÝCHLO
Naozajstným pomocníkom, bez ktorého sa skrátka nezaobídete, je kuchynský pákový robot Tefal 
Masterchef Grande (QB813D38). Poradí si aj so zložitými kulinárskymi úlohami od šľahania, mi-
xovania, strúhania, hnetenia, odšťavovania až po mletie mäsa. Masterchef Grande je vybavený 
motorom s príkonom 1 500 W a misou s objemom 6,7 litra, v ktorej zvládnete naraz spracovať 
až 2,6 kg cesta. Kuchynský robot Masterchef Grande ocení aj každý domáci cukrár. Pri miešaní 
sa hlava robotu a miešací nástavec pohybujú opačným smerom proti sebe, čo zaisťuje rýchle vý-
sledky a jednoliate cesto. Vďaka technológii Flex Whisk zaistí šľahacia metla dokonalý nadýchaný 
sneh z jediného vajcia, hnetací hák z liateho kovu pomôže pripraviť tie najhutnejšie slané i sladké 
cestá. Príslušenstvo z nerezovej ocele obsahuje strúhadlá a krájače pre rôznu hrubosť spracovania, 
mixovací nadstavec s objemom 1,5 l, miesiaci hák, metlu na šľahanie, metlu a mlynček na mäso. 
Mixér využijete na prípravu lahodných smoothies, koktejlov alebo na drvenie ľadu. Odporúčaná 
cena je 904,90 eur.
www.tefal.sk

OBJAVTE JEDINEČNÉ NOŽE KINEO ZNAČKY WMF!
Nemecké nože radu WMF Kineo sú stelesnením presnosti a sily. Od klasických 
nožov sa líšia svojím kinetickým ergonomickým dizajnom, preto padnú do ruky 
naozaj úplne každému, navyše sú dokonale vyvážené. Zamilujú si ich všetci ku-
chári, či už začiatočníci, alebo profesionáli, a to hlavne pre ich schopnosť uľahčiť 
porciovanie všetkých surovín. Vysokú kvalitu nožov spoznáte na prvý pohľad. Sú 
zostavené z rukoväte, ktorá je vyrobená z vysoko kvalitného plastu, a z čepele 
z prémiovej nerezovej ocele, ktorá svojou kvalitou zaistí nožom dlhoročnú ži-
votnosť. Čepeľ vďaka technológii Performance Cut vydrží ostrá extrémne dlho. 
Ďalšou silnou stránkou týchto nožov je ich elegantný a minimalistický vzhľad, 
s ktorým zapadnú do každej kuchyne. Každý nôž zo sady je navyše unikátny a je 
špecialistom na konkrétne použitie. Rad Kineo preto pokryje celú škálu surovín 
a vy s nimi pripravíte akékoľvek slávnostné aj všednodenné jedlo.
www.wmfsk.sk

PREDĹŽI ŽIVOTNOSŤ POTRAVÍN AJ HOTOVÝCH JEDÁL
Vákuovačka Gorenje VS120E zaručene predĺži životnosť nielen čerstvých potravín, ale aj hoto-
vých jedál alebo polotovarov či suchých potravín. Poradí si pritom nielen so suchými potravi-
nami, ale aj s tými krehkými a šťavnatými, ako je napríklad drobné lesné ovocie. Spotrebič 
využijete aj na marinovanie alebo prípravu toho najšťavnatejšieho mäsa metódou sous-
-vide. Zvárací pás s účinnou dĺžkou 30 cm vám umožní používať aj veľké vrecká. Ovláda-
nie je pritom hračka – stačí stlačiť tlačidlo na zatavenie alebo na vákuovanie s následným 
zatavením vrecka a spotrebič sa postará o zvyšok. Elegantná vákuovačka Gorenje VS120E 
s telom z nehrdzavejúcej ocele a plastu pritom nezaberie v domácnosti veľa miesta a má 
priestor aj na navinutie kábla. Odporúčaná cena je 89,90 eur.
sk.gorenje.com



Praktickí pomocníci v kuchyni
NEODSTREĎUJTE, LISUJTE!
Nízkootáčkový lis na ovocie a zeleninu Orava Taurus-1 precízne odšťavuje vitamínové bomby a získava 
z nich maximum vitamínov a chuti. Ide o revolučný spôsob domáceho odšťavovania: ovocie a zeleninu 
lisuje ako mlynček na mäso, a tak z nej získava oveľa viac šťavy, ktorá obsahuje až 10-krát viac biologicky 
aktívnych látok v porovnaní so šťavou odšťavenou vysokootáčkovým odstredivým odšťavovačom. Má 
vysoký podiel vlákniny, ktorá podporuje zdravé trávenie a vyprázdňovanie. Pri odšťavovaní lisovaním 
nedochádza k oxidácii, takže vitamíny vrátane vitamínu C sa neznehodnocujú. Do Orava Taurus-1 
pohodlne vložíte aj na celé kusy ovocia a zeleniny bez potreby prácneho krájania. Maximálny počet 
otáčok je 68/min. a reverzný chod motora zabraňuje upchatiu aj pri odšťavovaní 
maxi porcie vitamínov. Pracuje ticho, ľahko sa čistí a môže byť váš za 119 eur.
www.orava.eu 

GRILOVACIA SEZÓNA NEKONČÍ!
Aj vy milujete grilovanie a nestačí vám vychutnávať si grilované dobroty len počas leta? Ak vám 
doma slúži na prípravu chutných dobrôt elektrický gril, grilovačku si môžete dopriať 365 dní v roku, 
a to aj vtedy, keď na terase prší alebo je už vaša záhrada pokrytá snehom. Z elektrického grilu sa ne-
dymí a nepotrebujete naň žiadne extra palivo, takže rozpáliť gril na upečenie šťavnatého steaku 
aj dochrumkava prepečenej zeleniny môžete vo vlastnej kuchyni na horúcej novinke od značky 
Orava. Grillchef 3 je kombináciou dvoch grilovacích plôch s nepriľnavou povrchovou úpravou 
proti pripečeniu – hladkej a rebrovanej. Výborne vám poslúži zaklopený, ale aj v otvorenom 
stave, keď vás je viac a potrebujete grilovať mäso, ryby a zeleninu na väčšej ploche. Jednodu-
cho na ňom nastavíte teplotu grilovania od 80 do 230 °C a čas prípravy. Keď je úloha splnená, 
gril vás na to upozorní nielen vábivou vôňou, ale aj zvukovou signalizáciou. Všetky nastavené 
hodnoty sa prehľadne zobrazujú na veľkom LCD displeji. Grilu nechýba miska na odkvapká-
vanie šťavy a oleja a prekvapí vás svojím vysokokvalitným prevedením a grilovacími schop-
nosťami hodnými skutočného šéfa. Ľahko sa umýva a nezaberie veľa miesta ani 
vtedy, keď ho práve nepoužívate. To sa vám však stane len zriedka, keďže 
chuť na grilované dobroty vás môže spokojne prepadnúť aj počas sych-
ravej jesene a treskúcej zimy. OMC je 159 eur.
www.orava.eu 

 

GASTRO HITY BEZ VÝČITIEK SVEDOMIA
Máte chuť na hranolčeky, vyprážaný syr, fritované kuracie nugety, milujete 
tempura zeleninu a morské plody? Nad týmito gastro hitmi, ktoré sa pripravujú na 
rozpálenom oleji, však výživoví poradcovia krútia hlavami a varujú pred rizikom zvýšenia 
cholesterolu, nadváhou a ťažkosťami s trávením. Preto ich pripravujte šetrnejšie, len s lyžič-
kou oleja. Fritovanie, pečenie a vyprážanie horúcim vzduchom namiesto prepáleného oleja je popri varení 
v pare veľkým hitom v modernom stravovaní 21. storočia. S tým vám pomôže digitálna teplovzdušná 
fritéza Orava Airy 2. Počas tepelnej úpravy čerstvých aj mrazených surovín v nej cirkuluje horúci 
vzduch, vďaka čomu budú  chrumkavé delikatesy zo všetkých strán fajne prepečené, chrum-
kavé a šťavnaté. Rýchlo sa nahreje, ponúka 8 prednastavených varných programov alebo 
možnosť jednoduchého nastavenia teploty a času prípravy podľa osobných preferencií na 
dotykovom LED paneli, má až 4,2-litrovú varnú nádobu s nepriľnavým povrchom a pri vare-
ní vám ušetrí až 60 % času. Rýchla večera, pochúťky na párty či slávnostný obed v zdravšej 
verzii tak bude na tanieri skôr, než by ste sa nazdali.  V čiernom aj bielom farebnom 
prevedení môže byť vaša za 139 eur.
www.orava.eu 
 

Reko

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

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

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

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

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

DUB CINAMON GRANDE – celodrevená 
veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 
2200 x 180 mm, hrúbka 14 mm, nášľap  
cca 3 mm, 1-lamela, OLEJ, click bez lepenia, 
V-drážka, kartáčovaná
36,80 EUR/m2 s DPHTOVAR NA SKLADE,

DODANIE DO 2 DNÍ.

DUB BRUSHED – celodrevená veľkoplošná 
podlaha, rozmery dosky 2200 x 180 mm, hrúb-
ka 14 mm, nášľap cca 3 mm, masív landhaus-
dielen, 1-lamela, OLEJ, click bez lepenia, 
V-drážka, kartáčovaná

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

123podlahy.sk

TARKETT – VIN IN

od 25,90 EUR/m2 s DPH



VINYLLINOLEUM

Koberce, behúne, prírodné linoleum, vinylové podlahy, laminátové a drevené podlahy, interiérové dvere,
bytové doplnky, obliečky, paplóny, vankúše, záclony, závesy, garniže, obrusy...

Bra�slava  Hlohovec  Piešťany
Trenčín      Trnava       Žilina

e-mail: eshop@jutex.sk
  tel.: +421 33 73 53 105

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!

M.I.M., s r.o.
Tupolevova 16,
851 01 Bratislava

ponúkame  – metrový bytový textil, obrusy, obrúsky, návlečky na vankúše, froté 
uteráky, posteľnú bielizeň, záclony, celoročné i sezónne vzory, materiály klasické a 
moderné, šijeme konfekciu i podľa požiadavky zákazníka.

Radi Vás obslúžime na adrese: 
M.I.M.s.r.o. – predajňa TEXTREND Palackého 4, 811 01 Bratislava, 
Po.-Pia. 11,00  – 16,30  hod., 1.poschodie - zvonček
INFOLINKA: 00421 905 858164,
www.m-i-m.sk, 

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!
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bývanie kúpeľňa

ZLATÁ JE OD NEPAMÄTI 
FARBOU LUXUSU, NOBLESY 
A ELEGANCIE. AJ PRETO SA 
S JEJ ODLESKAMI STÁLE VIAC 
STRETÁVAME V INTERIÉROCH 
DOMÁCNOSTÍ. HOCI 
IDE PRIMÁRNE O FARBU 
STUDENÉHO KOVU, ZLATÁ 
FARBA DODÁVA KAŽDÉMU 
PRIESTORU PRÍJEMNÉ TEPLO. 
ZLATISTO BÉŽOVÉ, TRBLIETAVÉ, 
LESKLÉ ČI MATNÉ ZLATÉ 
TÓNY EVOKUJÚ ODTIENE 
SLNEČNÉHO SPEKTRA, VĎAKA 
ČOMU MAJÚ POZITÍVNY 
ÚČINOK NA NAŠU PSYCHIKU 
I UNAVENÉ TELO. KÚPEĽŇA JE 
TAK IDEÁLNYM MIESTOM, KDE 
SI MÔŽEME DOPRIAŤ ASPOŇ 
MALÝ DOTYK ZLATA.

KÚPEĽŇA 
s dotykom zlata



Z
latú farbu možno využiť na veľkej 
i malej ploche a vždy spoľahlivo 
rozžiari daný priestor. U malých 
kúpeľní by však nemala byť táto 

farba dominantná. Postačí miestnosť 
vyšperkovať iba jedným zlatým prvkom 
alebo niekoľkými menšími detailmi. 
Obrovskou prednosťou zlatej farby je jej 
univerzálnosť. Vďaka tomu ju možno 
ľahko skombinovať takmer so všetký-
mi farbami. Napríklad honosný vzhľad 
dodá kúpeľni kombinácia zlatej a čiernej, 
prípadne bielej alebo kráľovskej modrej. 
Decentnú eleganciu získa zlatá farba 
v kombinácii so šedými či svetlo pastelo-
vými odtieňmi.

ŠTÝLOVÉ SPOJENIE
Veľkej popularite sa v súčasnosti teší 
kombinácia zlata a mramoru. Toto spo-
jenie je niektorými dizajnérmi označo-
vané ako štýl „Nového veku“. Doteraz 
boli zlaté či bronzové kúpeľňové prvky 
spájané hlavne s historickou tradíciou, 
objavovali sa teda predovšetkým v štýlo-
vých retro a vintage kúpeľniach. Teraz si 
však zlatá farba nachádza svoje uplat-
nenie aj v moderne, industriálne alebo 
rustikálne ladenom interiéri. Z pohľadu 
štýlov už neexistujú žiadne obmedzenia 
a každý sa môže úplne slobodne rozhod-
núť, či zlato do svojej kúpeľne zaradí, 
alebo nie.

ROZMANITÁ PONUKA
Ani značka SAPHO, ktorá tento rok osla-
vuje 30 rokov na českom trhu, nezostáva 
pozadu a venuje „zlatému trendu“ dosta-
točnú pozornosť. SAPHO aktuálne vydá-
va nový katalóg GOLD, v ktorom nájdete 
širokú ponuku kúpeľňového vybavenia 
v oslnivo zlatom prevedení. Nájdete 
v ňom nádherné sklenené umývadlá na 
dosku, závesné WC či rozmanitú ponuku 
vodovodných batérií, sprchových stĺpov 
a ďalších dizajnových doplnkov v ohro-
mujúcom zlatom lesku. Za zmienku stojí 
tiež elegantné, ručne vyrábané betónové 
umývadlá Formiga opatrené špeciálnym 
vodeodolným náterom, ktorý evokuje 
matne zlatú patinu. A nechýbajú ani štý-
lové kúpeľňové zrkadlá s originálnymi 
zlatými rámami, ktoré perfektne doladia 

každú modernú aj retro kúpeľňu. Pokiaľ 
chcete mať doma kúpeľňu, ktorá má štýl, 
vyberte si SAPHO! Bližšie informácie na 
www.sapho.sk.

Reko z materiálov SAPHO

Foto: SAPHO
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bývanie kúpeľňa

s maximálnym komfortom
OČISTA
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V
ďaka špeciálnemu systému trysiek 
je očista príjemná a uľahčuje pou-
žitie na obe intímne partie. Podľa 
vašich potrieb je možné teplotu, 

polohu a typ trysky ovládať pomocou 
jedného diaľkového ovládania. Techno-
lógia EWATER + zaručuje čisté a hygie-
nické udržiavanie toalety a predovšet-
kým oplachových trysiek.

Bidetovacie toalety Concept disponujú 
vyhrievanými sedadlami s tlmeným 
dopadom. Integrovaný systém čistenia 
vzduchu udržuje vzduch v miestnosti 
vždy svieži a nepríjemné zápachy sú 
odsávané pomocou funkcie deodorizér. 

PRISPÔSOBÍ SA KAŽDÉMU
Klasická biela sprchovacia toaleta Con-
cept 200 je pôsobivá aj vďaka svojmu 
čistému dizajnu. Extra plochý dizajn 
sedadla tvorí optický celok s keramikou, 
a poklop sedadla je vyrobený z  odolného 
tvrdeného plastu THERMO. 

S MAXIMÁLNOU HYGIENOU
Bidetovacia toaleta Concept 300 je pô-
sobivá vďaka svojej štíhlej siluete, ktorá 
napriek tomu zahŕňa všetky známe 

TO, ČO JE PRE JAPONSKO 
UŽ DLHÚ DOBU SÚČASŤOU 
KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA, 
JE V EURÓPSKYCH 
DOMÁCNOSTIACH STÁLE 
NOVINKOU, KTORÁ SA  
EŠTE LEN UDOMÁCŇUJE. 
EURÓPSKE DOMÁCNOSTI 
SÚ V TOMTO SKRÁTKA 
POZADU. MÁME NA MYSLI 
INTELIGENTNÉ TOALETY, 
V KTORÝCH TEPLÁ VODA 
POSLÚŽI K MAXIMÁLNEMU 
POHODLIU A POCITU 
ČISTOTY.

hygienické funkcie, napríklad čistenie 
pred použitím, kedy je toaleta ošetrená 
pred priľnutím nečistôt a vďaka tomu je 
údržba zase o niečo ľahšia.

NADČASOVÝ DIZAJN
Bidetovacie toalety Concept 300 aj 200 
sú k dispozícii v guľatom a hranatom 
prevedení. Sú to inteligentné a technolo-
gicky vyspelé produkty v modernom pre-
vedení a nadčasovom dizajne. Zoznámte 
sa bližšie so sprchovacími toaletami na 
www.kupelne-ptacek.sk.

Reko z materiálov Ptáček veľkoobchod

Foto: Ptáček veľkoobchod
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K
oncept novej predajne je postavený 
na komplexnej službe konečnému 
zákazníkovi, od výberu materiálov, 
dizajnu a plánovania až po reali-

záciu interiéru, a to je práve nový smer, 
akým sa STYLA vyvíja. „Ostávame silní 
v nábytkárstve a zároveň posilňujeme inte-
riérový dizajn a služby s ním spojené,“ vy-
svetľuje Marcela Hernández, ktorá pre-
vzala vedenie obchodného centra STYLA 
na bratislavských Zlatých pieskoch 
pred niekoľkými mesiacmi a stojí na 
čele ďalšieho rozvoja konceptu centra. 
„Hudobné festivaly organizované u nás, 
akým bol augustový Hip Hop Žije alebo aj 
zrazy milovníkov áut, sú dôkazom toho, 
ako sa STYLA otvára rôznym životným 
štýlom, a to isté platí pre nábytok a interié-
rový dizajn, kde rozširujeme ponuku štýlov 
novými obchodmi a službami, ktorými 
prekvapíme našich zákazníkov v najbližších 
mesiacoch,“ doplňuje pani Hernández.

ŠIROKÁ PONUKA
Bratislavský showroom PORCELANO-
SA v STYLA ponúka sedem výstavných 
setov, obývací priestor pozostávajúci 

z kuchyne, jedálne, obývačky a spálne 
s kúpeľňou. V ňom návštevník nájde 
okrem klasických kachličiek aj veľkoroz-
merné keramické dlažby, širokú ponuku 
batérií a všetky ostatné detaily na zaria-
ďovanie holobytu.    

PRESTÍŽNE ZNAČKY
PORCELANOSA je vedúcou značkou na 
svetovom trhu. Diverzifikácia výroby 
bola zásadná v raste spoločnosti, ktorá 
začala s výrobou dlaždíc.  Jej výrobky sú 
navrhnuté najprestížnejšími svetovými 
menami, medzi ktorých patria Zaha Ha-
did, Foster & Partners, Richard Rogers 
alebo Simone Micheli.    

Reko z materiálov obchodného centra STYLA

Foto: STYLA

PRÍCHOD ŠPANIELSKEHO 
GIGANTU INTERIÉROVÉHO 

DIZAJNU NA SLOVENSKO JE 
DOBROU SPRÁVOU PRE MI-

LOVNÍKOV VKUSNÉHO ŠTÝLU. 
SHOWROOM S ROZLOHOU 

450 M2 JE USPORIADANÝ 
V  TYPICKOM ROZLOŽENÍ 

VLAJKOVÝCH OBCHODOV 
PORCELANOSA. PREDAJŇA 
MÁ STRATEGICKÚ POLOHU, 
PRETOŽE JE SÚČASŤOU OB-

CHODNÉHO CENTRA STYLA, 
KTORÉ SA VENUJE VÝLUČNE 

NÁBYTKU, BÝVANIU A INTERIÉ-
ROVÉMU DIZAJNU.

Nový domov
bývanie dizajn

 ŠPANIELSKEHO LUXUSU
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paleta aktuality

PLÁVAJÚCA VINYLOVÁ PODLAHA NA JEDEN KLIK

Tradičný český výrobca vinylových podláh Fatra, a. s., ponúka nepreberné 
množstvo podlahovín pre každý interiér. Kolekcia zámkovej podlahy FatraClick sa 
môže pochváliť 20 osobitými dekormi dreva a kameňa, ktoré dokonale imitujú 
prírodné materiály nielen na pohľad, ale aj na dotyk, a to vďaka špeciálnej 
povrchovej štruktúre. Medzi hlavné výhody tejto podlahy patrí jednoduchá 
inštalácia vďaka click systému, kedy sa do seba jednotlivé dielce zacvaknú. Prácu 
tak zvládne aj začiatočník. Vyniká tiež výbornými akustickými vlastnosťami a je 
možné ju pokladať aj na podlahové kúrenie. PUR ochranná vrstva zaručuje ľahkú 
údržbu a bezftalátová technológia výroby zdravotnú nezávadnosť. Podlahová 
krytina FatraClick je dostupná u vybraných partnerov po celom Slovensku.

www.fatrafloor.cz

VINCENTKA NOSOVÝ SPREJ 
STANDARD HYPOTONICKÝ
Vincentka, a. s., v rámci recertifikácie mení 
názov svojho obľúbeného nosového spreja 
na Vincentka nosový sprej standard 
hypotonický. K doterajšiemu názvu tak 
pribudlo slovo hypotonický. Zloženie spreja 
ani jeho účel sa nemení. Nové šarže začali 
distribuovať do siete v polovici roka 2021, 
informuje o tom riaditeľ Vincentky Jan 
Šumšal. ,,Nový názov lepšie charakterizuje 
tento produkt  z hľadiska vstrebávania do 
organizmu. Prípravok je výnimočný vďaka 
vysokému množstvu minerálov a stopových 
prvkov pochádzajúcich z kryštalicky 
čistej reziduálne morskej vody z treťohôr. 
Hypotonický nosový sprej slúži na prevenciu 
ochorení nosovej sliznice a hygienu 
nosných dutín. Chráni proti nachladnutiu, 
chrípke, alergickej nádche, posilňuje 
obranyschopnosť, zvlhčuje a čistí nosnú 
sliznicu, odstraňuje hlieny, je vhodný počas 
tehotenstva a dojčenia, nie je návykový. 
Prípravok pomáha udržiavať fyziologickú 
čistiacu schopnosť nosovej sliznice, keď 

umožňuje optimálne fungovanie 
slizničnej imunity ako primárnej 

obrany pred infekciou,“ 
hovorí J.Šumšal.

www.vincentka.cz

WESTWING OSLAVIL SVOJE 10. NARODENINY! 
Posledný augustový víkend Westwing oslavil svoje 10. narodeniny! Máme za sebou 
10 rokov skutočnej lásky k dizajnu, trendom a skrášľovaniu interiérov. Westwing ako 
internetový nákupný klub, ponúka nábytok a bytové doplnky, ktoré sú dostupne 
v rámci každodenne prezentovaných kampaní. Druhou možnosťou je WestwingNow, 
ktorý vo svojej stálej ponuke má jedinečné výrobky najlepších európskych a 
svetových značiek zoradené podľa kategórií.  

Milujeme sa deliť našou radosťou s ostatnými, 
preto pri príležitosti tohto výnimočného 
výročia sme pripravili niečo špeciálne – 
limitovanú kolekciu Capsule, ktorá 
obsahuje všetko, čo by sme sami 
chceli dostať ako darček!  

„Naša narodeninová kolekcia 
Capsule žiari vlastným svetlom 
s nepravidelnými farebnými 
odtieňmi – ako umelecké dielo, 
ktoré si žije vlastným životom a vždy 
si nájde svoju cestu. Kto z nás pri 
príležitosti osláv nemyslí na darčeky? 
Z tohto dôvodu sme vybrali riad, sklo, 
vázy, vonné sviečky, vankúše a deky, 
ktoré sú ideálne na darčeky!,“ hovorí 
Alexandra Tobler, kreatívna riaditeľka 
Westwing Collection.

www.westwing.sk
www.westwingnow.sk



BUDE OZDOBOU  
AKEJKOĽVEK KUCHYNE
Nová luxusná chladnička Hisense RF-
632N4WIE typu French Door s dvojdve-
rovou chladničkou v hornej časti a dvomi 
mraziacimi zásuvkami ponúka úctyhodných 
485 l úložného priestoru. Beznámrazová 
technológia No Frost sa spolu s priesto-
rovým chladením Multi AirFlow postará 
o perfektnú kondíciu potravín. Skvelé sú 
extra široké police, veľké zásuvky na ovocie 
a zeleninu s reguláciou vlhkosti i veľká nulo-
vá zásuvka na mäso, ryby a ďalšie lahôdky. 
Spotrebič s dvierkami z brúseného nerezu, 
integrovaným dávkovačom studenej vody 
a dotykovým displejom bude ozdobou 
akejkoľvek kuchyne. Chladničku je možné 
zasunúť aj tesne vedľa iného spotrebiča 
alebo do rohu. Cena je 799 eur. 

sk.hisense.com

OVOCIE, ZELENINA, HUBY AJ BYLINKY – USUŠTE SI ICH DO 
ZÁSOBY!
Domáce sušenie potravín je zábava, stačí popustiť uzdu fantázii, vybrať sa s košíkom 
do záhrady, lesa aj na lúky a to, čo prinesiete, usušiť v tej najvyššej bio kvalite. Staňte sa 
aj vy majstrom domáceho sušenia potravín s pomocou domácej sušičky potravín 
Orava SU-105! Má až 10 mriežok, ktoré vám umožnia rýchlo usušiť aj väčšie objemy 
z darov prírody. Jednoducho sa ovláda, umožní vám nastaviť teplotu sušenia od 40 do 
70 °C a regulovať teplotu prúdiaceho vzduchu aktuálne podľa potreby aj počas procesu 
sušenia. Vďaka digitálnemu časovaču si na nej viete zvoliť aj konkrétny čas sušenia až do 
48 hodín s automatickým vypnutím po skončení nastaveného cyklu. Všetky nastavené 
parametre sú ľahko čitateľné na prehľadnom a veľkom LCD displeji. Orava SU-105 má 
príkon len 350 W, takže vás sušenie nevyjde draho na účtoch za elektrinu, a v manuáli 
na používanie výrobku nájdete cenné rady, ako sa staň expertom na sušenie potravín, 
aj praktický receptár so šikovnými tipmi, ako rozšíriť využitie usušených kúskov aj pri 
príprave polievok, omáčok či prívarkov pre celú rodinu. Orava SU-105 môže byť vaša za 
99 eur.

www.orava.eu 
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AŽ O 20 % VÄČŠÍ PRIESTOR
Nová plynová varná platňa MORA VDP 645 GW7 na bielom 
tvrdenom skle ponúkne vďaka inovovanému usporiadaniu až 
o 20 % väčší priestor na komfortné varenie. Platňa má štyri 
plynové horáky s integrovaným zapaľovaním s poistkami STOP 
GAS. Horáky sú kryté robustnou dvojdielnou liatinovou mriežkou, 
ktorá umožňuje pohodlné posúvanie riadu vo všetkých smeroch. 
Platňa, mriežka aj krytky horákov sa pohodlne a jednoducho čistia. 
Novinka stojí 229 eur a k dispozícii je aj v čiernej farbe. 

www.mora.sk
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bývanie detská izba

už od narodenia, niektorým stačí do 
roka podložka na hranie v obývačke, spia 
s rodičmi a vlastnú izbičku vôbec nepo-
trebujú. Mať však doma svoj kútik, kde 
sa môžu hrať, kde môžu tvoriť a neskôr 
sa pripravovať do školy, je prirodzené. 

BEZPEČNÝ BRLÔŽOK
Ako zariadiť detskú izbu tak, aby spĺňala 
požiadavky detí aj rodičov a všetci sa 
v nej cítili príjemne? Rozdeľte ju na 
zóny – na hranie/tvorenie a na oddych/
spánok. Ak vám to priestorové možnosti 
dovolia, okrem postele, ktorá by mala 
slúžiť len na spanie, vytvorte aj samo-
statný priestor na čítanie kníh a oddych. 
Skladací futon, matrac, sedací vak alebo 
típí využijú pri hre aj čítaní rozprávky. 

TVORIVÝ PRIESTOR 
Deti potrebujú aj miesto na kreslenie, 
modelovanie z plastelíny, ale aj skladanie 
lega či puzzle, keď majú menších súro-
dencov. Stolík by mal byť dostatočne veľ-
ký, aby neobmedozval dieťa v tvorivosti. 
Praktický je aj spodný odkladací priestor 
pod pracovnou plochou.  

KVALITNÝ NÁBYTOK 
Zariadenie detskej izby nemusíte meniť 
každý rok, dva ani tri. Funkčné a sys-
témové riešenie v kvalitnom materiá-
lovom prevedení vyžaduje síce vyššie 
počiatočné investície, no v konečnom 
dôledku sa vyplatí viac. Rastúca posteľ, 
stôl či rôzne modulárne riešenia úlož-
ných priestorov, ktoré viete meniť podľa 
svojich aktuálnych preferencií či požia-
daviek, sú skvelým krokom k udržateľ-
nému spôsobu života. Vyberajte drevo 
s FSC certifikátom (pochádzajúce zo 
zodpovedne obhospodarovaných lesov), 
o nábytok sa starajte tak, ako to odporú-
ča výrobca (jemné umývanie, pravidelné 
olejovanie). 

DETSKÁ IZBA JE AKO 
CHAMELEÓN. MENÍ SA PODĽA 
AKTUÁLNYCH POTRIEB 
DIEŤAŤA, RASTIE SPOLU 
S NÍM, UKRÝVA VŠETKY 
JEHO SNY A TÚŽBY, ODRÁŽA 
JEHO VKUS A ZÁĽUBY, 
ČI UŽ SÚ TO OBĽÚBENÉ 
ROZPRÁVKOVÉ POSTAVIČKY, 
ALEBO ADRENALÍNOVÉ 
ZÁBAVKY PUBERTIAKA. 
JE TO MIESTNOSŤ, KTORÁ 
POSKYTUJE ÚTOČISKO 
ZÁKLADNÝM POTREBÁM – 
SPÁNKU A ODDYCHU, 
NO MALA BY DIEŤAŤU 
ZABEZPEČIŤ AJ POCIT 
SÚKROMIA, BEZPEČIA 
A MIESTO, KDE SA MÔŽU 
NAPLNO PREJAVIŤ. ZARIADIŤ 
JU TAK, ABY SPĹŇALA 
VŠETKO VYMENOVANÉ 
A ZÁROVEŇ ZOSTALA 
VKUSNÝM A RELATÍVNE 
MINIMALISTICKÝM 
PRIESTOROM, JE VÝZVA. 
ALE ZDOLATEĽNÁ!

FUNKČNÉ A NÁPADITÉ
Kráľovstvo, ktoré rastie s deťmi

I
zbička ako vystrihnutá z Pinterestu 
v ľúbivých neutrálnych tónoch, v ktorej 
sú hračky úhľadne poschovávané v prú-
tených košíkoch a na okne tróni dre-

vená dúha, je snom nejedného rodiča. 
Nezabúdajte však na to, že detská izba je 
hlavne kráľovstvom vášho dieťaťa (hoci 
v nej trávite asi rovnako veľa času). Ak 
vás zo všetkých tých labkových, ľado-
vých či požiarnickych dekorov už chytá 
tik do oka, riešenie je jednoduché – 
kompromis. Dieťaťu vyberte napríklad 
neutrálne obliečky v prírodných tónoch, 
ale jeden vankúšik zaodejte do motívu, 
ktoré vaše dieťa aktuálne zbožňuje – či 
už sú to psí kamaráti či zamrznuté prin-
cezné. Jednoduché, však? 

Odkedy dieťa vlastne potrebuje detskú 
izbu? Každá rodina má inú dynamiku. 
Niektoré deti spávajú vo vlastnej izbičke 



TIP dizajnéra: 

RASTÚCI STÔL 
Aký kúsok by nemal chýbať v detskej 
izbe, ktorú chceme zariadiť funkčne, 
štýlovo a nápadito, radí Linda Povol-
ná, interiérová dizajnérka z Bonami, 
e-shopu s nábytkom a vychytávkami do 
domácnosti – rastúci stôl je veľmi dôle-
žitý prvok v detskej izbe. Vďaka svojej 
funkcionalite môže dieťa sprevádzať už 
od útleho veku, kedy poslúži na kresle-
nie či tvorenie, až po školský vek, kedy 
sa premení na pracovný stôl. Tieto typy 
stolov navyše spĺňajú aj ergonomické 
požiadavky na zdravé sedenie – vďaka 
nastaviteľnej výške pracovnej dosky 
môžete stôl prispôsobiť výške dieťaťa 
tak, aby malo pri sedení na stoličke obe 
chodidlá voľne položené na zemi a nohy 
ohnuté v kolenách v pravom uhle. 
Okrem toho, že je to nevyhnutné pre 
zdravý psychomotorický vývoj, pomáha 
to aj pri sústredení. Precízne spracované 
stoly ponúka napríklad dánska prémiová 
značke Flexa. 
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 KAM S DETSKÝM OBLEČENÍM? 
Ak dieťa vediete k samostatnosti, odbre-
mení vás to od množstva povinností. Na 
nástenný vešiak vo výške, na ktorú dieťa 
samo dosiahne, si môže po prídchode 
z prechádzky samo zavesiť kabátik či 
svetrík. 

Na uskladnenie detského oblečenia 
je vhodnejšia zásuvková komoda než 
skriňa. Do zásuviek sa zmestí oveľa viac 
oblečenia (pozrite si napríklad metódu 
skladania bielizne od Marie Kondo) 
a jednoduchšie sa v nich udržiava po-
riadok. Do jednej zásuvky uložíte trička 
s krátkym a dlhým rukávom, ďalšia 
ubytuje tepláky či sukne, ďalšia ponožky 
a spodnú bielizeň... 

DÔLEŽITÉ!
Nielen v detskej izbe musí byť bez-
pečnosť na prvom mieste. Každý kus 
nábytku pripevnite k stene, zásuvky 
a šuflíky zabezpečte poistkami, aby sa 
nedali úplne vytiahnuť. Ak máte menšie 
deti, zabezpečte tiež elektrické zásuvky, 
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mi. Nemusíte ani siahať po detských 
motívoch, izbičku môžete premeniť na 
džungľu alebo zvoľte štýlovú bodkovanú 
tapetu, ktorá sa ľahko kombinuje s ďalší-
mi doplnkami.

Reko

Foto: archív redakcie a Bonami

či káble tak, aby sa nedali za ne stiahnuť 
spotrebiče na zem a zvážte aj chrániče 
rohov. 

ČO SO SÚRODENCAMI? 
V našich zemepisných šírkach je bežné, 
že sa o izbu delí viac súrodencov. Reš-
pektujte ich osobnosti a snažte sa každé-
mu vytvoriť svoj kútik. Ak to je čo i len 
trochu možné, každé dieťa by malo mať 
svoj písací/pracovný stolík a stoličku, 
a to aj v prípade, že by to znamenalo, že 
skrine s oblečením musíte presťahovať 
do spálne či oblečenie preložiť do skríň 
na chodbe. Vlastný priestor je pre zdravý 
rozvoj detí mimoriadne dôležitý. 

TAPETY – NEBOJTE SA ICH! 
Tapety v detskej izbe vôbec nie sú zlý 
nápad, práve naopak. Jednoducho sa 
aplikujú, mnohé sú umývateľné, a tak 
zvládnu aj nájazd špinavých ručičiek, 
dajú sa jednoducho odstrániť a vymeniť 
za iný motív, keď vás omrzia. Odpo-
rúčame však nalepiť ich iba na jednu 
stenu a zvyšok izby vymaľovať jednou, 
maximálne dvoma príbuznými farba-

3 TIPY, KTORÉ VÁM UĽAHČIA  
UPRATOVANIE 

 BOXY A KOŠÍKY

Nepriehľadné boxy na uskladnenie hračiek 

alebo štýlové prútené košíky sú neodmys-

liteľnou súčasťou detskej izby. Vďaka nim 

pôsobí uprataným dojmom za pár minút. 

 PRAVIDLO JEDNEJ AKTIVITY

Či už ste fanúšikom montessori aktivít či 

nie, jedno pravidlo je nesporne praktic-

ké – deti by sa mali venovať jednej hre 

či aktivite. Ak si vytiahne vláčiky, hrá sa 

s vláčikmi, ak chce lego, vláčiky uprace 

a hrá sa s  legom, ak chce variť v kuchyn-

ke, lego musí upratať. Možno sa vám to 

bude zdať nezrealizovateľné, ale naozaj to 

funguje, deti sa to dokážu naučiť – a úplne 

prirodzene! Majú totiž rady systém a poria-

dok, aj keď sú to živelné a nezastaviteľné 

stvorenia. Niečo ako tvorivý neporiadok ne-

existuje. Dieťa sa síce dokáže zahĺbiť do hry 

a nevnímať svoje okolie, ak je však presti-

mulované rôznymi blikajúcimi a vyzváňajú-

cimi hračkami, nemá kúsok voľného miesta 

na zemi či má pracovný stolík zaprataný 

hračkami, ťažšie mu napadne ísť si v pokoji 

sadnúť a niečo nakresliť. Každý večer preto 

spoločne upracte izbičku. Ak je dieťa večer 

už unavené a nespolupracuje, upracte 

hneď po večeri alebo pred večerou, ako 

to už vyhovuje vám. Na stolík nachystajte 

čistý papier, polámané ceruzky zastrúhajte, 

autíčka či bábiky poukladajte na miesto 

a pokračujte vo večerných rituáloch.  

 KÔŠ NA SMETI 

Neľakajte sa. Áno, kôš na smeti patrí aj 

do detskej izbičky, nie však na to, aby tam 

deti hádzali banánové šupky (ktoré patria 

do kompostu či bioodpadu). Aj najmenšie 

deti môžete priúčať starostlivosti o svoje 

okolie tým, že im do izbičky dáte malý kôš 

na papier. Po spoločnom tvorení môžete 

vyzbierať výstrižky z papiera a hodiť ich 

do koša. Uvidíte, ako začne drobcov baviť 

upratovanie. Môžete tiež trénovať hádza-

nie pokrčeného papiera do koša alebo 

tam skúsiť trafiť papierové lietadlo. Urobte 

z upratovania hru, nie strašiaka. 

bývanie detská izba
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1  Vliesová tapeta grafická 10,05x0,53 m 10461595  2  Zrkadlo Shabby 49x49 cm 
10385003  3  Vankúš Jinty 45x45 cm, pieskový 10328324  4  Koberec Romance  
140x200 cm, béžový 10040243  5  Paleta Buildify hobľovaná 80x120 cm, pre nábytok  
z paliet 6386900  6  Selection bez konzervantov Esencia zo sveta víl, 2,5 l 10339810   
7  Závesné svietidlo Crosstown E27, Ø 47 cm, prírodné, čierne 10305183,5  8  Nástenné 
hodiny Hunter Ø 30 cm, kov/sklo 10293347  9  Vankúš Rondo Ø 40 cm, piesková 10328326 

7

Množstvo dreva, svetla a textilu: tu sa snúbi, 
čo funguje a čo sa páči. Prírodnosť materiálov 
je tu na prvom mieste. Vďaka kombinácii 
najrôznejších tradičných prvkov je tento štýl 
zariadenia taký autentický, svojbytný, ale 
zároveň moderný. Všetko je vymyslené do 
posledného detailu. 

OUTSIDE WHITE
00.10.01

RATTAN
60.03.01

CLAY
70.05.02

BRICKWORK
70.06.04

NIGHT SHADOW
90.12.03

BLACK ONYX
90.02.07

Dom_a_byvanie_210x280_SK.indd   2Dom_a_byvanie_210x280_SK.indd   2 18.08.21   10:5518.08.21   10:55



U
držiavať poriadok je dôležité už 
hneď na začiatku prvých školských 
dní.  Na skladovanie potrebných 
školských pomôcok, kníh či iných 

materiálov môže školák využiť bočný 
stolík alebo odkladacie police, ktoré 
sú ľahko manipulovateľné, no zároveň 
zachovávajú prvky moderného dizajnu. 
Začiatok školského roka je často spre-
vádzaný veľkým zhonom a rozruchom. 
Nové informácie a organizačné pokyny 
od každého učiteľa na predmetoch môžu 
vyvolať ešte väčší počiatočný zmätok. 
Maximálnu produktivitu a zrozumiteľ-
ný prehľad môže zabezpečiť šikovná 
nástenka.

DO IZIEB RÔZNYCH VEĽKOSTÍ
Ideál detskej izby je v očiach školáka 
vo väčšine prípadov podobný. Musí 
obsahovať trendy kúsky a všetko nech 
je hneď po ruke. Riešením môže byť 
voľba nábytku, ktorý sa svojím dizaj-
nom zmestí do izieb rôznych veľkostí 

a zároveň do nej zapadne 
aj štýlovo. Dobrým tipom 
je využitie modernej bielej 
či šedej farby nábytku, ku 

ktorým potom môžete doladiť žiarivé 
odtiene farieb. 

PRE ÚLOHY AJ ODDYCH
Skvelým pomocníkom pri odkladaní 
je tiež praktický úložný kontajner na 
kolieskach, kam sa môžu odložiť zošity 
či učebnice. Jeho výhodou je, že si ho 
váš školák môže jednoducho premiest-
niť kedykoľvek a na akékoľvek miesto. 
Zaujímavým dizajnom vás iste očarí aj 
polohovateľný písací stolík, na ktorom 
si nastavíte vhodnú výšku či uhol, a tak 
sa môže začať s písaním domácich úloh 
či projektov. Po tvrdej práci však nastáva 
čas aj na oddych. Vtedy môže byť pre 
nejedného študenta najlepším priateľom 
práve pohodlný mäkký vak, kde si môže 
užiť pohodlie, napríklad pri čítaní knihy.

Reko z materiálov KiK a ASKO-NÁBYTOK

Foto: KiK a ASKO-NÁBYTOK

PRICHÁDZAJÚCA JESEŇ 
SO SEBOU PRINÁŠA 
MNOHÉ ZMENY, KTORÉ 
SÚ SPOJENÉ AJ S OTVÁ-
RANÍM ŠKOLSKÝCH 
BRÁN. OKREM PRÍPRAV 
NA PRVÝ DEŇ MUSIA 
DETI AJ RODIČIA MYSLIEŤ 
NA VŠETKY POTREBNÉ 
VECI, KTORÉ NESMÚ 
CHÝBAŤ V ŽIADNEJ DET-
SKEJ IZBE. NA TO, ABY 
BOL ŠKOLÁK VO SVOJOM 
KRÁĽOVSTVE SPOKOJNÝ, 
JE DOBRÉ SIAHNUŤ PO 
PRAKTICKOM VYBAVE-
NÍ, KTORÉ POSLÚŽI PRI 
ODKLADANÍ ŠKOLSKÝCH 
POTRIEB, ALE AJ NA OD-
DYCH PO NÁROČNOM 
DNI. 

Svet moderného školáka
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Do kancelárie je potrebné sa telefonicky objednať. 

www.vstavaneskrine.com

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

0903 344 343

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

Kvetná 26, Bratislava 

Zmena otváracích hodín: 
Po - Pia: 9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h
So: len na objednávky
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INFOMIX

BONAMI PRICHÁDZA S NOVOU SLUŽBOU – SO ZARIAĎOVANÍM 
INTERIÉRU POMÔŽE DIZAJNÉR

Obľúbený e-shop s nábytkom Bonami odštartoval v týchto dňoch novú služ-
bu Bonami návrh interiéru. Svoje portfólio tak obohatil o služby profesionálneho 
dizajnéra. Podnetom k zavedeniu novej služby bol jednak vysoký záujem zo strany 
zákazníkov, ale aj postpandemické trendy, ktoré hlásia presun tovaru, ako aj služieb 
do online prostredia. V rámci tejto služby odborník zákazníkovi pomôže s farebným 
konceptom interiéru, vyjadrením jeho jedinečného štýlu, funkčným rozmiestnením 
nábytku i nákupným zoznamom konkrétnych (nielen) Bonami produktov.

Výsledkom bude pôdorys, v ktorom zákazník uvidí rozmiestnenie nábytku a dopln-
kov. Ďalej tiež moodboard s farbami, materiálmi aj inšpiratívnymi fotkami, ktorými sa 
dizajnér nechal viesť pri tvorbe návrhu. Nebude chýbať ani vizualizácia, v ktorej zákaz-
ník uvidí konkrétne produkty, ktoré dizajnér do návrhu použil vrátane ich zoznamu 
s prelinkami na konkrétne produkty.

www.bonami.sk

TEHLY HELUZ FAMILY NEPOTREBUJÚ ZVONKU 
ZATEPĽOVAŤ

Dnešné tehly s veľkým počtom vzduchových dutín, tenkými 
„rebrami“ a premysleným systémovým spojom pero + drážka 
vyhovujú súčasným požiadavkám na nízkoenergetickú výstavbu 
bez toho, aby bolo nutné dom dodatočne zatepľovať. S tehlou 
v jedinom technologickom kroku vyriešite tak murovanie obvo-
dových stien, ako tepelnú izoláciu.

Parametre pre jednovrstvové murovanie spĺňajú tehly HELUZ  
FAMILY 2in1 plnené polystyrénovým granulátom, ale aj bez 
neho, a to tehly HELUZ FAMILY od šírky 44 cm. Obvodové 
steny z týchto tehál prevyšujú požiadavky na tepelnoizolačné 
parametre obvodových konštrukcií bez nutnosti ďalšieho za-
teplenia. Sú vhodné na stavbu nízkoenergetických a pasívnych 
domov. V prípade pasívnych domov sa ročne prekúri maximál-
ne 15 kWh/(m2a). Pasívne domy poskytujú ešte vyšší štandard 
energetickej účinnosti než nízkoenergetické domy a majú tak 
minimálny dopad na životné prostredie. Obvykle sa úplne obídu 
bez tradičného systému vykurovania a klimatizácie. 
Oproti bežným stavbám tak pasívne domy uspo-
ria 70 – 90 % energie.  

Viac sa dozviete vo videu na stránkach spoločnos-
ti HELUZ: www.normalnejenezateplovat.sk

www.heluz.sk

ČAROM DOBREJ KUCHYNE 
JE NIELEN DIZAJN, ALE AJ 
FUNKČNOSŤ

Všetko pohromade a zároveň zvlášť – 
príborník, ktorý vám v zásuvkách vytvorí 
dokonalý prehľad a vyrieši nekonečný 
problém s neporiadkom. Vnútorné vybavenie si môžete vybrať 
aj v tomto nádhernom a kvalitnom drevenom prevedení 
od značky kuchýň Livanza alebo Bauformat od Oresi, 
ktoré sú vďaka trom ekologickým certifikátom a dvom 
certifikátom kvality udržateľné.  

Sofistikovaná kuchyňa Amsterdam má premyslené riešenie 
a pomáha nám lepšie si organizovať život v kuchyni. Presklené 
horné skrinky sú už len čerešničkou na torte tejto modernej 
kuchyne v ušľachtilom modernizme. Funkčný dizajn je silnou 
súčasťou nemeckej značky kuchýň Bauformat, ktorej výhradným 
distribútorom pre Slovensko sú Oresi kuchyne. Prémiová znač-
ka Bauformat oslávila 100 rokov vo svete kuchynských liniek, a 
to je na ich precíznosti, zmyslu pre detail a kvalite aj poznať. 

www.oresi.sk

https://www.heluz.cz/cs/vyrobky/cihly-pro-obvodove-a-vnitrni-zdivo?attr-rada=HELUZ+FAMILY+2in1
https://www.heluz.cz/cs/vyrobky/cihly-pro-obvodove-a-vnitrni-zdivo?attr-rada=HELUZ+FAMILY+2in1
https://www.heluz.cz/cs/vyrobky/cihly-pro-obvodove-a-vnitrni-zdivo?attr-rada=HELUZ+FAMILY
http://www.heluz.sk/
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OSVEDČENÉ VYVAŽOVACIE VENTILY

Spoločnosť Taconova ponúka všetky ventily, ktoré sú potrebné k optimálnej aplikácii hydronického 
vyvažovania. Úplná ponuka osvedčených vyvažovacích a meracích ventilov umožňuje rýchle a 
jednoduché projektovanie a tým hospodárnu prevádzku zariadenia. Medzi najviac obľú-
bené z pohľadu montážnych firiem patrí TacoSetter Bypass, ktorý je tiež známy iba 
ako TacoSetter –  klasik medzi vyvažovacími ventilmi. Obľúbený a spoľahlivý originál 
pre statické hydronické vyvažovanie ukazuje prietokové množstvo pomocou stupnice 
priamo na priehľadnej trubici alebo v armatúre. TacoSetter Bypass je sústavne vy-
víjaný a ponúka tak rad výhod. Tou najväčšou je presné a rýchle vyváženie sústavy bez 
prevodových diagramov, tabuliek a meracích prístrojov. Umožňuje priame odčítanie na-
staveného prietoku v l/min, inštaláciu v ľubovoľnej pozícii a nevyžaduje žiadnu údržbu. 
Pomocou nastavovacích ventilov TacoSetter Bypass 100 môže kvalifiko-
vaná obsluha ihneď priamo na mieste nastaviť požadovanú rýchlosť 
prietoku bez nutnosti vyškolenia a nákladných meracích prístrojov. 
Kontrola prietoku prebieha pomocou nastaviteľného jazdca.

www.taconova.com/cs/

NÁBYTOK S PERLEŤOU

Perleťové zrnenie na nábytku hlási novinka medzi nábytkovými fóliami – fólia 
ULTRA z radu T.classic v jednom zo svojich troch nových dekorov – perleť. Všetky 
potom evokujú svojím vzhľadom jemnosť prachového piesku, ktorý si však zachováva 
na dotyk príjemný pocit a jednoduchosť svojej údržby. „Okrem atypického perleťové-
ho jemne zrnitého vzhľadu s extrémnym matom prináša fólia ULTRA rýdzo praktické 
schopnosti, ktoré oceníte nielen na kuchynskej zostave, ale na akomkoľvek nábytku. 
Oproti iným nábytkovým fóliám má podstatne vyššiu schopnosť odolávať mechanic-
kému poškodeniu a na jej povrchu nezostávajú odtlačky prstov,“ potvrdzuje Martin 
Dusík, vedúci obchodného oddelenia spoločnosti Trachea, tradičného výrobcu 
nábytkových dvierok a panelov, ktorá túto novinku predstavuje. Fólie ULTRA pritom 
môžu nábytok dekorovať v jednom z troch prevedení – autentický betón grafit, 
striebristá perleť, ktorá pri každom odraze svetla dodáva nábytku odraz perlete a 
sýto čierna pre perfekcionistov a vyznávačov triezveho dizajnu. 

www.trachea-dvierka.sk

55 SYSTÉMOVÝCH RIEŠENÍ SCHÜCO MÁ CERTIFIKÁT CRADLE TO 
CRADLE

Schüco je lídrom pri implementácii zásad Cradle to Cradle v stavebnom sektore. 
V súčasnosti má 46 systémových riešení certifikovaných na úrovni Silver a 9 na úrovni 
Bronze. Všetky systémy Cradle to Cradle Certified® sú v portfóliu Schüco k dis-
pozícii štandardne za štandardnú cenu.  Základom konceptu Cradle to Cradle („od 
kolísky po kolísku“), ktorý vydáva inštitútu Cradle to Cradle Products Innovation 
Institute, je požiadavka, aby sa výrobky po skončení životnosti dali rozložiť na pôvod-
né suroviny a mohli sa z nich vyrobiť ďalšie výrobky alebo porov-
nateľné komponenty. Jedným z 55 riešení je okenný systém 
AWS 75.SI+ (hliníkový okenný systém, základná stavebná hĺbka 
75 mm, super izolácia), ktorý má certifikáciu na úrovni Silver. 

www.schueco.sk
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stavba materiály

Významné zníženie nákladov na bývanie
OBNOVA DOMU
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P
odľa odborníkov patrí medzi kľú-
čové investičné obnovy rodinných 
a obytných domov obnova fasády 
vrátane zateplenia, oprava strechy 

a sanácia izolácií. Vďaka nim sa výraz-
ne znížia náklady na energie (kúrenie, 
chladenie) a zlepší sa nielen komfort 
bývania, ale aj kvalita vnútorného pro-
stredia. V správne obnovenom dome je 
menej vlhkosti, a teda aj plesní a spór, 
menej prachu aj menej hluku a býva sa 
v ňom príjemne celé ďalšie roky.

Aby bola rekonštrukcia naozaj zmyslupl-
ná a efektívna, treba sa do nej pustiť iba 
s jasným plánom a projektom. „Základ-
ným pravidlom pri obnove je požadovať 
doriešenie všetkých detailov ešte v projek-
tovej fáze. Často sa zabúda na zdanlivé 
maličkosti, ako sú napríklad netesnosti 
stavieb alebo priliehajúcich konštrukcií 
a ich napojenia, pričom cez ne dochádza 
k najväčším únikom tepla,“ hovorí Ing. 
Branislav Augustín zo Sika Slovensko.

REGULUJTE TEPELNÉ STRATY 
A ZISKY
Náklady na kúrenie a v posledných 
rokoch aj na chladenie domácnosti ročne 
„zhltnú“ až do 70 % všetkých výdavkov 
na energie. Preto je pri obnove obytného 
domu dôležité minimalizovať tepelné 
straty a zisky stavby. Malá regulácia sa 
dá dosiahnuť správnym vetraním, ale 
zásadná iba vhodnou sanáciou fasády 
a odstránením tepelných mostov. Cez ne 
v zime zbytočne uniká teplo, v lete zase 
preniká dovnútra horúci vzduch.

K tepelným stratám dochádza vždy (aj 
v novostavbách) cez obvodové povrchy. 

V zime odovzdávajú steny a múry 
teplo okoliu, v lete ho, naopak, do seba 
absorbujú. 

Koľko tepla „pustia“, resp. prijmú, 
závisí od vlastností materiálov, ktoré 
sú na fasáde použité, a/alebo od hrúb-
ky konštrukcie. Pri obnove vyberajte 
tepelnoizolačné materiály, ktoré majú 
čo najvyššiu hodnotu R (tepelný odpor). 
Hrúbku konštrukcie môžete zväčšiť 
zateplením.

NA ČO SI DAŤ POZOR PRI  
ZATEPĽOVANÍ?
Dôležité je, aby boli steny, ktoré sa 
zatepľujú, skutočne suché. „Niekedy sú aj 
múry novostavby navlhnuté vodou a soľami 
zo zeme. Zatepľovať sa však môže iba suchý 
a čistý podklad,“ upozorňuje B. Augustín. 
Inak už o tri roky „rozkvitnú“ na fasáde 
kvety v podobe mikroorganizmov a ples-
ní. Murivo sa poškodzuje, puká a praská.

Odstrániť nežiaducu vlhkosť z muriva 
pomôže systém sanačných omietok, 
napríklad SikaMur. 

„Častou chybou pri zatepľovaní býva aj 
nesprávna hrúbka izolačnej vrstvy, nedodr-
žanie technologických postupov pri lepení 
izolačných dosiek, nesprávne kotvenie či 
nevhodný výber fasádnej farby. Treba si 
uvedomiť, že tmavá do seba absorbuje viac 
tepla, preto je potrebné prispôsobiť tomu 
ostatné materiály v systéme,“ pokračuje 
odborník zo Sika.

TAK AKO INVESTUJEME 
DO ÚDRŽBY A OBNOVY 
SVOJHO ŠATNÍKA ČI 
AUTA, TREBA PRIEBEŽNE 
MENŠIE I VÄČŠIE ČIASTKY 
INVESTOVAŤ DO ÚDRŽBY 
A OBNOVY DOMU. 
PREDLŽUJE SA TAK JEHO 
ŽIVOTNOSŤ, STÚPA 
TRHOVÁ HODNOTA 
A ZÁROVEŇ SA ŠETRIA 
NÁKLADY NA BÝVANIE.

ČASTO SA ZABÚDA NA 
ZDANLIVÉ MALIČKOSTI, 
AKO SÚ NAPRÍKLAD 
NETESNOSTI STAVIEB ALEBO 
PRILIEHAJÚCICH KONŠTRUKCIÍ 
A ICH NAPOJENIA, PRIČOM 
CEZ NE DOCHÁDZA 
K NAJVÄČŠÍM ÚNIKOM 
TEPLA...
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RIEŠENIE NOVEJ FASÁDY
„Na obnovu fasády sa dajú použiť fasádne 
nátery, rôzne ušľachtilé minerálne omietky 
alebo tenkovrstvové prefarbené omietky. 
Voľba závisí v prvom rade od toho, ako 
je fasáda členená, akú má mať štruktúru 
a v neposlednom rade od požadovaného fi-
nálneho vzhľadu,“ vysvetľuje produktová 
manažérka Sika Ing. Martina Huková.
Bez ohľadu na výsledný look by mala 
fasáda v prvom rade dobre „spolupra-
covať“ s podkladom a kvôli životnosti 
aj úspore energií čo najlepšie odolávať 
všetkým vonkajším vplyvom (počasie, 
exhaláty, plesne a pod.). „Existujú systé-
mové riešenia tepelnoizolačných omietok, 
v rámci ktorých jednotlivé materiály a ich 
zložky spolu doslova ladia tak po funkčnej, 
ako aj aplikačnej stránke,“ pokračuje B. 
Augustín. „Materiály na povrchovú úpravu 
fasád sa skladajú z pigmentov, plnív, roz-
púšťadiel a ďalších aditív, ale hlavnou zlož-
kou sú spojivá. Aktuálne sú veľmi obľúbené 
omietky na báze silikón-silikátu, pretože 
majú zvýšenú odolnosť voči plesniam a ma-
chom, majú samočistiacu schopnosť, dobre 
prepúšťajú vodné pary a zároveň do seba 
vodu nenasiakajú," doplňuje manažérka.  
Podobné vlastnosti majú aj minerálne 
omietky, ktoré fasáde dodávajú klasický, 
prirodzený vzhľad.

ŠETRENIE STRECHOU
Plocha strechy je tiež miesto, kadiaľ 
v zime uniká veľa tepla a v lete sa ňou 

prehrieva interiér. Čoraz populárnejším 
riešením sú zelené, zatrávnené strechy, 
ktoré môžu byť na plochých aj šikmých 
strechách. Okrem toho, že zlepšujú 
mikroklímu v okolí domu a sú malou 
zelenou oázou, ktorá prospieva životné-
mu prostrediu, chránia strechu pred UV 
žiarením, čím predlžujú jej životnosť až 
o 50 rokov. 

„Kým správne zateplenie ušetrí 30 až 
50 % nákladov na energie, zelená strecha 
priaznivo ovplyvňuje energetickú bilanciu 
budovy v zime aj v lete, čo dokazujú mnohé 
štúdie z rôznych klimatických pásiem,“ 
hovorí Martina Huková.

Čo sa nedá vyjadriť hodnotou peňazí, 
to je zlepšenie tepelného komfortu po 
sanácii vlhkých murív, zateplení domu či 
realizácii zelenej strechy. „Tepelná pohoda 
je v súvislosti s kvalitou bývania veľmi 
dôležitá. Ovplyvňuje psychické aj fyzické 
zdravie tým, že sa minimalizuje tvorba 
plesní, výskytu húb a ďalších nežiaducich 
javov. Ďalšími výhodami obnovy rodinné-
ho alebo obytného domu je popri zlepšení 
vzhľadu exteriéru aj zvýšenie hodnoty 
nehnuteľnosti a predĺženie jej životnosti,“ 
uzatvára M. Huková.

Reko
Foto: archív firiem a redakcie

KÝM SPRÁVNE ZATEPLENIE 
UŠETRÍ 30 AŽ 50 % 
NÁKLADOV NA ENERGIE, 
ZELENÁ STRECHA PRIAZNIVO 
OVPLYVŇUJE ENERGETICKÚ 
BILANCIU BUDOVY V ZIME 
AJ V LETE, ČO DOKAZUJÚ 
MNOHÉ ŠTÚDIE Z RÔZNYCH 
KLIMATICKÝCH PÁSIEM...
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K
aždodenné činnosti v domác-
nosti sa na vašich stenách časom 
neodvratne ukážu. Škvrny okolo 
vypínačov alebo šmuhy od topánok 

vyniknú najmä na bielo vymaľovaných 
stenách. Kvôli drobným nečistotám 
však nie je potrebné hneď maľovať 
odznova. Vyskúšajte rýchle a jednodu-
ché riešenie – nečistoty stačí pretrieť 
farbou Primalex Polar FIX, ktorú nájdete 
v praktickej tube. 

POMOCNÍK DO KAŽDEJ  
DOMÁCNOSTI
Primalex Polar FIX sa oplatí mať po ruke 
pre prípad, že sa na vašej bielej stene 
objaví nejaká chyba, ktorú je potrebné 
rýchlo zatrieť. Zvládne to úplne kaž-
dý – náter sa totiž nanáša jednoducho 
pomocou hubky. Po použití stačí hubku 
dôkladne umyť od farby. Takto pripra-
venú tubu si môžete schovať na budúce 
použitie. 

ZAČNITE SVOJ PROJEKT  
NA VÍKEND
Radi by ste si zveľadili svoju domác-
nosť, záhradu či balkón? S užitočný-
mi tipmi pripravenými v spolupráci 
s odborníkmi z Balakrylu a Primalexu 
sa môžete nechať inšpirovať množ-
stvom skvelých nápadov na stránke 
www.projektnavikend.sk. Chcete 

zrenovovať nábytok či vymaľovať 
izbu? Vyberte si projekt, ktorý sa 
vám hodí. Hľadáte pomôcky alebo 
odbornú pomoc? Navštívte predajne 
DOM FARIEB alebo si nakúpte online 
na https://www.domyfarieb.sk/. 

Reko z materiálov Primalex

Foto: Primalex

POZNÁME TO VŠETCI – NEČIS-
TOTY OKOLO VYPÍNAČOV ČI 
NA STENÁCH, KTORÝM SA DÁ 
LEN ŤAŽKO ZABRÁNIŤ. NEZÚ-
FAJTE! POKIAĽ VÁS TRÁPI LEN 
PÁR ŠMÚH A STENY SÚ INAK 
ČISTÉ, NIE JE POTREBNÉ HNEĎ 
VYŤAHOVAŤ FARBU A VALČEK. 
NA MENŠIE KOREKTÚRY NÁ-
TERU VYUŽITE FARBU V TUBE, 
KTORÁ JE NA DROBNÉ OPRA-
VY IDEÁLNA.

STENY BEZ ŠMÚH 
za pár minút

ODBORNÍK PRIMALEX RADÍ: 

Farbu nechajte približne 2 hodiny 

zaschnúť. V prípade potreby (napríklad pri 

hrubších povrchoch) aplikáciu opakujte. 

Vďaka tomu, že je Primalex Polar FIX ur-

čený na opakované použitie, vystačí vám 

jedna tuba na množstvo ďalších opráv. 

Metóda „tupovanie“ je výborná aj na 

krytie nerovných povrchov. Farba vďaka 

tejto technike lepšie priľne a splynie s pô-

vodným náterom na stene. Navyše pri nej 

spotrebujete minimálne množstvo farby. 



A Member of the HIRSCH Group

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN
Plnený tatranským vzduchom
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B
ez ohľadu na to, či staviate nový 
dom alebo rekonštruujete, vaším 
cieľom je dosiahnuť dostatočné 
tepelnoizolačné parametre obálky 

domu. Aktuálnu požiadavku na no-
vostavby s takmer nulovou potrebou 
energie vám pomôže dosiahnuť skúsený 
projektant. Rekonštrukcie sa však bez 
zateplenia neobídu. „Cez vonkajšie steny 
môže v domácnostiach unikať 30 až 40 % 
tepla. Izolácia fasády významne eliminuje 
tepelné mosty. Súčasne zníži riziko vzniku 
plesní, čím pomáha vytvárať zdravé pros-
tredie,“ vysvetľuje Richard Klička, odbor-
ník z oddelenia stavebnín v projektových 
marketoch Hornbach.

KONTAKTNÝ TEPELNOIZOLAČNÝ 
SYSTÉM
Kontaktný tepelnoizolačný systém, 
známy aj ako ETICS (External Ther-
mal Insulation Composite System), je 
spôsob ukotvenia izolačného materiálu 
prichytením priamo na obvodovú stenu. 
Táto metóda zateplenia je obľúbenejšia 
aj vďaka cene, ktorá je oproti prevetrá-
vaným fasádam nižšia. Systémy ETICS 
si vyžadujú aplikáciu štyroch vrstiev – 
upevnenie podkladu, tepelnoizolačná 
vrstva, výstužná vrstva a povrchová 
úprava. Aj keď sa aplikácia jednotlivých 

vrstiev veľmi nelíši, zásadný rozdiel me-
dzi ETICS systémami spočíva v tepelno-
izolačnom materiáli. S výberom vhod-
ného materiálu vám najlepšie poradí 
skúsený projektant. Izolačný materiál 
nevyberajte len na základe tepelnej 
vodivosti, ale aj podľa ďalších paramet-
rov, ako je pevnosť v tlaku, mechanická 
odolnosť či protipožiarna ochrana.

AKO HRUBÚ IZOLÁCIU  
POTREBUJEM?
Neexistuje jednoznačne odporúčaná 
hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy. Tento 
parameter by mal byť vypočítaný na zák-

IZOLÁCIA FASÁDY POMÁHA 
VÝRAZNE UŠETRIŤ PENIAZE, 
ZLEPŠIŤ TEPELNÝ KOMFORT 
DOMU A CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE ZNÍŽENÍM 
SPOTREBY ENERGIE. NA 
TRHU NÁJDETE ŠIROKÚ 
ŠKÁLU IZOLAČNÝCH 
MATERIÁLOV, NO VÝBER 
BUDE ZÁVISIEŤ AJ OD 
KONŠTRUKČNÝCH 
VLASTNOSTÍ STAVBY. 
ODBORNÍK Z HORNBACHU 
RADÍ, AKO ZVOLIŤ VHODNÝ 
IZOLAČNÝ MATERIÁL NA 
FASÁDU.

Kontaktné zateplenie 
fasády
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lade tepelnotechnického výpočtu, ktorý 
berie do úvahy faktory ako lokalita, typ 
a hrúbka muriva, typ stavby a izolantu, 
a v neposlednom rade aktuálne normové 
požiadavky. 

„Na hrúbke tepelnoizolačného materiálu sa 
neoplatí šetriť. Ak je izolácia príliš tenká, 
môže dôjsť k tvorbe plesní a vlhkých fľakov.  
Priemerná hrúbka izolácie na dosiahnutie 
normových požiadaviek sa pohybuje okolo 
15 – 20 cm, pri PIR doskách aj menej. Ak 
vám realizačná firma odporúča hrúbku pod 
8 cm, zbystrite pozornosť,“ upozorňuje 
odborník z Hornbachu.

VYBRANÉ DRUHY  
TEPELNOIZOLAČNÝCH  
MATERIÁLOV

• FASÁDNY POLYSTYRÉN
Expandovaný (EPS) polystyrén patrí dl-
hodobo medzi najobľúbenejšie materiály 
na zateplenie fasád. Ide o tepelnoizolač-
né dosky s nízkou nasiakavosťou a vy-
sokou odolnosťou. Stavebník si môže 
vybrať z dvoch druhov EPS polystyrénu: 
klasický biely alebo sivý s prímesou 
grafitu. „Sivý polystyrén dosahuje až 
o 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti pri 
rovnakej hrúbke ako biely polystyrén. Pri 
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jeho aplikácii je však nevyhnutné dodržať 
správny postup a použiť iba lepidlá určené 
na aplikáciu sivých dosiek,“ vysvetľuje 
Richard Klička.

Ďalšou možnosťou je extrudovaný 
polystyrén (XPS). Ten je vďaka vysokej 
tvrdosti vhodný najmä na zateplenie 
soklov alebo základov domov.

• SKLENÁ VLNA
Má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, 
nízku tepelnú vodivosť a dobre sa s ňou 
pracuje. Obľúbená je hlavne pri zateple-
ní odvetranej fasády alebo na zateplenie 
šikmých striech. „Sklená vlna sa zvyčajne 
pri mechanicky zaťažovaných miestach 
nepoužíva. Dokonalo sa však prispôsobí 
vypĺňanému priestoru, a preto sa často 
používa pri zateplení povalových priestorov, 
stropov či vnútorných priečok,“ vysvetľuje 
Richard Klička.

• MINERÁLNA VLNA
Je vhodná na kontaktnú, ale aj odvet-
ranú fasádu. Má nízku tepelnú vodi-
vosť, čo dokáže znížiť tepelné straty 
až o 50 %. Okrem výbornej tepelnej 
izolácie zvýši aj akustickú pohodu v in-
teriéri. „Absorpčná schopnosť minerálnej 
vlny zaistí výbornú ochranu pred hlukom. 
V porovnaní s penovými materiálmi dokáže 
zlepšiť nepriezvučnosť obvodových múrov 
až o 10 dB. Najväčšou prednosťou je výbor-
ná požiarna odolnosť,“ hovorí odborník z 
Hornbachu.

• PIR DOSKY (POLYISOKYANURÁT)
V súčasnosti ide o izoláciu s najlepšími 
parametrami dokonca aj pri najmenšej 
hrúbke. Dosky sa vyrábajú z polyure-
tánovej peny a na povrchu sú upravené 
vrstvou nataveného plastu alebo plechu. 
Výhodou je nízka hmotnosť, čo znižuje 
nároky na nosnú konštrukciu. Môžu 
sa použiť na zateplenie celej obvodovej 
obálky domu. Najčastejšie sa využívajú 
pri zateplení šikmých a plochých striech 
či izolácii drevostavieb. Materiál je 
odolný voči hubám, chemickým látkam a 
hlodavcom.

• KONOPNÁ IZOLÁCIA
Tento 100 %-ný prírodný materiál zažíva 
veľký návrat. Má výborné tepelnoizo-
lačné a akumulačné vlastnosti, dobre 
reguluje vlhkosť a dlho vydrží. Dodáva 

sa vo forme flexibilných rohoží, tvrdších 
dosiek alebo ako konopná plsť. Konopné 
izolácie si výborne udržiavajú tvar, 
vďaka čomu nedochádza k sadaniu či 
tvoreniu nežiaducich dutín. Nevýhodou 
materiálu je vysoká horľavosť (trieda E).

• DREVOVLÁKNITÁ IZOLÁCIA
Drevovláknité materiály majú výbor-
né tepelnoizolačné vlastnosti. Patria 
medzi difúzne otvorené materiály. To 
znamená, že dovolia domu dýchať a 
zabránia kondenzovaniu vodných pár. 
Najvhodnejšia je pri zateplení strešných 
konštrukcií či ťažko dostupných miest 
a škár.

AKO PREDÍSŤ PROBLÉMOM?
Zatepľovanie domu so sebou prináša aj 
zopár rizík. Najčastejším problémom 
je voľba nesprávneho zatepľovacieho 
systému a nevhodného materiálu pre 
danú konštrukciu. Často sa stáva, že 
v snahe ušetriť peniaze dôjde k použitiu 
nevhodných lepiacich materiálov, ktoré 
sú určené napríklad na lepenie obkla-
dov. Pri nesprávne prevedenej aplikácii 
dôjde časom k uvoľňovaniu materiálu od 
podkladu a celkovému znehodnoteniu 
zateplenia.

Dôležitá je aj ochrana pred riasami 
a plesňami. Fasáda je neustále vystavo-
vaná vplyvom počasia a časom sa na nej 
vytvoria malé trhliny. Práve tie pred-
stavujú ideálne miesto pre vznik plesní. 
Nezabúdajte preto na pravidelnú obnovu 
fasádnych náterov. Vhodné sú hydro-
fóbne alebo egalizačné nátery, ktoré 
pomôžu stenám fasády lepšie odvádzať 
kondenzovanú vodu.

Reko
Foto: archív firiem a redakcie



Vybrali sme si cestu zodpovednosti. Sami však nestačíme. 
Uhlíkovú stopu vieme ďalej znižovať už len s vašou 
pomocou.
Investovali sme milióny eur do moderných technológií, 
výskumu a testovania kvality. Vďaka tomu vyrábame špičkové 
zmesové cementy s výrazne nižšou stopou emisií CO2. Cement 
predávame najmä lokálne, bez potreby dlhej prepravy.
Prosíme vás o pomoc. Rozhodujte sa pri výbere stavebných 
materiálov zodpovedne.

STAVAJME SPOLU 
BLIŽŠIE K PRÍRODE
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B
ola to súhra okolností. „Jazdili sme 
sem za kamarátom na chalupu a veľmi 
sa nám tu páčilo,“ spomína na im-
pulz pre stavbu investor a dodáva: 

„Toho pozemku sa každý bál, pretože na 
ňom stála trafostanica, keďže som však 
z odboru, vedel som, že je možné urobiť 
preložku, takže teraz už stožiar stojí mimo 
našej záhrady.“

TICHO, KTORÉ POČUJETE
Na tej sa už, naopak, rozkladá typový 
projekt Bohemia, ktorý si investor vďaka 
skúsenostiam sám doladil. Či už ide 
o „prifúknutie“ prízemia, alebo voľbu 
materiálových a farebných kombinácií 
v podobe kvarcitového kameňa a omiet-
ky na fasáde, alebo detaily, ako je svetlo-
vod v chodbe na hornom poschodí, kde 
chcel plnými dverami zachovať súkromie 
v jednotlivých miestnostiach, zároveň 
sa však nechcel vzdať prirodzeného 
svetla. Výsledkom je moderne vyzerajúci 
dom s členitým pôdorysom, dispozič-
ne riešený ako 5 + 1, ktorý poskytuje 

ROHOVÝ POZEMOK, KTORÝ 
NIKTO NECHCEL, PRETOŽE NA 
ŇOM STÁLA TRAFOSTANICA, 

V KTOROM VŠAK SKÚSENÉ 
OKO STAVBÁRA VIDELO PO-
TENCIÁL V PODOBE POKOJA 

A KRÁSNYCH VÝHĽADOV NA 
KRAJINU. PRÁVE TEN SI VY-

BRAL INVESTOR NA BÝVANIE. 
A PRETOŽE CHCEL POSTAVIŤ 

PODĽA SVOJICH SLOV SERIÓZ-
NY DOM, VYBRAL SI TEHLY 

HELUZ A POSTAVIL HO V PA-
SÍVNOM ŠTANDARDE.

SERIÓZNY DOM Z TEHÁL 
postavil v pasívnom štandarde

dostatočné súkromie prípadne aj dvom 
generáciám. Na prízemí je veľká spolo-
čenská miestnosť, ktorá vznikla prepoje-
ním obývacej izby s kuchyňou, kde svoje 
oddelené zázemie má aj svokor (izbu + 
šatňu). Vďaka zaskleným plochám, ktoré 
sú v lete dôsledne kryté vonkajšími 
žalúziami, sú tieto miestnosti dosta-
točne slnečné a v podstate z každej je 
možný vstup do záhrady či na terasu. 
Na prízemí sa nachádza aj priestorná 
technická miestnosť, v ktorej sa dá 
rozložiť pingpongový stôl či zacvičiť si, 
a našlo sa tu aj miesto na saunu. Hlavne 
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sú tu však ukryté tie najmodernejšie 
technológie, vrátane tepelného čerpadla 
a rekuperačnej jednotky. Poschodie je 
koncipované ako oddychové zázemie 
domu, v ktorom je spálňa, detská izba, 
pracovňa so vstupom na rozľahlú terasu, 
šatňa aj kúpelňa. A k „vybaveniu“ domu 

je potrebné prirátať aj vonkajší bazén a 
hlavne neďaleký les, kde si majiteľ spre-
vádzaný psom chodí vyčistiť hlavu. „To 
ticho tu počujete,“ pochvaľuje si lokalitu.

TEPELNÁ POHODA VĎAKA 
TEHLÁM HELUZ FAMILY 44 2IN1
Komfort bývania okrem okolitého ticha 
utvára aj vnútorná tepelná pohoda. Tú 
v zime či v lete zaisťuje jednovrstvové 
obvodové murivo z tepelne izolačných 
tehál HELUZ FAMILY 44 2in1 brú-
sená so súčiniteľom prestupu tepla 
U = 0,13 W/m2K. „V zime držia teplo vnút-
ri a, naopak, v lete zasa vonku, a to bez 
dodatočného zateplenia. Neotvárame okná, 
napriek tomu máme doma príjemný vzdu-
ch, a to vďaka efektívnemu vetraniu, ktoré 
obstará rekuperačná jednotka,“ vysvetľuje 
majiteľ a vnútorný teplomer ukazujúci 

mierne nad dvadsať aj v najsparnejších 
dňoch jeho slová potvrdzuje. „Kombiná-
cia tehál HELUZ FAMILY 44 2in1 brúsená, 
rekuperačnej jednotky a tepelného čerpadla 
sa stará o vysoký komfort bývania, pritom 
náklady na teplo sú supernízke. Za elek-
trinu platíme ročne vrátane ohrevu teplej 
vody, osvetlenia a ohrevu vody v  bazéne 
mierne nad tisíc eur,“ zhŕňa zásluhy pou-
žitých materiálov a technológií majiteľ. 
„Chcel som seriózny tehlový dom a tehly 
HELUZ s izolantom vnútri sú certifikovaný 
materiál, ktorý funguje,“ dodáva investor. 

Reko z materiálov Heluz

Foto: Tomáš Dittrich

O PROJEKTE

Projekt: typový dom Bohemia

Konštrukcia: obvodové múry – tehlový systém HELUZ FAMILY 44 2in1 brúsená, priečky 

a preklady HELUZ, keramické stropy HELUZ MIAKO

Realizačná firma:  TERMITAN, s. r. o.

Zastavaná plocha:  250 m2
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Sadrokartón 
verzus 
murivo

stavba materiály

SADROKARTÓNOVÉ SYSTÉMY KNAUF MAJÚ VIACERO 
PRAKTICKÝCH VÝHOD – MÔŽETE POMOCOU NICH 
ZREALIZOVAŤ ZAUJÍMAVÝ A FUNKČNÝ INTERIÉR, PRIČOM 
V POROVNANÍ S MUROVANÍM UŠETRÍTE ČAS, PRIESTOR I 
PENIAZE, NAVYŠE PROSPEJETE AJ ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU.

K
eďže sadrokartónové dosky sa 
upevňujú na podkonštrukciu 
mechanicky, teda bez mokrých 
procesov spojených s použitím 

stavebného lepidla, hovoríme o suchej 
výstavbe. A práve v tomto spôsobe 
výstavby a použitých materiáloch tkvie 
podstata výhod sadrokartónových systé-
mov. Oproti murovaným konštrukciám 
majú rad výhod, o ktorých si teraz viac 
povieme. 

NIŽŠIA HMOTNOSŤ
Hmotnosť sadrokartónovej konštrukcie 
môže byť v porovnaní s tradičnou muro-
vanou priečkou až desaťnásobne nižšia. 
To znamená nižšie zaťaženie nosnej 
konštrukcie, čo predstavuje výhodu ako 
pri rekonštrukciách, tak aj pri dimen-
zovaní nosných konštrukcií v novostav-
bách. Nižšia hmotnosť priečok má tiež 
pozitívny vplyv z hľadiska zmenšenia 
priehybu stropov, čím sa eliminuje riziko 
vzniku trhlín v týchto prvkoch.

RÝCHLEJŠIA REALIZÁCIA
Keďže pri suchej výstavbe nie sú nutné 
technologické prestávky spojené s mok-
rými procesmi, realizácia sadrokartóno-
vých konštrukcií je rýchlejšia, skôr tiež 
môžu nastúpiť nadväzujúce remeslá. Čas 
ušetríte aj pri realizácii rozvodov – nie je 
totiž potrebné vysekávať ryhy a drážky 
na inštalácie, rozvody sa jednoducho 
vedú dutinou v rozostavanej priečke 
alebo nad podhľadom.

ÚSPORA NÁKLADOV 
Cena materiálu na sadrokartónové 
systémy je porovnateľná s nákladmi na 
materiál pri iných stavebných technoló-
giách, no vďaka podstatne rýchlejšej rea-
lizácii, a teda vyššej produktivite práce, je 
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výsledná cena sadrokartónových kon-
štrukcií nižšia. Ďalšiu úsporu prinášajú 
minimálne nároky na zariadenie stave-
niska či nákladov na presun materiálu.

VŠESTRANNOSŤ 
Sadrokartónové konštrukcie sa využí-
vajú na výstavbu priečok, predsadených 
stien, šachtových stien či realizáciu 
podhľadov. Umožňujú tiež efektívne 
vyrovnať nerovnosti pri rekonštrukciách 
a rýchlu úpravu vnútorných priestorov 
pri zobytnení podkrovia.

FLEXIBILITA
Nejde len o široké možnosti umiestnenia, 
tvarovania či vzhľadu sadrokartónových 
stien a podhľadov. Montované sadrokar-
tónové priečky poskytujú vysokú flexibili-
tu aj v budúcnosti, pri zmenách dispozície 
podľa meniacich sa potrieb obyvateľov. 
Naproti tomu presúvanie priečok z tehál 
či z pórobetónu môže byť podstatne 
komplikovanejšie alebo aj úplne vylúčené, 
napríklad zo statických dôvodov.

ZDRAVÉ VNÚTORNÉ PROSTREDIE
Sadrokartón dokáže pozitívne ovplyvňo-
vať vnútorné prostredie dvomi spôsob-
mi. V prvom rade tým, že ide o materiál 
s nízkou tepelnou vodivosťou. Vďaka 
tomu je, podobne ako drevo, príjemne 
teplý na dotyk a celkovo priaznivo vplý-
va na pocit tepelnej pohody v  interiéri. 
Ďalšou zaujímavou vlastnosťou sadry, 
a tým aj sadrokartónu, je schopnosť 
pohlcovať a uvoľňovať veľké množstvo 
vlhkosti. 

VÝBORNÉ  
AKUSTICKÉ VLASTNOSTI
Sadrokartónové priečky majú podstatne 
lepšie akustické vlastnosti ako rovnako 

hrubé priečky zhotovené klasickými sta-
vebnými technológiami – masívna stena 
by musela mať dvojnásobnú hrúbku, aby 
sa dosiahla rovnaká zvuková izolácia ako 
pri priečke zo sadrokartónu. 

POŽIARNA ODOLNOSŤ
Sadra, ktorá je hlavnou zložkou sadro-
kartónových dosiek, obsahuje až 20 % 
kryštalicky viazanej vody. To sú až 3 litre 
vody na 1 m² sadrokartónovej dosky, 
ktorá pri požiari pôsobí ako „zabudova-
ný hasiaci prostriedok“. 

BEZPEČNOSŤ
Sadrokartónové systémy ponúkajú 
viaceré riešenia aj pri požiadavke na zvý-
šenú bezpečnosť, napríklad pri medzi-
bytových priečkach. Jednou z možností 
je použitie vhodného typu konštrukcie 
spolu s opláštením sadrokartónovými 
doskami s mechanickou odolnosťou, 
druhou použitie sardokartónových do-
siek v kombinácií s vrstvou plechu.

ÚNOSNOSŤ
I keď sa sadrokartónové priečky primár-
ne používajú na členenie vnútorných 
priestorov a v konštrukcii budovy nepl-
nia nosnú funkciu, neznamená to, že ich 
nemožno zaťažiť. Dajú sa na ne upevniť 

nielen obrazy, ale aj ťažšie predmety, ako 
sú police, kuchynské skrinky či televízor. 

EKOLOGICKOSŤ
Na výrobu sadrokartónu sa používajú 
ekologicky neškodné suroviny, nahra-
dením prírodného sadrovca elektráren-
ským popolčekom sa dokonca prispieva 
k likvidácii skládok. Negatívne dopady 
tejto stavebnej technológie na životné 
prostredie znižuje aj minimum odpadu 
produkovaného pri výstavbe a recyklo-
vateľnosť sadrokartónu. Viac sa dozviete 
na www.knauf.sk.

Reko z materiálov Knauf Bratislava

Foto: Knauf Bratislava
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T
ieto omietky dokonale ladia s prie-
dušnosťou muriva Ytong a Silka. 
Vďaka nízkemu súčiniteľu tepelnej 
vodivosti a vysokej paropriepust-

nosti (faktor difúzneho odporu μ ≤ 7) 
steny omietnuté týmito systémovými 
omietkami dýchajú a obávať sa nemusíte 
ani vlhkosti či plesní. V úlohe užívateľa 
domu či bytu vás potešia aj ich dobré 
tepelnoizolačné vlastnosti: (tepelný 

JEDNOU Z PREDNOSTÍ VNÚ-
TORNÝCH VÁPENNOCEMEN-
TOVÝCH OMIETOK YTONG, 
KTORÉ BOLI VYVINUTÉ V SPO-
LUPRÁCI S VÁPENKOU VÍTO-
ŠOV ŠPECIÁLNE PRE TVÁRNICE 
YTONG A SILKA, JE SKUTOČ-
NOSŤ, ŽE ZLEPŠUJÚ TEPELNO-
IZOLAČNÉ VLASTNOSTI STIEN. 
NAVYŠE DOVOĽUJÚ STENÁM 
DÝCHAŤ, ODSTRAŇUJÚ VLH-
KOSŤ ZO STAVBY A ZNIŽUJÚ 
RIZIKO VZNIKU PLESNÍ. PRI 
PRÁCI S NIMI OCENÍTE AJ ĽAH-
KÉ SPRACOVANIE, VYSOKÚ 
VÝDATNOSŤ A PEVNOSŤ.

Steny so systémovými 
omietkami Ytong dýchajú a hrejú

odpor 10 s hodnotou 0,13 W/m.K). 
Tie im dodáva špeciálna ľahčená zložka 
z recyklovaného skla.

VNÚTORNÉ PROSTREDIE
Na vnútorných priečkach a stenách 
z tvárnic Ytong a Silka voľte preto práve 
z vyššie uvedených dôvodov systémovú 
omietku Ytong. Túto omietku môže-
te použiť ako finálnu vrstvu, ak však 
dávate prednosť extra hladkému povrchu 
steny, nanášajte v druhej vrstve hladenú 
vnútornú sadrovú stierku. Táto kombi-
nácia má veľa výhod – vnútorná omietka 
Ytong je vysoko priedušná, vystužená 
vláknami a vyniká výbornými tepelno-
izolačnými vlastnosťami. Sadrová stierka 
má extra hladký povrch a zaisťuje hygie-
nickú čistotu prostredia.

VONKAJŠIE PROSTREDIE
Aj u vonkajších stien by ste mali siahnuť 
po systémovom riešení a pracovať okrem 
muriva Ytong alebo Silka tiež s von-
kajšou systémovou tepelnoizolačnou 
omietkou Ytong. Okrem toho, že zvyšuje 
tepelnoizolačné vlastnosti stien, napo-
máha aj odstraňovať vlhkosť zo stavby. 
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Keď meníte svoje plány  
na skutočnosť.

Keď rastie váš domov.

Keď máte oporu,  
s ktorou zvládnete všetko.

Keď staviate s YQ, je sa na čo tešiť.

Navyše znižuje riziko vzniku plesní 
na povrchu stien a vnútri konštrukcie 
a zrýchľuje finálne úpravy stien. U fasád 
je základom kvalitný podklad a ten máte 
vďaka kombinácii muriva Ytong a Silka 
a systémovej vonkajšej tepelnoizolačnej 
omietky Ytong hotový. Potom už zostá-
va vyriešiť len farebnosť krycej vrstvy.

Reko z materiálov Ytong

Foto: Ytong
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VÝHODY ŠKÁROVACEJ HMOTY PCI 
DURAPOX® PREMIUM MULTICOLOR:
• individuálny dizajn,
• stovky farebných odtieňov,
• veľmi ľahké škárovanie a čistenie –  

rovnaké ako pri cementových 
škárovacích hmotách,

• odolnosť proti plesniam 
a mikroorganizmom,

• odolnosť proti agresívnym čističom 
a vysokým teplotám,

• stálofarebnosť, nenasiakavosť a pružnosť.

VÝHODY SILIKÓNOVÉHO TMELU PCI
SILCOFUG® MULTICOLOR:
• farebné odtiene dokonale doladené 

k škárovacej hmote,
• elastický tmel – vyrovnáva vzniknuté 

pohyby,
• odolnosť proti čistiacim a dezinfekčným 

prostriedkom,
• odolnosť proti plesniam 

a mikroorganizmom.

TRENDOM DNEŠKA JE NA-
VRHOVANIE OSOBITÉHO 
DIZAJNU INTERIÉROV PRESNE 
PODĽA PREDSTÁV BUDÚCICH 
UŽÍVATEĽOV. DOTERAZ BOLO 
MOŽNÉ VYBERAŤ LEN V RÁMCI 
ROZSIAHLEJ PONUKY OBKLA-
DOV A DLAŽIEB. ODTERAZ 
JE VŠETKO INAK. VÝSLEDNÝ 
DOJEM ZÁVISÍ AJ OD FARBY 
ŠKÁRY, KTORÁ OVPLYVŇUJE 
CELKOVÝ POCIT Z PRIESTORU. 
A ČÍM VÄČŠIA JE MOŽNOSŤ 
VÝBERU POŽADOVANÉHO OD-
TIEŇA ŠKÁROVACEJ HMOTY, 
TÝM VÄČŠIA JE SLOBODA PRI 
TVORBE CELKOVÉHO VZHĽA-
DU. ŠKÁRA UŽ NIE JE LEN 
ŠKÁROU – JE TO DIZAJNOVÝ 
PRVOK!

Dizajnová škárovacia hmota 
so stovkami odtieňov

A
j keď sa aplikuje ten istý obklad, 
tak úplne iný vzhľad a dojem do-
siahnete vďaka inej farbe škárova-
cej hmoty PCI Durapox® Premium 

Multicolor.

STOVKY FAREBNÝCH ODTIEŇOV 
PRE OSOBITÝ DIZAJN
Dizajnová epoxidová škárovacia hmo-
ta PCI Durapox® Premium Multicolor 
je k dispozícii v stovkách farebných 
odtieňov, preto sa ľahko prispôsobí 
všetkým farbám obkladov a dlažieb. PCI 
Durapox® Premium Multicolor ponúka 
maximálnu slobodu pri navrhovaní. 
Výhodou tejto škárovacej hmoty je jed-
noduché spracovanie, brilantné odtiene 
a maximálne homogénny povrch bez 
zachytávania nečistôt a tvorby plesní. 
Ku všetkým farbám škárovacej hmoty 
je v ponuke tiež silikónový tmel PCI Sil-
cofug® Multicolor v rovnakom odtieni. 
Rovnaké farebné odtiene tak podčiarku-
jú celkové riešenie. 

1
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3. Tmelenie s farebným tmelom PCI  
Silcofug® Multicolor je hračka, rovna-
ko ako nanášanie a umývanie škáro-
vacej hmoty. Rovnaké farebné odtiene 
podčiarkujú celkové riešenie.

OPTIMÁLNA HARMÓNIA FARIEB 
PRE SKLENÉ MOZAIKY
Čo sú harmonizované farby? PCI Dura-
pox® Premium Harmony je inovatívna 
škárovacia hmota z epoxidovej živice 
na škárovanie viacfarebných sklene-
ných mozaík na steny a podlahy. Je 
to dokonalý doplnok v produktovom 
rade škárovacích hmôt PCI Durapox®. 
Je priehľadná a takmer neviditeľná. 
Zhromažďuje svetlo a prenáša farebnosť 
z prvkov sklenej mozaiky. Výsledkom je, 
že hmota prijíma farbu sklenej mozaiky 
bez nepriaznivého rušivého ovplyvnenia 
celkového vzhľadu. Tento efekt zvýraz-
ní farby sklenenej mozaiky ideálnym 
spôsobom, takže farbu mozaiky vnímate 
podstatne intenzívnejšie.

V porovnaní s farebnou škárovacou 
hmotou je harmonický účinok PCI Du-
rapox® Premium Harmony na povrchu 
sklenenej mozaiky zreteľne viditeľný 
a ukľudňujúci. Viac o dizajnových škáro-
vacích hmotách na www.pci-sk.sk.

Ing. Jozef Horváth 

Foto: Master Builders Solutions Slovakia

APLIKÁCIA ŠKÁROVACEJ HMOTY 
A TMELU JE HRAČKA
1. Škárovanie s PCI Durapox® Premium 

Multicolor je veľmi jednoduché. 
Produkt sa veľmi ľahko spracováva 
bežným náradím, preto nie je ani po-
trebné špeciálne náradie pre epoxido-
vé živice. Po cca 10 – 45 minútach od 
nanesenia sa plocha zjednotí špongio-
vým hladidlom.

2. Pred záverečnou fázou umývania sa 
asi po dobu 60 minút nastrieka na po-
vrch PCI Durapox® Finish (tekutý čis-
tiaci prostriedok). Následne sa povlak 
odstráni špongiovým hladidlom alebo 
špeciálnou vysoko viskóznou handrou 
a povrch sa umyje dočista. Už žiadne 
nedočistené zaschnuté nečistoty!

VÝHODY PRIEHĽADNEJ  
ŠKÁROVACEJ HMOTY PCI  
DURAPOX PREMIUM HARMONY:
• skvelá pre mozaiky a všade tam, kde 

škára nemá rušiť, ale má splynúť 
s okolím,

• ideálna na škárovanie viacfarebných 
sklených mozaík,

• harmonický prestup farieb – farba 
okolitých sklených mozaík sa prenáša 
do škárovacej hmoty,

• obsahuje svetlovodivé plnivá,
• so všetkými výhodami epoxidových 

hmôt a so spracovateľnosťou 
porovnateľnou s cementovými 
škárovacími hmotami.

2

3
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stavba energetické alternatívy

V
yhľadávanou a čoraz populárnej-
šou plnohodnotnou alternatívou 
k plynovým kotlom sú tepelné 
čerpadlá, ktoré na rozdiel od 

kotlov dokážu interiér v prípade potreby 
aj chladiť. Na Slovensku sa najviac 
používajú čerpadlá vzduch – voda, ktoré 
sú vhodné do prakticky každej lokality 
na našom území. Zdrojom energie je 
totiž vonkajší vzduch, z ktorého dokáže 
tepelné čerpadlo využívať energiu aj pri 
extrémnych mrazoch. Celý systém sa 
skladá z vonkajšej jednotky a vnútor-
ného hydromodulu, ktorý sa napája do 
vykurovacieho systému.  Nespornou 
výhodou je ich jednoduchá inštalácia, 
keďže na získavanie tepelnej energie 
nepotrebujete žiadne vrty ani zemné 
kolektory.   

VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE
Zorientovať sa v širokej ponuke na trhu 
nemusí byť vždy jednoduché. Základom 

MÁME TU PRVÉ JESENNÉ 
MESIACE A S NIMI 
PRICHÁDZA AJ ČAS 
KÚRENIA. UŠETRIŤ NA 
KÚRENÍ VŠAK NEMUSÍ 
NEVYHNUTNE ZNAMENAŤ 
ĽADOVÚ DOMÁCNOSŤ – 
ZÁKLADOM JE ZVOLIŤ SI 
VHODNÝ ZDROJ TEPLA. 
V OSTATNÝCH ROKOCH 
ZÍSKALI DOMINANCIU 
PLYNOVÉ KOTLY, 
O KTORÝCH SA HOVORÍ 
AKO O EKONOMICKOM 
A EKOLOGICKOM 
RIEŠENÍ. PLYN VŠAK NIE 
JE OBNOVITEĽNÝ ZDROJ 
A NIE JE ANI ZDROJ 
UDRŽATEĽNÝ, AJ KEĎ 
O TOM DODNES POLITICI 
A NIEKTORÍ ODBORNÍCI 
VEDÚ SPORY. NAŠŤASTIE, 
ĽUDSTVO MÁ K DISPOZÍCII 
OVEĽA ZELENŠIE A VO 
VIACERÝCH PRÍPADOCH 
AJ EKONOMICKY 
VÝHODNEJŠIE 
ALTERNATÍVY V PODOBE 
SKUTOČNÝCH 
OBNOVITEĽNÝCH 
ZDROJOV. 

Na čo sa zamerať pri výbere

TEPELNÉHO ČERPADLA?
je hľadať záruku kvality, akou je naprí-
klad japonská spoľahlivosť a výroba. 
Pod kvalitu sa podpisujú aj skúsenosti 
výrobcu. Tu odborníci odporúčajú sa 
obrátiť v prvom rade na dlhoročných 
výrobcov kompresorovej techniky, teda 
tých výrobcov, ktorí sa pôvodne venovali 
výrobe klimatizačných jednotiek. Práve 
tí majú najkvalitnejšie a najefektívnejšie 
kompresory, ktoré sú základnou časťou 
tepelného čerpadla. 

Z konkrétnych vlastností je snáď 
najdôležitejšia efektivita. Moderné 
tepelné čerpadlá by mali z 1 kW doda-
nej elektrickej energie vyprodukovať až 
4 kW tepla, resp. chladu. Ak máte dom 
postavený v severnejšej časti Slovenska, 
musíte počítať aj s tuhými mrazmi. Me-
dzi celosvetovo najefektívnejšie riešenia 
tu patrí technológia Zubadan, vďaka 
ktorej dokážu tepelné čerpadlá s funk-
ciou automatického rozmrazovania 
vykurovať do vonkajšej teploty až -28 °C, 
pričom do -15 °C poskytujú stále plných 
100 % nominálneho výkonu. 

EKOLÓGIA
Tepelné čerpadlá môžeme považovať za 
obnoviteľné zdroje. Sú rozhodne udr-
žateľnejšie ako napríklad zemný plyn. 
Pre svoj chod potrebujú len elektrickú 
energiu. Tú je možné získať z vlastnej 
fotovoltickej elektrárničky na streche 
alebo odoberať zo siete. Dnes nie je 
problém odoberať výhradne zelenú elek-
trinu, čím viete zabezpečiť maximálnu 
ekologickosť celej domácnosti. 

Z hľadiska ochrany životného prostredia 
je dôležitý aj typ použitého chladiva. 
Moderné zariadenia by mali obsahovať 
ekologické chladivo R 32, ktoré má nižší 
GWP faktor ako jeho predchodcovia. 
Samozrejme, je potrebné zdôrazniť, že 
prakticky všetky F-plyny sú dnes re-
cyklovateľné, a preto by vás pri výmene 
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K stavu dokonalej pohody pomôžu 
aj ďalšie moderné technológie. Len 
donedávna napríklad tepelné čerpadlá 
regulovali svoju činnosť výhradne na zá-
klade vonkajšej teploty. Až kým značka 
Mitsubishi Electric neprišla s jedineč-
nou autoadaptívnou ekvitermikou. Ide 
o algoritmus, ktorý sa dokáže zbieraním 
a vyhodnocovaním dát naučiť prevádz-
kovať domácnosť čo najefektívnejšie. Te-
pelné čerpadlo sa na základe získaných 
poznatkov prispôsobuje a nastavuje tak, 
aby dosahovalo čo najvyššiu efektivitu 
pri čo najnižšej spotrebe. 

chladiva malo zaujímať, čo s ním bude 
ďalej. 

ABSOLÚTNA POHODA
Pri výbere tepelného čerpadla je treba 
myslieť aj na celkový komfort. Nehovo-
ríme len o tepelnej pohode v domácnosti 
a jednoduchej údržbe, to musí byť sa-
mozrejmosť. Neoceniteľná pre každého 
obyvateľa domácnosti bude nepochybne 
tichá prevádzka. Tú vedia výrobcovia 
dosiahnuť napríklad zväčšením ventilá-
toru, ale predovšetkým vhodným vyskla-
daním jednotky tak, aby sa pri prenose 
minimalizovali vibrácie.

Ing. Juraj Vedej

Foto: Mitsubishi Electric a archív redakcie

TIP:

V zimných mesiacoch môžete na vykuro-

vanie využiť aj klimatizáciu. Na jej chod sa 

tiež využívajú tepelné čerpadlá, a preto 

dokážu niektoré jednotky popri chladení 

aj vykurovať. Vďaka technológii Hyperhe-

ating dokážu napríklad tepelné čerpadlá 

vzduch-vzduch ponúknuť pri nadštan-

dardnej účinnosti dokonalú tepelnú 

pohodu aj počas chladnejších dní a to až 

do vonkajšej teploty -25°C.   





POWER S MINI
Pre domácnosť so spotrebou do 3500 kWh.

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

POWER S +
Pre domácnosť so spotrebou do 4200 kWh.

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

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

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

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

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

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

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

SOLÁRNE SYSTÉMY OD PROFESIONÁLOV
PONUKA NAŠICH FV SYSTÉMOV NA KĽÚČ

MOŽNOSŤ ZÍSKANIA
DOTÁCIE!

INFORMUJTE SA TELEFONICKY 
NA ČÍSLE:

0908 548 551
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DUB RUSTIK – celodrevená veľkoplošná 
podlaha, rozmer dosky 2200 x 207 mm, 
hrúbka 14 mm, nášľap cca 3 mm, parkety 
4-lamela, 7 x UV lak, click bez lepenia, 
19,80 EUR/m2 s DPH

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

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

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

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

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

DODANIE DO 2 DNÍ.

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

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

123podlahy.sk

Aby bolo teplo
® Elektrické vykurovacie rohože značky teplá podlaha a ich výhody:

Hľadáme zastúpenie!
Tel:

Email:                                         Web:

Vykurovacie rohože sú vhodné ako doplnkové vykurovanie pre vytvorenie teplej dlažby v renovovaných alebo nových 

kúpeľniach a kuchyniach. Jednoducho všade tam, kde je prianie mať príjemné teplo od podlahy.

Systém je regulovaný inteligentnými dotykovými termo-statmi, ktoré strážia peňaženku svojho majiteľa a zaisťujú teplo presne vtedy, 

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

Nízka spotreba je porovnateľná s lustrom v obývačke.

Hrejivé prebudenie, pretože kráčate po teplej dlažbe.

Neviditeľný komfort. Systém je skrytý pod podlahou.

Bezpečná. Netreba utierať dlažbu, po kúpaní vyschne sama. 

Bezúdržbový systém v priebehu celej životnosti novej podlahy.

Zvýšite si životnú úroveň za minimálnu investíciu.

Cca 5 - 7% z nákladov na renováciu kúpeľne.

Šetríte priestor. Nepotrebujete radiátor

ani iné teleso v priestore.

Minimálna konštrukčná výška, a to len

1,5 cm vrátane novej dlažby.

Nadštandardná desaťročná záruka.

Zadarmo vám spracujeme návrh
a vypočítame prevádzkové náklady!
Pošlite nám náčrtok kúpeľne na technik@TeplaPodlaha.Com
www.TeplaPodlaha.Com, Tel.: 0948 550 440
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S
kutočné množstvo slnečnej energie 
dopadajúce na slnečné kolektory 
závisí od priemernej intenzity 
slnečného žiarenia v danej lokalite, 

miestnych prírodných podmienkach, 
tienení, od nadmorskej výšky a znečis-
tenia vzduchu. Problematické sú úzke 
doliny v horskom prostredí, lokality 
tienené inými objektami – vysokými 
stavbami, stĺpmi, komínmi a pod. Ne-
priaznivo sa pod ich využitie podpisujú 
aj miesta s častou inverziou a hmlistým 
počasím. Intenzita slnečného žiarenia 
vhodná pre solárne systémy sa v našich 
priemerných polohách mení približne 
o 5 až 7 % na 1 000 metrov nadmorskej 
výšky. Paradoxne, v zime býva na horách 
lepšie počasie, pretože v dolinách je 
inverzná oblačnosť, a tým aj využitie 
slnečných kolektorov je intenzívnejšie. 
Ideálny sklon na Slovensku je 30 až 50°. 
Nižší sklon je vhodnejší pre prevádzku 
v lete, vyšší v zime, keď je slnko nízko 

nad obzorom. Slnečné kolektory majú 
byť otočené priamo na juh, alterna-
tívne na juhovýchod alebo juhozápad. 
Účinnosť sa pri natočení na juhovýchod 
alebo juhozápad (azimut +- 45°) znižuje 
približne o 10 %. 

ŠIKMÉ STRECHY 
Slnečné kolektory sa inštalujú na šikmú 
strechu pomocou samostatnej nosnej 
konštrukcie, pokiaľ strecha spĺňa krité-
riá na sklon a nosnosť. Taktiež sa môžu 
integrovať do strešnej krytiny. Vtedy je 
výhodou ušetrenie časti strešnej krytiny 
a lepšia tepelná izolácia zo zadnej strany 
kolektora. Pri inštalácii na podpornú 
konštrukciu nad krytinu je možnosť 
ovplyvniť sklon kolektorov. Existujú 
aj celé solárne strechy, kde sa sústa-
vou slnečných kolektorov pokryje celá 
plocha strechy. Pri plochých strechách 
sa  inštalujú na osobitnú konštrukciu. 
Môžu byť umiestnené aj na iné vhodné 

SPRÁVNE UMIESTNENIE 
SLNEČNÝCH KOLEKTO-
ROV ZÁVISÍ OD MIESTA 
ICH POUŽITIA A SPÔSOBU 
ICH INŠTALÁCIE. IDEÁLNE 
UMIESTNENIE JE NA NEZA-
TIENENÉ JUŽNE ORIENTO-
VANÉ MIESTO A IDEÁLNA 
INŠTALÁCIA JE PRI SKLONE 
30 AŽ 50°. TREBA VŠAK 
BRAŤ DO ÚVAHY VŠETKY 
FAKTORY. 

Ako správne umiestniť 
slnečné kolektory?  
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miesto, úplne mimo objektu, pre ktorý 
sú určené, a to na osobitnú konštrukciu 
či na iné objekty (garáže, dielne a pod.).

NOVINKA V SORTIMENTE
Od roku 2020 zavádza THERMO/
SOLAR do praxe nové univerzálne 
nosné konštrukcie. Slúžia na upevnenie 
kolektorov na šikmé strechy. Nová uni-
verzálna verzia má zjednotený rám pre 
konkrétny typ kolektora, ktorý je možné 
skombinovať s rôznym upevňovacím 
prvkom z aktuálneho sortimentu. 

Pri pôvodnej verzii nosnej konštruk-
cie bol súčasťou balenia nosný rám 
aj upevňovacie prvky (strešné háky, 
kombiskrutky a pod.). Pre každý druh 
upevňovacieho prvku bola samostatná 
konštrukcia s rámom uspôsobeným na 
montáž konkrétneho kotviaceho prvku. 

Pri novej verzii je rám zjednotený tým, 
že je v ňom zostava viacerých otvo-
rov pre každý druh kotviaceho prvku, 
čiže jeden rám je možné skombinovať 
s ľubovoľným upevňovacím prvkom. 
Výhoda je v celkovo menšom počte 
artiklov ako pri pôvodnom stave, väčšej 
variabilite, avšak je potrebné si na nový 
spôsob zvyknúť najmä pri objednávaní 
materiálu. 

Táto zmena bola zavedená vlani do 
cenníka i do predaja a v súčasnosti sa 
predávajú súbežne s pôvodnými kon-
štrukciami. Plánovaný súbežný predaj 
bol najskôr navrhovaný do konca roku 
2021, ale s veľkou pravdepodobnosťou 
tak tomu bude ešte aj v budúcom roku, 
keďže  pandemická situácia ovplyvnila 
aj počet inštalácií, ktorých bolo o niečo 
menej ako v minulých rokoch. Nový 
systém zostavovania konštrukcií si ešte 
musia osvojiť aj montážni partneri. 

POMOCNÉ KONŠTRUKCIE
Príprava pomocných konštrukcií sa týka 
zväčša plochých striech, na ktorých býva 
problematické kotvenie priamo do streš-
nej dosky skrz strešný plášť. Kolektory 
sa preto často inštalujú na dodatočný 
ťažký materiál – „balast“, do ktorého 
je nosná konštrukcia kolektorov pevne 
zakotvená. 

Balast má za úlohu zabezpečiť, že 
kolektory aj pri silnom vetre ostanú na 
svojom mieste. Požadovaná váha balastu 
musí byť stanovená pre konkrétnu loka-
litu aj s ohľadom na stav strechy a mal 
by ju vždy stanoviť odborník – statik. 
Prevedenie môže byť rôzne, od nepo-
trebných pneumatík vyliatych betónom, 
cez železničné podvaly, betónové prefab-

rikáty až po oceľové nosníky a pod. Pri 
plochých strechách nie je vždy možné 
použiť jednoduchý balast, ktorý by 
mohol zaťažiť strešnú dosku viac, ako je 
prípustné. V týchto prípadoch je vyžado-
vané kotvenie roznášacej konštrukcie do 
obvodových stien domu. Takáto príprava 
je zložitejšia aj zdĺhavejšia a je vhodné 
riešiť ju pomocou odborníkov.

PORADENSTVO
Neváhajte sa na THERMO/SOLAR 
obrátiť, ak potrebujete akúkoľvek radu 
ohľadom solárneho systému. Odborníci 
s bohatými skúsenosťami vám ochot-
ne poradia, či už v štádiu plánovania 
novej inštalácie, alebo aj pri otázkach 
týkajúcich sa už zabehnutých systémov. 
THERMO/SOLAR úzko spolupracuje 
s projekčnými kanceláriami, ktoré sa 
taktiež venujú navrhovaniu väčších 
solárnych systémov, ktoré pozostá-
vajú z desiatok až stoviek slnečných 
kolektorov, a preto sa bez väčších 
problémov vie pustiť aj do riešenia 
takýchto inštalácií. Bližšie informácie 
na www.thermosolar.sk.

Ing. Dobrocký Ondrej 

Foto: THERMO/SOLAR  

IDEÁLNY SKLON V SR JE 30 AŽ 
50°. NIŽŠÍ SKLON JE VHOD-
NEJŠÍ PRE PREVÁDZKU V LETE, 
VYŠŠÍ V ZIME, KEĎ JE SLNKO 
NÍZKO NAD OBZOROM.
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T
áto klasika si aj po rokoch nachá-
dza nové možnosti uplatnenia. 
Rohožami alebo okruhmi možno 
ohrievať menšie plochy v chodbách, 

kúpeľniach i kuchyniach, ale Ecofloor 
spoľahlivo slúži aj ako hlavný zdroj vy-
kurovania bytu alebo domu. Hodí sa ako 
pre novostavby, tak aj pre rekonštrukcie. 
V posledných rokoch zaznamenali veľký 
rozmach v exteriérových aplikáciách.

OKRUHY ALEBO ROHOŽE?
Záleží na tvare vyhrievanej plochy. 
Z hľadiska funkčnosti nie je medzi 
káblovým okruhom a rohožou žiadny 
rozdiel – vykurovacia rohož je v podstate 
vykurovací okruh prichytený k nosnej 
tkanine. Tieto dva výrobky sa líšia iba 
v spôsobe pokládky. Inštalácia okruhu 
je flexibilnejšia, ale náročnejšia. Rohož 
sa vyznačuje jednoduchšou pokládkou a 
je u nej zaistené rovnomerné rozloženie 
výkonu. Rohož je však vhodná skôr pre 
pravidelné plochy.

PRIAMOVÝHREVNÉ  
VYKUROVANIE 
Je najrozšírenejší spôsob aplikácie a 
používa sa ako pre systémy hlavného 
vykurovania, tak i pre systémy komfort-
ného ohrevu podlahy. Vykurovacia rohož 
je umiestnená tesne pod nášľapnou 
vrstvou, obvykle vo flexibilnej stierke 
alebo samonivelačnom potere. Používajú 
sa káble čo najmenších priemerov a s 
nižším lineárnym príkonom, aby bola 
rozteč slučiek malá a podlaha sa rov-
nomerne prehrievala. Výhodou tohto 
systému je jednoduchá inštalácia a 
flexibilnejšia prevádzka.

ECOFLOOR NIE JE LEN POD  
DLAŽBU
Vykurovacie systémy Ecofloor sú v in-
teriéri určené do vykurovacích podláh, 
v ktorých je vykurovacia rohož (vodič) 
osadená do vrstvy betónu, uloženej na 
tepelne izolačnej podložke. Ak teda bu-
deme vyhrievať podlahu z dlažby, vyku-
rovacie okruhy alebo rohože sú pre tento 
typ krytiny ideálne. Dlažba však nie 
je jediným typom podlahovej krytiny, 
ktoré sa pod Ecofloor hodí. S vykurovací-
mi okruhmi a rohožami Ecofloor možno 
vykurovať aj podlahu, ktorej podlahovou 
krytinou je napríklad korok alebo vinyl.

PO DOBU ŽIVOTNOSTI  
BEZÚDRŽBOVÉ
Údržba a opravy elektrického podlaho-
vého vykurovania s vykurovacími 
káblami a rohožami Ecofloor sú po celú 
dobu životnosti bezúdržbové a ich život-
nosť závisí na prevádzkových hodinách, 
spôsobe uloženia a regulácii. Všeobecne 
platí, že tieto výrobky majú takú život-
nosť, akú má stavebná časť. Podrobné 
informácie o okruhoch a rohožiach 
Ecofloor nájdete na www.fenix.sk. 

Reko z materiálov Fenix Slovensko

Foto: Fenix Slovensko 

ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE 
OKRUHY A ROHOŽE 
ECOFLOOR SÚ TRADIČNÝM 
REPREZENTANTOM 
NÍZKOTEPLOTNÉHO 
VEĽKOPLOŠNÉHO 
PODLAHOVÉHO 
VYKUROVANIA U NÁS. 
TENTO TYP VYKUROVANIA 
JE IDEÁLNYM RIEŠENÍM 
Z HĽADISKA SPOTREBY 
ENERGIE A OPTIMÁLNEHO 
ROZLOŽENIA TEPLOTY 
V POBYTOVOM PRIESTORE. 
VYKUROVACIE PRVKY SÚ 
NAVYŠE ZABUDOVANÉ DO 
KONŠTRUKCIE A NERUŠIA 
VNÍMANIE PRIESTORU. 

Klasika, ktorá si nachádza 
nové uplatnenia



Vykurovacie rohože ECOFLOOR
www.fenix.sk

>> múdre vykurovanie <<

Inzerát 185x118 SK.qxp_Sestava 1  26.07.21  12:39  Stránka 1
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K
rby a kachle na drevo sú jedným 
z najobľúbenejších spôsobov, ako 
dodať vášmu domu „wow“ faktor. 
Nielenže sú esteticky príťažlivé, ale 

pri neustále sa zvyšujúcich cenách elek-
triny a plynu sú vynikajúcou možnosťou 
vykurovania. Existuje však niekoľko 
vecí, ktoré je potrebné pred nákupom 
zvážiť.

SPRÁVNY VÝKON
Primeraný výkon kachlí či krbu je veľmi 
dôležitý. Určuje sa na základe ener-
getickej náročnosti stavby a veľkosti 
vykurovaného priestoru. Do úvahy je 
potrebné brať aj to, či bude krb hlavným 
zdrojom tepla, alebo ho budete používať 
iba príležitostne. „Príliš výkonné kachle 
môžu dom prehrievať. Znížením prevádzky 
však znížite účinnosť spaľovania a zvýšite 
emisie tuhých častíc. Pri vysokých teplotách 
využijete maximálnu tepelnú hodnotu 
dreva a váš komín bude čistejší,“ vysvetľuje 

Marcela Bínová, odborníčka z oddelenia 
vykurovania v projektových marketoch 
Hornbach.

TEPELNÁ POHODA
Ak chcete pomocou krbu váš dom dlho-
dobo vykurovať alebo dokonca ohrievať 
vodu, zvoľte zariadenia s teplovodným 
výmenníkom. V tomto prípade sa časť 
kachlí používa na priame vykurovanie 
miestnosti a zvyšok tepla ohrieva úžit-
kovú vodu. Tieto zariadenia sú ideálne 
pre napojenie na radiátory či bojler.

INŠTALÁCIA A ÚDRŽBA
K inštalácií spravidla potrebujete 4 
základné veci: priestor, krbovú vložku/
kachle, dymovod a funkčný komín. 
Bez ohľadu na to, aký typ ohrievača 
vyberiete, uistite sa, že inštalácia bude 
realizovaná certifikovaným odborníkom, 
ktorého práca je v súlade s bezpečnost-
nými predpismi.

VYBRAŤ KRB NA ZÁKLADE TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ, POŽIADAVIEK NA VÝKON A BEZPEČNOSŤ 
JE NEĽAHKÁ ÚLOHA. KTORÁ Z MOŽNOSTÍ JE TEDA NAJVHODNEJŠIA? PRINÁŠAME VÁM RADY, 
AKO VYBRAŤ KRB ČI KACHLE A AKÉ DREVO JE VHODNÉ NA KÚRENIE.

VYKUROVANIE DREVOM
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Údržba krbu je veľmi jednoduchá. Dobré 
je zaobstarať si krbové náradie, ktoré 
vám prácu uľahčí. „Prvým krokom je 
vyčistenie krbovej vložky od zvyškov dreva 
a popolu. Frekvencia závisí od toho, ako 
často krb používate. Na čistenie môžete 
použiť špeciálne vysávače, ktorými popol 
jednoducho vysajete. Následne zo skla 
odstráňte sadze, buď pomocou špeciálnych 
prostriedkov, alebo saponátovej vody. Ne-
zabúdajte na pravidelné kontroly komínu,“ 
radí Marcela Bínová.

AKÉ SÚ MOŽNOSTI?

 OTVORENÉ KOZUBY
Klasické otvorené krby dnes už tak 
ľahko nenájdete. Je to aj preto, že na vy-
kurovanie celého domu jednoducho ne-
stačia (účinnosť vykurovania je približne 
8 %). Otvorené krby tiež dovoľovali 
emisiám prúdenie do miestností, preto 
ich nahradili moderné uzavreté krby.

 KRB S KRBOVOU VLOŽKOU
Krbové vložky sa bežne používajú 
pri konverzii otvorených krbov. 
Tento typ odvedie väčšinu tepla 
do miestnosti namiesto toho, aby 
bola odvedená komínom. Ak ste si 
vybrali krbovú vložku, budete ju 
musieť obmurovať. „Pre stavbu krbu 
platia bezpečnostné normy a kontrola 
kominárom. Počítajte s nehorľavou 
podlahou, izolačnými prvkami a do-
statkom priestoru pre výdych horúce-
ho vzduchu,“ hovorí odborníčka.

 KRBOVÉ KACHLE
Voľne stojace krbové kachle sú 
flexibilným variantom. Môžete ich 
postaviť ku stene, do rohu alebo 
voľného priestoru. Nezabudnite 
však dodržať bezpečnostné opatrenia. 
„Vzdialenosť od horľavých materiálov by 
mala byť 80 cm. Kachle umiestnite od steny 
20 cm a pri podlahe je nutné, aby vždy od 
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vnútorného okraja otvoru ohniska doska 
prečnievala, spredu o minimálne 50 cm a 
zo strany minimálne o 30 cm,“ upozorňuje 
Marcela Bínová.

 KACHĽOVÉ PECE (HYPOKAUSTY)
Majú výbornú akumulačnú schopnosť 
a nízku spotrebu dreva. Teplo odovzdá-
vajú do miestnosti v podobe jemného 
sálania. Sú ideálnou voľbou pre nízko-
energetické a pasívne domy. Ich stavba je 
technicky náročná, čo so sebou prináša 
vyššie finančné náklady.

VÝBER DREVA
Kúriť účinne a výhodne môžete so správ-
nym a kvalitným drevom. Palivové drevo 
je k dispozícii v mnohých podobách a veľ-
kostiach. „Nie každé palivové drevo prináša 
rovnaké výsledky. V zásade sa delí na dve 
kategórie: tvrdé a mäkké drevo. Mäkké drevo 
nie je vhodné na kúrenie, pretože rýchlo horí, 
tvorí dym a má nízku výhrevnú hodnotu,“ 
vysvetľuje odborníčka.

Zásoby dreva si spravte ideálne rok 
dopredu. Drevo môžete kúpiť pripra-
vené na použitie alebo čerstvé. Takéto 
drevo si však vyžaduje čo najrýchlejšie 
spracovanie, aby sa dostatočne vysušilo. 
Naštiepané drevo uskladnite pod nepre-
mokavú plachtu, nechajte však otvory 
na vetranie.

VYBRANÉ DRUHY DREVA
 DUB 

Má vysokú výhrevnosť a dlhú dĺžku 
horenia. Odporúča sa používať v spa-
ľovacích zariadeniach, ktoré slúžia pre 
profesionálnu výrobu tepla (napríklad 
ústredné kúrenie a kachle, prípadne 
kachľové pece). Dubové drevo je tiež 
skvelé na nočné udržiavanie ohňa.

 BUK
Má vysoký obsah vody, takže musí byť 
dobre vysušené. Horí pekným plame-
ňom a takmer neiskrí. Okrem toho má 
mimoriadne vysokú výhrevnú hodnotu. 
Bukové drevo je veľmi žiadané, preto si 
zaň priplatíte.

 BREZA
Drevo brezy horí veľmi dobre a málo 
dymí. Pri horení vytvára romantický 
modrý oheň, vďaka obsiahnutým éteric-
kým olejom.

 SMREK
Veľmi ľahko vzplanie, ale tiež rýchlo 
zhorí. Nie je príliš vhodné pre otvorené 
krby, pretože veľmi iskrí. Smrekové dre-
vo je v porovnaní s inými druhmi dreva 
pomerne cenovo výhodné.

 TOPOĽ, VŔBA, JELŠA
Ide o rýchlo rastúce stromy s nízkou 
výhrevnou hodnotou a krátkou dobou 
horenia. Sú vhodnejšie na podpaľovanie, 
pretože sa veľmi ľahko rozhoria. Kom-
binujte ich s ďalšími druhmi tvrdých 
krbových driev.

BRIKETY
Drevené brikety sa vyrábajú z recyklo-
vaného drevného odpadu, zlisovaného 
do požadovaného tvaru. Majú dlhú 
dobu horenia, vysokú výhrevnosť a sú 
ekologické. Pri horení zväčšujú objem, 
preto sa ohnisko nemôže plniť až po 
okraj. Priemerná vlhkosť približne 10 % 
znižuje riziko usadzovania dechtových 
nánosov v komíne a dymovode.

PELETY
Drevené pelety sú vyrobené z priemy-
selných odpadov pri drevovýrobe, majú 
málo vlhkosti a sú ekologicky nezávad-
né. „Vykurovanie drevenými peletami je 
mimoriadne komfortné. Zapaľovanie aj pri-
kladanie je automatické, takže už takmer 
nemusíte chodiť do kotolne. Výhodou je tiež 
jednoduché uskladnenie, pretože zaberajú 
menej priestoru v porovnaní s drevom či 
briketami,“ dodáva Marcela Bínová.

Reko

Foto: archív firioem a redakcie



Elektrické konvektory ADAX NEO H s WiFi termostatom

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

www.adaxneo.sk, 
info@adaxneo.sk

KONTAKTY:
vyhradný predajca TERMOMÉDIA  
Partizánska 93  
058 01 Poprad 
 

FÍNSKE MASTENCOVÉ PECE  
 Pravá mastencová pec vám zabezpečí po 3 hodinách kúrenia príjemné teplo počas viac 

 ako 36 hodín a to pomocou 15 kg dreva. 
  Nunnauuni využíva vynikajúce tepelno akumulačné vlastnosti Mammutti mastenca. 
  Pece Nunnauuni sú celé vyrobené z mastenca - od spaľovacej komory, až po povrchové  

 časti. 
  Bohaté množstvo tepelnej energie vyprodukovanej vysokou teplotou je naakumulované 

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

 je uskladnená v ostatných častiach pece prostredníctvom dymovodov.

+421 905 632 203 
trmd@termomedia.sk
www.termomedia.sk
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Luky plus s.r.o.
Holubyho 28 OC plus

902 01 Pezinok
Mobil: 0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

SCHODY 

výroba, 
dodávka 

a montáž

o 

UŽ STE SA STRETLI S POJMOM „LETNÁ ZÁHRADA“ ?

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

 
najrôznejších pôdorysných tvarov

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

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

Tel.: 035 / 64 23 252, Fax: 035 / 64 23 251, Mobil: 0903 263 119, 0907 986 721
www.vtr.sk , e-mail: vtr@vtr.sk
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U majiteľov rodinných domov vyhrá-
vajú v súčasnosti čisté línie krbov a 
jednoduché tvary. Ako povrchová 
úprava sa pre krby najčastejšie po-

užíva teplu odolná kachliarska omietka. 
Takéto prevedenia sú často doplnené 
zaujímavými kontrastujúcimi prvkami. 
Môže ísť o keramické či kamenné rímsy, 
niky na drevo či dekoráciu alebo umelec-
ké stvárnenie povrchov pomocou špeciál-
nych špachtľovacích techník. Tie dodajú 
krbu neopakovateľnú jedinečnosť.

SKVOSTNÉ RIEŠENIE
Jedným z populárnych riešení sú troj-
stranné krbové vložky. Vyznačujú sa až 
tromi priehľadnými stenami a posky-
tujú možnosť vystavať krb v strede 
miestnosti, preto sú ideálne na osadenie 
do priečky končiacej voľne v priestore. 

OHEŇ JE JEDNÝM ZO ZÁKLADNÝCH ŽIVLOV, KTORÉ PRE 
DOKONALÚ HARMÓNIU PRIESTORU MUSÍME ZAKOMPONOVAŤ 
AJ DO NÁŠHO BÝVANIA, A TO IDEÁLNE VO FORME KRBU, 
AKÝ OČARÍ NIELEN VYŽARUJÚCIM TEPLOM, ALE AJ JEHO 
DIZAJNOM A EFEKTÍVNOSŤOU. AKÝ KRB KÚPIŤ DO DOMU TAK, 
ABY DOKÁZAL VYHRIAŤ PRIESTORY A ZÁROVEŇ VZHĽADOVO 
LAHODIL INTERIÉRU?

Ako zakomponovať

KRB DO INTERIÉRU?
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oddelí jednotlivé zóny centrálnej miest-
nosti bývania, no zostane prirodzenou 
súčasťou celého otvoreného priestoru. 
Čiastočné priečky v strede miestnosti, 
do ktorých sa obojstranné krby osádza-
jú, dokonca nemusia byť vybudované až 
po strop, keďže rúru na odvod splodín 
horenia nie je nutné za každých okolnos-
tí skrývať. Celému interiéru tak dodajú 
mierne industriálny charakter.

AKÝ ZVOLIŤ OBKLAD NA KRB?
Okrem krbovej vložky sa pod dobrý 
dojem z krbu podpisuje aj obklad na krb. 
Podľa toho, aký typ krbu ste si zvolili, sa 
vyberá aj hrúbka a druh obkladu. Lepiť 
ťažké druhy obkladu na slabšiu kon-
štrukciu krbu by bol nezmysel, preto by 
sme si dizajn krbu mali ujasniť ešte pred 
výberom konkrétneho typu krbu. Hrubý 
obklad tiež spôsobí pomalšie odvádza-
nie tepla z tela krbu a zvýšenú teplotu 
vo vnútri krbu. Štandardne sa ako 
obklad na krb používa keramika, žula, 
travertín, pieskovec, lícové tehly alebo 
žiarobetónové platne. Všetky obklady 
sú žiaruvzdorné a veľký efekt docieli-
te napríklad aj tým, ak obklad z krbu 
použijete aj inde v interiéri či dokonca 
v exteriéri. Zoženiete ich v rozmanitých 
farbách a štruktúrach, matné i lesklé. 
Moderne zariadené interiéry často ako 
obklad na krb využívajú aj oceľ a betón 
v rozličných farebných prevedeniach. 
Svoj vysnívaný krb si môžete nakonfigu-
rovať na webstránke www.svarogus.sk 
presne podľa vašich predstáv.

Reko z materiálov SVAROGUS

Foto: SVAROGUS

K dispozícii sú dvierka s horevýsuv-
ným mechanizmom alebo spôsobom 
otvárania do strany. Ohnisko sa vďaka 
použitiu trojstranných krbových vložiek 
vysúva priamo do priestoru a stáva sa 
bezprostrednou súčasťou interiéru. Celá 
realizácia krbu vyzerá skvostne a záro-
veň podčiarkuje úlohu krbu ako zdroja 
povestného tepla domova.

ŠIKOVNE ODDELÍ JEDNOTLIVÉ 
ZÓNY 
Obojstranné krbové vložky sú vhodné 
ako na zabudovanie do voľne ukončenej 
priečky, tak aj do steny. Ich hlavnou 
devízou je prítomnosť sklených dvierok 
na dvoch stenách, preto sú predurčené 
najmä na vybudovanie výrazných krbov 
v stredových stĺpoch miestnosti. Takéto 
riešenie krbu navyše šikovne opticky 

RADA ODBORNÍKA
Tvarovo sú podľa našich 
skúseností najžiadanejšie 
obojstranné, trojstranné 
alebo rohové presklenia 
krbových vložiek. Pri čel-
ných preskleniach sú to zase širokouhlé 
formáty krbových vložiek. Uprednostňo-
vané sú hlavne dvierka s hore výsuvným 
mechanizmom otvárania. Dvierka krbo-
vej vložky sa tak neodklápajú do priesto-
ru, ale vysúvajú sa smerom hore. Dôleži-
té je v tomto prípade dvojnásobne dbať 
na výber kvalitného výrobcu aby boli 
dvierka tesné, konštrukčne robustné a 
zároveň jemné a estetické na  pohľad. 

Ing.Daniel Mičic, SVAROGUS,
člen cechu kachliarov
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M
ôžu to byť napríklad špeciálne be-
tónové imitácie tehly, kameňa či 
dreva. Majú prirodzený a auten-
tický vzhľad pôvodných materiá- 

lov, avšak bez zložitej údržby. Výrobky 
Stone BriCK®  sú vítanou alternatívou 
a vznikajú podľa špeciálnej receptúry 
z vibroliateho betónu, doplneného 
prísadami na zušľachtenie zmesi. Farbia 
sa celoprierezovo, čím sa zabezpečí ich 
farebná stálosť. Všetky kusy sa vyrábajú 
ručne ako originálne produkty.

ŠIROKÉ VYUŽITIE
Obklady stien majú široké využitie 
v interiéri aj exteriéri. Skrášlia vzhľad 
vnútorných stien, ale aj fasády, sokle 
domov, murované ploty, stĺpy, komí-

ny, krby, štýlové vinárne, bary, pivnice 
a pod. Vyrábajú sa v 15 farebných odtie-
ňoch, vrátane rohových prvkov. Tehlový 
a kamenný obklad Stone BRiCK® dodáva 
akýmkoľvek stavebným prvkom nena-
hraditeľnú atmosféru.

ALTERNATÍVA BEZ ÚDRŽBY
Dlažba imitujúca drevo je určená pre 
záhradnú dekoračnú architektúru. Šľa-
páky a podvaly sa používajú na realizáciu 
chodníkov alebo terás v záhradách. Ich 
výhodou je hlavne to, že nepotrebujú 
každoročnú pravidelnú údržbu a nepod-
liehajú vplyvom počasia ako prírodný 
náprotivok. Šľapáky nájdete v imitácii 
dreva agátu, jaseňa, čerešne i kvetinové-
ho lemu.

ŠIROKÉ PORTFÓĹIO 
Spoločnosť Byt – In  má široké produk-
tové portfóĺio a od jesene 2020 rozšírili 
výrobný program aj o betónové ploty 
technológiou vibroliatia, čím sa dosahu-
je vysoká kvalita povrchu panelov a ich 
dlhá životnosť. Viac informácií získate 
na www.byt-in.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Byt – In 

Foto: Byt – In

NA MNOHO ROKOV

UDRŽATEĽNÝM A OBĽÚBENÝM 
STAVEBNÝM MATERIÁLOM, 
KTORÝ MÁ VO VÝSTAVBE 
SVOJE NEZASTUPITEĽNÉ 
MIESTO, JE BETÓN. JE TO 
NAJROZŠÍRENEJŠÍ STAVEBNÝ 
MATERIÁL, KTORÝ SA VYVÍJA 
AJ K NOVÝM FUNKČNÝM 
VÝROBKOM SO ŠIROKÝM 
UPLATNENÍM. VĎAKA 
VLASTNOSTIAM, AKO 
JE VYSOKÁ PEVNOSŤ A 
DOBRÁ TVAROVATEĽNOSŤ, 
S NÍM MÔŽETE  DOCIELIŤ 
POŽADOVANÝ VÝRAZ 
RÔZNYCH PRVKOV 
ARCHITEKTÚRY, KTORÉ 
ZAPADAJÚ DO AKÉHOKOĽVEK 
STAVEBNÉHO ŠTÝLU.

Estetické a funkčné



Dokonalý odvod vody 
s balkónovými profilmi

www.celox.sk
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S
o stavbou rodinného domu na 
pozemku s rozlohou 4 000 m2 začali 
pred 6 rokmi a dom stál za 2 roky. 

PRI NÁVRHU MYSLELI  
NA BUDÚCNOSŤ
„Celú stavbu som riadil, dozeral na ňu 
a väčšinu vecí sme si namontovali sami. 
Výstavba tak síce trvala dlhšie, ale nad 
všetkým som mal dohľad a mohol som si po-
zvať na spoluprácu menšie firmy z okolia,“ 
prezrádza majiteľ.

Návrh urobili manželia spoločne so 
svojimi priateľmi, architektom Petrom 
Osičkou a jeho dcérou, architektkou 
Terezou Osičkovou. Prioritou bola 
funkčnosť domu: „Chceli sme logicky 
členený dom, jednoduchý na prevádzku a na 
hornom poschodí priestor pre naše dospelé 
deti so svojimi rodinami,“ hovoria majite-
lia. Okrem dvoch spální je na hornom 
poschodí aj miestnosť pre hostí, kúpeľňa 
a netradične garáž, pretože dom stojí vo 
svahu. 

Na dolnom poschodí je všetko potreb-
né – rozľahlá obývacia izba s veľkofor-
mátovými oknami prepojená s kuchy-
ňou, z ktorej sa dá vyjsť na východnú 
terasu. Z obývacej izby sa vchádza do 
spálne majiteľov, na ktorú nadväzuje 
kúpeľňa so sprchovým kútom i vaňou, 
sauna a technická miestnosť. Aj z kúpeľ-
ne sa dá prejsť rovno na západnú terasu 
a do záhrady.

PREDTÝM BÝVALI V BYTE 
A KAŽDÚ VOĽNÚ CHVÍĽU JAZ-
DIEVALI NA VALAŠSKÚ CHALU-
PU. POBYT V SRDCI PRÍRODY SI 
ZAMILOVALI NATOĽKO, ŽE IM 
NAPADLA MYŠLIENKA STAVBY 
VLASTNÉHO DOMU. PREDALI 
BYT AJ CHALUPU A POSTAVILI 
SI NA VALAŠSKU NOVÝ DOM. 

V dome sa cítia 

AKO NA DOVOLENKE

stavba materiály
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VÍŤAZIA PRÍRODNÉ MATERIÁLY 
O podobe interiéru majitelia dlho pre-
mýšľali: „Chceli sme vzdušný svetlý interiér 
s veľkými presklenými plochami s výhľadom 
do prírody. Je to pre nás jeden veľký obraz, 
ktorý mení svoju farebnosť podľa ročných 
období.“ 

Stavili na kvalitné materiály s dlhou 
životnosťou a nenáročnou údržbou. 
Majiteľ vlastní firmu na spracovanie ka-
meňa KSK Design, preto tento výrazný 
prvok zapojili do interiéru i exteriéru. 
Na spodnom poschodí použili vápenec 
na obloženie teplovzdušného krbu 
a schodisko. Nábytok je vyrobený na 
mieru. „Bolo to potrebné aj kvôli zaoblené-
mu pôdorysu horného poschodia. Ďalším 

prianím bol veľký jedálenský stôl, pretože 
máme veľkú rodinu a chceme vždy spoločne 
posedieť,“ hovorí majiteľ. 

Celé spodné poschodie domu a všetky 
oporné múriky sú obložené rovnakým 
typom kameňa, a to rulou. Vstup rámuje 
ónyx a na vnútornú kuchynskú dosku 
použili technický kameň, ktorý sa jed-
noducho udržuje. Vonkajšia kuchynská 
doska je žulová. Horné poschodie domu 
je obložené modrínovými latami a vstup 
cortenovým plechom. 

TIENENIE IM ZLEPŠUJE ŽIVOT  
Dom chránia hlavne v lete pred horúcim 
slnkom motoricky ovládané vonkajšie 
žalúzie. Celé dolné poschodie s preskle-
nou stenou zútulňujú látkové rolety 
Varieta Zebra na diaľkové ovládanie. 
„Na látkovej rolete sa striedajú priesvitné 
a nepriesvitné vodorovné pruhy, ktoré 
slúžia na denné a nočné použitie. Dá sa tak 
vybrať, či do interiéru pustiť svetlo alebo sa 
chrániť pred slnkom, a večer si dopriať pocit 
súkromia,“ hovorí Filip Šimara, obchodný 
riaditeľ najväčšieho českého výrobcu tie-
nenia CLIMAX (www.servisclimax.sk). 

V kúpeľni s veľkoformátovým oknom je 
japonská posuvná stena s nepriepustnou 
látkou, ktorej panely možno sťahovať 
do strany a zakryť nimi buď celé okno, 
alebo len časť. 

ZÁHRADA PLNÁ VODNÝCH  
PRVKOV 
Kvôli terénu urobili terasovité záhony 
plné trvaliek. Na záhrade je aj úžitková 
časť s jahodami, bylinkami a zeleninou. 
Z rozsiahlej terasy majú výhľady do 
širokého okolia. Hneď vedľa dubovej 
terasy majú okrasné samočistiace jazier-
ko s biofiltrom, pretože milujú vodu. 
Pod jazierkom je bazén, ktorý využívajú 
od jari do jesene takmer každú voľnú 
chvíľu. Kvôli práci si záhradu neužívajú 
toľko, ako by chceli, preto si každé leto 
berú týždeň dovolenky, ktorý trávia len 
na záhrade a užívajú si dlhé raňajky na 
terase či odpoludňajšie kúpanie.

Reko z materiálov Climax

Foto: Climax
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relax záhrada

DOMOVÉ OPLOTENIA
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N
a výber máme mnoho materiálov, 
z ktorých každý má svoje pre a pro-
ti. Platí, že by sme ho mali v prvom 
rade vyberať podľa jeho funkčnosti 

a až potom voliť materiál. Aké sú teda 
možnosti v oblasti oplotenia? 

DREVO 
Je to esteticky najobľúbenejší materiál, 
no potrebuje pravidelnú údržbu, aby 
vyzeralo dobre.  Aspoň každých päť 
rokov potrebuje generálnu údržbu, ktorá 
zahŕňa odstránenie starého náteru, 
ošetrenie proti škodcom a plesniam a, 
samozrejme, nový náter, ideálne v nie-
koľkých vrstvách. Taktiež treba pravi-
delne kontrolovať zdravie dreva, teda 
či ho nenapadla hniloba. Kto chce na 
údržbu praktickejší plot, mal by zvoliť 
iný materiál. 

DREVOPLAST
Pre stavbu oplotenia môžete zvoliť aj 
drevoplast. Spája v sebe estetiku dreva 
a trvácnosť plastu a navyše nevyžaduje 
takmer žiadnu údržbu. Drevoplast je 
zmesou drevených pilín a polypropy-
lénu, väčšinou v pomere 60 % dreva 
a 40 % plastu. Vyrába sa v mnohých 
farebných variantoch a drevených deko-
roch. Oproti drevu má však tú výhodu, 
že ho nemusíte impregnovať, moriť, na-
tierať ani nijak inak špeciálne udržiavať. 

KAMEŇ, TEHLA ČI BETÓN?
V prípade, že hlavným účelom výstavby 
plotu je ochrana súkromia a neprístup-
nosť domova, je lepšie dať prednosť 
výstavbe oplotenia z kameňa, tehál či 
betónu. Takéto oplotenie by sa však 
malo realizovať s rešpektom k okoliu a 
prispôsobiť sa tak samotnému domu. 
Plot by mal síce chrániť súkromie, ale 
nerobte z okolia domu nedobytnú pev-

nosť. Ideálna výška takéhoto oplotenia 
je okolo 150 cm. Berte na vedomie, že 
vysoký plot pôsobí veľmi neesteticky, 
preto odporúčame na jeho výstavbu 
kombináciu rôznych materiálov. Samo-
zrejme, ale aj plot postavený kompletne 
z kameňa môže byť veľmi atraktívny, ak 
bude ladiť s domom a okolím. 

GABIÓNY
Ďalšou obľúbenou a veľmi estetickou 
možnosťou sú gabióny. Gabiónové ploty 
sú drôtené konštrukcie vyrobené z oce-
ľových prútov, ktoré sa plnia prírodným 
kameňom. V ponuke sú aj samostatné 
gabiónové koše na vytvorenie terénnych 
alebo dekoratívnych úprav záhrad. Ga-
bióny sú navrhnuté v súlade s prírodou 
tak, aby odolali extrémnej záťaži a 
ponúkajú veľa výhod v porovnaní s iným 
oplotením. Do gabiónu viete zasadiť 
popínavé rastliny či skalničky a vytvoriť 
jedinečný zelený plot. Získate tak kom-
binovaný plot so živými rastlinami, kto-
rý oživí celú záhradu. Navyše investíciu 
do gabiónov vám vykompenzuje takmer 
nulová údržba a jednoduchá montáž. 

OPLOTENIE JE ŠPECIFICKOU 
ZÁLEŽITOSŤOU, PRETOŽE MÁ 
BYŤ ESTETICKÉ A ZÁROVEŇ 
PRAKTICKÉ. MÁ NÁS SKRYŤ 
PRED OKOLITÝM HLUKOM, 
POHĽADMI A OCHRÁNIŤ 
NÁŠ MAJETOK. ZÁROVEŇ 
MÁ VKUSNE OHRANIČOVAŤ 
NÁŠ POZEMOK, PRETOŽE HO 
VNÍMAJÚ AJ TÍ NA DRUHEJ 
STRANE. 
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ŽIVÝ PLOT
Obľube sa stále tešia aj živé ploty. Na 
Slovensku sú najobľúbenejšími drevi-
nami na tento účel tuje a tis. Ochránia 
pred zvedavými pohľadmi aj hlukom, no 
neochránia pred neželanými návštevník-
mi. Navyše po vysadení si na ne nejaký 
čas počkáte a vyžadujú veľa pravidelnej 
údržby, vrátane zalievania, takže treba 
počítať so zvýšenou spotrebou vody.

KOVOVÝ PLOT
Kovové ploty sú spoľahlivé a patria me-
dzi stálice. Sú však finančne náročnejšie 
a raz za čas  ich treba pretrieť farbou. 
Lepšou voľbou sú nerezové ploty, ktoré 
nevyžadujú žiadnu údržbu. Povrch majú 
špeciálne upravený tak, aby bol odolný 
voči korózii, a môže byť tiež povrcho-
vo upravený komaxitom (práškovou 
farbou). Povrch si môžete zvoliť brúsený 
alebo napríklad leštený. Do tejto podoby 

je možné upraviť aj vjazdové brány, 
ktoré môžete vybaviť aj komfortným po-
honom. Nerezovú bránu môžete oživiť 
aj inými výplňami, ktoré vyzerajú naozaj 
zaujímavo. 

PLETIVO
Klasické pletivo je funkčné a pevné, no 
oku nelahodí a už vôbec sa zaň nescho-
váte. Výhodná je v tomto prípade priaz-
nivá cena. Potrebu súkromia za takýmto 
plotom môžete riešiť nainštalovaním 
plachty, ktoré sú dostupné s 50 – 90 % 
priepustnosťou svetla. Ďalšou možnos-
ťou sú jednoduché, ale zároveň veľmi 
odolné bezúdržbové pletivá – plotové 
panely. Plotové panely sa predtým 
umiestňovali na priemyselné pozem-
ky, ale postupne sa  začali rozširovať 
aj do rodinných zástavieb. Vyrábajú sa 
v pozinkovanej a poplastovanej podo-
be v niekoľkých farbách. V kombinácii 
s okrasnou výsadbou môžu byť vhodne 
zakomponované do okolia rodinného 
domu. 

KOMBINOVANÝ PLOT
Vzhľadom na dnešné možnosti nie je ni-
čím neprirodzeným, ak sa plot zhotovuje 
v rôznych kombináciách ako drevo – kov, 
alebo kameň – drevo či kompozit – nerez, 
sklo – betón a pod. Moderný plot by vždy 
mal vychádzať zo štýlu rodinného domu 
a charakteristiky okolia – rôzne typy 
plotov pre domy, postavené napríklad vo 
svahu, v radovej zástavbe a pod. V tomto 
aspekte má oplotenie plniť aj dekoratív-
nu funkciu. 

INFORMÁCIA NA ZÁVER
Či už sa rozhodnete plot kúpiť monto-
vaný, alebo si ho postavíte sami, mali by 
ste vedieť, že aj keď sa bude nachádzať 
na vašom pozemku, treba tento úmysel 
oznámiť stavebnému úradu. Podľa sta-
vebného zákona SR sa oplotenie považu-
je za drobnú stavbu a ak plní doplnkovú 
funkciu k hlavnej stavbe a nemôže 
podstatne ovplyvniť životné prostredie, 
jeho realizáciu stačí stavebnému úradu 
oznámiť a netreba naň stavebné povo-
lenie.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

relax záhrada
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relax záhrada

1. Pokračujte v zalievaní aj na 
jeseň
Jedným z mýtov o tráve je, že počas 
zimy prestáva rásť a nemusí sa polievať 
až do jari. Aj keď sa tráva na zimu dostá-
va do fázy odpočinku, korene nepre-
stávajú pracovať. Aj naďalej potrebujú 
vlahu na zabezpečenie hydratácie a ras-
tu. Pozor dávajte aj na preliate trávniky, 
ktoré sú zvyčajne výsledkom automa-
tického zavlažovania. Trávnik sa môže 
zapariť, začnú sa v ňom tvoriť huby 
a rôzne hubové choroby. Záhradu počas 
jesene zalievajte v priebehu dňa, aby 

CELÉ LETO STE TRÁVILI 
KOSENÍM A ÚPRAVOU 
TRÁVNIKA A TEŠILI SA ZO 
ZELENEJ KRÁSY? JESEŇ 
JE VŠAK ZA DVERAMI A 
NA CHLADNÉ MESIACE 
TREBA PRIPRAVIŤ AJ 
ZÁHRADU. MÁME PRE VÁS 
NIEKOĽKO TIPOV, KTORÉ 
VÁM POMÔŽU PRIPRAVIŤ 
TRÁVNIK NA ZIMU TAK, 
ABY SA ZAZELENAL 
S PRVÝMI TEPLÝMI LÚČMI.

Ako pripraviť záhradu na zimu?

mala voda dostatočný čas na vsiaknutie. 
Ak trávnik polejete večer, voda nebude 
mať čas vsiaknuť a ostane na steblách, čo 
môže viesť k vzniku nechcených plesní. 
Trávnik polejte 1 či 2 dni pred prícho-
dom chladných dní, aby sa voda dostala 
ku koreňom.

2. Pravidelne odhŕňajte popada-
né lístie
Aj počas chladnejších mesiacov trávnik 
potrebuje slnečné lúče. Snažte sa listy 
zhrabovať pravidelne, aby sa pod nimi 
nevytvorila pleseň. Tá by mohla trávnik 
poškodiť a na jar by ste našli trávu plnú 
lysých a plesnivejúcich miest. Dostatoč-
ný prísun svetla a vzduchu je účinnou 
prevenciou proti vzniku takýchto plesní. 
Pri zbere opadaného lístia oceníte 
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vysávače alebo fukáre na lístie. Fukáre 
sú ideálnym pomocníkom, ktoré lístie 
rýchlo upracú na jedno miesto. Ušetríte 
tak všetok čas, ktorý by ste strávili pri 
hrabaní lístia hrabľami. 

3. Správna dĺžka trávnika na 
zimu 
Trávu by ste mali kosiť dovtedy, dokým 
sa nespomalí jej rast. Správna dĺžka 
trávy je nevyhnutná pre udržanie jej 
zdravia aj počas obdobia pokoja. Ak je 
tráva príliš nízka, studený vietor či mráz 
môže poškodiť korene a spôsobiť odum-
reté úseky. Na druhej strane, ak je príliš 
vysoká, hrozí vznik plesní. Záverečné 
kosenie trávnika odporúčame zrealizo-
vať koncom októbra alebo začiatkom 
novembra. Ideálna výška trávy by mala 
byť približne 6 cm.

4. Nezabudnite na vertikutáciu a 
prevzdušnenie
Pod vertikutáciou rozumieme narezanie 
trávnej mačiny na trávnikovej ploche 
za účelom odstránenia starého reziva, 
buriny a machu. Vytvorí sa tak priestor 
pre nové, zdravé a silné trávové steblá. 
Po vykonaní vertikutácie sa tiež zlepší 
prívod vody a prísun hnojiva. 
Mnohé vertikutátory sa predávajú 

s funkciami 3v1, čiže viete trávnik 
vertikutovať a zároveň prevzdušniť. Pri 
menších trávnatých plochách si vystačíte 
aj s prevzdušňovacími vidlami.

5. Hnojenie pre svieži jarný 
trávnik
Hnojiť nezabúdajte ani na jeseň. Aj keď 
sa rast novej trávy počas studených me-
siacov spomalí, rast koreňov pokračuje 
aj naďalej. Jesenné hnojenie dodá po-
trebné živiny koreňom na to, aby mohol 
trávnik zdravo rásť na nasledujúcu jar. 
Vždy použite výhradne jesenné trávni-
kové hnojivo, ktoré má vysoký obsah 
draslíka. Trávnik hnojte iba jednorazovo, 
ideálne na konci septembra, aby mal 
mesiac pred nástupom zimy dosť času 
na regeneráciu.

6. Ošetrite poškodené miesta
Jeseň je ideálnym obdobím na ošetrenie 
holých miest trávnika. Najrýchlejším 
spôsobom je použitie špeciálnych se-
mien na dosev, ktoré sú často obohatené 
o rýchle „štartovacie“ hnojivo a mul-
čovací materiál. Používajte výhradne 
trávne zmesi určené na dosievanie trávy. 
Ak budete z dôvodu veľkého poškode-
nia dosievať trávnik až na jar, použite 
pôvodné osivo. Zem rozhrabte kovovými 

hrabľami alebo vertikutátorom, sejte 
podľa návodu na obale. Pri lokálnom do-
seve použite menej semien, v opačnom 
prípade by trávy bolo príliš veľa, zaparila 
by sa a trpela by hubovými chorobami. 
Semeno ľahko zahrabte hrabľami, zaval-
cujte alebo pritlačte lopatou, aby sa zem 
spojila so semienkom. 

KRÁTKY TIP NA ZÁVER

Ak sa prebudíte do krásneho zasnežené-

ho rána, nechajte sneh na trávniku. Niek-

torí ľudia sneh odhŕňajú v snahe trávnik 

ochrániť. V skutočnosti však sneh ponúka 

izoláciu pred ostrým zimným vzduchom 

a mrazom.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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relax štýl

K
ávu si spolu s kávovarmi, kva-
litnými a športovými módnymi 
odevmi či domácimi pomocníkmi 
alebo originálnymi nápojmi teraz 

kúpite nielen v predajniach obchodných 
centier či cez e-shop tchibo.sk, ale aj vo 
vybraných predajniach COOP Jednota 
a Labaš. 

Dôkazom, že Slováci si koncept Tchi-
bo skutočne obľúbili, je tretie miesto 
v tohtoročnom rebríčku TOP 50 zá-
kaznícky najobľúbenejších značiek na 
Slovensku.

UDRŽATEĽNOSŤ AJ KÁVA PRE 
HRDINOV
Dnes je už Tchibo známe aj spotrebným 
tovarom, vyrábaným v súlade s udržateľ-
nosťou životného prostredia. Na svoje 
výrobky používa materiály ako bioba-
vlna, recyklovaný polyester z PET fliaš, 
drevo zo zodpovedného lesného hospo-
dárstva a ďalšie. 

K podpore udržateľnosti sa nedávno pri-
dal aj charitatívny projekt Káva pre hrdi-

nov, keď predajcovia z obchodov Tchibo 
darovali v čase pandémie kávu, kávovú 
limonádu Mazagrande a ďalšie produkty 
zdravotníkom v prvej línii, policajtom, 
pracovníkom sociálnych služieb, ako aj 
ďalším ľuďom a organizáciám, ktoré to 
potrebovali.  

ĎAKUJEME ZA PRIAZEŇ
Ako poďakovanie za priazeň pripravilo 
Tchibo v nasledujúcich 3 mesiacoch 
3 x 30 dní výhod, darčekov a zliav 
v predajniach a na e-shope. V predaj-
niach vás okrem tovaru čakajú aj nové 
kávy a zákusky a darček k nákupu nad 
14,99 eur, na www.tchibo.sk zas 30 % 
zľavy na vybraný spotrebný tovar. Užite 
si malé radosti v Tchibo – ďakujeme vám 
za dôveru!

Reko z materiálov Tchibo

Foto: Tchibo

OD ROKU 1991 SA TCHIBO 
U NÁS STALO DOSTUPNÝM 

KAŽDÉMU. MOŽNO SI TERAZ 
SPOMENIETE NA ZNÁMY SLO-
GAN TCHIBO – LE CAFÈ A KEĎ 

VÁM PRIPOMENIEME, ŽE OD 
ROKU 2008 SA V PREDAJ-

NIACH TCHIBO ZAČAL PREDÁ-
VAŤ AJ SPOTREBNÝ TOVAR, 

URČITE VÁM V MYSLI ZARE-
ZONUJE: „Z TCHIBA? VEĎ TAM 

PREDSA MAJÚ LEN KÁVU!“

POĎAKOVANIE
s extra zľavami a výhodami

Tchibo oslavuje 

30 rokov 
na Slovensku

NÁVRH PRIESTOROV VÝROBA DOPRAVA MONTÁŽ

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

www.medcom.sk

To najlepšie pre Váš obchod 



NÁVRH PRIESTOROV VÝROBA DOPRAVA MONTÁŽ

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

www.medcom.sk

To najlepšie pre Váš obchod 
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01

PATAGÓNIA
PATAGÓNIA – MAGICKÝ NÁZOV JUŽNEJ ČASTI JUŽNEJ AMERIKY, 
O KTORÝ SA DELÍ Z VÄČŠEJ ČASTI ARGENTÍNA A Z PODSTATNE 
MENŠEJ ČASTI ČILE. MY SA BUDEME VENOVAŤ NAJMÄ ČASTI 
ARGENTÍNSKEJ. 
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Patagónia v mysliach väčšiny Slovákov 
evokuje tú časť Južnej Ameriky, kde sú 
iba nekonečné pláne, na ktorých dujú 
permanentné silné vetry. Skutočnosť 
však nie je taká, že neuvidíte nič, čo vám 
pripomína ľudskú prítomnosť, pretože 
to nie je pravda. Sú tu, samozrejme, 
cesty, ale väčšina z nich je stále štrková. 
Sú tu pochopiteľne mestá, ale sú malé, 
skôr bližšie k 1 000 stálym obyvate-
ľom ako 10 000. Je tu čistý vzduch, 
nedotknuté jazerá, neprebádané hory, 
staroveké ľadovcové polia a ohromné 
ľadovce, ktoré, našťastie, ešte neustupu-
jú. A predovšetkým je tu potrebné prejsť 
obrovské vzdialenosti, sprevádzané 
vetrom alebo „štyrmi ročnými obdo-
biami v jeden deň“, pretože podnebie je 
mimoriadne premenlivé.

VIDIEŤ ASPOŇ RAZ 
Je tu nespočetne veľa miest, kde si 
Slovák povie: „Nikdy som nič podobné 
nevidel“. Patagónia je obrovská – do 
jej celkovej rozlohy by sa zmestilo vyše 
dvadsať slovenských republík. V tomto 
článku uvedieme iba zlomok jej atrakcií, 
sú to však tie najkrajšie miesta, ktoré by 
človek mal vidieť aspoň raz za život. 
 
NEUVERITEĽNÉ VECI
A hneď na začiatku, iba 1 350 kilomet-
rov od hlavného mesta Argentíny je 
prvá famózna oblasť – polostrov Valdés. 
Doslova morský svet pod holým nebom 
s desiatkami druhov, ktoré tu žijú úplne 
slobodne. A prečo to zvláštne spojenie 
morského sveta pod holým nebom? 
Tento výraz si poväčšine spájame s pev-
ninou, tu v Patagónii však aj pozorovateľ 
na súši môže vidieť neuveriteľné veci, 
ktoré sa inde dejú iba pod hladinou. 
Veď kde inde je možné stáť v bezpečí 
na brehu a pozorovať niekoľkotonové 

kosatky, ktoré sa vrhajú na breh, aby 
ulovili uškatca?  

OČARUJÚCA MÁGIA
A keď sa cestovateľ dostane do naj-
južnejšej časti Patagónie a prejde do 
Ohňovej zeme?  Nájde tu atmosféru, 
ktorú je veľmi ťažké opísať. Pustatina sa 
spolu s vetrom stáva kúzelníkom a nie 
je možné zbaviť sa zvláštne príjemného 
pocitu, že sa nachádzate na jednom 
z najizolovanejších a najosamelejších 
miest na planéte, a to aj napriek tomu, 
že aj v Ohňovej zemi existujú mestá ako 
Ushuaia alebo Punta Arenas. Aj v nich, 
priamo v ich centre, budeme cítiť, že 
sme na „konci sveta“. Je to doslova 
vzdialený koniec sveta nielen kvôli 
vzdialenosti, ale aj kvôli nedostatočnej 
komunikácii s okolitým prostredím, veď 
dodnes je tento ostrov prístupný iba 
po vode alebo lietadlom. Extrémne je aj 
jeho podnebie. K chladu, odôvodniteľné-
mu svojou zemepisnou šírkou, musíme 
pridať trvalé dažde, ktoré zmáčajú jeho 
južné pobrežie, a nízku silu slnka v zime, 
keď svieti iba niekoľko hodín, ako aj 
v lete, keď síce svieti väčšinu dňa, ale 
napriek tomu zem nezahrieva.

NAJFOTOGRAFOVANEJŠIE  
SCENÉRIE
Ohňová Zem však nie je jediné dych 
berúce miesto Patagónie. Patagónia per-
manentne  volá po dobrodružstve. Dá 
vám neodolateľnú chuť sadnúť do auta 
a objavovať pusté miesta. Dá vám chuť 
prechádzať  prašnými cestami medzi 
horami a zasneženými štítmi, odolávať 
neúprosnému vetru a zvládať nestabilné 
počasie. Všetky tieto útrapy zahodíte 
za hlavu, keď sa budete blížiť k jednej 
z najkrajších ľadovcových scenérií sveta. 
Ľadovec tvorí ľadový most, ktorý sa 

relax cestovanie

02 03 04
01 Pohľad na najjužnejšie mesto Argentíny – 

Ushuaia

02 Kosatka loviaca uškatce na patagónskom 

polostrove Valdés

03 Jaskyňa rúk – jedinečná archeologická 

pamiatka Patagónie

04 Lama Guanaco – typický zástupca cicavcov 

Patagónie a obľúbená 

korisť najväčšieho patagónskeho dravca –

pumy

05 Uškatce a tučniaky magellanské žijú na 

mnohých malých ostrovčekoch v blízkosti 

mesta Ushuaia
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každých niekoľko rokov zrúti. Ľadovec 
Perito Moreno je dlhý 30 kilometrov a 
široký 5 kilometrov. Ľad sa odlamuje 
neustále, každú hodinu, každých pár 
minút. Čelo prenádherného ľadovca je 
viditeľný zo siete chodníkov a umožňujú 
vám sledovať, ako sa otvárajú trhliny 
a kusy ľadu padajú do vody. 

Perito Moreno, patriaci ku gigantickému 
ľadovcovému polu Campo de Hielo Pata-
gónico, ktorý predstavuje najrozľahlejšiu 
súvislo zaľadnenú plochu mimo južného 
a severného pólu a Grónska, patrí zaslú-
žene k najfotografovanejším scenériám 
nielen v Argentíne, ale na celom svete. 

SPOJENIE PRÍRODY A HISTÓRIE
Pokiaľ budeme cestovať ešte viac na 
sever, po necelých 600 kilometroch, 
čo je na rozmery Patagónie smiešna 
vzdialenosť, narazíme na ďalšiu unikát-
nu zaujímavosť. Dych berúce spojenie 
prírody a histórie – archeologické nále-

zisko, La Cueva de las Manos, Jaskyňa 
rúk. Túto veľkolepú vzorku jaskynného 
umenia nájdeme v kaňone Río Pintu-
ras v provincii Santa Cruz, v hlbokej 
rokline s riekou pretekajúcou stredom 
obklopenou z oboch strán archeologic-
kými lokalitami. Tieto lokality svedčia 
o predkolumbovských osadách lovcov 
spred 10 000 rokov pred. n . l., a majú 
obrovský význam pre pochopenie pre-
historických ľudských biotopov a prvých 
sídiel v Južnej Amerike.

Jaskyňa rúk je skutočný archeologický 
poklad na legendárnej ceste číslo 40. 
Pokiaľ sa rozhodnete sem cestovať, 
ponoríte sa do drsnej krajiny kaňonu Río 
Pinturas a objavíte najdramatickejšiu 
vzorku našich predkov na svete.

CESTOVATEĽSKÝ SEN
A ďalšia úchvatná vec na Patagónii? 
Je to možnosť ubytovania na rančoch. 
A práve pri Jaskyni rúk je perfektná 

možnosť prespania u domácich – keď ste 
na ranči, môžete sa na hodinu vyšantiť v 
kaňone, prejsť rieku a potom vyliezť na 
druhej strane pri jaskyni. Okrem toho, 
že je to výborné dobrodružstvo, je práve 
tu veľká šanca stretnúť obyvateľov pata-
gónskej fauny – lamy guanako a pštrosy.

Patagónia je miesto, o návšteve ktoré-
ho sníva takmer každý cestovateľský 
dobrodruh. A kto sa tam už dostane, 
prežíva nádherný cestovateľský sen, 
a to tak intenzívne, že mnohí by sa sem 
chceli vrátiť a pokračovať v cestovaní po 
Patagónii, ponorení do tohto sna. 

Peter Koutný, CK Victory Travel

Foto: archív CK Victory Travel
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Každý, kto si predplatí alebo predĺži predplatné, bude zaradený do zlosovania v ďalšom 
kole predplatiteľskej súťaže o zaujímavé ceny. 

Traja výhercovia získajú jednu z uvedených troch cien.

1. CENA: Multifunkčný hrniec 8 v 1 v hodnote 89 €
2. CENA: Multifunkčný ručný mixér 3 v 1, 800 W v hodnote 39 €
3. CENA: Prenosný Bluetooth reproduktor Crater, 10 W  v hodnote 29 € 

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 
alebo www.ipredplatne.sk. 

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

Predplaťte si DOM a BÝVANIE a vyhrajte!Predplaťte si DOM a BÝVANIE a vyhrajte!

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).

Predplatné môžete objednať 

vyplnením objednávky na

 www.domabyvanie.eu 
www.ipredplatne.sk

1. CENA

2. CENA

3. CENA



Prezentácia
produktu

⸠  MB-SKYLINE TYPE R
Panoramatické posuvné dvere so skrytým rámom 

LET'S BUILD A BETTER FUTURE
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Naše kuchyne majú 3 ekologické certifikáty a 2 certifikáty kvality.
 Sú udržateľné vďaka drevu z udržateľného zdroja, majú nižšiu
 uhlíkovú stopu ako bežné kuchyne a sú zdravotne nezávadné.

kuchyňa oresi
skvelá pre vás
aj pre lesy

VYUŽITE

AKTUÁLNE

AKCIE
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V. Číslo 3/2021 – 15. ročník   www.domabyvanie.eu

VYKUROVANIE DREVOM

Moderný dom za múrom...
UMENIE JE NAJMÄ O POCITOCH...
5 TIPOV PRE KAŽDÚ MODERNÚ KUCHYŇU
PRAKTICKÍ POMOCNÍCI V KUCHYNI

Kráľovstvo, ktoré rastie s deťmi
OBNOVA DOMU A VÝZNAMNÉ ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA BÝVANIE
KONTAKTNÉ ZATEPLENIE FASÁDY

Domové oplotenia
AKO PRIPRAVIŤ ZÁHRADU NA ZIMU?
PATAGÓNIA


